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fOOB GOl£Dt WA! RDE
!~ JO~{jENS KLEELJ~liEN

004 NAAll DlI

Econ'Jmic Outfltting Co.,
f l~RICEERENDB KLEERBNXAKBBS,

KAAPSTAD :

d lft'Jl!(_l-
PIBLIE \~; VERKOOPI'WE'( GOED NIEUWPI Publieke Verkooping.

BLIJDE TIJ OING I

Publieke Verkooping OE Or,der~etetlkeDden, behoo lijk'
VA.N zna KOSTBABJII \ tlela!lt door rltn he r NICOLAA8

EN "EVERHAROUB PETRU8 V.+.lIISCHALK-VASTE n LOSSE BOtDER . WIJK. zullen voor zijne reken mg,

op Zaterdag, 23 Februari, 1895, Op Dinsdag, 12 Februari aansi.
TEil. PLAATS. I AAN ZUNJi WOONPLAATI

KNOFLOCKSKR~AL, Nabij HOUWHOEK~ I " eRA DOO K, "
Gelezen in dez e afdeeliug ; ubliek,DE leer GEORGE CHAPMAN, door I verkoepen de onderv ..lgende Levende,

ouderdom genoodzaakt, lal Have, Losse Goederea en Gun en, '
publiek doen verkoepen het vol .. enz., (nz.
gende :- Levende n~ al. ~v..tgoed:

I De welbekende en zeer vrucht-
bare Plaats genaamd "Van Hynl ~
ve'ds Dal," gelegen nabij Pal niet
Rivier, groot omtrent 1394 morgen.
Deze is waarlijk een eerste-klas
pla-its zoowel voor. Groot- ton Klein-
Vee als voor Zaaierij en Tuinen, ell
dan het voornaamste van al is dat
de geheele plaats vol staat van
Eerste-idas W.tte Zeven Jaartjes

i Deze Bloemen zijn beroemd als de
I witste in het distrikt Caledon. Hier
: is nu waarlijk een kans voor iemand
; die een winstgevende plaats noodig
. heeft.

'2 Bokwagens (waarvan 1 geheel
nieuw), 1Waterkar, l Upen Klir op
Veerer , 2 Paar Tuigen, 1 Lot
Zwingels en Ketting!, 2 Ploegen, 1
Egi{e, 2 Wijnvaten, 1 Ll)t Boerde-
rijgereedschap, enz.

Granen, als:
100 Mudden Vo-rhaver, 50 Mudden
Zaad Haver, 75 M.udden Zaad
Koorn .

Levende Have: Na afloop van bovengemelde
II. 300 Eerste.klas Jouse Hamels, Verkooping zullen worden verkocht

4S0 Eerste-klas Jonge Ooiea van 1 voor rekening van den heer AnEND
. An 2 jaar, 100 Eerste-klas JOD!.!e JlIPPENAAR, als volgt :-Ezels, Paar-
Ooien van 4 jaar, 175 Lainmers, 1 deo, Varkens, Wagen, Boerderijge-
Groote Vette Vark. :J Extra Itij-· reedschap. eDZ.
Paarden 1 Paar Extra Kurpaarden. J. W. .'Y1oorrees Jr" & Co.,

Losse Goederen: A/slagers,
Vendu Kantoor,M,t!mssbary,

29 Jauuari 1895.

- . . . ., ,,' ! .. DE I DE Ondergeteekenden zal publiek
,1.\ 1·.lllbI'..B,\ EI ! doen verkoop-u

rullli(')\p Yerkooping+r, Voor rekening van den heer
\ A\ 7.1' FR !\(!8TBARF. ," CAlIPBIn.L E. Poot,s, ten dorpe

r.::,' '/'1'; 1·:.1 '~OSSE: c A I~E0 0 " ,
t.'tJ~'D# ..RE.", :Op Zaterdag, 2 Februari 1895.

;éC, r.: .cc ct nvzrer zeldzame kans' iOO Fraaie Mt>~iuoLammeren)
..... :ltF!:.ueen Yruehtbare Plaats :300 " " Ooien.

h ~' () }{ H 0 r-: I{'
, II. Voor rekening van dqn heer C
! (iaoENlcwALD, te
I

- J, n lt:n~~ Jr. coor! II CJ :;J.li ft ~.cl. L,
, t , 11 kt' «rr ~tl1r:rll~hf'cien ge- Op Dins fag, 5 F~bruari 1893,

: .. !," ft r, slotru en den, Rij- en Trekpaarden, Bokwagen.
" I j (',. ,1!;~Hrlor , j2ea Il t] J(1fI- Boerderijgereedschap. Koorn, Haver,
, ", :),h ('I:<!,' plaats Knor-. Garst, euz,
~ tt' vcrk ooje n op
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WEGGELOOPEN
VAN de Plaats van den onderge-

teekende, 2 zwarte Ruin-Ezels,
eeo waarvao gitzwart IDt"t gele bek,
de ander zwartbruin met gele pens
en witte bek, beiden 3 jaren oud.

.-Heeren Scbutmeesters en anderen
bij wien gemelde Ezds mochten aad-
geloopen zijn of nog mogm nanloopen
worden verzooht er dadelijk kennis
van, te geven aan den ondergeteekende
door wien aUe billijke kosten zullen
betaald worden .

PETRUS lURGEN SMIT.
'Po VAN D~ KERWE. JlariebeeatfQDteio,"IM_ ,,~

.1 Toor
ODdes,
beets
,enge.
pol.b ..

1.(-'1": '[, 73 Februari, a.s.: III. ~~~~/~~~eII;:~~t~an F. en 8.
I. I', ] :t::', 1\ [lf'[ ho, k I"elegen te

} . : n r.' , : r. I t ,11,1 minuten rijdens
,-" c'I::,!'L-ch ~tation, bevat
f" .Ó, :': ',' ~ ,:('I:tl~l' '" on ng, voorzien
I',' ':" ~"m"Ul'I'. 1'. iinkrlder, StRI-
:;, W _,' 1 III'. rn buitenvertrek ken,

" : t· z~n ~(,t'd,' orde, onder
",-", " t'rd I·Zf'rt'll .lakcn.
il. I:'" ('t;lt3!:(,dkmdKeJder,

-: I, "'Iif!t'I:1I"I:', UI Buitenver-
'r,,;,·, ,:,. i,,) kn eeue zeer ~Ot'de
~;;ur(1" :t'\ err». 'I Caledon. 21'1.1an. 1895.
!\J':,I:' Kr.orhoe]; is ptroot in! _ ,_ . .,

" " rtrr:! ,,~~ moreen, heeft: BELANG.(\.IJK~
,,:,i·t IL, :1) f\nd water het Kehet'le: Pu blieke Verkoopiug
r.r . ': I' 1,,'l'Ir.':[ J'j,'t C' nc I!Tflotc i V iN KOS "n \f{E
(,\ ' :,,'1,1 \\ 1:1 "uardstokkt'll, 1,[.,00 I • ,

L':, 1"'::Il'i'~la~ldehellnlZstcsoor VASTE [IGEr~;_;ON1ME:~,
: . r:., I' ::r' .. tt' Eikeuboschen, uit-
:''-:'-[! p.lbn(lc-n, hijzonder goede
'-,,'.\ ,L " tL'Hj~ b-plant n.et 3U
'. :",' .\rrJ'ppden (moeren)
i ' :Cf i' t' \ nn koopers zal oe plaats

., " ( i, lJ wordt n opgeveild en
:të::.1 ,~IL1~rr.l'ldIJk.

UE KOI~PIE~,
Op Dinsdag, ,13 Februart 1895,

-.burg,

90n Fraaie Merino Lammeren,
20() ., "lJ amels,
1'20 "Rokken,
1 H "Trekossell,
20 ., Melkkoeien,
20 Mudden KOOrD, enz., enz.

W. H. F. KLEY N, Af~l;l.ger.
Ir, C~..".
'bOOiD,
De\ Da
.lI.oot
).

k:kea
d:t

Hl, lOpen Kar, 2 Paar Achter-
IN nET DISTRIKT I tuigen, 1 Ploeg, 1 IJzer Egge, 1

C AI.JEDON, i Kruiwagen, Graven, Jukken, Zak-
, ,.. I ken, 10 Groote Meelkist en een

DE ondergeteekende ID zIjne be-' menigte andere goederen te veel
trek king als de Executeur Testa. 'I' om te melden.

meutair VUil den Boedel van wijlen . Huisraad:
[ Mejufvrouw ANN.\ ~('SAN:SA DB, . bt

III. LO~SE (JnEDERE~: VILUE.RS van Fonteinboacb, zal pu- 'A IV .. Een groot
l

en lUl~Gezoc._
., ' (' T .}() K' bl' k k t 8S .rtiment sooa s :- roete
-, I" ::,';' van _l r~.,::er;;, - ui- lt «oen ver Dopen e i KJ cl k 1 Kl ed' 'f I kIt
, , 'I,' . '- 1(II',' " .)W' _ ee tr ast, e La e, orup ee ,
,II ',' c ,l _"l,r-: . )PIII·, -L' Idin 1 FON T'EINBOSCH, . 1 Waschta.fel kompleet, 1 Groote
:':lJ1'II")I'rlll.,tt\lIJI'Sn.dt·t;,,,t' er-iD V" 22 Fb j 189- S' IIN' Sfi 12N'
~ert; -ci ::1' ft,Z ,~ r xtrn Transport-I' P rl}lag, cc ruar ). plegI e, 1 GleUWtl' °Sah''ld ,leuw;
'8.( . I ,In, ~~oIWili!rn, I Kapkar op 1. Zeker ~' Aandeel in de uit- s~doeben,d 2' roEoek c 1 Terl~eID,1
r ' ,. I 1'~' I It d ' 'I dd I'" SI e oar et am er ale 8
I tt rt :'. i u::g.v I 0 .I., Iruwe Open- steKen e plaats ' lt 0 erv el, ge· G S \ ... J.'. f 1 1 IJ Le'd

' >;; I "k 1.;: I I d 4 I F" bh') 036 roote c~nJlta e , zeren e-
,1,1: ::', j <:l'l"t, 'ar, ,(llame 0.,' egell annex ontelfl OBC , groot -, k 2 H t L d'k t 2 H
, ..e l' . .) P Il? k d 36 d't ,ant, ou en e I an .en, ang-
,;;:' I, I, .I.' :tll"'" llillen,,, aar morgen, .. w. roe en, 10 I 4 W h Kl dt fIl
\. , 1)1 2 E . h 'd Wh' 'amp '0, ase - en ee il e S,
.,::, !t\::':I'I~, I, ocgpn, !lgt>n, voeten, met verse el ene oon U1l':en,, G K 2 Kl' T f' Is 1 E t' . f . T ' I roote as elUe a e x rcl.;"" l\'\lr~trven, ~OO mudden BUltengebouwen, raale ulUell,voop St Gla' A d k 'i( k
1: • • h Z d P I' 'ove s- ar ewer en eu en·JIl ti" ]1 'I' ll,ndcit'll Schotse e a8 looptnd water, groot.e op ler- en I ed' b '
~, : (, I . \' ,I" 1 I t K f 4 Ak' Lh, gere sc ap.... 11, r ,I '.' <l ou !aH'r, _0 a. cruossc en enz., enz. N H D ~ h .. l"k
!a;' \t ! x' III .Ei arpailrden, ](j uo. II 'Aandeel in de alom heken de : '--:-ede 'd~ &dPenhzl]nCW8.l\r I)
t . . .' • '" mooI en I er le e eer HAPMA.N
rit,' I: [' ,\ t,,; I pll'n, :JO Eerste· plaats "Linkerhandsoat " gele~en k t t dat h" lto d . te
• ê", ~'t i kko, ill:. wnUll'an 20 binrlen annf; M .}dderrivier g;O()~ 1472 mor- en b wee S h IJ a. oSh te md·otolSkt'L I 8 '" ., en este c apan ln e 18 rl
"fê 'I', I'I.itl,i'1l f!i','n, lito In !lfD 351 kwadraat roeden met de'h dt. '
,oil, ntin, ~,-l F.ahrr,;, JOO Aal,teel- Gebouwen en l'lantages erop. ou E

, I'frk (\') lr-O E t KOM: EN ZI .
:(101'1,(11 (. en., et, u x ra III. De Plaats ,. Koudevlakte " uAN
1,:'., t. "pal 'r H()kken) 15 Haus ' G.CHU_ .
, -l '}. k "'00 dd ~elegen annex b.ovenstaande groot,rr ''I'( I: rt 'ossell 0 mu en k d
U·' , 853 morgen en 2S5t w. roe en
~ Gbmet de e ouwen enz.\"'1:' lId gf\\'one assortiment
Li 'Il (Id" itn, nocrderijgereedschap, Zij, die grond noodig
'Jl, (!. \\ ui tr rn('er ter verkoop zal komen en koopen dezelve op deze
'I'er,'" a:tl~thoden. verkoopirg. lIet weiveld der voor·

noemde plaatsen is uitnemend voor
eenig soort groot en kleinvee. ook zijn
er fraaie en extra Landerijen en volop
water.
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GEVRAAGD

ltrcDt
DEMPERS, .M()ORE 9" KR1GE,

Afslager8.
hebben Calt'don, 25 Januari 1895.

men
rLE
rkt).

KENNISGEVING.

ALLERLEI soorten van Verver-
Behingen znllen op de

aanltaande Stellenbol!8Cbe Tentoon-
stelling door de Dames en Jonge
Heeren Vdn Stellenbosch verkocht
worden tot stijving der fondsen van
het nieuwe" Athletic Field."

Er zal ook een behoorlijke Cloak.
Room zijn.

J. D. BEYERS Jr.
P. J, Bosman, P. W. tn.,

Afslager. VERDER:
Het gewone assortiment Huisraad,

en wat verder zal worden aangeboden.
J. J. DE VILLIERS J. 1. zn.

:Executeur Testamentair.
C.aledoD, :.?8 Jan. 1895.
W. H. F. KLEYN, Afslager. Aan Journalisten.

~:'" iL, 'c/i, I!) Jan. l8[lu.

t.

PIJ Pu Id il'ke Yerkoopin~
TE CERES.

ver·
laad
:. ~

fé ,e ",' lt Eueddmn D.J. DE WET. ------ .-----.---
_ STELLENBOSCH.1. I I I:l:, [:.;l'ttt:k('nde lRI publiek I

. i I; l\I){Jd ,crkoopen in de UIT DE H.'i.ND TE KOOP.
;('~!(:lll;il, lun Mej. :M. lh nlANN, . d C
ra: III [II[ ., yoormiddaO's TWEE ~Ieuw gebouwe ottage!l
. .J • 0' . voorzIen vaD alle gemakkEn,
U: !,t nsd<.lQ, 5 Februart 7895, bevattende elk 3 Slaapkamers, Voor-
hf 'I t 1'1 t ti I A t en Eetkamers, Dispen8 en Keuken,

,-, I: I eF ,j( ogrB sc I ppRraa,. B-·1L.. WC
( ,[, .' ..;: r " Ii t Lens"l BUltenkamer, HUAl'mer en .', , , "', ,C1ifi I It'~, X ra, . t t kT' d
J ," ~I':H!' Il, U~l'n,icB!iell, en alles I bencvedDs een groo su. ulDgrl°tn •
\1 ' '. t 'I'" Af· .. alles oor een muur Ingee 0 tno

, tl!! ,pI ullge nemen]:. '. d . 1 . h
I I I l' I t t PI t '.Dit clgt!D om 18 ge eg en lO et meelt,., "" (,"'cr an Harn rue a en, ' !o;
i', 1 I ..' I I '(." ", ,aangename gedeelte van de dad
",- ,,,'It, nar, CIIZ., (nz. .' d D E' d

'lil e Avenue. eigenaar, e
ilfNRY CA RSOS, heer J. M, BEYEBS 8r. heeft geene

EeDi~ Trustee. kosten onlzien met het bouwen om
deze Cottages zoo gerieiijk mogelijk
in te richten.

Doe aanzoek bij den onderga-
teekeIlde.

EE~ Hollandeche lournalist kan
gedurende de zitting van den

Volksraad te Bloemfontein werk
verkrijgen aan een Nieuwsblad als
Sub-Editeur tegen billijke belooning.

Voor verdere informatie doe a.an-
zoek bij

GEBR. BARLOW cl Co"
Bloemfontein.

c.

,to

van

SD

(,r . ..:I ,Jill!, 1~!)5.

P. J. Bosman P. W. zn., Afslagêr.
Stellenb06ch. 21 Jan. 1895.

w ':"~G(--:~ LOOPEN

..

\
~:'. \ i n.ker \'1, i lJott-l, Koe~rg Well',

"li trt'rt l~ d"lIfn llelfden ece ....it
" :: .! :""rTl' p'>1Hd Schnlmeeslera eD
'" , '" I.tJ" )i'IJ ~.ILel.J psud mogry; komf'n
.~: 'i (. word... beie~fd vr-rzccht d~n
Cl.!', '. (, I', k,·, eie daarvan ket: eis to l(oveD,
,'i" al'" d,'n "inder t)t'D bt:·looniD~ goven en
'ud, re l .!Iijk" k<:s!,en betaleD zal.

8. V. VAN RE.ENEN. :.,
~~.~2i xa~~SM~~~

EEN . puar goede sterke makke
trouwe ~arpaarden ruin8, door

den heu.'

HET GEXAS HEN ALLEN.

WHEELERS LIKDOORN ~A.LP.
Beroemd wegen!! het wegoc!Ben 'ilO Likáoornen

1/6, pt'r Post 1/10.
MF.LK VAN VIOLETTEN.

D~ 7.uivenk aangezicbts-opfdsscher, bet verwijdert ZtJnnebrallden,
oproeten,enz. 1/6, per Post 2/-.

WfIFELERS CAPILLARINE !!(IJet is geen Verf).
Geeft Gnjz~ Haren zijn Oorspronkelijke Kleur,:en bevordert /1«:[;

groei 2/6, per Post 3/10.
C rlHBULOND ENTOZO.

Een aller. aangenaamste schuimende Tanden en mond spoelsel.
1/6, per Post, 2/-.

zon.ler Pij;, DE UNION BANK
(IN LIKWIDATIJ.)

- ..=a~ ,'~EEN VER])H{1~ I lf BETALING
van £1 per aandeel (makende

£i9 tot op datum dezes) tallnu aan
het kantoor der Zuid- Afrikaansche
AS80Ciatie uitbetaald worden aan alle
l1andeelbouders, die hunne Stortingen
ten volle inbetaald hebben.

G. W. RTEYfLER,
HA RRY GIBBON ••
Offieiee'e LikwidateurJ.

Kerlcp1eiIl, K\.u.petad.
;!9 J tIllDarl IS\!5,

TenJ(\fS V

,'" T13:~OER.,w-----;;;;...-- ....'-.'_..;.'_;...' -" ......IiI.·.,(...r..·----, ...L~..J,.....-.-----. ea zulle
KAAPSCHE GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.' door den COD

Generaal tot
7 Februari, 18,
van 500 gallon
niet minder d
afgeleverd aan
Kaapstad ten
.ments Wijnpl

De laagste
noodzakelijk

C

. e I hierbij gevraagd
ontvangen worden
eur en Auditeur-
Donderdagmiddag,:
voor de leverantie

Spiritus van Wijn,
540 boven proef,

tet Spoorwegstation te
nste van de o,;touverne-
ts, Groot Constantia.
f eenige tender niet
ngenomen,

RLE~ CURREY,

JO Extra Fzels, 9 Paarden (~uins
...n M,"rriI:'8), 3 \lelkkoeien, ~ Vaarzen,
1 Goedgeteelde Bul, 3 Ramme-.

LosSG Goederen, als: Treindienst voor den fak nanr Malmesbury.

OP en VRn VRIJDAG, den Isten Febrnsei, lA95, snllen tot op verdere kenllil!gp.,?nl,
d,~olijk8 (b-halve des ZOUdag-8) treinen van Kaapllhd naar }lalmpsbury en

touchpng ..legf'n ,lItRtions vertrflkken om 815 '8 voormiddage en ~ 20 't Datrllddag.,
juist als nn de dienst op Zaterdag eb Maandag is.

C. B. ELLIOTT, AlgemeeD Beetuurder.
Kaapstad, 25 Januari 1895.

XENNISG1S~VING.
DE Plaats ,. Berg en Dalen," zal verkocht worden op Vrijdae, 1

Maart. Ee:1 extra Zsaiplaats en zeer goed voor Vee, standhou-
dend water het geheele jaar, gelegen dicht bij Kalabaskraal Statie,
mtrent een kwartuur rijdens, gelegen langs de Kaspseh sn harden we z,

groot 425 morgel!. Een gerieflijk Woonhuis en voorzien van buiten-
JS'ebouwim

Dr-partemnnt va
Kaapstad, '2

Lost Deed of Transfer.
, Mrs. ~f. M. KRIEGLER.

J. \V. ~fOORRBES -Ir. S: Co.• Afslagers. NOTICE is hereby given 'th&t J
1. intend upp ving for li

e -rtified C()T'Y of [he Dee-l of
. ranster m qde on th:J ht day of
Oebber Hl:')O hy Heiter ~!8rlia.
',I idow (Jf Wouter Theron, in bvor
of WOIIter Jacobus Stephanus
Theron, Jacobus Johannes Theron
and Paul Stephanus Theron, wheraby
c -rtain piece (Jf perpetual quitrent
LI.lId situate in the di viSIOD of
Piquetborg, . being the late loan
place Vlcermuil', measuring ] 213
morgen 106 @q'lare roods was con-
veye~ ; and all persons claiminz to
hav« nr.)' objection to the issue of
8~ICh cupy ar « hereby required to
lodge te same, in writing. with th 1

ltegist ar of Deeds in Cape Town
within fourteen dlly! from the
puhlieation of this Notice.

Dated st Cape Town this 30th
day uf January 1895.

CHAS. C DE VILLIERS,
,A pplicmt't! Attorney.

_---- -,---------, ----

I{EI~NISG EVING.
Provinciale Vergadering van den Afrikaander Bond-

--------
DE verschillende Diatrikis Besturen, tot het Provincieale Bestuur be-
. hoorende. worden er aan herinnerd dat het tijd wordt voor het inzen
den van 8esehrij vingspunteu voor bespreking op ons vol~e nde Congres, te
worden gehouden op deu 2den Donderdag in Maart 1895 te Port Elizabeth.

lies.hrijvin spunten, met de Statistieke verslagen .m!)etel~ aan UIl)

worden iugezondvn V(Jórof tot den laatsten dig van Januari 189;) Latere
ontvangene beselirij viugspunten kunnen niet worden gedrukt.

C waller Dienesr,
THOS. P. THERON.

Publieke Verkooping.

DE heer JA:-< lIrcHIEL ::hDU:, be-
sloten hehbcude zijne IS .erderij

"I' te geven, heeft dol ondergeteek<:lIlde
gd8lJt om
Op Woensdag, 13 Fdbruari aanst,

AAN ZIJNE WOONPL1ATS/

Britstown, J6 Nov. 1894.

GEVESTIGD 1863 COOPER'S
q/JTU/GFABR/EK

Ell Yertoonk;llllpr",
-::= NO, 17; 191 21 BUITEN KAN ns"

KAAPSTAD.

KOLONIAIJE

RUND HI:mR&"G .{M, ll.\HS0HHPI
~ EPEBKT

Hoek van de IU1'temarltt- enl 8t &eorgestraa
IKAAPSTAD·

,RONDEVL EI,'
Gelegen iu deze Afde)ling,

Publiek te verkvopen de on~ervolgende
Levende Have en Losie Goedereo

euz.. enz.
Levende Have, a~s

10 Eerste-kJa,.se Ezels (gedresseerd)
4 Paarden, Ruim (gedresseerd), 1
Kijpaard,4 Merries met Veulells, 12
Gedresseerde Trekossen, 20 Jonge
Ossen, 26 Kocien cn Vaarzen, 1
Afrikaner Bul, 2 Vette Varkens,

Losse Goederen, als
1BokwageIl, 1 Bakkar op veeren;

lOpenkar op veeren, 1 Span W~gen-
tuigen, compleet, 2 Span Ploegtull~en,
3 Paar Acbtertuigen (nieuw), 2 Bpau
8wingels en Kettings, 3 Dubbel-
voor Ploegen, 4 Zenzen, 10 Vel Z~k-
ken, lO Streepzakken, 1 Naaibank,
1 Kruiwagen, 1 Bnshel en Schepel,
1 Lot Vaten, 1 Lot Gereedschap, 1
Boormachine, 1 Lot Zweepen en
:5tokken, 1 Lot Graven, Pikken.
Vorken enz., en,z.

ALSOOK:
1 Dubbelloop Geweer (nieuw).
En wat verder zal aangeboden worden.

J. M. SADIE.
De Heeren J. W. Moorrees Jr. & Co.

Afslagers.
Vendu-Kantoor, Jilllmeabury,

29 J&1&uari189b

Makers en 1nvoemers van allerlei soort
van Rijtuigen.

KAPITAAL ... .£40,000.Landaus, Victorias, Phaetons. Wagen-
tjes, Buggies. Traps, Karren,

Reismagens, ef/Z" t'Of/ ollerhi oord~
gemaakt volgef/s order.

LICHT, DEGELIJK, STERK.

DIRECTEURDr :
H. M, AR()ER~E (VooniUer):
A. SINCLAIR,
P. G. H. WILMOTT~
HARRY BOLUS.
THOMAS J, ANDERSON,
J. C. HOFMEYR.

De 1tlaatechappii neem' Assuranties a.D
op Eigendommen in de Stad on BuiteD
Levende Have en op Voordeelige Voonrut
eien.

FRED. AYEBB, ~
A~e;"eu.ppell 'oor Buiteoclj(8ftaa

, Catalogne met prIjzen op aAlJV' aal{. Teleg~1lf Adres :-AllVAI<CY..

Een Voorraad Tweede-Hand Rijtuigen van alle soorlliwordt '(gehouden.

J.C. SMITH Il Co..
IJZER. KOOL EN TIMMERHOUT MAGAZIJNEN

Koloniaal en Amerikaansch Wagenhout.J
STOOM ZAAGMOLENS,

sn lil:EESTRAAT & RIEBEEKS PLEIN
K pj, A P 8 T·A D

MIJNlIEER,-Negen maaDdeD geledeB
betnigde· ik ic een brief aan n nB

de goede uitwerkinlr van RH!t:UMATI_
CURO in mijn i!eval Ik ben 60 jaren oad
en heb 28 jBnn latl!, ~{ledeL aan CHRON
ISCHE AS IHMA en RHRUMATlEK en
r.och verlicbtini?: vaa vde bPro'Jmde gen_
k:nDdi~(JD, ('D Jlrc,bePrd~ al ks zond ..r Beat t.e
vi" jeD ..n had iIJ miJD !je_al aBe a-eloof ill
met'tcbelijkll bekwll"mh,>liI verlore,D, tot
dllt ik: !{HIWMA.TICURJ prob~erd8 an n
7.i:n miJll Ncnral(ia, Hbenmatiek eD pijll6ll
iD hoofd an aa.Dgt'lioh t vera ...elleo en 'bet
nit'n wa is "!'Ir en .. i]'1 verllpreid dat "011-

meester VAN HOOY sm per b6l'homaal gczo"C
w8JI van di" w,)ll(jerlijl<t' Med,ciJn," en Jit
w8~ werkelij K het g~val; 1" ket" elia het
probc..d~ b"vpelt hp: MD,

De h~r JAC'lD 'fAN ZIJI_. van \',..;,idJn!ein
cl car vnn !::)u,ijIl8bnrJl), is fl~DI·iteD Tall
erD schijnha.aroq:"rH ..:~:ljkg(I ..1 ",,;:r Kht'D-
m'l.tlei! ell JtcJtt. :\o<,;r, z, I ",ij!! mo",;",
M'J\"r. \i AS ZUL f\,ah mij, wa.~ ('r et:11 p., ver g~..
va! \'an '"Ko~rts Z.ekt.t~/' zoo,d" !ij hut n()('-
ID.", De PNl!tc dC~18 LHt.VlIA.IICl; H/I
"et de lijder,cp jt" i-" !Uan rCd,j~ slap. Il vn
meJccijn we,.rl \ Gortdarf:Dd ~'lf'l! ·,:ieod, do
boowel de bore t foD \,,.;eo,'('1< z,·,du. dat
zij niet ver ...""h ten (1...1 hij It,,'e. zoa. Ir.-
hi; IllI<'e·mn~i 'mr, CD getlli~!le V"'I Ge g-IKC'"
ktacht vaa de Rtitlj I.AJ.'lCLti-f) "U

PILLE~.
De oude h~er \.~ Ur. W.LT, 'I'D lledd..,.:,.h,,~•

werd g&08SCU 'lf.Nr et:n tx 1.t,(.1.

De il.et-r A. ('.Jf "I'H'.K, Br.wr{\ lei, M',i,Jde!Lnrg, C.G

I
-roo·j 'ladel.;.k '·erLc'1tin.g. 111,IJ %UOc, ,jA/Ii ru Z)U

t-eh."ODV"""" de h:-"r ,I. A" "'''tr., \"'a:1 \.\·{I.~t<:it"rr,..")m"
UQrgt:r:td.o~p ..... err.!:lIl1 00" ",ell 'Len rtltt...bor 1-': 0\ .-:t !Ja

I aimt.ea-I .. bitJf ...w cL.ukba.r-.:, .n~u_' •. :. C:, f'.!lo ~:I),,,

Cement, Gegalvaniseerde IJZ8rpl-oten (J to~ 10 voet,

BL O:E II 'lAN Z \V A VEL!
Graven, Spit .lIlest en Hooi Vorken, Goud Jfijnen Gereed-

schap, Scll([;ap Scharen.-Eeenen·Jlest, en verde,.
allerlei Hld~houdeliJ lw IJ zel'waren, van een

.N.A.1.LD tot u>,n PIAJYO! !,
EENIGE AG NTEN VOOR

lIE HEEHE~ ~l \RSHAIJI" ~ )X11;~ (\) Co., B~PEithT.
G'\IN!liBOROUGH, J~~GEL~~D.

VAN

VAATWERK,
TE

GROOT CONSTANTIA.

[)
' E ondcrgeteckendpn. beboorlijk

daartoe gemachtigd, zullen ver-
koopen, voor rekening van de ~olonial~
Regeerin g, te Groot ConstantIa,

dp t\in~d:lg, 5 F!.'bl'uari, as.,
Oll 2 UUB. N.M, PRECIES,

Zes Stukvaten, 6 en 7 Leggers, 12
vaten ieder van 151 gallons, en oks·~
hoofden. ,

Deze artikelen zijn in goede conditie
en worden allen verkocht o.1ldut zij op:
het oogen~lik niet meer Doorlig zijo. ;

• ~ Zn., IlTatUJDerl~

•
PORTABLE ENGINES,
DORSCH-MACHINES,
KOORN-MOLENS.
ZAAG·MOLENS.

, JO~ 1':) ,ci ",u .~~ fI'_; ,J {lj.

t.:.e~ bc.,)t·~ aH· ut .t! et gr{>ot-e Z.uid."in 'iodlJ. ..··I,!· .:.,:~ i' I, f- Y~)f)r

Jicht, l{h(;um&.t.Jt~k, ht.l-6IlUi£' : ..".' '~.' , ,JoG,
J c.ht., H...llpJicL.I.. '-~:lo 'tt:'ZJ·__.ltt.."c-j--IJuer.,I.·f.I·_.ct. !'~~e't.
.akt doil8od:Oll "Mal fIJ!), 'Ycel ,·rg-t..,r: da,o ,,,,voor-
...... &Ddeo ~ ... I• .-et'krijg ~ .U. ArotiM-
~ uW ._. ~A .....

& Koe·i(
. J '=--'
1'&.i1'8T&.Bila..

"~
~.

\;

;-,

j,
I



De heer b:n8, sprekende o,er den be-
treureDswaa.rdigen t.oeetaad waarin onze
koornboeren verkeeren, wees er op dat
het land hetwelk met onze koornboeren
competeert Auetralië is, waar toch ook een
arbeide loon van vijf shillings per dae be-
taald moet worden_ Dat, niettegeDstaapde
dit hooge arbeidsloon, de A.ustralische
koornboeren tegen de olllle konden COm.
peteeren wae in de oogen van den heer
INSES een bewijs dat die Aa.str llicrs een
goedkoopei' wijze van produceeren hebben
dan onae boeren. Ten elnde die Anatra-
lieche methoden ook hier bekend te doen
worden stelde hij voor het uitstekende
voorbeeld te volgen geleYerd door den heer
CILLU, wiens besoek aan Californic ala 't
ware een re,olutie gebracht heeft in de
vrucMenindnetrie in het distrikt WeUing-
ton. Als de regeering een paar bek1'8me
DUUlnen naar Austrahe zond om de graan_
kultuur aldaar te bestudeeren, zou het geld

dat die zending kottte zeer spoedig lijn omtrent onze Ilnancieele toekolD8t.
teMlggewonnen. Dneo wenk \'all den
heer Inu bevelen wij &au de aandacht
van onze koornboeren a&D, V&ll .ie, 01lMll
Inziens, de eerlte ltappen moeten aitgaan.
WaDt het IIUCCNVaD de zending dee heerelI
CILLI1I W1I8 jui.t daarom zoo groot omdat
bij onder zijn medeboeren ala een bekwaam
man populair wu en DIen das na aijD
terugkomst een groot ge"iolat hechtte aa~ RnoDU afkeurt 1111dat dare ll'ider., in den
de wenken uit Rijn mond, ~jl deaeJfdt tijd vaa een paar jaar, .... n rroote bewon-
raadgevingen door eea ander geg8Y8Il mU. derr.ars nh die politiek iJl ban htftigsk
achiell ÏIl deu. "iAd lOadeD peIapD. _,erpir.en nn.adIrd sijn.

..

'OST .TU.NSJI.llt., Correspondenten
WORDEN verzocht allebrieven-

geld ter betali ng \'&Il re
keningen voor .ubacriptïes, Adyer-
tentiee en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbeede op bezigheid.&-
wen, aan den Secretaris der
Maatlohappij, en alle brieven met
Cornspondenties voor de CouraDt
aan den Redakteur te richten.

A.. B. HOFJlBYR,
Secretaris.

Drupen .Kaatachappij Van De Bandt De
Villiers 4: 00. (Beperkt).

" On. LAnd " Kantoor, '
Kaapetad, 22 Oct. 1894.

()osteDwal Saldanhabaai.
iW lau. 189,). 17 Warn., Jó JCarno.

ONS LAND.

....... .....,
30 JUlaarf. 1896.

... d. .. lo CL
o 1 0 0, , 10 \
o 7 6 0 18 8
008 029
0011 012
010 010
o 0 8 U 1 7'
0'3 060o 0 10 0 3 10
00. 0311
o 4 0 0 10 0
002 016
o 0 2 0 0 116
o 0 6 0 1 10
01,,*- 028
014 02:1
o :1 7 0 5 1
oa9 0'7

1\.l'OTICE is,hereby given that I
".1:-' intad to apply for a oertifiedcopy of the Deed of Transfer made
OIl the 8th day of December 1884,
by .Martha Margaretha Wilhelmina
'Maria Nel, in her capacity al the
Executrix Testamentary of the
Bttate of the late Johannel Carel
Willem Casp:uus ~el, in favor of
loacbim Eliaa Petrus Nel, Jacobus
Ch~ Joach im ' Nel and Carel
Gert Steenkamp Nel, whereby
certain Three Fourths parts or shares
of and in a certain ~ece of perpetual
quitrent land, being the loan pl iee
UJyvenbosch situate in the Division
of Calvinia, Fieldcometoy of Onder
Bokkeveld, measuring 4~96 Morgen
143 Square Roods and 120 Bquare
Feet, together with certain other
properties were conveyed: and all
persons claiming to have any
ebieetion to the issue of such 8 copy
are hereby required to lodge the
same 10 writing with the Hegistrar
of Deeds in Cape Town within mnr.
teen days trom the pubheation af
thia notICe.

Dated at Cape Town, this 28th
day oi January 1895.

G. MONTGOliERY WALKER,
Applicaot'. Attorney.

ZuvJ_oenea
lierea
pw...
Praimea
Meeboe
doter •••
Uiea. per 100 11..
Dnaiven ...
Penikea '"
Aardappelen
To'inu.a ...
Watermeloeuen
A.ppelen
lendeD
Ha.dent
J(.Jkoeoea ...
Hieliee, (groen)

PORT ELIZABETH.

( Jlelft tW "-'en Gouw, eli Fozcroft, pt'od16lu..- '"
co_~",ten. ~.tnJa,.)

26 Jan. 1894.
Inteekenaren

WORDEN er aan herinnerd dat
de Subscriptie op IC D« Zuid

.d.jrikaan PereenÏ9á met On« Land,"
vooruit moet betaald worden. Der-
halve worden zij beleefd verzocht die
ten eerste aan te zuiveren bij onze
Agenten oC direkt op ons Kantoor.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Drukpers Il&atBchappij Van de Bandt d.
Villiers & Co., .8eperkt.

Kaapstad, 9 Januari 1894.

e I. cl.
Aardappelen p 100 Ibt 0 h 6
Boter, pel' lb. 0 0 ti
Eiereo , per dOl.... 0 1 0
EeDden 0 1 6
Ganzen _ 0 1 Il
Gantt per 100 Iba.... 0 4 3
Ham per Ib 0 0 I)

Ha"ergenen " ... 0 8 6
HoeDders ... 0 0 9
KalkoeDeD '" 0 6 0
Koora, per 100 Ibt... 0 6 0
Meel, psr lOOIbi.... 0 R li
M.ieliN, p 100 lbe.... 0 I) 6
Patatu .. ... 0 Jo 6
Uien, per 100 11>1.... 0 6 0
TabU, per lb. 0 0 4
Varken •• elk 0 10 0
Vogelltraisei~ren... 0 1 0

£ I. d.o 8 IJ
U ~ 0
o 2 0
o 2 7
o 2 8
o 5 0
o 0 7
o 5 a
o 1 7
o 8 6
o 7 0
o 10 0
o 7 0
o 6 0
o 13 0
o 0 10
3 0 0
o 1 10

ONS LAND' BLAD·ALMANAK,
VOOR 1895,

\. OOR HAi\!l) IC".
(Van dl I_m Jeu.LotDf'ence .t Co.)- 25 Januari, 1896.

Zemeleu, per zalr, 100 lb •• 3. fld tot .. Od;
G&nIt, per zall:, 163 lb.. 7. Od tot [jl 6d .
SUIkerboonen. per zak. jlO:! Ib,20. Odt.o' 80. Od;
BooDen. K.ffdr. 11. Od tot 12. Od; Kaf
(Kolom ... l) per baal, 300 Ibl. III 6d loOt12, Od;
Do. (0. V, S.) 7. Od tot 9. r,~ i Voer, per 100
Ibs.6s Bd loOt 71 6d Kafferkoorn, per lak, 7,
Od tot lOs Od i Boerenmeel. onl("lft, 1.". Od tot
15. si; Boerenmeel.lleaift. 17. Od loOt18. Od i
Meel. VIi,.laat, 12. 6d tot 13. 6d; Gele Mielil!l
per zalr. 12. Od tot la. od i Gem&llgde do. 10.
Od tot 11. Od; Wilte do nlod tot 12. 6 j ,
Wit lIileliemeel. iOs lb., 151 od tot Jó. od ;
Geel Mieliemeel, 203 Ib.. n. 6d tot 138 Od i
Huer, K ... pecb, per zall:, 160 lb.. 15. Od loOt
16s Od i Ba,er, Zaad, 180 IN, 9s od tot lO.
od. Uiea, per zalr, 120 Iba. 8. od tot lO. Od i
AardappeleD, per uk, l631b. III Od tot 12.
Od; Tabalr, per Ib, o. !od tot Ol 4d i Rog.
per aak. 2031 Ib, 1St Od lot HI Od. Koorn.
per uk, 20S Iba, 13. od tot 1" od i
ZWlHlpltokken, per atuk. 0. 3d tot 3a Od;
Boter, per Ib (,erllQb). Ol 9d tot la Ud,
Boter (tweede kwaliteit) 0. id tot Ol ~:l i
Eieren. per dOZIJD, la 3d tot la 6d i EeDden.
per stok, 18 3d tot 1. lid i Hoender •• Os lid tot
II 3d i Kalkoanea, tis Od tot lO. Od i Gedroogde
Vrncbten, per Ib, o. Od tot Od i Ham en Spelr,
per Ib, Ol 3d tot Ol 7d ; Zont, per aak, 3. 3d
tot 31 'd.

Slaohtvee.-O .. en. prima, 600 IN, £6 55 tot
11.7 10.; O.len, 600 1bs,£1) D. tot.£5 lOs; Koeleo.
c.oo Ibs, £3 lo. tot £4 lOs. Kalverea, 26s tot 301,
Varkeol, 100 Iba, so. Od tot 368 Odi LammertIII;
dO Iba, 7. Od tot 81 Od . Hamels,50 lb., 128
Od tot l3s Od i Kaapeche Schapen, l3s 6d tot
1<1.1Od Kapatefll. 50 Iba. 121 6d tot 1....

Trekvee.-O_. geede, £4 10s tot £5 0. i
.Muilen. II'OOte, tlO tot £12 i Muileo, kl.ine.
£7 tot £8 0•. Melkll:oeien, £S tot .£15 0, i
Rijpaardeo, .£10 tot t15 0.. TrekpurdID
.£10 tot £16.

OPMIRI:UGJ::J.-Er ia Danwelijk. eene "erande-
nog m.~ betrekkio~ '0' prijlen te noteeraD. De
w.... rde. a. uiL&onQering "an &enoft"ee a,tikp_
len, ia deselfde all de ,orige weelr. Haver i. "a~
.... aer, maar er is hi., groote KO ""'g.
Boermeel en .. meJ. .wair, de ,oon.ad hier
18 z" ...r. Voer i. onYeraoderd en I!c~n tee.
keneD nn .. Dige ,erbooging in PflJ" Aard-
appell ea uien zijn yolop en I(oedkoop. Boter
II ,olop. Eierea zwaklrer in p,iJ" MI,h.1
(coade) ziln eeD .eÏDil boo,.. dlfchte "orlte
Itlu o.en ziJn ia "raag en Daar aad~r "ee
wordt ai.t gevraagd.

KIIlBERLEY.

FRANSCHHOEK.
,'&KKt.:~~. "{'HKIE~M.

UIT DE HAND TE KOOP.
Nog eenige exemplaren un den Blad.

Almanak. die lllet onZ9 uitgave op
1 J&D. nart nmenen is,

DE AIID.1iIlak:bevat benevens den
gewonen Kalender, informatie

aangaande Poet en Telegraaf, een
Tuiniers Alllianak, opgaaf vaD de
Jagen van sluiten en beropenen van
Scholen, en de Sewes van het
Hooggerechts. en Civiele-Hof en
andere nuttige zaken.

Verkrijgbaar tegen Bd. Stuk.

DE heer P. W. GROENEWALD van
Caledon zal op MAANuAG,

4 FEBRUARI 18()5, ten 11 ure v.m.
te Franschhoek zIJn met iO Fraaie
Vette Varkens, groot en klem, welke
bij dan Uit de hand zal verkoopen.

..KOM EN ZIE.
lP. w. GROENEWALD.

Caledon, 29 Jan. 1895. U!I HET "AlVTOOP.VAN

De "Zuid Ajn'lt,aan vereenigd met
Ona Land, Kaapstad.UIEN ZAAD,

DE Undergeteekende biedt aan
het geeerd publiek eene groote

hoeveelheid eel ste-klasse Ulen Zaad
tegen zeer billijke prijzen te
koop.

t
\ .
lJ)

'rI'lJ
J

j.
I

FII:BBUAJlr.
I-Te Steen .. erp a/",. Steen'Jergghoelc

(dlatr. Plk"etberR). oasen, p.nden. koelen
vaarlllJl, bullen, ezel., schapeo. "arkeL', boerde-
rlJl(êreedlChap IQ menigte, 200 mud 1I:0reD,~OO
mud rog, aoo mad zaad barer, 140 mDd gar.t,
beDe,eD' halsraad.-P J Retl.f, afsl&l{er.

"-Calrdon, ia.olveDte boedel J M Du Toit.
'an Wateru.ll.tJellrraal, eeD e·f eu wooDhui.
met bUIWlngebon "en. 10818j10ederen en leveDde
have.-Demper •• Moore &; Kruger, af.lagerl..

2-Te Caledoa, eeD erf mei woonbai8,
ezele, pa.rdtlll. taigea, boerderIj I(ert!<!dachap,
enz.-Dempen, Moore en Knlle. afslagers.

, - Westerford • N .wlaDds, 1'erllOheideoe
hUizen, UtIllleboden door de Weealram8r en
Trnl~ Co.-J J Hofmeyr &; Zooo, afslagers.
8 - WellIngtoD. alachtoelen en koeiIII,

melkkoeien. "'Dteel~t.en, een oprecbte 1"1IIar8,

Igedrelseerde ezel, en hrpaarden,-J F Pentz
, &; Co. af.lallen.

(JE YJlbTI(}D 53 J..tJ.HE.N. l2-Te Goerllap, Verlorenv&lIel, De plaatl8l1
. Gotrjiap en Khpboek. believen I p&&l'den,

OhroDomeW., Horologe- en KlokmakerB sohapeD, beeeten, boerd"rilgereedllclup. hnUi.
rad, enl,-P J H,tlef. afslager.
IS-De plaat. Knorboek.Klapmats. beDe,ells,

.takyaten, lelClfera. lEctels, kuipea. enz., waren.,
mren, ploeICsn, IroreD. bavH. paardeD, 5
melkkoeieu, 300 schapen, I ÓO yette kapater.,
800 mod nl en, mpa88la, enz,-P J B_n W z.
alalager,

lol-Te t:il8n.lrraal (taacbllD, DArling eoLE V E N SV E R Z Q K ER I 1\: G Hoprfi.ld). goed gedr_erde eaels eo paardeo
rJ l.~ ti 0 lammen, merri .. , koeleo, alacbtos .. a:

ploegen. eo... 600 mnd zaadha"er, 40{) do,
rOil eD 100 do. 1t:0reD.-De ViJlien. I .. aelman
ok Co, afliall'era.

I~-Te Villleo,allei, distr. MalmeebDry 'an
de plaata VllgeD9allel, nel •• paardeo, 01180 •Jlootd.bntoor: DllLING8TJU.!T, Iaapstad aehapen. bo..rderijger....dtchap, gr ....D. enl.
-J W Moorreee jr en Co, af.lalters. '
H eo Io-AaD .. Tbe Reat," Piketberg, de

plaallo .. Tbe R .. t," groot !lOO morgeD en
w1DlI:elgoedereD, benel'en. paudea, enz,-P J
Ret,,!. dalager.

l~-Klipfoote1u. PorcelelDberg. l' Ullr rijden.
VIUl MaJmMbury. vaD den heer D J Smit G
oon. levend .. ba ve, boerderljgereedseh.p,' OD
graan.~De Villi" ... Immelman &; Co. afalagerL

19-Te Drooge!Iel (oabbtJ Kbpheuve1.ta~i.),
de pracbhge lUI. eD "eeplaataen Groot- eD
Klein Droog..vlei. ben.ven. vee, lLt18aD,hnia-
...!Od, boerdellJgereedechap, enz,-De Villier.
ImmelmaD eo Co. af.lagen. '

19 -Te Ml.Ivefll!.And, distr. Malmea"ury •
..:bapeo, paarden, (Zeia, bokken, beeettn. 1(I'l1&0,
boerdftlJgerte,jachap eD bUl8raad,_J H P Zoer,
afalacen.
I9 - MOI.hoodf~DteIO (Pilretberg), tICba-

peo. o.. eD. paarden, aaot18lbet8ten,wag8IUI. enl,
-p A Rmsf. afslager.

22 - .• De Kopjea," :Piketberg, achapen,
boll:llen. paardeo. e •• la, aanteelb_ten. boer-
deriJgere.dscllap.-J H P Zoer, afslager.

28-0ndemaur. Malmesbary. le.ende ha ...
boerderll.ertoedllObap, ballr ....d. eas, _ J vi
Moorre. & Uo. afalaeer •.

KLUlT
1 - Malmesbary. de extra zui- en ,ee-

plaat ... Beril eo Daleo." groot 425 morgeD-J
W Moorr .... .i Co. af.lagera. '

1 - Drooaatsn'ier ICaledoDI. de pha"
Droojlatan.ler. groot 1':'00 morgea. eD de hell,
.an Happy Valley. leveode hue, boerdenJ-
gareedtlChap, gUD"O, le.ldergerd8d8ch.p hnl'_
raad, eDz,-DlJDper., Moore en Krige, afala-,.n.
:'-Baarb~I •• 2 ure "an Darling, 1'aD den

heer 1U0dnk P Voe, le"eDde ha'e, wagen ••
kuren. land.boawmacbl'!.llen en gereedacbap.
P."I', '"Jonteo, hui.raad. ,",Den. eaa.,-De
Villlera. Immelman & Co. afalagen.
b-Baarhula IMalm.baryl eltel., paardeII,

I(root en 111.10 v... boerderljgereedllOhap
baiaraad en gru.o.-De Villiers. Immelman i
Co. afsl&jlerl.

JAN ACKERMAN.
Helderberg.

":,M~ Geoo,.wm, Darli"1l.trQaI
Goudeu en Zll veren Horolog8tl

voorraad aehooden.

DE OPPOSITIE-VERGADERING.
DE v8l'gadering "aarop Maandagavond de
voornaamste mannen der parlementaire
0ppolitie bet pa bliek te Mowbray toe.pra-
ken uI nataurlijk, ala de eenige gebeur-
tenis un gewicht die ledert eenÏgen tijd
op pohtlek terrein 18 'VOorgevallen, gedu-
rende eenige dagen in iedere mond zijn.
al verdient zij dit zeker niet omda& er
zooveel nienw, ,erteld is, Integendeel, h t
W&ll a.lles de oude .torie. Slecbt. de heer
mBS gaf een nienweu wenk,. welks op-
"OlgiDg een weldaad VOOr hf"t land kali
worden en waarbij wij dua allereerst zui-
len stil.taan.

ID

ZUID·AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

~ui4.!frikIJn
MAAT8CH.-\PPI •• 'RBIUIGO JUT

OPGERICHT IN 1 84. 6.,

DONDERDAG. 31 J.A.NUA1U, 1895,De e.,su m lan/It b'''4lJmU Z ..,tJ-J.j,.ika Iln.~
1.1r-_ukering MfUJuchappil

DUUI&TaCRR:f .

H. JIl. ABDl!iRNIIl. VD,)r&lt~er.
;' ALJ'JlEl) KBDEN.
.:_ HENRY SOLOMO!'(.Su.

J'BJlD. J. CENTLIVRE~,
PAUL D. VILLIERS.

J GOOFREY SIeBEL.
J.G.BTEYTLER
BURY BOLUS.
HOD. J. X. lIlERRJ1U" • ..., L.A

•••• T. SaHKaIUNOiGE .ADVIJUUa

G.I.'. A..NDE.&BON. M.D .• AI C.• LandeD. M.R.e s
lCI!pl&Ild.

Ill.B.LlJBCH ~::EIU - - £156,212
IIXODN INU&E8T- - 71.276

~Jl)8.u IJ DER - - £1.409,046
(U.. l Belegd t" z,..d .4fniraan'rll, Waard,.

VOO.~"AIIIITI roOIDXP;LI::1

._Iuto Zekerheid, Groote Bonn_n.
Geen Beperltln'(en

Bepaliugen omlr~Dt DI.t~ ..eTbeQrd verk:loU'lng
Geen reetnctle op Res.aen ell W oocpla.ata,

)fatlA'" ()oko.ten.
Spoechjfe Bet.ahng "'n VorderJ DgeD.

Alle Voordeelen behooreo &an de Led .. "
GeeD Pen!OOnLlJIte Aanap"&ellJrhelÓ •

OlllDlddeUIJ~e BoD08 op VorderIDgen.
Ru,me Bet ..h.llg voor Overgan.

Dri.jaarhJkaohe Ondersoek.

L44'lSI E C'lTBJo.'2·A LING g.v. 1889
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Poliaen ...... 1'el'1lchlllendeo duDr .... rd ..D betaalp
... t de "oJrnde sommen 700r led~re £1.000"", d.
.-.proakaJj~ke•• n.e.c8Clug.-

»Uur In 1889. Betaald
.. JA .Il £%.799
SO JAA..R I,!lh
10 JAAR I.li8O
16 JAA..R 1,,163
lJ JAAR 1,i8t
9 JAAI!. l,JOlI
• J,Y.s. 1.06(1

WILLLUI \!A.RSH.ALL, Secretam ~rodllkte"lD,.rkl"'lI-l(AAPSTAL
DOODBERICHT,

HET heeft deo Heer VIln HOelol en
Aarde behaagd van mllne r.IJde

weg le nemen miJn geliefde I".ht_genoot
~.\NDE" YA' 131K"A, 1'1&1,1:8 ZOOIi. op
deD :l3lten dezer. 10 dun ouderdom vaD ii!
jaNII en i maandee I k breng ook mijD
harteliJken daok toe "'-Ill den WelEorw heer
l'leethling. dlO nOg <lu 1~I4u;te plIChten aan
dell. oTerJtJdeno betoonde

HE:::TE R VAN HRlmA,
Geb. SKIT.

Per.l.eo
Appden
Peren
Vijgen
t!10J'eD 0 ••

Audappele" lP, mud I
romaten
Pnum.n
Mielie. (gro .... )
H"Vtor~br".D
A.hrikO%eD ...
WUermeJoenen

Wa. 11.11 yeld.r de ip880ha op
dagnoud bttnft, kllDDeD de der
oppollÏUe iD ".q woorden .orden .... m-
gent. Bij mODde van dr. BJltmI eo d8ll
heer Un. werd gepleit voor een ste.ogeN
MlldaieUe.et. De.elfde sprekers bu'ralen
&aD het leereu &an onse boeren' van
op goedkooper ..-ijze kooro te prodUOl8t'el1.
De heeren Inl8 eo SU·BII .aren df'geDen
aan wie de taak "U opgedrapn om té 'fer:
kODdigen da' de Glen-Grey-"et niet ~gde,
een 'foorbeeld ,an klu"etgeving "" .n op
ongeoorloofde "ijze door het hili. gefor.
ceerd werd. Dr SKUTI ,erklaarde lioh! "oor
een belat\ÏJJ&' op diamanten en een _ijns.
De heer blUS litt t de acoijnll-k" .. lie
I'D8ten omdat hij later eeu bill zou incUene.D
in verband met den drankhandel j milaóbien
wel de bill op de ill stelling van eea ~jnl,
Welke. volgeas den heer SAun-die licb
eeu .terke ,ool'ltander Yin die bel .. ti~g
"8l'klaarde-1rau lOU hebben aaagell()men
te worden. Het senior lid. voor de Kupeohe
afdeeling verklaarde ooie uamena de oppo-
sitie dat lij natn.arli ik nOOit een verhooging
dooh .el een ve~laglJ.'6 ,an het in,oemcbt
op graan zou (J. J"J'8teunon en dat lij
voor immigratie nn bla4ktl!! "&8. Dit
zijn echter alle oude, ree.,» 'lleermalen 'aD
alle kanten beaprcken ak~u. waarbij wij
dus niet langer behoev"n stil te .taan.

Een nieeW' z"ak pnnt Ul htt harou der
regeeringspolitiek meende de oppoeitie
gevonden te heilben in da apoorwegkweetie
en daar werd natuurlijk onmiddellijk ~
aanval op gericbt Dr. SMUTII nam in dit
"erband eeD alleraonderlingste poaitie in.
Volgens hem w&nn het beetaan van den
Delagoabaai·spoorweg en alle daarmM in
verband Itaande moeilijkbedeo uiteluitend
en alleen bet gevolg van de SruwRIGHT.
conventie, en hij m -Idde met blijkbare zelf-
voldoening dat hij indertijd bot eenige par'
lementslid WIIB dat voldoende ver kon
voojJlÏt.ien o~ te~en die conventie te
utmmen. WIJ zallen dr. SMUTS in zijn
on80huldigen Waan lateo en liever zien welke
op"Il~rkrngen de heer UrNls in verband met
de spoorwegkweetie maakte.

DE HEER lU:RRlMAN.

heer MEBlUJUIf Will! het die op de rer-
gaduriug ,aD Maand.gayond het elemellt
nn hatelijkheid aanbracht, dat bij gele-
genheden ala politieke 1'l'rgacieringen on-
miabaar IIChijnt te Eiju. Dd wijze waarop
hij dit deed strekt hem niet tot eer en
aal hem niet doen rijzen in de achting van
kalm-nadenkende Dl&nnen, of lij EDl{elaohen
of Airik¥len zijn, De heer MrRBlJuN
heef~ natuurlijk volkomen het recht om
tNkken nu Afrikaner boeren n .. r het
Doorden en speciaal naa.r het Ngami-meer
af te keoren, dooh hij beeft geen reoht
om te zeggen dat onze eerste minister ODze
eigen ID8DIcheu verlokt om daarheen te
gaall tn dat ds. ADRIUN HOFKITR al. be-
taald &pnt VAa de Charter Co. door Zuid-
Afrika gaat en de mensehen aanapoort tot
trek.ken. Deae gezegdell aijn ill direkte
tegeuspraak mel de leiieD.

Vooreerst sijn de boeren die gereed staan
om te hekken niet van de Kolonie, doch
vaD den Vrijlt&at eu de TraDIYul afkom.
.tig. Verder heeft nm de heer RHvDE8 of
ds. HOnflTB den trek georg&DÏaeerd. docb
hij il een uitvloeisel VaD het mi IIIukken
Van den B08¥.Ui':trek: naar Duitach grondge-
bied. De meD80hen warea .esield met den
trekl(eeat-waanan de beer MBRRI¥.lN lelfe
het beetaaD dn.rft te ontkenneu_n toen de
heer BoSMAY hen niet naar Damaraland kon
brengen waren lij tevreden naar Ngami.
land lte worden gebraoht. De onjuiste
beweringen van den heer MURU1Alf, evenall
zijn voorgewende veront"aardiging over een
gezegde van den heer BOSMAli dat Wal-
"ischbaai een goede" Iteebadpl .... te zoa .ijn
voor het Ngami-gebied, toonen geen biJzon-
dere achting van zijn kant voor de Inezen
van zijn menden IsNES en SMUTS,

Dit is echter een kwestie waar het alge-
meen publiek zich weinig over bekom.
meren &al. Anders ie het met de bescbul
digiDg nn den heer MEltRntiN dólt de.
ADRIAAN HOFMEYR een ma.n vau h'ljfel-
achtig karakter is die tegen beter weten in
de trekkers tot huu verderf leidt. Na
luike gelegden is de heer MXRRlM.!.Ngedaan
bij een groot deel der be90lklug dee laods,
en bet zou ons nIet verwooderen al. de tijd
nog Iromen zal dat hij beronw zal
gevoelen over zijn woordeo,-aIB hij dat
den "olgenden morgen al niet deed, wat wij
zeer waanchijnliJk achten.

De Ngami-trek. EEN rao U' VAS ~9 OLl'.l5TKN "erd "erl.detl
"ed: _"Ien In btl dlltrlk, Uiteaha.ge, bil deUe ..tJ.rg.., heeft reden om te geloeven ZondagarlVl@r.

dat de conceesie die do 'I' den heer Hos- IN BBT DI8TBIKTOUDTSIfDVIl.NZijD door dea
ntll.D be_rd .erd zijn te verkregen van Bagel ....u Yedodeo ".ek eeDige tabaksplaatagea
het opperhoofd Sigkomo niet goedg~keurd "ter be.chadilld.
is door harer majeateits regt"6Mng WIJ iO VA.nu~s Vlul deo beer P. W. Groene"ald
hebben vol vertroawen cp de geldiJ:heid suil 0 op Mund&1{ ".s le Fr ..tecbllo~k w, de
dier redenen en moelen dus aannemen dat h ..nd wordea verl;:cohL.
dil "all Sigkomo verkrcglln eonC888ie door TWRK lONGE. "AARDH'8CHE' "erdeo ODIaOgS
Jen heer Bosmen in der tijd &an do CJbBr- in Algoabaai lIe,aolC~r.. H.f bohaam dor
ter Co. o"ergemaakt, niet door de imperiale viaachen '11'''' t"ee voet ep het Iwaard ueu
regeering ï. goedgekeurd. Dit feit maakt dnim laoll'.
het ons dDidelijk dat de hllndehngep der Is, DB TRA.nUI ziet het er niet guD.Llg alt.
rijkeautoflteilen in v'I'band m"t dez n D. braodeude ZODb~t hel "eld en de oog.aeD
irek niet ton volle 100 inkonsekweDt EIJn vertehrO<-ld eo men vreest "oor gebrelI:. De
Iftlweest ale 8&nvankelijt vermoed werd I baodel IS ook ellendig.
Maar toch blijft het eerst bevelen 'Ml een MUI WILLLUlS. de '"oede prlliODlfr in het
eakorte, durna intrekken Van dat bevel, e·J W~.t·Bili treurapel te Grabam8nad. il uit de
ten slotte het herroepen der intrekking ge vallIlellil ontslag.n, d.ar de loliloitear.
beetaa.n. Dit urulend optrede" kan niets !(en.raaI bem met aal V~f'IJ.
aDders dan een OllUngenameD indruk en Is NH&IlI.LA'l> wut r/.-8 ~~ven coeos
eeu gevoel ,aD onlekerheid te wreC!' bren- bocmen te plaDteD. .aet zaa(\. II reed, Uit
I{tIn bij de trekker8 .ier geduld raeds ZOh1-Am' 111c~ onderweg. De IwtrlekulLlIDr

, D la Ny .. sa1aad gaat goed "'ID.lang g.noeg op de proef gesteld 18, ...
Charter 00. gaat nu zelf beproeven dil
aken met Sigkomo recht le maken Het
is te hopen da~ dit spoedig m'g gelukken
IIOOdat de trekkers eindehJk eullen wordea
beloond voor bun g9duldig wachteo.

\'.tRI 'CHTI"r..-De Itad der belhgeD .al nn
dAD lot~o .F braari af met lI,a ve,ltcht Wor.
den. Tot ""II :oe .erd de dDlat·rnUi "oor d.
Graharu.r...dtera duor petroleamlampen r ieh;
ba ..r It"m'alrt.

ALAGo.sA... 1 wordt, Daar meD It:lullt. "dood"
g"<IlCbt duor sleepn.tten do ,r .t.oombooi.eo
getroKken. PI .. ts~hJke vilsoher. drlnlleo er
op aaD c:L.t gedurende .. kerea tiJd ua het JMr
beL, I.. cbeu z...! wordeD verbod"o.

UITO!8TKI0 - Wege.. d. droogte en den
armu.dlgeo we.tand "lI&nO bet V"" 'lOb die".
t·"u e ·ol". be r iudt , 16 de LllntooD8tdilol{ dl. "
Klr,g"llIlIm8Lowa In Maan. a.1, zun g~houd ..n
.. orde". ultlle.Ltld loOtbe, YOIp;eD41eJur.

VUA'DlRD.-Nlet. 1100&1. &angek:orrll~d. te
OuJdwuur, mur op bet marktpleID te M..IlDee.
bary z.1 de .erkoc>plDg <lOll I~.ende hn~ eu
loeoe ~oedereu "an den heer H~ndlllc I{log
wrst pl~at~ hebben en wel op ~8 Februari

Tentoonstelling te Stellenbosch,
Morgen zal de landbonwtentooDRtelltog

te Stellenbosch plaats hebben. eo de groote
ervaring die het Stelleobossche landbouw
genootstap reeds sedeet Jaren bezit In het
b~Ueren van tentoon.telllIlgen IS een waar.
borg dat ook die van morgeo "en succes
za.l zijn. H et is wel Jammer dat de tentooD-
stelling iets te laat "ordt gehouden om
per&lkPn in honDe volle Irracht vertegen-
woordIgd te Illen, doch Stellenboscb is .00

rijk aan allt"rlei vrucbten dat het verheB
nan"elijks gevoeld zal wordeD Ook deze
tentoonllelling zal worden 'l"creerd met de
tegenwoordigheId der pareollen die de
boogsto plaatsen innemen in de Kaapscbe
samenlevinIC eu dat beboort voor bet
algemeene publiek e~n reden le m""r te lIJIl
om in grooten getale op te komen Trou .. en~.
een teDtoo 8telling ill de heerhJke koelte
onder de Stellenbo8schd eiken bl"dt op lIch
lelf reeds voldoende aantrekkelij I/: held.

86rst\\ .

E~N Hf! A~,.KIJKE VIRKOOI'ISG van 1~,"Dde
h •• e eD :,,"'1 l>ou" .. e'klUlg"o. Voor rekeOlDó(
v.n deu heer.T.hl ::Sadl~. op 15 F.bruarl le
H.vud•• t I, <J181r1let M..lwesbnry. Le ""rden
';' hJudeo ... or,'L IU oozo advHl.dntlekolomweu
l(ea1verte,'r d.

Kurses! WJ "EN word.n, r.&r WIJ nit ~oede
brou "'It'ruameo, deu l.ataten li cl al meer en
me-r UI41~VOtrJ Daar liol;aDd en N t'd~rln"d.ch
I..die BlnD~n kJrteu lIJd "Ju er biJ '''Jr.
bandel.a .. al bier be8trlltDgeu j(Ppl .... tet tot de
waude 1'11111eer. pa",r dUI.end pond.

fil: VUTlRSl AD eo dlstflkt eD 10 de Hantam
h.,f, lIe, ",rl.Jon week Woeu.d,,;j· ell Do,.
derdsg"voDd tiID II: Ilereg"nd, V. rscheldtne
dammeD liJD vol: Te Goed.erwacht eo te
ZetilOtgot ZIJD demm"o jlebroken. DI. regen
II eeu grooLe ultkomst.-Corr.

.j~ BIJ."'DZ'E~n ".r.KTEURS In de Koloole
ondetlochlen III de afgdoopen dne m ....nd.a
... ~5l.7uti sob",!,e ,waarvan er ~.71(i be.met
b" ....lId.n " ..rdoD, Er warea ~78 vervolgIngen
ooder de wet, "a.&I'v .. n ID :251 ge'alleD ....0 .traf
"erd op~elegd. De boet8D bellepeD £4.'I:!

Ua OObVKR~.ME!I'T8I:URlt RrCIiAIll>SO'. d ••
te V IJJt>nrg voor den maglitraat w.... b<SCl ui-
alg 1 van b.t .teleo v&o t .. e.. gQDurnelIIentl .
ob- qU8l, 18 de ,-onge weelt: •• ~r yoot' JiI~Wt.8t,
SCSbIlIdig bevoudeo aau dief.ta.1 9..U belde
cbt'luu en tot 3 laar harden arbfld veroor-
deeld.

OCDr8IIOOR~ verhengt Zich In h. t vnuru ,t.
llcht nn de 90lgeDde twee maau le I ,. I~

hebbeo waardoor de gewone kalwt- ""
de plek ...ordt welCgenomen. Er z, I , '
ePD CrIOK:H·toliroOl, b'lOeyeD,8 raC68, ~Q

w:-tl.I;J Ir eeo landbouorLentoollstelllng g.bODd~D
wordeD.

I--\poORI\'1<60NOELCL- E8n l;x;or.dg-,mpl01~
te WelhOllton, Ileoaamd Georg. Llttl,wood,
oud Iu Jaar. kwam Donderdag .an beL .t,.ll~n
alda ..r bIJ bet shuntIng oDder den trem en 1'6'-
loor eeD arm ~n b.ol"" 'oeten. Da lte'lAaml-
d ....len moesten worden afife •• t en.e ongel u Irl<llrP
,uerf ooder de amputatie.

EEN GROOI .... ~TAL STLi.S LE'ENDE ,un.
tllDl<e .... gen. eD kureu. l ..odl>ouwmacbloee.
b"erderIJllereedscbappeo en dl'r~~lilll:eD n.llen
00 den I:! leo .FebruarI. ter pl .... le~ Cradock,
afdeeliDjI Malmesh •.ry. Toor relreuiDIl VaD de
heeren N. E. P Van ScbalkwlJk .u A.
Dlppen_r "IIordeo v..~kr>eht door de af.lagere
J. W. Moorreel Jr. ,\: Co.
E." LE!UW'l<STO&lI Wordt Uil S.Jiabory &AD

de Arl/"" 1I.... lcd. Eeu bl,'uk. 1l;'"" .. alDd
}o'rieDd IIChoot op eeD l""U1f;Iu bIl d •• mfah.
n ner.. De leeawlD pakte bem &&Il eli eeo
vr_lijk ItIlYecht "olg le "&&rfD .FrleDd erg aaD
bet jlelUi en de haDden verwond werd BIJ
Wilt ecbter vnj le IEoaen eo IICboot de leeaWlo
dood. Frl"nd litt In een gevaarllJkeD toeeloond
ID bet b08pltul t. Sall.bury. '

P4IIUOIzn, ItA.R EeRo!'.!. per Dlllliboot T,.rlar
eo per la.sebeDooot (hee/'. die gtsleren na.r
EnJil~land vertr'lkk.o -MaJuor ec de heer J
\\', Boarne, dr, A. T BarICl. de heer eo me,,:
A. L. FOlter eD 1Weukludere, , <ie beer Affarde,
d. heer en mevr Eok eo twee klDdereD de
b"8r." J W",bl. Dunglaa n..ufurt. men: N.
'fb",..tu. de hoor eo mevr. MllrtlU. de beer J.
K. D. Villt!!r., eerw. en mevr G. BrowD. de
heer E. WIndmuil 'r. de heer Stein en tor~
iaodereo, .,.,rw. Donovan en tWet! klnd~ren,

GAf AI .. !ID, - VolgeDd een bcrtch~ aan d.,
Fr'eM wordeD uovr"l!eD aaD d. hoofd be-
ambt~ dtr Chartered CompaDY te Kaap8Lad. om
pl ... tleo tO GazaJaad op dezelfde voorwaardeo
al. Moodle'~ treil kerB d. hnaDe "crlrregen
hebben, oot wiJkend en on "oldoeude beaDt.
woord. daar de maat'cbapp J slecbtl de priJ 'tn
voor lllJld ID Matabele- eD M&ahoDaland noemt
en ugl dat ZIJ op du oogenbhle Diet genege<:
IJl land Legeu la~er PriJs te var.oopeD <1au
lso 6d. en 3,. per morgen. D"mleo""1'ul~e
moet de treklust i'l Kroooatad e8Dtgaallil be-
daard allO.

STADl'iNIEU"·'"

N ... 111:11 H&VlOBlf tUID·OOSTERlIadareo.ie de
vOrige pur d&l(t>uhaddea wil Kutereu le Il: ~ap-
.tad r;""r warm wed"r.

GIJ.OOTII:TOMAraK-llt(ord-tomaten werden
deu dogtD lO d6 benra .. I,lIer tentoongeaLeld.
Eeu <1i~rnacbt.n "0Q.q (li lb. en wa. blJoa IU
dUim breed, r

DE RERTQ. '.I...' AUERcoR.!ó.die hllden m.L de
Norkam Q,,,tlt bter VeJ'''aet>L wordt .... 1 ~edu.
reud6 liJD ....rbliJf in Kaap.t.d de gut ".0
Z.' xc. deu gOIlVeraeur ZIJD.
VERVU.8CO:UIIELIL-John Try.u. eeD blanke

.. ord Jillsteren dvor deD m.gak .... ' ajhl~r mul
£jj beboe. weICeDShet f8r"o"p~n 'aD melle waar
elf pelooat wat.er WK biJge'oegd.

],'1)\ LOCI! moet, wel'8D1 oDge8tbldhmd, het
hUI~ boudeD en nl dDS morjl"a Diet naar
8te1lerlb~poh knoneo jJ:&aO. Sir Benry eo
ZIJDe doobIel'. sullen (chler op do teDtooustel.
ltn~ teieDwoordlg ZIJD.
PORTRIlT IAS ...ElfHuaa""B.ESTBll.-Het stad.

hOI! beef, faD boofdrechLer Kotz~ ten gI!lCb.D.
!teo ontvanlleo eeD portret ftn dleDo rader. d.m
heer P. J Kotzé. die ID de Jaren 1 'iil·tiO eD
1880-81 bnrgem_ter 1'an K....peta4 .
DE HERR SMIT. Trannaalach spoor egcom.

mlBsarl8. gert"",fde deze d.goo te Kaapatad.
BIJ vertrok gl8Wlra.ond wed~r met "IJU f.m,h.
Daar Pretoru. Dr, RetDoke vaD heL .I&..ts.
gymnl8lura te Pretoria 1'artrok ook giBteravond
mel IUJne echtgenoote.

JUN\ Lu Co. - Van glltera"ond af en
verder tot het BlOde der "eek aal dit gezellCbap
bet blj.pel .. Cute" in het operahdia Op,oereD.
Bel IS een welbekend Btuk. zeer "ermakehJII,
en het wordt door mej. Jenny Lee eD haar
tra .anLeD .eer goed g.peel'!'

Eu' TBIëI'-lG GX1.lL.-VOOr deo magistraat
alhier "'erd gisteren een blaDk JODget JP, ge.
naamd Boary Ranll:ie, w,enl ond",.., Dur biJ
.el, te Malme.bury woooden, veroordeeld lot
tw .... lf Ilagen met de rottltlg eD dru, Jaar op,hu-
tia.c In het verbe.erhai. wegeD' het steleo no
eeDlge pakje. clgarett6D, stu kj". chocolade en
vrUobteD op de groeatenmarlrt.

V.l.JJU\ COl\l!'A.N\-Sedert een paar dagen
treedL in d. Goede Hoop l1li&1 etlll "lLI1ëtehen.
Rezeltehap op dat een "ezoelr over waard 18.
Het telt aDder ziJa ladeo, beha.ln de geWOD'
ziDgende eo daD.eDde nimfen, dUD steroteo
.. aa ter "ereid, profeuor Marx. die lIIet
I'ewicbten ftD 100 lb. werkt a1aof bet oriolet.
ballen "aree. BIJ de laatste vooratelllDgen
w&ren ook "ereohelden dames tegenwoordig.

WILDi DIEUlfVooB.EuROP.t...-Door eeD 'ersa-
melaa!' 1'an A1rlkaaoaehe dieren, dl. !MDlge Jaren
in Tran' ..... 1 eD Maaical.Dd heeft doorgebracb~
om zoogdiereD bljeea te brsngen, zIJn naar de
Kuptt.ad fen moalgte aUlilopttD, wridebeclt"o,
hartebeeeten en een giraffe gebracht. Bil
hftft zei airaffe. opgekocbt. m....r IleohtB eea.
.. n '"Jf je, is lO het levea geble1'eD, eD deze i.
_r mak. Het diU i. per .poor vaD Pretoria
gekom'D. De gpheele verzamelinjl ia gt.teren
per Gruk naar DuitlOhland gllZOlldeo.

OIlZl M.l.IIKT.-Io "0 langen bri.f aao de
Gape TtfflU Re~h de heer J. Fred. PentII. van
W"UlIlgtGo, aiJn9 "eroDtwaardiginC te kenDen
o.."r de ."iJza waarop op de Ka"patad.,he
groent.eDlIIarltt met vruchten ea groenten om.
tr8lprong8D wordt. Bil koat tot b.t be.IUlt
dat hef, wil m$D dea ,erkoop va. vrDohteo
bier be"orderen. noorlig aal zJjn frUltWlokel1
op te ri.bte", "aar leder heigeen btj noodlg
h ... ft "el~len ea olltnag"D kan. Da heer
Peoy is nl. met bew-etll:lng to, de markt tol
de volgeode revolgtrekkiageD lfekGlIIen :-\1)
dat de .taderaad ftD Kaapstad lIob tot ID den
1fI'0Ddbehoort. te ,cbamea o"er de m&rkt. daar
deze een achande 18 voor de hoofdstad del
IllDd. i (I) dat de be"ooGn dtr Kaapatad en
voofll&edea hUDn. stem m!>eten v~rhe1f4D &afreD
da, IObandaal i (3) dat ""0 1'fllCIhtenkweei.r
die .eet boe he' op de markt toegaat ea n~g
langer aijo nacbten l14>adt. jl"" moeL liJn i
(4) dat de afllager meer hulp behoo" te
hebbea, OlDop die wilze ttpoedJger ZJjD "arll:
wl kUDnen alduen tot geDO_Oleo 'lUl koop.fII
ea Y8rll:oopere. (~) daL er tafela 'our het "er-
toooeD der nuchten moeka gemaakt warden.
eli dat _der aitetel. - au trapt men op
mandeD en zall:ken al.,,( lie geen waard. had.
doo; (6) du DeLer pohtifiOe&lcht bij de _tt
Doocbg IS om de klearilDI'8D, die er na den -.
lpelen, in bod willig te Loaden. (7) dat' de
matlrtmeelter meer kJerlreD moet krijga
om in l(elegllDheld wl ZIj Q .elf road te RUn .;
den .tand ,aD ZalrOD 10 helpen .."rbe$eren.

Dat die k"eetie eene moediJke il wordt
bewezen door het feit dat zij lelfa een maa
van de bekwaamhedeu van den heer hiliES

'8l'10~te tot het ma.ken vau eeu d wa.ze op'
merklDg. Hij zei dat het beter W8S om
niet Oan tarievenoorlog te hebben omdat
men Ia.ter toch tot een overeenkomst zou
moeten gera.keo. Iedereen zal nataurlijk
den oorlog gaarne vermeden aien. maar ale
wij de m6l'ste kans hebben om bij een
tarievenoorlog te winnen dan zlja wij bet
aan ?nszelven verpilcht daarvoor oiet terug
te deinzen. 008 spoorwegbeatuur Imn precies
weten hoeveel goederen bet kan verroeren
eu IegeD welke prijzen het dit kau doen en
llogwinMt maken. Diezilfde opgaven beat. an
omtrellt de Delagoabaai.liju oog niet, maar
loover men thana kan naga.an schijnt het
aleof die lijn, altbans voorloopig, Diet op
dezelfde snelle eu goedkoope wijze goed8l'eo
naar de goudvelden zal kunnen opbrengen
als de Koloniale. Zoolang dit zoo iii moeten
wij '''n di6n toestand profiteeren en zou het
al een heel d"aze polItiek .ijn om, zonder
eel1ige poging VaD onzen kant, ons neder te
lpgl{en bij hetge.u de aaDdeelhouders der
NedorlaDdeohe maatschappij OOI gunnen,
alleen omdat er later millllchien "el eeus
een overeenkolD8t zal worden gesloten.

T roa weDa, a.1ds t praten over de spoorweg_
politiek der regeeriJlg is onbillijk. GeeWd
dat de regeering een bepaald plan had, dan
zoa het natnurlijk seer onveret&ndig vau
haar ziJo al haar kaarten bloot te leggen en
de tegeDpartij de gelegen~id le geven na
Let opdoeu dier kennis zijn eigen spel te
verbeterell. Deregeeriog kan echter oomoge-
lijk eell vut plan hebbeu, aoolang lij nog
bezig is met proefnemingeu. Nooh de heer
L.u.vu, noch de heer MIDDELBERG, noch
ieDl&nd aDders, kan op het oogenblik reedl
zll(!gen hoe de handel zicb aal verleggen
onde~ de tbans bestaande omstandigbeden.
Weet men dit eent dan k&ll) de partij die
denkt uiet het ha.ar toekomende deel te
krijgel1 zioh tot de andere wendeu en om een
o"ereenkomllt vrageu, en wordt die niet
gesloten dan heeft men aJthaDl! ,ute geg~
veOB die het mogelijk maken om te bereke-
nen of e6n tarievenoorlog de positie van
de l'eCC of andere partij verekrken of ver-
zwakken 1&1, en dien8Yolpnl tu handelen.

WIJ boorden Maandaga,ond nataurlijk
weder de ge "one aanmerkingen omtrent
de dubbele positie van den heer RIlODEI,
het gebrek aau streuKe beginselen bij de
regeering, en dergelijke punten die reeds
&00 dikwijl. behaDdeld .iJn dat het nau".
lijks nOli' mogelijk U. er aan de eene of
aDdere l!Ïjd~ iete niea". o"er te saggen.

Wat betreft het verwijt dat de regeering
nog reen politieke gedragslijn Voor bet
publiek heeft gelegd, mag worden pvraagd
of het thanl, een paar maanden voor den
aanY&ng der parlemlnt&zittin£" daarloe de
tijd ia, En bovendien, omtrent de groote
politieke kweetie, de spoor.egkweetie, ba
zij, zooala wij hierboven reed. aantoonden,
nIets Eeggeu. Wat de ontwikkeling der
inwendige halpbronnen d.. lands aangaat,
spreekt het 'au zelf dat de regearings-
partij evenIeer ten voordeeie daarvan is
ale eenige andere partij. Uet moei echter
niet vergeten worden dat er de laatete jaren
reeds heel wat is gedaan tot &aamoedigiDg
van den laudbouw en dat de regeerina zeer
vooraichtig moet ZIjn dat zij niet te veel
hooi op baar vork neemt, vooral thana,
nu er nog looveel onl8lrerheid billltaat

&LL~KL~I.

De Kaap80he vruchtenmarkt.
De beer J . .Fred. Penh, d8ljverige secreta-

ril "a.n de WellingtonBcbe vrucbteDkweekers_
vereeniging, komt Da. een bezoek aan de
Kaapstadsche vZ'l1chtenmarkt tot de gevolg-
trekking dat de stadsraal ItlCh beboort te
so hamen voor zijn markt. die een schande
I. voor de hoofdstad VaD de Kaapkolonie
Het 18 niet de 6flrste maal dat oozen stads-
raad eeu dergelijk verwIjt gemaakt wordl
Door deputaties, op vergaderingen ,all
vruchtenkweekers en in de pera is hl'r-
haaidelijk gewezen op do achandeliJke wijze
waarop vrnohten en groenten w&rden mis-
handeld voor zij In banden der verbruikel'l!
komen, en "eelal zelfs "oordat zij op de
afslagtafels komen, zoodat uiet alleen de
stad8menICben slechte vrachten ea groen-
ten krijgen, doch teVens de boeren geen
beboorlljke prijzen Voor hnn prodnkten
makeu. AI die klachten hebben tot uo~
toe, naar het Bcbljnt, niet geholpen, en de
onde .taat van zaken blijft voortduren.
Dit is een bewija van onversehilligheid bij
onzs stedelijke aotori te iten waartegen met
kracbt moet .orden geproteeteerd. Op
den duur kau zulke oD1'encbiliigheid na-
tuurliJk alleen blijven bestaan wao neer zij
door de kie18r8 getolereerd wordt fn het
i. daa de pliobt der KaapstadllChe bel ... -
tingbetalers om huune vertegeuwoordigers
in den atadsra.ad tot do orde le roepeo.
Die vertegeawoordigers ontzien zich niet
om duileDd pond per jaar te betaleu aan
een a.mbt.eoaar "ieua optreden, voor zoo-
ver het publiek kan oordeeleo, zich tot
nog toe voornamelijk hiertoe beperkt heeft
dat bij burgemeesters en leden van den raad
leert hoe zij zich bij publieke gelegenheden
moeten gedragen en hoe lij met hon
st&tieroklteu en steken moeten werken,
en die met behulp vau zegels en het
ap reken vao de Corporotwn Dj tM CIty of
Cllp~ TOlOn een Eekere deftigheid tracht bij
te 'letten aan de werksaam heden 'an eeD
lichaam "elks pablieke "ergaderingen d
en toe opgela.isterd worden door tooneelen
die meer thuia hooren op diezelfde markt,
waarop, door gehrek aan een klerkje 'VAn
een paar pond per maand, do afslager niet
behoorlijk zijn werk kan "errichten! Wil
sijD bet volkomen met den heer Pentz eens
dat zoo iets een scbaude is "oor KaapBtad
en wij hopen dat, als de leden van deu
raad geen beier plan kannen beden
ken, IIi iD groot orna.at. "oorafgegaan
door den stadlklerk met het groot-z 'gel
der City, een. en ~rp8 een bezoek .ulleo
brengen aan de markt len einde te zien
of het navolgen der wenken va.n den heer
Pentz, die wij in eeu andere kolom pabli.
ceeren, eenige verbetering zal brengeu In
den "arboel waar ,oor de Kaapeche groenten-
marH berucht ill.

LAKDBOU\VTllfTOO.NHKLUNGKS._De volgende
laudboU"teDloon8telbDllen "Iln ..altge.teld :_
Stelleob'_b 1 Feb .• UILenballe 2 Feb. Dvul(lu
l' Feb., Roaebsnl14 eD 1~Feb, Barller8doq,
20 Feb,. Ahwal Noord Jj Feb., Hreda.odorp 27
Feb .• Bntlto"u ~8 Feb eD 1 .Maart. QueeD8-
town ti eD 7 Maart. C&lhoart 12 Maan. We1-
IlDgtoo 15 Maart, rluUlaoadorp 13 Maar~ Rlch-
moud 13 M"'&rt, C.I. Il en 14 Murt, Joh .. l_
aeebDrg 13. l~ en 15 Maart. Lsdy Fr~re ~J
Maart, WodehoWie 20 eo il M_rt Grah ..m•.
!Lad • .!8 en :l9 M....rt. F ..ur ... qu~~ ;l- eo . I
M~rt. Ug~e (dlstnkt Maclear) 3 Apn. l ....~t
Eli.abe,.b :j. 4 60 :, April, Cra40c ~ il en IU
Apnl, AllO!! IAlpha olrk~11 l' Ap~ll, ~""p80be ,
~~kLen 18 Apnl. ~ow.r.tt 0 ~t r ea ?
,D. ".1.81 HaOEDZ&.-Het ODdtaboQrDlIOhe

dia~nll:t tJeztt undernemende l> , .. ren. die .. ad.
reQ eeD IqJe k1llln"u geHn Z:>o maul
de ~hoon. Cvuranl m.ldl"lI' hn de eige-
naars fin .RIetf Inteln o:nH.,:ul~nJlICb:. d. beerco
J. H. Ohnar, G. J. P. Le RJCX F FI.cber A
p, Gr:-1f, H. J. Gr8t.tf, G. 8. U.... If. C J. 'Du
PleIltil. eo A.. 8, DD Preez. dl<l 40\1 morReu
groDd ID bouwgr0D4 hebL'1I <euOd"rd do,J(

middel nn belproelln,. DaartG~ bebbeD z,.
6tin watefllloo~ laten malren. die l~ 0<)0 yard. (Jf
btJn .. 7 mijlen lan" II, en VIJf 1'oet ureed In
....odgrond. ea "UIl' YOIt In khplll,ond la. H.t
beeft 18 BlMDden pIIDnrd 'oor h~t .erll: '1'01-
toold ..... 8(J bet geb..ele "er k beefl .t:3 160
pkOft, dj. £7 1MB"oor elk der 400 1II0rg~n••
die ,:,U oDller beapr08llug &lln. Toc.b r.eQell
de eIleIIArea dat del4l groot~ !liJp ..e hun wel
t,.&alen sal. Bet W_r WOfdt DILde Ollf.nLl!li''''' Dur het 11WIdgeleid.

Ook de vergadering te Ho"bra.r heelt

.eder bewesen hoe weinig plaat. voor

vel'8Cbill8llde bepaalde politieke partijen er

in de Kolonie is. Het oenige feit "aarop

U&druk "erd gelegd il! dat de oppositie
ihaDS de noordelijke politiek van den heer

Een verre vriend.
Het ftirten van de TraDlva.a1 met

Duitacbland is een vermakelijk aobouwspel
voor hen die dat va.n buit.Jnaf gadeslaall,
dooh het begint een tintje vaD onzedeliJk_
heid te krij~eB nn president Kruger de
TraDIIvaai gaat vergelijken met een kind
dat lrruip* aan de voeten van deu grijsaard,
Duiteohland. Kleine kiBderen moeleo niet
Birten, om van groote kinderen niet te
spreken. De ,ergelijking vaD don heer
Kruger is o,erigena meer juist dail "leiend
voor de re~nbhek:. Zij siet eohier een be-
langriJk felt over het hoofd. Do lJniteohe
grijlla&ld staat in Afrika mei één 'oet in Dam-
araIand en den andere bij Zanziiar. Wil het
Tra.nlYaaleche kind dns met alle geweld
tasachen die voeton kruipen aau moet het
lIiet "ergeten dat daartullliOhen andere
grijaaarde hnu voeten geplant hebben en
dd, als het kind op onzachte wij.e mei de
elrsteroogtn dier grijaaarda in aaaraking
k"am, de 1Ch0ppen, waarvoor president
Kruger liclt door kruipen "il bneiligen,
-.it deD aard der zaak zouden volgen. Eu
na in duidelijker woordeD gll!!proken :-Het
is ongetwijfeld waar dat hei optredeD vau
de tegenwoordige regeering der ZaH.
Ahika&uaohe Repabliek op het gebied vae
diplomatie eli handelspolitiek Engeland en
de Kaapkolonie moet irriteeren. Welk
voordeel die regseriDg daarvan 'rOar de
repabliek verwacht it ons ni.t duidelijk.
ZIj gelooCt klaarblijkelijk ui.t aan de waar-
heid VIJl het oude Hollaadecbe spreek-

:_f' Een .-.da blll4f il beier dan_.~ ,.,---.-re,..._,

GE:tI£~"D NIRV'YI!I,

V.uT1VIB.l[ aal op Din __ ..... .ordeD Y8r-
Koch, op de plaata (hoo{.(X..o.tan".. ZlI
lidveneaLie.

Hit DI8TJ.l1:TBosRor. O.V.S., lijdt aan eell
erger droogte dan mtlll .edert jaren aldaar
gehad heelt.

DU.RAJ!" moet een guoode .tad r;i!D. Het
sterft.ecll'''' "", daar "erledeD Dlalllld .I"chb
lá.6g per 1,000. Mijn 100II1Je _. lw ... lllJlande. t",.g 7.....1 .. c.

Ulo.N.-Het h,eft do YOlo.ge week IJl hOL nn UtarrlJ.e W.) gebrolklcn vencr.lll~,cd. ",e

Ki"g.lll~.towo8Che. "aar regen seer DOodlg ~"IJeloo ha.ld.n 00k lwe. ddcter. '-' '"
.... , IDOOlPr8Bl!Dd. DJaar nu,to hielp "!!fil Lotdat ""1 CI>&D.berl~,"

KOLIek·. Cholera eu L>1..... I""""""od,,, gebruIk"""
))]I 'l'luIr1V.u.Lthfll& IU.G&EJlIJlGSCO.1I1II.uI.Ia ~ be ... Lenco"j ....'lichting gaf en 'poeJlg ge"""

IJl Swuielaad, ,'Ii. heer Koch, II "ad. bet.- Il<acht het 1><1 1>.-#1. PDeeucidje!..... kau me
rende. hoewel npg 1_11:. ..oh.o=u ~ .. en he, aaobovel ... ~ .. leD d",

D. Jl&U:t. -. ll&u.IIIU. L.W.V.. lal..... ::~7'j::t:' ~ or cllQl_ nood1jt
bal ... te ook.fII Gtaa&.& ... aQa. alAa 4poUa+e:. _ li.... k'"lOp blJ

..... .-......... , ........- •••• ~,. ....... <"':f..... ,I. -'---.-'-

\;".,.~:~~ t",,"~_;~_/~.'

WAT [
LoJfDD. 28

yan een onder
K~Z.it-j
~t:-De K
.... ea eo Du
on.ecrond. 1
oa Dela«O&b&t
ell Eoge_hen
• yreedaaam
.. oaelijk de
'fCJlbraad te h

zcl\· Al
L6,cOKJ. ~

lal: ifi.. Jamel;
SI,Dopatel over
WGlgeu bij d
...... Wal ... de
)(ill.. In deo
411lkte de "00
BrtttaoJI bet I
d. Charter Co
.pelde eea Ipoe<
lOb •• tatell.
De priDS YaD

belopstol eD ZE

da beer Rhode
De beer Hbo I

Jtl ID deo loop
oomag.IIJ!t Wal!
paD aoader d.
IICLe nail •.

DE FR!
LoSDL2'i, ~~I •

per ... 0 of~
ftIl ,ertrou wen

l

LoNDE". 29 J
C&Dro'>ert I' ovel
PI aar.chal~ C,

trad In J b:..'f) IU di
".., ID neil Knrn v
JIl den Yranc.{ h DI:
"...1 JlIJ .....' ,',
ID),,\ r....ll""be I~I

BET
LolfO!N. .1) J

dot de oD<ierb.nd
b.~ Zu,d·Afr.!<,,"
broktn do ,da'
nb.ldle l-oe te 8

DE ALI
LONDt:N. ·,0 J.

",,,rdllzd.n '-'0 t VI>

bel riJk. verid .... r'
heeIBcb"rl~h 'pp',

DE
I..o'lJE~. Jl JA

Groo: BrittanJe ti

91W aan Delagoa b,

DE lj

1.1" DEN. 311J A ~

land .telt ID eeD
voor schnldbrl<ger
cent, ano.bur O'
goDdreeerl'e aan
wlJce i. allfenom er
ooi: aan de betal
MeD BObt liet feb t

oong, ... tappen u

EEN ()
KIKBEB.L.B:Y. 2'

Elt.ploration Co,
loosIIestemd IU e~t

oen\ 1'&11 de bour
"anglDde op 1 Fr I

(' Alii!
K.!KBZBLIn. 2,'

C,mllla U rso Wet<

pnbeid no bur
V&ogeD.

DlSTl
Kn.fBI!B.LIT. '1'1 J

ftll Barkly Weat I

fill dr, John Cro,
hu dlJl~rikt, d.
bri""1ID o"er dit ()
lOO handteekeUing
lOodeD.

KIK811lJ I'r. 2\1

'foil pokken "ard
~meld 9au deu ti

EE'
K.!xllbU\. ':'J ,

Jala.irw gtlt.eravo[
part,lj 1"OOr kleu r II[
hell, •• rd, Vel
__ den tegeDl!.An
geGDreode betwel
IDI.. DaU de det.ct
eiadehJk ",erdeo
t;~, gearrc.teer d

B('ERE~
GJU.l.PP-REI~n

Beer loed btJge"ou
~e (jl""" I.t r-reu ....t"bOIJ

~ de Yerl(&derl"
&et mta.ilheeren v
De voiceode reao I,
.. ~ deze ver~a
Ipoorweg van K..n
Elippint of e~n
lattdache 1IJ0 D&&

van meer onl za
eie llliddellanden d
lIeioat DaBr Mldd
..., OodtahoorD '
Sterke relOlatlt

ftroordeeling l' an
tepa de braDdzl<
.. alge_le D1tv,
V Inter "erd b

lID te beginDen
Mea ja sterk kn

..... keD door d. r

HUNDE!' 1



--_.~~=~~~====~~~~~~~~~~~~~~==~~~~====~=====±~
Tr[ECRA~MME1N-! -.0. EEN BILL BrU8cb Bt"cbuaaalaad KERK EN SCHOOL. EEN OPEN BRIEF. COKRIRSPONI'RlWTllt.... tI _ 1 onr £L1ZAR~TU 30 J ..n - (ReulMI - De _ _

.dali dell &dakt~ur !lan 0, .. La"d lWHul tr ..m ... yblll ui ot.mlddelhJk wordeD PRO}'ESSOR HOFMEYR OP REIS Prop Lou" hed, h t ber o-ip Illo halppredlkfr PO't Eli .. beeh, 2-1. J ..n'J...rr, 189b II n'1u... 011. K:m'l' y.aur.rwooaD.'
",.reod Kemaa~t voor aaDblcdlng UD het pule. te Graal! RSIDd u"genomell MIJDbeer,-Iodl~ RIJ In een uwer ee,,'vol. LU. YOOa D. 8nOIlL••• OJrU. 00.'
m snt Ifende uit .... en pis at, kDot lleYen ..an aDder. a .. poaD.lIft.lHet bóloei: cat Ik 00lanll8 un 010 Nll.lml ._- d b f P I I'~ _

kk b b d lf Ep" rooroo.uevprll. ..denng der uOlverslteit s ... o en open 'le ua ooze !lf ements _~n • DE BEER VAN RBI.1N EN BR' "'D.tre rs ric t ... r van ..~ voor mIl ten ".nebt, over een .~er belana'IJko i: .. esue, aolt ~ .. J.'b I k be k u "-h B hid alll Zat'rdan 2 M.ut worden geboDden ter " ... ZI"'K'IEe anllrlj soe alUl on""" <0 oao. ar, ," IIIJ seer verpll"b.an '"d ~ d .J. t V b OVNW~~III~ van de volgeDde I'MOlotle _" D..t .. ..,Hr la ra. uagen e riJ url{ eo 'uer te C. D .. Dienaar,
.... f Ir t ht U' I II Ir eea Comml181e aevormd .. orde "ao leden der..... • log ver oe,en moe e. u !.er j • .~ '" M, M STIl:rrr KR.
I&nalen 'ID dit ..... eat, dat ééo "rru...r.,Jd" con eoeaue ~"n einde bot geheele ooder".rp der
18 m.ute Lerato 1 ep, EPer goaotl"en lDCruk op OOI.er.lteILa e:umenl ta o1'8r.. egeu eo eea
mIJ Hoewel de Re.one Bomerregeu. etr.' rapport UI' te brenl!@a aan de coo"ooahe op
VI leo ter"'JI Ik mIJ te VrJJbarll' bevond. IlOO haar "oIgende .,orRadonog·
ver\ooDde hoL land toeh Illler.ellen 8811 groeo ea
I"ugdlg ".Iut Ik Zag langa den lpoorw8R bIJ
r.OnR. de oot&&«gehJi: uitgebreide Duehe'
v"ldeo der lUboor hngeo , ma.r lIlJ .. areD n(og.
vaD .ege de droogte oobeploegd en oDbe"&ld
..nden BOU II< Ir eeo v.n de I&ntrekkeIiJi:at.
Ke.llchten hebben a&n..,hou.d

t W .. op doo lutllt.ea d.1l. "'0 'L Jaar da~ de
Z " .. re [Om.rrel8D.. yergueld "aa oatoU.Dde
dooderstorm.n, waren begoDnea • eo sedertdien
dag bl ... en .. el de IIOnne,tr .. len Her heet ...... r
w",reD de WInden koel en wae de lnoh\, "ooral "
mor."n. eD '. nond., aUernrk.lkkeod" Daar
BntachBecbuaalliand tot meer dan .,ler-duuUld
voet bo fen de opp8ulakta der He ,elej(811 UI, en
..Izoo tot de ,unhanllChe hOOllyelden ""hoort.
II hSL Reen .. onder d ..t, nur .ller getoIlfeDl.,
m"n hier een zeer geloude loohtatreek beeft
MI)D korL "erbh f ID dit lle .. e.1 heeft kennehJi:
eeo ver.&8rk-nden IDvioed op mil ult,,!'O+f<lld.

DIt lIe" ... t 11 BrJtMh en I Ir t Tr .... a.alaob of
Dllltsoh ,eblt,d DIt I.... n Lhoog.te ~e.lch~
Voor onle K ,Ionlo 't Scbeen IQ 11'l8~ of het
de Tranlva.1 In den IHlboJt lOO valleo Immers.
er "aren "Id.ar door Afrlilaners op elileae
hand t"ee kielDe repuhll"ken gestJcht,8tell ..l&ud
en Goseo g-heeten W ..ren &la due lt 'den de
b ..oden nlJ 61:' Io,teo, da~ waren deze vrljuatlJll
latar onRel .. IJf.ld bl) de TtaDsnal geennex~rd,
sooals met d. NI.u.e Repubhok In Zululand,
en m,t gen aDd.roll vrlje.aat ID S"&&lnland
II Ilelehled De oonv.nlJ" ecbter. die. onml!del.
ilJi: Da den vrljbelJaoorloll tUllICben EngMhni
eo de rt&DBVul "al lIealoteD, belette uo de
T,..., 8faal alle uitbreIdIng Daar het "eateo, en
sloot b... r aldus UIt v.n dIl gebIed H. tden
d. Afr lhuer. In de KoloQle 0' r de za,k te
h Ah.sen gobad. d ..n zoaden &IJ gl"l' UO d.
T· ..n8flul de ... ultbr.dlDlt naar het ... tl!1l
ta.hbe, gegund Immen oOie KoloDle W&l
destl)ds D10l bIJ machle dIt gedeelte YIn
Bechuao.lllDri Le ann XqAreD. en !(noelde zlcn
toen ,lln8ob &én met de Iraneraai, alet "et.ende
dat deze repubh.i: weldra .ene .ntI KolonIale
polJh,k zoa volgen, en do KoiooIe meer als
VlJ.nd don BIJ vraend zoo hebandel"D Het
I,., del.verkeer tns8Cben de 1 r.. vuul eu onae
Kolor le bid lI_b-d vrIJ moeten bhp'eo DIt
zoa de natnudlJke ultdruk~loi( zIJn 1I'"e 8t
nO I vroPller bestaande "ederzIJd.cb broeder.
llJk gevo I ,u88cb.n d.... pablIek eo de KolOOl',
eo dIl lOU al .rkroohtlllot bebben medeg."erltt
om deu broederband LIlsechen belde al nan •• r
loe te balen Do tIJd Il101al meer leeren hoe
DoodlotLI. d. ".~ 18 dIeD de rransvaal be.loten
I" tegeuover de Kolollle te be".odelen
J, vood IDBrltsch B.cboan.l.nd datd. Afrakaao.

oche boeroll aid ... m.er dan oateH~den IIJO d.t
nuu bandel meI de Trao .... ,,1 door de door.
~.1I1{8UchteD zoo z~r .0 dl belemmerd eo ge
lrokl De fraosvul-II zeil. dl~ aUrr b'sobel-
den st-bad b~re roepinK teg~nover de KoloDle
moeten bc~rlJP.D, 100.IS b&&l' d" werd allug.
"'.en door hot broederiIjlt medellefOei dat de
AI I.. ~ero In de KoIooI, ,,,(Jr eu tilden. dell
'rlJb.ldHooriOIl: jegenl haar aan deu d..g: h.dden
~"Ielld ZIJ hid God. vloK~r diarlu moe.en
erkennen ZIJ bad (.ods gt'm d&t.Cln moelen
""rnemen Zal II) AI.t tot heIl, 0 van h ... ".lf
• I vao loei Zud Afnka, eooe aodere bordIn.
teSl:enover on8 aaODemen l. bet nie' te
vreezen dat ZIJ op een rI.tlt.f II Il..au leaDoa,
door lIe,"r LIJ den l'orluj{eeH dau bIJ den
Kolom.t bar.n st.uu te K•• n z:>eken' 10111\

sc "lea, "at leed de TraDsvaal, U) bet oOI zundtir
'pzet onZe holo~l' mocht b.bb-n Moged.an,
ba' oe. Afrl.aoorB. DOOILooz. eenheId met den
.ehL~n Tran"alcr vtrll._t.en, een e4!nheld oot
at.an door e~nerlel .homBL en godldlenlt L'aL
OD. de I rran •• ,der broederlllk vaathoudell •• 1
.chllnt bIJ on. OOI onbro.d.rIljk los te Illten

WIJ .ag"ll da' eie bea8ttIDg van wat nU Brttsch
B, chnlnaland h "et, een k"e.tt" .. as DIet tUlllch.n
do KolonIe eD de TraDn .. I, malr de Brltecbe
re",eerlllg en de T,uo8.aal t Was om dIe
reden dal ti" Cb .. l811WarreD met eeD ge"Bpeo
de macht ID I 'bv dIt gebIed w•• b,nlleu getrolr
!reu t Kwam ecbter, vooral door de mede.er
klDK nu on. K".pech 1DIIJIIIen@,tot eeue "rede.
I, .veDde .cblkklDIl tU8scholl den hoogen
comml&8arl. en de m.Dnen dl~ t:!t.llal.nd en
Uosen badden gtOccupeerd, en eedert dIeD tIJd
.. ordt Hrlt8ch Becbuanaland all eou kroon
koIoOIe besllerd Et lIJD t"ee magl.traturen,
rle eene le Y"Jb.ril en de andere te M.feklng
Belde lIJD onderge8chlkt lao den .dmlnl8trateur
die to V"Jberlli E'Jne realdeatde heeft Doch 'I
18 DIet .. enach.hjk dat het lang.r 11:00 bhJft
W.arlcblJnllJlI: zal d,t Jur dIt Kebled DIJ de
KolonIe .. orddn IfKehJfd D. mee.tel:ioerea In
Hecboanaland dIe ZIch een met de KoloOl~
gevoeleo-en dit II waar vaD OIet .. eIDIKen-
ICblJcen dIt ti wenlchen, eD zullen "aarachIJn.
IlJ lr; In petItIes un het parlement dezen weDach
te keoneo geven Hede onze Kolome eeDe toe-
kom.t-&n "'J geloovell dat ZIJ die heeft.-dan
Wijlt die h"ar naar het DoordeD. en wel door
Beehua.Dal.nd eo Matabelelaad tot- aan de
andere "'jrle VIln de ZambelI. tot naar Nyusa.
land C, ,Iq i BecbuanaJaod ten ooaten aao de
TraD naai ~'enst, zoo ",renst het teo .. e.ten aan
he~ DlllLlche l',ot.cloraat Wal bet nU In
banden van een dezer t .. ee mogendbeden
I(.vallen. dail wae voor on.e KoloUle bare UIt-
breldlDg naar bet Dourdeo onlIl.Og.hJk g:e"orden
D,t &ou ull<lDdeilJk tAO Ilevolge bebb,o ~.h,d
dat ZIJ, onder de ZUId Afni:a.naoh. stateD,
v.n d~n ferlten tot deo t .. eeden raoll .. as ..f~e
duld Daar, onder Gal. voorzIeaIgbeId. dfZC
vero.denng ba., be8po.ara 18 lIebleJ8D. 18 h.l
Onze bedrl dat liJ bare hooge reeplDll a.I .... rete
der Zllld Afnk ..an8Ch, staten moge velltaan.
eD de pho ten daaraan verbooden op .... rdlge
WIjze vervolleD
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I "'P D t dat Groo' DE NGAMI TREK

!\:l .. " su .9 J.u -(Reuter),-De treki:"r.
onder deu htter Mc~rmlu, .an Praos Albert,
gerlr •• leu Muodag a I naar bet Ngeml
~eb,ed, ond"r bdalIer van de Cb ..rtered C)
E"n ol.Jeeh'll V.U lie .B~chnallalilnd ,reDo
pJIJt " vuder I,.pteln Fuller verl",k, denzelfjen
Jail d.~r er bevel ~ekumeo IS, b.1 te"eabev.1
b~rro'l l le dat Zaterda!( I I aan den kommaD'
de.r~1J 3 ,,£!ieler "ard 1(6zondeD
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EL" ,\) • jJ" - (Ik ,tU) - Op eeDe
.pr~.d-rrn~ vaD de I:amer "an kOJpbaDdel gal-
Lere(l ",eb u len .. erd een brlff vaD deo .geereo
dpo .dmlnl.traltUr te S..lubnry lIelfzeo ..... r
,n b~r eh t .. erd dal een re~lItr.tleka.t.oor bIer
JOUIIid·11 J le zo I lIevestll(d .. ordeD, m~.r dat
tcOl(evulg. van ber cht v..n deu beer Dulf
,,,,,,,,eod p".tmeelter I(ensrilsl der K ... pkoloDIt,
ta I tegenwoordl)i(' Ittl.el DI·t 100,.t! meer ur
foer l ~ koocen hebbeo, d.t eeolge "erlaglOg
" I I '" J cr ju)r getLchtva.udlgd .on ZIJ ,
beh~l " .. aone r de II Deo zoudeu "erfOOO'

true"d worden
Ile voo.tdurenrle droogt J wordl dagehJkl
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va.n elDb LI~~r aard

1 n .p'CJ.lu verll...deranl( von bet gu~oDd
UPldllCOWllé "erd ~1.~6reu gebouden, 80 er .. erd
bee oteo eene publIeke verKauer,nll t~~.n
\ "Jd.~ op le ru Jpeo CIm ov.r d.o .... t.. rvoor·
r..a I Le IpreleeD lJv rt ".. lO lIeh"el drocl( eu
ti pUI'dn ~e,eo ulet )(enr>eJotVOvr lie daKellJk
.~ '0 t>.h efteo van de g.h ....l•• tad

.' J., -(lJ.euler )-De groOllte
puo!tek~ Ve lI:.aenu!i' OOIL hier gehuuden had
~,,,t-re[Ja' cud pluto lO bet magtotr.atlhof
onder Op.. clll \l, , het gezondbeld.bestnut met
b.t du-I Lil ),[) voortuureDden.rr.t.erroorraadt.
besprel<eo .. aarop de erolt V&ll bet tegenwoor
dl, .... ter~ebrel< uOl(etooDd werd Het plan
der l:)nC"'tHu lQlIorJB"ien de heert:[] Naplttr, Wvlr
Ln l J LI"rr lurd alg, meet} goedgekeurd tdr
&IlLbdvellOg a"l deD reil: eronieu raad, met drae
boufjL p..llnKeu ,crallJerd 0 I, t'Jd vaD
ennce •• < twoeden ult,:ebred tol ) J.ren md
het r.CIJL v~o b.l gouv~rDemeut uw td koopen
'0 _ areD de hoogsto btll8t1ulI moet nIet meer
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ZUID.AlPRIXAAN TEBBENIGD MET ON8 LAND,

De "olllende IDlichungen vaD onderwijl ID
de .fdef!hng Stellenbosch profit8llrden to, d.
acht.er bare nalDen ~epla&tst. bedrag_ no
de miluudlgbeld "an den h_ Pieter D.
Waal .... d. vro~ll.er door on8 "ermeld -Het
VIctOrI.. 0011.1(8 tsO, h.t ~mDUlUm £10, d.
Weeleyaanache en de RhiJnllChe lObool IMer
£6, de schol eo ta Somer .. t Weet en Vlaqe-
bef!! leder £10, en de acholeo te Modderpt,
EeretrU'ler, KDlI.n'hr, Strarrd, Vllohhoek
Helderberg elll'almlltri fier leder £6,-&8&&III'D
£106,

08 laDdboowachool t.e St.eUenboach .. erd
ga.teren .. eder geopend DIs te Somerset
OOBt &.1 op • F.bruarl. Maaadag ... , .ordeo
heropeod

ONDERWIJZERs VAKASTlE CURSUS

De ,"ol~81"lo olt>Jlagen ....prden Dm.dagmlddag
gepublaoeerd ""Q bet ondHwlJ&-kauloor
T'A!ltDE KLAS uNDER"! li KS lt:lllIYIK\\T -EEUTI

OR.6.A.l

Fonyth KaLe BeUe.oe Sem Someract OOIt
O.ler Tholll&l Jl, P .ch It".redale
Str"l. Amy E All 8¥,oto Home K ....p.tad
TW.I:I I KLAS ON "IR'" IJZ&RS CKRTU I"AAT -TWEr.OE

ORA'

Booker, FlorellO<JM S Cyprran 8, K.,..p.tad
lJawken Ed,th ~I P .ob. Lo.. er Meb." .. , Stocken

ltrom .J.

Haman Anole C, p .ob HeIdelberg
J .rome KaLe C, Il Peter" mell)Mrocbool. Graham.

.lad
Kayoer AIr.o" lOf. Hotpltal ~ arm Cathcart
l,oDgden Altce Hello.oo S, m, 80mer.et Oo.t
"elver Marguet Woud.took
Mor... C.rl J Van der K laverfootlllo, R,chmond
Metelerkamr 8aaan M, pc. Tllomalgate RIC!:'

moud .... g
NIekerk. Jobo M Van pla llolp.o Bnt.alO.. n
P"rratl Joaepl, W We.t elld p scb, Kaap.~
.ku.t GerIarduI W D W,tke" po Oadepoet, Mal

m<l8bory
II."cn Amy M lJ .. bour Bulrd lell Kaapltad
LJERDE KLA" Or\ .. a"IJZ.&.'\~EB.rIiIl\AAr - lEaST.

(lUll

Be ..an Etbel, Port f Itzahoth
BleekbarD Am.lt .., ph, llartebee.tkJaal. Mouel.

baa,
Clegll Lacle SJ ho. milll 'u loh, Kaap.tad
Cammln,., Adohoe C Mld Hadnrt KIDIr" Iham.to .. n
Dudle, (mrs) Emma L t:;tluc lUll Mal", ... bury
Ed,e !lanna SlcJleuboleh
ure!!or, lleory t l' leb, Fort Beaufor~
llold"(l~eo, Magdalebe ~ ll"ry'. Beb, \\ ood.took
Judg. CIMa H Klmb. rl. ,
Kline;; JohaD, LC8udertopl,.~to FraHerburll'
Lev'De. 8smael, Je",sh p reiJ K....pst,,]
MaiaD, Matthe .. ~f p .oh Bosob""cr VoorkIer

888 M Jota\{ 1

Mer"e Cat ertne M V d pl., Cogrn.h Caledon
Mer.. , Jaoobal I Vao der, poch, \ ,etorJ .. WOft
Miller, Thom ...., W,l kill' Port ElIzabetb
) oO"no Aletta JjDr~erodoq
I'reez Lol. T UD 1UIt Eng eh ml" .ch ila.d"lber,
Proost I Ieler p leb Jl )t~ hUil OOIt J Judea
Hoeden Ja, '0. A I 81b I 'JKerfontoIO, lilverodale
Rosaou '" Alarlll, S armetacuoul ,lo nacb.!;(e"aagd,

Pnn. Albert
Rpei{ Anna WOIIImIl. 80b M ,.. bray.
I tdl .... b B.rtl, .. urabama8lad
~ lek. !onbelI. !JaltfoutelU, loi .. berg

E u
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c\dllID8 ltol>8rt C II I r1 "cb (, re8.. "
Hy non ~Iary ~ 8 HlonAHt~
(8.1flJCrOMd UeurJetta ~ L put 80l "";unoDssta.U
Delarne LlOoel H puh och KIelt' Kru,. Oadl.bo
Dowel) HeIen.. ~tr,du"l sKraal, I'U, Aobt.cr

HnO(Jawberg
Ely" HUl!&nKaapstad
Gerber )larLba C puL Hel KI I bOO!(te8.. ellendam
Hoe ... ~mlda J H.rlln, Jl;, Heb R ver.dale
IIcldT.mgen RO.lDe S Mar). 'ch Wood..iLock
Heldz,oguo Lemla S }l ..ry I He b Woodstock
Herholdt Ifr"o~ol. Le 1\ (11fford Rark)y UOI!I
How..tt, Ann ,e J ~teyn.burg
Harloci<, .Altee M Co)oo,ee l'l to Gril" Re,net
ID,,"" J6Iln J. I'....roeverh LaJy urey Altwal

Soord
Jocub., James J puL .ch Knus, Roberwon
M"la.o, Clrrllt1&11B Noo,tgcela.cbt (ladLllhooro
J.leerten, Mary EVan, Datch cb mlle ecb Clare

moot.

Merwe WIlham
bury

o CooneH Cao,l.\I Frankfort, KIDgWllham.town.
Paoi:, Frederael, W Wolte'reden l3~eyWlbllrll'
Pearaon, Mabel A Kimberley
PI.... I. D.uel JOu, NelerI"er OudtaboorD
R01l8, Arabella A, plo DonIetkuIl<, Ih. Wtllo...

M,ddelburg.
Roux, Aodre .. 0 L. V'ctorIa Wllt
Hoboor Gertrade J Van 81 lStepbelll. IUaplltad
S,Bbert Mena, s...aendam
lSqaue., Joseph, tloym.ll8mal Dordlecht
fUlt Cbnstoffel F A DD RlelfonLOln Hay
1roleaoen 8no .. drop Ku.apotad
U'J', Reelof 1, To.iter, po Muonll'aalroek, bIJ Cala
v,n,ers E '&IobethV Ue Wood.wol
Webber (mn) \dellDe, p Bch Idaly"a, '1 tantiltel

D. volR"Ddcn dIe roed. deru. kla .... cerufikat.ea
van den t"eeden i(,aad haddon ZIJd DU IU den
eeraten graad gc komen _
Baum..., C.nulla M Il Heldelber~
Brmk. P,eter J C Jl" h Cra lo, "
CI!fer J uhanoes, LIUhel'llohe :oendlDgwchool Kmg

wllIlaonato.. n
Cowliog, 8arab J KlIa".tad
Dev De, Mand, GroeDI a.nt
Halher Ahoe E pf., Blgnaalkop Carh.lebrlli

AlbanIe
llarper. Kate, pfa Kenmure NIeu" Engelaod.

B..rkly Oo.~
Groe.bacb, Fraocll T B. S Aodre ... aeodlDglchool,

Kaapetad
Lomax Edltb Catboart
McCabe, AnoIe ~a"[Kl, Dohne
o ConneIl Ag ..... ~I Grey lUlL. Sout.h Elld, Port

&lJzabet.h
Ro,.,ter, Mary B AliwaJ Noord
Saul, Mana pC. Rooie~rl{1Jvlel Alb.rt
!lolme, tJ ~ul .. P IICh Greyt.on, Caledon
8tadolpb M.bell., Kioapetad
Walo... , Mary All HalOLIIHom.. Kaaplt.ad

Van Jer BndgetoW'll, M.h •• •

(W"dl vervul1'J

:'ltelleDbollCh. 2\1 J.oun IS~

N J HOlMI\ R

Hl~DEL EN NI.lVERHEII)

GOUDUITVOER
Per IIlIUlboot Tartar .. erden glltereo QI!.glvoerd

Z7,'28 0011 ra .. goud, gerachat op eeD .. aarde vaD
£94251

VReCiITENUITVOER.
Per mailboot Tanar ElJD g18tareo uItgevoerd

'OOr de tJeereo CombrlDck .l: Co -76 kIlten to
malen 2 kIsten nak:ta.nned 7 kIsteo rU.Jee 2i
k,.te n .pp-Ien 2) kl8ten peren 8n 8 kiatea gre
oadlll... voor den heer T Oo'Xlma.o -6~ k,.teo
peren Il klatca meloenen en 3 kIsten perzlkea
,"00' de heeren DM" .l: Wrtgle, -44 kIsten 1oren
2 kJ&ten prOl nen ~6 k"teo nek tarLOeRen b ki.ten
p< ,.,allen 'oor deo beer C, J Taylor -100 killten
dru ven en I - kIlten tomaten 'l'oor den beer W
Lock 115 klOten lomaten ea ID kIsteo prlJlmon

MCUEEP" :\\.RTBEKICHTE~

TAFEl liAAI,

Jao
6. •• 9&&0."

28-BI1I.1!, bo bark .dl ... ""IJ Greeuock
29--88 (r".< Yan Dol&,lfoabaa,
2 )- BrrtBcho bark H 11/""" GOrti<", VaDLeIth

'fl.-r.oa: .....
l!9-S8 Mvor naar kUltbaoeD.llen Natal
.9--8S .lI.u,.I .. , na... Port NolloLh Augra

l'equlDa on II al vllcbbeei
30-88 (jarU la' I Daar kUIlhaveaa, Natal

c, Dolagoabaal
30-M"dboot Tartur naar t ogel"nd
ao-Ss (jr«k, naar EOg6land

Ian

IN80LVENTII BOEDIILB
0&0"'01<&" ""QUI<JJTIU Til (roo .LOOPIG)

I.obert Hen,h Gre) Atone Jacobos A.lbertu.
~mlt Won I·rboom \\ 11'.m \\ &JI..ce Fvxcroft
beboorateen bt I go

"lllJWIt.LIQI IIOKDELOVIUICU.vx.
PIeter \ bl'1lm Small on Martbluul 8mut. Mal-

merabury WIllen Se) jUnlor IVore•• ter Ploter
Albertus M..mog lJaTkly Oo.t WIlham Tbomr
iOn, Kaapstad

~PUR'I

"edreoaeo
JOHANNII8BU&G29 Jan (Por T.l#;rll4f)-De

Tur{club g~1 25 percent van Domwalle
oecmh",ldeo &an .'gena..,." terug u,t de
gem_kt weL tie onla"g. gehouden a"""l ,V R&8 ....OK llUUUr. lf

h.c Abra' am "i rin k- (raduek voor ifoU rf.'al
deut lIla~i.Yltra"t. Cr LJ i.. op.8 6t IJ .reDnJan
Re Satbafl MtlhD (ruedpmoed', ynor le 1 roltldent
m&g1t1tr"t }{.Obeflf(OD UI 6 eo 1 J I-ebruar Re
MIlTy CaLhenDl: I arnev StmUD8liI.ad voor
ree dent mo.gu' ......L S,monaatad op 7 Jl'ebrllJU'
Wdlem 1', tros Da PI_,. v""r den remdeo,
maJ{LOtraat p....,.l op 2 t ebra"'l Bo WI lem
J ohaDnea 000180. R,ch lel, .oor dan rOlldeot.-
ma.gurt.rut. TIU'Q, op 86 FebruarI. Re Tbomaa
81IDpsoD Sbeerd, M.-lbaai. voor dell .retllo.nL-
m........ Jl-'llaai, op 11 'abnarl ....;

Uuderlrng " 8 Heaoer '"Ril

J OOlutt.a Co P 1 z '-!:t Jat Z JD vr Ja" I J 11. ~n
kram J In de maa,.:: Doo YUrt~D zomer probeerde
z 1 CbamborlBJD' kolIek Cholera en alarrl eert)
mOOI( daJlf'tegen t rt w1ll! wer yoldaa.n over de
snell .. vorllChtlng d". het gaf ZIJ beeft. bet .edert
dleo tIJd "leed. gebruIkt ili liJ het DODdig bad en
be"",den d..t bet nooIt f....l~ Te "oop bIJ alJ.
Apotheken eo Handela.an P J Petenen tt Co
AJaemCeU Aplt, x.~.-[..t".J ,!, v

IeDlpl. drnpa IJJII om hem ID be"eaUlg te
•• tt.ea Trekhn sallen oncet"'Jf.ld tevn-
dali zIJa al. 1111maar aet deD I'ftllld op btlliJke
trrmeD la haDden i:DDneD knJjfeD UI eeD-
mlal d~ aallel' 101) oolr "el weten om het
laad te houdID en Do~ meer er bIJ te irJ]geD
Vand .. r iran m.D d.D •• cbtJu aan naar het
noorden eD " •• UII a,cb ultbreideD naar zoo.
daJ1ll1" atr.keD &J. UD ujd tot tl)d goed 'n
ItllCbli:t bhJkeD voor ooollp&h.

'lj. dum.t"llhge dIlDaar.

1....1 COL'TlIU
PhilipltoWD, 18 .1anuarl 1895

.dan de L«t.1I l1an Mt K "J/llche Parlernmt
Wel Edele HeereD.-

Ii: weD.ch ooder 0"e .... ndacbt te breapn
eeD' RJ'OOta onoprecht.helcl of lievar onrlOh~-
narcligheld. dil no pl .. tII "lDdt 10 .poorw •••
.. i:en. zai:en elie ODze reg!llrlDgliledao te OD.
lM.i:waam liJn te ""'tau. of .... noor IIlj
moedwillic hunDe oogen .lalten, daar bet nIet
o"ereeukomt met bUDDe P"",&8 bnigheld, ZIJ
wllieo li..,.r hunDe latplutlen behooden ID de
reg!llflnl. daa roud UI' ta sprekeD ""en die
dlncell die d. Kolom. acb&8rult letten !lUlleD
ZIJ "er ki_en heYer In hooKe pluYeO "
.lttAln, eD huo pennlngeD te trei:keD. dan om
"oor d. "eh .. rt v..n hl' meDachdom ta werken

Zl) nrklez.en henr In aemak t.e .Iwmeren
ter"IJI de Kolonie achterDIt gut, daD om wu.
i:er te IIOhrlki:8II, eo dil din~n In te zIen. dIe
""n h.t grooteta beul ZIJn

Wanneer OIlH rea!llriDa daD Dlet bei: .....
1. "aar i:au mell dan gaan. om reohhaardll(
held V&lt te stellen In het I.ad P Wil b ..bben
dao geea and.re maebt om OOI t.e helpen da .. de
leden na het pariemeD' • eo .Ij gelooyeD toch
d.t Znld·Afrli:a toch nog nIet lOO veraleoht I~
, ... ordea dat er reen eer!tJKe leden het
Kupache parlemeni I.IJn

Ilr breng dan milDe .ui: "oor Il. en vraal(
dat gIJ nanwkeung de volgende dlogen .. lit
DaguD

De Reheele onkosten voor de lijn van Doet
Looden. ZIJUmeer dao voor de hJo van Port
Elizabeth en loch moetea .IJ mller bet.IOID
.anneer .1] de mlddeU ..ndllChe lljo Willen Ife.
b ulk"D Het 11 Ilned bekend uo IlieD dat,
t.er.l] I de mlddelilt.Dllcbe bJa opbreoill. lI.d ..~
Je alle onkOlten eo renten betaall beeh t.en
J'ell~4 percent achoon Ifeld tot hulp der all(e·
meene lICh..~kIBt de ander. hJD Diets bil'
draagt. dlar r.e Ich .. n hur ellen onkolteD en
ren ~en kan betal.D

Het II .el ..ur dat de middellandache lijD
een ".lDlg lanIeer 18. mNr Be maak~ geld "oor
de KolOOIe, ter"IJI de i:ortere hjn Dlet.a doet
Waarom daD lect onze rllJleerang .. Weeat zoo
geed en plut.t op de hjo die bet .Iecbtate
betaalt III o .. e goedoreD die IIIJ naar J oh.Dn8l.
beril WIll vervoeren ? Waarom P Zondi gIJ
.. 11000 handelen lodlen belde IajDen 0" eIKendom
.... reo p II Iiel mOlleh] k dat dIe dlngeo gedaan
.. orden om .. muti " te bhJ"en met Oost L~Ddeo P
Eo WIe II het dIe &00 teed.rhJk DOlL Lollden
OppalL P li h.t omdat dIe perlOOD Uost LODdeD
lIef beeft, ,f II heL dat er een Inkomat 1'&0
IIfllaDgt of .Is mlolster of als ltd nu
bet parlemeDt 0 Is bet mo"ehJk UL ZUId
Afrika zoo "erre alreeds verdonen IS dat
men om de .,lle der IDkomlten plaat8en
v•• tboudt dIe men nIet ..II eer hJ ke menacben
kan n.tBouden, WIJ bopeD dat gIJ In het
"olgende pulelDel1l dla zaken goed I , zult ZIeD,
daar b.t ue b l!tlllog .. I wezeo In deo IIroot.o
IlrlJd dl.n WIJ nU begoonen hebben tegen de
Del"lIoabaalsche hJD Om dit Le doen. en In·
Bt•• t ~esteld te wezsn om oDzen grond te
bouden, zull.n WIJ v8lplacbt we:.n da. hla te
gebrall:en wa. rop meu de .aederen vervoeren
kau tegen de mlD.te onkosten. en dIt ze~ Ik 11
d~ mlddelland8ch.liJn, IDdl,n 100 l~" nIet tar.
stood ""~ aan .. ordt dan zal er een i(root te kort
komen In de IDkolD8len der Koioul. ell dan
.. I meu yerplacbt aljn bolast'DKen Le betroD t.en
eerste op brande"ljo dlln dIamanteD, eli up het
einde op wol eo "ederen, DUlzende van pouden
sterhng wordeD Jaarlijks .. eggeameteD om 00,1
Lontten t8 onderschragen, eo de menschea aan
~e lol<kon om bunee lIoederen Vl&dIe aeehaV8n
te llnpotlcerAo zoo dat de Kolom. v.rl,ezeD
k ..n terwIJl Oost L:>nd.n nleta blJdr .. rt tot de
bevorJerw g vau h ,t la~d,

Ik "aag ~ om deze dID1I8n Dau.keurag Da le
gaau en te b<:Blulten wat bot beste 11 ,ocr hot
I.nd.om den vl1lchtprlJs KollJk te steIleD aan den
.. n Oost LaldeD or deD te laten bhJnn IIOO&Is
bIJ on staal

Ik lDeep tocb DIet dat boeren en del,ere
Raarne wDden .. Illen Ilea d ..t blln "'Jn, .01, en
mUI8Cbleo ook bnnne diam ..u~eo Delast .. ordeD.

III; lIeem miJ, eoz ,
hl M SIKHLER

=====

Lady Grty. KupkololU' •
lb .1aDoan 18Q •

.dan dm /le;Jakkur vali " 0", LaM ..
HlJnheer,-Ia u.e qltgue van den 5dID

deaer vencblJat een bn.f van dIll todeleD
heer Vaa RhiJD oYlr d. brandelek"'"et
Hoadt hIJ lOO aall dan loopt de h .. r Van
RhlJn !fIuar eeD Illld.ad. achll te WOrdID, of
hll I' dit reeda, IlOO er la al IllDI bnlHD 100
mln "an de llll'a&rh.ld I. &J. ID bo"eD!fIaoem
den. HIJ haalt aan lilt het rapport 1'&D de
Inlp8i:tellrl dat er DOg '".000 IOh.pen m.t
braadallkta bIIm.t IIIJn ID dat kleiDe gedeelte
cler Kolonie _ar de "It ID .. erbalf 180

Nil be",).t hIt rapport "aD de lupeKteari
dat lor w.rkellJk ~ 000 beemette achapeo IIJIl,
of dat I~ olld.r ,",000 acUpeD b.. mettea re.
YODden lIJn P Weet de heer Van Rbljn allt
(hiJ behoort het Imm.rs te •• tea) dat d•• et
bepaalt dat. w,er eeJI achaap ond .. eeD. kqdde
met brandziekte beemet govoDd.D .ordt, dl
Iflheele kadde bum.t veri:la.ard .. ordt P Ge.
atald dat de «.000 achapen ua ~ boeren "-"
bOOl'eD.en dat er 20 alt elk. 100 ach aPIa be.
.mlt ZIJD.wat Ik ecbter I'.eer bet.ljl"I, d ..n
liJD Ir maar .. eri:eltJk 8800 achapell die bil'
Imet IIJa - .. aarlIJk eeae roemnJkII lilt ...
klDl{ "oor de brandllekte .. et

Dan bult de heer Van Rbl]n &ilOdat er In
dru! maandIn tIJd. t 132 aan bo.t.;, b.taaU
".rd Lut de heer Vau RhlJIl zIJn n'j. l-a8
OYer de .poor.egea KebrulKen om zelf und.,
IIOIk te dotn "I~ dlegea.a IIIJa dl" de £ 13J
mouten b.talen, eli hIJ zal qltvlnaen d.H SIJ
meflrendppll be.t.&&n UIt dlegeDen dIP ulrIren
• Ik ",I nUll!" Wat .. I d" beer V.. o HblJn
doen a,1 hl) aall "JIl dl.n.tkDrcll EeKt ~a
aaarden ltaI,en verzorg htt paard, en de dllln.t
kat'eht lOU beneMd zIJn dat het paard hem
aohoppea zou •• n kortaf toL bem !Wa legilll
.. ~lr 10,1 ,,~t." In plaate "aa lerat te gUn en te
Lracbteo laet purd te venarIfeD, eD dan t.rulj'-
komen eo leKlfln dat het p&llrd tcllJpt ~ HIJ
ui zIJn knecbt oaRet .. IJf.ld de roede opl"l1
"la Alzoo behoort men ook ti handelen met
de on .. llllcea oDd.r de braadzlekte.et

Daa baalt bij ook nn geloofwurdlj[e mao
nen aan, aDoalJ de heer StalJn (wudf n ..lI.eD
dlegenllo lfeloof .. aardJ«e minDeo EIJn die
Da.r deo kaat uu den beer V ..n RhlJa Behnj
ven P) boe"eel ach. pen door het dIppen ID
Wodebon.e reeds ,edood alJa en bo~ ver.rmd
de boeren dasr ~e"orden ZIJD \\ le dIe boer
StelJO IS "eet Ik D,et, docb er IS nOK nooIt
eone IIro... r onwaarbeId de ".reld IOgezoDdea
dan dat de boereD lOO verarmd gll .. orden tiJ 0
""owece het dIppen Het I. "ur. eo de beer
V In Rhljn mout bl8rop I.tt.n. dat dl .chaap.
boerderal vet' achLerwt II In het distrikt Wode.
bou,e, doch alet yan well'8 de br ..ndr.lekte .. el,
maar van .IIIkte oader de .obapen, zoo.ls
llakilen ell bur"orw, en DIet allll80 10 bet
dl.tlllrt no Wodeboo •• docb ook ID de nabu
rljfe dIstraktert, woals Jameetowo, eeo gedeelte
nn de kl .... fd.eltag A.!J" ..I Noord, wear de
brandzlekte .. e' Dlet 10 .. erltlol( I', In op St.orm·
berg, eeD Kedeelte ,.n Albert .aar alaklceo eu
b.ar .. ormeu ID ovenloed ""Jn, docb geen
brandllekte .. et Z.HI ID BIlrger8110rp lIJn
de boeren blJaa ult.gebotlrd zou dit ook zIJn
van de brandllekte.et of sou het zIJn omdat
de .. ct aao 't kumen IB' Eo &elfs hIer alJu de
boerea 'er ..cbterult met hunne ach.peo van
welle de vele al.i:ten er o~der, e[] bIer II tooh
Imme,. geen br ..udzaekt ... et
WIO beeft den be.r Van RblJn all rcrhter

~"teld om te oodeelen oYer de band.l"IJI~
vau de heeren Tberou eD Do TOIt, aoo bl) z~~t
dat II) dadehJk op de blJeenkom.t ~e R,cbmond
erkend moeaten h.bbell dat ZIJ ged "uld bad.
deD, eo betersohap beloofd moelton AebbJn r
W ..arliJIr, de beer Vao RblJn II Olet de ml!.n
dIe oordeel~1I k.n Doob bet IcblJnt of de
boer Vao &blJn erll: l.loel'l()b 18 dat hIJ DleL iJd
IS nn bet I.ger hUIl oil DIet de bokwlalD be,d
beut van deu I.eer Tberoa om ID ZIJn pllUts
vooraltter v.n oJmlte In beL bUI. te 'Wor-
den. en ook dat bIt gonvernemeDt hem Dllt
benoemd had lis hd UD de brandzlekte-com-
mll.le Inplaat. na den beer Du 1oU, dIen ..lie
lof toekoml ,oor de wijze .... arvp blt de get UI.
ren ondervrt.all.d b4~r.,

U bil l'ocrb .. t daokende voor opuame hier

MI.lNBERICHT£N

BellUltlog-Upbreopteo
VergehJlI:ende staat nu bel&lUng-opbleng

ltell gedurende de maaudea nn Jnlt tot
Deoember, 1893 eD 18\14
Aard der Bel.. tl[lg IS93
ln,oerrechten £80~ 155 12
Havenll.8lden 772-l.
Socce8lle.recbten 908~ !2
POBt.. ezen 9772-' 18
Telegraafwezen ;l21i 9 10
Spoor.egen 12~1570 0
Bol .. s t log 0 p

Banklloten
Grondbelaeting
GrondverkOQ'pln

geo _
MIJnon
Transportrccbten J24 J-
Vendutlerecbteu 1213G
Gemengde en spe'
ciale ontVllngeten

Rente
Hutbelaaung
Hour (behalve

vaD grond)
Gellegelde LIC8n·

tlee ,
ODI n Il. e v nl d e

Zegel. 51198o 1J
BoeteD. Verbeur·
de Gelden

Kali too r' en
HotIoolen

Verkoop v .. n
Gou vercemeots
Elgeudom

Terug ontvaugeu
Gelden

A.CCIJ08 ,
HUlsbelutlDg

M'Jnbeer,- Volgenl berJobt.n UIt de Jongate
oleo ".bladeD SCbljDt bet of Ir "eer sprake II
lan een trei: naar 'NgamImeer .n Cb ..rterl&nd,
eD bet II bIJ ua zek_r dat bin neo kort er .. e,' r

4-11B0 17 U 81D groote trek zal moeteo plaall'llIdlD Nu
II de vraag ... aar moet.en de menscben been P

24,,37 14 Il Ii glloof DIemoDd dIll wat van bet land at""et
80·B ;, zal bet DOg durua aanrad.n da.l men.cben
"~~I'l! ~ 8 na.r Cbarterlllnd trekkeu zullen. en dIt
~00'J lt ~ aoblJat wk b.t •• lf1e gev.1 te alJn wat betreft

bet 'Ngaml·m.r Er bhJven nU 1I0g over
BntlOb Becbuaoa.land In h.t protectoraat,
...... r Kbama en Llochw •• oaen met bun volk
Heeb ullnala[.d looals velen reeds w.t.n, IS
een fraaIe streli: In g•• chllrt "oor alle l:>ortlln
fee. alecbta •• ter IS op sommige pl_lltln
Bebaancb, mur blDnenlurt aal dat I..od onlre

G6.1 3 7 tWIJfeld zoo vol .'JO dat d.ar geen. plaateen
me.r te krlJlCen zulleu lI)n, .. ant dUI'enden

66720 v ~ atroomea .r dagelaJ kil bewn Dan bh]ft er
nug IllCbts b.t protectorllBt over Zooall

1C1Sl9 17 11 o .. e leun reedl gc..".n Bull"n bebben, Uit bet
nrel"K va.n ooze rel8 nlial Ma.ta bel.b.nd, w..ren

i ,g 9 ~ "'J Hn.temmlg vau opinIe dat van al de ,tre-
kin die .IJ doorrtlld bebben er gMO .en .. as
dIe prachtiger veld h.d d ..n dal gedeelte .. aar

111111 8 10 Llnchwe en Batb"yn .0nilD Het veld 18
babbelachtIg In Dural "Iodt men r"Dten en

~ b.rgen met fr,"le kIllsen voor dammen en
o foot.loen HH ,eld la oolr .el boecbscbtlK
6 maar tocb niet te dlcbt b.groeld O,er ..1 ziet

_-_ men Rroot.a ohjv,n- en karreaboomeo. Ifrooter
Tot ..al J:.l)9j.j,l' 17 to 2542705 4 dan Ik OOIt gezaen b~b Het~ .. II zeer soet
Netto vermlllderlDg '£50,661 1 Jl 5d en nld Le .out, eg de grond II &olId.r t.l;f.l

uItermate Relcblkt voor I"Ddbou" Hier " ..
ooi de elolgBte pl~k waar "IJ .aarlIJk vette
bee.ten en Icbap_n geZIen bibbeo

Mllar nil komt d, na.g b<)e daa.rlu te iu
18~3 9' meD P De beer Rbodes hftlft ook een oonce,slt

1l,,~31 1 3 o'l'.r due .treiln all Ik bit nllt ml. b.b, QP de
z~lfde condltlu als dIe van M.. bou ..land
...... r bIJ reedl 'vor den oorlug m.t Lobengul ..
plaatlCln uItgegeven heef' la al. bIJ ooi bet
aelfde recbt bier heaft, ...... rom i:an bIl dan
ook niet plaallen bltlt IIltg.ot'tn· Doch al, bij
bIt Hcbt IIl1t bedt kan de booge comml8unt
dan DIet de kaffers In lokatIes plaaUlpn of uken
Itr,i:en e.&n"'Jun .. aar ZIJ ...ooen kODnen
net .ooala III Bntlcb Becbn ..nal.ad, eo dan

604 lti de ofengé de.lou openzetteo ooor trelken P
I::lVó i JO DAt tr plek II fuor dUlt.nden trllkbo.ren.

sonder d. iatIefi te verdrnlken, du.r 11 nIet
7, 17 Il aan te t"ljf.leo, .... n· op onli re" &agen "'J
464 1~ Il maar .elDlg kaffers haltelI bllnne

ir ..lID, 81lcbt. bIer ln da.r WkO .1 een "capolt
I te "nden met ooi mll ..r b,tter ...elulg v.. All
1 d. bpr Rh"de. na waadlJ lr; bet belang van
o kolo",teo aou op hf! bart draalrt .1. LIJ voor

gw.ft, ...aarom d..n nl.t dIt getovnd door zIJn
IH 10 3 lllvlo.<d le Iltbrnlhn om de... Itrelten open te

zellen '(Jur trelt I<ers' Het Eal b.em ong.
t"'Jf,id vac .. er ~root "oorde.1 ZIJO III dit
ged&llll " "dt, ..ooral m.t bet vog Jp de ver

13019 r 10 l_ngIDI: van ZIJDspJOrw'g va.a Maf.kUlg !laar
bet nuorden

Als dIl eeOI~.t'L. d ..art(lc zal b'Jdralfln om
dit tA ..~rkflJ~.n dan g~tf 11: alwt om bem

lIJ eeD gellelm t vert·lieD Omtr.nt" mIjlen
van Ramontaa en ook nabIJ Glb ..roDn .. eli
•• ncbe deDe aodare plell:en heb l!r i .. arta
gUleD dat OOj{et",)feld aet zo, riJk II a"D
lI;oad iilS .. "ut. d ..t "'J op de T ..tl go01oel

'I' 11.1_ 1 den gezleo bebbell en b'J ' Á,,'oj[elkop
JU tl 0 ~J J~ 11 beb III 8poelgrtlnd gUlln dIe dlamantholldend
1 4 0 l LJ scblJnt te £IJn Hier II da. k ..DI .,oor den

____________ beer Rbode. om zIcbzelf8n .D de aand .. lhoa·
" derl "an liJD maatacb.pplJ t. bevoonlNlea,

.allt bIt lIJkt of :&vll1l .. dia_ .... eie

VergehJkecde staat uo beiaetlDg opbreng
,ten gedurende de maanden ".u December,
IS9:.1 en 181!~ -
Aard der Belaetmg 1892·93
In,oerrecbten £12481:\0 \1 ~
Haveaj!elden "H 0 9
Sacce881e rechLen 708 ~ V
P08t .. ezen ltiO~.! 1H 11
TeleKraaf .. ezen ~I ~O 0
Spoor .. egen ~~ 10'_
n.l ast Ing op

BankcoteD
Grondbelaatl ng
GroDd ver k 0 0

pIngen
MIjnen
Transportre 0 b

teu
Veudutlereohten
Gemengde en spe
clale ontv.ngsten
Rente
Hlltbela.~lng
Hun r (behalv.

v~n !(rund)
Geze~elde Llcen

tIes
OOI n g e v u I d e

Zegels ,
Boeten Verbeur
de GeldeD

Kalltoor elJ

Huffoolen
V "rko 0 p vaD
Goo vernemen t"
r.;,geodom

lerug uuLvengen
Geldeu

ACCIjns •
HUl8bela.UDg

Totaal:a N.Uu

-U~DE"'L":NMARK T,
KllPST AD

(Van tU "-'mt Joke .. JatUe1I ti 0.,. ~.
... ~ ~. TM Oolotlnad., ~.
mark:pjft". )

Woelll~. 30 Januan., 1895.
M.ut 18.wak en proJMD lager

GOlD.6..A.lfDEELD

A.gnea MllRro £U LI od AleulIdra Lute £0
se 8d Auro ... £0 l4.1 2d, Aurora WMt £0 láe 6d
Balmoral. £0 e. 0J BankeLa £0 2s!ld Bant)";
£2 ~. 6d !>lack &.ef (Ne.) £0 il 3d Bonau&lol
£ I I la Od, Bn~Jlb :SOaIII.A.ln"" £J 2. Od Buffel-
doorn. £a ... 6d, C...... l. £3 4. 6d Cbim... £3 2.
Od, Char!toD .\; Mever £6 1& Od Cb&mp dOr
Deep! t i jo Cvueohdated lo .... t.m80t.r ~ 6.
Od, Croerallll £2 6a Od, DnefoDLelo, £0 litr 6d
Dn,,;;oPJ"" £0 "'" 6d Durb&n Roodepoorta £7 6CJ
Od, K... t AagllAD £2 1", od, !!:-.le41h. £ I S.
Gd Kut Rand. £2 100cd Evelyn. £0 I", lid
Gardo..... £0 .,. ().j Geldenbl1l1 L". £0 IBa ad'
Goorge .t May £0 1& od GIP.ber", £0 1til 6d
GlenC'aJrna£3 Il. Od, Goolu! £.! Be Od Goldfi.lda
(CoR80hd..ted) £4 .s "d Great Bnloelna £0 3. ui
HerIOt!! .£II 0. Od Joha.nneaburg W...t.era £1 7~
ed J ohanneeborg TraIOl £0 1ba Gd Jompere £6
6CJ Ud, KImberi.) Roodepool'Ul £1 lUI Od Kleit>
footeJD. (De.. ) £, 0. od Lang~ Block B
D""" £0 II. lid Lenglaagt.e enlted £¥ lV. 6d
lAnglaagte Royal £4 IS. OJ MaID Reef £0 18. Od:
)I.....,. bj ,. lid Modderfoot.e&ol £g :te tld,
.Mulyneux £1 15. od May OoollOlideted £i o. 6d,
M8I.ropohtaDi £1 1& Gd Mulden Farm £1) 1Za
6d, ~aboha £0 lIJ. 6<1, New Pnmrooea £b OIOd
NIgel. £4 17. 6d Oroona £3 "" od Purl Ceo~
£ 1 5. 6ri, PrID.,....... £ 1 I~ 6d Ranalootetn £1
a. Id, Rumont.nn. £3 fa 6d b&liaburyo ti lOa
Vd, S'mmer .I; J. k !12 10. (od !lLe\"n Estate
£1 7. Gd Teaton" .. £0 I 's od Tran .... 1 00&1
£1 7. 6d COlfiedo (Ne,,) £0 71 Hd eruted
M&Ulo £, Ji 6d Van RIJoo £4 1"" OJ \ nl"'01
£0 a. Gd, WltwaLersrand £3 lo Od, WAmm"",
i7 O. od Wor06llLe.. .t:l 7. Od, WolhuLen BIl
7. 6d I.-u..poort ". Oa

A~OI&B AA~UEtLK~

C) pbergat 0001 £0 101 bd Ve Beert £ 18 Ui. Oda

JOHANNE8BORO,
2~ JrD (P ... r'''f/rtWj) -De lDarkl il .....,

Kooperl -(,Ien. -s. llocb. 6 Js R,eLa 671 6d
Bulfels 66. 6d ~I.)'~" 6d C~u. 0& OrIOn
(ibs; d .K.n'ghlA' ,6d Pnllll 12•• , Paarl ~60 3d

J Jan (P •• 1.'"'}n'4f) -De markt verz •• kte
plot." I'ng or, oo~ev""r "Jf uur doch , weder 8&0

bet y....bet.enm 1(001 -BantJ""~' Balmo"'l.
ti. 6d Buffel. 6te C II. 6', 6d OnekoPJe. 14.a
~d G.ld Ya I IS. 6 I Gael ~. Gleno 70. 6<1,
M ...... " tó 'd MaY' 4 (J. 6d PrImraae 120. RIO'"
65, l..acb 2," j PnDU""" 31.0 "ct, Kblgbto
6l1. 3d

18~•
:J £;.51152 4 i)

ó 2 5
o tii<tJi 2 11
7 lu3;>30 19 I
4 374' ti 7 I)
1 129-l.010 JO il

DE TREK NAAR HET N·GA.MIMEER

'l'1UI.
Blilf II, de awe,

o W CLOUI

\~I~8nN I()I'R HilT KWARTAAl
JOHA".IBcao, M JaD (Per T.~rIJ4J)-

Dc "lU"""" de' J ubrlec l VUOr het kwana&J
ge 'Dd.gd 31 Dee-ember 2IJo £12118

D,\\ IDSON~ IH 'SPEC1
K,IIRlILIY 2~ Jan (Per T kgrAa, )-t;eo

v..rgadenog ya.n &alldeelho dere In D." !JIOI,
I ru.peet WIJ t ?8U Z,aLerd!lga rond blJeeDgl roepen
\lea hlrjft good. <on1.leo doeD eD mea verw&ebt
till le veq~ ier][l~ cr In nl t,.ore8t,.emttHm bl] te
dragen tot het f udM Toor bet verder proep.-cLl'
ren op lJet e4l"ndorr

J )liA\Nl:SBL&G I llliEER lO
10 ... ,,,,,,asullO ~U Jan lP ... T.~r""f) - Op

de lSew, ne halfJ ....r! )koChe , r"""ieT,nK van de
JObliuDl ..burg PJon~r (li u! Je .,oorz. t.Ler dal. de
neLt.o .... nst voor bet ha.!f J~lr Lf bO_ 'KIIJS UO( h
11:t.t kan UlOt. worjen genumen als de baa1.BYaJ,l

burl ken ng \.B.ll toekumSll£(e WInsten \ era.ndcnn
gen III machinene zoowel ",la ODtg1nnlDg VG de
nl JU zullen moeuHl worjen gomaaki voordat mau
up andere ,...,.ultaten kil rtlkellOn

Ml>; RU ( (I
Jo RA '" ~I" e RU 3U J lW (P... TeU,r44/) - I)p

de ge .. ooe halfJa&rlrJkacbe vergadenog nO do
hl Qnro (0 Wf nscne de vourllt.tcr df' ft4odeelhouc.era
gelulr. met het gunst'g6 1 enoiag en "el dat bet
!5t&mpoc. OVftrlDlg.O 1 hewee."l dat. Je VOOrult.z.lcht,e.
der ml)u ....D .eer bevreda.gendeo aard Wll.Nln

BUFFELSVOORN 00
JOlUlfli",Buaa, SO Jan (PI' T.t.,r<l4f)-<Jp

Mne IJ>!'clale .Igemoene TergaJenng "a.n du
Boffelodoorn Co w"ru unaDlen t-Iot.eo lut
kap,taal "'0 £:.160 .~)) tot £,00 000 Le v.rhoorn ,
:l6U ()(x1 aandeeIeu te Koun DaM de W.. teMl D,.
trlctB Co In ru I l' lOr n li eq.;endommeo óu 000
.... Dueelen tR worden u q..;eboden aan houden Mn
Il uffelJoorn. tegeo aL" ""r MDdeel eo 50,000
&&nueele_ t 1ger 6~ \C'der lu reeerY'e te wordeD
gebonden ged.areode ~e@ m&allden "unD de
g&r;}(lt,Ol'8 dIe kunnen Jpncmon

De~ overeenkomBt .. < rd beknch tig<! op eeo
b lI\engewoue &lgemt..:en.e vorg.Jonog van de W_
tern DlItr,ct Jo;.tate ( 0

.J In den Ed,teur lOan' U.I.II Land

JI77 l'
380n IS

1
6

10-g

11583 9
o
7
8 5

2
o
b

\ EKHA~DLI:'MI'I'::\',~~" 1 ()
60:.139 15 li
3&)3- lti U

7 8
9

, 10
11 JA' AR, 1:;96

8 il 1pJt! the'"

Le' v r M J 'q;eoty
Holmes li ( Lla
f),cerol ti J J
«(Jtor.erluh r W I' M Borch rU.
I' l>org

l),,)p<>rt ,) J f W,luarru
Burger (, f }
llar~"r \V I' f een Li "e.
\ ' .. ~r b C >; K rk
MeK"" .. n J 1 li Cl >lie

l Jmbnnl< sr M Wes""l.
Mor,..e, 0 i I' J ndl J WellE
Jordaan H U l' H du l' ""18
Pretor~. J L !JJ
Roux \ 8
(Rocl E C
bor~)

Kru,!;cr A J
(oe"""" J V
IJoon",a II
Pru..:8 li B
FOrti""r T
Carne H

Ve o.eTltad
AII .. rt
KaAp MJlt;

Ilo
I EI,~[,et,
8uruerset. ,

2

10872 ti 10

1..ellendam
Y ddelbllrg
nanover241h u

.1),,11

WVI.-ter
'C,tellbage
Ia.ap AhI. '
R chmond
rarka

Vu
3ho9,

170 ti
Iu 4

5
o
o

'~O 2
J 73 lU

o Paarl} J de \ I er.

t J Ot PS

J) J\rnlliuw
l lIuJg. n
(om A",",UI

J LJ., r

CId \ ,er
1i.1L.tmg.
Kvl H., <l" ogG CaJTlnla

, j I IvUl
h nderu'

Graba.mast.ad

" J
ti IV

" ril P J
b rg

Tall du J ...
W Jk , lj J v J Ml
(IV k v j ~ (
Mer ... v d f J (

l'JrgCU) )

\1 J r KI"

Du l .Iedon

IO.H IS
4103 .I Do (a T "-lA

Coni. J

II' 11 1 I

112LJ U I
~11 ~ U

1~71 I J
I 1"

."71

1
)
)
, )

• 4

,) I) IU Jl

102 4

U Il

I I 11~

I (~ I I I.

J: a_gl I 12 10 417 1~3 H
fWlIIUldemlt £2.l,886 1-1. U

- )

, 1

j'

"I ~

JJ

I

'" ,.
I



...

"
, I

~i
, I
~ t

"
;' ~

/
)

.,

I

e

D.I ZUID APRII'AAN VUEKlf1GD JOT on L.UlD, DONDERDAG, SI .JA~UÁRI I'" 5

Op uitooodiginl( ... n don Alrik"ner Rond KENNISGEVI1\j G geschiedt hier-
lr"'l'D 08 be. re .. P B. Viln Rhim, L,W.R.. ok . ~ . 15'-
,. T.· WPKe. L,W.V .• ~O u. J. A. V.a Zijl. ·mede overeen omsng •.,ectle :4
LoW.V.• oYer om on. loe te sp ....ken •• 00'0&' van Wet 40 van 18K9 dat door den
_ijk iD ~e de br&Ddziellt •.'.et •. Er ",.reo I Afd I' d' n <":~Iviniaaanzoek
_treat l!..," p....OLeo tejtecwoorJI!t. oader ! ee IOgsraa va
~Ik~ lIIe1l ,otld ~e in.loedriik.~e m', Deo nn bij Z. Exc. den Gouverneur zal ge-
di. dieulat. . • . daan wordeu om proclamatie van het

De b_ S. \\. B. '\ an dor Me.wf', YOO.Zllt.. d
"D den Alrlkanpr Bood, worJ .1•• ocrolUer volgende gedeelte vao deo weg: en
.... IlDI:&II ..eo io M:l korte pa nette aHDsp' u Ir nieu wen weg op de plaats Doornbosch,
l.,d. bl] het doel d.r .'r~"do"nl! Ult. N". D .. . d b d
eb. de b_ l ... c V.n Wi Il Y6r.lag ICOIIP'OO oorurtvier vta e ru.g en aan .. en
had ~&11 ~e z,,~diDg oaar d~ yoll<lv.r.:aderiag I· otterkloof-weg aansluitende nabij de
te VIt:\OrU W.e·. werdeo do p..rlem.m.led,o f' D bosch en den oudeu
0Plltlrooop~D de urg.d.,ID!! toe te spr . kon, wer van oorn ,

we" over de Drift voor gesloten teIl! Ht-ER W[G! r-
aam eent h~t woord, en beliOD meteen verklaren. Allen, die tegen boven-
oY"r de brand-ude k .... ti. .an deu ~enot'mde afwijkingen objecteeren,
dag, aam. Ii .k d. buodEl.k,,, .. et te "P' e- wordt verzucht binnen a maanden
keD, eD z.ide d"l, Ill.tl~@' stQ&llde alle
haDJIe poging.D "III tPIl8[;A'''Ld L'g"" de w.t van datum cezes zulks schriftelijk
&e bied.1l ... rijdeld rIJD. bij rochl"vI .er· te doen.
troowt dat, i~dlto m.'t >Nst-nod te werll ge-
~KUD .. ordt, lIJ w"IIIobt '" g iets t.n hun
Den g.n Itu~d,n dv",'. HIJ ~~f een kort
".,,_Iag b de •• t hau oorsproog b.d eo seide
dit, t.,...ijl er zoo eeu· grooto meer cer aeid in
he, parlem.n. voor de .et w .... or r. 'dS "D-
d... wt dO~D stuod ,oor Je C11I, inert Jan OlD
de .ft ill tu bren~cD en, nit. u.e~erJ.tn ...n d .. een
IU.ng .. wet iQieb,,,r.hl ...eril, werJ II] meI me-
dewerkiDI! .. n Jp miniat ers g,oot ..lrJ'. nr·

.. cht. Hij 1ll,",Ji"drl de Yeriladennll aan om .tt'(I{}L)},·ngsraa(1 Stellenbosch.
'(oonichti" to "'.r1< le ~"..n eu •• iod daL er .'\ 1..1.. ,1
MD olAuauie IQ d,' wet WH' Jat zij kan "ordeD
opgebc."n IU cJiotri~ Lon w."r er droogte
beer""bt" on hIj daebt "at, iu dje n de w.t
_I~ zr r .,,,.t 10 ... iinj{ komt , zij Olmm"r
of oo,~ 'u I....J"OI" tell o"'.>.r zs l " lIl.brscbL
",~rdeD, 'I7urt ,·f h",,:!OC11lbijna .1:008 droowto
iD '-'f"0 ol and! r d ee l VaD hc t ciauikt. El Odd.
lijk rNdde I.IJ de vl',~~J-,iulC UD dal har.
beraad.ol.l(in~~u mezen lo(el<enruerkL wordeu rt. or
yeratandlgheld. lip z,;ce ooJer.teuniuI( anu-
Deo zij Lt'D Il,j,.n tijde r k~Iit!O.

C"LVI~I:\.

GROOl'E PC'BLlE.KE v ERGADERING,

(Van 01lUIl O<Jrn.po,«I"nl )

D~ 11!EK y_\., z u:

ui dat icdertc'l duor m\,}dtjl VBn co pcr s .;,t,.)u
Rezi.o h"b~n 'I7"L /.1/ ~.~",.u he.tt met b,·.
treklUDg tot d·: br;\udlI6kt..,Wd, VAn de n da'l
d.t Ju .. eL I" Ilot p.' :"LLent g~b"cht ''''TIl
heeft hi1 baar tf'.w:"'Ui{"'M ..,,,n P Hj' WR.@II t'~!1 Villi

dél comrui~l!Il" Iltltk't at-·Jd I'W h t ~OUVtrD{"IJJe[lt

te o~tmtJ6tt- 0 en tO~D h , 1 ~~~ da':. er geen~
keerillg aan ...~" bed' hiJ -t u k swij ee de IVH
nage".au f't eul ke l"triicLuIJ~t.n \!a~lio 9'oor-
~e_ld al. 1'.1) ~"ejdach1. 11" ,,·d., dal hl,
hoopt, &Ja me n met V~'l ...tu r JI,du'lll naar btt
gou,~rndLlftl' lt_lud, bet l:Jewo~"n .al worden
om dil:! wet p(rtllj"8Id t~ maKI [i, WIllI\ bl] ducht
dat h.t ouwogdlJlI w .. ~ (lID do wet lo Ca.l. Il, i..
tllll Ilitvotr to br eng e r.. \a oog "fldere aan-
merk1DI(t'D !:.'IC V!.~t::'D naui

DI!: II.LIl ' -. r.. V-'N 1i.I1IJ~

bet .oord. en op ~lg.Do.&rdlge ''';Z9 b-st .. f~,
hIJ dltD 9corz;tte~ dat deze 'l"r~l1dpflnl! lUrt

mo' ~b"d I:eopeud werd. HIJ zci.Ie dat bIJ
blllJleo w.ioIO:" d.~en ziJ u t'7.tell v., j .. rdag
.ieren .t, bn noon JP"oun~Ld8 !.ijne onct"r-
ymdicR "erd ef ZOO eeo tyrnr.a,l' k~ Wt"'t ~t:'pu-
_rd o.1e de braLdzitkl""'cl. HIJ klif Ultl d.
miDi.ters Zoozeer de .cbuld omdat , ..u alle
bnteo bij heo werd .... ng.drOIlK"n l'm lOO O'CIl

wet ill te br.Dg~n, mn.r hij dacht d.. t li. wel
moe.t permls.i, [ gem .... kl "ordeu en dat do
dl8Lrilr.teo di" er ~m vTKI'"n baer ,h" krJjll"U
ka.Duell, eo laar, de dJ8{nl.~~I~ cie uub~,oq;~:d
SIJD boar ten uit,oer te doen brengen dan Dlot

ged"oofol:eu 1Y0rd~n. Hjlr.~Jf zou liJr.. scha-
pen dippen alo bj) .:st dat bl] ·6U p.Dnin~
meer .oor 11JO woJ lOU krrJ>!~n, mllJ\r bij z'lg
er jlTOO'.e mo<ilijkbeid In urn ct" ""bt rvdl.
boeren ~r toe tt" dwingen ""'tr cr gr,·c,te
achaancbhel,j va.o WbLt'c lP, Hi: ,ei .tij Lt"
gi1t,r8{.t:I p')Jiin~pu l@ tuil. n tlao~t"Ddi'U 0111 de
wel. ~ t'" aJl-alt" tt: :Co ij..! li, ~. tilt! },,! ~ !Hl'

Dlt'rw.u ":"0 ell Vra.:':! 1i ...lI ... ~",. lI' l: \'IiJ. H·I'JI.

eo dIJ 8Lt!t-ril lt(lt'L g.·Olt,••" 8tl Id ua h~ t

Hr". "OLC t·O tat aera Ul.,I'ILI·m, 3.0:,:"'" W'I. _

u !Jt'z.~ Vellltldr""lUItt bthl."" d~ t~, t l.;l ll ...t'rr,
leden 9'.0 ht"t. pari. lDt:Dt. l:>ur hULl,,", ~I::: .. lil.t~

werkeD \D brt iJ&d, mt'Lt. (;u Vert:0uvn uat. ZIJ

'toort .ullen fol:""o om de ~<J"n".u ralJ hL
diatrikt le bebatl1gen."

Hierna giD~ de .ergaderino; ultetn.

Ft. r9g111&1.l811 .""''' ht_.·t ~Wdren et, b&8tarQU ':er

lx»ache'l III We"L ,.oU !})fIl lJ'ju,j, ' ...Hj j VOl" j lf. K.~
puhIL,·eerd.

LI,,! "rl' ~.,jL ~ IQ: L t {l1"U fl.t \'lt.rlll~Ll.,.Lf'J.Jn

DaaOI, 18 undr.t d,~ .t't I'! ·-t L.., l .!r V.Ul d,H 1,,,.1
fto I ~h 1 W.,"'I·'a.L. ...,

!Je petnJIl "uHl' .n,jt) J ..,tl lf' L{'/; I'"r' j·,d.:!},br-lh

eD Li ... ub~e l"t-, l.f3cnhl \.... .0. l lu , la .. , ... 'u~f (1):'

den laatJlftHJ ~ebruarl lil h...t \ I...eu,.e ~a;~r.• -\!.t-~
ander "'''lIJ .\)ru," ID J('...etfde JI"LJL!(Lt-(l Lt' ....."berwd
.an I ~r·laD)~r I~der J-.u.r tul t'lIlOt' r ulLr,.arl \'&0
het .oJ'80<1e l'''''.

De koeten "&Il eCD wateriJc',r Y\'(Jrdtlo dour bot
).. ndboDwd~pa.rtemf:[lt beker,d 'C"'w/u"kt llt't j,(VU-

"t'roemeDL t.l Je belft. der l(~V-fl l.~ru"belalo:.H) ..an
liooperB. U'Odat Y(XJr een II'fur mOL lt", t. ..nJ Ke.
werkt J,;ti3, eli .,.oor e-en l1uur pu,~rJtfll .';f'wt'rltt
.lec:bta tl6 bt ,&MW"crdt.

Jf""aAK worth door df·.n Ic ,;OGlaJcb secreten.
gedaa.a DlUr hO-M: .-\et)Qlt>~, etu,liler LU ~ef.>Wlmt..er
1878 [DOOl " ..korneo "Ju ..

Di.trikU!!"DeMl>eoreD .. ar<iao g6"llegJ voOr
Wb,ttle_ en ~t6rk.troom.

Tot lioktfr i. t.ofogelalt'lJ \\'illJ.m H(lbprl _:\Iltlle.
-Het dcpa.rtemenr. .,.aD ltu.uJbo[]" ~J',:ft lr:eDIJ~
Jat ",alAlc ID tw" "'r'l'llli( l~ "eu.lHJol"",.,.,rJ "'Jrd ...n
l.efpD (je voll(!lnr1" l'rlJaen. -."!I' Oi~ IiIcllt.'lkUndiir('9
ontJf:'othoil LIliII, 6..1. per IlJV[JI{er ",vr, Dd~r~( -.
Da&< h.rJteld ;'., ad

Tot iDAt("l.IJDmu .ler .,.Iln tl,~t prlv&te kr Ht.baie
te Cvnar.,un 1. t:~, oerud Dtl';ll ;\ "me.,,..

Keu ItJ'" "raU .Jl ... (.)1~UJ~ltHJ [l,et dl! J&£t.f .""j,
'UtDeI,. tijden 'roor ~dtd !t.g lid j,*OLl "'old~ jrlt'fHl.'

bJU-ni.
Te l!;rin, ln W,..d· :luuae, :! ~n rOtHtt..K(,ll!!lch~p

OPtifttlh ht,
lieduT1'n,j·· lit' !lf", "1., t,Uj\j V...LJ :",11 :Ju.dAr b'-ju ".

van (.h~L L"I.JJ 1\ .I!:ll ,~t1 jl)lI'."I,'''' r'Jr.("t\~r .. rl ,i,. IJtH'!

Ht'Dly tiuol~l' fJI .• Ioo.!". L,' ",eu.ur"'II,:H,! :"f~'t"llllh!ól,1

yan oleu 'tt,IJ l 'l.r. ',r~'(H, t'l 1\, Ill.IIl-!,IL la! Lit'!' b~r
fteCer ~l~pbbLl"''' O,,\:d oruu..:r.J, ~v,·<1~dll~ !i~L'eJ't.'n,

KaN :S~.kC~ ~1:l)('lL Ttiwl.\ 15!.I,r['V~RLlE~,-
H.t UI IMhnl1 <lAL het ol".d IU 1J.1. rnell.eL.-
hjll orKlLIlllme te,,~ ecnlll'''V' bCNK""'''.0-
IUDK b""ft daD dIe welk. d. alwu.f ..u Uit-
OIf.at. Het bloed .. "rdt ID de .. o jf"PIIlIl.O
tOl.taad ·1t"bulld.o door d. .. ..Dd.1l d"r bloed-
Yate. Bij bIt .. rbrelleo der blo.d .... t.lUI-
diD ODUtut bloeding al. ge.olg "0 d"
boorn lo".odlg.. IplUlDIOg, Volgeo. de
aatllllJ'Wet moet b.t bl""den ophoudeo •• ovdra
miD deD 11Ichtdrull btllteo b~t ori"ol.w41 ,.tl
&neb u•.,. Illaak t daD d. io .. .,ndljl" Ipa0010!!
"'D bel bl<,'"d. BIj blo;tdloll. Ila bet tuttr.k.
keD V.O IUld.o of 1[."0, i ..o woo &ICO d.d •.
liJk 0 .. rt1l1j(IO uil de Jill'! b.·d deaer b.w ••
nDi. 1\1."0 nr'rrj!{t deo .. rJao~(j"o •• rboo",.
dell 11IcbtOruk up •• oe eer.'ulld'g", ge[Daik.,..
liji •• Iiu, o.undljl dwr d. W&.ll"eu tllm.IIJk
kracbtl!! op ~. blar..Il •• 001&111{tot bel blut.'d...
opboodt, ",uor'Our .ltdt ••• 0111. wlooten
""llcbt .ord.n. H.t t.loed ln d. oml(e"lIg
der 1'.. brgi~[J bioed .. t." b.-.ft IIcb ID d, ....
tiJd .. c "Dder.o ... g ",.baaLd,.u cl .... rbru-
kea m.llelDll, 4 der .-Olv~d'aa.l ft'lludeo, "hr 111
bet bl'x:d tt"'QII,;~iyd.rvD"tu .. ti (Ivor d..a "'r-
hOUlld"o alt,..[hll~.n Jllcbt.dllll, vllli.o IlIl
teceo .Iilcd.r, i~ooen •. cb g"II.I"" •• lrjk 'or-
_l"D ID 'orw<o d••ucloor .,..0" aIlluitlog
4i. b.t bloed.n l(~b....,1 t"lf"ohoDdt. b,; h.t
'l'ffwoad.D Y.." "D "llger kaa moa duel!.!,
a&D1.r t(Mp ...... o; Weu .\e.it den tlDllor IU
clea _4 eD •• rbool(t d.1l luchldni ID de
_110110"1, do" II nl LpbiaHO d.r .... eKeD.
M. t bil pmldd." u -aa, mede mOOD ill.taet:e
deD luchtdruk "p de •• rwc'nd. plu!. boocer t..
_ka da.D d. l(lw.nuJg~ blo~d"ruk~IDg!8
bet doe. lijk l&D~. d.ub w." ... le ."rbJQt'.
diq.a bi_ _, komD tIleS tot ,taaa t.

"......

,
I,,

HIERBIJ wordt volgens Art. 152, I
Wet No. -lO val! 18S9 kennis:

gegeven, dat de hepr J N. VAN DER 1
MERWEaanzoek bij den Afdeelings-:
raad van Calvinia gedaan heeft om:
de ondcrvermelde vcranderingen van:
dCII weg over zijn plaats, en dat de l
kaar! vall plan is bij Z, Exc. Jen j

, I . d IHANGKAST,LJouvl'rneur om proe amahe aarvau I
aanz0ck te doen, als vol~t: lJe weg j
over dl' plaKts Drift Wt'st, loopende I
h!J~, VIlU d,'u ouden weg en rechts:
vall de klipkop voor ongevt:er l,5(jO I
yards. :

}::{'n iedt'f, (he object ie !Daakttegen I
de afwijkiug, zendt: schriftelijk zijne;
objectie ill aan deu onJergetceken~e I
olUucn drie maanden vau datum dezea'l ,

Op last, I
CHA~, \V. li. JOHNBON, I

~ecretari.s·1
I

I
!,

AfQeelingsma{l Calvinia.
VERLEGGING VAN EEN WEG.

Op Last,
eRAS. W. H. JOHNSON,

t!eeretaris.
AIdeelingsraad- Kantoor,

Calvinia, ~,. December 1894.

Kennisgeving van het voornemen
om een Belasting op te leg~en

KENNISGEVING geschiedt hier-
mede dat op eene verga.dering

van den Afdeelingsr8ad te Stellen-
bosch in de Hofzaal aldaar te worden
gehouden op W eensdag. den 13den
Februari lS!J5, de heffing zal voorge
steld \\ oden van eeue belasting VI n
I penny in het £, de helft daarvan
voor hoofd- en de helft voor takwegen
voor het jaar lS%.

Op last van den .Afdeeliogsraad
vali S:ellenbosch. I

PALL D. CLUVEH, I
Secretaris,

I
i

KADtoor van deu A ftkE'ling:o;'ud,
St ellen boarh . li Ja.DW1C: 1~94,

Afdetlingsraad Calvinia.
VERLEGGING VAN EEN WaG.

Afdeellllggraad~kaD toor,
CUhUIl8, :2li Dec. !R94.

HENRY CORBKAN.
01l1r1der, Springboldonteill.
:-." cna'llll\lalld. 14 Jannari lS9ó.

MOSSOP & GARLAND
i,EEhLOOiERS EN LE~R-

~BEWE~KIR8,
NO. 3 PLEIN STRAAT

KA A P S lA D
HEBBEN ..eel geDoegen te ao&on-

ceereo dat Eij be Goodon Medalje
voor KOLONIAAL LEDER op de
Kimberley Tentoon8telliD8 gekregee
terwijl ZIl reeds ZES GOODEN
MEDALJES hoaden, vroeger dOOr be
op Koloniale Tentooostellinjlen eG Lend
bou w Shows Ili)won"el:

Somerset· Strand.
(_~ TRANGl\IAN'S goed gemeabileerde eno &&llgenaam gelegen hUlSen iD bet ge-
zondste gedeelte vaD het Strand zijD te baur
""0 den lsten Mei af. Hour £6 per
~Iaand,

STRANGMAN,
Erin Vale, Somerset Weet

KENNI~GEVING.
INDIEN ~ij nw geld weo8<lbt oYerhandilJ\

dan n"'e slecbte en lastige rekeoingen
I&n den Iwer LCDOLPB. den ijverigf'D Wets-
A.,"i!n', Kont Chambers, .h.erketraat tegen.
OYer de Algameene POI\"Dtoor Kaapstad
OD t. Wi;aberg, ' ,

D. ISAACS & co.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN ~{EUBELEN,
STELLEN NU TEN TOO:oi HL'N LAATSTE ZEGEPRAAL

Het' Jameson' Slaapkamer Set
(ONZE EIGEN MAAKSEL),

IN BorD GEDROOGDESOLFOE ESSCHENHOUT,
KOMPLEET,

£a 1Ss. £a 1S8.
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN A~8 HIERONDER:

;3 voet 4 duim wijd en 6 vot>t 9 ~ui!D hoog, met Spieielglas
4!; duiru bij 14 duim. £6 68 •

voet~ MARl!EREX-Top WASCHTAPEL met tichel rug, met klein kastje
beneden, en een Kapstok aan elke zijde. £2 148.J

-3 voet KLBEDT' "'EL voorZl'en van S' I 1 18 d' b" 14 dAJ: een plege g as mm IJ mm,
op patente wicletjes. £2 '8.,

~:~éeDoemde is ~nmerkelijk bened~n in ~rij8 dan de inferieure ingevoerde
II t e~ en daar WlJslechts hout gebruiken dle goed gedroogd is in de Kolonie

~u hl~ OOpers het voordeel hebben van ona waarborg dat de artikelen
e 'an het klimaat zullen staan.

D. J:S.A..A.CS ek CO.
STOOM KABINET FABRIEK. I UITSTAL KAMERS,

BAR RAC K· S TRA AT LANGJrtARKT.STRAAT

I PLEIN :TRAAT.

K+APS:TAD-.

EK

BOOM-ST RA.A r.

AAN BOEREN.

Eener die een Eerste-Kles Maaimachine noodiz hebben behooranc en
M.-lM~a:" HAKRI~ 1:tIPEitl,-\L

te koopen.
De IMPERIA.L heeft al de laagste verbeteringen, is sterk licht

en bruikh&ar.
D~ 1'IAS~I\V 11.-\GtUaS Zt~I.FBINI)~~K

Wordt erkend te zijn de beste BINDER in Zuid Afrika. Er zijn meer
dan 600 van dele Ma.chines nu in gebruik in dit laud en ze allen geveD
de grootste Toldoening . ;

nE ,'INE HR,\~ d Z\V,4. , .• :IJ
Is vinnig bezig in de voorrang te komen en kan ten ho-reste aanbevolen
worden. Alle Wijnboeren behooren een vat van deze zwavel te probeere n

Sch.rii]' om volle bii zorulerheden aan. I
R.,._ JY..[. ROaS & 00_,

-4 rp RAN ns rr }-"1, A .\.T

J~D. CARTWRIGH'f & CO.,
PORCELEIN-GLAS- EN ~IAGAZI.JN-J

DARLINGSTRATEN.ADDERLEY EN

EET-, Ontbijt-, en Theeservies," Toiletartikelen en alle soorten
Aardenwerk in groote keuze.

Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voorkamer Tafe
messen en fantatie- artikelen en alle Huishoud- llenoodigdheden.

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw, of Verjaarda.gs-
resenten een ~peeialiteit. Juist ontvange:tl een lading vali hun Speciald

Port

" VICTORIAN 'WATER-WHITE OIL."
150Q VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN~KANNEN
D~ BESTE OLIE IN DE MARKT.

SPEOIALE KENNISGEVING AAN BOEREN.
,

GEORGE iF'INDLA Y '& CO.,
Hebben ontvangen de volgende Goederen van bijzonder belang.

BRANDRAl\IS B.B. BLOEM VAN ZWAVEL.

PARIS GREEN voor het vernielen van slakken
in Vruchtboomel1.

Knapzak Sproei- Pompen (Vermorels Patent)
lot van onze Speciale•en een nIeuwe

Wijnpompen.

GEO R GEFL NDL AY, & CO.,
Grave Straat, Kaapstad.

8ERE81STREERDE HAIDELSMERK.:

Het Huis voor de beste kwaliteit tegen de laagste prijzen.
DE

(GEVESTIGD 1859),

Langemarktstraat en Kerkplein.
K AAFSTAD.

ONZ~ ZOIIER VOORRAAD is nu te bezichtigen, bestaande
nIt: Mam- en JongenB- Pakken, Wollen en Witte Hemden, Kou-

len, ~Drierbroeken en Hemden; Hoeden, Steveis, enz. dil'f'ct van de
Fabneken. De beste waarde en laatste Modes.

Dil OP: [opeten Plaat s.an eltB lijde: Langemarktatraat lnDJl
Biuelllfjde: "WIJlto! InIland" OP eeJl l1éCWehe Ui~
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lE CROOn AFRIRAANSCH€! lil

'Pw, Le.." reaat- ~ ...4....
H.s Oen ... _~ .... r

A.mbeyen en Har-dlyvigheid.
r yD ""'hl .... 4oe1UelrM"- . ," •..

'SEYNRS, MATHEW & Co.,
Agenten.

ZUlD.AFRIKAAN&OHE

Koninklijke MM1di,e!l~LI

DiJ "CIUUe .Jfall" Al aatsrhapp'),

DE Stoom booten dezer Li;n yerlrelrkell
Yan Kaapstad naar Londoo Om J e

anderen Woonsd:ll', tcl 4 Ilnr !J.C1. Vlln
Madeirll en Plymollth, te Sint. Helena en
AlIOension &anleggende op de bepaa.lde tn8-
8chen tijden,
J"n. 23-GRA:SITLL Y CASTLE, KapL. fl.o~ <.
Feb, 6-HAWARDE:S CASTLE, Kl.P'- Il" y.
,. :?".- :S'JRIIAM C"\'::lTLI!. KIlpt. [J, ,. , ...

Ma.... 6--TANTALL()\ CA,;rl.l, Kapl lt"" ''uS
,. :!O-Ru:-iLI \ C.\ST!,t-; K~p, TK" U".

Apr. 3-'JC "IJTTAH C.\~TJ.E, K.'PI. HH.
1'-HAW.\HIJr;:s CASTU:. K~I" 1(;,.,,'.

Mci 1-:S\Jlll!.UI <':ASTLt:. "UI" IJ.' \'
J·'.-·-TA:ST.\LL()),' CA~TU:, ""I" H.· "-,'
2~-I{'JSl.l\ l .\SILE, "'1" 'TUFU.-

IlTRA BOt'TU ~(U&h~HLtiP, fi.\ L.\ \ I'Ai ~
r.lSMORE CA,'!"L!::, Kapt. LE f'en:.., omlrent

: t ehrw..n
ARU:SDlt:L '·ASTLE. Kapt. H"." ow!re"' 7

IIaart.
GA.RTH CASTLE, Kapt. RBDALL, emlrenl

Maarl.
llARLECII CAHTLE, KaJ'!. \Vl., fli, o:LtrcDl

4 April.
DGNBAIi CA.STLE. Kap' I',u' I. "mlreDl L,

April, ,,-ia SLo lleleua en .!~ccn ....lOr;_

. Voor Vr&chl of 1'll8sage vervoege men
Zich bij de Ageuten va.n de C \::iT LE
MAILBOOT ~AAToCHUP}J, (Beperktl.

UNIONLINE.
KOninklijke Maildienst.

UIIOI 8'1'OOIBOOT~1AATSCH!PPIi
,BBPERKT.)

DE Jdailboot '::1 der MJt.lltscl--appii yer.
, trekken YalJ Kaapstad. naar EIlj.!"eland

Vla Madeira, om deu anderen Wooue :<>8', tAl
4 uar n,m., a18 onder aanleggende

VOOR ENGELA.l'iD.
Ja.o. 3O--T ....RTAR, KApt. Jo,""". ~
Feb. ,1.I-8COT, (T."lD t>crew), KApt., L I.e ...

... 7-NORMA:S, (Tw,n Serewl il
BAJli8&Ilt(;.: ,J ape

Mar, 13-ATI:H;SIA:S, Kapt. CQre.
,. 27-ME:\ICAN, Kapt. R"""OL" •.

Apr, 100M()4.R, Kapt. (iklnl,.
" 2~SCOT, (Twin Scr~w li ' I, .Mei S-NOR\lAN ." "p •.. L.\fEl..

, ,(Tw,n Screw) Kap!.
B..UNBB.uxa:. I

,. 1'2-ATIl ENlA\, Kapt.Oorr.

Een V1I.nde Maattohappij'a mooie Sloom.
boof.4m tral SOUT HAMPTON ..erlaten voor
HAMBURG, kort na de &aIlko~t van
de&e Ma.tl8tClomhooten.
RETOURKAARTJE80~rENGELAND

~Dgh.ar voor zee 1tilUl.odcn. WordeD [l1~l(e-
I"8lkt teJren een verm indering Vlln lIJ pcrcen
op den Dubbeleo PlU!II&geprijs
~ETOURK..U..RTJ J<;~ '~r H.A VEN:l

ga d~ ~UBT 1rordOll Qjtgerelkt "OGe dL
oentaTe18 bUlnen Drie Maanden per de Dnio
of de O&8tle Maatach&ppij I::ltoowbootco.

VOOr Vracbt of P&II8age dOf' men •• uEoe'
un de L[I~reo van de UniJn ot) mbo
Kaatach&ppij, A.dderleystraal,
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