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~confJmic Onttltting Oo.,
F A.BRIOEERBNDK KLEERBNKAXBBS,

J[ A A. PIT A D;

U£EL uS.-No 6,098.J

25 !erste-Klasse Fzels, geleerd,
3 tot 5 jaar,

25 EpT8te-Rlas8e Geleerde Ruin
Paarden, 8 tot 6 jaar,

10 Eerste-Klasse Merries, 8 tot In den Boedel van wlj~eDdeu heer JAN HENDRIK BASSON en nage-
6 jaar. latene Weduwe MeJufnouw CORNELIA JOaUI! BA.SSOI.·

Op J ouderdag, 14 rezer, geboreD SMUTS.

Zl'LLF.N opzemelde Paarden en
Ez-le g' schikt voor ,la lelijk ge.

brui e. r.ublo-k w'rdt'n v-rkt cht te
AL"':'!l T" "'T 1 III-'.

D" t z. Is, (waxrond--. V· 'sch"ld"nt'
kleur S['!iI, IJ. n), zoowel all! lit' Plthr-
den , zijn W"r()kk, n uit Je we lbe-
kende stoeterijen in het Dlatrikt
Richmond.

Daar de ondergeteekende 100 wel
bekend is, behoeft deze verkooping
geen verdere omschrij ving. en lief-
hebbprs kunnen rektnen op een
gord artik. I.

D. ADAMSTEIN.
FA URE, AEETHLING ~ Co.,

J./,Ia9"',
Psa r 1, 4 .KAart 18gb.

In den Boedel van wijlen den heer
PArLeS JoHANNBS VERDOIS. DR Beer H. C. GIRD. die njce Boerderij gaat opgeven, beelt de

Ondergeteeke.aJen gelaat om voor zijne rekening op zijn woonplaata

JiL .«_
STELLENBOSCH

Publieke Verkooping

LOSSE GOEDEREN
SLACH'I' "Efi, ~z.

DI ondergeteekeude door den
Eigenaar gelast sijnde, zal pu-

bliek verkoopen, bij de OUDE
RACE bTAND, in de Vla~te, op

DONDERDAG 14 DEZER,
l'an 10 ure " .IorgtZll.

2 Openkarren op Veeren, 1 bijna
DIeUW,

10penkar op Veerf:n voor 1 Paard
~ Zei ten Enkele Tuigen,
2 Zetten Dubbele do. I bijna nieuw,
5 Trek en !tIj P8Al'den, !tuin8,

10 ~lacht Beesten,
180 ~lacht Schapen en Bokken, en

1 Lot Fraaie Varken!.

J, G. MADER, .I/slager.
8tellenbosclJ, e M"art 1895.

liL •
EXECTJTEUR "KAMER .

Pu blieke Verk ooping
VAN

LOSSE GOEDFREN
TE KLIPRUG,

AFDEELING CALVINIA.

OP WOENSDAG; 20 IAART ua
ZULLEN publiek worden verkocht

op de plaatll KLIPRUG, de
volgende Lo8se Goederen. n.l.:-
SO(J Schapen en Hokken, 3 Paarden,
2 Muilezeis, 1 Schotllr.he Kar op
VeereD, Z Ploegeo in goede orde,
1 t"pan Tuigen, met Zwingels compleet
2 t'chalen, 2 Watervaten, 1 !Jom-
klacht, 2 IJzeren Ledikanten, 2 Rust-
bankrIl, :3 ::-cno,)lbanken, een hoeveel-
heid Mtu beleIJ, .Boerderijgereedschap,
bestaandtJ uit LaddcnI, GrIlven, Pikken
Katrollen, Zikkels, Ploegacbaren
Schoppen, Gaffels, en eene yencbei-
denheld van andere Losse Goederen
le veel om te omschrijven.
De Vcrkooping zal om 10ure's v.m.

een aanvang Demen.

G,11.. T. JOHN80N,
J. H, N. H008,

EXtcuteuren Datief.

Lang Gevoelde Behoef·
te Vervuld.

WANT de K'llolliale Brandewijn
Maatschappij'. beste oude

Brandewi;n i. DU verkTijgbaar in
AIAtjl.'!l!van J doz.ijn bottle!! elk tegen
£1 :.!8 per Katje.

Een "!'ost utfice Order," moet met
elke order ~tuurd worden aan.
D. Koloniale' randewija MaatlChappij

.beperkt, &c Worceat.er.W-.U JM,llH,, .

• Hoet van Plein en Spin Straten, JU.lP8U.D •

KAAPSTAD. DlNSDAG,·12 MAART 1895 . ~- --
[DUBW__"" ~,_ .... I Di....,..~ ..~]

IM_....,..,..;;. per Ja- Il 10 pofigel4 '~uloc..",,",it ,taDlbllllf'.
! ....

lIJ'" WHEELER 8 LJKDOORN ZALF !lJepsrtement P4n Publieke WerkenBeroemd wegenll het wegnemen van Lildoo NJett IOnder PiPa
1/6, per Post I/lO.

KELK VAN VIOLETTEN.
De Zuivente 88ogezichts-opfrisscher, het: verwijdert: Zon~a"tieIa,

~ot'kn,enl. 1/6, per Post 2/~,
WHBE~ERS C~PILLARI~E (Het is geen Verf).

Geelt (}ryu Haren zIJn Oorspronkel'1ke Kkur, en bevordert den
groei 2/6, per Post 3/10. .

CARBULOND€NTOZO.
EeD aller-aangenaamste schuimende Tanden en mond &pOelee!.

1/6, per Post, 2/-.

KOEIEN, OSSEN,
MUILEN, ENZ,

TE POTSDAM: HOTEL,
KO~BEKG.

----_._--~-

VISCHGATRIVIER-BRUG,
VI'JTORfA WEST.

.Jr.
Publieke Verkoop

Malmesbury Execut.eurskamer en Voogdij en
Brand Assurantie Maat'3chappij.

Nieuwe Tenders. VA!>

'VERZEGELDE Teuders, duide-
lijk op de EDveloppe gemerkt als

"Tender Voor de Brug over Vipch-
gatriviert zullen door den Contro-
leur- eo AuJiteur-Generaal te Kaap-
stad onha~en worden tot op
W Of'oscfag, 20 Maart 1S95 om
twaa f uur._ voor de constructie (w.'rk
..llf'el') vali e- li houten bfllg

Plan bestek eli voor >4l1l1rdtll van
kontrakt kunnen op aanvragIl gezien
"orden bij het Departement vau
Publieke Werken, Kaapstad, op de
gewone kantooruren.

Tenderaars moeten den kortsten
tijd noemen, "aarin zij willen onder-
nemen het "erk te \, 'tooien waar-
"oor zij teaderen en u.oeten twee
veldoende borgen verscbafl'~n voor de
uitvoering van het kQntrakt en die
b..rgen moeten den ingezonden tender
teekeoen.

De laagste oC eenige tender &!Llniet
noodzakelijk aangenómen worden,

.J08. ~BWEY,
Boofdiupelnear, Publieke W"UD.

D..,.n-..* ftII Pablieb WlII'bn.
hopNd, 7 JIaart, 189&.

Op Maandag, 25 Dezer,
DE ondergeteekenden hebben in-

structies gekregen om bij Pots-
dsm Hotel, op den Hooflwt"g ftaar
Mal'llesl.ury PO uIJgen!Cr lj mijlen
van I{liaps(lid,

0.., Maandag. 18 .Ma.art,
OM 10 UUR.

20 Koeien, binnen kort te kalven,
6 Vttte Ossen, 2 Paarden. 8 Pncb-
ti ge Muilezels. 1 Wagen, 1 Pill'
Tuigen en 1 Adriance Mallier.

J. J. HOFMEYR, & Zn., Afslager,

ZULL~N 'J 1<., PLAH~E

DASSENHEUVEL ,
DE VOLGENDE

GO~L)EREN
FOTOGRAFISCH NIEU WS.TE PUBLIi!;.!E VEILING WORDEN AA.SGEBODEN.

1 Ruin Paard, 6 Merriee m t 4 Veulen •
Jf) EZ'lJ8. 28 AétnteeJbee.ttln,
410 t' chapen en Buk.klll, en een Lot Varkens.

2 Wagens, 1 Kapkar, I Scho
'
8Chkar, Stel voor Waterkar, S Dubbele-

voor, 3 enkele voor, !'loegeu, 4 Eggen, 1 Zt:.lfbinder, DliÏ8y, 7 Zenle.a.
1 KruIW~ell, 3 .span W&fjt:ntuigeu, 3 P4<i.l Acht ..rtuigen, Zwioi'tlla en
Keftings compleet, 1 81eepblok, 2 Landkribben met 8tdnden, Vatwerk en
"erdere Boerderij benoodiguhedsn,

40 Mudden Rog,

J, c, HORSFALL,
FOTOGRAAF'ARTLST

la Verhulad van Strand.tra&" Qur zijne Nieuw Groot Studio
City Chamber., Grave8traat.

VRIEN DEN van buit-n zullen dit Studio het gemakielijilte in Kaap.
stad berinden. De ontvaugkamer i,s groot en goed gemf'ubileerd.

Er iJ een kleedkamer met atle gemakken voor het "erlillderen "an
kleeding, enl. 4 Denren van Darlingltraat. .

LE'!' OP
J. G. HORSFALL,

STUDIO, OITY CHAMBERS, GBAVES'TRAAT,

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

VAlf

EEN EERSTE-KUS
PLAATS,

140 Mudden Voer. IN HET DI8TIilKT

MALMESBURY.) .,- ~DEOndergeteekende heeft instrao.
ties ontvangen van de Exeou-

teuren 'I'estamentair van den Boedel
van w'jleu .M.tjui C. .K. VU'
TUBBEIlOR, geboren Wat.aey, om te
rerkoopen per Publieke V6iling, og
de 8toek! "an het "Spes Bona •
Hotel, Hopefield, "

OpDonderdag, 14 Kaart 1895,
Zeker Gedeelte van de Plaatl
II Tweeva.lleï" alias "LalJgevallei,"
in het Veldkornel8Chap Zoutririer.
lJiBtnkt Malmesbury, metende om.
tret>t.6uO worgen (mLDof meer) met
de (ic bou wen er op en een g~
lamen "oorraad water hebbende.

De PLiatl il te wel bekend Olll
Muige verdere aa.ablJVeliLg C. bd.
hoeren.

Ve Koeper kan bezi. ver.krijgea
op 1 April unst,

Verkoopi.ur te b:;g1,iln8Il om 11 ure v,m.

J, C, oTEPHAN,
. Agant YOOt de I'~u...

J, n. srt GLIJ.\' 0, AflJlll$er.

Een AlIIOrtilJlent Huisraad Voor Zitkamer, 8laapkamer, Eetkamer en
Kombuï..

lIS AandeeIen in de Malmelbury ExecuteUl'8kamer.
En wat verder zal aangeboden worden.

B. WETHYAB, Secretaris ••
Voor Zelf en mede Execntrioe,

De Heeren J. W. Moorrees Jr. ~ c«, Á/slagers.

f}e"artemen.t ,an Puhlieke Werken

lil BOtJWIEE8TBS.
TENDERS
WORDEN genaagd Voor den

bouwende vertooiing Yan het
Administratien Blok van bet
Nieawe .uiel, Valken burg.

Speoificatiee en Teekeningen zijn
te beziohtigen en "erdere informa.tie
kan worde.a "kkregen ~ het
~&Dtoor ftD den ondergeteeksnde.

Tendert ~ndo .. e. rd "Tender
"oor Adminiatr tief Blok, Nieuwe
Amel, Valkeuburg," lullen worden
onhllngen door den Controleur en
Auditeur. Generaal, kaapsh" t.t
lJinedag, 12 Maart 1895, 'I midddtgl
om 12 uur. .

Tendtra&ra moeten twee berredi-
gende borgen verlChafieu voor de
"ervu1i.ng "an het kontrakt en luIke
borgen moeten den tender teeksnen.

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijkerwijs worden) an-
poomen.

H. 8. GREA VES,
Voor Hoofd·L>spektenr.

Departement '!'&Il Publieke Werken,
Iaap.tad, U Febrnari 189ó,

GIVIEL ED' ENS TOO L lEG E, KAAPSTAD,
88, BtJITBNGhACUT.SI'K£AT,

VROEGER COLLE&I.A.TE SCHOOL.

STAF
De heft W, T, Bmo., H.A.. (Oxford), PriDoipaal; IloDafllll' JUI1flf VilYELLI, prof. Vu

Du Ttrn, Clebeer JrloIL.uJD, de heer CL4UI, Berr 1.0I0Il, de laeer B.uaD .. ,
d, heer IUU.TlIfG,d. hier PUPaR, I,O.B. aod B.It.

~

PUBLIEKE VERKOOPING.
STUDENTEN nDDeD Dn "ord" UDftDomeD .a koetleerli!IpD OIItraapa 9'001'

UDi",l'Iiteita- .0 OiTi.le Di"It-ExalD'DI eD voor ~peciale ODd,""rpen.
.lvOlldklaueD opeDen op MAANDAG, 14 "e.~r, 7,16 D.m,
DagkJ .... D open.n MllNDAG, 21 Dezer, 9.15 v,m.
neo Voorb'lreidiDIfIoDepartelD8llt, oDdar belltuDr vaD den heer COllBlTl' no""

Boofd"nder"ijKc van de Pabliek .. Sohool t.e eereII is 0Pllericht.
Voor ProJlpeotaa en bijlODderheden dae aanzoek aao Taanton Cottag", Hof-.trut

DB Ondel"geteeken4e gelaat door den heer H. L, C.lB8l'h, zal publiek
"erkoopen op de Vlaata " WINTHOEK," dÏltrlkt Malmeebury,

Op Vrijdag, 22 Maart e.k.
6(' Mud Zaat1 Haver, 130 Bud Zaad Koorn (Baard

en Du l'oit',), 3 t: lach tossen (Vut als Varkens), 20
Varkens van' I tot 3 jaar, 10 Aantedbessten, 1 Paar
Gedre.seerde Karpaarden (Bruin), 1 Paar Jonge
Paarden (2 jaar oud uit beroemd. ras), J Gebreide
Bee.teveUeo, en- Verscheidene andere Artikelen.

J. H. P. ZOIi.B, dl.'ager.
Vendu- en Agents-KaDtoor,

Piketberg, 28 Februari, 1895.

CL!REMONT ZWEMBADEN.
A P!'LICATI.E8 "orden hierbij ge-

vraagd voor een onderwijzer op een
boerenschool bij Deelfonteio_jiding
in -de Afdealing Richmond.

Applioant moet een jongman lijn,
die bet onderwijzersexamen "an de
Kaapsëhe Universiteit gep88leerd beeft
moet ook getuigschrIften pven om-
trent.zi]n gedrag, eo 10 IItut zijn
in 't Engelaeh en HolJandiCb te ender-
wijzen, eu lid zijn van de .l\ed. GereC.
Kerk.

Applicsnt beeft ongeveer 10
kinderen te onderwijlen, en lal de
~ch?Olgeiden van allen boven de tien
ontvauaeu, benerens een Salaris vaD
£5u per jaar Jlet vrije koet en
Iuwoniag, .

ApplIcaties te worden in.l!'eJOnden
aan den ondergeteekende uiet later
dan 16 .Maart.

A. P. DE VILLIER~.
Richmond.

Richmond, 20 Febr. 1895. H. A. GRB! VES, P. (. Germiston,
Voor Hoofd-Iospekteur. Nabij Johannesburg.

GROOTE OPfN/NG
op Zate~, 16 l'4a.a.rt, 1895,

OM 4 UUR N.M,

BOVENGENOEMDE BADEN die gA.
bon wd eo uitgerust lijn eonder onl,.

lieD vaD kosten OlD in een Ia.nggevoelde be-
hoefte in de Voo1'8tedeD te Voon ien sullen
formeel geopend worden op bo,eogemeldeD
datom door den Ed. Heer J, R081 bll'!8,
L. W, V. wanDeer eeo Ilevarieerd eo I. erlaBm
Prol(r&mma V&ll spelen in het water en
duiken door verloheideDe heeren eo dames
Amateurl sullen uitgevoerd worden,. EeD
Manellorpl lal ternwoordig lij Il.

Het Zwembad dit 60 ~ 30 voet meet, ill
Dibrevoerd aall de kanten 'D op den
bodem op de meeat !loe ,,~keurde "ijze met
witte "f'rgl .. tde tegel. eD il voonilo YIn
86 KIee<lDIDen, " .. rover eeo Galerij ill.
m.t J,I_tI voor 4.00 toe8choawera.

Laadpl" iergr,,·ior. 13 Feb., 1896,

BENOOUIGD,

ltove

1.,,' EHSTE AS'318 rENTE voor cltco. Publieke cchool te Germlaton,
nabij Johanneshurg, ;(;.A.R.

Salaris £120 per jaar eo Muziek.
gelden,

Yereischten volgens scboolwet.
Kennis van Muziek noodzakelijk.

Applicaties met getuigschriften te
worden ingezonden voor 20 Maart.
1895. Werk te beginnen op 1
Mei 1895.

C. J. VAN NIEKERK,
Voorsitter School Com.

• ~

BELANGRIJKE VERKOOPING
KENNISGEVING

T[NJE~I YALKENBURi\ ASIEL
VAN

Eerste- KIMs9 Vee en Boorderijgereedsehap. DE tijd voor bet ontvangen van
Tenden door den Controleur.

en Auditeur-Generaal is verlengd tot
Dinsdag la Maart 1895, 'II middags
om 12 uur.

"OLIFAN~FUNTEIN," nabij K.Upheuvel Statie,
OP DINSDAG, 19 MAART, E.K.,

Publiek te Verkoop en de ondeJ'Volgende Bente-JCaue
Vee en Boerderijaereedaoh;l).p, ala:

I. (a) 80 lzels ~n 4 tot 6 jaren oud groot en ster~ en !,aaronder de 2
Spann ..n, die op de laatste Kaapeehe TeótooD.klling de late en
2de prijzen bt:haalden. Ten gerie"e va.n lie:thebbe.rasullen 18 in
paren ....orden opge"eild.

(b) 'fwee Paren Donker Bruine Karpaarden, 'OYer de 16 hIDden hoog,
en bijlOflder muti. ' .

(c) Twee Dames H.'jpaaarden.
(d) Twee Ponies, 14 haDdeD, en
(e) Verscheidene andere Trek- eo Rijpaarden.

Het !!roote 1111 ruim. Geboa" il verlioht
door 'fallieht r .. lDln, 811 de. nlohte door
EleotriaClb Lioh.. Tf'nD'D VOOr iDteeke.
DMl'I loUeD in de volgeDdl week ,ea:lver.
teercl "Ord'D.

Verkooping

Dep8Tteaaeat van Pabli,ke Werken,
I.aaPltad, 28 Febnwi 1895. WELLINGTON. 'APPLICATIBS wordeD. hierbij

gevraagd voor een Ondenrijler
op etln Boerenschool, om rent Zei
urtln rijdeDI 'an Richmond en rier
uren "a.n Viotoria Weet. Applioant
moet in .taat lijn EngeLeeh en

T ,.J M lo t f Uollandseh te onderwij.r..eo, e.a ook
I enuers voor es,s 0 ondtu'tlcht in M.1lIiek te ge"en.

Applio.4Jlt sa.1 niet meer dan rijf
kinderen te onderwijzen hebben,
w.arvoor hij een ijaJarJ.8 "an £30
per jaar met vrije kOlt e.a inwoning
.al ontvangen.

Applioatie. aan den ondergetee-
kende in te lenden niet later dan
den] 5deu Maart "lo

~

WEGGELOiJPEN

VAN de plaat.- Boterbe~, Twee
Donkerbruine Buin.&e18, op

20 Januari. Degenen bij. wie zij
mogen aangekomen £ijQ gelieven
kenDÏI te geTen aan den onderge-
teekende.

Publieke

OE onderget~kende van voorne-
mens z:iiude naar Johanneaburl

te verbUIzen, heeft besloten

OpDinsdag, 26 .~.189lS
'8 )(orgeLl8 ten 10 UIe,

ZONhEll BE -~Uit"E I!
Publiek te laten verkoopen aan zijno

woning ;-
1. -Sijn zeer kostbaar Woonert:

gelegen in de FONTEIN8T1U.AT.
te WKLLlNGTON, bebouwd me$
een zeer gerietuJIt en net Woonhuia
onder IJzeren Dik, en do. .tluitengo.
bouw voor stal, Wagen.hulS enZe

Deze Gebouwen ZJJn naar do
nieu wate smaak ÏBgericht, eo daar 10 •
slecbts eenige maan"':en Idaar liJD, il
het onncxxiJg te zeggen dat allel! in
den besten staat van reperntlt: la.

II. LU~8c.lTUE.uEK.~.s, bestaan-
de UIt het gt'wone &68Ortlwent V0«-
.Ket- en Slaapkamer Meubden, W&lP

onder genoemd kan wordeD: ~
eente-klas Cottage Plana mahoUt.
bouten .Kleederkast· een ~iDger Nui~
Machine, een eer8te-kl.. Keua. ••

TENDERS "00.. r de le vera '1tie
TU 8000 Boshelmandtjes

Meatsto£ insluitende aflevering aan
de AmerikaanBCbe Wijnatokkt n
Plantage te Nooitgedacht, zullen
ontvangen worden tot op 15 Maart,
1895, om 12 uur.

De MfstStof moet niet later ge-
leverd worden dan den eersten
Juni, 1895.

Tenders moeten gericht worden
aan den Beeldent Magi!traat van
~tell~nbotch.

De laa88te cf eenige tender zal
niet noodl&kelijk wordtlr aange-

J. A. DBEY KB,
PhiladelphiaIL 10 KOtien en Vurlen, vaD de beate 8oort, uit de beroemde 'Veestapel van

wijlen 4en heer Girds Vader, en die &tien beset zijD, 56 Aanteel~
beeste'l ook allen nn goed ras.

lIL 200 Merino Schapen e.a Lammers.
IV. Twee 'Extl'a Bokwagena zoo goed als nieuw, Drie KatTen. W'l&rVan

de eene een twee'plaata .kap en lOpen en Sohotaoh Karren.
V. Een MUIM'y Zelfbioder en Een McCormick! Snijmachines, Vijf
, Dubbel.,..foor Ranaoms Ploegen, 16 Zen SeD.

'VI. Twee 8panD~n W ~eLtui8eo, Vier Spannen Pf.aegtuigen, aUts &eO

food all DleuW. 1Wee DIlmes Zadels, 30 Gebr oidde HeeltevelJen,
Groote .Klok, en nog een hoeveeJheid Artike &en benoodigd Toor

een Boerderij te "eel om "erder te 01l1tC Uijven..
8peoJaal VenGer voor loopers van XJtpheuvel' 8tatJe Da aan.

komst der trem zal Voor gez()rgd wordeu!
VEBVE.RSCHI~GEN VOLOP,

A. P. DE VILLIE.BJ3.
aiohmond, 2::JFeb. 1895.

r<ENN ISGEVING.
INDIEN rij 1&w geld "8DIIO~t overha~dig'\

da.Illl'" "ecbte .n lae. Nkl1llDgeB
lID d.1I heer LWOOLPB.deo ijVerig"D Wet.
.A1Jb&, Keni Ohambera, K.ra.traat Iepo.0". de Algameeoe p.. 'ku.toor. Kaanetad

tf' Wij, be'1f.

APPLICATIES,

VOOR de betrekking van Hoofd.
Uudenrijzer in de Tweede.Klas

Publieke School te Heidelberg,
haap Kolonie, zullen worden inge-
waoht door deu ondergeteekende tot
28 Jrlaart 1296. Zij moeten ver.
gezeld gaan van behOorJ~lte getuig_
eehriften. 8aJ.aria p.a. £180 met
£i6 voor huiahuur.

Werluaamheden te beginnen n&
dd winte"acantie.

nomsn.
c. -MAYER,

LandbÓuw"Asaiatent.,
"tellenboac:h, 28 Fab., ) 896.

DOODBB&IO tiT

V ERDBONKEN . ia ZOlltriviermnnd,
Woodstock, op 4 Maart 189.5,

CBarIn.LU 'JOJUlllfU J.lOOBS, in d.D ouder-
dom "111 22 jlU'lD ... i .aaadeD, tweede
lOOD vu F. H. Jacotii, HieheilpleiD.
Di.p betreurd.

Vader F. JAOOBS,
Moeder li p, G. JACOBS,

rbofeD BULDB.BI.
DaileDd bit.tere bartetr-,
U alJeea bekende aman,
Don d. nagd lllijll.l le.,.. D

DIli_d '--1 bartetrau8ll,
ti ..u..11 rman.

."~ -ft::",""L~

8VHUTBBBICOT.

IN bet Schat alhier bmDd* doh boml
c1n ".-ocwJoofdeD tijd, Een Bood.

lohilder Os, omtreot 6 jareD oud. 1odi~nDI~ SDAG, 19 MAART, 1995. DW ,elott 'f'Oar 80 MUIt, ....1 nIki op d.n
jl.'t 0 GIRD d..&um lIn d, 8o~Dtkraal nrkoo.ht
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:NOTICE il 'hereby alTen thnt I l+-Zolltlnail, Caledou, ftII d_ hNr Gabriel
'0' B.deabout. 50 PaanieD la ..... -D mpa...,

intend to' apply for, a' certified Koo.e III Krige, wla....L
copy of the Deed of 'fransfer made on U-Volf8t.. •• iehluCeio, ald. Sutherlllf\cJ, de

b pl&eteea VaplllBiafoakliD, Hani_k ... I, Ris!.
the l!}th day éf March 1881 Ykloof, Bereadakraal. Aaae"VO«Ir.truilloD~iD,

, Maria CatheriDe Elizabeth Viall,pe' m~r du 3,030 ILub kleio VBe. pelnd'D, .NI.;
bom Van 'Der Merwe in her can."'t. balanad, eas, 'u.-J J TheroD. alálager.

r-~J 16-lloorreeb.'1. 3' oabeboawd. .nllO-J.
as Widow aed .Executrix '!'eatameD- W Moor~ jr &. Co, dal&j(en.
tAJ"Vto the Estate of her late husband 18-Po&edaa (Ilutel) 20 koei". fI .atte 0IetI0.
-" m1lÏlllll .a paardu, .... -1J HoilIIIJI"D ZoOD,!zaak Jeremias Visagie Sr .• in Cavor of dalacen.
Schalk' William Visagie whereby 19-0Dtenlldea, ditRilrt Mal_bary. !tolr.

. . of lreD,IIObaPBO. paard.n. beeet.eu. 'DS.-.1 H Peertam piece gronnd situate at Zoer. ~er.
Calvinia being portion of part of. Lot ~O-Kri.erapoort (H..no... r), u plaat.
N 3 t _~ d ~- S '-_JL W'U' Krilll(1lrapoort. I(I'OOt 7.226 ml)rllu ft loaie
·0. ranll1erre lAl CUlll& 1 lam pdel'8ll.-B D. Villier., alAilager. '

Van Der Merwe on the 23 May 1863, 20-ltliprng. CalviDM. IOhapen, bolclreD ea
measuring 8 Square Roods and 63 aadere le'lIIu bu~, boerderiigereedtcbap.

elII •• onr..
Bquare Feet was conveyed: also for 21-Zomerneld (MAlmeabar,) de pleet.
the ueed of Transfer made on the Zo.erenlel Rroot 193' !Dorg.a. eaele. paardeo.
19th day of v---h 18S1 by Izaa'L .... -...Ib_t.a.lOhap6D, bokkdD...arken.,korea

JZLlU'C &. re.. boerdedjpned8Cbap. Inr;.-J W Moorreee'
Heremias Visagie Jr •• in favor of the r ~ 00. afalaa ...
said 8chalk·Willi\ID VisAale, whereby U-Wi.dlaoelr, IIalllelbnry • .eraan .I.abt·

". 01_ ... Il.... beeeteo, ".rkeoe. ,aardeJl.-J H
certain piece of ground situate at P Zou. afalapr.
Calvinia being portion of part of Lot 22-ICarboD.atjulrraal. Mal .. eab~, l... ead.
No. 3 tAnuerred te Schalk William t:&e ë:. =~preedechap.-J W Moorree.
Van Der Mfrwe on the 2Srd May 26-Droop"lei ubij Klipbeaeeilt.&ie.
1858, measuring 3 Square Roods lIllhapeD.I*eD. koei.n. ·paarden ••• ela, .. rk.n ••

boerd.rijg...uob ..p ..an allerlei IOOn. If .......
and 135j- Square Peet was conveyed: .n., IDI, all.. AL-De ViIIier.. I.melm.n Ik

and all penuus claiming to haTe any ~~~lh;1(~0. "oonerf met oieuw "oonhule
objection to the issue of such copies ea bait.enl.boa"eo in FOoloelD_lrad te W.IIiDg.
are hereby reqllired to lodge toe same ton. beboonDde un de heer A. Cb",ne; be·
. . , . h h O."D' hllilrud, br en pa.rd,-J Fred p"o\zm wntmg Wit t e Registrar of Veeds eD Co. af.Mllere.
within fourteen daya from the publica- 211-Boootj .. kraal.O ..ledoa. 710 Illhap.D. II()

tion of this Notice. bokkea. i paardIII. 2 ezela.-O.mparl.lloore.D
IUig•• alai .....

Dated at Cape Town this 11 tb day i7-lAeaw_1r1lil. Malmesbury .... eDboeren-
of March 1895. ,.rlllbch.p.-.1 W Moorreee jr Ik Co. al.I&cer•.

17-Be .. 10 Daleo. hij Kalebatkrul .... tie.
nD d.D h.. r N Smata. NaooD. 1'''Dde ha ..e.
loe.. goederen. IOI.-J W MOorreH Jr • Co,
alaI&ger
28-Dri"heu ... I, Malmeabary. ezel•• purden,

• anteelbeea&eD. boerdlll'ijgereedleb~p eDgraaD.
-JW Koorree. jr "00. dalapn.
28-Boeob~loof. hij ~'1IIIlbri ..i.r, C..I..

dOD. paarde.eD beta_. boerdedj.@rt'ldlObap,
haiaraad eo timmermaoalll'eecbchap ... Dempera.
Moore '0 Krip. allllll«efl,
2'-lIodderurieilll'. Oaledou. be_toD. pur·

elID... rbol. Boerd.njIl8l'lldacbap. ..... t"erk.
wijn ID braDde"iiD.~Dempen. Moore Ik Krile.
dalag.r.. '

APRIl ..

&--OrJedOD, ... n den hur J G Fabrloiu.
210 paardlID en 20 ellllt.-O.mpefl, Moore ft
Kri,le. ellillgert.

VOOBL8T&UIavJtDE:aIUr.-OpU markl " ..
NO gewoDe uitahlliDIL .0 prij"D ""D OOgt-
.eer " pari met. die del' ..orig. " .. k.
Wij Dot.eeren: - Witw .aperieor prima
£7 1!laOeI to, £2() O.Od ; prima.Al4lO. &ot £6 1o.
Od; 13 O. Od tot '" O. od, twl6d. £2
Oa Od !.ot £2 lOa Od, derdp li o. od !.ot £1
101; Wijfi.... npeneur £~ o. Od tot £f) lOl
od. goed tot "ewooa £2 16. OeI tot ,u
lO. Od. tweede £1 lOa Od tot £2 O. Od. d.rd ..
£() 16. Od ~ £1 ol Od; B,eooIra (FMay)!8
10. od lot £, lO. Od;Z....,&e. goed tot 'Dperieur
aDIr!3 10. Od kit £S 0. Od. jIOIId tot, npe-
rieor middelme&iB£110. od ~t £210. td. goed
tot nperilllr kort £1 o. od rot £1 ~ Od.
illf.-ïeor kort £0 61 Od tot.AlO91 od, .101 £0
16. od tot II 2. Od ; Val •• goed to' lOpe-
ri.ar Iaoa £2 lOa Od kli!3 lO. od, goed t.ot
nperieor midde1matiR Al 6.od kli 'I lOa Od,
JOId !.ot .uperieur karL £0 Ba OeI tot £11 IS. Oei.
ioferiear to 2a 6CI tot £0 .. lid, eioe £0 ua lid,
tot £1 0. Oei;SpecJouu (JODjp .oaele) £1 151Od
~.£2 S. od, _. ID hard «J fo. od sot £1
51 Od. ohiob .AlO0. 6d tot!O II od; Staart,

ProoureUl'll YOOI de Officieel. Lihridateuren wh II 10. od kit SliS. Od, .-Idaard £141 Od
~. £1 51 Od, doolrer SO lO. Oeito, £0 12. Od.
aaan B B. £0 17a 6d Lot £1 0. 00:1.
Vau.u.-0o'rlnolld.rd. n. ••koopiDlea

M Lond.n in dl .oriRe w.. k liepen ui, op td.
kit td ... arboogiD' op boerbokeeUeD,eD tj op
.ngoru, Wij IIOteeren :-K.riDoe ua bu.del-,
OD.-orteerd 2td- sot 2td per lb; Pelt.a. Id, tot
1td. Kaapach. 9id to, 0. 10d; La_.rm,
beeobacli.d 3d lOt Od; BoIr.lre.. UIIII,iD bede"
l(IIOlteerd. 7id tot 'id per Ib; elo beIOhadilld,
6. 2d toi' 0.:.Iid, antrOra...u.Il. in bundele,
r-neerd. 'td ~"'1 per lb; do. peoborea
3id toi lid per Ib; '0 beaehadigd. Id
to, I!d; Huidea. drojle, std kit afd per lb ;
drOOl gaoawo. 3id tot afd per .lb;_Ha,
Ol 2d ~, lid per lb; clroof. beeobacIird, 0.
!lid tot od per Ib.; Spriagbok...u. 1d to, 811.
Boll:iUA&.-Er ..... maar _ wlliDig op de

..rlroopinll ftD Dioedag. Op de aaWalif1ll

.6lkoopiDc giateraa werdea 400 baleu UI1PbO.
, dell ID .arIIooht. Dertia balen "ill£Nbaar

behaalde std ; - baal "inl.er bnlrje. IOj ;
eeD baal lOmer -.te (wat IJ.I8IID_d) lIt...;
t...ee ba.Iea I-qd Vrij wob. 8~ ; ID rijf
balea npariear lO.er llid. Wij DO'
teenD :-JCeme .,.. lld. tot lli<!; Gemeu,rd_II' eem N ~ 10id; S.perieur wiater
Bid- tot std.
WOL.-De Loadeuohe nrkoopiqeo beriD.

DIU becIaD ... 1r.oopen III .erkoopera Wleheea
_t ..... op deo uital&c. .AJPmeeU NrW'IIOht
dat d. ..rkoopiqa BId tea 1IliD8te tcl .er-
hoogiq op "'"ci1ea td. op ~ nIlea
OpeDIII, .U 100 ui.t ClaD UI eie markt_..u.. Eau .... lijb ~hei. il dese
WIlt iD .... - a.uwwi* wol ..... ; dehoolill... kuopiDI lijaM _ ... 700 __

De

PUBLIEKE VERKOOPING
Voor wien hef moee aanzaan

Verkooping.
WINKELGOEDEREN

LOST !RANSrER.

VAN

'DE ondergeteekenden behoorlijk ge.
last door de Trustees in den

I_venten Boedel van ALBERTUS
" B. W. VAN N1n+x, zullen publiek
Jl Terkoopen te

LEÉUWE~KUIL,
Nabij J:OORRU8BURe.

op Vrijdag, 22 M lart, a.8.,

BESTAANDE UIT NEGOTIEGOEDEREN,
TE OERES,

OP ZATERDAG, 16 MAART, 1895,
Bij Kantoor flail H. CARSON. Afslo(8r, Dill 10 uur v,m.

Dames Klaargemaakte Dresses en Blouses, Dames Gemaakte Onder.
Kleederen en Kinderen Uitrusting, Dames Corsetten, Sunshades en Hoeden,
Kousen. Doeken en Ongemaakte Tabbertsgoed, bestaande uit Cashmere,
Print, Creponne, Flanelette, Geruit, Gordijnen, Kombaarsen, Calico, Dames
SchoeDen, Stevela eo Slippers.

Mans Klaargemaakte Pakken Kleederen, Mans Hemden, Broeken en
Onderbroeken, Zokken, Doeken en Boortjes, Ties, Hoeden, Stevels en
Veldschoonen.

Jongens Xlaargemaakte Kinder Kleederen. 8teveJs en Bchoenen.
Glas- en Aardewerk, Kommen en Bekers, Glazen en Kelkjes, Kelk·

Ikken, Lampen, Dustpans en Borstels. Ook 7 Paar AchtertuigeD, en een
Paar Naast Achtertuigen, verder te veel om te melden.

LEVENDE HA VE, als

3 Karpaarden.
5 Kar· en'Rijpaarden

17 Gedresseerde ¥Zeis
8 Ossen
6 Koeien en 3 K al vers

300 Schapen.

BOERDE RIJG ERE EDSCHA P.

l! Bokwagens, 1 Waterkar, 1 Kap.
kar. lOpen do. 2 SpalJ Tuigen, 1
Paar Kartuigen, I Lot Ploejituigen,
1 Lot Zwillgels en KeltinZ!l, 4 Dub.
bille-voor Ploe~ell. 3 En:;c;c·voor
Ploegen, 2 Snijmachines, 10 Zen~n,
1Egge, Zeil en Landskribben, Krui.
wagens, Graven. Pikken, Hatfeb. 4

. Wijnvaten, Balies. enz.

EINDELIJK:

Eet gewone assortiment
Huisraad.
G. W. STEYTLER.
F. F. WERDMULLER,

Trustees.

VIlliera, Immelman ~. Oó.
Af~lager8.

,HENRY CARSON, Afslager.
Vendu·Kantoor, Ceres, 8 Maart, 1895.

Malo1esbury Executeurskamer en Voogdij-
en Brand-Assurantie Maatschappij.

In den Insolvenfen Boedel van PIETER ABRAHAM SMUTS, en MAR-
THINUS SMUTS, handelende als de firma Gebroeders Smuts.:' ij, llOJTaO.Il:RY WAL~

Apphcautl Attorney.

OpVRIJDAG, 22 Dezer,
ZULLEN publiek ter veiling aangeboden worden aan de Bezigheidspiek

van de Insolventen te Malmesbury :-

Een groote Voorraad Winkelgoederen, bestaande in Gemaakte Kleeren,
Linnen, Chitzen, Katoenen, Flanel en Flanelet. Tijk, Hemden, Broeken,
Linten, Garen en Band, Zakdoeken, Hoeden, Bchoenen, ~lippers Hand.
schoenen, Kousen. GI88- en Aardewerk, Zoete Olie, Coooanoot Olie,
Specereijen, Toonbanken, Behalen en Gewichten te veel om te melden.

B, WETHMA.R, :lenig Curator.

J. W. MOORREES,Jr..& Co., Afslagers.

TENDERS
Voor het Vervoer van Olie,
Provisien, enz., enz., Kaap

Punt Vuurtoren.
VoodQ.KaDtoor, Ml\hnesburj,

Il Maart. 18~5,

GEEN voldoende Tenders ont·
vangen zijnde door den

Auditenr- en Controleur.Generaal, ,in
antwoord op KennisgeTing uitge-
reikt (JP 11 Januari LI. wordt auder.
maal om terfders verzocht voor het
vervoer van Ol.e en An iere Provisien
tegen per 100Ibs voor het tijdperk
eindigende 30 Juni 1896, van Kaap
stad naar Iden V uurtoren te Kaap
.Punt ot van het Spoorweg Btation te
Bimonstltad naar den Vuurtoreu te
Kaap PU:lt

De' tenders moeten vergeseld en
duidelijk gemerkt zijn :-Tender voor
het vervoer van Olie e1& Proviaien,
Kaap Punt Vuurtoren en zullen door
den Controleur- en Auditeur-Generaal,
Kaapst!Ui, ontvangen worden tot '11

middags J 2 uur op Woensdag, 3
April aanst.

De laagste of eenige Tender zal
niet noodzakelijkerwijs worden aange.
nomen.

(Jm verdere bijzonderheden vevoege
men zich bij den Maga.zijnmeester,
Dt'partement van Publieke Werken,
Caledonplein.

JOS. NEWEY,
Hoofd Inapekteur voor Pablieke WerKea.

D.partemeDt ean Pllbliel[e Werken,
Kaapltad, Il Maan 1895.

Ondernijzeres Benoodig I

OK Engelsch,Hollandsch en Muziek
te onderwijzen voor eene private

boerenschool.
Doe naIlzoek bij den heer P. S.

CONRADIE Leeuwenfontein P,O. Ceres.
~alaris £,30 per jaar benevens kost
el] inwoning. Werk te aanvaarden
op 1 April, 1895.

PUBLIEKE VERKOOPING._._-----
Municipality of Robertson.
- DE heer ANORIEl! H. S;~nTB, die zijne plaats verhuurd heeft, en zijne

Boerderij gaat opgeven, •heeft de heeren Dx V lUIERS, h.MELMA.N &
Co" gelast publiflk te verkoopen te " DROOG.t!. VLEI," nabij
Klipheuvel Station,

NOTICE is herehy given j" terms
. of Section 2 1 aC the Re~ulat:ons

pul,lished under the Forest Act No.
~13 of 1888, vide Government Notice
No. 504, of 1889, t~lIt it is tbe inten-
hon of this :Municipality to apply to
tbe Cl}mmissioner of Crown Lands OD
the 1 :~th day of April 1895. for leue
to top, and pnlDe the Blut' Gum,
and other Trees lining the several
Public Streets ID the Town of
Robertson,

By order of the Board.

G. W. BORCHERDS,
Town Clerk.

}fnn:,'ipal OffiC<l, Robertsoz:"
Il M&lch, 11'9,';.

In het Hooggerechtshof
van de Kolonie van de

Kaap de Goede Hoop.

In zake de Likwidatie van de K"aap
de Goede Hoop Bank. (Be?erkt),
onder de Wet op het Lilnfldooren
van Maatschappijen. van 1~68.

Op Dinsdag, 26 Maart, a.s.,
LEVENDE HAVE, ALS:

10 Gedresseerde Ezels, 8 Gedre8seerde Paarden, 1 Paar Bruine
Karp88rden,~Ruins, 6 j88l', 1 Paar Donkerbruine Karpaarden, Ruins, 3 jaar,
I Fer!te-Kias Rijpaard, Blauwschimmel, 16 hand, 4 Spek Vette Slachtos8en,
10 Jonge OsseIl, ó Koeien in melk met Kalven, 4 Koeien uit melk met
Kal"ers, 100 Eerste-Klas Kerino Schapen. voor den Slaghter, 200 Aanteel
E'chapen, 30 Varkens, Klein en Groot, Spek Vet.

BOERDERIJGEREEDSCHAP, ALS:
2 Bokwagens (1 bijna nieuw), 1 Bakkar, 1 Open Kar, 1 Waterkar, 3

Dub~elc. Voor (Ra:Dsome) en 2 Enkele: Voor Ploegen (Howard), 1 Snij.
machIOe (McCormick). 7 vo~t, geheel DIeu". 2 Spllln Wag"otuigen, 3 Span
lloegtuigen, 3 Paar Achtertnigen, 3 Trekzwiogels, Zeitkribben. Zensen,
Vorken, Graven, PIkken, en wat meer tot een Eerste-Klas Boerderij behoort.

GRANEN; ALS:
60 Mud Gedorschte Rog, 6 Kud Zaad Rog, 14 Kud Baard Koren

(Zaad), 5 Mnd Erwten, 40 Mud Gemengde Voer.

RUIM OREDIET.
A. H. SItITB.

De Villiers, fmmEllman & Co., Afslagers.
Vendu Ka.ntoor. Malmesbury, Maart, 1895.

lIlInieipaliteit yan RobertsIJn.

KENNIbGEVING geschiedt hier·
mede overeenkomstig Bectie 21

van de Regulaties gepubliceerd onder
de Boschwet ~o. 28 van 1888, zie
Gouvernements Kennisgeving No
5~4 Vlln IS8U,dat deze Municipali.
telt vao plan IS op den 13den dag
vun A~ril 1095 aanzoek te doen hi,
den Commissaris "ar, Kro4lol"nden
Dm verlof om de Blauwgom-'~f1
andere Hoornen lanl{s de publieke
Stmten van de stad Robert,;on te top-
pen en Ic snoeien.

Op lallt van het Bestuur,

G. W. lJORCHERDS,
Stadsklerk.

MD:l;C'1:\ld Kantoor. Robert8Oll,
11 Maart 18~15

KENNIS wordt hierdoor gegeven
dat een lijst compromissen

door de officieeie Likwidateuren van
de Kaap de Goede Hoop Bank
~Beperkt), te worden aangegaan ter
lDzage van belanghebbenden zal liggen
ten Kantoor l'8n de Bank Union
Chambers, Bt. Georges Straat, Kaap.
stad, voor een tijdperk va~" 1 dagen,
gerekend van 12 dezer, en dat bij
het Bd. Hooggerechtshof. in camera.
aanzoek sal worden sedaan op den
2denApril aanst.om dezelve toetestaan

Gedateerd te Kaapstad d~n !1den
dag van Maart. 1895.

J. H. REID & NEPHEW.

lt. l3EV:m:a,N
(OPGERICHT 1855). ,

HET OUDSTEHUIS IN HET VAK IN KAAPSTAD

MEUBELEN
EYII.R H. VAN Va.n alle soorten, zoowel Geimporteerd als van

Koloniaal Fabnkaat.

STOFFEERDERIJ EN MEUBELMAKERIJ WEGGELOOPEN

.lLQEllXElI Ell W.T8-AQENT.

.AJs! a']pr en G!'Zworen 1ruale u ,
akea Wa'lJ'gehomen in de lagi.~tr8'1.t'o, ,n

In VAN den ondergeteekende op den
4deo Maart 1895 Willem Wil •

heml!e, geel van kleur met kleine
moustache omtrent 28 jaren oud.
De persoon bij wien hij mocht aange-
loopen zijn of Dog mocht aankomen
wordt verzocht er dadelijk kennia van
te geven aan, en elk die hem aanhoudt
zonder zulks te dOt'n zal in rechten
worden vervolgd, door den onderge
eekende.

alle Onderdeelen Uitgevoerd door de
knaps1 e werklui.

-.t.c-tachappeu lIlet den X_t.en 8JHlM/
tJ it."",,, oerd,

LEENJNGE~ GESLOTEN 27 LANGSTRAAT, KAAPSTAD.
GEF.N CO~NECTIE MET EENIG ANDER HlJIS.

a:f

VOdRBCHOTTEN GEGEVEN

Kaap3t d, ~.", 72 LOcIp I\,..t
--- ..- ---~-

GETROUWD J. C. SIIITH It CO••
IJZtR. KOOL EN TIMMERHOUT· MAGAZIJNEN Malmesbury, 11 Maart 189~

Koloniaal en Amerikaansch Wagenhout J.S,HOOGENDOORN
STOOM ZAAGMOLENS, ~ ..uNSPREKEB, EDz.

sI) LI} 'ESTRAAT & lUEBEEKS PLEiN EGR~.~,Ncij~:!!u!:l!::::!
K A A P S T A DiD den Komt lIIO(.lijk.D aijd

lijlLatea Pri,ia. Riebeek HOA.
D,... ea Jtortaaarbaan"D

Or r'e" ~',,, Maart in ele Niell"p Kork,
1"'1'.'11.1, noor D., C, F MOll, r,

hiJ~efI'""D "'Or dtn HOOll E.rw Prof.
Hofmer-. 111" POIU: J.uus Maull, H.A.,
Pll>dik'" r ,lo,. :\e,lr. Gen f Kerk te Jamf'S-
To"n ro" t, H!:~'~. oudst.él Dochter V.D deD
hf.n II c. n Waal, M.L.A. Kaa~.

NICS. J. H. CBOESER,

GEBOORT EBERICHT.

i
!

'DII'SDAAJ, 11 ILU.1iT 18.5.

... aIUJOPINGBN. Victoria Weat "eLwol togell 'ld. op woen •• !aallnam tot herroepiDg der wei eu dat all,
"•• , Cl&talogG~....rkoopiDl! wo rdeo 1.116 balen Bondsleden in h. t parlem'Dt in dien geeet
unll.boden _n..n 873' .erltoobt ""den. . hL..
D··' 0 • ·t d Ifde .ra de 5temden- etge~a ,..... r DOOit llebelll'tlD zal• IJrlJLtID " ... eo mur.." fZ6 .

"OI'ÏII we~". bo w.1 ""It"b·ve\w ,I eo 801111IW· -dan zou er DO~ geeD meerderheld voor
witAe eea kl..i"i~b, id lag~r w.\ren. ODder de de herroeping' drr ",et te "indeo zijn.
...rlloopiogea " ..ren :-12 balen lant!e Somerset. . v ,

,et wol &egeD"'id, 10 baleD lanIle Karoo .etwol De ·•• rklarlotren VllD Sir GORDOII S Il! '"

tegen 4-cl.. 10 balen madium V·ij.taatache en den beer S.un moeten dus warder:
".wol. eeuÏjtazill1 klita teg.n 3jd .• 33 balea opp"at ale een eind makende un a'l
m"diam tamelijk licbte ... L_ft} t..1f"" Sfd.. .. d " e
15:1baI.D Ianr811' ..... ld ..etwol ~td.• 30 bah.. onsekerheid omtrent e al of DIP! hH.
lOper gn.~eld ..et"ol tepn +td .. 20 baleD ~piDg der "~~' De.,. hoading der rrgae.
Bloemfooteul .. t"o} tegeo 3fd., 29 ~o blauw rlDg .. 1 ODgetW1Jfeld hier en cl&ar Initiei:
"."o1 krllD "i., 17 bal.o mlddelm ' Karoo .
"'"ol tegen Sid•• 19 baleD1&II1." r seaenld 8ltlokkev, msar toch moe* worden tOegt.
veld ... t"ol "!leD 3id .• 8 batea e.r a• .., lang IfIYeo dat di. b01ldiag oonstitutioDeel
Karoo ~lre'P 3td.. 18 balen zeer sDper I..n. korrekt is. E8D door de regeeriug ioÓ(!'-",,,ol, "at .w ....r t.,..a 'Id., 9 balea kor' . rd.
8te1n .... ~rl( ... t"ol tetreD3t 23 baleD .uper diend "e~at"erp ...e. met Mnl",e amen·
liobt blauwe Gr •• ff &inet t"ol Mpa ,,*J., demeoteo lO de .onge parlemeDtStlttlnj(
18 bal"ll _r ca~btig med~um ID~UIrll'Jt.te 'ml't groote meerderheid aa0lt'enomeo ell
t..gIlD10td.. 11 balen lO"n "'''Itt". vnj en .. er rd d et Nib t d id I'lr .zw.. r m...., in Irlear en ~oDdiLi.. oieL ROftd we , Uil W. .11 8 e Ol e IJ Diet
~,f; 11d, De .neea_itte .erden hijo.. allen d" plicht der I'l'gt'erlng om te trach ten nilk
in" ..boudeD, Op de .erkoopipg "an "."dult een wet "eder herroepen te krijgeD
", rden_.100 baleD .... lll(ebod.n eD8,'; ve.koebt. "aDDeer Diet de groote meerderbeid der
O. prlJ.en WareO oa"Mrand.rd. Ultgeetald .
"area .llObta eoktle baleD. eD de lillig. bevolklDg dea lande ten lrUullie vaa die
b! .. a~iog, die ~ ,.'Doe~d "orden .... eeD h.rroepialt' blijkt te sijn. ED aaag~itlll
bul LiDOO.I~twetIJqlll. die .oor 6id· .• erkocbt de ge...oelena no de be"ollring dee laDda
w.rd WIJ, noMer8D!-Est ra .upeneara U '.
""";dea nr.....ld ....,te, '14 tot 6td per lb ; "ord.n geacbt MD de regeenDg te wordrn
gOeCIe tohaperieure 11 _ndeD Gru .. ld ~te. bekeud gemas.lrt door dj parlementsleden,
0. Bid to, o. ~ per Ib; korM ~t mlddel- eo de meerderheid daarea.a Diet .oor ee-&i,c. Or..... ld .ecte. 0. 3id tot 'd per .., . ,0
Ib'; estra .ap.rieure 12 ml&OdeDKaroo ,:.$te, hlrroeplng.al liJD doe' de regeenng wel
0. ~ tot ol 'Jd per lb; Roede L(K npeneare met aan de wet 'aII* te boudeD,
1:1_d.D Karoo .. tte. 0. 3ld tot 0. Hd per
b, ; korte kit middelm ..li.. Karoo ..et.tl. O.
3td to, OIl 3fd per lb I z_re aIeob&.e....tte O.
2td tot ol 8d per lb.; ra.e'D ge':l.urde
...Lt.o. O. 2td ~t 0. 2td per Ib;
u:tn .aperieure Uiteobage .a88nw"i'te.
I. Id 1.0, 11 lid per Ib; 8uperitl1lre Uitenh,..,
'Deeu"wi~. 11 Odkit la Oid per Ib; aoed.
UiteDiuge ,0Iluw"itM. 0. lld to, o. Iltd per
It; sleobte eo m.' onkruid Uitenbage lDetI11W·
WM. O. 9id kit O. l(}td per Ib; op bI!ItI.nd
pw_bn drooK, 0. std tot 0. 9d per lb.;
op b.t I.ud «_lOben, .t.oht, oe 7<1 to, o.
!Id per Ib; ra"e'D pkleurde lJe"a.acbeo
O. 4d tot 0. 6d per Ib; •• arte rU"e Rewu-
",heo, O. 8td t.ot 0. 9d per Ib; witte krui.·
r .. gil,,~ea, o. 8d &ot Oa 9d p.r Ib;
wi'loe ra". leWI8IICh.n. 0. 54 L(K O. std,
per lb.

KIMBERLEY.

IDtullaCben moet de Bond zich DOgOver
de brandziekt.e"et uiteprekea. No het
doidelijk ie d..t eeD .lgeheele berroepiag der
wet lIi.t zal kallDeD "ordeD bereikt il bei
te bopen dat het ooogrPII t. Port J.;liz.be'h
tot eeD besluit aal kom' n d.t "Dilfe prarti.
!lObe "aarde hp.ft. ZelJe afgeeaardi~an,
die de opdracbt hebb ï onh.ugeD uitalui.
teod eD .lleeD .oor I' I herroeping d•• "Ii
te s\.emm.n, dieneD (' D .taDd der r.a1:8Din
MDmerkiDg te Detll ,.n te o•• r"egen of
het niet "eel beter u, inplaa!e nn voor iet.
te .temm'D dat t, b Diet 'bereikb&ar iB,
mede te helpeD ~ het D.men ean een be.
slDit dat mag wordeD beaohou"d als de
flllDatemmilre opinie te lijo omtrent nen "Bi
dieD de Bondel.d.o oDd!'r de oUllltáodig.
hed'D weuachen gnolgd te zien.

Volgt m.o dieo weg d.n beataat er wel.
licht k&Dedat er maatregelen lUllen geDD-
m.D "Ord.D om de uitvoering der 'lYf!
dragelijk.r te makeD, doet men dit Diet dan
ui zij seker iD al haar geetrengheid-
b.tsij die daD werkelijk: eesta.at of geW'VoDd
is-wordeD ui~e.oer(1.

(Vcm <N "-'MI lfu. LatIWMU .t Co,)
8 Murt 1896,

Zemtlea, per r.ak. 100 lb., 3. Bd t.ot 41 Od.
Gal'llt. per uk. 16:.1 ID'. h Od tot Il. 6d;
Builrerbooneo. per uit, IW3 Ib.2Ot Odt~ 261 Od
Boo •• o. Kaffer. 10. Od toL Hl Od; K.f
(KoloDIaaI)per bul. 300 Iba. ge Od toL 121 6d;
Do, (0. V. 8.) 7. Od t.ot lO. Dd; Voer. per 100
Iba. a. 6d!.ot 7. 6d Jrafferlrooru. per zak. 8.
6d tot 121Od ; BoerenmIII. on"eaift. 13e Od t.ot
1" Od; .Qoerenmeel•• uift, 17. od tot I'll Od ;
Meel, VI ij.t.ut. 1216c11.0, 13. lid; Gele Mielietr
per uk. 18. lid Lot Hl 6d; Gemengde do. 10.
Od tot 12. Od ; WitLe do 13aOd tot 1'- od ;
Wil Mieliemeel. 203 Iba. 16. od Lot 181 Od;
Geel Mieliemeel. 203 Iba, 13. Od toL 1.. od ;
H.... r. Kaapecb. per lak. 160 Iba. li.. 9d tot
~6a3d; Ranr. Zaad. 180 Iba, 9. od tot lOt
6d; Vieu. per sak. 120 lb.. ". Odt.ol 6. 6d;
Aard.ppe~eD. per uk. 163lba 10. Od tot 13.
Od ; Tabak. per lb (goed.), O. ~ t.ot 0.6.1.
T.bU, per Ib (iufedear). 0. 2d Lo' ad; Kool'Jl,
per .. k. 203 Iba. l2e od Lot 13. Od;
Z"eepat.oklrea. per .tuk. 0. Od kl~ ol Od;
Beloer, per Ib (verIOb), o. IOd t.oL 11 Od;
Bo'er (t"eacIe kw.lheit) 0. 4d t.ot 0. 8d;
EiereD, per dozijn. la 3d tot 11 9.1 ; EeDden.
per 8tUk, 11 6d 1.0, )I lid; Hoenden. la Od kit
11 6<1; K.lkoeD'D. (J. OeI ~t lOa Od;'H..m eDBpek.
per Ib, o. ad tot o. 7d ; Zout. per aak. 8, Ud
~t 8. ScI. •
Blaéht, -O'..n. prima, 600 Iba. £6 o. tot

£7 Oti 0 0. 600 Iba. £4, lO. t.ot £s Oa;Koei'D •
\00 Iba. £8 O. tot "Ol; KalvereD, 261 t.ot 301;
VarkeDI. lUO lbe, 20. od tot 260 Od; Lammereo;
.10 Iba, 7. Od tot Ba Od ; Hamei •• 50 Iba. 12.
Od tot 13. OeI.; Kaapeohe Sobap4!ll. 131 6d tot
141 Od Kapaters, 1i0 lbe. 121 6d tOL1".

Trahee.-O-. !leede. £4 10. tot £50.;
llailen, ~. tlO tot £12; Mail.n. kl.ine.
£7 tot £8 0.; MelkkoeieD. £5 toi £15 Ol ;
Rijpaarden. £10 &ot lIS 0.; Trakpaard8a
£10 tot £16.
OI'.u.ulfGIlJC.-De aar.tea zijD d__ k

.I.obt VOOrsieD ; prijUD zijD ecbter oiet .... I

.. raradercl. BMeadiD,.. bOerI>nmeei zijD in
gNOLer haeeeelheid ÏDpkomeD. Er il 1MB
oeigiDIJ .aD de kul nn knopen om hOOIer
prij"D te "taillI daD OD" noteeriDgea ea dur
d. !Déeete naob~1I op de markt uopbodea
en reeeneprij. bidden, ".rdell aij IC oi.,
•• rkocht" .erklaard. Z.melt lijn s"KIrer.
(}oed. YOOrraad pret ter hal'd; prijllClll zeer
Iaa,. Gold, kafferbooDID"It Mgen geao&eerde
p.ij_. Kaf til ..oer kom.D goed ill. Kaff~r-
kOo'D, "'rij .au blaDder. "ordt ,I.naagd.
W!t'~. eo leele mieliu behaleu 1IOIIJOIIIepril-.
Mlehem .. 1 "ordt di.DMIlII'.oilt'e ook hoopr.
Uien._ o•• nloedig; II~ bezeodiDgen op
baDd'D Wlllb\eD op .erbOOlÏll«, .n de waarde
.. 1niet uij.en. tot.det di... erlroeht zijo. A.ard.
.ppelaD IOIdlroop. T..,," zeer .olop .. IOICI.
!roop. Boter IlO plui • .., wel voomea. Ei.rtID
_t. GIlD .... erue DUr le.... U haee.
BIachMrI &ijDnl .oorden. VarkIDI sijn
on•• rlroopbur.

Groot-Constantia.
De waarheid omtreDt Groot.Con8t&ntia

is, volgens de ÁJ'gull, dat de beer Payne
de plaatl! ftII de regeering wil koopeo.
voornemeDIl r;ijDde om ook eeDige aaogJ'8n.
ze.nde eigendomDlen te Iroopen en goeden
wijD daarop te maken, Ale dit de "aar.
h.id is dan "erheugen ...ij lIns d811te meer
er o\'er dat de I'tllI'OOriog eeD bod na
£11,000 voor d. plaate Jre-eigerd beelt.
Dat eeD expert &Is de heer Payne eeD _
I'1'00t bedrag juist voor die plaate biedt
bewijst-al WY dat be...ij. o.erbodig-dat
de regeering een niteteke .•d ó:ill8ndom ~
zit iD Groot-CoustaDha, dat &18 proefplaat.
IlOOveel w....rd i. d.t SIlfe -. bod nD
hODderddDir.end poDd haar Diet behoort
te verleid.D om er ooit afetand n.n t.
doen. Ala de heer PeyDe iD de K:olottie
wijn 'Wil gaan makeD dan lijD er genoeg
.ndere plaateeD te krijgtlll. "aarecbijniijk
.001' minder geld dan bij nu heet
.oor de gouv.roem.nt8-wljnpl&et.1 Ileboden
te bebben, en allen die belangatelleo iD
on&8 binnelllandache induatrie lUllen hem
kle"8D8CheD dat het hem mog. gelnkkeD
~ uitetekende ~laate te krijgen ...aarop bij
uItstekendeo wijn kan m.keD die eeD g&-

reede markt 'riDdt in Europa. Maa.r
Groot-CODstaDtia is, onder bet bekwaalD
beatuur ean den heer De WMl, tot op
znlk eeD hoogte gebrAcbt dat zij aall
0~1I8 wijDboeren op allerlei gebied leeri~
hied t IlOtider dat het de Koloniale scba.tlcist
ietl! kOlt, waal de pla.a.ta dekt h.. r eigen
kOllteD. Doder dio omstandighcdsn is er
geen enkele reden Voor de regpering OOI
afat&lld te doeD van een pla.a.te die door
een expert zijdelia(ll erkend w,.,rdt dil
beate te aijD die "oor het beoo'!'rle doel
100 kunoen wOrdeD ".rkregeD.

Prod••kten_arkf~l.
J[A.A.PSTAL

ALLERLEI.

'aoIG•• ,un.
lj Maart. 11!~5

••• d. ~ •• d.
AppeleD 005-071
Boter per lb. 0 1 ~t - 0 1 9'
Vij"eD 0 () lu - 0 2 ,
DraieeD 0 0 11 0 3 1
m'D 0 6 0 0 6 10
ti .... rg.n.. 0 :1 ~ - 0 [)
AardappeieD 0 6 3 - 0 li 0
Pstatal 0 7 ti - 0 7 8
Perea U (l lOt - 2 1 1
Peraiklll 0 0 6 0 0 lOt
KWllperen ... 0 0 li 0 3 II
TOlllateo... 0 0 a 0 I ti
I(..tkoenen .. , 0 , 0 4 7
WatermeloeneD 0 0 2 0 (! 9
Ali.li... (groen) 0 li 0 0 IJ 0
Ci_ (pet lOO) ••, 0 15 10 0 19 0

42 W~enl. 80 Karrea.

•••V.I ...... ,
g .Maart. 1896.

I L cl. ~ •• d
'\ppelen 0 0 " - 0 3 6
BooDeD(drog.) 1 11 0 - 1 11 0
doGer 0 0 6 - ij 2 0
Kool ij 0 lt - c 0 lt
Eenden 0 1 3 - 0 2 6
HoeDdert 0 0 9 0 2 1
VijgelI (per 100) 0 0 6 0 2 6
9aoMn 0 2 7 0 S 7
DruilIn 0 0 6 0 :I 1
Uien (eIroog) 0 4 0 0 7 0
\ ardappeleu 0 5 0 o 12 9
Patatu 0 6 5 0 Ó 5
Peren 0 1 0 0 S 4
Plll'lliirea ,.. 0 0 , 0 0 7
K"eepereo '" 0 0 7 0 2 :!
rOm..WD 0 1 , 0 1 9
KomkOllUllerl 0 ~ 9 0 6 lJ
WatermeloeD.1I 0 0 9f - 0 1 3
eiereD o 11 9 - o 17 9

PORT ELIZABBTH.

(V_ CU ,"-ell Kir.cA. LouDHr II 00.1
7 M.art. 189 ••

n••DIGD IlU

De heer Sauer te Aliwal.
De leider vau de oppo.itie heeft einde-

lijk zijn laog· ...erwaohte rede.oering te
Aliwal Noord gehouden, doch degenen die
""rwachtten ieta nien.... te lull.D hooren
of een wel.afgel'Ol1d oppositie.projfl'&lllm.
.. rwachtteD .oorgelegd te sieD IDIlen rich
teleurg8llteld .inden. Zijo belangt'ijhte
verkl.ring ...ae oDgetwijfeld de hierboven
IWlgehaa.lde iD 'rerband met de brt.ndsiek~
"et, doch o,erigen. wu .11811oDde kost.
Afk.uriog VllD de arbeidllbelaatiag eo de
Olen Grey·.et en d. "ijze waarop di.
aange Domen werd; een lamlendige verkil'
ring 't'aD de oppositie tegen den "_eer l~bodM
-di. nieu 'rerandercie-door de maDnen
di. hem "roeger eUIlDden-en dUI wui ver.
a.aderdeo i0 b Ilnne poliiieke overtaigingen--;
een bedekte afkeuring •• n den tarieven·
oorlog, ge.o~ door een erhnning dat
de. KoloDie licA niet al den handel D&&!'be'
DoordeD kOD laten ontDemen zoDder baar
best te doeD eeD deel te behoDden' &&Il'

sporing tot de oahrikkeliDg nD d.' hulp.
broDneD dee land. 0... door middel vaD
lio~~ Spoorwegeo; aaDbe"eliDjf van eeo
a.oetJDa'~ ~D uihoerbeJutiDg op diaman .
teD en di YldeDden. Ziedaar de boofdpon.
te~ der rede"oeriag. SI.chte d. benDe'
lIUog ftD deD ni.uwen goueerDeor f!O

hoogeu ooIllDliaaria gaf den heer Sa lU'r
gelagaoheid om een Dieu" onder"erp te
behandelen eo 0CIl mede te deel.n d.1 de
Gppoaitie di. benoeDlinlf met maar miD 1ft·
nOf<geagMlieDheeft. Troaweal dit ?,ooden
wij ...al ge...eten h..bb.-" ook wader' dat haar
leider 0011 dat ".rt.eld had, F.,n ':Dan ala
Sir Herf'Qlee Robina>D. die Y8f'wacht mIlJ\'
...orden den heer RhOdea te lullen lteo nM

i~ zij,:!.n~rd.li_ib politiek en die :lt'Ker
niet .I!JJn10.loed &al a&IIwe.den tegeD een
~rbeldsbe~ting in de Gleo GreJ·~"t.,
UI natuurhJk bij de blferlie.en~e 0pPOIIitie
geen iU"- fI'I'IJt4.

ONS LAND.
DINSDAG. 12 M.A..lRT. 1895.

REGEERINGEN BR.\NDZIEKTE.
SIlt Goll.-.oN SnIGG beeft Z.terdag te
Couatantia. gezegd dat de regeeriDg gede-
termineerd was de braadzi.ktew.t .,aD
krteht te "erklaren eD dns hare werlting
te beproe.eD, londer dat ket iD de "D'
etaaDde ,a"ssie lau wordeD veroorloofd
haar door MD8Ddem'DteD te Yenwakkea.
Mocbt iD later jaren blijkeo dat d.... et
Yerkeen) ...u d.D !lOU m.D haar k1ll1De1l

nrbeteren. doch de regeering wu "ut be-
eloten haar DUuit te .oeren.
Dese Y8rklaring uit den mond 9&Donsen

tb .... arier.gellerl&.l is daarom b.langrijk
omd.t &ij aantooDt dat de regeeriog roor-
D8DleDsit nD de brandliektew.t iD de vol.
gend. littiag eea ka.biae~k"eet~ t. m.keD.
W.nt ala sij' DU te kenneo geeft vut bealo-
ten te aijll de ...et on"eranderd te zullen
uihoereD, en bet parlement mocha eeD re.
!IOlutie aar.nemeo waardoor het uÏtYOerea
9&D dit besluit der regceriDg oamogelijk
"erd gemaakt, daD zoo .r Diet 'reel &nde...
op zitteD dan da.t het min.iateri. aftl'1Ul.
. Het lijkt echter op het oogellblik n~

DIet waa.nobijnlij)c dat het parlem.nt een
dergelijke I'88Olutie aal DemeD. De ledea
der regeenDg .D hare uiet tot _e andere
partij behoo",Dde aanhangen zullen teg.D
henoepiDc der wet Aemml11 eD de oppo.i.
ti. heeft bij moude van den heer S.ur:&
nrleden .Zaterdag te Aliwal Noord ver.
klaard oolr, tot &oolaog wij eeD Itreagere
w.t krijgen, met alle l'l&cht MD de be-
ataa.nde te lI1lllen 'ruthoudea Geneld Da

dat het ~iaal beetUIll' 'YaIl dm Afri.
kaaer Baad .. poft ~ .. beI1l1it

Pondoiand.
De la&t8te berichten uit PODdoiand zijn

verre ftII geruatatellend. Dat de hff er;!

ge .... pend DUr buiteD komen 110flen oit·
dageode houdiag .. nnemen ale de vel·
teg6llwoordigere n'l het "-oogSLelezag een
kraal na.d~reD IiCbijDt ODS.rnstig !<H, u.a&r

noi' erneiJger le hn ala die "ertegeDwoor.
~ .an h~t boopte pzag geuoodl&8.ltt
"JD bDn hiel.D te laten ~D eo oD.er-
rich~ '-UI te baren. Wanneer do
iDdrU c1ie 100 .. op" btterbrtiD maak.
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ir.. .,..,II. ~lIdea .... reob' becrip had.
Stu", Mill, •• id., hij, bad •• reebt rt dat
lII"n e. zicb op ,,()fit toel.r,.a Da de b olkiDIf
.raD ""Il land r .... ndirer te lII"k"fl .la m.D
tla' I.od lol bloei wilde b .... ell ; maar 0111 no
1··C"laod. roo,b .. Id d. ~' •••2ea,. w•• r bel
.rb~ltI.yolk Lh.Da lOO ...... odi. ea be..,b .. IJ
il d.., h. ft roor bAd.llkt o. ro<w 1_.11 t-
.... ,k ..a "earbij '-bri__ Y-'"e! kanaea.t.
.... peD·1II&1 ... w.1 ..,...... of h-, hi •• ·~
.... d. Die, reel lie.. IIOU Ilja al. _a di.
r.re"ndeoohrikblin. a11... ·nt bij hét blaD...
ru ber0r4.rd... T. _. trok .,reker
a.c- d.D h.., 1UIod. te Yeld., tIeelti o.dlli hij,
"° '"'- !" ... kapiMliea ..... ea dM.. 0...
dlli lalj Di. la .. XoIoai., IObooa wel la b.t
.oon.a .... Bri&eoh •• -perir.Unieo ... poliu.k
Yolcd.. N., dal IUU. welliabi aader ..... t
b... - Jii. wiea die lIOOI'delijk. poU.k te
1Nl' Brit..,h.. te weiai. AfriUaa_ d .. kt;
-.. iD .Ik ...nl h.d'" hMr BlIed.. i. het
Doord .. rekIoad dai hij olliareUID di. op h.a
1'00' llpelflll lOad ... nel _nar ~t nel. '!"'
te b....... ; ... reed. a. lII&k"a d. nl!p"n@a.
d.., iD d•• Ieo Grey laak liob bag daa 4.. e
op d.a duar ook lol aanweudio. " .. ~
-t .... l.o .al k.on_ I.id.n. I.derlfaad. de
I>Oliti.k ftD cl... h_ Rbixi"" ID h.t no<wd"D
II.. " ,.... u_ _.aar Uil dat bet I.ad
aldaar iD Ia .. dell r.o eea ru d ....Ïjrt tookO•• D
CIa& Di., 1OOa1. hij .. If, beeel b"'~ boe ... t
aiDd.re rUHIl te IUII.delea.

Eea Id.obt op het oo~ leoPperd ...
..t h.t oor.p d. paoIaiecl..u. d.r -X •• pko-
IoDie •• rk .aardig. G ... tol... ne, beette hat,
roael .ija _.. II.... BU.toIaDd,.. a. ellt
oDder rijb-ia plaat. 'rall Kolaaiaal 'beet •• r
.... koa III.': het II' Diet .itkrijgea. Kaa.
wie hebbeo ge .... kt dat Buatolaad oa4~
rijke~t •• r i. geko ... a P BaD 1IlMrderheiei
ftD parlellllIIIteledeo dip, .it nMI roof de
toanellllDd. ..acbt eI.r A.lrikaan partij,"
rij ......... rio.. hi., wild. iohal.a, ia pl .. ta
ru de Buuto. ia haa eifIID eop te Iataa ,aar
kohll, tot lij rereed ..... a o. door Kolooie
l1li Vrijltaat .... 1II.. lijk, looala toaa Blf T .
Upillgtoa, Sir Gordoa BpriO .11 d. u.r Hol.
• .,.r wild.D, porberd ta word... .&ooat1'
kg.t o •• ijD looatje, -ct het Ipnekwoord.
T. ~wal Noord heelt d. heer Suer, hooU

der oppoeilie, Iyll ki .... ~lprokllD. Hij
bed tetraD d. a1.... _heid air brudai.kte-
... t .... r .. il thaD. reeD ........ cleriar, lOOIJe
tro._a. di ... _U .. da!r SirGonloa Spria
&&II 4. Kupetad de W.. YaD bet ~rea.
ooaC'" y.nekerde dat Ir ia de wet , .. a ~r.
aad.riDIf sal ko..... Hij i.~ .. d. arlMid~
J..IUtiDIf. DiAt. omdat bij Diet iM_ .. ti
latooll .. erkelI. lDur ollldat hij Ir tepa h.dt
OlDi.t. t. doell ... t 100_ 10. dat arbeid ia
dieII. YDIIblaako hl!t oat1lllrlijk Itedrijf dn
'''rlan i.; en bij je 9OOr ... &OOijD.op iD
d. Kolooi. .. •• $ookt.D draDIr. Vard., b.. 1
.. at roorwtellierell 0" het publi.k ... rad
'oor d. oollea t. draai.D. b.Y... at h.t door.
Ir.DII der Glo Gn; .. et betrol. GeeD .111
d.r ... rderbeid .. erd hierdoor 'eelllOOrd. ......
d•• wart ..... rderh.iel wvd belet iD het noee
eea keel op te !lett ....

Eeo Diet oDbel.Dmjk proc .. i. hi.r beo.
rend., 0.1. oy.r de ,.Idi.h.id YDII.. ken o?a.
_i.. iD PODdoiaad cLe door dl! Njfaena,
oagelcL« lija rerklaard., Zoo ... 1 8irca1l. h.t
,root opperhoofd, ala lifn 00" UlDhlaaruo
.ijll al. I.tai,... ftpptndeo. Hoe ook d.
1Iitepraak lajD .0''', h.t I..t .ioh Diet"-
twijfel... dat d. lUk bij...... lD.j~ta
19bel .. ea raad iD appel sal kOIll•• ; ..... r bet
Dlijkt reeda Da hoe yerkeerd h.t ~ 0.. UIl
OOD~ .. RIl ~bar ... ta hechtaD.

D. beer Rhodee heeft UIl .. a dep.tati.
IUt OadtehoorD ta kaDO'" PC'I"e. dat d. n.
_riDR a...... ,Iaa i. d. liDi. OUt .. oo ....
Klipplaat 'POOr het par1eaaDDt te brea,..,.
IlIaar echijat .ich orer lIeD .. rd der beOOtrd.
liDia Di.t te lubbaa Ditge1at.ea. oe betrek.
kiDlfft1 hl_bo de receeriDr eli d. NMe,.
laadeoh. Zaid.A.lrikaaoacbe apoo ......... t.
ecbappij_ IOhljn.a MeIert d. tena,kolUt ....
do lleer Rbodetl .ia .... r te Iit·D gewardn.
eo b.t h.. t dat .. heer Midd. her, .. Idra
hi.r .. I zijD olll'ud_ acbikklarelll te III&kell.
-Pneideat ROlt. je tb ... bi.r ..... etede, ... r
Dur het ..,hijat .Ieehte 0111 neleaea 'rall
'.'oDdh.id. . .

Uit d. Zaid·AfrikUII.., •• Repubh.k aliD
- pDttige 19.dbericht.ea. acbooD de rod.
opbreagat ua dell Band iD F.bnaari (189.185
OD.) mi.der booC I.de. la Jan .. n; .. 8wa.I.'
laDd i. tha.. door fIIa.rul Jo.bert ..
mja .. kon. berei~ ID" d••• klariaC dat .t.
r.eerilll hcepte dae .n. nam, _ doopea,
111- iD ~ o" .... te.ld ... nl &ot bu-
deleD ..- Aaa d.. IIl1Dia. je beriebi
peoodea da& de.....-..l h_ ala .-f~
-- de repoltliell: al laetalleerla. ea ii,•
N•• 1aaIae rudeliêclea hMbea la. Jau....
."-. lID da berielatea I.idea naectaa ..
Iob8lObea __ t m.a lUer dat lo '1D .. 1and
..tp h.. hoof ...... e' &ir Jolaa o.n.~_
.... Iaoafd. d~ .N.B. la der ~Jd al.
.. D.... Dd. PnnetIJ' h_ ra-4 _"1·
I&rek$ de eabD 8wuiea _ teYeOa DitJaa.
den ja d. Tftau win. la dea .... bno-.-: Dat.,. IUD troaw... pwaad. Terwijl
iDm.ehea eie ...... I. 8wuielaad d... k..
bedï.ela, opeo' pneicleat Krqer _ tear--
atallial ftD I...,cn..w M JoIaaoaeehorl ......
• ..mIWD uit de XoJooia _b laebbaa a-
BeprlD.
oe "ermesiaPll iD de ZDid·~~h.

republi.k zij. 100 1ri~ .. dat ,..eeno,
Dech EOOtIH.... ~ dab op _
bee~ o".rwiaaiat nDD" beroelll.o. T.
JoIaaaaaebarJ wwd bM noecere lid '!OOr den
' ..... IID ,0111:.Md, de ~ ~. P. ~ .. her.k_, _ llel... hij DJee _ AJn _.
l&ede, Pretoria, -....~ toeD .ea ~
dat hij ploteeliat OYer' d..... _ dii bad
- aJc-ee ~ tea ""~ oeheer Oellien, ia laft..... der KoI01l1e II!lIo-
na lID__ Kupech .... blU-H. VolWl.a,
tan onder behMr "aD D. wijlea B. J . Tu de
Sands De V'llliera,-werk_, werd doo .. ~
.iden' Barren IIUceDeodi!rd OlD te Preta ...
- blad ait te geYeD. da ook DO llOI bee&aau.
h Voz.,.,_. ID de boose ...... eH. weldra
YOladeo I..d. de h.. o.w..; lIU8t rrootoo
.. mMi,dbeid, ter... _ oprecht. ftd....
leodeli.nadeD lia _ dell .... die ~
... r dAD .... met ~ elI~~
bemlv "an eeD L&IIJOD ta IDOA~I~.
aed..n bneb'; ea aa het hent.;el der YrlJ'heid
bl_f hij licb g.lijk, de. rereermr Itn~.
lODder aieb ru UII_rlm."D op baar __ ,
.. ootboadea ~. hij di' aoodj, uhUe. .Hel
iliad werd late .. ilet lIiPDdOm eeDer 1Daa&I00 • .".
pij ..... hij eeD der dlrUtpn ftD .... ~aar
.. If wiJdd. hij .eieb UIl la.. '!.,k der .e&pna .••
•11ook daar li. bij sich ala telll&Dd -IM!-'. die,
eDDet..raioh iD bet "Iaat .... ~ o~tie iD
te latH _la _D er ili.r iD Zuid·A.frib maar
al te ... le aW, klCb aioh DOOit oat ... OIII .• Y8!"
k8l!l'dhedeD D..... _b .. ..,... Zelf. ro1Jdie
oOlUoeUce oordeeleo _ de __ dec- repa.
Ithek placlaten te reUea~maalne~ yoo.. h_ eeD
aitsoDderiog al. 9001' eeD IlIaD die iD allen cIeel.
lijD ,liGht eleed, IJl mjD ... rdi..t. ..
ale-D erkeod, -.hl 0011 II. lijD ~.
teoi ..... 1tMta..,. IOOwal al. door Itft p1lblld
.. I 'fII'heerii}b worden. 't la u-it I ....

Zaid-A1rib te .... on,..n., ea te ilk.
ID·~-:rdt _ !aier aan 8ebi1Jer'. woord OY.:!~~der Gri... 900r Ttoje. hertu.d: el.
Pat rooi al je rnallen, .. Theni!- ~ tera,~
Ui, N.tal. ta.t IIOOI"dea, ... II tli~ Die,,&Il belaai te melclea, of hel _. IlJ~ dal h.

.... UaoDdeD ....... JIMI' luic1j.. Di' Kimberley,
door d. Duiteoh. reperio, ja ~
Wep!l' .. .,..,......k:bI.. 0NIIII6kt. .IID ..
broed.r. ua de d~te:wW -_ ~.boIcM
lDaakt· eo boe .. ear •• OY. Z.Id-Afrika
acb rijft, dae te ... ~ _ da, de ~
kolooie eD da Zaid·Alrik........ Repabliell
'icealijk ct. I.. deo eijll ...... ieta .,.. ~0of.
'fOOr Zaid Afrika roornli. of XoIoDle,
I'8p11bli" op d.u duur Iliar dea too. UI .I~.
dat i. 'oor bel oogeablik "D laoolilk_~ ••
_, di. k .... tie too bepn&ea. dU ie __
aailbrief aaowelijk. Iaet rwollte _ko

. ONEg .. ordt Ditgewiecht door eeD
lII·

t sp k hi i h l._~_ di","~ C';'tr.. ien dan ,'D. IJ aio utIIJUID I·
" r t 1I11erlei ona&nReu .... be<feo aDD'

i1"Dj "" ',~eveo Of die panDaotigb.i t der
1,,1, 10>1 ~ d f . b id' ~ rerband 81aal met eh wezlg el'nUL" I f
. hd "root·op~rhoo d en een. pa.r

r i.P''''''"· dan welaf de ~ Istlng 10
T .kpi er ,,'til ml'Cle te maken heeft,

o ::1; ,,0,,~nb1tk rog Illoeilijk .. uit te
r ~ Hel liJd! fobter Ir,·en '''llf,,1 d~t
b :"e' I.; I word, dat den naturellen ID
;"S~8I1J <>eOS op emlJ ;ge ~iju onder

~ebrllcht .. ordt hoe .1] .Iob te
D<lIl h-bbeu t e n einde onaaageaaam.

,. roorkomen. De beer Rhode.
'. cd nitaemead 0.. een ernstig
te .prekeo 6u\ het mag dDII warde~

t dat zij II b€.oek &aD de Tl'alIllkel
uitwerkinlf W hebben lOO"el
..I. in ruimenn krillg.

!lAl LDRI.~F.

Doo. "BUAru .. "

De un.haod" .ilti:l. ... h.t parl.llleDt
JH JUl' Op 2 Hei ..eopend. du or~.nte-

•ch 00 ItVmlDi,!. leden ApoJ DOl
",ode. achIelI. D. zittiDj( lal nn ,..n
bol.nll liJD. ,,&lit h., ODt~,...~ D.let

l".U'. hetzij b.... dead •• h.lalj RIl di"D
d.t lIJ behoord~a te IIrudeo. O.er die

DIt te .eideo ie Ulan. ODDooc!IC.
II dit di.nt oP!lIlIll.rk' dat te
... n oD",rred".,b.ld 1DtI' d. aan.

'Illl Sir H."DI", Robiuoa ai.• gOD'
b.-ataal dJe ·tot d.moo.trau. .al
Il ~e .. D eD di. Di·t daanao lillt dat

.iab· "oelrer al. Kim_rl~l lIIin
l("lod b~.ft doen k"oneo, - .... ,
.. rlDI~e t'Obt. onhudÏlfbttdea door lijn

r In d.n b<tereD ujd no .iJD ..erblijf
tepl.'lld .... clal hij op .. u maaltijd

ILmbertfy •• rkl.arde moh ~,(DliJk _'1
"JD ,I.m.ot"" jteroelllll al. hiJ daar lIaII

uallig'D diach ,.t,-lIIaar looter "D(:'1 d.1 hiJ .ijD geld in De Beer ... ~d.. l.a
!><ol.gd. De Beer'. b...." de diamaD&-

BD Gnk .. aland Wf. gend, lII&&l
betln il tban.. ..oor wi..blien, IIDI.,

ie m.keD daD io de dagell toen
•• 0 L D.Biam. deed eJl hea ill d.

~.b.li~de " .... rdom "ch rrij IUgI de
be .. oog. eD rendau d•• oed. tee"". d.
PPI). Ia~naeoben men b~pt~. ~IID.

... idra ID 1180 b· tere poeltle te lIJD ....
,.w.1111I met ~bDlp ".0 ballolajf. de
.oordl(d parl.III.Dlaled.n .oor b., dl •.
lllll ui g001en ; "0 inderdaad. er .. 11'8 • ..,
ID.a m.t ballotage bi.r le laod. .eeD
patl .... nt. -ol oell("r- eD koopmaa •."oeD.
to.rtnYiJlndeD .. I beko_eII .. Dit be.
eeD braDd.Dde kw_i. le InJo; ~

nr .. er .l.cb~ één parle"'Dt.alid. d.
\'an der WLlt, ge"e ... t, die geuacht h .. f,

te makeD.
lt IIIIn &ad.,. k.",'i. "an belaa" die

Grey .•• t b@lrefa, di, heeft dea beer
er toe gebncbt 0lIl ooeCWDarU t"
elDde .ieh aan .iJo pliolbLeD ala

'UI natDrell.Dzuea te .ijdeD, t.r·
~I! Gordon Sprig" die in .tjD d.uir~eid
... rl LIt MAte minilIer Yerrlcbt, hier.
bei.t .. ordt MIl roar,.aDmen besoek "0
Ioun "" Ooel Londen te brengen. HIl
·"Jp.n d., d. heer Rbod"" iD lab d.

o ... r de arbeid ... Iutia~ dezelfde
dadeD lI&l ~nllll, al. ID woordlID
de Pondo-opperiloofdeo di. ~ hD.~

opeleo. oe arbeidabeluliq biJ
GM'y·.ec 9&Áplteld ie ~Ie .. a

poiiDK o. d.,__ hier rech' ~
lIG Dele. keln m... _ hetJIIIID loll

belodt dan OlD lae& .... lij «"ft.
reedt t.,.. di. POlPo,

op crond r.D iDbreak die Bij
mJn.id der DltanlllD lallll8.kea, dan

.... rIJjIl te hopen d.t de ......,ID~. "oet
Rll bODd.D al. lID niet baag aal UJD om
Ina, maan..,l.. o.. r l. pail. Wat

_ .. ".lJII1 ........... ·1I i••dat ï. dal jUl.t DUook
tepa .. ......n., lioh

de IDcbt dlll lIo.... obti,

niet allMJ no de *,,"11l1li in
II'" "e klaelalea en ~

i...e& ai'- ZOO ala iD _ .0"1". bn.f
ia de .fll(eloopen week bier ter

. d UIl II1II1 boere1lCoa",", aii al"•.
rao ~Y-.airiD", beet.aarlde

• 11 Mlk.1e 11& .U. iD het a.Ma ....
1110• ....t di. thana io .... wae&ea bDD
lt bielden. tAIl .md .. lIOOala lij selft

llueD, de weeMlijke.~. wat
d. Ifebeizaea der ~t Jn ~

\'uoraiUer ... hl!t ~_t.lW
on ook aaden p.r .... otaledu ea
boeren.oord~en oil h .. ooatu

ooder d. al rdigda. N..... er
•lll.-aardijcdea ker. h .. r Fln~lD.

'U .... W.D. di... n YOOrete.Ihad .tIteDflDII
onr be' iedrae ... die perle-
ia de deo k&.. 1_ door he& 0011.

dilld heeLtelI t. halm.ea. _rz. door Ile& -ailbreafllD hllDn~f
Y.rlooca~,ou,... · eD ""meld. heer YOIld

....deND ;erkeerd dat die leden
do l..tlea Grey .• et. 1JIa'-d haddeo, eahooa
daardoor .utr;elteld. arbeid.belDAiDI

IObi.ld. Dear li.' III.D het I Elke
OlD de naturellen te doea PYOeIeD
_tea ... ken. il in hel oog ... ealb
al. die FiDcham elayernij. GeJ •• ·

ti. led.a wur hij hat te,.,. had,
d. -oonitlAr, d. beer Warrea .. ud.

Ita .terlr."" Leg .. het deall:beelcI da&.~
all!! dea~de. on ~Ylln aij ..u. ~lijII:

da' lij III de arbeidebelu'lJIlt yeeJ

Nom... na __ .................. op II
lIMrC, 1896.

T woordit: De .... J.W. H. Ra.ollw,
O.C :Lil. (rOOr'llt&er), ea d. Ia__ T.
Loaw, L.W.T., W. O• .Ilalherbe, D. MalaD, dr.
G. Skya, J. W. lIOOrNe. ea E. Loa_.
D. ooMal .. der Yorip YWpderiD, ""n

.. 1fOICIceb1lrd. De aearet..ris n~
da& op !8 ....... ari, 18116, aes 17•. 9d. OYer.
m.kea _. De _taN 18jfd..... lij.....
aobtemalHp w.beIuU.ar leD ".~ ...
"11 lie. ft. ter W.l ea er wwd blllótaa da&
.ne ClOOI' dID lIOre6&rie .....-kI all .IMb' eu
'wijfalubti. af,.echrenD aea4ea "OI'd.. ala
GD ... bij.baar.

..... ... o4a d. bakea. op d. GroeDri""" ai'-
.,..oioc werd elall -taria oppcl...... op d.
rol2-u....".er.iq lijD r&ppon iD te l~.
Er werd betLJtea dat de hCNtaria d. ...Dl.

eipalUeit sal lD.. edeel.. da, d. WaIanraIJea
klDlll ie 'n haar .. raoek_ ea! dieu M ia.,.k.
...... ea toed M Iuuna.
oe .bua M HOOfDboeaIa nl af.-hah 111

-- te Wijapard opprioh, word.n. m. deo
Iaeer P. O. F. V.. BI_. alIlOhlliDl ..... r.
Beelotea OlD teaden te ~ roor bet iD

..... orde beMa ..... roor dea bJd ri.1jaar YUI
I I.pril 1e~5 af, no _ Dieuweo '"C ftD

Ooriot ... lei(d8Olf hat dorp Boetj.b_i. Ook'
"erdea d. eobikmaleG 400r d IIOretarie lief
dea beer F. O. S&ephaa 1rIi omlreDt h.,
ODderla0ll4811 YUI cl. poot roeda.keard. B.t
ealarie .... d.. poDtb .... riI" lil £3 i.. per'
... ud aljD.

De h.. B. Loa rapP)rtlerde .. a 41.0
..... dM hij" .w..I .ekoeht had. D.
~ werd reauohiiP deo ouden .. aU ... 1
op d. heeM aaaier 'an cl8 hud M .. ' ....

BeaI.tea he, aohata..tereohap YaD DarliD.
OYer te d,..eo op G. RaIM.

BasIoKa eie Yai.. de na fI'OIId te Bd'.Ia-
ri nar tot de roIpada rwpderiaa M laiea
OnrNaa.

Ook werd beebea dat de YOOl'IÏtter ID d.
h.. rea Lou" ea lIalU d. Loa....... eo de
opria laUeII iupekteenD. Een Mla,ram weN
on'Yeorea ..... n. W. Knaea berioh&ead.d., h•• 1Obil._,._, eo", ... a d. Louw.
brq ,edaaa ..... de ~ werd .
u,d de rebaiar da.noor Dit te betel .
T.r_eideae reIrHJa.- wwde. Yoor d. ftr.

pderiol ..... ea aeJU' b.a..ld te WOI'd.o.
ne. '"IiMpekteul npport werd .. 1_ ..

- .. aOlDea.
D. _1rs.mJaedaa afaeIOOPeO &ij.eIe, ....

dutcl. eie Yerpderin,.

De iDko.aacI. ..ailboot je de .... tfGr
~ eo d•• it,aande lII&ilboot je d• .t,~.
TWB al1InsllLl, doall:erbruia Y&D klaar.

aljD 00 ~ Jaoavi YUI d. plDate Boter ...
Philadelphia, .. loopeu. oe heer I . .&.. Dl'I1.
YI'MI' OlD laliohlio .....

TDua.KYOJrDb.-Het IIilY ..... aYDadaaaale-
ateI oalaap Dit de Ned. Gerei. kerk te BI~.
f"ateia ,"tol.., je boYeD op d .. herr biJ d.
.tad geroad.D.

.r.UTODD rb.-Ilet d. .trtMltUl OufU
w•..u. hi.r Z,terda, tw.. IMa1lea ......
....... a roerd rall eeD 800rt di Aa,.."
ol Gallo y geooellld wordt.

V .... LUX. etnu".-Ia d. V~ ....
Slaten lija reet .... d. iSH Di.t .. ind .. a..
11,800 .. oorden,.,laqd. Er werd. 132 , ..
aoNaeld. .udadipn t.hulatr-Wd .. 1110
.. IJlIeht.

Vuw .... -Mrobat B.tohiDeaa die dell
•••• dner 'rall TrijbVl ..., Pretoria liDI,
~ IIOek. Na .ijD ~o ... t te Tolkeruet ku
• l1li ,_ .poor 'rall hMt 9ia4ea, teJ.erruteen
d. oo..... poDd .. t 'DIl d.T'-.
J:u KOOUI1I.ua .1Ub .. ,u -'l'. Bloe ••

loDteia I.4. IIIOOrd.D....... O ikehaak Y&D
JouD_b.rr ,.. ..reeieer4. ZijD DUIII i.
.liel. Bij _rd ........ teerd tOeD hij weAr
1. de ltaapeobe treia (ID'.

VUDLUDlL~.-De D.itaoh. kli ..
~t, toaD laij 001.... IOn. IlSioc hield,.ede-
ledeeld det de 6rlll& Knapp mob bereid heelt
r.klaard hat _t.erIiel roor de Dieow te_-
.. a .. pao"'. aoJaepea te leYereD ~ den
koeteoden prijL

KOOI • .lppau.-Ia .. bean w.... liItena
door dea eeL h .. Nee&hliar, L.W.a, .U
~ Bte.Ileaboeela. -ÏIl& fr .. ie appeie
_tooapete1d. .Ala deal lICIOrt Yrao.bt ai ..
._. wordt aal .. aell:er lOMe prij_ hebal ..
op de E.fOIIl loh ..... tt.
:167onuw.iU". lij. PCIUnad. d......

_Ir YUI liaan .... d. Draf, DUI' d. Baad
,.,..... lHt .-...,~ »Mr. heel .. ,
pad .... d•• , •• per 1PeOnr D'_.d_
Wlll'da, 1I1ll. de -.0.,.. heel wat te
~~- ...... k.
D. DIILI DU P. B. Td Rmn-Wlj

........ dDa d. M. beer P Tu BbijDo
LoW.L,Die.... _ -'"YIa het,_k
... de la_ Da Toia eJl ~eraa oe op het
-aN deo Afrikaa.r Boa4 Mport lIJi.
I&beth .., te ájD.

W.i!D.-H.l bon. op Fl.. rt.al, 8te1leo.
bOeCII, ae& de jomperboor beela ,_.. nau).
loa..... lnerd. op _ diesK. YUI 2(l .. ie
... lIIOOie Rroota _ter Yerit...... Hei __
• trocnat op dea poud ea 1."" t,ooo gallou
per dae· .... po .. pea ba 4. 900rrMCI beIaq-rijk~ ___

N.ua .JOUJI.... u... _II ....... 800.,....
ri." (UI"" .Zatardan YOnd 'rall bier 1* treia
..... het DOO...... Drie trei ... ~
de ~ ~ade .. roa4........ twee
1aap ëreiaea af..,D4IeIa mat bijoa 500.pu.
-eien, a.t ..... t. .. tweede lIlD.e. Giáter-
a,ond ... laet &DDtal ..-,iere ook groot.

HELDERBERG.

(Vu ""'" ~t.)-

0.. beer J. C. Bo.well. _ der beet bekaDIW ..
aclttingo"lI&l'dip iD.onen ..... BroW1lwood, 1'eJ:U.
I.d ......bnilllcclp YODI' ... 11Iufr- tijd .. probeerdll
..Je ,_..,billelule re- kld.le.. eoacIer prol
~ Chamberlain'. "'_idd.1 ...... !tol_
ahoiera ea diarrhee II"'bntiU-.i. dat Ilea ...... d
nrlicb&iDc gal. T. koop bij alJe aPOtIIebn _
baDdaiMn. P. J. P""_ •• 00.. ,,.,.._
... &ae.pagd. ~)

ÁJ •• )

WB.R8PA.NNIGB POND08~
KoDWI, Iii M.iUT.- (~IIler.) ~ Vrij ...

~D ••• joor Bprb .. 1II.lriatrMt ~ Bïaua, ooet
Poodolaad, met ... o~ kleine trooop C.M.B., ait
OlD YIII!IftD een kraal te balm De PODdoa
Ir .. m... ie .root. g~te.I. !fII •• pead op eI!"-
_e dr.i,er de houd lae aan. Op ori.r na
... j01r Sprig keerde de troep _r heS nmp
tenag. .

ltIA'I'AO.LKLAlWD.-DOOD AAN DE KOORTS.
BUU"trAro. 9 MUI!T.-(.n,.ut er l.-Luitenent

L. H. St;. ... rt. Yl'Oollll'rY..o bet yo ... aDd Lall.
cu"r RellimeDt, die in Ooto~r. II. met k.lfera
l1li p&kezela rall BIIID•• yo r.rtrok op eea be-
soek Oaar do Zam besi •• tiert &an koortlaDCl'
·1·rti.n dalteo ".0 hier op r.ija tflrD,keer Yea
de Victoria ".""rnllell. Hij werd herranll
door "0 k.1ferjoogeu, eli. lijD pled_, op-
.chrijfboek ~ papi .... terDglincbl

DRlne. BBC.UAlWA""lWD.

. EBN ZIEn 8TUTS8EOBmT~S.
Lon .. , 8 YUII'1'.-(lUwI.r.)-OI1oieeI wordt

.. a~oad",d dq cle hMr Fowler, "'~ore'
tan. 'oer ladil, Jijt &DO...... _koDdh.id. -UN i:IRK AFGEBRAND.IIHR UbRUTD.
LonD. 8 Ilu.ar.-(BeuI.r.)-Bea rappor'

... het NOrqt.een. .- .... Jecw sart dat
~ .... populair wonU. dat de
~ JIOIiti. d. flOra'" yarbetert.

Pou BLIWITB, 9 M.l.lJl:r.-(&uter.)-St.
Mery'J OolJesiate ObDrola il totaal doer braad
yeroield. oe .. llran lijD e1eohu hlij_
ltau. '

PD., £UZU:I'la, 11 K.uaT.-(BnUr.)-
St ••Mary·. kirk _ y_kerd YOOf £6,000.
De kerkelijke .. toriuheD hebben plaD de kerk
te bentelln op hei oad. plaa, met aGO weioilf
...... oderlog .1. moplijk.
Dien"'D werdeo riekr .. _r,lIa l1li ... ond

•• hod.., ill bet .tedhDia roor IfOOM &obareD.
4I1Pe .. , er g~red .. ie h.. kerkrapter,

LolO", ~ llun.-(Bnur.)-D. h A. d_msDtea ea bel "ODdaeal~.. De
W. &el sal biaD.a kort als ., .. k.r het baoi... fta de Prioce Alfred'. GIIards wml
1"_b1lil ~. ...nawd.

NIBUlVS UIT VRlJBERG.
VB.IaOai, 9 M.idr.-(1f."ter.)_Oe .mr. B-

M. F.rrier, predikaat Y&D d. onla.q. «.. 01111i.
CClD.regalioIlLi kerk alhier, .tier! hed.a.
Bet laarlijkeoh9 rapport ran de kamer YIOI1

Iroophudel ..... ,igt de aaodacht op dl! behoefte
"oor Yerainderde .rfpaob~Jf.ldeD iD zek"re dia•
uiklel:. .a.udoor de ocoapalle ... n pl ..... D
".-oedi.d wordt. Bel ... eelL ook aaa
aniforlll po8t(eld met d. Kaapkolonie, b.1.jfeeo
.Iechte eell rermind.riDIf rao £300 la iDIromI'"
zo. lijD roor bel eere~ jaar. .

Gemeld WOl'dt clat .pekulaoten in Ha .. beJa.
Ialld a;.aleea bebbeo aleepeDd uo d. Viotori •
.. terr.n.. "D de Zalllbeai. doeh daa 4.
charter Co. ..,weiaerd had die plaa.tan 'te
rqiatree ... , daar .ij Yijftig aijl.,. roDdom de
..."all.D reeerreert.

W .. eo. d. OOpwODe al.l!iigb.id Yan ,..,..
1011.0 dit jaar geen of "'Moic _ieli.. '0
U.erkoona ia HeobnanalDlld "ord.., geoo,.'.
Op lie " .. '.rkoopiag werd.D koeien ... kooht

roof 30•. lot £~, ouen .£4 tot £5.

V rij.taataolu boe.. a resUr'D aicb DO, lIteIdI
in weetelijk B.chaaoaJaod.

SWAZI£LA.D.

OYBRLBDEN.
Lon .. , , Muu-(BtIIIeT.)-Oe dekeD 'U

Ripoa .. o.. rla4eD.

,DE SPBAKER GliT BEOANi:O.

BEN LASTPOST.
LoKDo•• 9 JUur.-(Beu,.,..)-ID het lar--

hola 0'" de hIpooWtI .pnbade. Mi Su
William .IIUOOtm dat OJP.... abaal.ut 00.
bruikbaar WDI roor HDÏI doel; ..., JlU IUD
de .... ~w.arclelijkheid op Iioh gIID.meD had.
..oest de nreeriar hear beat ID. d. plc doeD
oud .. a ••&oeae_.d. koiIten.

RONDGUNI> HOF •
Po.r lib.uUKTll.l1 M.ua'f.-(&ut.r).-Het

rooclcunde hof werd hed.,. geo ..... d. De crj_
DIlDeeie eD ciriele rol je __ li.at _ Ir lija
peDe lakeD ftD belaor. H.. roadpaode hof •
dat bedea .YODduoot it het liobMM. dat beklIlId
il.-BISBOHOP VOOR NY ABSALAND.

Lax».tr, 9 lluu. - (&utet-).-Aarta4.kea
KapI .. it tet bilaehep... Kruealaad .. ,..
IMlcl •

PLEIZIERG ANGERS.
JCnn.ULIIT,lllUdT.-(Beutw.)_Tueech ..

!ir.e en yiar booderd pleisi.nelliren Yertrokkea
Zoodaplidc1eg per trelD HUI' Jobanaeaburg ;
ODder CIeae WllNII oa""r .... hoDderd ... Yijtlig
IllijaWll'bn "'D oe Be..... oe _hilWa,..
.... dllll .poo"", WVIII1 Ditetekend.

luobrijriogell "oor de h.oud ... taatoouMllin,
Dit JCimberley bedraireD OU,,""" twiotig;
_der di. no de heerea G.,aldi •. SkirYiq
.., Niehol

SW AZIELAND,ZAICEN.
Balll ... OOI.P, , ¥UllT. - (&-UUr.) _

Kelgoel Hart.io beeft bedaokt. De beer !laart,
bek.Dd door de StrUi .. d.pa.~atie, la ag.rand
ric"coo.lll.

BRITSOHB BEMOEIZUCHT.
Loll'llo, II La'1'.- (BeuHr.)-Eeo oomi""0 parl .... teleclea oader ~oorIitt.nabsp ~u

lir loaa Gont. il p~or .. d 0111de eieob .. der
Brittea iD .. Traanllal eo ft, bat YOlk io
8wuielalld te oD.ersteualll.-AJ'BOIlAFJ'ING VAN SLA. VERN1J.
Lo.DIK, II IUuT. - (.a.uw.) - I. d.

leop .... h. CIebat o,er .. hegrooliq aalD d.
n,eeriDr op Iiah h.er b .. , M doen 0_ d.
afaebaftiDI ..... !aYeraij te Zuubar 111 P.mba
t. nrbauteo.

z....l. RRPIl.LI ••• ::w:::r:zzz_ .... !Z!1W

De heer Saler
Noord.

te AliwalKOELIm..lBBITRA.G 11:'
PaITOI.a, 9 LaT.-(BAkr.) - De Ildell

9&11 d. llO.rlrllemeate-.3.IDiaei. in yerbaad
met dl koelie-arbitrarezaak yertrekken DOD'
drilgar01ld Daar Bloemfooteio.-GEVEOHT IN DE HOUTBOSSCHBN.
PurolU, 10 .H.lUT.-(~.)_Ia de hoo~

bo• ..,b.a Il_C, de goaYerD_eDh ler:enuoht,
na "D ,encbt met deo rijo.ad _ .toolliq
iDfllDOIDea oo,n... 2 '0 pal 'All .M.agoebu
."'rkt. e... .., rer .. obt dat het Q)lroerig opper.
hoofd .poedig olderworpeD aal ".rd.D.

-OORLOG TU880HBN OHINA BN JAPAN.
Lon .... 8 JII.un.-{lUIIew.)-D. J.,...

..... 0 bebbea N.weh_' iDJHOlll" oa "0
all.rwaahopi,.t .. nelat, waarlNj 1,1100 Chi.
...... pdeocl w...... D. J.p.a .... o 0.... 0
ook 600 ..... 111...

LonD, 9 )(.u.,.-(BRtn.) - D. Japa •
a~ hebbeo YiDkoD iagen.III.. De Obi.
... - .YI.oh'tea .ij d.n elr.io" _ ... 1. 0"
la.,.._ Ilebb.. .. reilicheid ran alle
'f'rMadetiqea in dl plaaM ",,_borgd ; welke
aedratelijll door de :lopJ.ob. .. A_ri.
lrDaaeohe oo..lor.cbepeD soed,.ke.rd werd.
la,.. hieft lII ....aagd dat Li H.... r ....... k

- week 00' Ditreltald word ••
L!>IUIO•• 11 Mu.T - (&ut"..) - De 1....

D"'IID Da_D d. hlfifortea 'u YiDko" op
d.. 7dea eo yielan ThiDeehut.ai eaD op d.u
_orpa .... deo 9dea I.l. Br werd drie Df'8I1

ha.r4 ,.".teD .0 d. Chiu ..... ~erlorea 2,000,
deJ .......... ge.... .

ED LIBELZA.A.K.

Lo.» .. , • Ilulr.-(Be.ur,.-D. lIIarlci.
9&11 Qa_eberry je ter t.anoblelittiDI y_

"-. - je op borpo.bt Di,«elaMa.
Le"DO., 11Lu,. - (&.ter.)-o. multi..

YIOI1 Q.eeoebelT)' YlrkJaarde iD het .hof dat bij
aljD aaokIaobt tepa cllIII heer 0- Wild.
ltaaad. hield,.. iii dat hij op sljD kaartje
Mhreel OlD lijD 100II te recWeo •-KA6 ... KoLOII ••.

DUITSCHB OFFIOIEREN .
Puro.u, 11 M.uaT. -l.B.ukr.)-Oe Dal\.

.ohe oSci .. o "&II bet oorlOillllChip o-..rlltt
Inraaea hier hadlllllDarpa .. a ea Yel'trokkea Da
door de Daiteoh.rI hier aathaald M lijD _r
d. Bud. Zij kOIll.a DooderdDc tenar eo
zollen op eeD balret ... _ bal lIit .... oodlgd
worden.

(&m~-uLegra",.)

D. edele beer J. W. Saaer .,rak Zlterdec.
nood IijDe kie ..... Le A.li.. al Noord toe •. £r
wu eea ta•• lijk trrOOLe ... rertell'.owoordi .
lI·nde rerpd.ri"K. N ... n a11l'81D_e beour-
deelio, •• 0 de rell(eeriDII' band.lde de heer
S.... o".r de braodliekt.>... en Y•• klaard.
dr.t bij het .. oanrne.eo' nia, in de wi.l.., lO.
rijden .11 - POliiIl!! redaao werd om de wet
berroep.o le krijgen, daar bij d. .. .. tcering
Doodi, .. h'te ia bet blIlaog tter Kolooi". .Ver •
"OI•• D' liet hij de GI.o Grey •• el d. revae
...-reo en yerklaarde d.t eohle arti.
keil onbillij k .. areu eD herroepea mOW"D
word.n. Hij lDaalrt.e ook IIOherpe ..... erltia.
rea op de wijze, .aarop deroe w.t h.. baia lID
h. laDd oprMronlf8D w...

Hij sprak "arroJreal orer de yerwiSleli01
ru go.nrneun BD ral iD geea re.awlI'd.
bewoordioll8D lijD opinie .. k8llD811 0'- hilt
.eY-ar .oor de oaafbankeliikbeid der Koloni.,
ala a..1. een 10a'.rn.nr bier k".111 me~ e"D iD
Dow.ioptraat kle&r,em .. ktl! poliliek, .ieD.
betrelr.kill" tol de CbarleHd Colllpaay een
oDpo.rtijdijf. IOhikkiD, reo rt'Uael ..kkeD .oa.
.. rhiadaren. die io "arbaDd ml!t &chll&Dalud
kood.., ODt.teao. Be' Rour.rDl!mea' yard.r
JujtMlIIDd eD geaatwoor II b.bbeD., op de
beeohuldlaiDg.D die teaen de oppolitie warea
ingebracht, pl.itte de .preker .oor het aan-
1411110 ru Uohtl! .poorweren op h.t .teI.
MI Yaa pl ...... ltj.e waarbo... Bij ..,
lijD. IJTOOtenrW''1od.rioR te kennlD 0"1Il d.
..eioire belang.telliDg der boerealedeo 0111.
treilt de i.&Ddboa.yoorululohteo der Koloai.
..... rklaard. dat lIij olld.reteaDiD,lOa geYeD
aan - m.. tn,.1 0111 prodakten .. If. lIIet
..rh .. te r.rroerea, daar III.D IDdirekt Yoord .. 1•• ....0 lOU Itebbao. D. 'P...k.r wu "..
.eoaiDg dat eeDe balaat.iDr op brandewijD .D
bier behoorde . .,.hn'D te .. ord'D .n ook IlO.Of diamanteD, hetaij dir.kt bij h.t uit"oern
o door eoD bela.ldor op eliYid.ndea te, h.....
Door de.. bela.tialfllll op te lejf.-a kondu
de le"eaeOeDoocSIJrdhed'D r .. 1 roedko)()per lP"
aa.aaJtt worde .. · alj hortrnrde d. loell.aRde
oDa.i,.rb.id Ya. publi.ke rerkiaial* diep
.. dacbt dat d. tijd gekallleo .. u om het
beclrar bij el.kti.. beeteed te beperkIID.
V.rder deeht bij dat fMD fOueraemeotaooa.
trakta.n iD b.t parl.m .. t litti.r Dilaoord ••
te h.bben. HIJ .iadi,de IIIlt IlO. _I.p ....
bud. eloLrede, ... nn hij .. a lijD •• lIl1Oho.
...... re aDie der ZllId·..l1nkUllache .tataa
te eien Di tdntkkiDr ".t.

SOCIALE PESt'.

P.rrollLl., Jl M.uar.-(.Beuter.)-De aai.
teat laaddroet alhier ie rall plaa d. aocial.
peat Dit lA fOIie~. Hed.a reroordeelde hij eeD
ka.er tot 6 lD_dllD ID SS ... i d. bte yoor
_randia« op eoae dame lIepleerd.

B.BIT80HBtONOERDANEN.xPmor.n, ~ Muar.-(JUmer.)-Op _
r*-hijplJOODd. yel'lI-riDr no de Bohotacbe
• ... Dilliol der diaaaaolftld.D WIl'd de poeiIi.
"'0 drie Britaeha oadaNuaa, ftl. ....Dd.a
pIacI.., ... a .... "DO.'D 011" d. D.i_h.
IDiliteire w.t iD Z .lcl. W .. , ..&.frik., heeprokeo.
.Beeolaii ... werd pao __ lJjj d. n .
eeoiFDI pro ,-«,n •• ODjferI.bt .
eli,. oDbillljke .. ftI1J8Dhoadiq .... drie
BrtINlae oo4ardaou iD Zaid •..l1rik., ia la.t
.. bied , __ , biaaea eie .,.._ fta ••
DDi_be ooaOllDiel la Do.maralaad .0 Na_-
kwelaad, ... dat oolDidd.Uijke liappea Ward.D
reaom. OlD hUD. iorrijbeidateliiu, te "" ••
~. Dal ,oorpaade reaal.ti., te a lOet
... DDIIl ...... d. D. 1'. Ali,,"u,,., tteod.
... 'WIIaC YUI d. nrhaadeliajfo op d...
mpderiar word. gwqdea DaD .u. &botaoh.
ftI'MIligiDPD i. OOI1'8lpOD4eati. ...a d_
.......... zol!t h.i driareoi .. rsoek det
lij a1Ia red.lijke .~ppen II1lll.D n ... en 0111 d.
iorri,l\.iclat.&llinr r.n d. beereo DaaCIDD, ua.,
Da., .... ;uu., .0 1leKimllli8 te bd.... k.o. 0...
de premi.r ea d. rereerloR der Kolo.oie ree'
peltt"ol wor4eo lr'aadlll'Cl lea .in d. yoor Y~_
.... d • .--1,_ ..n bil lij II " .. hoor te kl'lJIJIID
la ... bbiD.te,..d ... et.. Kaaplralooi., .0 daL
... IIehoorlijkl leoertiioeerd. kepi ... a cl,
roorpud. ,erhaadeliopa wo..deD IUIIDd.u
PaD Z,;.E. dea goU..... ur, dea """D lllioiater.
.a d.. koioDialea .re"'ri.. Dat. iDeeral de
....... ,...... ,oor b.t bof "~~IID geroepe~'. eeD
".pderiq 'rall de yer_IIIDII wotd. bil een .
pr_peil o. paicld,l.a te o."''''len tea elOde
de ..... rea.n ... billijk '.ehoor te r.•rz~kerea
.. _ op behoorlijk. wij .. M rerdecill'D •-OHRISTEWD JONGELINGEN.

KnoULn, II Kuar.-(&ut.r., - Op eeD
ped-lJjj,.wooad. ,erpderilil. _rop de ~e.r
sprig, al...... IICOreiaria rAG d. OllrllleliJke
.J~iriDI te .E:aap .... d leieo.
woonIïc wu, werd .. q ,"rk oomi,cl ...,eateld
- ... tak Yen di. orpGinti, op cl. cliu:laJJt·
ftldao "'t l&and te IlreDCIIII.

MOEDIGE IUNNL"i.
SU0lI"8ITU, 9 lIlU.aT.-(B.vur.)-O. St."'r,.kwa .. ua "0 Br.... Zij beriobl dat

JaiLe ... t T.,I01', __ ~roos an _ bediaod.
PdOGd werd.D cloor kuoDikoleie 900r h ~
IaadeD. All •• IaftooDdea d.D rroouten awed,
a.&. bpiteiD. Gamble, Stoke .. R_, joor
DlIDn,. B.H., 'D cl•• dlDuaai. .oe I .
._.. ko.llland_d. eD ... eleeble II.-peud
lOet ... waocielaiok 6n eeD ",,,,,kijker.

HET TOENEMEN VAN ¥IBDADEN.
JOII..... :&IlBe, II H.ua'1'. - (~.) _ D.

(1'OOte na! YU d. _deeleDbeare ... giater.
a'ood rol bij gel8l8Dbei4 .... d. YerpderiD,
bijeeqeroepeo om het onroetbaread toaD_eo
YU miMadeD ill loballa .. barg te beepreken.
.a ,,~11811 te doea lIaII d. repenDIt YOOI'

eeD betere polili.macht. DI h.r Edward
Lippen ... roorai'ler. Eeo reeol.tie. eie
,..no, aanaporeDde om d. politiemaoh~ te
rentark.. .., OlD d., recalMi.. aoodaoig te
wijliglll da& ,-leo" CleMOti~. kuaeo
.. orden &Dogeateld zood.r iaach....ua. ftD
aati.,oaliteis eo - behoorUjke _llehtiDg "aD
d. etad M Yeraeker.D, werd roor ..... ld door
dllD heer J. W. Leonard ia _ welepftkead •
rede, ,...ooDdeerd door d.a aeer Boeba .0
UIIIfIDOID8D. D. re"ad.riDl _ __ ...
ihaeiuUeoh .0 eeaetemlllic, • ba .i..oaIateD
10,1_ Dit te oef.ua op de I'8IfMriDg.

BEN NOODLOTTIGB VAL.
J.Jl.Uf ... ne, DK.l.UT.-(Jlftt.r.)-.iste.

rea 'ri.1 eeD bluke Attar. aan laat werk lip lie
Darbaa-Rood.poon mijD oa eeaÏII rePIfttiee
ta doen - het ilijechtoeetel. ftD NIl
hootte no 36)Yoet lIMr ben"",. Hij wal era'
eti« .. wond ea mea ~e""lICht Di" da~ hij her-
.lAnosal.

K.ERK E~ IIWHOOL .

Da. P. G. J. MelriDg beeft Zoodag WNt zij ...
ambteplicb~eo op r:ioh geoomeo. Z._.
preekle iD de laai 10 Bw'enkaor.e,,..I.

Da. Joubert ru Ladybrand. O.V.S .• heeft
roor het beroep Daar AlDer.. foort, Z .•A.R.,
bedankt. Di'Dtenjterolge we.d bem rerlecleo
w... k Zooda. na ll1Ioop .an deo middagdleut
- b..au .. ngeboden door d. I.m_le.DJ: MOORDZAKEN.

JOIIU."ltraci. 9 Huu. - (&at.r.)-BI1I
klerk io hpt poetwiaeeHwltoor gee.md X.
J. DIlIlIpeN, i. Ifovreateerd op eert beeohllidi'
giD' yall Gear.e Oaraey te lt.bb.. Y-.oord
ol "D di .. IIIOOI'CI -edepllehtig te lijD.

De pollti. beeft ook een tpoer n. d.D
llloordeoaar YIOI1 Cue,. welk spoor lij met
pad If.yole hopeD ti! "01..,0.
1.1Wf1lUlltaG, 11 MUB.T.-(.LKtn-.)-

Zaterdag .yolld werd merr. C.. ~y If'arreateerd
• 1. m"depliehti~ aaa den 1II0"rd ... a haar
maD .

NOIf ua moori werd hedrlY.D. E..,,..
kI.urd. nouw .Ioelt Mil aDdere met _ atok
\0 de lokatie dood op Zaterdag .-.oH.

G."'·&alld :-BeDe oDder .. ijurea YtIOr _.
pri yale lObool in Oerel. S.laril £30 beae" ...
koet. lID iowooiD'. Eugeieoh. Hollaodaoh .D
.adek te onderwijsen .

COd •• PO.O.trTDI .orden er DOIrDl.. I. lIOaII
berioD ....d daL .iJ il""O oorr.epond.n~ie ait
ude ... bl.deo "UOORD onrn-men. AII zij er
prij_ O.,. ....I1.D óaL bDO b,i-un ir dit bad Y"r.
ICblj""D muet.o oil OOI In d. g 1.,eDheld .t.ollen
di. briereD te kUDDeo afdrllkluD leker ll~t later
dan _ ander hlad .

J,

Vreciefort. O.V.S, 2b JanDlri,181l:;
Meer daa UI jaar leed ik .oondarend _

.hroDillChe diarrbee eo probe..rde "el. rer.
ach,ll ... d6 medicijDen, maar rODd geen but.
BilIooeral UIl ik tan adr.tentic ID _ kraat,
waarbij de aeadachl gneeLi«d werd op
ChamberlaiIll .edicijDia LflieD knliek, cbol_
eD diarrhee. Ik .cuu.rd.e .Ie eoD leal.8Ce IC»-
rlacht om MIl IIot.. 1 eo roordat Ik de heUL er
ran mllenom.o lu.d .... il kompi"", geDe&llll.
Br i. "'0 medicijn t.e hij".D ala dil .D Iir
k.1l JIleL •• noegeo Chamb.rlain. lreDe"lIIld<iel
...,..n di..rrbee, koliek eu cholllfil unoHalen
.. n aU. di. diueotry. DIl'l<l ... I.... 811
diarrbee Y&D iee Ioort IJj,tea.

E. C. KJ.ln .

MOORDENAAB GBARRESTEERD.
BLOIlUOIITKlX, 9 KuIT. - (&uur.) - Eeu

ID&D geaaamd EIleI. d. moord.near raD Oraik-
.baDk, ie bi.r rearn.teerd op b., 8poonnr
.tetioa op wer Ilaa. de KoloDie.

" A 'I' A L.

NOODLOTTIG ONGELUK.
P~TWlUlnITZBCB.O, 9 M.uB.T.-(~)-lI:en

aoodloUil!' oOIl*lok had bedeD iD d. hoofd ...... '
plaat.. Terwijl dil ... Ib8lteDd. It.ndelaar, de
b... J..... Topham. de Itreat afreed, liep"D
twee paardeD, die op bol wareo, "rea DjD
rijtaÏl iD. Bel rij toi. _d om,. pworpea. OIl

dl! b....r Topham werd opgdllomea lijdeDde ...,
nr.ondin •• D. 'W'UI'Mll hij OYerleed ua MD
winbl, Wurh"l1 hij pbracfh ....
De koellÏ8r no ...o br, _ ~Ia. jool.

di. d. 'Dil- opMtt. kleD de PaaNeO werliepea.,
werd _iii, nrwood.

BRANDZIErI'g·AGITA.TIJ:.
Buu.. ,oo.r, ~ ¥.uBT.-{~.'_'p d.

....Iurer .. derio, bi., Iladen r.boudeD eli bij.
aelrOOlld'~ o_treol tw .. hooderd laYloed.
rijke pereoD.n werd d. YOlg.Dda r.. ohitie ... 1
aoola..u. -aD,eaOmell: .. Deee "'rpderior
nrld .. rt Ilich i.D ....,k ... teeea _ al".
--. braadlli.kl .... t eo n_i UIl lie
Ttetori .. Weet beelaiaeu OlD han<olijk .... Le
•• _." Vijf .temd.a tegeD. N•• Ioop .. erd
0- .Daauj. ftII b. PlMfOna ..., a.dea ....... Sla JOHN ROBINSON.

PrnuJU&ITUCBG. 11 M.uaT. - (.LIl"",)-
Su Joila RobiDlOQ Yertrok hed.1I op ... reie
door de 4i11d1tM. •

. k
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KOCH & DIXIE,
BURGSTRAAT, KAAPSTAD

, CS & CO KIJK HIER.(n/tt!lF~~;IEKD. ISAA . .,P~~~d!~~?"K!~Z?~
V rt k RB de ~8te Kol<;>lliaal led.-r, al!""- Ep e oon amen, DEK A.APST AD SCHI<~LEVERA~ CIE . tNt het politoeren "0 lo er of

- NO. 17; 19,21 BUITENKANTTS., . VAN MEU HELEN, uiaken van schoenen, beh >Ort,
UAPSTAD. klaargemaakte Blucher

!TELLEN NU TE~ TOON RUN LAATSTE ZEOBPJUA.L Pantoff"la en VeJdsc:hoo
nen

•

Het 'Jameson' Slaapkamer Set ;~;~~p& GA

.. BlF.DEN TE KOOP .AAN

Gepalvaniseerde /Jzerplaten van 6 tot 70 Voel voor Daken •
Blad/oDd vors/ploten, Oa~(]'oten, en AflooPPli/Jen.

VJil.NST.ER-OLAS J. R. STOPSEL VOOR LEKKENDE DAK.1I

,. CARBOLiNEUM.' bet heroemde hout-bewarende vloeistof. Aller.
oeste Witlood, LijlllaaJ Oli4l. Terpeotijll, ~U Borstels el\ KwlUt Il

STE1K BN Gi WONE HEINING DRADEN STAIOAjIDEI.

t-K tEN GROO'I'E HOEVEELHEID VAN REUZELOLIB.

Sto a. Ledekanten. en Keukengereedschap In ~ote
VeJ"8ch9itjenhej~

£,B.KRWOIER.8 EN LERa.
BBWl!:&K&R8,

NO. 3 PLEINSfRAAT
KAAPSTAD

AAN

ALOEMEENE OVERZICHT.!

lalldous, Yictorias.Phaetons, Wotrell-
tjes, Buggies, Irass, Ka"~lIl

Re/s'Zflage1ls.ens" t'a" Ql/e,l" aa,d

gemaaRt volJells order. (ONZE EIGEN MAAKSEL)LICHT, DEGELIJK, STERK. J

Telegraaf Adres~-ADn.cL \ II BO£O BEDROOBDE SOLI r DE ESSeNENHOUT,OatalOl'1J8met pl1jun op aaavraag. .
T d H d RIJ'tulgen van alle soort wordt! gehouden. KOMPLEETEen Voorraad wee e.. an ,

SOÓiHËRNHroiË'vÉvisENYOissoëiiTiE £9 19s. £9 1~s.
(Voer Ollderlinge Verzekerinr tegen Lenn, Ziekte e~ Ongeluk.) \. IBEVATTENDE 8 ARTIKELEN ALS HIERONDER.

...._ ''II

BOEREN. HEBBEN t'eel genoegen te
06erell dat lij be Gondon

voor KOLONIA.AL LED
Kimberley Tentoonstelling
terwijl ze reeds ZES GO
MEDALJES honden, vroeger
op Koloniale TeDtoonstellini(etl til
boa. Shows we_on nor

LEVENSVERZEKERlNG8 llEPJ.RTEIEN'J'. ,.
.,

F

I
JJ..AB.LIJ !(Scua L!vr!<~VO&ll£llI.G8

JAU
1<0. rOLIS'~N a'HULE 10:11

PJlE){lEa PON DI.
Kl~ DtGJ!ND&

"bZEKE.D. B'TULD.vu &IUCI1T.
J~·KOM&'I&!(.l>IC~MBI:K,

I

£121;'~1

-------
8~ £.,364 Nil £8,0!1

IS91

6,06·1 £240,"17
189. 1,678 %:657,760 £n,996

MIJNllEER,-1Iiel/~D maandeo
bt-taigde Ik i0 ""0 bn ef

de Koede uitwerking van !tB r,

CURD in mijn genl. Ik ben 6')
en heb 28 jart'D lang gelede!; aB.n

ISCIU AS lEMA en RHl:.L'M!
soch verlichting VIlD vele beroemde
kundigen, en probeerde &11.szonder bilt
yinden en ha.d in mijn lCe.a.1 alle reloal
m_balijlte bekwaambeid verloren,
dat ik RH.EU MA'fICU uo probeerde
zijn m ijn Neuralgia, lihenmatiek 8a
in hoofd I:D &alJgeucbt 'er~ !feuea ea
nieuws il ver eo wijd Verspreid dat "
meester VAN hooy amper beet.elllaaJ
,,&II vaD dl~ wODderhJke Medlcl/n," en
W&ll werkelÏJII hel goval; el.liéjja dia
probeerde benlelt hel aan.

De heer J "COB VAliZlJL, vaa
(8 uur van !;teijulbnrg), is
een echijnbaar oogenflealIJk geval VUl
matie.k en Jicht. Nooit, lei ziJD
Mevr. Vu ZUL &an mij, 1V&8 er een erger
nJ vaD ",Koon. ZIekte," zoo.1s lij het
men, De eerste daall .HIli. U.MA
liet de lijdeade jonge mln I1IJti8 el&pl!ll
medeoiju werd voortdnrend Loegedieod,
hoewel de buren en vrienden zeiden
&ij Diet yerwacht,.o,n dal hij leVia 'Ou,
hij t_·maaJ hUr, 8.11 getuiJlde Van de
kTacht n.D de Rlib.. tr.MAl'lC
PILLEN.

De oude htl8r VÁlf Da .. WÁLT,Vu--"'I
ward gen_ door een beuel.
D. heer A. Corn ..... Bl'&lldv!ei.lILÓ1ieIbarJ,

vond cladaJ.jll ... rhollti:lg. Mijn loon Jil lO
"lioooYader, de heer J. A. !hIlT, VaD Wond__
Bargendorp, werden 00l< genezen m&&r i.l
llluit.e4-Ik blijf u.. dankbve vriend, J. C, ...

JON.l!iS RH.I!.:U.MATICORO.
H ei groote Zuid,'Alrik.w.n.so.l.. poeeallliddti
Iioht, B.hewn..tiek, Rbeuna.t iache hclu,
I,cht, Heup Jioh\, A.aogwoh:.o.pijDeIl,
vel. lluiaenden ge...,L.o, v....1 erger dAn
DONldft _Bell..... la Yerkzijgt..r ......WIe ~
br WiUelieN dOQr pbeel Zwd-A!ri.ka.

NieuweLevenaAeu".ntie!lezlgheidin IS94, £225,260 IVorderingen betaald ~jn ~eer dan eh" £~,;:
Promies (jaarlijkS), " 8,Hll Hot Opgeloopen Kap't&lll UI lIl....r n

J"";iijka rclco.nOD ja meer dan ... ... 37,000 Vermeerd.rlDg ID hltt ronda, (1894)... lO,~OO

BIJZONDERE KENMERKEN.

'

De ol 8oCT1IJUIl~" I. eeu zuiver On1t'rliog.> Zuid.'AfrikaaDscbe ID9tellinA'. Alle roordeelee beh~n
. aan de Leden r,."en.poli.sen sijn voor de g..beele ""reld et! onLreeb&ar. 'an den datum der nllgill".
lllltigbeid. Sectie voor "lg'eh"fT.... Onverbt>urhare voor ..... ~ri.en. L!beralQ .o.erdracb~ ~~:i
Matigo- Pr emi- •. Spec,ale KiDderpol"son. Alle soort Levens, .. ZI~ktee,? Ongelnll,B;;zigb.,d ~nd
n .... r de meest pouulan-e plannen, "fzon<lprliJk of ~zr.menl'Jk. Ue SOL'TII.. ". ver~. K e
Le\"ena- en Ongelukapoli8 IB IkJ !(oedko"pste en bi-dt de beste protectie, De combinatIe nn
privII"!le. fa ". otdëeleu ne u""g..boden aaD loo~n .en poli. boude ...... an <le ,. Bocrnrll&N" kuno,"" naar
men g.looft. niet door andere .IIaauoh·'ppiJeD ID ZD,d-.Afnk .. overtrollen wórd~n.

CEl'fTBALE KANTOREN te J"hann.esburg, D'!lrban, • imber!ey en Port lWzabeth
en A~eDtach&ppell overal In ZUid'Afrika.

HOOFDKANTOOR; 32, ST. GEORGESSTRAA.T, K.AAPSTAD.
A.otoarls eD S..cretariua : Bestutmier.

OAMPBELL UliR DO PY, C.A., F.f'.A. WILLIAM: ELLIOTT, r.S.8,
Zend om Prospectus e7~ rolle Bijzonderheden

Eell8r die een Eerste-Klu Maaimachine nocdie hebben behoorane en
ltl.tlN·.....l· U"HRI~ IJiPEHIAL

te knopen. Thomas' Meststof van Phosphaat PoederDe IIMPERIAL heeft al Je ~te ,erbeteringen, ia].terk lioht

en bruikbW1r. (BA~I~UOE ~EIl:R~L&G).

laE "'''s~.:y11..1nRIS ZEI~FRI~D~R .OVERTRE FT BEEN DEREN, GUANO, ENZ.Wordt erkend te zijn de beste BINDER in Zuid Afrika. Er lijn meer
dan 600 van dett> ~Iachine8 nu in gebruik in dit land en ze allen geven
de grootBte voldlJeniDg.

"U.; "I-"E UR"~O ZW" ,r~L
r. vinnig bezi~ in de voorrang te komen enlkan ten" hoogate aanbe"olen
1rordeIl. .Alle Wijnboeren behooren een vatr"aD deze nraYel te probeeren

SchriJf om~ volla bii%O"'cUr~n aan

R_ 1Y-I:. ROBS :& CO_,
•8TRA N'nS:'PRA A T KAAPSTA D:

-------------------------------- ..... ------~-------- 1

GESCHIKT voor Koren, Haver, Gerst, Rogge,_ Luce~~, Aardappelen
en alle soorten tuinprodukten. Vruchtboomen en W1Jn8tok.keo.
De grond, het meest ge~hikt voor Thomas' Phosphaten, iJJ lure en

vleilanden, ook Zand. en Kleigrond en alle grond, arm aan kalk.

50 TON JUIST ONTVANGEN.
HuiK.l.IT, 8 voet 4 duim wijd en 6 voet 9 duim hoog, met SpiepI,Ju

48 duim bij 14 duim. £6 68. .
Om uetuigschriften en verdere bijzonderheden

doe aanzoek bij

\VOODHEAD, PLANI.r & CO.,
KAAPSTAD,

tlLGElIEE!\'E AGJ<:NTEN

COOPER~S D'P
SROOTEUJKS VERMINDERD IN PRIJS

. De Kwaliteit Gpwaarborgd zoo
goed als ooit,

Zeker
ville, rr
beplan:
Vrucht
al. uit:
ln het

J.
Vetldn.

Pik.

"

HET K01T ZUlD.AFRlKAA....~ SCHE
KOninJtlijae M~p!die.QJL.

I

VfJF FN TWENTIG PERCENT MINDER
D. " GfUtteMail " .MaataehapP'l'j)d~ DIPPEN MET

K ALK EN ZW A VEL tO I p, DE Btoombooten dezer Lijn verlretM
van KanptItad naar Loaden 0111 dlc

anderen Woen8dag, te 4 nnr n.m. ftII
.Madein en Plymoath, te Sint. Helena.
A.acenaiOD aanleggenile op de be;w.Jde ....
itCheD tijdeD. •

" 2O-ROBLI::'\ CASTLE, Kapt TII.HUI.
Apr. 8-l)LNOTTAR CaSTLE, Kapt. rur,
" 17-1:fA. WARlJ.!i:N CAI:!TLE, KApt. RINt.

Mei I-NORRAM CASTLE, KApt. Dom,
l~-TA1iTALLON CASTLE, KApt. RaWllll,
Ill--ROSLIN CAS I'LE, Kap t, TIUn:iI

E;; IS

VIJFTIG PERCENT 'GOEDKOOPER

8EREBISTREERDE HANDELSMERK.:
60 Ext
8 Ruil
:> Mer

Op DI

ZULL
w(

baal all

Te Koop san d~ R;;gOirl.ng~ Dip"Depots en bij WilLleliers. ~ voet MABOREN-Top WASCHTAPEL met tichel rug, met klein kaatje
beneden, en een Kapstok aan elke siide, £2 14a.

SPECIALE KENNISGEVING :AAN BOEREN. UW JOOfIJ yun nULl.H,m us ,m~
ABUNDKL CASTLE, Kapt. Ron, omtras I

Maart.
OARTH CASTLE, Kapt, RnDALL, omtnlal

Maan.
RAlI.L1KH OASTLE, Kapt, IVrXDJ:8, 0II1IlIII

4 April.
DUNBAR OASTLE, K&pt. PIJlICE. omtl'lllll II

April, via St. Hslena ell J.aoonoion.

Voor Vracht of P~e v~rvooge !DC
mh bij de Ageaten van de OdSTI..I
MAILBOOT MU.TBOHAPP.1J, CS.perill

allON STOOIBOO'tMA!T~C!UPPU
\BEPER!iT.)

I

Llovds Mielie Planters. :GEORGE FINDLAY & CO"
Om Mielies in Ri jen te Planten. Bet opent den Grond I Hebben ontuanqen de volgende Goederen van bijzonder belang.en zaait en bedekt de mielies terzelfder tijd met nond.
Wordt gemakkelij kgetrok.ken.door een Ezel ea Paard BRANDRAMS B. B. BLOEM VAN ZW AVEL.

PARIS GREEN Voor het vernielen van slakken
in Vruchtboomen.

Knapzak Sproei-Pompen (Vermorels Patent)
en een nieuwe lot van onze Speciale
Wijnpompen.

M..

Pul

KO .E
Mi

TE P
J

DE.on
str

dllm Hot
MalmesL
Van Kaa
Op •

U~:r,IONLI t-r BJ.
KOninklijke Mailli6ust.

DE Mailboote:J. der Maatw-happJl m-
. tre.ltk:eD .&0 Kaapstad, Daar En~d

na .MadeIra, om den anderen 1\ oensl&g, II
06 Uur n.m., alB oDder &&Illeggende.

VOOR E~GKLAND.
llar. IS-ATHENIAN, Kapt C<"'P.
" 27-l\{EXl(;A.\, Kapt. Jh "'v LiJi.

Apr. 100MOV~ Kapt. Gk'YTIN.
.. 2'-SCOT. (I'Win Screw), Kapt. LAL.I([iL

.Hei S-.NORllAN, (Twin !kre ...). ë apt
B"'''fBlllbGE.

" l!2-4.TH.b:NlA..\, KaJ>Ll00r'p.

Een VI&Dde Maa&lcbappij's mooie Stoom.
beaten al Su U'I'HAMPl'U ~ 'l'rlal.<ln foor
HAMBURG, kort Da de aankoms:
d_ Mailstoomhooten,

RETOU.RfLu.Rl'J.ESn&arESGL ~~D
pnl'baar voor ~ Maanden, word.-c ".tg'f
reikt &tpn eeD YernUDdenng '&Il lv paceD
op dan Dubbelen Puaagepn)8.

RBTOURK.AA.&l'J~1:l voor HA VENa
-.. de KUST werden llltgel'eJin VOor ill
O8r1ljfreia binneD Dr.e Maanden yer de L ;10
af <le OutJe Maatecha, PIJ JlOV",bovte

VOur Vraolll ot j-'''~t dUi' w" ... '" I.O,'
aan a., KautoreL 'audc: Uu;u" o~,~::.o
lLa..,haPPIJ, Adder!. ystna.,

GEORGE FINDLAY :& CO"
Grave Straat, Kaapstad.----- .....-------- .....--.....-------------- ..........----..........----Deze '.Inl h:." /1 Tl J. pmder goed gemaakt en :kunnen [op gereken-

worden. EtIJ nl 'q" I rl."II!', kunnen geplant worden op verschillende af.
,,,tanden, vali i- kt :':11 dl:llll "(lart, en op eenige diepte. De samenstelling
Ir-ln bet wt'fk!lIl~ I· '·'l.lr)l;dlt: dl dl' veruuderingkan binnen een paar minuten
~maakt worden.

Door de":l' :r: '''')'Ii ~.r,. [:1·;,rUlkt·n. kan de Mielie·Ooast bebouwd worden. ~.en de grr-nd kan SCiH'Ol1 l:C! 1IIId eli wordeu door gebruik van ons PJ.Det
Junior PaardeD ::-clwtJc.l. llJet bet gevolg dat grooter eD r;wsarder oogsteD ver.
~en worJcn, cn Jat ue grond Gok veel IHnJrer onafgebroken voor .Mielies
bn Ifebruikt warJen daE. WIl!1I't'er zij eenvoudig uitgestrooid worden.

BoerelI behoort'll DIU bijzIJnderbeden te zenden van deze twee Machines
• afbeddinl't'n Pil prijzrn V!ln 0118 Black Hawk \heli~ lJopper, die de be.teDopper ill , , it ;,v IL JJ ,I ~ t .

BANKROETE_ VOORRAAD. ASSOCIATIE
8 voet L.hDT.lPRL voorzien van een Spiegelglas 18 duilB [bij 14 duim,

op patente wicletjes. £2 's.. 20 Koeit
6 Vttte (
~ Mu
Tuigen el

J', J. HO

--115 LANGEMARKTSTRAAT, KAAPSTA.D,
(NAAST WEST Q}t' ENGLA...'iD,)

UW laatste kans slechts Voor TIen Dagen Let op
, de Prijzen. J

BDitpnlladsch Bripvenpapier 9d. per packet of 8/6 per dos., Wit'Metalea of Ver-
salden Stoelen l Id. of W6 pe doz., Aut.omatisobe Potloodea 3d. of 2/6 per dOli.
~18 en Vorken die alti Id wit blijven 3/6 r>er doz., '!-'afe1mes8en S/6 tot 20/.1 per do..;
)4ullekdoo&en 42/. ~t 120/. per 8tak, ~J.lmlm Naamlal Cigll1'en 9/6 ~ Doos., 14.d&jf8D'
mUlklok 8ó/_ tot ,,5/., Olie. en AZI~n8tellen .van 6j6, Whatoot. vaa 10;6 tot 20/.,
Koelikoek·.KloilkeD 30/-. V.~eIIlJkeJ'8 .. fooaeeikiJbr8 21)/. tot 60/., TiuD8Il Ki'teD B/6 to&
~O(. A1ar~er.~ Aloluen 20f- tot 120,-, G..vUlde .,pikaiK MandJe. 16/. tol SOL', Violen
7/1> 'I't 26/-, ~1I1k,.I~D RemoDlo ra 6/., .sdvprell Damp. Hologa• lll/., Zilverea ()omn8en
Bd I"" I'hr. I/t; ~ ..'r tI ..zc:· Zde·eu I),ocbe. Ii tot 5/., Z,f, ren Knoopen 8/6 per .tel,
U,"Ud:

n
Il."eb 8 ,/6 '0 80/-, (",ude" 1'!lm~R' en H"~r"f1'i,,gen 816, Daweuakkea 1/. ~t

7
,
6, Kleed a-.ch lj 5113tot JO, - l\J,mne1tcn, .5/- tot I,W/., Uia :ltQDe TU8c11oo 20/. tot'

00/. 0"" ''''cbddlrljcn D'- to, 4ij!- HlIJldllllj,(e" ;j16 of 31l!. por d'" K 'Pierin
8/9 pt r do,ija, ~"r eo.6> per dve".D. . Y , glIJD, 0ppan, ge

.00.11.etlD&lU~r~ .M.elllPlUlntm, WaechkomIlWl, l'inn8u iommez.enIQ ll'OQte ..."-",.beid JlI$bio 1r$i.Ulq. , '.

- =j-

Bo~en~enoemde is ~merkelijk beneden in prijs dan de inferieure ingevoerde
artiblea en daar w1j slechts hout gebruiken die goed gedroogd il io de Kolonie
Julle.o Koopen het voordeel hebben van OD. waarborg dat de artikelen
de hitte 'an het klimaat zullen staan. -----~

.Ia1meabtlrJ
:Bran

D. ISAACS & CO.
STOO)f'KABINET FABRlt:K. / UITSTAL KAMERS.

BA .u.R A 0 K •S T .R A A T LAN GMAJiK T. 8 rR4.A T

:BOO. ':'T RAA r. I PLJ!lI N : TRAAT.

KAAPSTAD.
lj

DE hl
SLJ

(Zwartla
den t4>gf'1i
bO'Veflg, n
ÏDge)evcJ
",Iken d
&ulleL el,

LL0 YD~ EN CGMPANY,
as LANG-Sl:RAA'r, .K1.A.A..~ST'AD

J.,O~J)Ji,.N ~:'l rWL.ADE~WA tt,B.",
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