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OE ECONOMIC UITRUSTING' CO., I
HET GEBOUW IS VERKOCHT I

DE ,lOR RAAD, MOET UIT DEN WEG GERUIlD lORDEI.
Be20ekers aan de Stad behooren

~"'rc, een bezoek te brengen en zich van
l'e" ge aangebodene koopjes verzeker-
e: Vergeet niet:

II" \ (I(ll'l'ilittl moet Yerkocht worden.
Heek van Plein en Spi1l8trfiten, Kaapstad

DEEL 68.-No 6,374.1

- VAN-

,li I' lergt'l('okrndr,
I' ,Illlg aanbieden

-,
daartoe beboorli,jk gelast, ~al per publieke

OP DE PLAA.TS ZELVE

Op Woensdag, 17 Maart, 1897,
BEGINNENDE OM 10 UHE 'S MORGENS.

DE WELBEKENDE VEE- EN ZAAIPLAATS

TIJGERPOORT,
<':; il het distrikt Britstown. omtrent 4 uur ten Westen van het dorp

II, ' I,laats, die ('rne nitgestrektheid van tl231 morgen beeft is on-
L" . ;:, id ('l'll der )11\(lISn: pilliltsen in het MOOISTgSchapen-dist;ict van

'\ ,.11' J...:,donit', e-n bezit ren prachtig meugsel van Bergveld en van
I..: t1'I"·"l'ld. Dl' plaat" i" ook uitnumeend gelegen Voor een zaai-
. l n t' n werk za rue man bchoord honderden van mudden graan er op

.\ ::',,'

~:- -t.r..t ",'11 Hink en geriefelijk woonhuis, en er zijn goede kralen,
.1, I .,~- l't'lllg-e ,!':\Jéldcdammen, tenvijl in IlR.\KHIVIERsteeds volop water
.. :. L' I '[l,I('1l 1'0"1' \"rc,

I', " :'lJ:"1l zullen zoo gl'TI}(}kkeliJk mogelijk worden gemaakt.

\',.:ol'llcr zal de ondergeteekende terzelfder tijd en Plaatse
te koop aanbieden: '

.\I!ï,-aall,kr l'll Basterd Hamels, gescbikt \'001' den Slachter.
, \1, i mo Hamei", ook ~escltikt voor den. Slachter.
" l ' "htlgr ~rrrino Ooien. .

,\1· 1'1110 Lammeren, van 6 maanden tot I jaar.
.\ r'rlkaamkr en B".skrd Lammer-en, van dezelfden ouderdom.
1'<J;tJ'(lellmeest merries en veulens,
::::;lik~ (;rootvre, waaromder er verscheidene koeien met kalveren
'JIl, en een aantal jonge ossen. .

i I I .' - dl' mooiste kan" voor Hoeren, Slacluers, en Speculateurs, die
d it of naburJge distr-ikten aangeboden is. ,

JOHN E. DUGGAN, Vend u-afslager.
1'.' [,IO\\'n

, Februari 1<40ï.

BELA~GRIJ,KE
VAN

VERKOOPING

Kostbare Vee Plaatsen,
GELEGEX IN DE

AFDEELING SWELLENDAM
TE WORDE~ GEROlTDEN TE

vv ILI~()W MORlE.
\rOE~SDAG 17 M.AART, 1897.,

I ,i '111J,r:.;l'tl'(·kendr, behoorlijk gelast, zal Publiek verkoepen op
1) ''''''''llgl'lloemd,'n datum voor het Stadhuis, Willowmore, te 11 uur

I .,'1'Illld,J;J[!s de volgende eigendommen:-
I 1';I!Jta,;fnnt.f'in, gclrgen in dl' afdeeling Swellendam, groot

I! r.l"hal.~runtcill, gelegen woals bovrngenoemJ groot over de
l~ '"

III Bako\'Cll, gelegen zooals bovrngenoemd groot over de .j()61

1\ I.,·kcr halfaantleel van C!I in zeker huur van Kroonland, gelegen
lO "'"L;"no~md Lot A RTenzende aan Patatasfontein, groot 651

. ,"', "!! 1 ~1 \'ierkante roeden ~ genoemde huur eindigende den 6
1-'" I

IJ, i/()I'Pligelioemde zijn alle karoo plaatsen, grenzende aan elkaar,
".' I ('lit \.-, mijlen nw Asbton statie, rlJ zijn zeer geschikt voor

.\ .: '.( l",kkell, schupen, vogrlstrru:;en en grootvee, Vee geteeld en
, _;. \\I)J',!t-n III het distrikt '\il1JwlJlore zijn be,onden op die plaat-

.! t,· I '(':ln t ,\'oorden.
II " 1"'11 'Il \'o,)ral l)t:ginners llitzirnde-naar goede veeplaat;sen moet
.' I" .;.:,lt'g'·llhl'id "iet Iateli voorbijgaan. daar- gelegenbeden om
'.. < <.;,,,.,),. \'l':l'laat:;efl ill de kolonie te verkrijgen zich maar- zeluen
.. II.

II " I" i"l!gi'f~ ('II "'l'eCulalrlll'S zllllen deze een goede kans vinden'
, 'i iil' ,·~t ,,'urdt'('II,l!1' belegging ('11 speculatie.

li,· 1'~;li,lll'll fil tnm,,;portell vali ck'ze plaatsen kunllen ten kantore
" "I·d,lg' J' te Willowmor(' gt'illspekteerd worden.
'n,ul kn·dll'l I.al ,!!egeH'n wordelI. Vergeet niet den da.g der
,_ \\'''('II-t!d!! 1-; ~[aart, 11-l9ï en hel lInr Il v,m,

B. Z, Stegmann, Afslager.
\1' ,,',"11 111(<1'1', ~-; .fall, IH\lï,

\ \ ' IJ hebben thans een lading van ~,OOOMuilen
) van een uitstekend geharde ras en sterk.~n bouw

..:' tand. Al de dieren zijn geschikt voor dadellJk werk,
,~:jnde volkomen gezond, goed gebouwd en de meesten
g cclrcs~eerd, Gemiddelde hoogte ongeveer 1:4' hand~n. .

ZlJ die voornemens zijn te Ko.open, gelieven zlch in
communicatie te stellen met

MALCOMESS & CO., .
OOST LOMDB••

KAAPSTAD, lJINSUA.G,

Zullen ~e
I

OF'JWOENSDAG, 24 FEBRUARI,
TE 10.30., V.M,

Executeuren in gezegden boedel publiek doen' verkoopen

I
!

I DE VOLGENDE MEUBELEN.

Zi tkanfer : -

_ 1 P~no en Stoel, 1 Voorka~er set (9 stukken) Tapijt, Spiegelglas
i.>.Omamfnwele stoelen, Gordijnen en paal, Porseleinen Kopjes en
pl(>rengs lenz. '
Eetkamer r->

'l'af~ls, Sofa, Klok, Tapijt, 4 sets gordijnen en palen, eruet- en
Likeurst,nders, Sideboards, Boekrak met Boeken, 1idoz. Stoelen,
Lampen, 19'1as. en Aardenwaar, ~tdoz. ~ilveren vorken, i3idoz: zilveren
lepels, 1 ph'oren schenkblad, 1 zilveren viechmes, 2 zilveren Snuif-doozen
Diner en lontbijt serviezen,

I
Slaapk~mers :-

2 Hjouten Ledekanten met beddegoed, 4 Wascbtafels en toebe-
hoeren, ~ klee~tafels, 4 Kleeder Kaste.ll, 1* doz stoelen, () sets gordijnen
en palen,12 kleine kleederkasten, 4 kleine vierkante en ronde tafels en een
verscheidenheid ander huisr-aad.

Voorts::-Keukengereedschap, Koperen en andere potten, couver-
tures, Tafels, Tuinbanken, leeren, enz,

i
I
I

J. H. N. ROOS,
Secretaris.

Executeur Testamentair.

p1UL D. CLUVER, Afsla.ger.

~ES~ELIJKE PROVINCIE

LAND~OUWGENOOTSGHAPS
I TENTOONSTELll NG,

'l'E WORDEN GEHOUDEN TE

RC» S :EC :EI ..A.. ~ .-.t ..,

OP

OcI>NDEROAG EN VRIJDAG,
25st~n en 26sten FEBRUARI, 1897,

O E Te~toonstellinp zal geopend worden op DONDERDA.G, 25
FE;BRUARI, 8 middags, en zal 2 dagen duren, .

;
OP DONDERDAG, 25 FEBRUARI van 12 tol 6 n.m.

I
I EN
I

OP VRIJDAG, 26 FEBRUARI, van 10 v.m, tot 6 n.m.
I
I

'l'OEqANG :-Eerste dag, 2jG elk; Tweede dag, 1/- elk; Kinderen
Halfpr1js dp beide dagen.

~pocrweg retour-kaartjes (eerste eli tweede klflsse), tegen de I;elft
der enkele [prijzen zullen uitgereikt worden aan houders Of koopers van
toegangskaartjes tot de tentoonswlling aan alle stations op de hoofd en
taklijnen in de Kolonie, gangbaar voor aankomst op 23, 2-1, 25, of 26
Februari, en voor terugkeer met eenigen trein op 27 en 28 Februari, en
] ste en 2den Maart.

Op de Wijnberg en Simonsstadscbe lijn zullen kaartjes (eerste en
tweede kla~se) wtgereikt worden tegen enkele prijzen voor de dubbele
reis aan houders of koopers van toegangs-kaartjes tot de tentoonstelling,
op den 2$sten en 26sten Februari, gangbaar voor terligkeer op die
dagen met ieenigen trein.

Kaart~es te bekomen bij het station en de bekken van toegang.
Onder' andere aantrekkelijkheden za.l er een competitie in bet

MAKEN VAN BOTER zijn op DONDERDAG,beginnende om 2 uur, en dr
REGEERINGS COMPETITIE IN 'T' MAKEN VAN BOTER op
VRJ.JDAO,b~$innende om ] 1 uur,

SPRIN~-COMPETITIE ELKEN DAG OM 3 UUR N.M.
i

PAR~DEEREN VAN PAARDEN lEDEREN DAG.
i

Ververscbin~en Op bet terrein, een spectaal opgericbte
. Dames Tbeekamer, en in Tenten.

DeEconomic Uitrusting Co.
HET. GEBOUW IS VERKOCHT

Oe YOOlTIlRI! moet nit dCII WC~' (Yt'I' Il iUIti wordeu. ~

Bezoekers naar de Stad behooren ons
een bezoek te brp.ngen, en zich van eenige
der aangebodene Koopjes verzekeren.

Vergeet niet :

De Voorraad moet Verkocht worden.
Hoek van Plein en Spinstraten, Kaapstad.

..f8!!:_ ,Execu teurskamér; !I!t...
BELAl'TG.RIJKE' VERKOOPING PUI BLIEKE VERKOO~ING Publieke ....vcr4er..k..oo....p....ine:"'1 B!!:;

. ! VAN KOSTBARE ,Publieke Verkooping In den TostamenLairen Boedel van
, wijlen den heer GEORGEM, BATTY

M UBElEN ZllVERGOE'O ENZ D~heerenVan der Spuy lml VAN KOSTBAARVaste Eigendom & Vee -,.. ..,- ..; t::E!~rEeG;,:~~:~1iVASTEilLOSSEGOEDEREN pE~~:~ge~:en~~rg~a~l~~'~r:
_ TE - ven, daal' zij hare plaats uit de ha.ndj ':\.,_- OP- hlx~cutl'lce~:aJH' pe~'OPlfuQliekeYeilinb1-. verkocht heeft, zullen Publiek Ver VRIJDAG, 26 FEBRUARI, 1897 ver oopen ut> A.h ER op

S '~' l~ J~ L T£ l~ B 0 ·8:,0H. k~pep te I OP DEl'LliTS Zaterdag, 27 Februari, 1897
;'VVELGEG't7ND

I KOE B ERG. r GLENNO á11as BHAUiER STRAA'r I.-Het welbekende Batty's
In Iden Boedel van wijlen Meju1fr. MARIA. E. DE VILLIERS, ;.' Hotel, bestaande UIt een gerieflijk

11.
4
' h. ur van Klipheuvel en Durban] Omtrent 2 miiien van de Stetie & 1Mijl geboll.w bevattende 11 Slaapkamers,

I geboren VAN DER BYL. Z tk te E I D
i Staties. '1'· van hel Dorp TULBAGH, lamer, .groo etzaa, ispcns,

O D' , De en KombUIS, behalve sene ruimep insdag 2 Maar4 a.a] Verkooping begint 9 ure preoies, Biljartkamer en Drankwinkel, Pak-
Om half 10 uur I¥.ecies, 1 f) E "b J P kamers, Zolder, Stal, W agell buis,

D . I ' eer an et rus Reynha.rdt en Buitenka'1lers, en een Kraal, en
e .onder:.0lgende Levende. Have, wegens ziekolij~e omstandig- staande op Erven N08. )2:2, 128,
Boerderij Gereedschap, Huisraad, heden genoodzaakt zijnde om zijn 124, 125 en 126 gr-oot, ieder tjO vt.
enz. boerderij op te geven heeft den on- x 1ZO voet.

J. Levende Have, als: dergeteekende gelast op gemelde dr II -Een pracbtige Biljart.Tafel
2 E I turn publiek te verkoepen. met toe be hoo re n.
span zwkart ze s 4 jaar, groot, De kostbare plaats gelegen als boven
en ster. , ,.' groot213 Morgen beplant met 65,000 III.-i Lot Huisraad bestaande

1 span vaal bruin Ezels 3 Jaar, WijngRard stokken en een groote uit Voor- Eet- en Sla a pkarner Meu-
eerste klas ' h id heid b b belen, Glas- en Aardewerk, Messen,

3 I E'I· terk ,;versc el en el vr?c t oomen. V k L
C) os. ze s, ,gro:?t .en ~~r . ! Het eigendom IS voorzien van or en en epels en KeukenO'ereed-
"'. Kar MerrIes Plets, waal' van iLoopend Wawr. schap. 0

een met Veulen uit den welbe- ' IV.-l Kapkar op Veeren.
kenden hengst "Suffolk Punch" : I. Levende Have, als.
van den heer MeUish. i4.j Beesten Goed Melk gevende Ras,

~ Extra Ezels. voor, Paarden. . als ook Trek-ossen en Beesten
I,Jufvrouw Rijpaard. gesebikt om te slachten.

15 ,Melk-koeiën, eerste klas, meest '~ Afrikaander Bul
.allen bezet van den oprecht rt- Ruian Paarden
·geteelden bul "Comet" van ~ Merrie do
den beer Landsberg. P Eerste KIM Top Ezels 4 tot 7

6 goed geteelde Vaarzen. i Jaar oud
4 Jonge Ossen. 1 slagt Os. t4 Varkens-
2 Water kar Ossen. i II. Lossegoederen, als:

200 Merino schapen. f4 Stuk-Vaten 2 tot ï Leggers
30 kinteel Bokken. )4, Kuipen 1 T;'ap ell onderbalit' LeO'-
1 Groot Varken ", '"1')5 V· l gers, Halfaam.Ankers, Tregters

... ette Lammers. Kelderger-eedschap
II. 13oel'llerijgel'eedschap, als: :2 Eerste Klas Brandewijn ketels

· ;1 Bo I.::wagen, 1 kap kar,1 openkar-op
2 '~apkarrenf waarvan 1 bijna veeren

nieuw. 1 Mes-rijkal'
l Dpen Buggy i3 Ransom Ploegen Dubbel Voeri~t~wagens . il Howard do do do
· 0 wagen, 1Water Kar 1 do Egge

2 Selfbinders, "Massey" in goede ~ Zeep Potten (Nieuw)
orde 1 8nij Machine (Johnson)

1 Reaper "Massey' bijna nieuw I Lot Ijzeren Palen en Doorn Draad
1 ··'Vinnowing" Machine )1 Lot Eiken en Olie Houten Palen
5 Dubbele voor Ransome Ploegen Groot lot Mest
1'" Darling" No. 2 t Lot Zink Platen
2 Drie-voor Ransome Ploegen ?:aa-d Haver, Garst, Rog, en Koorn,

.3 Enkel-'Voor "" (du 'I'oits Baart en 7 aar) voor
1 Enkel-voor "Oliver" Ploeg buiselijk gebruik en Toeder,
2 Braaklands Egge Koorn, Ro r; Garst en Havor
1 ~toplands " Lot Dek Stroo, 1 Lot Koorn Kaf,
1 Paar Kartuigen 1 Lot Haver Kaf
2 Span Wagentuigen 1 Lot Haver Stroo
5 Span Ploeg " ; Alsmede het gewone assortiment
5 Trek Zwengels en Kettings Huisraad en Boederijgereed-schap
1 Brandkast" Safe" te veel om te melden.
2 Scbalen

12 Zeisen P. J. P. MARAIS, AfSlager.
1 Naai en Zit Ba.nk V!'ndu·Kant.oor,

100 Lbs. Zwavel, 3 Trek Zagen . Tulbagh, 10 Feb., 1897,
1 Vleesch Kast, 1 Provisie Kaat ----- -- --., ---
I Blaasbalg, 1 Wagenzeil

Een lot Vorken, Graven, Scboffels,
Strooimes, Touwen,Katrollen, Wawr
en Vleesch Balies, Wijnvaten,
Bokkies, Planken, Timmermans-
ger'eedschap, enz , enz.

III. Huisraad.

i PORTERVILLE,

Puh] iek A Verkooping
Het gewone assortiment huisraad

bestaande uit Eet, Slaap en Zit
Kamer Meubelen, waaronder een
" Parlour Suite," Toilet Tafels met
Marmér Bladen, 1 Weerglas, 1
Koper Komfijt Ketel, verder Glas
en Aarde Werk en Keukengereed-
schap, en een menigte andere
goederen te veel om w melden.

e Maanden Crecl.let;•

De Wod. J, A, LOUBSER.

Yan der. SpUYI Immelman a: Co., Arslagers,

-TE-

ZOOVOORBIJ
-op-

Dinsdag, 2 Maart.

Vendu· Kantoor
Malme8bury, Feb, 1897.

DAAR de heer J .\:>i DU TOIT
zijn plaats verkocbt beeft

zaJ de ondergeteekende publiek
verkoopen :-

,] Extra Bokwagen
1 " Scotsch Kar
1 " Open "
~ Twee-voor- Ploegen
·~Een " "
:2 Span NiplJwe Tuigell
'2 " Z\\'cngels ell Ketting
1 Egge

3W.' Aanteel :-;c!iapr!1
:1 Lot Bokken

Zei. Aanteel Bcc'sten
2...>Slacht Ossen
6~'Extra Ezds
5 'VI!eITies
1 \r'eulen
] Lotr,Varkens
J " Zweepstokkell
1 ,. Boerderijgereedschap

f~~Mudden Koom
100 " Haver, goon '·001' zaad

KENNISGEVING
Aan Crediteuren en Debitenren,

Eetkamer in In uen Hoedel van w1jlen AD.HI
KAREL 'BllEDELL van Helderberg,
Stellenbosch.

De Berde van bet 1ste Bataljon Leiceswr Regiment (met vedof
YBn ~l'r., ": u LI.lA \I Y van het regime~t) ,za! op beide dagen spden.
t Er zali lederen dag eon wedstrijd III t beslaan van paarden zijn,

Op last van 't Comite,

MA YK ARD NAS H, Secretaris.
Genoot'8chap, éolonnru.le Chambers,

h.Olr~t![n8.rlrL8·&r8.l.t,Kanpstud, 15 Feb., 1897.

'" Degenen die tentoon willen stellen worden herinnerd dat
dag is voor het inzenden. van inschrijyingen. Late

zullen echter ontva.ngen worden tot op DONDERDAG, 18
, vergezeld van een Ildditioneele halve fooi, mits dat er

I

MAYNARD NASB, ~eoretaris.

"

\
LL EN die iets te vorderen

.- bebbell in bovellgemelden
Boedel gelieven hunne vOl'ucringen
bij de on~rgeteekenden in t.fl leve-
ren vÓt5r of op 80 .Maart,
aanst. . En zij die iet.s verschuldigd
zijn aan gemelden Boedel gelievon
hunne schulden te komell vereffeIlen
binnen den bepaalden tijd.

P. J. BOSMAN & ZOON,
Agenum voor den Executeur Datief.

Stellenbosoh,
16 Feb., 1897.

enz., enz.

P. J. RETIEF, Afslager.
u-Kantoor,
lrO'h~?'~, lO Feb., 1897.

D. SPUY,IIIELMAN & CO.
. ndu Afs'a~ers en AJTenten

Malmesbury ell Paarl:
" UNITY."

HA NOVER.

Publieke Verkooping

De Verkooping te beginnen om 10 ure v, m.
B DE VILLIERS, Afslager.

Hanover,6 Feb., 18!Jï.

DE Verkooping van :,r, Ezels,
goadverteord voor ,,', '~::'iS!tAI;,

Jen. 3den ~l\.\,':T, aan Kla[1llJlild-
Statie, zal ~ IEl plaats vinden .

1.. A, STOFBERG.

'TE
12

KOOP
ERVEN, annex !J(,t dorp
Riebeekskasteol, beplant met

20,UOO wijnstokken en 80 vrucht-
boomen. El' is l'en goed woonhuis
bevattende 7 vertrek ken Iltal bp-
diende kamer en. kelder 'met vaat-
werk. Dit eigendom is aelE'gell a.m
den hoofd weg tusschen RiebeC'k eh
Hermon en ook tusschen Piket-
berg Road en Mal mesbu r'y, eu
daarom zeer gescbikt \'001' eene
~zigheidsplaats. Water is e-r volop
lilt een sterken put.

DOl' aanzoek bij W. J. Hoffrnan,
Rielx'ekskasteel.

11 Feb., ] e9 7.

DURBANVILLE.

ONSECTARJSCH E SCHOOL.
BENOODIGD.

EEN Eersw .Assistent, SalaI1S
£80; Ook een Tweede Assis-

tent voor bet Kinder-Departement,
Salaris £6U. \\T erkzaamhedcn, in-
dien mogelijk, nadp.lijk na de April
vacantie te worden aanvaard. Er is
een goede opeDIng op Iwt dorp
voor. een bekwame muziek -onder-
wijZ8J·. Applic ",tics met g(1(.uig-
schriften te worden gezonden aan
den ondergeteekende voor den
20st~n ])1A."HT.

,D. J. DE VILLIERS,
Secretaris,

18 Februari, 1897.

Onderwijzer Benoodigd.
A PPLICATIES met certificaten

"an bekwa:lmheH! goed zedelijk
gedrag en lidmaat.-;raap eener
Protestantsche Kerk, worden gP-
\Taagd voor petle I (TOl' - Kla..-s
Publieke School te TlJirlstane, dist.
Barkly 00:'1.. l\enlJi" \'Rn E1Igel~('h,
Hollalldsdit ell Muziek wordt
¥erl'iscllt. AI'plicali0s zulku inge·
wacht worden door dVIl ollc]('rgc-
teekende tot li) ~1.4.AI:T H:1I1,;t. I)"
School te lJeginnt'1l mrt de \'kc:llltil'
in .~\rril. Sahris Ui(1 I,er jn;;r l'n
V rlJ l' Ill\\'olllng.

JA;\' G I{ETU\(;,
'l'lllrbtml",

Hal kly J,J"oL
I'.(J. B',k'prilit

BENOODIGD,
EEN OlJderwijzer VUOI' l'en

Blliten,;chool d ist., \ (,tt IIIR-
ham, Kolonie Natal, om (1IId"".I·jis
te geven aan lj (Jf ï kindl'J"fI. ..
Hollanllsch E:n Ellgelscb. VOGrk~nr . _
aau iemand die mnziek kent, Halarig
£60 per jaar eu vr1Je lOwonll1g.

_- ..__
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Publieke Verkooping
-TE-

MOSSELBANKRIVIER,
HaJfwea Tus.8chen Durbanville en

.KlIpheuvel.

Op WoensdaR", 71 Maal!, a.s..
OM 10 UUR PREel ES.

DE HEEBEN V:\~ DER Srur,
ImrELlLL'l' & CO. behoorlijk

gelast door den Hoc» JAN H.
LOUBSEH., dio zijne plaats uit de
hand verkocht heeft, zullen voor
zijne rekening op bovengemelde
Plaats en datum, Publiek V er-
koopen:- '

DE ONDERVOLGENDE LEVENDE HAVE,
BOERDERIJGEREEDSCHAP EN

GRANEN, Bn8., en«.
I. Levende Have, als :

10 Gedresseerde Ezel:!.
7 Do. Paarden (Ruins).
18 Geschikte Trek-Ossen.
40 Aanteel Beesten.

260 do. Merino Scha peIl.
30 do. Bokken.
as Varkens.

II. Boerderij-Ger.eedschap, als:
2 Extra Bokwagens.
1 Kapkar·.op Veeren.
1 Open Kar do.
2 Waterkarren, 1 Schotseh-Kar

op Veeren.
2 Self-binders ., Dai"y & Osborue'
1 Losgooier "Osborne."
2 Span Wagpn Tuig£.n.
2 Paar Achter do.
3 Trek Zwengels en Kettings.
2 Drievoor Ploegen "Universal

en Africander."
4 Dubbel-voor do. " Ransomas.'
2 Enkel-voor do "Oliver's."
2 do. do. " Howards."
1 Ploeglands Egge.
2 Braakland; do.
3 Landskribbou en Bokkies.
1Wate!' KrilJ.
7 Wijn Vut en.
1 Lot Balie".
1 Weegschaal,
1 Lot Graven, Pikken, ,"orken,

eli wat verder tot eeue boer-
derij behooren.

Ill, Granen, als:
50 ~rlldden Kuren.
(.,) " Zaad Huver.

100,000 Ibs. II ooi.

IV. En eindelijk bet gewone as-
sortiment Huisraad, Glas- en Aarde-
werk en. Kt'ukengereedbchap, en
een menigte Andere goederen tt'
veel om te melden.

fl MAANDE\" KREDlE1'.
KOST EN DRANK VOLOP.

JAX. H. LOeBSER.

Van der Spuy, Innnelman & Co.,
AFSLAGERS.

Vendu-Kantoor,
Malmesbury, Ft'lJ. 1807,

Pu bliek p Ver k 00pin.g

DE heer PIETER E. H.o"ux,. zijne
plaats urt (lt' hand verkocht

hehlwnd,,, heeft dl' II eercri V an der
Spuy. J rnrnelma n ,\: ('0, gelast pu-
bliek te yerkoope!l te

REMHOOGTE, RlEBEEKKASTEEL
Op Dondcrdag, -t ,raart, a,~

om 10 uur precies.

I. J"crelull' "aH'. Ilb :
;1 Ezel", ::! en :1 jaar
2 Merries g~scllikt iD \'001'- en

Áchtt'rtuig
1 p~l1l' Eer~te - klasse Karpaarden

(Ruins) goed gedresseerd,;j jaar
0\1(1. lG halld hoog.

1 Extrtl Rijpaard
200 Aanteel Merino Scl,apen, ID

goode conditie.

I I. Boe 1't1e I'ij!!'f' l·pl'd.,(' lt Ilp, ab:
1 Bokwagen
1 Openkar Ojl \'eeren, Ilieu\\'
1 Eprste-klas Afslaan Kapkar, bijna

niellW
1 Spal! "-u('L'nt\liU't'lI
:? paal' :\cll~t'r(lIlgL'1l
1 Zadel en Toorn
1 J)ulJht·le-yoor I. HaTlS"IIJe" l'lol'g,

hCHt haIk
Enkel-\'oor " !{aTló<ome"
l'itopillnd,.; Egge
Lang Lnude!'

:!~ Urnn'il ell Vorkl'1l
1 lot DruiwlJ Halit·~
1 "Drlli\'L'n .\lanllJI'S
1 " Dpk"t 1'00

III. Graan, Wijn, Brandewijn, als:

do.

[JOMild Zaad Haver
H " dil Toils KorPIl

3'-, Leggers Wijn (bat~fl' oog,t)
3f.. BrandelI ijn
1 Wijnpodrp (ForeH) met :;, ivoe~
leider8.

Eilltlt·1 ijk :
Het 'cewone Hl'sortilrlent H lli"raaJ

RUIM CREDIET.

P1ETER E. H.AMM.t\~.

illl der SpuYJ Immelmfin & Co., Atslagtrs.
" endu-Kantoor,
- Mlllm€'l!bury .Feb., 1897.

FILLIS',
GROOT CIRCUS

EN

MENAGERIE.
•• I. de bron van gezondheid.

Ayer's Sarsaparilla
Zuivert het Bloed,
Versterkt de Zenuwen,
Scherpt den Eetlust,
Verdrijft alle Matheid,
en Maakt het Leven een Genot.

oZUIVER' BLOED~
un Publieke Werken.V-OOR ALLE

N BOUWMEESTERS. £7 per i~ele Zak,1van 200 Ibs, 10/6. j
. I

VOOR BOOM· EN'WIJNGAARDEN,
. £a 10/- per Ton.. ; • . 'I

- Enkele Zak~ van 200Ibs, 14/- i
, ~,. 1,

VOOR AARDAPPELEN, '
£S 10/- per Ton. :

. Enkele Zak van 200 Ibs. 18/6.

OPen' Eiken Avond. RS wórden gevraagd voor
het oprichten van Publieke
wen, enz., te Van Wijks Vlei.

oecifioeti es en plannen zijn te zien
informatie te bekomen

i het kantoor van den ouderge-
. de, en aan het Resident
ziscraata Kantoor, Carnarvon.
nders, duidelijk gemerkt "Ten-
voor Publieke Gebouwen, enz.,
Wijks Vlei," zullen ontvangen

door den Controleur en
teur-Generaal, Kaapstad, tot 's

op DINSDAI;, 30 MAART,

I'S moeten twee bevredi-
borgen geven voor de behoor-

vervulling van bet contract en
anige borgen moeten den tender

tee1\lCIlen.
Het is niet bindenn den laagsten

of eenigen tender aan te nemen.
H. S. GREA VES,

voor 1:I(0)fdluspckrcur vu n Publieke Werken.
Dcpll~tcmellt nm Pul.Heke WerkeII,

liiaapritad, ~~ Feh. 1~!)7. JUNCTIE,

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MENAGERIE OEN GEHEElEN DAG OPEN.

Dieren worden i'evoed om II uur v.m

F. E. FILUS Eenige Eigenaar,
H. T. PHILLIPS !gereende Bestierder.
CHAS. BARRASS Secretaris en Thesaurier

Lijders aHll') indigestie, a lg cuicc nc
verzwakking, huid-ziekten, of andere k wa le n door
onzuiver bloed veroorzaakt, ge\'e men

,Alles Contant; vrij op wagen op spoorw~grijtuig.
Goedgekeurde wissels genomeQ voor kre~et termen.
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet tenuen.

.OP AANZOE~ BIJ

Ayer's Sarsaparilla,
GeprlJparetlrd door Dr. J. C, A.fel' " c«, laweII, Mass., U. S. A.

Op de CrooteQOUDE MEDAILLES Wereldtentoonstellingen.

UDD-FELLO\VS ZAAL,
PLEJJ:NBTRA.A. T.

Laatste F.) Dagen.
Laatste, Dagen.

. DE NIEUWE LONDENSCHE

WA S SEN BEE L DEN GAL E RU,
WHITE,

BURGS;TR.A.AT •
RYAN & CO:"

AVER'S PILLEN, versuikerd. zacht maar werkzaam.

De nieuw mengsels hier ~angeboden hadden een !Vr~
uitgebretde proof I.aatste Jaa~,.en gave.l?-volkomen bevredi-
ging aan allen die ze gebruikte. WlJ vragen een pIpef-
neminS", indien slechts een .kleme, want W1J vertrouwen
dat WiJ volgende Jaar een groo)e aanvraag zullen hebben.

Goedgekeurde' wissel betaalbaar op ]5 Februari 1898, tegen £1
per ton extra.

Open 10 v.m. tot [, n.m., s' AvoDIls 7 tot 10.

6C:I ,
ed.

ENTREE.
ENTREE, VERKOOPING

EENE PUBLIEKE VERGADERING zal gehouden
worden in de HOFZAAL te STELLENBOSCH,; op

'VOEN'DSDAG, :3 ~IAART, '8 avonds om 8, uur, met
hét doel te besprekon de zware belastingen : op
levensbenoodlgdheden, met liet oog op hunne ver-
wijrler] ng,

DE HEER W. HAY, L.W.V.

-TE-
DOODBERICHT.

NAUWPOORTAAN bloetlverwanten en vrienden wordt
bekend gemaakt dat het den Heel'

van leven en dood behaagd heeft tot zich
te nemen, dool' de koorts, on~ teederge-
liefden zoon WIJSIlA,SD A:'oiDRIEM, in den
bloei zijn levens, slechts 17 jaren en 2
maanden oud, op Vrijdag, den l2del1
Februari, om ,) UUl' '8 nam iddags.

Hoe zwaar dit verlie« DUS treft, wij be-
rusten in den wil van God. Tevens brengen
wij " onzen hartelijken dunk toe aan dr.
Weber, J. MARAI' en echtgenoote, G. Ot;

PLE.'''IS en echtgenoote en Mej. JOHS.
JOL·HRT.

De bedroefde ouders,
W. A. v. P. MERWE,
M. I. n. MERWE,

geb. MARAIS.

Bij het Brit.

MAANDAG,
African Hotel,

22 MAART,:a:OFZA.AL_ OP A.S.
Dep4rtement Y~ Publieke fertea: Goedkoop Brood!

ZEEKOE RIVIER BRUG, VI '1-... ,
! - Goedkoop eescJ.1..TENITlERS VOOR KONTRAKT No. 1. .I __
I

Bruftehoofden, Zuilen en BellOhermwallen
'Voor ~eekoerl vier Brug, afdeling Coleeberg

BEGUNSTIGD met instructies zal de ondergeteekende op ge.
melden daturn verkoepen

I. Scha.pen :-1300 JOlige Merino Hamels, :JO K~Ij,,;('be
Schapen, ],')1) Hamels van -1- tot ti tanden, ,')0 Rarnbouillet Rarnaien,
50 Vette gekruist.e Shropshire Lammeren.

II. Hoornvee, Paarden enz.:-lfi~Goede
Melkkoeien, grootendeels met kal~ers ~oor. korthoorn bullen, HJ.!. ~ongL'
Ossen 20 Ossen in goede conditie, i)'0 'aarzen, 18 Slacht- en I'rek-
ossen,' 4 Korth~rn Bullen, [) Rijpaarden en Merries, De Volblued
Geimporteerde Hengst, " St. Augu;-;tinc."

De Schapen en Beesten zijn bijna allen geteeld noor den WelEJ. Heer
'I'hos, J. Plewman, beroemd "oor zIJn uitmuntend vee, en het pubhek
kan verzekerd zijn dat het vee te worden aangeboden puik CD van
hooge klasse zal zijn.

Onthoud! Nauwpoort Junct ie, ~laandag, ~2 Maart , 18\17.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 URE V.M.

H. V. L, SLUITER, Afsla {jp.r.
Colesberg, L3 F('b. 1807.

,
""'ENDERS duidelijk gemerkt
1i "Tenders voor Zeekoerivier

Brug," zullen door den Controle~r
en Auditeur-Generaal, Kaapstad, lil

ontvangat genomen worden tot 1~
uur WOF.:O<SDAGMIDDAG,2-1, Februari,
aanst., voor het bou wen van gemet-
seld~ Bruggehoofden. Zuilen, Be
scherrnwallen, Heining enz., enz.
van ' een brug te maken over de
Zeekoen vier, Colesberg.

Teekeningen, Specificaties en
Kontrakte, voorwaarden te bczich-
tigel~ op app~icaties aan het kantoor
van bet Publieke Werken Departe-
ment, te Kaapstad on Port 'Elizabeth
zedurende gewone kantoor uren.
" 'I'énderaara moeten den tijd ver-
melden binnen welken zij op zich
nemen het in dit kontrakt vervatte
wer~ te volvoeren, en iedere tender
moe~ get.eekend worden door twee
vold~eDlle borgen, die de behoorlijke
lerv*lhng van het kontrakt zullen
garalldeeren. .

D~ laazste of e~llige lender wordt
• 0

niet hoedzakelij k aangenomen,

W. WESTHOFEN,
pro Hoofdinspekteur P.W. Paddavlei, PiK OIlC!epOSt.

NICOLA A'3 LJU 133 ER,

DOODBERICHT .

OVERLED~:N te Hanover op den I~"en
Februari, 1~97, iu denouderdom van

il jaren IU maanden de heer Puu.u-ns
J')H"~:\t: ...ASHIO:AS \\'A'1~:H.\1E),"-:H, voor vele
jli"eu lid "an het Parlement \'001' dedis-
t rrk ten Hunover ell l'olesl.JeJ'g.

DOODBERICHT. zal de Vergader! lig toespreken,
AA.'i familie Pil vr-ienden wordt bekend

gemaakt, dat het den heer behaag-d
heeft, JOOl' den onverbidde lijken dood, tot
zich te ne men , on" t eede rgel ief'de moeder,
?I-!..';['.-U.EH CATAlil\.1MAJ.A.~, Geb. Bosman,
in den ouderdom van;7 jaren ti maanden
en 17 dagen. Hoe smartelijk dit verlies
ook is, ,...illen wij zwijgen, daar zij 2
Jag-cn \'()()J' haren dood aan ons zeide dat
haar levens loop ten einde was. en aan hare
k inderen die afwezig waren de boodscbap
nil liet: lk ga JpZ"" in volle vrede tege-
moet, en ga slechts vooruit naar mijn
vroorue vroeg g!'8tor"~ne vrienden die ik
allen ook daar ver-wacht. Zoo zullen wij
ZWlJgen

'\I('t., deze brengen wij ook onzen har-te-
lijk"n dank IOC nan ds. Tr-uter, dr. C_astles
en rk-n her-r Eu vrurd ; alsook, m evr. \ retor.
en de vele vriendon ,OOI' hunne on ver-
moeide hulp en symparie. Lit uaam del'
gezllmeutlijke kinderen.

S.\ RA. S. ROt X. Geb. du Tuit.
:\f.\THYS M. DU TOIT.
MARIA B. m;RG'LR, Geb. dn Toit.

KEN NIS G E V ING.

WEG ENS groote drukte in onze bezigheid en ten gevolge van, het
verhuizen naar onze nieu we gebouwen, is het om onmog~hJk

onze gewone exhibitie ..op de VVestelijke Provincie Landbouwtet.toon-
stelling te maken. WIJ noodigen echter bezoekers. na~r Kaapstad; UIt
om onzen voorraad Landbouw-Gereedschap en Machiner-ie, den. grootste
in de Kole-nie, aan onze pakhuizen op den hoek van Sr. GEOR.m;'. en
STRAXfJ~TRAATte komen bezien.

TE KOOP.
De Ondergcteckcn.h- biedt aan' Hit de hand te koop.

000 ~lUDDEN ~ClIO()NE ZAAD HAYElL
R. o.. Niet selioon gemaakt door een Wind Machine. Prijs 1;Js I,d per mud,

Za k ken Hitgl'wndertl.
Geleverd ann Malmesbury :-:Itatie.

M. ROBS

Kaapsche

Veranderingen in de Plaatselijke Treinen.
IN WERKING TE KOMEN OP MAANDA.G, 1 MAART 1897.

G ouvernements Spoorwegen.i
Departement van Pn blieke Werken,

_._~aS~~tacl, 30 Jan ~~_. __ ._._. _ Steynsburg Publieke School. BEN 00 DIG D
E E'N E GECEHTIFlCEERDEBENOODIGD; eene onderwij- ONDERWIJZERES voor de

zeres; werkzaamheden te be-
. , di iik <lI Kinderafdeeling in de Richmond

gmnen, In ren mogeTl] " op - Publieke School. Kennis van 'betApril. Hollandsch eenc aanbe-
veling. Salaris £80 per jaar. Kindergartenstelsel vereischt, als-

Applicaties met afschriften van I ~nede d~t applicant slag .~ecft om
etui schriften zuilen antvangen ' Jonpe k~nderen te onderw'Jzcu:

~ore!n tot 21 Maart. _ rSalans £80 p.a. Werk te beginnen
D .A LOMAX Ina Apnl vaoantic,
s.. - '. Applicaties zullen door den onder-
Hon. Secrotaris. , geteekende ontvangen worden niet

---S-E NOO-D lG D---- i later dan YR;.J~.Ag' ~!!~~~~'a.s,

Een Assistent in de PulJ/ieke School Secretaris.
te Rhodes. Richmond,

l:J Februari, 1897.

PUBLIEKE VERKOOPING Onderwijzeres Benoodigd
op eene Buitenplaats in het

- TE - Distrikt Bloemfontein.
STELLENBOSCH. De tegenwoordige 8'20 v.m. trein naar Malmesbury zal van KAAp-

stad vertrekken om 8.15 v.m.
De tegenwoordige 2.10 n.m, trein van Malmesbury des Z

zal om 2 30 n.m. vertrekken.
De treinen naar Sir Lowry's Pas zullen dagelijks van Kaapstad

(Zondags uitgezonderd) vertrekken o.m 8.1 :j' v.m., en 4'~0 n.m. r
De tecenwoordice 7'10 v.m. trein van SIr Lowry 8 Pas des Zater-o eo

dazs zal vertrekken om 7.5. v.m.
e De tegenwoordige 3'45 n.m, trein van Sir LoWI'Y's Pas zal vertrek-

ken om 3'3,') n.m.
De :3'38 n.m. (enkel Zaterdags) trein van Kaapstad naar Stellen-

bosch en Sir Lowrys Pas zal gestaakt worden.
De 7 n.m. (enkel Zaterdags) trein van Stellonbosch ~al gestaakt

worden.
Voor verJere bijzenderheden, zie passagiers tijd-tafel Biljetten.

C. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.
Kantoor van den Direkteur-Generaal, van Spoorwegen,

Kaapstad, 20 Februari, 1897,

BENOODfGD,
11"'E~ assistent ondenvijzer VOor
:.J de publieke school alhier.

Salaris £80 pel' jaar. Applicaties
vergezeld van getuigschriften zldlell
ontvangen worden tot den 8~tl'n
Ma.art door den ondergeteekendl'.

APPLICATIES vergezeld van
: de noodige certificaten zullen

door den ondergeteekende ingewacht
worden, niet later dan 12 Ma.art}
1897.;

Kermis van de Hollandsche on
Engelsche talen en Muziek vereischt

SaJiaris £+8 per jaar en vrij logies.
I

II. D. ROVX.

III dell lusolvcntcn Boedel van
WIL!.!."I DA'lóIEl.";,thans te 'Vor-
oester, Timmerman.

DE ondergeteekende behoorlijk
gela,.;t, door den eenigen Trustee

in bovengenoemden boedel zal te
:--ltellenbosch tel' plaatse verkoopen

OpVriJ'dag, 12 Maart,1897 BloerMontein O.V.S.
-~ox 160.

Dat Kostbaar Huis, Timmermans-
winkel, Vrllchtentuin en Grond
gelegen in Bergstraat, hoek van
Rijnenldstraat, vroeger bewoond
door den insolvellt.

Het Eigendom besla.at Erven 3G,
:!3, 18 en het recht dat de boedel
heeft op perc~el 1D. .

Het Eigendom is goed gelegen in
bet bestp deel van Swllenbosch. Op
Je yel'kooping zal aan koopers
gelegenheid worden g~gevell om in
bezit te komen van bovengenoemd
blok ill (érl lot.

ASSISTE~T moet in staat zijn
te toonen :3de klas certifikaat I

van bekwaamheid in Engelsch en
Hollandscb. Naald- en Handwerk
noodzakelijk eu bekwaamheid om
in .Muziek en Zangkunst onderwijs
te geven en van goed zedelijk ge-
drag. Salaris £fjO per jaar.
Applicaties moeten aan den onderge-
teekende gezonden worden niet
later dan den I;jden Maart aanst.

C. W, CLOETE, Sec.,
P. K. Rhodes,
via Barkly Oost.

i~ENOODIGD .
Een Onderwijzer or Ondfrrijzeres.

---------

APItL1CA TI E~ worden gevr~~,gd
vOor een AssIstent OnderwIjzer

of Onderwijzeres voor de Derde-klas
Publie;ke School te SLrijdenburg.
Getuigschriften van bekwaamheid
worde* vereischt en de Onderwij-
zeres IjIoet ook band werk kunnen
doen. Salaris £75 per jaar. Werk-
zaamhfden te beginnen na de A pril
vacantIe. Applicaties te worden
ingezo~den bij den ondergeteekende
niet later dan 25 M,HUT, 1897.

N~ J. BADENHORST Jr.
Secretaris.

Strijd~nburg, via Krankuil.

·-~t~ST-E-~~~S ~~~G-~~~---

PU~LIEl(E .SCHOOL,
(MOSSELBAA.I.)

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

HOOFDLIJN SPOORWEG VERANDERINGEN. J. N. VU'K.
I Pifjuetberg, 27 Januari, 18~17.

Opening' der Noordelijke Verleng'ing', "BEAOH HOUSE,"
SOMERSET STRAND,

N JEUW LOGIESHUIS,

.KOD1t,ZIet en Koopt.

P!rL D. CLUrER, Afslager.
St(·llenboi'ch,

::!I) Feb. 1807.
WEGGELOOPEN')P en na 1 Maart.I897 ZIIllen Passagiers reizendE' met de ~)·O v.m

( Snel Trein "an Kaapstad naar Kimb~rl~y, Vrij burg en ~.af~king,
aansluiten te De Aar aan een Goederen 1rem, waaraan een rIJtuig 7m
O'ebecLt worden w Kimberley aankomenue om 8A':; n.m; te Vrij burg
('ho V.ID en t'e .Mafeking om 2'5:) n.m; instede van om 7'20 n.m ; ;3'5
v.m rn 1'0 n.m respektievelijk. . . • ..

De Snel-trein vertrekkende "an Mafekmg om 10';)0 v.m, van VrIJ-
bu['g om 7'4{) n.m en van Kimberley om 3'10 v.m Daar Xaapstml,
Oranje Vrijst:\at en Transvaal ..zal gestaa~~ worden. .•

Er zal geen aansluiting bIJ .ce Aar zIJn met den treIll ve!,trekkende
van Pretoria om 10 v.m; van Johannesb'llI'g om 12 uur del! mlddags, en
van Bloemfontein om 12'40 v.m naar Kimberley, Vrij burg- en .Mafeking.

OP 12 dezer van de plaats van
den ondergeteekende, 1 Licht-

bruin Ruinpaard tusschen 2 en :1
jaren oud, met doffe kol, yelJler
ongemel'H.

Heeren Schutmeesters en anderen
bij wie gemeld Paard l110ge aan-
geloopen zijn of nog moge aflll-
loopen, gelieven el' dadelijk kennis
van te geven aan den onderge-
teekende, door wien alle billijke
kosten zullen betaalLl worden.

P. D loL' TOIT, SIê.

BENOODIGD FRED J. HOITSEMA.

BILLIJKE PRIJZEN! GOEDE BEHANDElING I IDA.DELIJK ecn ver{.rom ...bare
vrouw of gchnwd paar z()ndpr

kindereII, om een blliten hotel te
bE'stierell (cpn gezondheiJsoord)
geen lOll mijlen van Kaapstad.

Doe aanzoek onder letters C.C.
Kantoor ("[pe Times.

Ezel1\J1IIQ'ti kUHl en
L·

BIJ dell OndcrO'etl'ekclldl' IS

komen aauloop;n l'en dOlikt'r-
bruin Ezel Merrie, bejaard, al V)('r
vo~ten beslagen. De eigl'naar gv-
lieve dezelve af te halell t'lJ de Oil·

kosten te batalen aall

C. W. LUL"\\'.

VOO~ bovengl'lloemde School
benoodigd (na de Paasch-

vacantoo) een Hlllponderwijzer, be.
kWa.-1.miom onderwijs te geven in de
gewond vakken als ook in de Hol-
landscb;e taal. Verder zal als aan-
beveling dienen: kennis van Zang-
kunst •(Tonic Solfa), Houtwerk,
Teekenrn en Lichamelijke (Jefenin-
gen (l'hysical Drill). Aanzoeken
vergeze;ld van ~etlligschriften zul-
len door den ondergeteekende
ont.vangen worden niet laLer dan 1°
MAAHT, i e.k.

, A. J . .?IkNALLY,
Hou. Secretaris.

Sr.HUTBERIC HT. OPENING VAN DE NOORDELIJK8 VERLENGING.
De Bechuanaland ~poonn'g Maatscbappijs Nieuwe lijn "all Maf~-

king naar Machudi zal yoor Passagiers en' Goederenvervoer geopend
worden op 1 Maart ]8\17. . .

Passagiers Treinen zullen van .Mafeklng naar Machucll vertre~ kQn
des Zondags en Woensdags o;n V30 T.m, a.aI.lkomende te Macllmh mo
(j'Z;j n.m. '.

Pas::a!!Ïcrti zullen "an Kaaplita.d vertrekken om 9 n.m des Donder-
dags en Zgndags om bij deze tre.inen aan te sluiten.

Treinen zullen van .MacbUlh vertrekh'n des Zondags en Donderdags
om 8';j v.m aansluitende bij Mafeking met de treinen aankomende te
Kaapstad om 6 v.m des Woensdags en ,Zondags, en te De Aar, met de
treinen vertrekkende om 12' 30 v.m des Dmsdags en Zaterdags VOor de
Orauje Vrijstaat, TJ:~w;vaal, Port E.lizaloeth eu ~?st Lauden.

V 001' verdere bIJzOl:derht'den ZIO Pllbhekc 'Iudtufels. .

C. B. ELJj-IOTT, Direkteur-Generaal.

Kantoor van den Direkteur-Generaal van Spoorwegen,
Kaapstad, 20 Februari, 1897.

A:\N(;EI.lOLDr:~ in hct schnt te Klip-
lonk "'il'[' d(,1l \'(,l'Oorloofden tijd en

te wO"di'n \,er;';o('r,t op dell :!7de,. Febrn,u'i,
18!'i ijldit·" Iliel lt>VUJ'CIllI'olost :-Een
licht I,,·uill. HlclTie p"ard. ull~d.eekend, on.
,,(·mcrkt. g-ebrallclmerkt J. K. J'echter-
oout, omt,-ent :l jarell oud. Met ren !)
maanden oud ml'J-ne ezel veulen.

Get. F. J \'AN DER .MERWE.

Langkloof
(Paardenb"l'g),

diot. MaJmesIJury,
lij Februari, 1807.

Achter Gl'oenberg,
Wellington.

--~ ---------- - - -~-'-
STUKYATl~N !

KUIPEN! !
][OGS][~lADC' , 'I, IDE Subscriptie op "DE Z lill-

.LJ ,)... AFRIKAAN en O:\~ 1..-\ \ U'----

EN alle soorten van Yaatwerk is van af 1 Januari, I~~I~, krug

te verkrJjgen tegen de laa!!8t-e Igb~racht op den ouuen PrIJ', l<'

Markt Prijzen bij den Onde~ge- ~~ten: I _Een pond zes sLilJlDg' per
t€ekflnde. Jaar of 6 I) per kwart.rutl.

MN INTEEKENAARS,
&:but"'('c"tcr.

AA~(;EllOl'llE~ in het Sl'hut. te
K IS\'ervlei over den \'t'Y'oorloofden

t ij.} en til wnmen "el'kocht op den 27sten
Fehnw.,·i, 1"~Ii' indien lIi .. t te"Ul'eu gelost

:! li,,],t ru"de I)~"l'n !'l<:htcro,ll' zwaluw
staul't. I",ken.>')l· ~ueetJe vau achter, om.
trent ;, jIlren oud.

Get. U. D. WICKENS,
S<;hutmeester.

C&lvinia, 19 Eeb. 1897,

COED WERK GEWAARBORGD.
H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

Paarl.

B"lJ . A. B. HOFMEYR.ATlE,
I GELEVERD.

P. J. "I d. MERWE, NiellWland·
SecN:'t.an5·

Drukpersma.a.tschappij,
I Van de Sandt de Villiers dl CO'I Bpkl,

17 Aug'J 1896.
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VER..t{OOPINGEN

STADSNIEUWS

23 FEBRUARI. 1897.
van de schoolgaande Jeugd?

HoUalldschtl AfrduulJlden thans
n Iba hten dan bunno \ d l'S 0'
deden Heeft dit Jelei! te ..

arme blanken kwestio ?

3

De heer Rhodes voor
De beer Rhodes IS nu 1\\ ee lagen OD

dervraagd 'oor bet Brltsche padementall]ll
comité J ot dUR ver IS ZIJIl coutrave~
hoor eukel door Bil Wl lliam Harer urt gê
leid Is het w aar dat eerst al de 0PPQ
sltle en daal na ook de I'ege~rlngsleden
hem haarfijn gaan ondervragen over elke
mogelijke kwestie direct of mdllect ID
verband staaude met den Jan18AOn 100al,
dan zal onze ex premier "el nog een
paar weken op ric pijnbank woeten Zitt
ten", 'oor hem die de Trans\ aalsche
groenbueken en het getuigetll8 voor on~
eigen pallementall comus afgeleg I aaul
dachti"" las heeft de onderv laglllg' tot dus
vel niets nieuw s van aangrijpenden aard
aan den dag gebracht mets tegen den
heel Chambellam en ook niet tegen deUf
gom ernenr (,een verstaudig mensch ver
wachtte dat de heer Rhode~ na de massa
\ lIJ reeds opgedolven hew ijze: I rutaalj
weg zon verklareu Ik ben onschuldig I
Ook 1'.IJn feitelIjk schuldig pleiten 18 dus!
met vcrraseend Maar er Z JU ettelijke he
den te Kaapstad lie hem bij ZIJl! loortocht I
hielpen 'erheellijken die nu verstomd I
opkijken en teleUl-gesteld roepen Dal
hadden WIJ Diet geweten Vooral erjn
el kenning dat hIJ zelf den J hannes
bnrgschen lOogena rmden smeekbrief a In
J IJIleSOIl naar de Londense he T 1I11'~ h Id
gezonden schokt hen eu zijn I Iijkl aar
streven om onzen gouverneur Il de zaak
to I etrekken (gelukkig zonder eemg RUC
ces) doet hen p Jllhjk aan Te mindei
ridderlijk IH dat stleven daal ZIJU excel
leut.ie III alles I ehal ve goeden gezor d
he dst estand \ el keel t en al het \ erdriet
dut hIJ reeds III vel band met den Jame
Rt Il t xh had te ver luren IrJ"OQtendeels
lri le w Jt n a III den heel rUIodes d e hem
al mot geweld naar ZUil :\.fl ka tf' ug
I -n lt om h 1'1 ('('n t\ eel n ml st I

III jl te vel\ Jllen lord H smell \ el I
he Hl t gtRleept III le II Jku I e 0\ e
tu g lig dIt h j op Z J n gHOI der len lep!
tIJd IlIR leem zou zIJn III de h ndeu \ lil
len ht el ):{ho les eu leus \ lIen I It'n
goulelnementHhUlze Z JU excellt>nt t

ble~k e(htel stl'lker llm meu ha I ver
\\ acbt "\;tu I Uil het gel ep Ilt III leu lIlt
steu tiJd III zekel (' kllllgeu te~er bcm IS
opgegaan

t:r'" ze .. J
era cl~rtl~"

42 18bet w .. rtehUnJIJ dat het lfolI.ndsch
In ZUId Af Jh langér.ru 8tand1::outlen dan hot
deed III Nlellw .AllllIterdam {New York) of
Ceyloo? ""aroln?
t3 Hoe komt het dat tetw,,1 er nQg geen

'e<!rtlg Jllltr [f Iedcn eJfbondel'd dt/nond pIlo, ..
Kaapsehen e geen AUfltrabsd CII WtJn 111 EI gc
land werd Ingevoerd de ID voer 'an den eerste
daar tbnns 18 gedaald tot bet DlcUteduldeode
maar dJC \ nil den l:Itlt&it 18 gtllltcgen tot een
balf mllhoen gallons ~ 18 er DIcta te doen aan
do vel"fterkiDg van onzen "'un urtvoer naar
Europa?

44 StUD onze ID ZUId Afrilm geboren on
derwuzt'r. en onderw 'lcrcssen lt ruwleg kunde
en geecbiklhe ti voor hun werk gel ,k mot hunne
Uit Europa en AmenD verk,Jcgen \akgcoOD-
ten ? 1. hilt wenschel ,k het or derwHlIl'ak ID

hoogera mate dan thans door onze eigene zonen
eli dochteren te doen bebartll:OI? Welken
mv load EOU dat bebben op a de vCl1Itaod.
ontwlkkclmg b bet natlooaal ge, oeI en
zelfrespect, an on. volk?

Hiel hebben", IJ dus alleR tezamen H
groote k \\ esties genoeg 'I'( Ol ongl'veel

acht maanden ter bespr eklllg eu WIJ
tw jfelen niet er aan of vu I die tijd ver
streken IS zullen el nog' elo nndsi e I IJ
komeu

Alzoo vervalt het bezwaar lakende
gel roesde gel Il k aan onderwerpen

Wat nu betreft dat omtrent inlei
del'S erkennen" IJ dat het wat meer-
hoeweel niet veel meel-om het lijf had
Is onze aankondlglllg van de lijst del
P' aarjes nocdigden w I) bevoegden Uit om
ZIch aan te melden als Inleiders van daar
op voorkomende dlI!CU88le punten Het
8}JIJt ons te moeten zegen dat WIJ geen
enkel aanbod op die algerneene uituoo
digrug ont vmgen Maar daarentegen ge
noten w IJ groote bulpvanrU.igheld van
allen die WIJ xJ ('( «al verzochtan een of
ander onderwerp In te lelden

Hetzelfde geldt omtrent de lIlzending
van praat Jes \V IJ onder, onden Diet
die Ilgemeene spontane bel eid wJ]lIg
held JU deze die \\ IJ hidden vel wicht
J.:r ech ter eenige u itzonderm

Stellenboscb
betwiste eerste P aats Inneemt
andereu selUI:\ en soms ongevraagd en
velen \\ eel ou dringend Vtl zoek maal
Stellenbodch het geen enkelondel

onvel'S(hJ]l!g voorbij gaan ZIJ
(daal 18 het geheim er Uit tilt we hiel
met n dame te doen hebben ) gaf
\\ lt leesl tar-s en IIJteres8ant>i over elke
kwestie \, IJ hopen nog laug hare

me le\\tlklllg te zullen genieten en haar
'OOI eeld doe I andel e d !chtel"8 vau ZUId
""frika te zien nagevolgd

R, trekkeltJk den aard der oudel\\elpen
zIn elI lH I I en I genrei kt lat die zeel
uteeulor I IJ d vas gellee ..kun lig staat
k I I g Il iatschn] pel ijk kt kel jk taal
k I~ Ol\oelkuutll" natlnlll land

] I g \ elker kundig euz Jl: )
\1 IgRt kken n et \ III II t afge

t kkP I stlekk ng' mau \\el pmktl8che
\ lil algemet Il belal g en bu ekelld Olll de
III dacht vau het gl'1i~
LJ ~kkel

De I eh Illdelll1g dJ"t.JPgen \\ J op aw man
Il nIe \Vege Uil den aal U v III b uu Wtli k
eb \ In de bun opgt'uragen OUdel\\elpen
kOl I('n \\ eten (,enel'Rkuud ge I v a III
lokte ~ Ol \ oe Ikundlge aan ondel W Jzel8

!lUl tkul I ge aan geoefende polItiCI kCI
kd Jke mil PI e I kanten

\\ at le gt'llitl gevoeleDS aangaat Iieteu
~ j I le del8 en pr-aatJe" Il1lkers geheel
'Ij Het \\as ons te doen 0111 een ,cel
Z jd ge behandeling vau geschdpuntetl Illet
om een dOOI \Vloebt bewlJd lat aau dfln
e"nen k IUt ulets dan \\amheld "Ill

andel e enkel leugen en bedrog lagen
praatjes moesten leel zaam ZIJn dOOI wrl)
'Ing \au opinies te \en\ekktn en te\ens
I cneu om \ erdl a 19zaambeld te bevorde
len en vool'Oordeelcn af te onden door
hUil he lllet III de gelegeuheld
boeken eu t JdRchrlften te lezen
dat de meeste zaken meel dan
hebl en

V. IJ wIlden welkelr)ke praatjes
uen IIIet dlOoge I et.oogen of vel hande
Iltlgen (esSa\8) WI) \\dd~u zoo\eel
mogelijk den toon van een " end~cbap
I el Jk gezels (gekout zegt de Hol
!;mder)

llttrekkel jk de meeste onderwel pen
heul en w J d t doel bereikt ~ u en dan
ed ter ("IJ Ilweten het erkennen) werd
bet I rateud doel der rubl }I'k weleens
U l bet oe g v er lOl en De
"al eu enkele nl den te doorwrocht de
I r,i1tJeR te geleeld en I ng V. IJ

W lien I e\ el een kolom, ulll'1 met lien
h lf I ZIJu kie paragl"3ft>n dan
kololll met el I III llllgo I e\\ J~\ }er Il

gell Do I d~ze laatst-lll \\ I lell j I ~t I ~
lezer" afgetldll kt de" J bet I eft!t \\ Illn
vangelI

~ n uu de toek Illst der P' alltJ£'''
zu lIeu Ol deu Il lnge\\ ezen \\ eg \ )( I t ga III

W hopen lat IIze ou le rnede\\el kers
\v J nzen halielI)kt'1l dank toe

I lengen onB laan p biJ \ oor tl Il rng Z II
lell helpen l\I lal WIJ wIllen ook nleu\\e
rekluten \\ll1neu 1el WIJl \I J de le~d8
ge" ekte I el ngstellIng ~ umleeren , lien
w J JI~ nog ut \ J leien kr 19
I III ien Daartoe hel halen \\ II de Uit

noodlgrng Jail al)eD he al8 leiders 0\ el
1'<'11 of Illeer del bovellgenoel1l le H ondu
\\ eli cu \\ lIeu Optl eden

Wij" Illen III deze ook eeu 8 em gel en
aan Ol ze lezel ti nl el alg meen Daarom
nol gl'n \ J led!1 hunnel IJ j dl'ze Il t
0111 on8 zegge 'VOOR ! I ""PRIl e k dJ le
OU lel \\ elJ en Il l de aangoh'ialde I J8t Ol
le Il emen d e ZIJ bet eerst wIllen behan
deH htl ben Men noeme eikel de nom
Inel R woals I e n le I J,t vOOIkomen
\\ J gavl'll '( IAlag \ J le ~temm Il" eD
honden n~ ZOOleel mogelijk daaraan I lj
de hehan I lIng uel k we8fle~

zou voorzeker het vleesch en
ran dën stetlelJng goedkollper hebbeu
maaikt, hoe rumens ook voor Vee
kionluboe, HandhavlUg tier
zon de tegenwoordl~ mate vau .nror ...t'll'"
als Zl~ die ook ontoereikend naar
OOIdeel hebben In stand gehouden
voordeel van den boer Maal een
mJDdermg met een kwart zal wel mv
heliben op het koren en vleesch bIJ
groote .maat gekocht door den bikker
sInger mam geenszms op het
broodje of pond v leeseh Ilekocht doe I
alilI1ei1 10 III De middelman zal
meel' ku nnen In, oeren IIIeer
m iken dell boer meer I ekmbhelelJ
der verpljcht of zelfs lil Btaat te
vleescb en brood bl) de kieme maat
kdo~r te gelen aan den huishou
Nog gekl.el I~ de meel lesoluLle ZIJ
teekent uieta anders <Ian dat men ~11

brooustotre k laai gemalen zal III voeran tpt
voordeel v In de AnstJahsche til
A-met ikaanscha molf>naal'S en tot rum I~e
VlD eigen molens De anti Bondsmannen
meenden dut ZIJ toch lets moesten doen-
lIever kwand dau DIets hoegenaamd
Het 18 hun gelukt ook

TU] IM Febr ar 1897
'OOtlLSTRPlS\ EDERE" - Pr jzen ~'ClJk.taant!e
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De vakature voor Wodehouse
De Bondsm lUllen vau DOl dl echt en

Bl! kIr Oos I ebi en z eh tot dus v"ne
tllllk ge Il'ugen lil \erl and met de ,ak
tUIe o:r t8taID Il de veltegell\\ooldl~T]1 g
van de klosaf ltehl g VvoddlO!1SC ID de
\\ etgevende vOlgadorlllg' Ree Ib op den
Il dezel hieldeu ZIJ hnn algerne ne
Boml8vergadellng en lo",dell daarop hcel
\\ at eellsgez ndheld aRII den dag 1m
mers jo; J kozeu tot hun kllltIJdaat den
heel I J de Wer met de OHI gl ooto
llleerd~rheld van 417 stemmen tegen
slechtR! '00 len \ olgenden ka Jd d lat
den heer E Hab ~f:Jgeu de mannell
val Beaufol t \\ est e\en of Ilog meer
I ang zIJn JU h1l/ III keus
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ALLERLEI.
De Jingo bond en protectie

De mIlle I"esolut e v III het congres van
le South Hllcan I eague ve", ekt nog
allt! \\ ege ,eront \ aardig ng en spotternl)
De vel hel lt heel en van <le league dnrf
del z C~ uoch vel kIll en 'OOI prvtectle
op gl liD en v leesch omd li ZIJ bang
\\ uIen lilnst t te geven aan le bevolkillg
tier steden nocb ,oor vlIJh 111 lel omdat
ZIJ l1le( In botfling w lieu komen met
het elgenl e1ang van wovelen hunner on
II>IKteunel"8 ~ ngelsche graan en vooral
vet loeren (p c1e grenzen GevolgelJJk
kwamen ZIJ Ol de schlttelentle gedachte.,
bel le partIjen te bevredigen door aan
vrlJh lIldei zoowel als aan doeltl'9ft'ende
protectie den rug toe te keeren en enkel te
bef!IUlten de bela!!hng op vleesch en
koren met een v lerde te vermInderen en
..he op meel gehJk te maken met de
heffing op koren Helaas ZIJ hebben
belde protectionIsten en freetradel"8 te
gen ZJch ID het harnas geJaagd Het kon
wet IUlders. Algeheele belaBtlDgechrap-

(ZIE BIJl'VEGSEL J
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cd beeft de 0 erkomst dct
Afnka geoefend op het

1I00dS<ltjrellstlg kar-~kter op het maal.
,"(ltb.tneal le' eo 'an on. <olk

008t Jod lIICbe
beJstnur meel ~n
Bntache CII an

mutechap
Geef blllto

gewoRD
FlIdei knol( ee

heer Ph lip \\ a~rme er J Ire lang I d an n
"'gerb maar sede t eer ge t ,t! Len decl.
om r~ Den '"all gewndheld I U ter het parle
lIlent [J hct begin ',ner pol I eke lOOIOlUln
niet lang n het ru dder dtlr eeu,. be" ees hJ
belangT! kc diensten aan de Afnkaner Laak
toon Be Ainkauer part.tJ 10 hare wordIng W3A

koo 'Ilea hem een t [jd lang als haar aan oer
der £?D 'cl al~ dleu der partementrure 0'pj)08lt e
tegen 0 IS ecrtlU <eranhvoorde1i}k mlalStene
bellCbonwell De out1Vlkhli11i der partu\or
mlllg bracht Wer ~n verandermg III zon po
sitte le weeg die ,un mvloed en populariteit
&fbretlk deed maar!.OO gut het III bet pob
tleb le..-en In de dagen vali het Rhodes be
stuur 1"'84 hU Olet iallger lid der volk.verlegen
1fOOra;lOg

re .tlr
j)~ DIt

re)
ter



Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
Bemoedigd door de enorme naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in

verkoopingen, m ake n de Fa- nQ Transvaal en Oranje Vrijstaat.
brikanten zich gereed om

KOM VROEG
IN ·DEWEEK!

KOM VROEG
IN DEN DAGI

----...._------
Des Namiddags worden Wij Verdrongen.

DERDE WEEK.
---------------

ONGEEVE~AARD SUCCES
VAN ONZE

GROOTE- VERKOOPING
VAN

A}'GEICE l~RDE +GOEDEREN.
---------

VEROORZAKENDE

GlEGHORN & HARRIS
Adderley-Straat, Kaapstad.

P .

Aankomst L\.\" 0\ ZE

Vv LBE(i A'U[ "M07NST.JI!"·

ZWARTE ALPACAS
lE\ ZIJDEN LUSTRES,

Ex "Li::;l!I'lre Cast II'," "11 ,illl~t ont pak t. Ze k unneu nergens anders in
r..:a;ljl~tad verkregen worden.

NEGEN VERZENDINGEN BINNEN DRIE MAANDEN.

18 Stukken Ongebloemd & Gebloemd,
PRACHTIGE GOEDEREN.

2 4~, 2 9, 2 11, 3 6, 3 11, 4'6 per yard.
'1\',;e1l boyengcTI()t>llId,' prijzl'1l slechts gedurende de paar volgende

dagell "all de

EERSTEKLAS 1.I~illijke
KLEERMAKERIJ j Prizjcn,

STIJL EN PAS GEWAARBROGD,

TREK HET VOORDEEL
YAN O~ZE

VERKOOPI'NGS-PRIJZEN.
Koop' evn Tahh,'rJ-lellgte en laat dil' opmaken aan

_,AT Ii ERS'I ;NEH) U ~)~."
Goede Koobj.s sut en in li/den en Kleedine- Departementen
redurende de raar colrende dopen kunnen «edaon worden.

-- ------ _- ---~-------

..
vVILSON~ ~IILLER & GILMORE.
SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID ~ AFRIKA.

B. G. L~NNON en Co,
HEYNES, MATHEW en Co,
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
ST;,:r,IIA:"- r.!cPHERSON en (;0 .

o n : :,: anuero Pakhuizen.

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ:-

."av. UYft.

.J"'''E'' HEADAOHE.
PURIFIES THE BLOOn...,.. ...,.,., ,,_ -~--

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

~l D I BOBERG T.A.NDENDOK.T_a.. r.. , 92, ADDERLEY STRAAT, Kaapstad
",-

rf'ANDEN worden absoluut zonder pijn rutgetrokken door toepas iQg van gM. AUe
..l. soorten van. vnllin~en ,(voornamelijk met goud.) De beste kuIl8tmatige tanden
werden op VulcanIte, Celluloid of Goodap platen rngezet, ook volgens de alJeruienwste
Orown en Brid~ methode. Billijke prijz:en. Spreekuren VIW 9 v.m. tot li n.m,

de Vth II P.J. VAN ZIJL.
maR SC applj KLEEDERMAK EU·,

PORTERVILLE.

Goede Spaarbank
zullen dagelijks in

en ten Kantore van de JIonsten en Vormen van z. lfn l:;~.

.."ing kunnen op aanvr<1:lg
yerk:regen wordeu.S. V. HOFMEYR,

Secretaris.
i

D~"Verity" Dubbele-voor Ploeg,D. TKRME"'- :Z:~ER BI LLlJ K.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Yarkens, Schapen,

ENZ •

D£ KAAPSTA
VAN

HE LEVERANCIERS
EUBE~EN,

...Ltu NV ,IN ~N HUN L.U.TSTW ZEGBPKUAL

'Ii -Jameson: Slaapkamer Set
, , "(ONS EHtEN MAAKSEL),

II GOED GEDROO~D SOLIED ESSGHENHOUT,
. KO"PLBET,

Bovengenoemde Ploeg is van Staal gomaakt ten gevolge waarvan .• , '," ... ~. _.i _e ~ .. ·~L
hij Licht ell Sterk is. .gD ~fiI ... g
. Kan verkroeen worden met Stalen of Gegoten Scharen.

Ransomes, Rowards, Zweedsche en ..ilfJerikaaJJsehe Ploegen. ~ 8'-AR'rNtEI£N ALB HIERONDER:
~ . .Ransomes en Howarde Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers."

LACTIFER
Y.......poot.mabn na K.!_

t ZoMer lie.
EenlpA~

R. WIlSON, ZOON a ti.,
IT. 8EORG~TRAAJ'.

BEZOEK.

Van Dnyn's Logies Huis,
Te SOllERSET WEST ~TH.A.\Ji,

De Massey Harris Cultivator
Met of zonder Za.aijer. Deze iJ de beste Oulti vator nog gemaakt

ell ge~ft alle voldoening.

Termen billijk en goede behandeling

fIet Genas Hen .Al!Pil
-------- MIJ;\HEER,-~!'gen ffilUindellJ,:cl",;,·

betuigde ik in een br-ief "all I, I
le "uedc uitwerking van RIHT ~l.\ ~;
cl/hu in mijn gend~ Ik ben 60 ]"n'l.
en heb i:l jaren Inllg!,eleden aan l'111I1 '.\
ISCHE ASTHA~I en H.H.J:<:l·~L\TII.)'; 0:
zochte ·..erlichting van yell' ber-oem.i.. _',
uce~k\lndiiZ'en, en probeerde alle.' '''\ <,
baal Le "inden eu had in mijn Vl'I:I. ". '

"eloof In meuschel ijk e bck w fUlrnlll'ld .",
laren, tot dal ik I{HECMAliCli{'1 I" .
beer-de en in eens zijn iu ijn :\\'lll·OI': r •

Rheumat iek r-u pijnen in hoofd cn '"",~,
zicht verdwenen en het nieuw, I.' \ rr ,'.
wijd verspreid dat "l)umeeSlCl y, '. j{

amper heeliemaai ge7,ond \\,~. \1111 .: .

wondorl ijk e ?\1pdicljll," ell dil wa: "l'lk-., ,
he! gen,al; elk een die het pruul'l·nll' ,..
r ee t het aan.

lJ(' heer jA' ... I'. 'A" ZIJl van \iakf·'I,:, .
(!3 uur van St eij ns bu rc ): Jf' !:t'rJt'Zi'!i '.

een i'rhijnbaar o''1:ellee,liJkg,',·al vn n !li" ,
mur iek én J ich r !\nOlt, Zt:i ZIJII III J{',.'

~1('Yr. ''.\\ ZIJl aa n WIJ. \\a.."l el e~.'TI t-'r,-:") _'I

1'111"an "Koor-ts Ziekte". Zl'0i'l. zij 1.,'1 I.",.

men De eeb[(' d.,,;;, ]{,HEl' '1.'\'1'1\'1 li"
deed de lijdende Jonge man t·'l.,tig ,1"1'" , "
medeci jn werd voortdurend u"' ....,·,;" 1.01
hoewel da buri-n en vr-ienden teld,'1. >I"
zij niet verwaclnen dat hij leven 7,"".
h,j tma-m.a.al hier, en getuigde va n cl" ,',
ueesk rar-h t va n dl' HUFI'~IATI('I'H() Lr:

PILLE~

JONES RHEUMATCURO,

R. M. ROSS& CO.,
STRANDST~AAT, KAAPSTAD.

GEGALVANISEERDE STALEN
'8lI~~DlIc>x..~~I!i.

O~f 'VATER OP TE POMPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD. .
S voet wiel en 26 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 26 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

Invoerders van Landbouwwerktuigen en Ma:ehinerie,
Bakkiespompen,Graven,Vorken Eggen, enz.

ZUI D-AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE !l.AlLDIE~ST:

De " CASTLE MAIL " MaatschappIJ,

D·E Stoombooten dezer Lijn \'ertrekke~
van Kaapstad naar Londen Ut:I den

anderen Woensdag, Le 4 UUl n rn . "i'" I

M.adeira. en Plymouth, te Sint Helel.a «r:
Ascension a.a.nleggende op de bel'a.aldu t us-
schentijdan.
Mar :l-:\OHH.H! (·_.\.'lI.L l':,!'1 IIAl.k··'

" 17-DC.sOTTAH ('An!.],;, Kal'I,!I"

Nederlándsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ. 3 Von MABIl.IREN Top WA80BTAhL met Tichel Rug, met Klem KastJb

beneden, en een l\..apstok ~n elke Zijde. ~9 J.4a.

DE M.ailbooten der .MaaLschai'I" v«:
trekken V&Il Kaapatad naar t,:,.:' ,,' j

ria Madeira., om den anderen W'>€I1":»": [.,c
4. UUl' c.m., &18 onder a.a.nleggende

VOOR ENGELAND.
, U ~ARr]';I', KApt. MaitTa",

EXTRA BOOTEN VOOR K~GhLA\:
GOTH (Twin Screw), li:al't. Bits, .., LI,

Ft br un ri. olOt:l aan Ma.lo.ra
I;ASTO~, (Twin r-crev j. 1\"1'1.--

Jl Ma ..nrt . d,",-,! rt.fl"ll Slo lld, :1;1 ."._,
:\1~1t')rn.

(;At~L(Twin 1"TC\\) Kapt ...... )j.\l,-;,
2:) MaaIt. -Ioet aan )11\<1, ra

Een van de 111aRtbC'happi,:· _ I .' , '

booten zal SOCTH A .\lI'T():\ I,' "
HAMBCRG,' kort nil de "a:,
deze Mailst.oomboottu.

RETOCRKA.A.HTJESnaal L.\', i
gangbaar your Zes MaalideliJ, II' ,

reikt te~en een \'ermindenng ,,,:. ;
op den Dubbelen l'assall<:pnl'

RETOURKAARTJE:; u.rar II
I&ng>; de KL-ST worden ni4!e\·l""·
terngreis binnen Drie Maand;'ll I'" ,
of the Castle Maatschappij ~t" ,I"

V oor V rach t of Passage doe r.. ' .
{wo de Ka.nt<Jren van de Lruou .", '
Maatscha.ppij, A.dderleystraat

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser- in de Transvaal.

Oagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 51 uur naar Pretoria.

EItra Booten foor Engeland I via Las PaJm!á
MErl!\'l:::\ l'..\.STLE. I'Ajl, I;B).,' ·1

Fabrnan.

Voor Vr&Cht of PlI.I:Isage Vrl'Vlle~e "lt':1

zich bij de Agenten van de l'A.";TI li
MAILBOOT MA. ~TSCHAPPIJ, (H('I'CIU,

Tarief loor ReWgers naar Johanot£borg .« t7a.---en £3 171
"Pretoria .« 6s. 6d.--eo.£3 4s UNION' LIJN

KONINKLiJKR MAILlH.E\~T" " ti

UNION HTOOMBOOTMliTSCRAPJlJJ
I.BEPE:&.~ T .

I "ou Kl.BID'UnL Toorzien van een Splegelgha 18 dui m bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 78.

Boftngenoemde is aanmerkelijk beneden i~ 'prijs dan de inferieure inzc
~perde arti~elen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
III de Kolome zullen Koopers het voordeel helJuen van onze w<!.:l.rborgd at
'- M'tibJ. de hitte van het klimaat zullen staan.

VOOR HET KOKENDE S:I~IZOEN llEVELEN W1I A.A1i OND
van de beste kwaliteit.

TUINBANKEN,. HANGMAT-

D.ISA :CS&CO
lftJOil';iUBIJm!BRIIL i'

• Al.RACK - STRA..A. .
D

BOOJ[~- STR.A..A.'I. '

K<-A·A

UITSTALKA DRS.
LANGMARK.~TRAAT

.Ill

PLEIN - STlU..AT•

STAD.
AANVRAGEN VAN 'T BINNEN~~D. WOlf OT

PROMPTE ·AAN:DACHT VERLE:£ND.
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( I oor dell eck/gII het' P He: old CG ell RJI)

CRDIL'lTEELE ROL

Jó tot 20 FEBRUARI

(Von UH a.rrt8pqnt:kHI )

Khpgat 19 Febl1larl, 1897
Ik wtl u bet een en ander van o~ d~trlki

bekend maken 1en eerste wo 1~llen ver
bl[jd 'We&enzoo 'WO lI'eder een we~lg regen
kunnen kJ:ugen daar de rupsen heel "!Vatkwaad
hebben gedun aan de boacbJ'" Sptmk~ADIln
hebben wu ook genoeg gehad, doch 'IJ stenen
veel weg , wat de reden er van 18 Wlltlt ik
juist Diet ml88Chl4mlun hunne dagll!lI geteld
ol hun komnG"]k vE'rdeeld en aan ~e vogelen
gegeven daar die ook veel 'UIl

Ten tweede' geld IICbUntnu bier lIog Diet al
te schaarach te .IJl. want wIJ hebben een 'en
duue te De Aar 8tatIC gehad op den 17den
dezer 'an 25 w-.gena, 19 8JlIUlnen ezeltl 8
Schotsche karren, 1 kapkar verder gJ'aven
wJltenaat)eII ketels emmers pikken blaasb&l
gen koevoeten, tUigen, Iwengels j.eer bok
zeilen voedennachmes, ens enz Vooral esels
behaalden aanzlenluke pruz&D van £119 tot .£23
8tuk de Nldere goederen kregen oo~ kwantl
tel t volgeoa kwaliteit

Ten derde zullen wu eene pubheie Bonds
vergadenng houden op den 2f>8ten doz&r te De
Bad het doel der \ ergadenng 18 sooals Ik
\ ersta om den heer M lIf V enter ~ '-ragen
zIJne bedankIng III te zenden aan t parlement
al8 vertegenwoordl~er van deze aldeeling daar
vele vnn zUne kleIers meenen da ti bU met
Rhodes III één achQltJe op het wa~r zweoft
Maar ik denk de redaktenr \ an On. Lal«l zal ona
<le &ekerheld kunnen geven of de heer Venter
L W V van Pblbpatown 0'1 de persde Iwae toen
Rhodes er begroet werd 0 te Groote Schuur
op het eetmul Verder, ala het wODIICheluk18
aal Ik leen korte bellChruvmg geven 'Van mun
reI8Je naar het bovenland en wat Ik onder:von
den heb van af den 2'2sten December 1896 tot
den 2den Februari 1897 -(SchrIJf maan nEO)

De Rhodes-verheerlijking.

Emaat.
ag

ïbralunu II.. een gekleurde Jongen stond
beschuldigd van diefstal HU bad een JMIID'
stevela nocdig en dacht goed een paar van
Pieter Willemse af te nemen en zioh toe te
eigenou HIJ werd schuldig bevonden aan dief
stal enl werd Iveroordeeld tot veertien dagen
tronkatraf
(,'II Irr,« I "{"8 Ilest eu lol, ume« A bra

ha " werden half lekker op den publieken weg
naar Kuilsrr, Ier gevonden ZIJ badden eenljJE>
geschillen onder elkander en wilden die DIt-
maken op den pubheken we~ de qjdellde poli
ue kwam op ben af on ZI' werden 10 hechtenis
genomen De eerstgenoemde kreeg 58 of drie
dageu tronkstraf de tweede .£1 of 14 dagen
tronkstraf ruet hardun arbeid omdat hU eerst
bad geslagen de laat_tgenoemde werd \IlJgem
ten

lf, • lie' een blanke werkman werd aan
geklaagd dat hU m een beschonken toestand I!:e
vondeo werd op den publieken weg naar KUIl.
rl vier hIJ "erd schuldig bevonden en daar dit
reed. de t" eede maal 18 dat h{, voor deselfde
misdaad opgebracht werd moest hU een boete
'1lD £ llObetaleo of 14 d igen tronkstraf on
dergaan met harden arbied De boete werd
betaald

IhQ. JOl!."''' een bocren Jong .11 dienst
bIl Je heeren J P Marnl. on C) werd aange
k laagd dat hJ mbek waam w IS om "In werk te
verrichten eli 0 ,k zeer I rutaal "18 tegen ZIJII
huns HIJ werd schuldig bevonden en moest
een boete lIJ i I hetalen of ee maan I tror k
stmf onder Il' UlJ. met harden irbeid De boete
werd beta ild

Cl r, ('e dier lo een kl ",hte 111 legen
Ellie Ham In £I, t ZII sl elite taal tegen h lar gc
bezigd bad op le publieke straat III tegenwoor
digheid vuu unIereI De Z \Bk wel d echt erv au
de lUlld ge I ezer Ol eene exceptre p de d.o
va .rdllllo(

I) I. I

(~an U'II corr."pollJ'ient)
-I

Op Zaterd"lg 13 dezer werd eene publieke
vergndenng III de bofzaal alhterlgehouden onder
voorzlUerschap van doo beer Dirk J A \ an
ZIJl Procureur Brand ageerde~u secretaris

Dil I ootzltter gal Zijne gevoel"n, omtrent de
spoorweg kweztle te kennen 111 lee 0 Jange toe
spraak Toen volgde de beer luo der West
hursen die een rUgs, IUU'dlgde WIlS naar eie
PiketberIC vergadert ng op den ti óden Januari
Il I

Het Joel dei vergadering waa afgevaardigden
te benoemen voor een aeputatle d.e sir James
Stvewnght op den :1:lsten dezer ZaJ ontmoeten
en ook om een staand comité te ,ki'.zen UI eake
do spoorweg kwestie

De heer Brand stelde voor dat de hoeren (.
'an der WesthulIelI en S)bra4u" Engelbrecht
afgevaardigd worden om de ~faeehng Clan
willwn te vertegenwoorolgcn op le deputatie
&an ur James Sivewnght op deq, 2:lsten dezer
verder dat indien een of beidan von hen niet
gaan knnno,ll de beer Gert Lubbe -ecundus zal
alln van den heer van der We!ltbulzen on de
beer Frans Lubbe van den hee, I'ngelbrecht
en dat de plaatl!Clullle pal 16men~eden \ erzocbt
worden eich bU de depu tatie te \'(>Cf'ln
Oeaecoodeerd door den heer C JO du Plessis

en met aocJamatie aangenomen
De hoor Frans Lubbe stelde teen voor dat de

onkosten der deputatie doorJ>udrag n bestreden
zullen worden

Gesecondeerd door den heer B Foster en
&:Ingenomen

De vergadenng benoemde een staand-comité
bestaande ~t de meest invloedrijke ngezetenen
van dorp en distrikt met den heer Brand als
secretaris op voorstel van deu. he sr van der
WestbuIzeu gesecondeerd door deu beer Dirk
Slauber

DE OONTRA-STEM

Op de volgende plaatsea volgens de rap
poten aan (),. Land gewaden zIJn reeds
puuhekc en Bonds vergaderingen gobou
den de dernonstrnt1e8 ten gunste rllll den
heer Rllodes hjj zun doorreis door de
Kolome gemaakt nlkeurende Op al delle
'ergndermgeo werden besliste resoluties aange-
nomen de Rho<le8 \ erbeerhJking veroordeelende
daar hU door het select eomit, schuldig IS .. er
klaard en op weg was getuigenis te geren aan
gtL'Uldede admlllL,trntw der hecbarterde maat
schappij voor het Britscha select comité en daar
deze demonstraties berekend waren den rassen
haat 10 ZUId Afrika MD te moedigen eo de
buiten \\ ereld te misleidan _

Weil mgtou • J anuan pu bhoke 'ergrulerlllg
Koilsnner 7 Jauua.n pubheke \ergadt!nng
Dordrecht 8 Janaan publieke \erglldenng
Hopetown 8 Januar~ Bond.\ergrulenng (tak

no 1)
Paarl Il J anuari publieke vergllder1l1l;
Piketberg 9 -Ianuari BolldS\ergadennll:
Franschhoek n Ja. uari publieke 'ergaderm"
laud,eld (Achter PIketberg) \lden Bond.

vergndArtDg
Stellenboscb 14 JanuarI pubheke vergade

nng
Vdhen<lorp 9den -Ianuari Bond8vergadenng
Yenterstad "deo J anUMI Bonds, ergadering

(dlstrlktsbestuur )
Colesberg !!deo JIlnum Bonds, ergadering

(dlstrlktbestuur )
S\\elleudam 9d<m -Ianuuri publieke verga

dering
KhpaprulItnk Aliw\l Noord Bonds'eegade

rmg
Ah\\ul Xoord ~ .Innuari, BOlldnergadenng
Molteno tak no I ~ JlIlJWIJ'l Boud!l'ergade

nng
Thnlstone Barkly 0 st Bonds- ergaderIlIg
\ UIII hun..uorp Il J IlIUMI publieke verga

lertiig
Adderle) Koeberg 14 Januari publieke rer

gadenng
Clanwilhnm 9 -Iar uart lknds,ergadenng

(dl"trtktsbestuur)
],I Iddelburg \I J anunn. pubheke \Crgadenng
Wageooomsrl\ Ier distrikt, W o ree.. ter I I Ja

nuan publieke 'ergadenng
1uit 19b lo) -Innuar-i pulolteke, ergsdering
Malmesbury I ~ -Iunuar dlstnlrt~besrutlr

Afnkaner Bond
HopetowIl 8 J anuar publteke vergadering
R,chmond 12 Januan distrIktsbestuur 'er

gider ng
Cradock \\ Uk B1auwkral!s Il Januan Bund.

, ergadenng
RI \ lel Zoliderend

I
I
!

IJK..

--_t

I
\
\ \

~nisJ
L\D

,
Afdeellngsraad Caledon

deling

YER(.ADERfNG OI::HOUDEN b FEBRU
xnr 1817

Bn 'SlJ
"eeretar",

VENTERSTAD

zeieden
u VUl

.\lA rt
-en uud
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I: Ken
lde ge
louder
ai alle
d \el
o pro-
1I1'Iigta,

IJ.ange
ver en
, l{J Y

IHI die
r kei Jk
'Cle be

denkt men van den
heer Jan Hofmeyr?

Tegenwoordig waren de beeren HJ, an
llred 1 (vooreitzer.) P 0 de WQt PH Swart
J H F Kie jn WIP Hutchlll80n en H J
Hum,"

Notulen der vorrge 'er gadering gelezen en
goedgekeurd

IAJ}lnflllHnflnlG
OM:!.r ce. schnlven werd onh angeD In zake

den ge, Ulrvollen .taJlt dezer brug cn te, ens
geen In t" oord \ an de regeermg dienaangaande
, IngekomelI weId be.loten andermaal een
sch. I'ell Mil de regcellng te neh ten 1II.IUltende
a1!ICbnft 'lf' delt Incf \(,ornoellld en te' mIS
tu harer ke1!1l1' te lorelJ~en dIt de rruld ooslO'ten
I Id ue b, u'" tC",el diu, en oer te slUiten. HI~r
In z d ok lO het pubhek kennlJj gege, cn

"nic ",llellue de UI.pekteur de unft beh<>or
I k doe I! rep II eeren

~IU LO" Inr; P\.S IOLHEK

n I lf geelt \I twvord hleroml! ent
\\ erd z d de secretariS andermanl een selu I
'Cl 11<hru. Ian don \ oorzItter van den tltellen
Lo" •.-. hen ra.d hem verzoekende om een ant
"001 d te zenden

J~,,'1( \ 1:\ It '~I E~lIt I ~ 11)'1

De ,olgendc tenders" aren tngewnd~ll (J) J
S de Kock I nd (:l) J L Beyel'll 1 10d per
bund het werk te worden afgedaan "OOUJ ende
de maanu J U III nanst

Do tender van dell heer de Kock weru uln
g nornen OIO met deze belustIng V(){>rIIl 16

,chteren zJlu zullell dadeluk gedag, Ulrd

llen

"Lil J<" Ulil

Een aallzoek 'an de beeren Wnlsh cn Walsh
Om dit .tuk grond te koopen nlsmede eel) 'er
zoek 'an de regt armg dat de raad eene \\ aarde
£I 181op bepalen zal zullen o~el'1!tlllLllt.ot de vol
gend" vt:rgrulenng totdat door Jell! raad de
noodiglllJlfolllla.w druJlomtrent ztl kUlJUen III
ge"ollneu zIJn

AID\K.<HJIIEII "'G
Een konDlsge\lng zal gelicht "orden IlllO hot

departement, all pubheke werkeI u lt de weg
'an !\fd:tk.n\'leJ naar DIepgat tegen 21Jdezer
'oltoOid zal .un vergezeld, an een verzoek uleu
zoo .poedlg doenluk te doe u Inspokteeren

SIR J J\\ UH I IS

~..al Il&nlelcling ~an eon klnchte door do le
geenng 0' cl den slechten .tant 'an don weg (lVer
genoemden pal! ,,~ru besloten den mspektenr te
\ erwek en zoo spoedIg doenlijk het noo<hge al
da.r te doen

I I F ebru rt 18 7 i(
Het bericht van dr Koch. ontdekking van

een voorbehoed en geneeerniddal '0 I de ruil
derpest IS Iller met algemeeue bhJ isehap ont
'angcn Indien dat middel aan d erw ich
tmg beantwoordt III het "n ?nbol ckellbare
waard"

B, dtl NederdUitsch Gereformeerd gemeente
~al op den eerslkn Zond 19 UI ~fCl h~t dan"
fee8t gehouden WOl dcn Den dag te \ oreo
[ullol de benden cn rtl vtlltge b Jdngen WOl
den, erkocht bJ"!Jle \ an bazaau e pubheke
op' elhng Laatst Z ,tcl'dag "as Icr ce I kleine
uazalr die tlï beeft 'pgcbrtcht D~t louJru.g
met i II aall b"dl 1ge1 n geld rtc ame. iKU
moet.tJekken OOI een fOIlI. om c
mOllCklllstrumel t oor de Nedor~u sch Gere
formoorde Kerk te koop" Laatst, n Zond 19'
had die gemeente het 'vorreeht 01;11 I. Hefer
'an ! '1'". 0 \ ~ te hooron D, opkom.t
w",. leuél Jk goed en er "IS goede aandacht
l eerw worut Iller gaal nc gehoord Er zlln
thans zes sel:lOlel op het dorp IJ, pil bheke
s hool met 'cr 0 er de Il)O klDdere "aaro 1

der 'eIe 'an de arllte blnJJkell ",n leeft t 'ce
onderw Izers en t\\ ef' olJde! W jzere...'i el Een
Juffrou\\ hdru".t, ar de ('ereforrDe~ de Kerk
heef! eene school met rUIm t" IGtlg kinderen
tot d.e kerk behoorentie Eene En,geL<che d IlIIe
heeft ook eene school oegonU811 D
dne scbolen 'oor ge kleurde kmdere.
hIer dne gemeenten voor kleurl ngel
gemeenle heefl eene scbool Derb:alv
ter.tn<1 rUlln , Or1.le11 an scholen

'el!terstnd heeft tot IllCltoe "le hll< cel e
m.l ktt.nfel g hGI dOl gewone t!l~en voldoen
de \\ IJj maar I let ruchtel en ~IOOIter
tIJd 'eollc kleIn \I"" De mu IClpaltlC t heeft
I In die uch cflc , on Ol e w, I 0l eellc

"lJze die Ilgemeelle \ oldoeI g ge ft Du
tafels z" neest eikcl achte d vol liet pro
dukten M Ulr meel c kuOln komen er I ct
Er I. I die streken ooklzcOl
wassen

\, U bel be. ecn paar wekel bng gII ote bilie
goh ,d [lU "chUnt er oerllg" 'etandenng lf! het
klunn"t te ZIJII IIIen vel I lt gt zeer lIa lf re~en
Oewoonl"k IS F cbru ifI Illor de regt nlllaand
mrull \"0 tltt J lnr III zulks 1I0g I Ict het ge' al

•

(I! Verklaring van
baljuw.

den

r n!!
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\\ ree. cr IJ, li L.II ,ullleke \ erg"ulenng
o el lIenl\ler I; Ja lan IIv d-vergade

r 19
~"" Insullrg HU1l:tcfunt.cld Bond. erllauenng
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Ha 0' er i J 'Uluar pu bltcke BOl ds ergrule
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( UUdllll (C lIedon) I;)~J anuan 1301Id. erg'
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1\lel I Drtken,lctn

B ds, erga len ng
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Htt Knlls I 'anuar
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ergadenng
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Cradock II J IU u:!.r dll<trlk!sbest UUI'1!'erga

del "I!:
PI il PSW", (" Ik n ~) t< JanuarI B nd.

vergadenng
\ IJlor Paarl 21 J,. uan B nl8'ergadertng
S 'Illour (StockenSlrooru tak) lt Jal uan

HOI 1S\ergadenllg
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D Lar een rulBbod 'an de beoren C. Andlay eli
Co oor Ijzel eli pil Il eli te hoog soheen tal Mil

de heeren Jallles Robe, !son en Co en anderen
er om gcschrC\ ell worden

UI \~IJELllUU 11111 IEH "f(

Du SllU 'an.t:2 I. IJd zal rum dell heer C le
daamau gedaan werk ultUetaald
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FRASERBURG

TIIet rilk" Is lat Ik u ue

f ~[,ru'rJ I~ -
\\ heblel d,n "eIer het (onedIt gtltad

um on_ Jlatlllk",,1 dank feest De 'ICrBn doch
dttmrull nieL op den ge, u. en Ilid (Ill Septem
~I) mMr wel nu om redelI dat het Z( 0 een
scbnkkelilk '" lIJU en droog )lUll" Us en (ok om
dnt onze '"\Voner. Id.loeI llIet teb, IS "aren
Hoewel n et al" gewo< ,J k toch hebben li II geen
rtden tot kIJgen De t Jden Jil Ilnnmerklllg
nemen le hebhen w I reden tot dankbaarheid
(Ins dankfec"t heeft u~ .om l pgebraeht \ an
.t:b4

Ds K uh an Am .ndelboom IS lol 0111\8' er
gekomen om de dten.ten te le deu cn w moe
ten getulgell het "", een \\ aar !j'CIot hem te
horen \\ uriIJk hll bez t een groote g" e al.
predlker Z Ine preek en ",rel ern"tlg en tot
glooter zegen ge" e... t H I"preekt uUldehlk en
kal goed gehoord w,rden 1 het gloote kerkge
touw

De opkom8t " '" bll.t~n 'erwachting groot 10
l~umerkl1lg nemende dat het ecr moellilke t Id
I~ \ oor (Jlze mensel en 'an hUlS te gaan laar
het grootste gedeelte I eZlg IS mct het droogen
van rucbteu enz Ook begIllt hot op 801lJ1I1lge
plaatsen reeds weder ernstIg tc \\ orden met
veld en water ~rocbt de Hoer KfXleulg ultkom-t
..,henken Op bet dorp IK een mooie bOl regen
gevall~n woda! de dIm buua '0118 en ue fon
tem aanmerkel Ik veNterkt I' en do II WoneN
'an het dOip hunne l>o lIJeo en tumen behoor
I k kunnel nat rnaken

Ook moet LI< melden lat de beroepen
leeraal dM Supke!l8 het beroep Jangonomen
beeft , erd~r kal Ik u lJIel, zeggel W Int het
benehl I. pe, telegrarn du. weten Wil n g
niet \\ lOneer h hl~r zal" ezcn

lJ

; ë' Jl\'; f I I H

bel ben cell' a Jr "oordeu gescbrapt-

HKEElJERI' lEK URLG

De secretans rneldde dat hU een ultnoodlglng
om de opellIng dezer brug bIl te woncu aange
nomen en aan de leden 01\ an kenm. gegeven
had

N8T]

men
TlE
erlct

\ UI een ar dcr corre.ponder t dlo de regels
der !Jen! e~hter heeft 'elouachtZOJlillid door Mn
be,de l Idel la het papIer te !!Cbr" en hebben
'V ook een mcdedeel ng onhangen HII meldt
d.t er hUltengewoue Iltne heers ht dat de
vrltchteooogtlt zeergoeJ IS 1!llKe'alien endlt
de upbreltgat an de! bazalT £38u Wil<! '"rder
komt zIJn correHpolldentle O'iCI6e1l met boven
~tnande

ULI LENf'E8 I

Ill! Circulaire ,builenpest werd gelezen en
gellol uleerd

IJ L\\ H !:K 101
Den heer Wmterhacb zal keI lJI~ gegeven

worden dat zoo het laatste pa nement Voor
bo\'en~enoemde tol met blDnen 14 dagen worde
hetaald gereebteluke .tappen tegen bern zullen
genomen" orden

'.I11(E~ BliW J

Deze znnk zal a' en.taao tot de ,olgende ver
gadenng

HALl) Ultl I K,( H VEIl8l Ali
DI t werd mgedlend goedgekeurd eu door den

'00' zItter geteekend
HBIFG'J~( sr,,~; III

Daar het werk alhier nog Ulet voltooid 18 zal
dc I",pekteor den beer Morten kenniS g~' en

I>t: INSI f eK fEL R

De Ulxpekteur leest en le' "rue, III ,er.lag

SCHOOLTUCHT
IPPIJ
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I I Jal u lT BOIIU.Ier
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I t 1

WARRENTON

IST "'

1a <k. Ralakuu
M"nheer -Zooal. ledeleelTWeet heeft de !le

'reeRde rundcrj)Cl!t ook h'CI III ons dlstnct
gewoed maar heeft n!Ct zoo, col vee gedood al.
de fXllttle lIIet het MartuIl geweer De fXllitie
WIUIc'1l'er dan de pest lU zatcn dIkwIJls als
hOllgenge a88vogels ruet geweer overgehaald III

de beesten dood te marteieu De regulatie. be
palorl dat de beesten ti 'oet diep begra'én
moeten wvrdeu met cell laag kalk over het knl klU!
g6Ht,roold maar Ik ZIC lij Legraven 10 ,ar dne
'oet diep en bestrooien Diet met kalk en het
bloed !tgt 0' eral rond op den grond Men kan
llIet anders zeggen dlln dat de beesten doodga
martcId "lit elt bet bloed hgt 0 eral rood Hoe
moot Ik het nu VOl'1!trulll Dr Koch zegt het
bloed IS Mn.tekeluk en de peIttIC I.at hqt
0' enl rood liggen Zoo wordt ons geld 'cr
"pilt! om de zakken <te, dokters en pohtle te
'uilen Au men op die wllze voortgaat .al de
ru Ildm-pe.t hlCr nOOIt uitgeroeid "oruen zoo
Lwg er nog beesten '"n De dlCren worden 'p
een gruweluke vi lIze IIIl1!handeld cu ge
marteld

I en .Iotte Ilog eenige vragen lIlPeten ue
Warrenton burgel'll alleen opdokken 'oor ge
heel ZUid Afrika en IS onze regeelIng met
ultndheld geslagen dat Z I Die! kil III"en hoe
onwettig zll bet land rumeert en de boeren be
'olklllg ,erdmkl d,e de rn.rgegraat de. land!
IS Is dIt hun loon hunne ueesten dool te
martelen Waarolll moeten die beesten dIe
nog gezond geworden k JIlden .. In gedood
worden Do( IJ genoeg 'oor ditmaal I tlCI

'I '" '"

KERK EN SCHOOL

PJJ
Ja Ir

ver
[..wd

ten

J Inuan

J lnu n

Ik be. enz Vali Zevenfontelll schrIjft G J 1beron dat
de runderpest er uItgebroken I. en dat het hem
voorkomt le oordeeien naar een der runderpest
wachtel'1! dnt runderpest IChrllct voor het maken
\Rn rumoer op een plan Il! De IIChr", er deelt
verder meê dat IIIJ v1l81gekeerd worden op
plaatsen weieeD8 met bun meuJeI! knnnen praten
want dan moeten ze let! op zeggen III het bn
toor, en dat IIInatuurluk al heel erg IfU
verder dat de runderpest op Zevenfontem an
den la dan diel waarvan hU geboord heeft W&Dt,
boewe I er tB ._.._ III dne weken tiJd rvrekt
&(Jil, was er ,QOIlUet oen "verrot voor hij dood
WIl '

i)f • \, \\1 I ,,\\ -lit Stockh 111 ""rdl
omlrent hel testament ran dr \Ifre<l" oUel
!luder gemeld dat' algen. de lep dingen
\ &u het gE>hoolv~J'moge!l moet besteed
tot cen fond. ter ult<leehng 'an' Uf
Jaarlukscbe premlen I \ oor de
.ntdekkmgen of ultvmdmgen op
phYSIC8 :! op het gebIed der
geneeskunde 3 op dat der O~,,.~,.__'W,.V
het beste werk met Ideal",!
bteratuur en " 'OOI Wie i meest
vTedebond iredaan heeft Ook aan
bUlten SeandinaVie kan zulk een premie
uitgereikt Men schat het vennogeu
millioe!\ kronen De rente zal dm
!ioon kronen uitmaken. zpoclat elke
200 000 kronen zal bestaan, Di t t.estlmleiJ:t
men van den uitvinder v~ het
DMt vtl'lflCht bebben

nn~
( -oot \\ IUlcrh >oktlk

gn I r g
.., I' Ilenburg

\c gllertng \an H ptt"
~ch 11IlJtak (lere-)

gad r g
Rr '" t wo ~I la lU" crgadenng
Alld anlO,," I I .nu. B nd",el~;u,lerll g
B en !ornbergwk (Do",l echt) , J uh"r

B nd yeqeadenng i"' .f,
Achter op ~noou" I/erg Bond, "''gad el
PU I pslOW )1 '"nuarl Jl" I ek. 'erg ng
J "n",n Ilie I( I II uarl P' lohcke 'er er1llg
lJuIII,nsdorp ( Idruan publreke ~de

nng ;r,)~
0ude,l:t.1.L<I (RlChlllolld) 'allllar Bond.

,ergad. rtng
Riel. , ,o-t (Albame) I rellu"r 11111. ke

(' !"") II lo

\foordeJlllarlikl)(lf (P""tnllJ.,burg I 4 tel ruarl
pn hhek 'ergarle'rtng
( root Zwartbcrgulk Prll!~ AIOOrl) Bond-

, ergRd"nng
"tockeustromtak no 2 Bond.vergader ng r.

Februari
:'S OOI! verwacbt (RIChmond) HOlld.. er.a Il

nng lv Ja.nuan.1
Clan" IlllalJ1 publieke vergtidenng 13 I- e

bru8It
Wltfontelll Bondsvergadenng 'an K lrTee

boompu~ta.k (Pneska) 10 Februari
Sutherland 30 JanllllI1, pubheke ,ergadermg

/

", meel

~li D~, fr

BRIEVENBUS

rel ruan 18'

....
c
aD

~ HOI \J E\ R 8 nof K getiteld D, Afr,ka"Lr
B", t, f, Jil""''' # Hal heeft het hart van
on.e boeren getroffen Dit boek beho:>rt een
plaats te hehbeo In elk:e wonmg De prjJ8 Il!
sleeht!! 58.>11 postvrJj en verkrllgbanr bIJ de
heeren Jacques Du_n & CO ij Kerblnat,
Kaaplftad De geheele ~..A Pers beveelt dit
boek ten ,eertlt~ aau.-Adv

DE SPOOJlwEGtnaachen KookholJl en King
riltalIll!t.own vorder, zeer lJLng-zaam Slechts
&aD een paar r:nuielilail. beide lijdell VIII de loo
'!fordt gewerkt '\,.~



TELEGRAMMEN De h
OVERZEESCH.

Rhodes en de Afri-
kaners.

vreeseljjk
ongeluk.

AANDEELEN.MARKT VERBANDLIJSTEN
LOSOEN, 22 FJ>!IJR -De Sla,,/rml zegt dal

hll goed. reden heeft om te geleoven dut de
heer Rhodes en de hoer Belt gereed ZII'I om de
'I'rnnsvaalsche schadevergoeding te belden IOIUl
de 8001 beperkt 18 tot de werkelijke schade

de heeren Johan J:msen & Co SI
Ueorgestl'allt Kaapstad m ikolanrs en alge-
mcene agenten)

G1UEKENLAND EN TURKIJE MtulOJ. ...g 21 F cbrnar 1897 bI ... lo;
M thes n It
Hh4t ver r\
Du"',, U C
Kriel JD
Knel J lJ
~A:lmund. J
Scboemar J 11
Feit, de J.; IV
101 ,do CJ
Zond ..gb, H Al
Amos JH E
Veoler, D J

z I K I r
I

EE~ AKELI(. RCl1f}L \'\ $PEL
LoN:1EN I ~ FIIIR -( R(>mr }-Lord Baliabury

heeft aan de mogendheden medegedeeld dat
alvorens stappen !Algen Griekenland te nemen
hIJ begeeng Il! beschouwingen van anderen te
weten omtrent de toesomstige regeenng van
Creta. HU be, eelt aan zelfbestuur zooals
Ramoa.

I talie IS hel eens mel lord Salisbury
De Turksoho lJloLilisatw wordt met Uit

ermtIg oogpunr beschouwd daar scbepen en
troepen met voleoeede toegerust zUn

LmwDI 201' E[lK - t Rcute» ) -De Grieken
hebben fort Youkolioh aangevullen en ingene
men waarbIj re twee honderd en vUftig lllJlJ1' van
het garnnoen gevangen namen De overigen
trokken naar Canes terug

Lo x DE" 21 F f Ill! -( Reut-r )-Enlleland 18
begeeng middelen to Vloden om Griekealand
Uit Creta te krijgen zonder dwang daar het ge
looft dat (, riekenland met berekend 1$ I oor zIJn
ITlJwIIIIg opgenomen taak
Duitachland weigert lil onderhandelen ,n er

bet toe komst ig beheer 'an Creta behalv El op
twee voorwaarden nl dat Griekenland het niet
annexeeren sal en dat (,nekcnlalld het orland
zal ontruimen

Rapporten van de 1 ulbch, um bassndeurs te
Berljjn en \Vecnen raden den 111\ a I in T bessabr
aan waarmede Rualand verk laar t lit billet te
zullen bemoeien
Dutt.~dle marruiers 'lln nu te L unea geland

Lo~r)f" 2.! t ~IHI-( Rmt., )- 0" mogend
heden hebbe, het kamp der opstandebngen
buiten Canen gebomhardeerd daar de opstande
lingou doorglngcn met schieten nadat ~'I order
gekre;ren badden op te bouden Zeventig
bommen werden afge\ uurd "aarop de Gnek
/!Che vlag g""Lreken werd

r.l cut o I~ r J'
Dr ONDERZOEK. DankbetUigingen aan Koeberg

VAN BEIDE PREBIDENTEN

OODDAANDltELEli

neon Estates .7s 6d, Bantjes 368 od Blue ~ lV

Bonanza Bh M, Bu1Ielsdoorn il 8, BIlIlrs S
543 O!I Barnste Ba.nka 20ftoa, Oousolldnted

1678, ClydPM&leColliery 18s 6d Drie-
(Dtamond) 4s od East Rnnd 6~s od EAl<t
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29 Januari, lIl!J7
Den weleer... hMr B MALBERBE

Klipbenvel
Weleerw heer,-Mite duo beb ik de eer

op !ut van IUnhooged den ltaatapresldent
de onhaDgst te melden van uw telegram 1'&11
15 dezer, veT1'attende eene reaolntle genomen
door eene vergadenng van ingeeetenen van
Koeberg, de demollstrah811 ten gunst. van den
beer Rhoo811 ten sterkste veroordeelende

ZUnbooged dankt ueerw en de andere hee
Ten voor bet toezenden van gemelde resolutie,
en wCrIl!obt U tevens te berichten dat het hem
seer aangenaam 11'&11 die te ontvangen

Met 1I1eachting v.rbl"f ik
ueerw 8 dw dienaar

R A GIlIWOROW8KI,
Pnvaat seeretar ..

[Heuur telegram JLO:l'DEN I! F&BR-Hct comité op ZUid
Afrikaansoh» zaken hervatte heden zl,ne Zit
twgen Do pnns un WUIl,S W&IIweer tegen
woerdig

De oudc!'VI'agmll' ..an den hoer Rhud8ll, die
minder zennw-,aohlág cn kalmer WIJldan DlOs
dag werd hervat Hl' legde Uit dat het woord
• chairman In het telegram Ian 21 December

8U' Hercules Bobinson doelde, met wien bU
bad over den toestand op

Hl) had sn Ilereules Robinson
aangeraden daarheen te gaan In geval van een
opstand ten einde als bemiddelaar op te treden
tusschen do uhlandcrs en prelIIdent Kruger
Daarom voelde hl) ZICh gerechtvaardigd de
mensehen op 1en Rand te beloven dut dl.' hooge
comnnssarrs zou komen In geval van een op
stand HIerUI! volgde niet dat sir Hercules
Robinson 'an den opstand WIst De heer
Rhodes stemde toe dat Pretoria mogeluk aan
geraden werdJls de bostemming van den sluip
tocht maar h was nooit voor dat plan foeo
bil (itbodes) deu heer Chamberlain gesproken
had WQB er 10 I het geheel niet gesprokeu over
dell IIH ,.1 en de beer Chamberlain bepaalde
zIJne opmerkingen tot den toestand op den
Rand Ondervraagd omtrent zun
_TrLZ\\ IJGE' tP7.()~DFRING E~ I~ACTrvrTEIT
un den Inval ~el de beer Rbodes dat bU de
zaken wenechte te 0' erdenken Het W!lJ!l nut
teloos ZCI bU I te trachten dr Jam080n te
acbterhalen ~') had geen correspondentie mot
ecmgon direkteur UI Londen, Rtlcen met dr
Rutherford Hllfm, dle Wist wat er gaande
ww! Verder ondervraagd door SLr \V IlIl3m
Harcourt. antwOordde de beer Rhodes dnt lun
'>nden mger dc daann btJtrokken pe ....oncn moetlt
vragen of dr J:laTns hen beTichtte dat hU al8
privaat perRoon In den alUiptocht bandelde IU
het belang ~an A fnka Gel raagd wat recht
de Gecbarterde compagmo had om hare hulp
bronnen voor cIen slulptocbt te gebrUIken ant
woordde de beer Rhode. Ik knn het met
'erdedlgen dat ~ alles

BLClE:iJPON1'EIN20 FEBR - Een vreeseljjk
spoorweg ongeluk vond gllltera'ond omstreeks
tien uur plaata \\ aarbIJ vier personen om het
leven k1famen en acht bezeerd ",Wen De
bl)ronde~e<ten door het spoorweg-departement
v_haft: lun al!! ,o!gt -Een goederen trem de
38 op, v~ Port Elizabeth naar Jvhanneshurg
verhet Kad'ernvler "8ldIng om 8 lt) gater'
avond VUf minuten later volgde de snel
pa.n&gleretr$l van KUplltad nw Johannes
burg. lfacUt de trem de Ka1t'émvter brug
pa8l!Cerdeo moest hll een steilte van 1 voet ID 80
beklimmen Het schl,nt dat terwUI de goede
rentrein de hoogte ultg1ng een VaD de pennen
die gebruIkt wordt om de "ageD~ aan elkander
te koppelen brak, en !Wht wagens die ~waar
beladen .aren met bout braken Ibs en liepen
met vonchnkkellJke snelheid de hoogte af naar
de rivrer TerwRI dit gebeurde nam de snelle
pasaagler8~em die zwaar beladen 111:118 met pas
lI1gIel'll, mmeren aan de Kaffersrn vier statie
Wl18rhrJ water moest innemen Uit cell tank aan
deze ZIJde VaD de rrvier Toen de passagiers Sf!<X rwegontvangsteu voor de week
trem omtrent +00 yard. teu ZUiden v.n de tank 2J Fflruo.tI 1897 -
W38 zllg de machmist (een man genaamd An
lhony dié veel ondervmdmg had z!Jnde bIJ
gedurende sevenuen jaren machinist geweest In
Engeland Amenka en ZUId A frikn) dne roods
lichten WIu dacht dadehJk dat het de roode
lichten wllten van de I an I an den goederen
trem die toen van de tank vertrok HIJ het
dadeluk stoom nf ten emde den goooerentrein
kan. te geven I 1iI1 de tank te tertrekkt'n
Omtrent tlflDtLg seconden laler keek hU wooer
mt en zag )IIJ dut de rood" hchten snel aan het
naderen waren III plaats 'an verder te gMIl
HU dacbt toen dut de goederen trem op den loop
wae CDsloot de stoom af en nep tot zIJn mak
ker om af te .prlllil'en Helden spIongen af en
JUlllt tegemi)ler de tank kwamen de t\\oe treJ
Den In botsing de goedereptrem m vollcn 'aart
eD de pa!lSag1erstrem JUist tot stilstand ko
m .. de

In de van 'an den goederonlrelO wa. de
guard een blanke man gAnaamd Pugh en

twee gekleurde vrouwen Pugh dacbt dat
door op het ri)tUlg te bll/,en en bet remtoestel
te werken hIJ mogeluk ID "taat zou ZIJIl ge
weest om den trem UJ ziln 'nart te stoppen
HIJ WI18echter Diet LU staat dit 100 doen en klom
op de voetplank I an de guar d$ 'an en
zwaaIde een lamp aL; 8em \ an bet naderend
gevaar aan den machm18t ..an den passagiers
trem 1oen de rutulgen den pas.~aglerstrelll
naderden zelde bIJ aan de gekleurde vrouwen
om plat op bunne aangeZichten te gaan liggen
HU deed dElllgelUks Het IM door zllne tegen febr
woordIgheld Ian geC8t dat hU 'Un leren redde
III'1lntbU kwam UIt onder de pumen roet slecbts
eemge leell)ke Bneden ID z!Jn aangezlCbt ter
WIJl de gekleurde vrouwen ontkwamen met
zware lmeulIwgen De men8cben op den pas
!IlIgierstrem kwamen er echter DIet zOOgemak
keIUk van af d~ar het rl)tu4!' n3.l18Lde lokomo
ltef bIJ bet spoorwcgdep ITtement bekend d.
een compo rulutg In het tweede njtmg (een
salon) gedre,en "erd (Een compo IS een ~cbr
nau"er TI,tuIg dan een salun) 'Ier rnen8Chen
In het salonriltUIg werden np de pl«a,. gedood
terwiJl and~nen bezeerd werden

De machme 'an den pa.<saglerstreHI lO onoe
8 had 19d De salon eli compo r il IIIgeIl
zlJll}"Lrokco terWiJl de guardSI all totanI I er
niel IS 80t IIICU"" "ord dldelqK nlLr 13100111
fOlltcm ge t.elegJafeerd cn de heer Mussoll
traflUkbel\tunrd<.:r dr Savage en een hulp"e
zell!Cblp 'ertrokken dadeliJk n UIJ het tOOI~el
van het ongeluk Hot I!r.houwspel \I as h Irt
roeI end i\Ijlnsoben liepen I erwnarl. eli der
wnarts niet wetende wat te doell , rou" ell CII

kinderen "c6nden te,"" IJl Ifll" IllIger. be .. g
waren de doodcn en gewolldell on lel het plIIll
Uit te balt'1l dat IOndgestroOld bg Dit werk
Will!emdelqk voltooid en men oe' ond dat het
getal der doaden VIer blanken w"",, eli .eht ge
wond HIer I o~en de namen d~1 dooden en
gewonden - CLEMF~lS10:\IC

Gedood James E Klrk"ood besLuulder
van de firma Moll en )\lAbOn Hell"ron die met
"lJn p38 gelluwde HOUW eell dochter ...an den
beer MlCball, 'In Rorod. Cradock op weg
WOJ! nRar hUI~ de heel "Il me,-r Kruger en
kllld van Mlddolburgweg st ItlC

Gewond MCI t fllnmB '2 dochteiS eli zoon
van U Itenbage een man genaamd Lltklc vlln
Matêlting Pugh (de guard) en de twee ge
kleurde vrouwen

Het li! vroemd te zcggell dat
saglers IJl <len trOllI I Ilkan~ IJIcL dt botKlllg
voeldell en 8<)mmlgon wl.Jen llIet CCItS dat el
een ongeluk geheurd "IS Lot (lUllIgelI tIJd
daarna

De trem 'an Johnnnesl ulg llaar Kaapst.ad
werd den geheelclt niCht te Blocmfonlllln gc
houden lIet pruil IS Lh,lU" lor wIJderd en hOlde
tromen zun >ertrokken naar hUIIJle be"lem
mll1g

De begrafooJS 'an de slachtoffer. zal heden
namlddllg plaat" 'Inden
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Departement van buitenlsndsche saken

GounrDementJlkan!.oor
Pretoria, 10 Februari, ~897

Weleer"lI4rde heer -Ik heb de eer de ont-
vang.t te erkennen VRn uw telegram van den
l5den Januan II gericht aan zUnhoogedele,
den staatepresideut Inhoudende eene resolutie
eenpa.ng aangenomen op eene vergadenng van
75 ;nvloedrlJke mgesetenen van Koebergl waar
bU du! vergaden.ng ten sterkste de demon
8tratletl veroordeelt teil gunste van den beer
Rhode. bU gelegelJb81d van diens doortocht
door een gedeelte van de Kaapkolome ge
houden

In antwoord hierop Len Ik door Z[lnhooged
ge 11111trueerd u zlInhooged swelgemeenden
d.lJk toe te brengen 'oor de mededeelmg van
dit beslUIt ZIJnhooged 18 van oordeel dat het
onderhng vertrouwen en de goede verJItand
houd mg tU88Chen de ZUId Afrikaansche Repu
bliek en harer Bnt.che maJe.tells koloDJen
ID ZUId Afrika door uw optredcn .eor zal be
'orderd worden

Ik heb de eer te ZIJD
C:eerw 8 d" dienaar

'oor staat"&ecretan8
C W v I" BOESCIlOTF.N

Onder staatMecretans
BUlten1andsche ... ken

Den weleerw heer ds ;\IALItERB!
Khpheu,-el Kaapkolome
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TotaAl 1,6,0 1200 938 65i32 19e12 8l>o-i
M"!ten!lA1vervoer Westelijk 1895 ml J896

nil tDlddellaodsch 1890 ml 1896 ml oostehj~,
1890, n,l 1896 011 noordelijk 1890 ml 1896
Jill totaal 1890 nlJ 1896 nIl
t Dj;u eljf~11! zIJn de totAlen vlln de boelungen

'fan lie verschIllen lP. s"",tlOns ronder verdeeling
tussclien de st.eJscls en worden verallder<! al. zulke
~erdeilllog pl.a.aU5beeft Z'J "'Jn onderworpen &an
veran!i"nng biJ verdeeling vao de opbre0ll"t tt15
scben het Koloniale Cil vreemde:.: gouvcroClucotcD
en !DM """happIjen

N U -Daar het oWNel Jke "Lel",,' \ In 'I~",r"t·
Jen l~Y r den VTlJst..a..'\t l.8 over ~1'("nOlDcn Wu CCD

.. ,,.gcUJklDg met de d .. al me" ovcrL'Cnkomcndc weck
~IUI velledeo jaar bedr egelijk ZIJ"

LO:l'DES 20 f P.Bfl -( Reuier )-S" Fred CIlT
flngtDn wci'd gL'LeTa' and te Cheltenbam op een
feestlllil.a.l on thaald In diln I...,p' an een lUln
.prank prees h'l de I ruwllIJgel1! m MatAbeleland
zeer en be, al rerscbeldone Ilan I oor het \ wtona
kmlS Ook .el hIJ dat Hhodesla zeer olltr;ounen
kon worden
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Andere vragersKAAPKOLONIE
LOl' nF ~ lO FI nK -!len denkt dat SIT Henry

( ampbelI J3annetlllan de heeren John Elli.
~ydne) Buxton Blake en Lnbouchére d..n beer
Hhodes nu on~cr\'1"agon mllen en na hen de
umouist leden l van het comité De heer
Laboueh. re ... 1 ilOofdl'lllkelUk I rIOgen over be
weerde nandeelell knoeierIJ

BRAND N30de (t
N""le LJ
A1e.R.ode H
T.rblnoc e J
1erbiancbc CO
T .. llaDoJ, S

('RAlft HlJ~;;1 .!.! J~HI -(Reul'<)-Een
noodlot tll!(e b, and, and ZaLOld,..: pI 1aLll, waarbu
I e\ ys wmkul en ecu ~cdeeltu VaD een woon
nUl. beh lid al- Maasd0rps boek ID 18ch gelegd
werden De I!(ebou"en waren lerzckerd lOOI'
.t: I .![)O

L llenhageSOHEEPV AARTBERIOHTEN bo
Kt I

roeTAF'KLBAAIVer9,er onderzoek OPROERIGE KAFFERS . R.oO\OD V J ..
do K f" '
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&ANGEKOlilUl

Een SpOClll&lt11egram aan de I 9'" waarvan
oua het gebruik goedgulJstt,< toegestaan werd
geeft omtrent bJ 'erhoor op den tweeden dag
WQ,lln an Reuter het bo, en.taande mededeelde
bet volgende

De beer Rhodes Ilegde Uit dat ChalrmaJl
III zeker telegrllm op lord Rosmead .Ioe, dlO
"UI de l",sltle der zaken te Jorulllnesburg Wl8t,

maat het comIté moest Olldel'llebeld lOnken tns
3(;hen d le[L~ kenUIs \!ln deze zaken en een ken
nl.s van den opstund HIJ (Rhodes) h Id lord
Rosmead ge.egd <lat deze naar Jobllnn".burg
moest gaan In geil al lan een opHta4ld om bur
genechlen 'OOr \le ultlandefl! te kIlIgen en hll
(R ho<ies) 'erstodtl tocn tel tqd da t lord Ros
mead l>~rmd "a$ dIen gedragsliJn te Iolgen
1 ell Sir ,,\ IIham Hllcoul't 'erdNC 'rageIl deed
k" 101 ad'ok"aL Pope t~8scbetlbc,de en zei dut
ue heer Hhode" be,etd \I Us z Jil eigen d ,den te
bekenncn maal Illon I,. hooide hem niet te
dw II1gell al. vlJan<Jlg get'"ge loor allderen op to
trL-den De bcer Ubode., ZOI daarop zelf dat
hot" il bemzch en betrof hem nlOt kon oebelen
ma Ir bU \\ IIde Dlol graag tegen altderen getul
gen

"Ir W 1111 tITI HUI'COIIII
Hoodes lord Ro.mend haJ gelnformeerd dat bil
eCD opstand be,orderdo Daarop lUIdde ZIlD
an tw,,,,rd -() lIeen loJ.a.nnlll'burg ,,,Ide weten
of lord Ros",,,ad daar zou komen en "II
(HJ.odesj dacht dnt de.e dit loU doen HU ver
"acbtto een I recdzamo rovolutle en het dool
'Kn lord HOKrnen4. bezoek moe",t daartoo ook
dienen

Er word eell vroug gedaan umtreut bot tele
gram dat

IHS 1J\lllJ \ \~ JH'" OI'folIl.\D

bepaalde Do hullr Rhooe. ant" Jorddo dat hJ'
goen 'erantwoor.delllkhCld wilde olltwllken
maar cr pa.ssce rd <V I beel Wilt lelog rammen wn.ar
van IIIJ P6T8oonIIJk geen keDllT. droeg Dr
Jameson ww! .",mi hegoong urn op te rukkeIl
maul' loort.durel:ld "crden telegrammen QJln
bern Uit Kaap!!truij gezonden om bem uit te atel
len an een uIlderep datum bepalende

~:r wo...l"n toe~ 'ragcr. gedlUln u' er de be
teekonl. vnn oen ~elegrnm van den Rand WKAr
ID een belofte ge'l'ornerd werd dat er lIIet zou
aangedrongen wort\cn op TI kMautontelt

DE \jIA' r.SKWEijrrE

fil nnLwoorc:1(Jp! die Hagell zei do bC9rRbodes
dat bIJ dacht dat na de revolutie twee saken
mogelIJk waren d~ llJtlandel1l ~ouden stemmen
'oor eell 'elalld IIllg vali vltIg uf Le zouden
stemmen voor h t beboud van 0011 repubhkelll
sehe regeerillg loor plaatselUke doeIemdelI en
dan afge' aalUigdell zondelI naar federale I er
gadeTlIIll' onder de Bntt<Che "ag' oor .aken die
betrekkJng haJdefl 0i' de kustvertledlg'lng om
dat de Engelseho ,lag 'ertcgellwoordlgd WalJ
III de meerderheld der 8t ,ten van ZUid Afr1ka
Die kwestie van I lag Wilde hU flan de menschen
ter besllllsmg overlaten HIJ had zeker nooit
plan gehad ZlJIIge{leele p'1I<ltleen prestl1l'8 te wa
gen om een preSident J B Robrn'0I1 te stetIen ID

plaat.. 'an preslde'lt Krager (Gelach) Daar
om deed hIJ de belofte dllt er tllet aallgedron
gen zou worden op de Iml><'llde autoriteit
8'1 wenschtc djltde opstand als bewecgredeuen
zou hebben het ~rkrl)geU ,.It hurgerrecht&lI,
eII nat de "pst llIet door de vlaggenkwes
rle zou aange.tu rd "ordelt H 'I d Leht IIIet
dat OOit door h~m AAn de htnd goge'en Wa"
rtat dr J ame8011 ~nn t.och! op PrcLorln zou
l'lchLelt HIJ 'el1lt'l"d rlatdo kolalllle naar Johan
, esburg zou gaan aJ..; de 'oorm 1111IClt'alt dell
Ralld hel "eIn gl""n

sir \\ iJbarn H.rcourt ging ,ood dell heer
Rhode. te 'ragenlorntrell t

L!l).~BERI H'ii liEUt:
"aanIl dezc heeJ zekere opmerkmgeJl maakte
omtecIt! de I,.,weging k Johannesburg

Oe heer ChatTl~rl"lIl ',el In de rede eli zei
dat dlO opmer kIlIgen Illet gegrond "aren op
eellige IIlfOrlDlltlc Van den heér Rhodes ..erkre
geil roen de heel Rnodp,s In Januart I er
ledelt Jaar In Engeland kwam bad bU (ChJOm
bed un ) hem geen lIlhcbtlng ge' raagd omtrent
de g.,beurtelll8selt Iall dell In> III Hun gesprek
was hepcrkt tot don toestand \ an zaken op dat
oogenbllk e, .. at n)ISl!ChlCll ID de !.oekomst kon
gebeurelI

Sir William Hnh 0111 t I ro}egwanneer de beer
Rhode. eergt WIS~dat dr T 'mOiOOnop weg was
gegaan De beel Hb, deg -Op de onhang.t
'an een le legram dal h I dien a, olili zou I er
trekhn Uet .. at? bopel0o, te 'erw Icbte" om
hem le kee! ell d lar hl) 80 m II pel dag reed

f.\,r WII"\Jn Hareourt -Ileht u lord Ros
meat! < p 'lanndag \0 Deccmher gesproken
))0 heer E.bod"" -ril lel koos W Dl'JIJ hUIS te
bhl' en om de taken te 0\ crIeggen De oenige
manier om hem III te balen was OIO o,-er
Pretona te zenden zooal. lord Ho"mead de<-"I
Hoe" el Ik den IIltl'l!odlglng.bnef aan de I III"
kaLelde zond Ik geen belleh t pe. dl/lad naar
de IlI'skLeuren der Chart",red te Londen Dit
II"_, m",., h,en ,erkeerd Il)aal dut, lel miJ toen
Il rt 'e I' ook "''Id Ik geen telegram aan
eElI del ct re' tettlell In [ onden persooldijk Ik
tcleg,afem"" alleen aan miJn agent d, Ruther
forJ flarr. Verlulgen. weigerde de heel
H h od" zekere telegrammen op le geven ,he
bJ nl. onftdelJtlCcl I e8c!lOuwde

IIflK I~llllr /Ju> )l1J0

"'!r \\ II""lIl Harcvlll t I roeg dell heer Rhodes
of II I de troepen 'p de grenzen b"eeugeLTlcht
II td ar. lId v In uen gebelmen ra..'\d? De
heer ahode. - \ ocn lI()Ch al. premier der
K lUlp floch "I. be.llurencl dil ektelll der charte
re<l compal,,'1Jle maar al" pnvaat persoon dacbt
Ik In de b""te belangen 'ID ZUid Afrika te
handelen

8Lr Wilhani Hurcourt -Wat recht budt gIJ
om zoo lets op u te nemen?

De heer Rhodes -Jaren long beb Ik de
compagDle geholpelI toel1 ze geel! fondseD
Vnd
( SIl' Wllho'lm Harcollrt - Wat recht bad de
compagDie om oor~ te DIaken met een be-
Vl1cIlden ~taat ' I

De heer Rhodes Gn bet DJe\ "erdedl
iea. Dat 11 alle ik ~gell !raD.

)'ol"" ... FNATAL. .21 -ScnalM va.n :';wansca...
2()-~ oorsche sch lp ~avorIt 'Van "unnerlaod
2 -LaJy f urnc..,s ,a I 'S ICU" , )rk
:2 ~..,~ Harlech Castle, I an Londen
:21-S8 A,ondlle Castle vnn ~olllb:llnpton
!2l-SS Ta.rt.s.r van kus[havl:DS
:2 -ss 'laut,lu' vali Port Nolloth
i21-W J Jwood 'an CllrojiJf
i2 -S" UUllot!.a, Castle van Muthamptou

Kanroe A lJ
B umderp Jl
November I
Mybuql J
JonAS lJ:
Scbultz H
G"'l"'" cl (
Z.ullm [l C
H 4rLz.eu~ rg
8ll" mnn J
\\ wd 01.:81 lf

J rvd \VllowmOfe(Reuter le/'grammen )

JVERKEERDE MAN OPGEPAKT Vrijwilligers en burgers gereed
PH: rElilHI Il ZUlll( 20 Jo f ItH - (R-ut",)-

"oralillm Cohell 'an J ohanll""burg werd beden
TOor don m tg,.traal gebracht op eene bescbul
dIgIng van ou behoorlIJk !Iedrag ID Engeland
Eelt f ngel ....he "peil nIer IlIe"heon gezonden om
lohen te Idcnllficeerun zelde dat le be.cbul
dtgde Illd de per' ,on" dre men heLben \\11 ,fl
l vhbll "erd unt..lagen

VKI Jnl HG 20 FEBR -Geen verdM meuws
Vfln Kuruman Dert'!! personen bebben ZlCb
bIer laten lDschTllven voor ,.etle,on dienst ID
de verschillende bUitenwIJken ZIJn ook tallen
van burgers dw hnnne wensten aanbieden

Kaplt.em Woon IS bIer aangekomen en ver
trekt hedena, ond naar KImberle)

J Fur I \\ 1100 mo",
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I
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Vrijwilligers tePoging tot vergIftigmg
... I 1 (.;ral~ Ir nn Ir \ {l \

POR r It IZ \l1F.TlI :l:.! F F Hn -Ordel1l zIJn bier
van het hoofdkwlIl tIclontvangen voor de
PrlDce Alfreds Guards om 111 dienst te z'ln

en ZICh loor 'ertrek op Vrl)dug gereed te
bouden Zo, en ti!; m:mgchappen D sergetUlts 2
.taf""rgeanten 2 lUItenanUl en een kapltem
"Jll noodlg Groote opgewondenheId en ll'8Cst
drift beeT8Cht-c onder de IDllIlsehappen tooI] hei
meuws bekend werd on zu gn' en pracbtlg
gehoor IUIn de oproepmg Het belloodlgde
aantnl 18 gchflel gereed loor vertrok KupltelD
McAndrew ""I bevel loeren o'er het detache
ment

1'" cl 1(\111<1 I Zll I< 2' FF lIn - \R'UI",)-
Ee" 1III>00rlllll( rilc".tbode werd Itl hechlenls
gCJIOIllPn "dat Ir I !(epuog j had bot htu.ge'lII
bil "etwelk h I ID dw".t II~, te rOlglft,!!en L<:
.taallde /lIt , lf Ilaliken omdat 'II een maat
'Ril b, m III den tr nk hauden gezet "cgens
dlef-t"l

or
t

IIIIIJ Fe Ir-(J cr td
of le Il t c I~ Il lt.
I alm {..;{tLllngt kom n

1 J I 'Cl I -(I cr I I ~
Dj reJ~ l..-'1r I h.:lj ).kl 111('111"' I !TI' ur
tt.! 1l1.H I alOlA~ Mllgt.k lmcn

2J !l'e r -(Per tcle~rnaf)-o. J 'elo 11 kil am
hcdCTJ pIl b\I.l ....\lt ['jur te Sout! 1II1pton U\n
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JOIl ""\'~lIt III 21J ~ Pill< -(Reulrr) -El I.
tban. rWI.LgoOlhrl)f '" le plaatfteluke bllldtll over
de kw l'8tl< '3.11 ollol'11euschte prllzcn 10 de I er
sclullolld" sweef'"

Hymull cn Le V) stonden "eden beschuldlgd
van Dl6lneed ID verband UJet de '\ ato. Hal t
zaak De 181dediglIlg "IU! dat "Il bescbonken
waren toen zU d~ Leeedl~de vork anng!ln tee
kendoll matlr de heer \ Lrl Diggelen ontkent
deze Lewering dMr hU nooit toell1.ll.t dat be
schonkeu pen<OD< n hunne namen toekenen on
der zulke I erklanngen

Te Grahamsstad
Fi:'-lbLI lER Hl LPE(dt Il! UI~"TAII 2:l FF Itll-Ze8t1g man van

de Ist City Volun!.oerJI ondel kapitein
MlIl'l!hsll glUm Donderdag nnar Kimberley op
w.g nnar Becbuanaland. Majoor I'nmpltn
,oegt zICh LU Dalgettye sta!

Correspondell tenDE ~RIE"DFLIJKE HEUSTELLEH
VA~ EEN AFGEMAT GESTEL

, \ T ~RDEN verzocht alle oneven-
V V geld ter betaltng' va.n reke-

ntngen ,oor SUbSl.:.'lptles, Adver-
tentIes en Drukwerk bc\ at tende of
betJekkmg hebbende op oezlgheJds.
zaken, aan den Secretans der
MaatschappIJ, en alle bneven met
Correspondentietl voor de Courant
aan den Redakteur te rIchten

liERSl ELT DE (,EZOl\DHEfD VA.:'> EE:'>
lIJ fGEPUT LICHAAMGalishwe's sterkte

Eel! 1ekel geneeK/meldel 'JOr ugemecne
,wllkh(Jld I erzwa.kklllg afgemath"ld hoofdpIJD
10\er"Ii'Mte en II.JJc Ziekten 'oortsprllltende uIL
CCDzW~lkzonuwste18el

KrMIlF.RLE) 2'l jo'f Il-Het IJ nog llIet oc
8h~t bekend hoe'eel m 10 lan de (,nk"al llld
West bn"ade 0Plleroepen zullen worden, '1Il1de
htt laatste bencht dat 81eebt6 de lroep artillerie
noodlg zal zIJn

Under datum 14 Febr DllTI schrIJft eeu kOlre!l
pondont Ian de ~d~f'",I'.rr, Uit BllIbol'wood bIJ
Kuruman dit ('altsb1l'fl !.oen ID dat dl.tnkt
"Ill! en boowel een groote patrouille pohtle en
bereden IICherpschuttel1! hem nIlzat WIlS h" er
In geslaagd te ontw~ken CDIn de Langeberg t.
kOlllen en was toon lIJ een zeer slechte kloof (de
plek .. tUlr bet gevecht Later pllUlt. 'and) die
meu onmogeluk m&t 'elhgheld kon bereIken
dur hIJ II] de \ oordeehge po>iltw bad en er
sIeebt. eeD voetp"d n103r hem 'oert terwIIl
rondom hem alles groote kranllen eli khppen
ZIJD oolllnllge zoo groot al. een hillS met twee
kamers en or 7.1J1I kIeme gIIten onder Water
komt Uit den berg Dus 11'38 hO wel verscbanijt
'ooml daar het buna onmogeliJk 'i\ aB den berg
af te komen Vfln den top BU bad een groot
aantal 'olgelll1gen bU Zich

VOLKSRAAD EN REOHTERS
RLA\fi'iELIJKE GEfCIGE:'>rs

PIlETIIK! 1 ~.! FEHR -( "''''-><JUl )-{JfllCbooD
hot beden "~>r den voiJr.raad gelegdo on twerp
Vllll wet In za1<e 'erbod nan de r()(Jh~erluke
macht om toet"mg.recht Uit te oefenen om bID
dende krucbt te ontzeggen !lAn wetten en be
.Inlten ofscboon deze maatregel betrourd wordt
"eg~n" bultcngewonen Mrd. toc" erkent de
publieke 'pl1l1e dat een bUI!Alflgo'WonemJ1J1tregel
no<xhg cu gerechtnlardlgd waa na bet vonm.
lIJ •• ke Bro" n , i'ituat hdwelk elke rochts
.~kerht'ld dre,!!de weg te n~men WaarJIChl'ln
Ill" Z" lo lIeept wel murgon opellbaar be
handeld eli J, ur den volksraad gO<ldgekeard
worden Men gelOl li dat de rechtel1! deze n
Uitweg Uit dell en ... zulle" aall I aard9n

(

Dc l,cer 0 !.rung Urnbarnstmat Albert
Palk VICtoria schrljrt op 8 Mei 18'16 -Ik
leed I oor meer dan 2 )arcn !lan slechte .PU.
I ertenng en na alle soorten medlcunen
beproe~d te hebben zonder baat te ,mdeo go.! ik
bet on ('n ge 'oelde o\ertUigd dat mIJn ge''1I1
bopeloÓ. Wa>! I en 'TIend haalde mIl ecbtcr
o'-er Qlemenu. 101lie le rrobeeren Ik deed
zulks en <le eerste ootte deed ITIIJ zooleel
goed (Int de hoop weder In mu begon Le
herleven en Ik probeerde nOl( t" ee bottel.
met het gevolg dat Ik nu ,olkomen" el ben,
goed k.'\n eten Iln nlk"'" ID een goede lUim ben
Mune k,"teekellCIl waren -<l:tgellJks zwrue
boofdplJD zood,,! Ik sums bilna bllDd werd op
straat ernstIge le,-erontstekwg geen lust tot
\\ erken, lt kreeg weinig rust LIJ bet slapen
Dit "I~ Igeveer 2 Jaren geleden maar Ik ben
uog al d( n tIJd WO gezond geweest dut Ik nu
llIet meér oevreesd ben dat mun oude' IJmd
tal telugkeeren Ik weet IRn twee ge'a1len
waar Clemcnts Tomc dezelfde Ultwerlnug had
en Ik k4J1 bet met H Imoedlgheld lanbeIeIen _
o Lal/I!! r.rabamstraa I A llJeri Park 'lctOnll

PL-
.A B HOFMEYR,

Secretans
Drnkpel'll MaatRchappl1

Van de Sandtde \-!Ilters & Co, (llcpkt
ODS (lIwd Kantoor
Kaapstad 140et 1896 MEF.' III~r IIlPlIIE cr PAIlII" die leel ian

splrltl.me deed -I, ot 'oor eonlgen tiJd I nend
/!Chap met ecn g<JIl)kgezlJlde dame ell deze
bmcht haal III keliOls lTlet een medium Dat
medium deed baar zecr 'ernssendo onthullIn
gen De \\ ed:u" e '-eroam d lt II) rn een loor
best.aan konmgm Eh.abetl I 1[1 Engeland ":l.
geweest en hare Jongere \Tlend1l\ rnemand :ln
deIS dan Mana gtuarl ZIJ waren nu "eder
samengebracht opdat ElllIabeth zou kunnen
goedmuken wat "I IndertiJd tegen MUil ml.
dre, en had De dame" aR gaarne da.a.rtoe be
re,,1 Ze deod I "lies "at Il\ar 'nendlll mM r
WIlde en gaf h Illl alLnz!Cnlqko sommen ~eld
Na verloop ,-UI eenlg'en t Jd weru Man, StIllrt
ze" e medIUm 011 zil I PIn ,m van Jc gee8teJJ
dat een Jon!!e eli knIppe IIcd 'all UO we<.iu"e
nlemalld anden; dan Malla" tweede' man (Jralt
Both"ell Will! en dat F IIslbet.b ZIch Illet tegen
hel>-huwelilk 'an ,he twee I roe ge re echtgenoo
ten mocht 'eTlctten De gewezen Ehsabeth
ging 'oort Ulel goedmakcn 'In hare cellwonou
de zonden Dil gaf cell thnke som aan bet paal
om te trouwen en du lrenboven nog geld 'oor
een relllJe MIF hnn Schotse", aderland Eerst
Loen tie )ongelUl wog waren begon ZIJ te t wlJfe
len ZIJ deed onderzoek en nu ontdekte Z'I
weldn dat hare vriendill een beruchte ophebt
ster WIlS 'i Il Wil de dame DIet meer van

EE:-; ~( llf LIH\1>01D- Voor het gebrUikeo vaD spmhsme hooyen cn zU ge\ oelt Zich nog maar
een seheldwoord maar een zeer oogemeen scbeld alleen komngln Elisabeth III haar felien haat
woord 18door een der Londenscb,! rechtbanken tegen Mana Stuad
een Honw gestraft ZIJ had namcluk tot een EI;:II \\ AKt 1l0\lA~ -Zeldeu "ordt III

pohtle agent die haar verbood op straat te.lIl Amerlka een oorlog.drama \Bn lungen duur
gen, gelegd liJ bent Ulet beter dan een I atl afgespeeld zonder dat de eene uf andere
raadnlid (dil tv c, wdy co"nc.l/or) Er werd haar vrouwengestalte In do gelederen der etrlJden
een boete '1lI1 2.4 6d opgelegd mede optreedt De ~oord Amenkaan8che bur

A_cET'Y1E r::~GAi blukt nog een ander groot ge gemurlng moet d,an an een a.anhl voorbeelden
vaar op te le'eren hebalve zIJn Ilntplotba.a.rheld bebllen opgel", erd Ch,h ell Braz!]l" hadden
welke nu weer gehleken I.UIt het treung ouge hunlle heldlllnen -kali d In Cuba IJlel1n achter
luk te Berlun Het I~ namelijk 'ergiftig Do bl I' en )-Geell"Zln' Het draagt ze'fs ,n d,t
Itallaan.ehe natuurkundige Ul!(ellno lIlo!ll!o or 7.lcht le kr 'Ill "eg liar!) dU~1 heeft II en net
heeft met Ottolengbl Le Genua \(Ie promon nlll1<lel <lan cclI gthecl k Tp~ Ill' A.II tZOn, lt
op dieren genomen en \olgens de do ,r bern DIt kl rps }'"met't III {(}(J \ r0UWCIl en lllel~Jc.'"
'erkl egen Uitkomsten le' cl t bet lcet) leen g' oot stet k <lIe p {,::;.. h Incl IJle I Ilu lit "ril" he
ge' IlIU 'OOI I erglftlglIIg op De ,,'Ioot.te z! rg volh IId,ng dOll .11 J I IegelI de Sp \I Jatrden
vuIdigheid hIJ het bmmden ell ),et gel>nllken heLIJ 1I11.:llIgelnnucn II 't'n 'I Ice,i, HIc tegon
'aa het nicuwe gas 18dUB .!lIngend nin te be spoeden hol>l"n ,(I ozalkl !fet opperhevel
,-elen o'el dew A.m" )nOIl IJerll~t In de hInden, nn

\VII ZIJ" In den tud der romalltl""he zekere [1\1" J ",a 101,111 de "(h. one omstrCt!k.,
Pllnsesseng'e.cbledeDl."ell DOll Carlos dochter 1, JRlige dochter rIn eell \ Iner Ik ,,,n.ch koop
prmses ElVira I an BourOOn laat Zich Behoken man wiens hall:del8zMk Ic li ""nna gc, estlgd
door een schilder een ~lIdere prUIses te Rome "aR MIS. Els" leerde In het oudelIlIk hUI, cell
,lucht metburen koetsIet en thans 18teBrt18.el loornllm Sp~nlanrd kennen met '\I en lil 'cr
het ecbtschCldlUgsproces , til PI lOS de Camm ID loofd 111akte IJ" hnll Iegom bracht eel"l<thet
Cillmay lj.{HI de orde---ook aIoelI loman Olt de mel.Je ten ,al eli Ierllet haar lenulgen<
werkeliJkheId PrIl\SCl! de C'LrIlID3Jl CIIIIIII) OIIl na Ir ~p tll)e t.ern',' !e keéren A lie pogll)
dochter I III den Anrenlutanscben rnllllOnnalr gen 'an hel meisJe eli h",,, ,.del om dell
\Vard heeft harelI echtgenoot-een ZOOII van trou\\eloolO tol. het rJakomen ''loei 'erlHntellls
den BeIgiscben oud 10111I1Iter-, eiliten OIII te te 1I0\,dwkell of bern ten rmuste loor z'Jne
,luchten met een knappen schoon 'an de laaghetd te doen ,t~atfefl '''lfcn 'lUchte
pokken geschondeu Zigeunel Rtgo genaamd 100' door den 11I,loed der I er" anton '"n
bet boofd van een troep rnuzllmoten Het paar den .churk De 'ader stIerf lan '"rdne!
IJl tegen"ooldlg le ~tuhlwel ...enburg Rlgo" gc 0\ er het ongeluk 'an 'ZIJII kind d lt kort
I:.oorteplant.f! De hoer en mm rouw Rlgo woal", daarna "poorl9<Js UIt Hfll ann~ 'erd .. cen
IU ZJeb reeds noemen, le' en danr op groeten Toen echtor de opstjlJld cen aam ang nam ..ond
voet en vertoon en zicb o'er:U ZI, brachten ook men 1018 loLlII In de gelcdenn der lebellen en
saman een bezoek aan Higo s ouders en het op mgen kosten ru>ltte "l bet amawnenkorps
moet een eigenaardig Il<)houwspe~ Elfn ~eweest. UJt dat sedert "'an 21) tot meer dan 30u leden III

toen de tlIegante pt'Ulll811de belaa.rde Zigeuners aangegroeid 'Ycc den Sp&Il)aard die ID de
&Is bun ne dochter ombell!de Zoodrn het hawe handen der IO{lUl~enten valt Voor
IIJIr:der pnll86ll en da:t van den 6TCneelll! ge- hem llena4c Ilu wordt onder
huwden ZIi'lIlDH 111 ontbonden, 141 deze groote het 18 vooral ml8f! Tobw
dame trou_en met haren pokdalIgeR Zigeuner 'lVreede folterlDgell DIt
Het dIJn' iI'oljWen.tete erfelilb in de fatnilie gel~lenltljjl[e 'uanden bet vcr
De 1Ile1I38I1 W.nl liepen van ouilaher mei hel'de.r8 eeuen, ....elke haar v&ll
-eg, de longen. met berderlllnet,_ --'Een bcJoootd .!.kIWI bet
lm)edeJ' ~ pnnsm b v 1& met luik éelll~"BrbifIa'.L rotnun geltJL:t---4tIlUIl'ae
~~e UI Zaid FraokrUk op dell loop 1"..;erk'Blm~=~.IU_ ~~rtren valt de
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JAGERSFONTEIN O.V.S.
RHO DES I A.

AAN INTEEKENAREN"DIE HET LAATST LACHT, ENZ." Naar het front
De bereden IlItanteTIC afdeehng Vlln de

DEO' R \l'UWllllgers IS gistem , oud naar
Beehu&nuland ,ertrokken terwl,l bet ,oet volk
morgen ochtend zICh OD rel8 daarheen bege
ven zal De verdel benoodtgrle mall>!Chappen
zullen Uit de (,rab lm8.tadHche en Purt Eh
.abetlt.che leglmenten getrokken wordOIJ

\,\, ORDr kennJs gege\en dat de
Yl' heC! lt' C lh\IlERM\RK$aan-

gesteTd I~ tot Agent van 011' Lf/lid
t.e ,Jagl'rsfoutell1 III de plaa.ts ,an
den heer.T S de V letter JJ!' 'an
d.lar ,er tJOkken IS, hIJ \\ len ZIJ \ er-
zocht "Olden hunup t:iUb"cllptle.
geloen a.an te 7.111 Vél en

.A B HOI MEYR,
:)"cr etarl"

:-l" 1:11 I lt) 2t) ~ f Ill! -( 1/"'1, r )-fiet bedrag
van de schade, ergoeding door de 1 r 11I8"aal ge
~I/!Cbt wordt hier bespot

TrulU!port PTJJzen '"n t hlUJOlOnaar !Salisbury
worden genoteerd kgell 4 Jl" er! men 'crwacht
eeu" daling Bouw.toft eli wlkn met allen "P"ed
aange' erd "urden en hel Louweu spoe(hg
benat worden
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Hl "A'-I Hl -De lezel1! V'UIhet blum)e dat
III H unmnsdorp Ultgege' en wordt moeteu den
ed Itcur 'Elen. I ragen W IM'01ll een .1ukje lil dat
Llld 'iU' I i f eliman 0' er de anti Hbodes
mcetlt1g tldaar geb uden alleen III het
Bngel"5h eli nret ook In het Hollaudscb ver
schenOl~ Il!

V 'L ," I Hl ( 1T1~, - \ eIe onzer boeren zegt
de OostlLondonsehc li xlxt/ch die 'er 'an dell
spoorweg \lODen "etell nret wat met huone
I ruchteb te doen Heel wat I ruebten lIggen
onder de hoornen te 'errotten omdat het met de
goedkoople en ,-celheld HlIl vruebten Jllet
bet""lt ~e naar de markt te zendeu

TA~O;E' 11A'Uf" r~'Df' T-De heer Nolan
tanden <Jokte!": trekt tande u Uit bepaald zonder
PlIn t9nder cbloroform of gas te gebruiken
K unshl1flt ge t.anden een spoclllhtelt het beste
wmk tegen laagste plllzen 8eyn. Mathews
gebouwon (bet boogste gebouw III de straat)
Adderler8traat - 1,1>

Tf R ~AI)J' 1'( -De dIrecteur ultge'er 'an
b( t FJ"~/I fr r 1'1/'11 de heer Rud i\l0T<8C
het:fl ter gelegenhCld 'an het ZIlveren feest
ric or dit j,lad op I Jan ge' lerd een onder
st(:unwg'sf f1C)R 'o()r de ,edactlC ell lrlmlliloltratie

en ...en lI/bet .bllkker I persone, 1 ~esl'cbt
lerle, VIn I'H)(WI(} lI1arK \o'I/t. g,f h I ~K~)

m irk nn.n (.e \ ereellll:lng eier BCI J 11l~1J(! pcr~ (Tl
~")(I mark Lrlll tie I PJt14 S l/lila/l 'oor !-\dll I
I e,.,. te M Incheu

f R.A~~]I II, I \ HT" "p -:\~men. I ol.l
"rnnscho Illgoladen Yll atn don keiler 'an
Rosllllu er dltns gtrn llin eene "childerq worden
n Ingebodel 'an Edouaru Del""le lootstellende
de re'uelte Ch~lons 'a" I Oct.ohcl IM')!' liet
1110et ulln 'mend zin gc.la.1gd en stelt het
oogenLII[i 'oor waarop de Cz" te paarc:i bet
\ aandel 8Il1"eert 'ill h, t 'oor hem defileel end
regIment li Ir Jage .... toC'oet Het IS e, n ge
scLenk 'an de geIweie f I""sche pers wIldeI
ondcrsch4id 'a I ki,mr en nchtJn~ gelIJk "lIJkt
UIt een Leg...leldend UIterst warm gesteld scIltIl
'en mUlT 1 "deIlIlng I till het door den Cmr OIJ
die gelatenheId gebeZigde \I oord W"pell
broede~ct.B p

E.-. S Mf-IKil' \HI I I ~ll'F.KI\'" -Ue heer
~loore hd der H)\" RJ1tseh Acnderny of
&Iencc d,e In II{!) .1"", het genootschllp werd
UItgezondei om de (.un, 'an het NVasM en
bot fallg~D)lk:a mee, te be&tudeeren 18 onlangs
"'10 lIJn rel~ ter J, "koerd De ,-oornao.m
ste taak I ~ll den b,,~ '\foore was on te ga.an of
de verond'el'ltellmg Jlilst was dat het Tangan)'l
ka meer ,el'bmdllJg met de zee moet gehad

oog gedeeltel!)k ZUB wefRuna bad
De onderzoeker heeft dIt \'ermoe-

"pzlI:hten be'cstigd gevonden Niet
by merk.aardige weekdleren, maar
en 8pGIlJen zoodat mell wel als

W">Il1!.'aUIIC[III>T!dn:t IDdertlld gemeeD8Cha.p
tu,uchen de lee en het Tanpnyt-

SPORT.

WEDRENNEN
KrMRERLE\ 20 ~ EBR.-{Pcr leicg"""! )-Dc

nccl A I rl\nclchn vermmdcrde heden b'j de K m
berlev athlctlsche "pelen de "'lelnl'lers record
,OOr een llIlJI -rn.n 2 mtnllten en 20 dne vilfde
"'-CCOnlen tot 2 fIlmuten It) Vler Vijfde itCconden
Dc heer ~ Wing' zal Wocn",11lj1trachte" 111<1 en het
wCficr gUUlStlg ~ 0111 tlCI afstand nog :sot-ller af
I,i: leggen

UIT HET VREDERIJK

SAII-'tl' 21 tflll -tH",,) -Kap~ell.1
Roacb k\\aJ11 Iller g'lsteral lid !.a" n tdat 1111d~
"btJlJen ~ehef] 'crdreven hedt u,t CblflUa'luas
eli t,olldo. pit kalle 'l"'lonk.;1l III d~ lucht
h"dL docn 'pnugen eli de kralell ,erbrand De
kalfe ... lil" ge,'ucbt <, nie'" ermoedL dat ze
naar de dlotnklc" h:Wille. <I, Maz,," g"8a81l
Zllll KaptelI Hoacb, estlgde twee sterke pos
Wil tt (h"lua IU" <I (,ondo. die gerekend
wurde" d, I da,,~rlJ"'tc .IHkt. ti III het rliBtnkt
te Z J" 0 k en ILlde h I heel \\ at 'all den
oogsL III.,., gd rek a" (Ik bt Idle hem bet
wuotcr loeI 'a, CL 'el I"\le, d, Il1tgc"trektbeld
dlt b. za ud l.~ tt , r tlt:lJ

Ka, lel l, ",I 'g' I'atr JUdie heeft Satwe.
kmlc, 'erl ril I ""r 1.11 z 1'1 0 '!\!It e, ~Lerk

Drukpcr~ Maa(J;chajJllJ
Vau de Saudt de \ IlllCr'S & Co

44 Bnrgst.laat, Kaapstad
Beperkt.

PLAKPAPIER.
VER'
P

Voor giJ elders koopt schrijft daD
eerst Daar

GUSTAF ANDERSON &; Co.,
35, LANGSTRAAT,

~AAPSTAD.
voor monster. van haa

St"
1

ruer gt krcg~n 'e .. tcr
&lc- lOO poedig m 'gc

Transvaalsche volksrartd.
PRACHTIG PLAKPAPIER.

'. I~~ Ko lp van 0011 en verzekert d.tl8jBEl
lllt"I('Zlng en BESPAART UW

\ I RF, VERNIS, BORBTi1 tJttreD
laagsIe pnJzen

Gustaf Anderson &

bencht dat 4I.

Co.,
36, Lll'GSTB.liT KlimU.

'1Ie1l\\ ell

'" nlt.

,I

»

A. T. RUTTER,
MAaR n.J1 de beroemde Koloniale

"INNE8"eD"CRIGHTON zadels
bKeDd 0ftI' de geneele KolollJe Zadels op
orcI.rgezaaak$ non £3 en meer Onde !Cadels
lIi_w opgwm.a.U:t of sekuur nagema.&ltt
..... pMnm8D 'Van de kJ&nteu

T'O':J:GEN
K.i CM .... w. SohuWrtreIl8'. om het
............ komen

Tn.tr .. hijalijat.e.
... D~._G.TBAAT,

MAPaTAG •

l
\(I
!Sto
Rtl
Jil

klt'
Ko

F f' nr. \\I'·TI. It " I - 'n het proces tegen
den ool.ng' veroordeolden brandsLlcbtor Zuc
ker te \ leuw 'ork 18 gehleken dat Zucker
het boofd WfIII VillIccn bnlOd.tlchten;beode <lie
III de laat.te tien JU"" rUim 300 brarwen ver
norzaakte en dOOI' ,erwken.ng. bednegemen
q mllhoon 101/ /I machtig werd Van dle
branden werden- aiI!<:buweluke b!izonderheid I
-:ti)() d,,,,r de 1I11sdadlgllTSgestleht In groote
huurhul2len grootendeelB door on, ermo.-.endell
bewoond. en utes mlllder dan 2bO 000 me~hen
"'Weil caardoor UI ievaal geb,h..

A
peu
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