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DE VOLGENDE

V.M,

MEUBELEN.
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Spiegelglas
Kopjes en
'

'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 toebehoeren, ~ 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,
tures, Tafels, Tuinbanken,

Koperen
en
leeren, enz,

andere

potten,

couver-

i

J. H. N. ROOS,

I
I

Secretaris.
Executeur

Testamentair.

ur

van Klipheuvel
Staties.
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GLENNO á11as BHAUiER STRAA'r

;.'

en Durban]

Omtrent 2 miiien van de Stetie & 1 Mijl
van hel Dorp TULBAGH,
De

f)

hlx~cutl'lce~:aJH' pe~'OPlfuQliekeYeilinb
ver oopen ut>
A.h
ER op

Zaterdag, 27 Februari, 1897

'1'·

Verkooping begint 9 ure preoies,

Om half 10 uur I¥.ecies,
1
E "b
J
P
.
I
' eer an et rus Reynha.rdt
e .onder:.0lgende
Levende. Have,
wegens ziekolij~e omstandigBoerderij Gereedschap, Huisraad,
heden genoodzaakt
zijnde om zijn
enz.
boerderij op te geven heeft den onJ. Levende Have, als:
dergeteekende gelast op gemelde dr
2
E I
turn publiek te verkoepen.
span zwkart ze s 4 jaar, groot, De kostbare plaats gelegen als boven
en ster.
,
,.'
groot213 Morgen beplant met 65,000
1 span vaal bruin Ezels 3 Jaar, WijngRard stokken en een groote
eerste klas
' h eliden heid
terk
,;versc
el vr?c b t b oomen.
3C) Ios. E'I·
ze s, ,gro:?t .en ~~r .
! Het eigendom IS voorzien van
"'. Kar MerrIes
Plets,
waal' van iLoopend Wawr.
een met Veulen uit den welbe- '
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.
Eerste KIM Top Ezels 4 tot 7
6 goed geteelde Vaarzen.
i
Jaar oud
4 Jonge Ossen.
1 slagt Os.
Varkens2 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
D

24 FEBRUARI,

10.30.,

h.

VAN KOSTBAAR

VRIJDAG, 26 FEBRUARI, 1897

Op D'insdag 2 Maar4 a.a],

verkoopen

Eetkamer r->

p1UL

I.-Het
welbekende
Batty's
Hotel,
bestaande UIt een gerieflijk
geboll.w bevattende 11 Slaapkamers,
Z lamer,
tk
te E
I D
.groo
etzaa,
ispcns,
en KombUIS, behalve sene ruime
Biljartkamer
en Drankwinkel,
Pakkamers, Zolder,
Stal,
W agell buis,
en Buitenka'1lers,
en een Kraal, en
staande op Erven N 08. ) 2:2, 128,
124, 125 en 126 gr-oot, ieder tjO vt.
x 1 ZO voet.
II -Een
pracbtige
Biljart.Tafel
met toe be hoo re n.
III.-i
Lot Huisraad
bestaande
uit V oor- Eet- en Sla a pkarner Meubelen,
Messen,
V
k Glas- L en Aardewerk,
or en en epels en KeukenO'ereedschap.
0
IV.-l
Kapkar op Veeren.
De Verkooping te beginnen om 10 ure v, m.
B DE VILLIERS, Afslager.
Hanover,6
Feb., 18!Jï.

P
t4

II. 13oel'llerijgel'eedschap, als:

D. CLUVER, Afsla.ger.

Verkooping
van :,r, Ezels,
goadverteord voor ,,', '~::'iS!tAI;,
Jen. 3den ~l\.\,':T, aan Kla[1llJlildStatie, zal ~ IEl plaats vinden .
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VRIJDAG,

25st~n en 26sten FEBRUARI,

SWELLENDAM

'TE KOOP

LAND~OUWGENOOTSGHAPS
TENTOONSTELll NG,

VERKOOPING

vv

-u.

In den TostamenLairen
Boedel van
wijlen den heer GEORGEM, BATTY

:2 Eerste Klas Brandewijn ketels
1.. A, STOFBERG.
;1 Bo I.::wagen, 1 kap kar,1 openkar-op
waarvan
1 bijna
veeren
nieuw.
1 Mes-rijkal'
l Dpen Buggy
i3 Ransom Ploegen Dubbel Voer
i I I .' - dl' mooiste kan" voor Hoeren, Slacluers, en Speculateurs,
die
~ES~ELIJKE
PROVINCIE
d it of naburJge distr-ikten aangeboden
is.
,
~t~wagens
.
il Howard
do
do
do
· 0 wagen, 1 Water Kar
1 do
Egge
ERVEN,
annex
!J(,t dorp
2 Selfbinders, "Massey" in goede ~ Zeep Potten (Nieuw)
orde
Riebeekskasteol,
beplant met
1 8nij Machine (Johnson)
en 80 vrucht1 Reaper "Massey' bijna nieuw I Lot Ijzeren Palen en Doorn Draad 20,UOO wijnstokken
1'.' [,IO\\'n
boomen.
El'
is
l'en
goed
woonhuis
1
··'Vinnowing"
Machine
)1
Lot
Eiken
en
Olie
Houten
Palen
, Februari 1<40ï.
I
bevattende
7 vertrek ken Iltal bp5 Dubbele voor Ransome Ploegen
Groot lot Mest
diende kamer en. kelder 'met vaat1'"
Darling"
No. 2
Lot Zink Platen
'l'E WORDEN
GEHOUDEN
TE
Dit eigendom is aelE'gell a.m
2 Drie-voor Ransome Ploegen
?:aa-d Haver, Garst, Rog, en Koorn, werk.
.3 Enkel-'Voor
""
(du 'I'oits Baart en 7 aar) voor den hoofd weg tusschen RiebeC'k eh
VAN
Hermon en ook tusschen
Piket1 Enkel-voor "Oliver" Ploeg
buiselijk
gebruik
en Toeder,
,
berg Road en Mal mesbu r'y, eu
2
Braaklands
Egge
Koorn, Ro r; Garst en Havor
OP
\'001' eene
1 ~toplands
"
Lot Dek Stroo, 1 Lot Koorn Kaf, daarom zeer gescbikt
~zigheidsplaats.
Water is e-r volop
1 Paar Kartuigen
1 Lot Haver Kaf
lilt een sterken put.
2 Span Wagentuigen
1 Lot Haver Stroo
DOl' aanzoek bij W. J. Hoffrnan,
GELEGEX
IN DE
5 Span Ploeg
"
; Alsmede het gewone assortiment
Rielx'ekskasteel.
5
Trek
Zwengels
en
Kettings
Huisraad
en
Boederijgereed-schap
,
1 Brandkast"
Safe"
te veel om te melden.
11 Feb., ] e9 7.
2 Scbalen
E
Te~toonstellinp
zal
geopend
worden
op
DONDERDA.G,
25
TE WORDE~
GEROlTDEN
TE
12 Zeisen
P. J. P. MARAIS,
AfSlager.
FE;BRUARI,
8 middags, en zal 2 dagen duren,
.
DURBANVILLE.
;
1 Naai en Zit Ba.nk
V!'ndu·Kant.oor,
100 Lbs. Zwavel, 3 Trek Zagen
. Tulbagh, 10 Feb., 1897,
OP DONDERDAG, 25 FEBRUARI
12 tol 6
I
1 Vleesch Kast, 1 Provisie Kaat
-------., --I
EN
I Blaasbalg, 1 Wagenzeil
I
BENOODIGD.
Een
lot
Vorken,
Graven,
Scboffels,
I ,i
'111J,r:.;l'tl'(·kendr, behoorlijk
gelast,
zal Publiek verkoepen
op
EN
Eersw .Assistent, SalaI1S
OP VRIJDAG, 26 FEBRUARI,
10
tot 6
Strooimes, Touwen,Katrollen,
Wawr
''''''''llgl'lloemd,'n
datum voor het Stadhuis, Willowmore, te 11 uur
I
£80; Ook een Tweede AssisI
en
Vleesch
Balies,
Wijnvaten,
I .,'1'Illld,J;J[!s de volgende eigendommen:tent voor bet Kinder-Departement,
'l'OEqANG
:-Eerste
dag, 2jG elk; Tweede dag, 1/- elk; Kinderen
i
PORTERVILLE,
Bokkies,
Planken,
TimmermansSalaris £6U.
\\T erkzaamhedcn,
inI 1';I!Jta,;fnnt.f'in,
gclrgen
in dl' afdeeling
Swellendam,
groot Halfpr1js dp beide dagen.
ger'eedschap, enz , enz.
dien mogelijk, nadp.lijk na de April
~pocrweg
retour-kaartjes
(eerste eli tweede klflsse), tegen de I;elft
vacantie te worden aanvaard.
Er is
A
I! r.l"hal.~runtcill,
gelegen
woals
bovrngenoemJ
groot over de der enkele [prijzen zullen uitgereikt worden aan houders Of koopers van III. Huisraad.
een
goede
opeDIng
op
Iwt
dorp
l~
'"
-TEtoegangskaartjes
tot de tentoonswlling
aan alle stations op de hoofd en
Het gewone assortiment huisraad
voor. een bekwame muziek -onderIII
Bako\'Cll, gelegen zooals bovrngenoemd
groot over de .j()61 taklijnen in de Kolonie, gangbaar
voor aankomst op 23, 2-1, 25, of 26 bestaande
uit Eet, Slaap en Zit
ZOOVOORBIJ
wijZ8J·.
Applic ",tics met g(1(.uigFebruari, en voor terugkeer met eenigen trein op 27 en 28 Februari, en Kamer Meubelen,
-opwaaronder
een
schriften
te worden gezonden aan
] ste en 2den Maart.
" Parlour Suite," Toilet Tafels met
den
ondergeteekende
voor
den
1\ I.,·kcr halfaantleel van C!I in zeker huur van Kroonland, gelegen
Bladen,
1 Weerglas,
1
20st~n ])1A."HT.
"'"L;"no~md
Lot A RTenzende aan Patatasfontein,
groot 651
Op de Wijnberg en Simonsstadscbe
lijn zullen kaartjes
(eerste en Marmér
Ketel, verder Glas
. ,"',
"!!
1 ~1 \'ierkante
roeden ~ genoemde
huur eindigende
den 6 tweede kla~se) wtgereikt
worden tegen enkele prijzen voor de dubbele Koper Komfijt
,D. J. DE VILLIERS,
AAR de heer J .\:>i DU TOIT
en
Aarde
Werk
en Keukengereed1-'" I
reis aan houders of koopers van toegangs-kaartjes
tot de tentoonstelling,
Secretaris,
zijn plaats verkocbt
beeft 18 Februari, 1897.
en een menigte
andere
op den 2$sten en 26sten Februari,
gangbaar
voor terligkeer
op die schap,
IJ, i/()I'Pligelioemde zijn alle karoo plaatsen, grenzende
aan elkaar,
zaJ de ondergeteekende
publiek
goederen te veel om w melden.
".' I ('lit
\.-, mijlen
nw Asbton statie, rlJ zijn zeer geschikt
voor dagen met ieenigen trein.
verkoopen :e Maanden Crecl.let;•
.\ .: '.( l",kkell, schupen, vogrlstrru:;en
en grootvee,
Vee geteeld en
Kaart~es te bekomen bij het station en de bekken van toegang.
,] Extra Bokwagen
, _;. \\I)J',!t-n III het distrikt '\il1JwlJlore
zijn be,onden
op die plaatOnder' andere aantrekkelijkheden
za.l er een competitie
in bet
De Wod. J, A, LOUBSER.
1 "
Scotsch Kar
.! t,· I '(':ln t ,\'oorden.
MAKEN V AN BOTER zijn op DONDERDAG,beginnende om 2 uur, en dr
1
"
Open
"
II " 1"'11 'Il \'o,)ral l)t:ginners llitzirnde-naar
goede veeplaat;sen moet REGEERINGS
COMPETITIE
IN 'T' MAKEN
VAN BOTER
op Yan der. SpUYI Immelman a: Co., Arslagers,
~ Twee-voor- Ploegen
PPLICATIES
met certificaten
.' I"
.;.:,lt'g'·llhl'id "iet Iateli voorbijgaan.
daar- gelegenbeden
om VRJ.JDAO,b~$innende om ] 1 uur,
Vendu· Kantoor
·~Een
"
"
"an bekwa:lmheH! goed zedelijk
'.. < <.;,,,.,),. \'l':l'laat:;efl ill de kolonie te verkrijgen zich maar- zeluen
Malme8bury, Feb, 1897.
:2 Span NiplJwe Tuigell
gedrag
en
lidmaat.-;raap
eener
.. II.
'2 "
Z\\'cngels ell Ketting
Protestantsche
Kerk, worden gP1 Egge
II
" I" i"l!gi'f~ ('II "'l'eCulalrlll'S
zllllen deze een goede kans vinden'
\Taagd
voor
petle
I (TOl' - Kla..-s
3W.' Aanteel :-;c!iapr!1
, 'i
iil' ,·~t ,,'urdt'('II,l!1' belegging ('11 speculatie.
i
Publieke School te TlJirlstane, dist.
:1 Lot Bokken
Barkly 00:'1.. l\enlJi" \'Rn E1Igel~('h,
li,· 1'~;li,lll'll fil tnm,,;portell
vali ck'ze plaatsen kunllen ten kantore
PAR~DEEREN VAN PAARDEN lEDEREN DAG.
Zei.
Aanteel Bcc'sten
Hollalldsdit
ell
Muziek
wordt
" "I·d,lg' J' te Willowmor(' gt'illspekteerd
worden.
i
2...>Slacht Ossen
¥erl'iscllt.
AI'plicali0s
zulku
inge·
'n,ul
kn·dll'l I.al ,!!egeH'n wordelI.
Vergeet niet den da.g der
6~'Extra Ezds
In uen Hoedel van w1jlen AD.HI
wacht
worden
door
dVIl
ollc]('rgc,_ \\'''('II-t!d!!
1-; ~[aart, 11-l9ï en hel lInr Il v,m,
5 'VI! eITies
KAREL 'BllEDELL van Helderberg,
teekende tot li) ~1.4.AI:T H:1I1,;t.
I)"
1 \r'eulen
Stellenbosch.
School te lJeginnt'1l mrt de \'kc:llltil'
] Lotr,Varkens
in .~\rril.
Sahris Ui(1 I,er jn;;r l'n
\1' ,,',"11 111(<1'1', ~-; .fall, IH\lï,
De Berde
van bet 1ste Bataljon
Leiceswr
Regiment (met vedof
J " Zweepstokkell
V rlJ l' Ill\\'olllng.
LL EN die iets te vorderen
1 ,. Boerderijgereedschap
YBn ~l'r., ": u LI.lA \I Y van het regime~t) ,za! op beide dagen spden.
JA;\' G I{ETU\(;,
\
.bebbell
in
bovellgemelden
f~~Mudden
Koom
t
Er zali lederen dag eon wedstrijd III t beslaan van paarden zijn,
'l'lllrbtml",
Boedel gelieven hunne vOl'ucringen
100
"
Haver, goon '·001' zaad
Hal kly J,J"oL
Op last van 't Comite,
bij de on~rgeteekenden
in t.fl leveenz., enz.
I'.(J. B',k'prilit
ren
vÓt5r of
op
80
.Maart,
MA YK A RD N AS H, Secretaris.
\ \ ' IJ hebben
thans
een lading
van ~,OOO Muilen
P. J. RETIEF,
Afslager.
aanst. . En zij die iet.s verschuldigd
)
van
een uitstekend
geharde
ras en sterk.~n
bouw
u-Kantoor,
Genoot'8chap, éolonnru.le Chambers,
zijn aan gemelden Boedel gelievon
lrO'h~?'~,
lO Feb., 1897.
h.Olr~t![n8.rlrL8·&r8.l.t,
Kanpstud, 15 Feb., 1897.
..:' tand.
Al de dieren
zijn geschikt
voor
dadellJk
werk,
hunne schulden te komell vereffeIlen
,~:jnde volkomen
gezond,
goed
gebouwd
en de meesten
EN
OlJderwijzer
VUOI'
l'en
'" Degenen die tentoon willen stellen worden herinnerd
dat binnen den bepaalden tijd.
g cclrcs~eerd,
Gemiddelde
hoogte
ongeveer
1:4' hand~n.
.
Blliten,;chool
d
ist.,
\
(,tt IIIRdag is voor het inzenden. van inschrijyingen.
Late
ZlJ die voornemens
zijn te Ko.open,
gelieven
zlch
in
ham, Kolonie Natal, om (1IId"".I·jis
P. J. BOSMAN & ZOON,
zullen echter ontva.ngen
worden tot op DONDERDAG,
18
communicatie
te stellen
met
te
geven aan lj (Jf ï kindl'J"fI.
..
.
ndu
en
AJTenten
Agenum
voor
den
Executeur
Datief.
,
vergezeld van een Ildditioneele
halve fooi, mits dat er
Hollanllsch E:n Ellgelscb.
V OGrk~nr . _
I
Stellenbosoh,
Malmesbury ell Paarl: aau iemand die mnziek kent, Halarig
MAYNARD NASB, ~eoretaris.
16 Feb., 1897.
OOST
DB••
£60 per jaar eu vr1Je lOwonll1g.
" UNITY."

JOHN

!1!1n gt\'al
:Iq echter
I

Verkooping

':\.,_-

Kaapstad.

Publieke Verkooping

i

'-Ik

ht.

terzelfder
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.
.

dg~!U~t!ne
hvofdp~Jn.

-.!~tt;

gezegden

te

KOE B ERG.

4

1 P~no en Stoel, 1 Voorka~er
set (9 stukken)
Tapijt,
i.>.Omamfnwele
stoelen,
Gordijnen
en paal, Porseleinen
pl(>rengs lenz.

,

~:J:\'

llelHh~

de ondergeteekende
te koop

TU.U:H
t:L

.x x

lml

;'VVELGEG't7ND

11. '

het distrikt Britstown. omtrent 4 uur ten Westen van het dorp _

il

II,

I'll

L"
~I!I;:'

in

OF'JWOENSDAG,

EN ZAAIPLAATS

l,r,,"
II Helm

"111

k~pep

I
BEGINNENDE

Spuy

ven, daal' zij hare plaats uit de ha.ndj
heeft, zullen Publiek Ver

TE -

geboren VAN DER BYL.

i

Zullen

der

verkocht

I

Op Woensdag, 17 Maart, 1897,

~TEN.

!l

_

D~heerenVan

In Iden Boedel van wijlen Meju1fr. MARIA. E. DE VILLIERS,

-;t._

Il" I.

'O ENZ
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vcr4er
..k..oo....p....
ine:"'1
,Publieke

en Spinstraten,

HA NOVER.
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I

OP DE PLAA.TS
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Ed-
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Plein

Vaste Eigendom & Vee M UBElEN
-,.. ZllVERGOE ..,- ..;t::E!~rEeG;,:~~:~1i
VASTEilLOSSEGOEDEREN

"dlng t:'itl'n ..
,-Q\n .. en 1\.'11.
Jarlalld
~l
'''11 ft! lt \Iily
Jdd

PUI BLIEKE

VERKOOPING

BELAl'TG.RIJKE'

! "f' 2', \h"l

!I!t...

,Execu teurskamér;

van

v.m,

n.m.

ONSECTARJSCH E SCHOOL.

n.m.
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Puh] iek Verkooping
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2 Maart.
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Onderwijzer Benoodigd.

A

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

J"'1

.!

D

Irnt'

ulL,tcO
lt'rl,~k

y

KENNISGEVING

Aan Crediteuren

B. Z, Stegmann, Afslager.

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

en Debitenren,

in

BENOODIGD,

D. SPUY,IIIELMAN

& CO.

E

Afs'a~ers

MALCOMESS & CO.,

.

LOM

"

_-

..__

," .

:,;)'~

FILLIS',

••

GROOT CIRCUS
EN

Publieke Verkooping
MOSSELBANKRIVIER,

')

HaJfwea

Tus.8chen Durbanville
.KlIpheuvel.

MATINEE

Op WoensdaR", 71 Maal!, a.s..
OM

D

10 UUR

E HEEBEN

PREel

V:\~

UDD-FELLO\VS

. DE NIEUWE

LONDENSCHE

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

ENTREE.
ENTREE,

6C:I ,

ed.

I'S moeten twee bevrediborgen geven voor de behoorvervulling 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,

DOODBERICHT.

voor 1:I(0)fdl uspckrcur

bloetlverwanten
en vrienden
wordt
bekend gemaakt
dat het den Heel'
van leven en dood behaagd
heeft tot zich
te nemen,
dool' de koorts,
on~ teedergeliefden
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 berusten 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.

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 W agpn 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.
1 Wate!' KrilJ.
7 Wijn Vut en.
1 Lot Balie".
1 Weegschaal,
1 Lot Graven,
Pikken, ,"orken,
eli wat verder tot eeue boerderij behooren.

ouders,

geb.

.

VERLED~: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' dedist rrk ten Hunover
ell l'olesl.JeJ'g.

DOODBERICHT.

A

A.'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\.1
MAJ.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 tegemoet, 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-telijk"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 vermoeide
hulp en symparie.
Lit uaam del'
gezllmeutlijke
kinderen.

JAX. H. LOeBSER.

Van der Spuy, Innnelman & Co.,

S.\ RA. S. ROt

Werken.

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

; •

'I

.

i

- Enkele Zak~ van 200Ibs, 14/,

~,.

1,

VOOR AARDAPPELEN,

'

Lijders

£S 10/- per Ton.
:
. Enkele Zak van 200 Ibs. 18/6.
,Alles Contant;
Goedgekeurde
Goedgekeurde

verzwakking,
onzuiver

vrij op wagen op spoorw~grijtuig.
wissels genomeQ voor kre~et termen.
wissels genomen voor krediet tenuen.

. OP AANZOE~

GeprlJparetlrd

wissel

betaalbaar

op ]5

Goedkoop
.

TENITlERS
VOOR KONTRAKT No. 1.
I

X. Geb. du Tuit.

PUBLIEKE

VERKOOPING
-

Departement
_._~aS~~tacl,

van Pn blieke
30 Jan

~~_.

P.W.

Distrikt

STELLENBOSCH.

ge\'e

men

a lg cuicc nc
k wa le n

door

c«,

door Dr. J. C, A.fel' "

laweII, Mass., U. S. A.

Op de Croote
Wereldtentoonstellingen.

I'
Jlh.lla

:i ~

•

:1 \

AVER'S PILLEN, versuikerd. zacht maar werkzaam.

al!iilll

Februari

1898,

tegen

VI

__

Tt."C.

VERKOOPING
-TE-

£1

NAUWPOORT

Bij het Brit. African Hotel,

OP MAANDAG,

eescJ.1.
. B
'1-... ,

E

wijrler] ng,

__

._._.

_

IN WERKING

Bloemfontein.

TE

\rat.(.·l

Peren

Colesberg,

Junct ie, ~laandag,

REMHOOGTE, RlEBEEKKASTEEL

Op Dondcrdag,

TE BEGINNEN

OM 10 URE

De Ondergcteckcn.h-

II,Y,

Paddavlei,

PiK

1;Js I,d per mud,

, di

iik

A'3 LJU 133 ER,

PU~LIEl(E

DIG D

<lI

Kinderafdeeling
Publieke School.

in de Richmond
Kennis van 'bet

I

II" ".

£;1 II. '

.e

tot

III>

lAng tot

Il

delmaug
£1
!..
£2 H",
matig
i

matig £1
£0 10.
£1 10.0.1
£0 I.'>. (jd

£1 0. "d
kort vlo£0 5s (Jd

IQt £1

4

£0

I

11..

donker eh
WOl..-

hebben !!'
teeren.

'

'I

,·mag.
Tette ~ I,'
ordinaire

mesbun

~t<i

tot'

~

BENOODfGD,

N JEUW LOGIESHUIS,

O

.SCHOOL,

Ezel1\J1IIQ't kUHl en

OPENING VAN DE NOORDELIJK8 VERLENGING.

A

STUKYATl~N
KUIPEN!
][OGS][~lADC' ,

°

A

ATlE,
I

GELEVERD.

P. J. "I d. MERWE, NiellWland·

C. B. ELJj-IOTT,
Kantoor

van den Direkteur-Generaal
1897.

Kaapstad, 20 Februari,

Direkteur-Generaal.

van Spoorwegen,

COED

I

MN INTEEKENAARS,

I

E

S<;hutmeester.

jl

:,.

~!!~~~~'

V

C&lvinia, 19 Eeb. 1897,

£2

1

BENOODIGD

- Mlllm€'l!bury .Feb., 1897.

I",
1!)!OO

.£4 lf,. II.
lichte £1
tot £0 1:'-

E'N E GECEHTIFlCEERDE
ONDERWIJZERES
voor de

A

7m

" endu-Kantoor,

£fi
£;1

£4

WEGGELOOPEN

B"
lJ .

111;\

fl

Opening' der Noordelijke Verleng'ing',

Get. U. D. WICKENS,

.!.

AlM

suporu-u
,£:1 !..."

in de Plaatselijke Treinen. Steynsburg Publieke School. BEN 00
KOMEN OP MAANDA.G, 1 MAART 1897.
E
B
.

fil'

voor

OIlC!epOSt.

ENOODIGD;
eene onderwijzeres; werkzaamheden
te be-

,I

Ib..
der

000 ~l UDDEN ~ClIO()NE ZAAD HA YElL

Spoorwegen.

1

b
uoteeru..

biedt aan' Hit de hand te koop.

Prijs

•.

ziJ" .

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

;, jIlren oud.

Kool
I'u tu nol'omp0l"

zonder

Op VriJ'dag, 12 Maart,1897

trent

Peren
(Lrt-nnn '
\\'nkl!'

TE KOOP.

A

illl der SpuYJ Immelmfin & Co., Atslagtrs.

Uien

L3 F('b. 1807.

---S-E NOO-D lG D----

D

Hoend ....
~<ll'n
Viji"lI
Kieren
Ar <lal'l

L, S LUITER, Afsla {jp.r.

V.

NICOLA

i~ENOODIGD
.
Een Onderwijzer or Ondfrrijzeres.

T&mal:'

V.M.

I

,raart,

Borer

~2 Maart , 18\17.

Niet selioon gemaakt door een Wind Machine.
Za k ken Hitgl'wndertl.
Geleverd ann Malmesbury :-:Itatie.

D

DrUI\("

1\w~"_'I~
Uren

Apl",,'h"

A

D

Tarnut

}\ \\. "1:'1"
Hrul H!
}lcrzd ..,

De tegenwoordige
8'20 v.m. trein naar Malmesbury zal van KAApgmnen,
In ren mogeTl] " op stad vertrekken
om 8.15 v.m.
April.
Hollandsch
eenc aanbePPLICATIES
vergezeld
van
veling.
Salaris £80 per jaar.
Kindergartenstelsel
vereischt,
alsDe tegenwoordige
2.10 n.m, trein van Malmesbury des Z
: de noodige certificaten zullen
III dell lusolvcntcn
Boedel
van
Applicaties
met afschriften
van I ~nede d~t applicant
slag .~ecft om
zal om 2 30 n.m. vertrekken.
ingewacht
p
WIL!.!."I DA'lóIEl.";,thans
te 'Vor- door den ondergeteekende
etui schriften
zuilen
antvangen ' Jonpe k~nderen te onderw'Jzcu:
De treinen
naar Sir Lowry's Pas zullen dagelijks van Kaapstad
worden, niet later dan 12 Ma.art}
oester, Timmerman.
~ore!n tot 21 Maart.
_
rSalans
£80 p.a. Werk te beginnen
(Zondags uitgezonderd)
vertrekken
o.m 8.1 :j' v.m., en 4'~0 n.m.
r
1897.;
X
na
Apnl
vaoantic,
De tecenwoordice
7'10
v.m.
trein
van
SIr
Lowry
8
Pas
des
ZaterD .A LOMA
o
eo
Kermis van de Hollandsche
on
E heer PIETER E. H.o"ux,. zijne
E ondergeteekende
behoorlijk
s..
- '.
Applicaties zullen door den onderdazs zal vertrekken om 7.5. v.m.
plaats urt (lt' hand verkocht
Engelsche
talen
en
Muziek
vereischt
gela,.;t, door den eenigen Trustee
Hon.
Secrotaris.
,
geteekende
ontvangen
worden niet
e De tegenwoordige
3'45 n.m, trein van Sir LoWI'Y's Pas zal vertrekhehlwnd,,, heeft dl' II eercri V an der in bovengenoemden
SaJiaris
£+8 per jaar en vrij logies.
boedel zal te
I
ken om 3'3,') n.m.
i later dan YR;.J~.Ag'
a.s,
Spuy. J rnrnelma n ,\: ('0, gelast pu- :--ltellenbosch tel' plaatse verkoopen
II. D. ROVX.
De :3'38 n.m. (enkel Zaterdags)
trein van Kaapstad
naar Stellenbliek te yerkoope!l te
bosch en Sir Lowrys Pas zal gestaakt worden.
Een Assistent
in de PulJ/ieke
School
Secretaris.
BloerMontein O.V.S.
De 7 n.m. (enkel Zaterdags)
trein van Stellonbosch
~al gestaakt
te Rhodes.
Richmond,
-~ox 160.
Dat Kostbaar Huis, Timmermansworden.
l:J Februari, 1897.
en Grond
SSISTE~T
moet in staat zijn
Voor verJere bijzenderheden,
zie passagiers tijd-tafel Biljetten.
-t
a,~ winkel, Vrllchtentuin
--------gelegen in Bergstraat,
hoek van
te toonen :3de klas certifikaat
C.
B.
ELLIOTT,
Direkteur-Generaal.
om 10 uur precies.
Rijnenldstraat,
vroeger
bewoond
van bekwaamheid
in Engelsch
en
Kantoor van den Direkteur-Generaal,
van Spoorwegen,
door
den
insolvellt.
Hollandscb.
Naald- en Handwerk
I. J"crelull' "aH'. Il b :
1"'
E~ assistent ondenvijzer
VOor
Kaapstad, 20 Februari, 1897,
Het Eigendom besla.at Erven 3G,
noodzakelijk
eu bekwaamheid
om
;1 Ezel", ::! en :1 jaar
PItL1CA
TI
E~
worden
gevr~~,gd
:.J
de
publieke
school
alhier.
:!3, 18 en het recht dat de boedel
in .Muziek en Zangkunst
onderwijs
2 Merries
g~scllikt
iD \'001'en
vOor een AssIstent OnderwIjzer
Salaris £80 pel' jaar.
Applicaties
heeft op perc~el 1D.
.
te
geven
en
van
goed
zedelijk
geÁchtt'rtuig
of Onderwijzeres
voor de Derde-klas
vergezeld
van
getuigschriften
zldlell
Het Eigendom is goed gelegen in
drag.
Salaris
£fjO
per
jaar.
1 p~l1l' Eer~te - klasse Karpaarden
Publie;ke
School te SLrijdenburg.
ontvangen
worden
tot
den
8~tl'n
bet bestp deel van Swllenbosch.
Op
Applicaties moeten aan den onderge(Ruins) goed gedresseerd,;j
jaar
Getuigschriften
van bekwaamheid
Ma.art
door
den
ondergeteekendl'.
Je yel'kooping
zal aan koopers
teekende
gezonden
worden
niet
0\1(1. lG halld hoog.
worde* vereischt
en de Onderwijgelegenheid worden g~gevell om in
HOOFDLIJN
SPOORWEG
VERANDERINGEN.
J. N. VU'K.
later
dan
den
I;jden
Maart
aanst.
1 Extrtl Rijpaard
zeres IjIoet ook band werk kunnen
bezit te komen van bovengenoemd
C.
W,
CLOETE,
Sec.,
I
Pifjuetberg,
27
Januari,
18~17.
200 Aanteel
Merino Scl,apen,
ID
doen. Salaris £75 per jaar.
Werkblok ill (érl lot.
P. K. Rhodes,
goode conditie.
zaamhfden te beginnen na de A pril
via Barkly Oost. "BEAOH HOUSE,"
.KOD1t,ZIet en Koopt.
vacantIe.
Applicaties
te worden
I I. Boe 1't1e I' ij!!'f' l·pl'd.,(' lt Il p, ab:
ingezo~den bij den ondergeteekende
P!rL D. CLUrER, Afslager.
SOMERSET STRAND,
1 Bokwagen
niet later dan 25 M,HUT, 1897.
St(·llenboi'ch,
1 Openkar Ojl \'eeren, Ilieu\\'
')P
en na 1 Maart.I897
ZIIllen Passagiers
reizendE' met de ~)·O v.m
N~ J. BADENHORST
Jr.
::!I) Feb. 1807.
1 Eprste-klas Afslaan Kapkar, bijna
(
Snel Trein "an Kaapstad naar Kimb~rl~y, Vrij burg en ~.af~king,
P 12 dezer van de plaats van
Secretaris.
niellW
aansluiten
te De Aar aan een Goederen 1rem, waaraan een rIJtuig
den ondergeteekende,
1 LichtStrijd~nburg,
via Krankuil.
1 Spal! "-u('L'nt\liU't'lI
O'ebecLt worden w Kimberley aankomenue
om 8A':; n.m; te Vrij burg bruin Ruinpaard
tusschen
2 en :1
FRED J. HOITSEMA.
:? paal' :\cll~t'r(lIlgL'1l
('ho V.ID en t'e .Mafeking om 2'5:) n.m; instede van om 7'20 n.m ; ;3'5 jaren oud, met doffe kol, yelJler
·-~t~ST-E-~~~S
~~~G-~~~--A.DELIJK
ecn
ver{.rom
...
b
are
1 Zadel en Toorn
BILLIJKE PRIJZEN!
GOEDE BEHANDElING I I
v.m rn 1'0 n.m respektievelijk.
.
. •
.. ongemel'H.
vrouw of gchnwd paar z()ndpr
1 J)ulJht·le-yoor I. HaTlS"IIJe" l'lol'g,
De Snel-trein vertrekkende
"an Mafekmg om 10';)0 v.m, van VrIJHeeren Schutmeesters
en anderen
kindereII, om een blliten hotel te
hCHt haIk
bu['g om 7'4{) n.m en van Kimberley
om 3'10 v.m Daar Xaapstml,
bij
wie
gemeld
Paard
l110ge aani
(MOSSELBAA.I.)
bE'stierell
(cpn
gezondheiJsoord)
Enkel-\'oor " !{aTló<ome"
do.
Oranje Vrijst:\at en Transvaal ..zal gestaa~~ worden.
.•
geloopen
zijn of nog moge aflllL·
geen lOll mijlen van Kaapstad.
l'itopillnd,.; Egge
Er zal geen aansluiting bIJ .ce Aar zIJn met den treIll ve!,trekkende
dell OndcrO'etl'ekclldl'
IS
loopen, gelieven el' dadelijk
kennis BIJ
OO~
bovengl'lloemde
School van Pretoria om 10 v.m; van Johannesb'llI'g om 12 uur del! mlddags,
Doe aanzoek onder letters C.C.
Lang Lnude!'
en van te geven aan den ondergekomen
aauloop;n
l'en
dOlikt'rKantoor ("[pe Times.
benoodigd
(na de Paasch:!~ Urnn'il ell Vorkl'1l
van Bloemfontein
om 12'40 v.m naar Kimberley, Vrij burg- en .Mafeking. teekende,
door wien alle billijke bruin Ezel Merrie, bejaard, al V)('r
vacantoo) een Hlllponderwijzer,
be.
1 lot DruiwlJ Halit·~
vo~ten beslagen.
De eigl'naar gvkosten
zullen
betaalLl worden.
Sr.HUTBERIC
HT.
kWa.-1.miom onderwijs te geven in de
1 "Drlli\'L'n
.\lanllJI'S
lieve dezelve af te halell t'lJ de Oil·
gewond vakken als ook in de HolP. D loL' TOIT, SIê.
1 " Dpk"t 1'00
:\N(;EI.lOLDr:~
in hct schnt te Klipkosten te batalen aall
De Bechuanaland
~poonn'g
Maatscbappijs
Nieuwe lijn "all Maf~- Langkloof
landscb;e
taal.
Verder zal als aanlonk "'il'[' d(,1l \'(,l'Oorloofden
tijd en
III. Graan, Wijn, Brandewijn, als:
C. W. LUL"\\'.
en' Goederenvervoer
geopend
beveling dienen:
kennis van Zang- king naar Machudi zal yoor Passagiers
te wO"di'n
\,er;';o('r,t op dell :!7de,. Febrn,u'i,
(Paardenb"l'g),
18!'i
ijldit·"
Iliel
lt>VUJ'CIl lI'olost :-Een
[JO Mild Zaad Haver
Achter
Gl'oenberg,
worden op 1 Maart ]8\17.
.
.
kunst •(Tonic Solfa),
Houtwerk,
diot. MaJmesIJury,
licht I,,·uill. HlclTie p"ard. ull~d.eekend,
on.
Wellington.
Passagiers Treinen zullen van .Mafeklng
naar Machucll vertre~ kQn
Teekenrn en Lichamelijke (JefeninH " dil Toils KorPIl
lij Februari,
1807.
,,(·mcrkt.
g-ebrallclmerkt
J. K.
J'echter3'-, Leggers Wijn (bat~fl' oog,t)
des
Zondags
en
Woensdags
o;n
V30
T.m,
a.aI.lkomende
te
Macllmh
mo
gen
(l'hysical
Drill).
Aanzoeken
oout, omt,-ent
:l jarell
oud.
Met ren !)
--~
---------- - - -~-''.
maanden oud ml'J-ne ezel veulen.
3f..
BrandelI ijn
vergeze;ld van ~etlligschriften
zul- (j'Z;j n.m.
!
Get. F. J \'AN DER .MERWE.
Pas::a!!Ïcrti zullen "an Kaaplita.d vertrekken
om 9 n.m des Donder1 Wijnpodrp
( ForeH)
met :;, ivoe~
len
door
den ondergeteekende
!
&:but"'('c"tcr.
leider8.
ont.vangen worden niet laLer dan 1 dags en Zgndags om bij deze tre.inen aan te sluiten.
MAAHT,
i
e.k.
Treinen
zullen
van
.MacbUlh
vertrekh'n
des
Zondags
en
Donderdags
Eilltlt·1 ijk :
'I, DE
Subscriptie
op "DE Z lill.LJ
,)...
AFRIKAAN
en O:\~ 1..-\ \ U'
om 8';j v.m aansluitende
bij Mafeking met de treinen aankomende
te
,
A.
J
.
.?IkNALLY,
---A~(;EllOl'llE~
in
het Sl'hut.
te
Het 'cewone Hl'sortilrlent H lli"raaJ
Kaapstad
om
6
v.m
des
Woensdags
en
,Zondags,
en
te
De
Aar,
met
de
K IS\'ervlei over den \'t'Y'oorloofden
N
alle
soorten
van
Yaatwerk
is
van
af
1
Januari,
I~~I~, krug
Hou. Secretaris.
t ij.} en til wnmen
"el'kocht
op den 27sten
treinen vertrekkende
om 12' 30 v.m des Dmsdags
en Zaterdags
VOor de
RUIM CREDIET.
te verkrJjgen tegen de laa!!8t-e gb~racht
op den ouuen PrIJ', l<'
Fehnw.,·i, 1"~Ii' indien lIi .. t te"Ul'eu
gelost
Orauje Vrijstaat,
TJ:~w;vaal, Port E.lizaloeth eu ~?st Lauden.
Markt
Prijzen
bij den Onde~ge~~ten:
I _Een pond
zes sLilJlDg' per
:! li,,],t ru"de I)~"l'n !'l<:htcro,ll' zwaluw
P1ETER E. H.AMM.t\~.
V
001'
verdere
bIJzOl:derht'den ZIO Pllbhekc 'I udtufels.
.
t€ekflnde.
Jaar of 6 I) per kwart.rutl.
staul't. I",ken.>')l· ~ueetJe vau achter,
om.

Pu b liek Ver k 00 pin.g

Aard"l

Heer
"oor zIJn uitmuntend
vee, en het pubhek
vee te worden aangeboden
puik CD van

Nauwpoort

H.

EG 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.toonstelling 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~TRAAT
te komen bezien.

Veranderingen

\ I)~~'n

ge.

De Schapen en Beesten zijn bijna allen geteeld noor den WelEJ.

W

Kaapsche G ouvernements

op

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

VERKOOPING

o..

ondergeteekende

Ktcn:n
l\·rl\l..
Apl",l,

],')1)

Onthoud!

R. M. ROBS

de

Ra'fC'!

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'rekossen,' 4 Korth~rn
Bullen,
[) Rijpaarden
en Merries,
De Volblued
Geimporteerde
Hengst, " St. Augu;-;tinc."

zal de Vergader! lig toespreken,

G E V ING.

zal

A.S.

I. Scha.pen

Schapen,
50 Vette

'I'hos, J. Plewman, beroemd
kan verzekerd
zijn dat het
hooge klasse zal zijn.

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

NIS

22 MAART,

EGUNSTIGD
met instructies
melden daturn verkoepen

ENE 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-

KEN

JUNCTIE,

Werken,

Onderwijzeres Benoodigd
op eene Buitenplaats in het

TE -

veroorzaakt,

QOUDE MEDAILLES

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

BRUG,

W. WESTHOFEN,
pro Hoofdinspekteur

andere

t

-

""'ENDERS
duidelijk
gemerkt
"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 gemetseld~ Bruggehoofden.
Zuilen,
Be
scherrnwallen,
Heining
enz., enz.
van ' een brug te maken over de
Zeekoen vier, Colesberg.
Teekeningen,
Specificaties
en
Kontrakte, voorwaarden
te bczichtigel~ op app~icaties aan het kantoor
van bet Publieke Werken Departement, te Kaapstad on Port 'Elizabeth
zedurende gewone kantoor uren.
" 'I'énderaara moeten den tijd vermelden 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,

indigestie,

of

& CO:"

BURGS;TR.A.AT

Goedgekeurde'
per ton extra.

Zuilen en BellOhermwallen
vier Brug, afdeling Coleeberg

bloed

aHll')

huid-ziekten,

Ayer's Sarsaparilla,

BIJ

RYAN

WHITE,

ba.

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

I

Publieke fertea: Goedkoop Brood!

RIVIER

!

i

:\f.\THYS M. DU TOIT.
MARIA B. m;RG'LR, Geb. dn Toit.

AFSLAGERS.

Publieke

1i

O

VOLOP.

Y~

ZEEKOE

,

MARAIS.

DOODBERICHT

KREDlE1'.

Ft'lJ. 1807,

Dep4rtement
Bruftehoofden,
'Voor ~eekoerl

W. A. v. P. MERWE,
M. I. n. MERWE,

IV. En eindelijk bet gewone assortiment Huisraad, Glas- en Aardewerk en. Kt'ukengereedbchap,
en
een menigte
Andere goederen
tt'
veel om te melden.

j

I

De bedroefde

50 ~rlldden Kuren.
(.,)
"
Zaad Huver.
100,000 Ibs. II ooi.

Zak,1van 200 Ibs, 10/6.

Ayer's Sarsaparilla

:a:OFZA.AL_

JOL·HRT.

Ill, Granen, als:

vu n

Dcpll~tcmellt nm Pul.Heke WerkeII,
liiaapritad, ~~ Feh. 1~!)7.

AN

A

II. Boerderij-Ger.eedschap, als:

Vendu-Kantoor,
Malmesbury,

Dagen.
Dagen.

WA S SEN BEE L DEN GAL E RU,
Open

10 Gedresseerde
Ezel:!.
7
Do.
Paarden (Ruins).
18 Geschikte Trek-Ossen.
40 Aanteel Beesten.
260
do. Merino Scha peIl.
30
do. Bokken.
as Varkens.

DRANK

F.)

Laatste
Laatste,

I. Levende Have, als :

EN

ZAAL,

PLEJJ:NBTRA.A. T.

DE ONDERVOLGENDE
LEVENDE HAVE,
BOERDERIJGEREEDSCHAP
EN
GRANEN, Bn8., en«.

KOST

ZATERDAG.

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

Srur,

ImrELlLL'l'

fl MAANDE\"

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 "Tenvoor Publieke Gebouwen, enz.,
Wijks Vlei," zullen ontvangen
door den Controleur
en
teur-Generaal,
Kaapstad, tot 's
op DINSDAI;, 30 MAART,

Dieren worden i'evoed om II uur v.m

& 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 erkoopen:'

.-.2\

ELKEN

£7 per i~ele

.

MENAGERIE OEN GEHEElEN DAG OPEN.

ES.
DER

N BOUWMEESTERS.

OPen' Eiken Avond.

en

I. de bron van gezondheid.

un Publieke Werken.
V-OOR ALLE

MENAGERIE.

-TE-

oZUIVER' BLOED~

WERK

GEWAARBORGD.

A. B. HOFMEYR.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

Paarl.

SecN:'t.an5·
I

Drukpersma.a.tschappij,
Van de Sandt de Villiers

17 Aug'J 1896.

dl CO'I Bpkl,

Zemeler,
Gant,

p'

14« Gd : 1'\,
tot 44s ud
Kaf (Kol
as (l(J. h
l's od;
h
per lOO Jl ~
zak., 2 lo I'
318 od tot
tot 3/i. 'J.
Mt..lie. pet
MieliCJ! I"
Mieliea. p.
Mielieme~l
Mielieme~1
Ka&p..eh.
I
uieu, per'
appelen pel
per lb, I',
rieur), I,.
Ibs. 27. 6d
Ds IUd' to!
Oa>;d tot , :!Il 3d:
I::-

Hoenders I'
per stuk. ,;,
O. Gd tot 'I.
Okkemowl
lIikeB &cl t,.
SLAelIl ,

tot £8 1'.,.
Koeien, 3<'
308 od tot 4
')')s ud : L,.
Hamels, 41
Schapen. g'
50 tot w II

AASMf'n

goed

'·OOr1.]

pruun

too!.

Dit gelut

"

gedaald ZIIl'
V'1J8t.aat eli
legen de I.
koopen en
(; I'Oote bO<',
D1onaten. !..ei
''Oerprj,.. te'
beid inierl'

Pl'iliWn

zet:r

van goede,
appelen en u
9olop en r;"'.
vee eo eierc,

VER..t{OOPINGEN

23 FEBRUARI. 1897.
van

de

schoolgaande

Jeugd?

42 18 bet 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 \akgcoODten ? 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?

zou voorzeker
het vleesch en
ran dën stetlelJng goedkollper
hebbeu
maaikt, hoe rumens
ook voor Vee
IM Febr ar 1897
TU]
kionluboe,
HandhavlUg
tier
'OOtlLSTRPlS\
EDERE"
Pr jzen ~'Cl Jk.taant!e
IJ ct cl c yaJl
crkucJl
eck
W J
0 oeren
_
zon de tegenwoordl~
mate vau .nror ...t'll'"
AhI
H J::R
jl
als Zl~ die ook ontoereikend
naar
I
kust bare ) eubelen
li.
rt
super eur pruua
ij 10
0
10 0
OOIdeel
hebben
In stand
gehouden
pr IJ a
l
ti ti
I
0
voordeel
van den boer
Maal een
Eerste" t e
~0 0
j
ij
TT""'lc
mJDdermg
met een kwart zal wel mv
2 0 0
"
have
U 0
Derde
I lO 0
heliben op het koren en vleesch bIJ
2 I) 0
IV Jf JCl! • per CUl"
ro IJ
I I
groote .maat gekocht
door den bikker
0
~oed tot gc \VOOn
) 0
I
~ 0
sInger
mam geenszms
op het
t VL-eOe
2 0 0
0 0
lenie
broodje of pond v leeseh Ilekocht doe I
I )
I
0
Byocks {fancy)
10
alilI1ei1
10 III
De middelman
zal
10 0
Z" arte !;oOO LOt su pel lang
ngeu
0 0
meel' ku nnen
In, oeren
III eer
4 IJ 0
ru ldelm
2 0 0
tten
d"
kolomale
Holbnt!schc
Afn
3 0 0
m iken dell boer meer
I ekmbhelelJ
kort
I 0 0
kanars een even 8t..rk ulltJollahteIf8g'C\ 001 ala
I 1ó 0
der verpljcht
of zelfs lil Btaat te
r kort
0 ti 0
de FranHchen van Cannd a eli MaUrltlU8?
Hou
0 lo 0
vleescb en brood bl) de kieme maat
0 lo 0
deu. J even zeer st IIId lego lover het Eugelsche
I 0 0
elemcn~ ?
2 li 0
kdo~r
te gelen
aan den
huishou
3 5 0
I li 0
12 B.e..tedcn onze welgestelde
2 0 0
boeren e, eo
Nog gekl.el I~ de meel lesoluLle
ZIJ
o 10 0
I 0 0
veel
de opvoeding
hunner zoons al. aan
Hiel hebben",
IJ dus alleR tezamen
H teekent
uieta anders
<Ian dat men ~11
0 4 0
0 10 0
d
e
hUI
er
dochters
H"bben
de
eenen
ever
brooustotre
k laai gemalen
zal III voeran tpt
o 1 0
groote k \\ esties
genoeg 'I'( Ol ongl'veel
I 0 0
cel gelegeubc d al. do a deren tot lezer en
I 10 0
v In
de
AnstJahsche
2 10 0
00 tgall de
acht
maanden
ter bespr eklllg
eu WIJ voordeel
ont
kkel
ng
r
a
neer
van
o 10 0
t 0 0
A-met ikaanscha
molf>naal'S en tot rum I~e
de .ch",?1 I aar bet ou lerl Jk I UUJ ,,,n terngge
tw jfelen niet er aan of vu I die tijd ver
0 I 0
0 ~ 0
keerd ?
VlD eigen molens
De anti Bondsmannen
I 16 0
I IS 0
streken
IS zullen
el nog' elo nndsi e I IJ
11 Riaan onze ) nge A fnkModtJJ1! ( oorsl
meenden
dut ZIJ toch lets moesten
doenI 8 0
I 12 0
komeu
boe
en)
die
VCI
o 18 0
lIever
kwand
dau
DIets hoegenaamd
:11 t ouder] [k I ti. (zegge te
I 0 0
Ka
[>Rtad
Stellenbo.d
t 0 0
Alzoo vervalt het bezwaar
lakende
Het 18 hun gelukt ook
1 4 6
UOI debosch
of UI1l
I arn •• t d) eel
IJrst class edtlcahon
hebben gel roesde gel Il k aan onderwerpen
noteeren _
~enome ~ wnt .edellJke pt (moral back boue)
De heer Rhodes voor
o 3j
Wat nu betreft
dat omtrent
inlei
0
etref't
lOoger of lagel dan bnnne ouders (
0 t
De beer Rhodes IS nu 1\\ ee lagen OD
0
Rede
del'S
erkennen"
IJ
dat
het
wat
meerI 2
~
14
dervraagd
'oor bet Brltsche
padementall]ll
koo t bet dat boewel de Kolonie
hoeweel
niet
veel
meel-om
het
lijf
had
0 3
0
comité
J ot dUR ver IS ZIJIl coutrave~
o ~i
Is onze aankondlglllg
van de lijst del
hoor eukel door Bil Wl lliam Harer urt gê
! 0
P' aarjes nocdigden
w I) bevoegden
Uit om leid
0 41
Is het w aar dat eerst al de 0PPQ
0 ~1
4
ZIch aan te melden als Inleiders
van daar
sltle
en daal na ook de I'ege~rlngsleden
0 lt
2
Hu
hem haarfijn gaan ondervragen
over elke
op voorkomende
dlI!CU88le punten
Het
0 0
6
mogelijke
kwestie
direct
of mdllect
ID
0 0
ó
8}JIJt ons te moeten
zegen dat WIJ geen
verband
staaude met den Jan18AOn 100al,
o °l
enkel
aanbod
op
die
algerneene
uituoo
t(-\,-\,P:-iTAD
0 j
dan zal onze ex premier
"el
nog een
0 ti
digrug ont vmgen
Maar daarentegen
ge
paar weken op ric pijnbank
woeten
Zitt
VRQEU ~ IiIARKT
noten
w IJ groote
bulpvanrU.igheld
van
ten",
'oor
hem
die de Trans\ aalsche
r IU
189
allen die WIJ xJ ('( «al
verzochtan
een of groenbueken
en het getuigetll8
voor on~
li. • d
ander onderwerp
In te lelden
eigen pallementall
comus
afgeleg I aaul
h
II
0 ~ II
dachti"" las heeft de onderv laglllg' tot dus
Hetzelfde
geldt omtrent
de lIlzending
I
I 0 0
vel niets nieuw s van aangrijpenden
aard
u
3
van
praat Jes
\V IJ onder, onden
Diet
aan den dag gebracht
mets tegen
den
0
die Ilgemeene
spontane
bel eid wJ]lIg
0
heel Chambellam
en ook niet tegen
deUf
2
0 2 I
held JU deze die \\ IJ hidden
vel wicht
gom ernenr
(,een verstaudig mensch
v er
U J
9
J.:r
ech ter
eenige
u itzonderm
wachtte dat de heer Rhode~
na de massa
I I
0
I er lh
\ lIJ
reeds opgedolven
hew ijze:
I rutaalj
Stellenboscb
t
d
d
weg zon verklareu
Ik ben onschuldig
Il
betwiste
eerste P aats
Inneemt
0
Il
Ook 1'.IJn feitelIjk
schuldig
pleiten
18 dus!
andereu
selUI:\ en
soms
ongevraagd
en
U
I
met vcrraseend
Maar er Z JU ettelijke
he
U
U
velen \\ eel ou dringend Vtl zoek
maal
den te Kaapstad
lie hem bij ZIJl! loortocht I
ti ren
Stellenbodch
het geen enkelondel
hielpen 'erheellijken
die nu verstomd I
onvel'S(hJ]l!g
voorbij gaan
ZIJ opkijken
en teleUl-gesteld
roepen
Dal
"i
KC WE
MARKT
hadden WIJ Diet geweten
Vooral
erjn
(daal 18 het geheim
er Uit tilt we hiel
or a
~9
el kenning
dat hIJ zelf den J hannes
met n dame
te doen hebben
) gaf
li. • d
bnrgschen
lOogena rmden
smeekbrief
a In
\\ lt leesl tar-s en IIJteres8ant>i
over elke
J IJIleSOIl naar de Londense he T 1I11'~ h Id
kwestie
\, IJ hopen
nog laug
hare
gezonden
schokt
hen eu zijn I Iijkl aar
me le\\tlklllg
te zullen
genieten
en haar
streven
om onzen gouverneur
Il de zaak
'OOI eeld doe I andel e d !chtel"8 vau ZUId to I etrekken
(gelukkig
zonder eemg RUC
ces) doet hen p Jllhjk
aan
Te mindei
""frika te zien nagevolgd
ridderlijk IH dat stleven
daal ZIJU excel
R, trekkeltJk
den aard der oudel\\elpen
leut.ie
III alles
I ehal v e goeden
gezor d
zIn
elI lH I I en I genrei kt lat die zeel
he dst estand
\ el keel t en al het \ erdriet
uteeulor I IJ d vas
gellee ..kun lig staat
dut hIJ reeds III vel band met den Jame
k I I g Il iatschn] pel ijk
kt kel jk taal
Rt Il t xh
had te ver luren IrJ"OQtendeels
k
I~
Ol\oelkuutll"
natlnlll
land
lri le w Jt n a III den heel rUIodes d e hem
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naar ZUil :\.fl ka tf' ug
] Ig
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euz
Jl: ) al
I
I -n lt om h 1'1 ('('n t\ eel n
ml st I
ij
\1
IgRt kken n et \ III II
t afge
I
III jl te vel\
Jllen
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\ el I
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t
t kkP I stlekk
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\\el pmktl8che
o it
he
Hl t gtRleept
III le II Jku I e 0\ e
Il
\ lil algemet
Il belal g en
bu ekelld Olll de tu g lig dIt h j op Z J n gHOI der len lep!
o
t
U lt
i1
III dacht
vau het gl'1i~
tIJd IlIR leem zou zIJn III de h ndeu
\ lil
o 4
o q
LJ ~kkel
len ht el ):{ho les eu leus
\ lIen I It'n
u ~t
o 11
o 0
goulelnementHhUlze
Z JU excellt>nt t
o f
De I eh Illdelll1g dJ"t.JPgen \\ J op aw man
I Ji
ble~k e(htel
stl'lker
llm
meu ha I ver
e ~
Il nIe
\Vege
Uil den aal U v III b uu
Wtli
k
I 1
\\ acbt "\;tu I Uil het gel ep Ilt III leu lIlt
o I I
I 0
eb \ In de bun opgt'uragen
OUdel\\elpen
steu tiJd III zekel (' kllllgeu
te~er
bcm IS
o 10
o 'I
kOl I('n \\ eten
(,enel'Rkuud
ge I v a III opgegaan
o ~i
o 9
o 7
lokte ~ Ol \ oe Ikundlge
aan ondel W Jzel8
o 8
o 4
o 5
De vakature voor Wodehouse
!lUl tkul
I ge aan geoefende
polItiCI kCI
o ~t
o 9
De Bondsm lUllen vau
DOl dl echt en
kd J ke mil PI e I kanten
o t
o ~
Bl! kIr Oos
I ebi en z eh tot dus v"ne
o li
o 5
\\ at le gt'llitl
gevoeleDS aangaat Iieteu
tllllk ge Il'ugen lil \erl and met de ,ak
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De Jingo bond en protectie

en

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
cd beeft de 0 erkomst
dct
II>IKteunel"8
~ ngelsche
graan
en vooral
Afnka geoefend
op het
vet loeren
(p c1e grenzen
GevolgelJJk
1I00dS<ltjrellstlg kar-~kter op het maal.
kwamen
ZIJ Ol de schlttelentle
gedachte.,
,"(ltb.tneal
le' eo 'an on. <olk
te bevredigen
door aan
008t
Jod lIICbe bel le partIjen
beJstnur meel ~n
vrlJh lIldei zoowel
als aan doeltl'9ft'ende
Bntache CII an
protectie
den rug toe te keeren en enkel te
mutechap
bef!IUlten
de bela!!hng
op vleesch
en
Geef blllto
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-

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
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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
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maR SC applj KLEEDERMAK EU·,

de Goede

KOM VROEG
IN ·DE WEEK!

zullen dagelij ks in
en ten Kan tore van de

i

VROEG
IN DEN DAGI
- ---...._-----Des Namiddags worden Wij Verdrongen.

D~ "Verity" Dubbele-voor Ploeg,

D.
"(ONS

~N

Bovengenoemde

Ploeg is van Staal

gomaakt

hij Licht ell Sterk is.
.
Kan verkroeen worden met Stalen of Gegoten

ten

gevolge

waarvan .•

',"

...

EHtEN MAAKSEL),

Scharen.

_e ~

~.

Met

of zonder

Za.aijer.
ell

Deze iJ de beste Oulti vator
ge~ft alle voldoening.

nog

~fiI

.

Vv LBE(i A'U[ "M07NST.JI!"·

ZWARTE ALPACAS
lE\
Ex "Li::;l!I'lre

Cast II',"

"11 ,illl~t

r..:a;ljl~tad

ZIJDEN LUSTRES,

ont pak t.
Ze k unneu
verkregen worden.

NEGEN VERZENDINGEN

cl/hu

BINNEN

nergens

anders

KAAPSTAD.

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.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

0\ ZE

in

en goede behandeling

IJ;\HEER,-~!'gen
ffilUindellJ,:cl",;,·
betuigde
ik in een br-ief "all I, I
le "uedc uitwerking
van
RIHT ~l.\ ~;
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.

O~f 'VATER OP TE POMPEN

.

Dnyn's Logies Huis,

M

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

Kaapstad.

BEZOEK.

fIet Genas Hen .Al!Pil

gemaakt

GEGALVANISEERDE STALEN

GlEGHORN & HARRIS

IT. 8EORG~TRAAJ'.

Termen billijk

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

a ti.,

Te SOllERSET WEST ~TH.A.\Ji,

-------VEROORZAKENDE

ZoMer lie.

R. WIlSON, ZOON

·~L Van
... g

De Massey Harris Cultivator

---------

t

..

8'-AR'rNtEI£N
ALB HIERONDER:
.

~

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

EenlpA~

KO"PLBET,

,

Ransomes, Rowards, Zweedsche en ..ilfJerikaaJJsehe Ploegen.
~
Ransomes en Howarde Eggen, Dam-Schrapers,
Grond-Rollers."

A}'GEICE l~RDE + GOEDEREN.

L\.\"

ENZ •

HUN L.U.TSTW ZEGBPKUAL

_.i
.gD

.

VAN

Aankomst

RUNDVEE,
Paarden, Yarkens, Schapen,

HE LEVERANCIERS
EUBE~EN,

II GOED GEDROO~D SOLIED ESSGHENHOUT,

ONZE

VOER

VOOR

, ,

SUCCES

:Z:~ER BI LLlJ K.

THORLEY'S

'Ii -Jameson: Slaapkamer Set

GROOTE- VERKOOPING

P

en Vormen van z. lfn l:;~.
.."ing kunnen op aanvr<1:lg
yerk:regen wordeu.

TKRME"'-

VAN
...Ltu NV ,IN

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

Adderley-Straat,

JIonsten

Secretaris.

D£ KAAPSTA

DERDE WEEK.

VAN

PORTERVILLE.

S. V. HOFMEYR,

KOM

ONGEEVE~AARD

II

lJ(' heer jA' ... I'. 'A"
(!3 uur
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ZIJl

van

St eij ns bu rc ):

\iakf·'I,:,
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mur iek
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ZIJII

~1('Yr.

e~.'TI t-'r,-:")

''.\\

ZIJl

aa n

WIJ.

\\a.."l

el

III
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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,

DRIE MAANDEN.

18 Stukken Ongebloemd & Gebloemd,
PRACHTIGE

GOEDEREN.

2 4~, 2 9, 2 11, 3 6, 3 11, 4'6
'1\',;e1l

boyengcTI()t>llId,'

prijzl'1l slechts gedurende
dagell "all de

per yard.
de paar volgende

EERSTEKLAS
1.I~illijke
KLEERMAKERIJ j
Prizjcn,

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

ZUI D-AFRIKAANSCH

KONINKLIJKE
De " CASTLE

STIJL EN PAS GEWAARBROGD,

YAN O~ZE

3 Von MABIl.IREN Top WA80BTAhL met Tichel Rug,
beneden, en een l\..apstok ~n elke Zijde.
~9

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

VERKOOPI'NGS-PRIJZEN.
Koop' evn Tahh,'rJ-lellgte

en laat dil' opmaken

_,A T 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.
Bemoedigd door de enorme
verkoopingen,
m ake n de Fabrikanten

met Klem KastJb
J.4a.

MAIL " MaatschappIJ,

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 usschentijdan.
Mar :l-:\OHH.H!
" 17-DC.sOTTAH

aan

Kortste en Goedkoopsre

Route voor Reizigers en

(·_.\.'lI.L

l':,!'1 IIAl.k··'
('An!.],;,
Kal'I,!I"

EItra Booten foor Engeland via Las PaJm!á
I

Goederen van de Zee naar Johannesburg,
en andere plaatser- in de Transvaal.

Pretoria

MErl!\'l:::\
l'..\.STLE.
Fabrnan.

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

UNION'

ti

personendienst

KONINKLiJKR

van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en andere
nQ Transvaal en Oranje Vrijstaat.

plaatsen

in

VERKRIJGBAAR

E 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

THE

--

BLOOn.

Zuid Afrikaansche

EXTRA

BIJ:-

B. G. L~NNON en Co,
HEYNES,
MATHEW en Co,
J. D. CARTWRIGHT
en Co.
B. LA WRENCE
en Co,

ST;,:r,IIA:"- r.!cPHERSON en
o n : :,: anuero Pakhuizen.

..,.. ...,.,., ,,_ -~Vertegenwoordiger
PURIFIES

I

Straat,

Kl.BID'UnL Toorzien

Boftngenoemde

(;0 .

:-

VOOR HET KOKENDE

S:I~IZOEN llEVELEN

W1I A.A1i OND

van de beste kwaliteit.
TUINBANKEN,. HANGMAT-

£2

18 dui m bij 14 duim op

78.

is aanmerkelijk beneden i~ 'prijs dan de inferieure

inzc

STRAAT, Kaapstad

• Al.RACK - STRA..A.

",-

D

VAN 'T BINNEN~~D.
PROMPTE ·AAN:DACHT VERLE:£ND.

AANVRAGEN

WOlf OT

ENGELAND.
KApt. MaitTa",

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,:· _

~perde arti~elen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is booten zal SOCTH A .\lI'T():\
HAMBCRG,'
kort
nil de
III de Kolome zullen Koopers het voordeel helJuen van onze w<!.:l.rborgd at deze Mailst.oomboottu.
'- M'tibJ. de hitte van het klimaat zullen staan.
RETOCRKA.A.HTJESnaal

lftJOil';iUBIJm!BRIIL

T.A.NDENDOK.T_a.

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,

van een Splegelgha
wieletjes.

D.ISA :CS&CO

Pietermaritzburg.

.~l Dr..I BOBERG , 92, ADDERLEY

"ou

patente

CHAS. W. HOLMES,
Timber

T .

D

BLIKKEN

VOOR

UYft.

MAILlH.E\~T

I.BEPE:&.~

, U ~ARr]';I',

HEADAOHE.

LIJN

UNION HTOOMBOOTMliTSCRAPJlJJ

TE VERSCHEPEN.

."av.

·1

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,

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

"
Dagelijksche

I;B).,'

I'Ajl,

zich gereed om

250,000

.J"'''E''

!l.AlLDIE~ST:

D·

Nederlándsche Zuid-Afrikaansche

TREK HET VOORDEEL

E

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

K<-A·A

i'

.

UITSTALKA DRS.
LANGMARK.~TRAAT
.Ill

PLEIN - STlU..AT•

STAD.

I .'

,

I,' "
"a:,

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

'

ebr., 1897.

l.

ER,
tE.

lR~lRJ(.
\\ ~U

un\

~IERFGEVAL

w

r\~ ~1 Hl DiG

(Von

OVER

t

ULH~

15 Februan

( I oor dell eck/gII het' P He: old

UH a.rrt8pqnt:kHI

189~

Khpgat
CRDIL'lTEELE

De Rhodes-verheerlijking.

)

CG ell RJI)

ROL

19 Febl1larl,

Ik wtl u bet een en ander van o~

1897

(~an

d~trlki

U'II

DE OONTRA-STEM

corr."pollJ'ient)

-I

bekend maken
1en eerste
wo 1~llen ver
Op Zaterd"lg 13 dezer werd eene publieke
Op de volgende plaatsea volgens de rap
bl[jd 'We&enzoo 'WO lI'eder een we~lg regen vergndenng III de bofzaal alhterlgehouden onder
zIJn reeds
kunnen kJ:ugen daar de rupsen heel "!Vatkwaad voorzlUerschap van doo beer Dirk J A \ an poten aan (),. Land gewaden
puuhekc
en
Bonds vergaderingen
gob ou
ïbralunu II.. een gekleurde Jongen stond hebben gedun
aan de boacbJ'"
Sptmk~ADIln ZIJl Procureur Brand ageerde~u
secretaris
den de dernonstrnt1e8 ten gunste rllll den
beschuldigd
van diefstal
HU bad een JMIID' hebben wu ook genoeg gehad, doch 'IJ stenen
Dil I ootzltter gal Zijne gevoel"n, omtrent de heer
Rllodes
hjj
zun
doorreis door de
stevela nocdig en dacht goed een paar van veel weg , wat de reden er van 18 Wlltlt ik
Kolome
gemaakt nlkeurende
Op al delle
Pieter Willemse af te nemen en zioh toe te juist Diet ml88Chl4m lun hunne dagll!lI geteld spoorweg kweztle te kennen 111 lee 0 Jange toe
spraak
Toen
volgde
de
beer
der
West
'ergndermgeo werden besliste resoluties aangeeigenou
HIJ werd schuldig bevonden aan dief
ol hun komnG"]k vE'rdeeld en aan ~e vogelen
hursen
die
een
rUgs,
IUU'dlgde
WIlS
naar
eie
nomen de Rho<le8 \ erbeerhJking veroordeelende
stal enl werd Iveroordeeld
tot veertien dagen gegeven daar die ook veel 'UIl
PiketberIC vergadert ng op den ti óden Januari
tronkatraf
daar hU door het select eomit, schuldig IS .. er
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ultndheld geslagen dat Z I Die! kil III"en hoe
PU I pslOW )1 '"nuarl Jl" I ek. 'erg
ng
onwettig zll bet land rumeert en de boeren be
J "n",n Ilie I( I II uarl P' lohcke 'er
er1llg
'olklllg ,erdmkl
d,e de rn.rgegraat
de. land!
lJuIII,nsdorp
( Idruan
publreke
~de
IS
Is dIt hun loon hunne ueesten dool te
nng
;r,)~
martelen
Waarolll moeten die beesten dIe
0ude,l:t.1.L<I (RlChlllolld)
'allllar
Bond.
nog gezond geworden
k JIlden .. In gedood
,ergad. rtng
worden
Do( IJ genoeg 'oor ditmaal
I tlCI
Riel. , ,o-t (Albame)
I rellu"r
11111. ke
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K getiteld
D, Afr,ka"Lr
Hal heeft het hart van
on.e boeren getroffen
Dit boek beho:>rt een
plaats te hehbeo In elk:e won mg
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

~

B",

c

i)f • \, \\1 I
,,\\ -lit
Stockh 111 ""rdl
omlrent hel testament
ran dr \Ifre<l"
oUel
!luder gemeld dat' algen. de lep dingen
BRIEVENBUS
\ &u het gE>hoolv~J'moge!l moet besteed
tot cen fond. ter ult<leehng 'an' Uf
Vali Zevenfontelll schrIjft G J 1beron dat Jaarlukscbe premlen
I \ oor de
de runderpest er uItgebroken I. en dat het hem .ntdekkmgen
of ultvmdmgen op
voorkomt le oordeeien naar een der runderpest
phYSIC8 :! op het gebIed der
wachtel'1! dnt runderpest IChrllct voor het maken geneeskunde
3 op dat der O~,,.~,.
__'W,.V
\Rn rumoer op een plan Il!
De IIChr", er deelt het beste werk met Ideal",!
verder meê dat IIIJ v1l81gekeerd worden op
bteratuur
en " 'OOI Wie i meest
plaatsen weieeD8 met bun meuJeI! knnnen praten
vTedebond iredaan heeft
Ook aan
want dan moeten ze let! op zeggen III het bn
bUlten SeandinaVie kan zulk een premie
toor, en dat IIInatuurluk al heel erg IfU
uitgereikt
Men schat het vennogeu
verder dat de runderpest
op Zevenfontem
an
millioe!\ kronen
De rente zal dm
den la dan diel waarvan hU geboord heeft W&Dt, !ioon kronen uitmaken. zpoclat elke
boewe I er tB ._.._
III dne weken tiJd rvrekt
200 000 kronen zal bestaan, Di t t.estlmleiJ:t
&(Jil, was er ,QOIlUet oen "verrot
voor hij dood men van den uitvinder v~ het
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"tockeustromtak
no 2 Bond.vergader
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:'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
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TELEGRAMMEN

De h

OVERZEESCH.
G1UEKENLAND

EN

Rhodes en de Afrikaners.

TURKIJE

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
Ra moa.
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
LoN:1EN

r

ongeluk.
EE~

AKELI(.

NIET VERI1EDIGEN

VERBANDLIJSTEN

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

RCl1f}L \'\ $PEL

1897

bI ... lo;
M thes n It
Hh t ver r\
OODDAANDltELEli
Du"',,
U C
neon Estates .7s 6d, Bantjes 368 od Blue ~ lV
Kriel JD
Bonanza Bh M, Bu1Ielsdoorn il 8, BIlIlrs S Knel J lJ
543 O!I Barnste Ba.nka 20ft
Oousolldnted
~A:lmund. J
1678, ClydPM&le Colliery 18s 6d DrieScboemar
J 11
(Dtamond)
4s od East Rnnd 6~s od EAl<t
Feit, de J.; IV
t.nd
Gold ISs od FIom!"a Hs 6d lo"rench
101 ,do CJ
36s 6d, Geldenhuts }!)stale
6b, George
Zond ..gb, H Al
318, Gm.berg SIs, MO!,l'nenx West fa, Prtm
Amos JH E
81&, Rand{onLeln S88 od Robinson Diamond
RoodepOOrt Helde! berJ1 ~ Bd, Rand Colliery Veoler, D J
!land N 1ge1s 128 Od, VOgelstrulB Oonsolidated
218 Od, Wlt_tenrand
Deep 30s 3d, Yorb HI!!, J8.C.>ot, A
!Z", Vogelstruls IJollilOlIdated
Deep 278 oe,
w-__ ,.,. 821 6d, Wlt1IatersTaDd Deep 418 Yorb
B_th JC
GOOII&O,
T C
MtulOJ. ...g 21 F cbrnar

z I

GEDOOD

VAN BEIDE PREBIDENTEN

AoCHl

van den Btaatepreaident
O.V B
29 Januari, lIl!J7
Den weleer... hMr B MALBERBE
Klipbenvel

[Heuur telegram

Bloemfontein,

J

I~

r

I r
J'
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; 'ic iGufKer<

oa,

Kantoor

K
I

r.l cut o
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VIER

LO:l'DEN I! F&BR -Hct
comité op ZUid
Afrikaansoh»
zaken hervatte heden zl,ne Zit
twgen
Do pnns un W UIl,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
LmwDI
201' E[lK - t Rcute» ) -De Grieken
• chairman
In het telegram Ian 21 December
hebben fort Youkolioh aangevullen en ingene
8U' Hercules
Bobinson doelde, met wien bU
men waarbIj re twee honderd en vUftig lllJlJ1' van
bad over den toestand op
het garnnoen gevangen
namen
De overigen
Hl) had sn Ilereules Robinson
trokken naar Ca nes terug
aangeraden daarheen te gaan In geval van een
Lo x DE" 21 F f Ill! -( Reut-r )-Enlleland
18 opstand ten einde als bemiddelaar op te treden
begeeng middelen to Vloden om Griekealand
tusschen do uhlandcrs
en prelIIdent Kruger
Uit Creta te krijgen zonder dwang daar het ge
Daarom voelde hl) ZICh gerechtvaardigd
de
looft dat (, riekenland
met berekend 1$ I oor zIJn mensehen op 1en Rand te beloven dut dl.' hooge
ITlJwIIIIg opgenomen taak
comnnssarrs
zou komen In geval van een op
Duitachland
weigert
lil onderhandelen
,n er stand
HIerUI! volgde niet dat sir Hercules
bet toe komst ig beheer 'an Creta behalv El op Robinson 'an den opstand WIst
De heer
twee voorwaarden
nl dat Griekenland het niet Rhodes stemde toe dat Pretoria mogeluk aan
annexeeren sal en dat (,nekcnlalld
het orland geraden werdJls de bostemming van den sluip
zal ontruimen
tocht maar h was nooit voor dat plan
foeo
Rapporten van de 1 ulbch, um bassndeurs te bil (itbodes)
deu heer Chamberlain gesproken
Berljjn en \Vecnen raden den 111\ a I in T bessabr
had WQB er 10 I het geheel niet gesprokeu over
aan waarmede
Rualand
verk laar t lit billet
te dell IIH ,.1 en de beer Chamberlain
bepaalde
zullen bemoeien
zIJne opmerkingen
tot den toestand
op den
Dutt.~dle marruiers 'lln nu te L u nea geland
Rand
Ondervraagd omtrent zun

r

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

AANDEELEN.MARKT

DankbetUigingen aan Koeberg

ONDERZOEK.

zron

vreeseljjk

Bdl W"''''''Ioc
EI Lable

JJ

~[

3C"U

P ¥ hzohelh

AiI.>e<t
Paarl

Br ink

BLClE:iJPON1'EIN 20 FEBR - Een vreeseljjk
J f!ewat
L nlOod,.l.
spoorweg ongeluk vond gllltera'ond
omstreeks
ZA Ka k
K."'potad
tien uur plaata \\ aarbIJ vier personen om het
Huw voorwd
De
Dur-ing
Weleerw
heer,-Mite
duo beb ik de eer leven k1famen en acht bezeerd ",Wen
If onov er
bl)ronde~e<ten door het spoorweg-departement
How voo r wd
op !ut van IUnhooged
den ltaatapresldent
Wylde
lun al!! ,o!gt -Een goederen trem de
Kaap8L\d
de onhaDgst
te melden van uw telegram 1'&11 v_haft:
lj
v Heerden VIOWrt&IV
38 op, v~ Port Elizabeth naar Jvhanneshurg
15 dezer, veT1'attende eene reaolntle genomen
Price Ge
"8ldIng
om 8 lt) gater'
door eene vergadenng
van ingeeetenen
van verhet Kad'ernvler
broede ....
VUf minuten
later volgde de snel
(,Ineen s 1 ,,"n
ANnEaB
AABDEEL&N
Koeberg, de demollstrah811 ten gunst. van den avond
Ku~tln:!.
pa.n&gleretr$l
van KUplltad nw Johannes
beer Rhoo811 ten sterkste veroordeelende
Company 25. od ..Eg!8 A88nranoe 165.
JouborL
r
A
burg.
lfacUt de trem de Ka1t'émvter brug
FITe 19s Oommerei-d
FIre 658 od,
ZUnbooged dankt ueerw en de andere hee
M,ndr Jarig""
20., 0 uerdian A88ul'&llee 162. J'onbert CJ
pa8l!Cerdeo moest hll een steilte van 1 voet ID 80
Ten voor bet toezenden van gemelde resolutie,
JanA('nv It!
C.et·r
Orphan
Ohamber
.!lUr;
S A. ASIJO. L ..bnsoba rue J C J
beklimmen
Het
schl,nt
dat
terwUI
de
goede
en wCrIl!obt U tevens te berichten dat het hem
£227 Gen Est "" Orphou Chamber .&220 Kriel, J D
rentrein de hoogte ultg1ng een VaD de pennen
seer aangenaam 11'&11 die te ontvangen
1
Exeoateu
.~
r
lIlonL>g"
A
MII"n!; 423 Gd Standard Bank AH;(, Kr el J n
die gebruIkt wordt om de "ageD~ aan elkander
Met 1I1eachting v.rbl"f ik
s lln.rmAD
Barmn. 8 D
Albert
of Afr,ca £10 African B&I\k!ng Corporation,
te koppelen brak, en !Wht wagens die ~waar
iV'<lJIJerl<RI
Coal 16t1 6d P E ABIlurancc IS.
Eontri Jc ('II
ueerw 8 dw dienaar
beladen .aren
met bout braken Ibs en liepen
35. 6.1 VIlIOO Boatiag 378 6d
R A GIlIWOROW8KI,
Mut.ter
IV
R
l
met vonchnkkellJke
snelheid de hoogte af naar
Caskie L
I
Pnvaat seeretar ..
de rivrer
TerwRI dit gebeurde nam de snelle
BLnrmlUl
E A
1
pasaagler8~em
die zwaar beladen 111:118 met pas
FDEL
EN
NIJVERHEID.
POWrlS, J
;
Departement
van buitenlsndsche saken
lI1gIel'll, mmeren
aan de Kaffersrn vier statie
R au bee e DIer
u}
GounrDementJlkan!.oor
SPOORWEOONTV ANGS fEN
Wl18rhrJ water moest innemen Uit cell tank aan
G obbelanr
li
deze ZIJde VaD de rrvier
Toen de passagiers
Sf!<X rwegontvangsteu
voor de week
Pretoria, 10 Februari, ~897
Bar kc J I( K
Weleer"lI4rde
heer -Ik
heb de eer de ont- trem omtrent +00 yard. teu ZUiden v.n de tank 2J Fflruo.tI 1897 H JJ },; "
B.ggs CJ
vang.t te erkennen
VRn uw telegram van den W38 zllg de machmist (een man genaamd An
§
lhony dié veel ondervmdmg
had z!Jnde bIJ
Both" ED Al
_TrLZ\\ IJGE'
tP7.()~DFRING E~ I~ACTrvrTEIT l5den Januan
II gericht aan zUnhoogedele,
Lo~r)f"
2.! t ~IHI-( Rmt., )- 0"
mogend
gedurende
sevenuen
jaren
machinist
geweest
In
Inhoudende eene resolutie
heden hebbe,
het kamp der opstandebngen
un den Inval ~el de beer Rbodes dat bU de den staatepresideut
Engeland
Amenka
en
ZUId
A
frikn)
dne
roods
~
":l
'"
eenpa.ng aangenomen op eene vergadenng van
buiten Canen gebomhardeerd daar de opstande
zaken wenechte te 0' erdenken
Het W!lJ!l nut
lichten
WIu dacht dadehJk dat het de roode
"
mgesetenen van Koebergl waar
teloos ZCI bU I te trachten
dr Jam080n
te 75 ;nvloedrlJke
lingou doorglngcn met schieten nadat ~'I order
~
Jl !JJ'()I},e/, ~.
1
lichten
wllten
van
de
I
an
I
an
den
goederen
de demon
j
gekre;ren badden
op te bouden
Zeventig
acbterhalen
~') had geen correspondentie mot bU du! vergaden.ng ten sterkste
"Roll. B
H Srrubeu
Kn.psáeAfd
trem die toen van de tank vertrok
HIJ het
IIteil gunste van den beer
I.
ál
bommen werden afge\ uurd "aarop de Gnek
ecmgon direkteur
UI
Londen, Rtlcen met dr 8tratletl veroordeelt
FOlter, E
P Mar-al'
Do
dadeluk stoom nf ten emde den goooerentrein
771
\Ves~ljk
9613
1060 t21óll
/!Che vlag g""Lreken werd
Rutherford
Hllfm, dle Wist wat er gaande Rhode. bU gelegelJb81d van diens doortocht
Scott A 1'l
J G !furd
K.~LIId
Mlddcllands
24'10 370
422 tt210'
van de Kaapkolome
ge kan. te geven I 1iI1 de tank te tertrekkt'n
ww! Verder ondervraagd
door SLr \V IlIl3m door een gedeelte
IV
Mnr.h
K.apacbe
Afd
Omtrent tlflDtLg seconden laler keek hU wooer OOlltehJk
H~
3582
460 t219;>' Sb." J hl
Harcourt. antwOordde de beer Rhodes dnt lun houden
P,.nn.&r PJJ
AI In.1
Aher oeo
SIR FRED CARRINGTON
mt
en
zag
)IIJ
dut
de
rood"
hchten
snel
aan
het
In antwoord hierop Len Ik door Z[lnhooged
'>nden mger dc daann btJtrokken pe ....oncn moetlt
Filii. F E
~latu"1
Kaap cbeAfd
1,6,0
1200 938 65i32
19e12 8l>o-i
naderen waren III plaats 'an verder te gMIl TotaAl
ge 11111trueerd u zlInhooged swelgemeenden
Gre ... r J IV
~ Sol moo
l'!.etlbajlil
LO:l'DES 20 f P.Bfl -( Reuier )-S" Fred CIlT vragen of dr J:laTns hen beTichtte dat hU al8
HU dacbt toen dut de goederen trem op den loop
M"!ten!lA1vervoer
Westelijk
1895
ml
J896
d.lJk
toe
te
brengen
'oor
de
mededeelmg
van
Jl Gr~ .. ve-8
Eckar' \1 ~I
K..ap"che' fd
flngtDn wci'd gL'LeTa' and te Cheltenbam op een privaat perRoon In den alUiptocht bandelde IU
wae CDsloot de stoom af en nep tot zIJn mak
nil
tDlddellaodsch
1890
ml
1896 ml oostehj~,
dit
beslUIt
ZIJnhooged
18
van
oordeel
dat
het
nam
Il
\
Bd
J
nam
JJv
Gel raagd wat recht
feestlllil.a.l on thaald
In diln I...,p' an een lUln het belang ~an A fnka
1896
ker om af te .prlllil'en
Helden spIongen af en 1890, n,l 1896 011 noordelijk 1890 ml
A \, d. n
Ark", ~!
onderhng
vertrouwen
en de goede verJItand
!Jo
de Gecbarterde
compagmo had om hare hulp
.prank prees h'l de I ruwllIJgel1! m MatAbeleland
Jill totaal 1890 nlJ 1896 nIl
JUlllt tegemi)ler de tank kwamen de t\\oe treJ
101lo,v
houd mg tU88Chen de ZUId Afrikaansche Repu
Mild' u J
Do
bronnen
voor
cIen
slulptocbt
te
gebrUIken
ant
zeer en be, al rerscbeldone Ilan I oor het \ wtona
t Dj;u eljf~11! zIJn de totAlen vlln de boelungen lI(&r8ls l F
"01 We , krill ( , .. toek
maJe.tells
koloDJen Den In botsing de goedereptrem m vollcn 'aart
woordde de beer Rhode.
Ik knn het met bliek en harer Bnt.che
'fan lie verschIllen lP. s"",tlOns ronder verdeeling
kmlS Ook .el hIJ dat Hhodesla zeer olltr;ounen
eD de pa!lSag1erstrem JUist tot stilstand
ko
Executeur ier Jsnacn nJle
Birch C tl
ID
ZUId
Afrika
door
uw
optredcn
.eor
zal
be
'erdedlgen
dat
~
alles
kon worden
tussclien de st.eJscls en worden verallder<! al. zulke
m .. de
'orderd worden
~erdeilllog pl.a.aU5beeft Z'J "'Jn onderworpen &an Ka't BB
MOLtagn
In de van
'an den goederonlrelO wa. de veran!i"nng biJ verdeeling vao de opbre0ll"t tt15
W.ILSZ T E 1
Andere vragers
Ik heb de eer te ZIJD
R
Melutyre
Abr,n.
C li
guard
een blanke man gAnaamd Pugh en scben het Koloniale Cil vreemde:.: gouvcroClucotcD
K....ps<>l e Afd
C: eerw 8 d" dienaar
GrllO, r I. J II
I H ackbarn
twee gekleurde
vrouwen
Pugh dacbt dat en !DM """happIjen
Rlvet1ldal
LOl' nF ~ lO FI nK -!len
denkt dat SIT Henry
door op het ri)tUlg te bll/,en en bet remtoestel
'oor staat"&ecretan8
K, ol'7I:!'
N U -Daar het oWNel Jke "Lel",,' \ In 'I~",r"t·
(
ampbelI
J3annetlllan
de
heeren
John
Elli.
BRAND
te werken hIJ mogeluk ID "taat
zou ZIJIl ge Jen l~Y r den VTlJst..a..'\t l.8 over ~1'("nOlDcn Wu CCD N30de (t
C W v I" BOESCIlOTF.N
J KoJ regeer.ng
~ydne) Buxton Blake en Lnbouchére d..n beer
N""le LJ
weest om den trem UJ ziln 'nart te stoppen
.. ,,.gcUJklDg met de d .. al me" ovcrL'Cnkomcndc weck
Onder staatMecretans
Hhodes
nu
on~cr\'1"agon
mllen
en
na
hen
de
A1e.R.ode
H
J Le' n
('RAlft HlJ~;;1
.!.! J~HI -(Reul'<)-Een
HIJ WI18echter Diet LU staat dit 100 doen en klom ~IUI velledeo jaar bedr egelijk ZIJ"
umouist
leden l van het comité
De heer
BUlten1andsche ... ken
T.rblnoc e J
noodlot tll!(e b, and, and ZaLOld,..: pI 1aLll, waarbu
op de voetplank
I an de
guar d$ 'an
en
Laboueh. re ... 1 ilOofdl'lllkelUk I rIOgen over be
1erbiancbc
CO
Den weleerw heer ds ;\IALItERB!
L llenhage
~
J Word
I e\ ys wmkul
en ecu ~cdeeltu
VaD een woon
zwaaIde een lamp aL; 8em \ an bet naderend
SOHEEPV AARTBERIOHTEN
T .. llaDoJ, S
Khpheu,-el
Kaapkolome
nUl. beh lid al- Maasd0rps boek ID 18ch gelegd weerde nandeelell knoeierIJ
gevaar aan den machm18t ..an den passagiers
lJ" I I ha,~/c"
werden
De I!(ebou"en waren lerzckerd lOOI'
trem
1oen de rutulgen den pas.~aglerstrelll
TAF'KLBAAI
.t: I .![)O
Ver9,er onderzoek
R.oO\OD
V
J ..
naderden zelde bIJ aan de gekleurde vrouwen
do K
om plat op bunne aangeZichten te gaan liggen
&ANGEKOlilUl
)'ol"" ...
F
Een SpOClll&lt11egram aan de I 9'" waarvan
HU deed dElllgelUks Het IM door zllne tegen
febr .21 -ScnalM
va.n :';wansca...
Kanroe A lJ
J rvd
oua het gebruik
goedgulJstt,< toegestaan
werd
\VllowmOfe
woordIgheld Ian geC8t dat hU 'Un leren redde
(Reuter le/'grammen )
2()-~ oorsche sch lp ~avorIt 'Van "unnerlaod
B
umderp
Jl
geeft omtrent bJ 'erhoor op den tweeden dag
III'1lntbU kwam UIt onder de pumen roet slecbts
2 -LaJy f urnc..,s ,a I 'S ICU" , )rk
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