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DE ECONOMIC UITRUSTING CO., i
HET GEBOUW IS VERKOCHT I

DE \eORRUD )JOET UIT OEH WEG GERUIlD WORDEJf. I

Bezoekers aan de Stad behooren r
ons een bezoek te brengen en zich van
ef'nlge aangebodene koopjes verzeker_ j
en Vergeet niet: I

Pt' \ 001'1'111141 moer rel'ko{'ht worden. f
Heek van :PlfilJ CD BpiDstrF lell, B aaptt~ d

1)E EL ti8.-N 0 6,376.1

Tt:

WELLINGTON,
III;:;THIKT PAARL,

-. ", . .I" Pet;tie "Ril ~I.II<THIXI·" Lor:R~:S1l
.. ''1 ·Ii. In zijn capacileit 81s voon:itter
' .. ', d, n,lIlilJicipalen H .... d vs u 'Yelling,
• IJ. (till de \' erkooping VRII zekere
I "I),t>hct'rd~ Gruud.'n.

TE WELLINGTON,
/J!'

Z,,/trtio:', 73 Maart 7897,
T lo: li IT H, v ~f.

!, .' \t r !...li Ilf W!II·d~n nn n den lloogsteu
j( t'II·,t" \-r"ll' !",t Kantoor' van den
\ ..~....r('!lt Ht' ....I'Jt.'llt jlat.,ri.';(Jaat;_ ~

It·,,!,!, et'!!\\ J~dlll·t.:.r1tie t"'fpacht stuk
.. , . ! ~,·lf'I:l'!J I" Wellingtun, in de aIdeeling
f', ..:!./IJ!lde p..rcee le n :>;08.:!;elJ~ van
i.e "i"""pnleeld eivendom getJ1lnsfJUrte~l:d
I' .1, ' 1)"", ('fI.U'H.' bp :.!,~Utll, lEl.Ja,
.:., I ~'C~ vietku n te roeden en ~ti v'erkante

lo • '1' {I\'t'n:t'nu\akt lip HE\ln l-JHItAUl'
' , , , 18' II{; dpn l~dl'1l ~"'\Il.1!ustI1S, ., •.

1.,., e 1' s t n k erfpacht zrond, zooa ls
i, '-"1 liJlldt' pel'('PClen XVH. 7 en .'0 "all
,tl "r.,j ('I~endum. grunt tj:! "le"kante
r, i,'l: PIJ t'ï vrerk a n t e voet en , getl"'~118
-, ,' .., ;'d "I' lit \1'1<1" ' r,,, Kf:\s den ')de~
\ ,_'·l .. r u ... l'<.-,!-J .

. l,·k,·r -t u k zrond. ;(l'mcl'l,t :\0. :1,
'.... '''Il lil. huren. zljnd" deel van den

11. ••• :,,';'f ~rlll!(1 nnne x de p!a.at:-. Kromrivit'l"
I..~' ~. : ... \ :t·rk:lIlft· I'Ot·,j"11 r.n lt:-: yierknntt.

,," :.!t·tnlll"""q r er-r.I IIp lh.\f:), .F.\S-
II 'I ., ,;,·,,:.'i ,1,,1, 1"';4:

1 I"",~r ..I :~" 1••''Tf1fld l'"1'TlH'l'kt ~f). 1(1,

' •. 'l.."": t' .. 1,,\ t·' 1..'1"~lt :~ .... v ir-i ka~lte rue.
j .. ,·'11..:. ... \'1' I kHfi!" \"rwt,·n. !..!'errnn:,pnrtpt'r'11
; II·' I·'" ,,' 1:1'''''"I. "f ~I .l nl r.

STELLENBOSCH.
i~1l
er Publieke Verkooping

\' ,\:"i
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ZEER KOSTBARE
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DE heeren Van der Spuy Im-
melman & Co., behoorlijk

gelast door mej. Ce Wed. J, A.
LOUBSJ!:R,die de boerdenj gaat opge-
ven, daar zij hare plaats: uit de hand
verkocht heeft, zullen Publiek Ver-
koepen te
~ELGEJGUND

KOEBERG,
~ uur van Klipbeuvel en Durban

Staties.

Op Dillsdag 2 Maart, a.s .
Om half 10 uur orecres

1. Levende Hare, a.ls :
2 span zwart Ezels 4 jaar,

en sterk.
1 span vaal bruin E7.els ;3

eerste klas.
:l Jo" Ezels, groot en sterk,
2 Ear' Merries" Piets," waar van

een met Veulen uit den welbo,
kendenhengst "Sliffolk Ptmch"
van den heer l\IelliRIi.

.) Extra Ezels. voor, Paarden.
I JllfvrOllw Hijpa<lrd.

15 Melk-koeiën, eerste klas, meest,
alkn bezet van den oprecht
getP('lden bul .. Comr-t ". loan
dell heer Landsl'er,r.

ti goed geteelde Vaa ~zt'll.
4 Jonge Ossen. I slagt Os.
2 I\'at.er kar OSSCIl,

200 Merino schapen .
30 Annteel Dukken,
1 Groot Varken.

I~,),,'Ct te Lam rners,

J I. HoeI'del'iJg-el'eed~('hap,Hls:

Het gewone assortiment huisraad
bestaande uit Eet, Blaap en Zit
Kamer Meubelen, waaronder L'en
" Parlour Suite," Toilet Tafels met
Marmer Bladen, 1 Weerglas, 1
Koper Komfijt Ketel, verder Glas
en Aarde tV erk en Keukengereed_
schap, en een menigte andere
goederen t{, veel om te melden.

S Maanden Cradiet.
De Wed. 'J. A, LOUiSER.

Van der Spuy, lmmelman li Co., Afslagers,
Vendn,Kantoor

Malmesbury, Feb., 18~'7.

PUBLIEKE VERKOOPING.
Mudden Zaad Koorn,
(Baard)
Mudden Zaad Haver.

BIJ gelegenheid van de verkoo-
ping van MOJllfv. de Wed.

J. A. LOl'B:iER, te

Op DINSDAG, 2 Maart, a.s.,
WELGEGUHD, KOEBERG,

KeIl'" Iilil de IIollandscbe en
E:1~t 'I j,.: lall'D CIl ~Illziek vCl'eischt
~d:Jlï' l' kol 1'(T jaarcn vrij logies.

H. D. ROUX.
Bk"rnfrJIJtt'ln O.V.S.'

lhx II)O. '

Zullell verkocht worden voor
I'pkening van wien het moge aan-
gaan bovengemelce granen die
gewa'arborgd worden Eerste-Klas
Zaad te zijn,

VlD der Spay, Immelmu li Co" Arsl.gen.
Vendu-Kantoor,

Malmesbury, Feb. 1897.
!11

te
Jl.;

."

il'

:"lJtïAt:A" " :'N' .~n:ft.
, , .

STELLENBOSCH.

DeEconomic Uitrusting CO.
HET GEBOUW IS VERKOCHT.

De VOOI'I·fil.Ul moet nit den 1V~ geruimd worden
, ,

Bezoekers naar de Stad behooren ona
een bezoek te brp.n~n, en zich van eenige
der aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet niet :

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

DE heer JACOBUS.EVE.RIURDus
CAP..S'I'F.N, zijus woonplaats;

BrakfonteiR, uit de hand verkocht
Lebbende, heeft de ondergeteeken_
den gplast om op

DINSDAG, 2 Maart, aaust,
Aan bovengemelde Plaats

BRA K FOM T EIN,
1. Levende Have als: . .

,) 1:> I 2 .),' ~ 1 A afloop derzelve zal worden afgeleverd door de Kolomale Brande-
;2 ~tes, en ,) ha~r. V I l' wijn M'aatschRppij, Beperkt, lie nog onafgehaalde Aandeel-Briev'eD

Ae;-~Iest ~esc I t III 001'- en ell diVIdenden nog onbetaald in ,gemelde Maatschappij.
C I er Ulg N.B,-Scrip of aandeel r-e-worden vertoond. •1 paar Eerste - klasse Karpaarden

(Ruins) goed gedresseerd, fi jaar W. A, KRIGE,
oud, 1 G band hoog. A. J. DE WAAL,

t Extra Rijpaard. D, J, A. UN llJo:H SPUy,
200 Aallteel Merino Schapen, in 22 Februari, 189ï.

goede conditie.

II. BOel'ltel'ijgereedschRp, als:

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

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg

Potal' go~dgeteellde gedresseer,d& en 51 uur naar Pretoria,Brllillé.' ,Hengsten, egale EN
j\IAKGEDRESSEERD, 2 jaar

Op Vrijdag, 12 MB,QJrt, 1897 EE~E prnLIEI\ E rERG ADERIXU za 1 gr}lollden
Dat Kostbaar Hnis,Timmermans- \\orden ill de HOFZ_\AL te :--;TELLENBO~CJ[, OJ'

winkel, .Vrucbtentlltn en Gr~nd ,\T01,\ATD~l) '(' '3 11tART \ ayonfls om 8 HilI' metge!eaen m BerO'stl'aat, boek \ an jl', 1 • \. ',' •• , (. ~,

ltijn';,'c1dstmat, 0Hoeger I"woond hét dof'! le lJe"p,'ckoll de llnuc 1J~la,~(llJgelJ op
doOi' deninsolvent. ,leren~lIenoodio'<llleden mrt het 00£1' 0Jl hunne ver.Ret Eigendom beslaat En-en ,36, ""'. r, lj

:33, 18 en het recht dat de boedel \\IJden ng.
beeft op perceelI9. . H W HAY L W V

Ret Eigendom is goed gelegon ID , DE EER.. ".'
bet beste deel va.n Stellenbosch, Op

de vl'rkooping zal aan kooperrs zal de rel'gadering, toespl'ekpll.gelegenheid \vorden gegeven om !TI

bezit te komen van bovengenoemd
blok in MIJ lot.

KODlt, Ziet en Koopt.

PAUL D. CLUVER, Afslager.

Gelegen omtrent een UUI' rijdens van
Moorreesburg, Publiek te verkoopen
lie ondel'volgende Levende Have,
Boerderijgereedsc hap en Huisraad
enz., em, als volgt :

groot 1. Levende Hare, als:
t2 Gedresseerde Jonge Ezels

Jaar, 4 Paarden (Ruins en .Merries)
400 Aalll.e{'1 Schapen (Merino)
l;j Ver.to Yarkeus,
IL Boel'derijgel'eet1schll p, a ls :
1 Extra Bokwagcn
1 " Tentwag{'11
IOpenkal', op veeren
1 Bakkar." "
1 SllijlJlilcbiIlt-) (Zl'Ifliilldul')
I "i. (Dlli.~'y)
8 ZCll:,wn
4- paar AchtertIligen
:1 spnn Ploeghligcn
,~ " .7,l\'eng-l'ls en Kettill!.('';
2 Zndel;:: ell Toornen. c ,

,~ Du"bell'- ,'001' Ploegen (Hansornes
:2 Ploeglallds Eggen
1 Braaklands "
I Knliwagen
J lot Gml'eII, Pikken, Vorken e nz.
III. HUISRAAD in soorten

1 Bokwagpn
1 Oponkar op veeren. nieuw
1 EArste-klas Afslaan Kapkar, bijna

1 ~, ~

( ... ,! ..! k 1l1-"lllr !{en1erkt ~~() 1. l{t'-

.••.. ,,, )",\ -e- " l'"r'!IO,t ~ vierkant!' nJf>dell
,,·-l.> \·,'r"'l1.rlll· \(H,..tell, g"t'tranl'ipo[oteenJ

r! \\ ,'.! 1'1 "~Y, op:.! :\ngu!'-tlls, 18tW"
'.: ;, k"r _.. t u k ,_.'ToTlrl g"PIllt"l'kt No. ~JI ge

...... r- "ol !)'l\·t'U. ~J'oot .~,..;vierkant s roeden
r:', 1-" v u-rk a n t.e voer en. !.""trnn"port.eerd
, l' \\. \ \1 "1 'P), d"lr:!. ;\ n!.."_ 1 ....,.i.~

- ;. "r .. flik L{T'fIlI!I. l,"t'IIIL·,.kt. \,' ~'. g'p_

.... ... ',: ll'\'ell, 1_,'T'out ;;J"\ "ierkHlltc roed e n

t-f.- 1.:-- \ 'I k a n t e vo-reu. !:t"trall:iporteenl
I' II ",1'1-,,), tI..II:.! A lig' lHH;
.. I.r-,"'r ...tuk grolld, g-elegeu aiR bU\'eu,

1 "~,_P L,·! r-·,,,,ref'n·l1.1 deel \'fi.T1 het Pigpnrlom

·~·~n;)"I..qrPt·l·d qp 'VJU ~'\f . HU{\I.\\I·.~

!,A- ,,, ,lt'n '2; ~t)pt lt{tiO. ziJudt' ueele[l
"il:1 :'t:'rt·t't·len ~~~".... 41 ell 4:.!., !,!"rnot als pt'T
I'';'t'· ',-" '!"l·1 ~;~:) \',crkante !'ueden en ..j.b:
'f.'rl\~nl~' \,,~tt'!J, ::etran~p()rteel'd uf'\',t.*
',. II Ifllfl>IIAW op:.!!) Jail. 1,'_U:j
T· ,"'Itn ""n ,erko0l' kontant.
ile ,\;".,~"'''' ;("IJen (1:,.'1, op elk re,',

,e.': ,,<\),1 "I., 7.I·W'I,'('('lrt en Transp ..'rt
kr,·.·" .. I"",dende alle flclrtp",t"lllg-e he,
'''-''.! l{"" 1','1'\ allen ander!< dail die waar,
r' ....'r !1f" t·l!..,"{'ndolll \'erkocht wordt, moeten
I~" IeL kU<lp"l'Ke lrag-ell worden.
liet e'~"ndl)m \YtJ,,!t H'l'kocl,t zooals

'-Il1'':'''! )l,i dt>()" tie TranspOI't Acte en
Kad' 'er: de BalJUW rzichl :niet 'verant.-
w" :-del' 1 k boudende ,,)(Jr eenig tekort en
,',,,·e,] ... "10 alle, Jit te hu.engaande.

ft T£:>;N A:'iT, Opper Ba.lju,'!'
I 'r~r BaijIl"" Kantoor.

K.ap~\aJ. 24th Feb, '''97.

PR(lF. MORRISON, lijn huis
Ill'gt'gL'yen hebbende, . heeft

;111 ('lIuer<rE'tt'ek('nde geautoriseerd
["!i,I:,-k t~ vL'rkoopen aan zijne
:lOlIIlig BIUL' STRAIT

~ Donderdag, 4laart, a.s.,
n::\' 10 CUR V.M,

lf, . gewone assorti ment van
r()(II'~:alller, Eetkamer en Slaap-
':an,,:' .\1eubelen, inslu itendt' peil
1\o"t:','I'I' Piano, \. iok'II, Bamboo
, ;:lt, Box Sofa en Easy ChaIrs,
~Llh :lillOutcn Tekscopp Tafel,
1,...,1. ,alltt·tl L'n .Matrassen, eTlz.,
c;. ,tI, ('ot, Gordijnen en Gordijn
.'t'JK);, II, !'arnfine Cooking Stove,
LJ;r.r;,·:, BI'l'akfa,~t- ell, Thee 8er-
r:"z\· . Tlll'l' Sot, ~rdkkar, Kellken-
!,.",.,:'" !Iap, cn wat er meel' teil
Yt:'''IJ01' zal \Iïil'den aangeboden,
Y£RKOOPING TE BEGINNEH OM 10 UUR V.M.
P. J, BOSMAN en Zoon, Afsla.gers.

~~<.:;:, ' 'II '~l' IJ, •
I" 1'1.1,., lS~lï,

Onderw ijzel'es Benood.igd
O~ eene Bu,tenjJ/OOis /1'/ hel

Dis/rikt Bloemfontein,-AI'PI.Ii',-\TIES l'L'rgez(,ld van
,~. 1100JlgL' ctlrtifil'aten zullen

:, ~ . '.' 11,1, 1').!(,(I'(·kl'ndein&ewacht
\V,.,.,I,. I,', I 1.11"1' dan I:.! Maart,

~ ~:tpkarrl'n, waarvan 1 bijna En wat: verder zal wOl'den
nIeuw. aangeboden.'

1 Opon Buggy 12 Maanden Crediet.2 Bokwagens
I ~Ioln-agcn, 1 WaCel' Kar
2 Sdfhinder", "-'lassey" iD goede

orde Vendll,Kantoor'. Malme~bury,
I Reaper "Ma.'!sey" bijna niellw 1', F'ebrUlU'i,18!)6.
1 "Winnowing" Machino
,-)Dubbele voor Ransome Ploegen
1 " Darling" No. 2
2 Drie-voor Ransome Ploegen
:~ Enkel-voor " "
1 Enkel-voor "Oliver" Ploeg
:2 Braaklands Egge
1 Stoplands "
1 Paal' Kartuigen
2 Span Wagentuigen
5 Span Ploeg "
i) Trek Zwengels en Kettings
I Brandkast" Safe"
2 Schalen

12 Zeisen
1 Naai en Zit Bank

100 Lbs, Zwavel, 3 Trek Zagen
1 Vleescb Kast, 1 Provisie Kast
1 Blaasbalg, 1 Wagenzeil

Een lot Vorken, Graven, Schoffels,
Strooimes, Touwen,Katrollen, Water
en Vleescb. Balies, Wijnvaten,
Bokkies, Planken, Timmerman,;-
ge,eedschap, em; , enz.

III. Huisraad.

De ondervol~ende Levende Rave,
Boerderij Gereedschap, Huisraaa,
enz.

meuw
I span Wagentuigcn
~ paar' AchtertuigelI
1 Zadel en Toom
1 lJIJhhl'le-voor" Ransomo" J>lo('g,I) L l' 1 \~ I o' "('IJt ba 1k" Uu lP \0 ..cr \ 0IHJlg' I Elikel-"oor "Hansome "
I ,stophnd" Eg-go

V t L G dl Lang Lnddoi-as e en osse oe eren, 24 nrn ven en Vorken
1 lot Druiven Balit,s
1 " Dl'lli\'en .Mancljes
1 " Dekstroo

TULBAGH.

-VA~-

WOENSDAtl, :3)fanrt, 1807
OP DE PLAATS

WOL VENFONTEIN,
Omtrent 4 mijlen van het dorp TU LBA GH

III, Graan, Wijn, Brandewijn, als:
so ?IIlid Zand Haver
,~ " dil Toit" Koren

;3·j Leggers Wijn (laat.stl' oog,~t)
3t" Bl'andellijn
1 Wljmpomp (Faref-<) met :1(j~'oe~
leiders,

Dt; Heer M.?ll. LAUBSCHER, die
zicll meer bepaald weusclrt

Gezig te houden met zijn Yee
SI'(,citlatie.'i, heeft dell onderge-
teekl'llde gelast P('>l" Publieke Veil-
ing te Verkoopen op gemolden
datum, zijn woonplaats WOLVEX
FO~TELV, groot 920 morgen,

Het eigeDdom is beplant met
20,OOU wijugaard stokken eli een
menigte vrllchtboomell; is een van
de Zaa.iplaatsen in ons distrikt, en
is uiterst geschikt voor het aan-
kweeken van boom en en wijngaard.

H et eigendom is goed voorzien
van standhoudend, loopend water
het geIweie jaar door,
Alsmede de volgende Levende

Have en Losse Goederen:

26 Aanteel Beesten, goed melk-
gevend ras

50 Varkens
1.50 Bokken
8 Paarden en 1 Ezel
1 Bokwagen, zoo goed als nieuw
1 Veerwagen
1 Kap Kar
. 1 ScbotsciIe Kar, 2 span Tuigen
1 Zelfbinder Machine (Daisy;
4 Dn bbele-\'oor Ransom Ploegen
2 Eggen
KUiPCIl, Leggers, Stukvaten,

Brandewijn Ketels, enz., enz.
30 Mudden KooI'll
:lO " Rog
20 Haver
Kaf, Haver-Garven en Stroo,

Kelder- en Doel'derijgereed-
schap.

En een menigte andere goederen
te voel om te meldell, lndien de
~Iaats niet wordt verkocht zal de
Huur cl' vali voor Drie jaren worden
opgeveild.

J. E. rARS TEN Sr.

J. W, MOORREES, Jr'l lt CO'I Afslagers,
EiudelUk:

Het ~ClVonBassortiment HllisraaJ

RUIM CREDIET.

riETER E. Hilf.\IAI\".
Yan der Spuy, Jmmelman & CO'I Afslagers,
Vendu-Kahtoor,

Malmesbul'V Feb" J 897.
!8f .JIL
PUBLIEKE VERKOOPING

Tl;

HAR T E BEE S T FONT EIN.

DE o.nder;~eekel_1de door zieke-
lIJke omstandlghe-den genood-

• zaakt zijnde do Boerderij op te
geven, heef~ dé heeren J. W,
Moorrees Jr. & Co. gelMt om op

Dinsdag, 16 Maart, e.k.,
Aan bovengemelde plaats "Hartc-
beestfontein," gelegen aan,de Piket-
berg Weg nahlj GrootvalJei, in deze
afdeeling, puBliek te verkoopen de
ondervolgende Levende Have ('n
Boerderijgereedschap en2l. bestaan-
de uit:-

T. Lerende Hllre, al~ :
9 Eerste-Klasse Gedresseerde

Ezels ,
lj Eerste-klasse Paarden (rierries)
4- " ,,( ru ins)

] 6 Aanteel Beesten van goed ras
400 " Schapen (merinos)

] Lot Yarkens.

IJ. Boel'del'ijgereedscllll p, Hls:
2 Bokwagens
1 Kapkar op Veeren (nieuw)
I Open kar ' "
] Snijmach ine
7 Zensen
;3 Dubbele-voor Ploegen (Ran.

somes)
1 Enkele-voor Ploeg rHo1Yal'p)
2 BraaklRnélsl Eggpn
1 Zaailands, "
~ Span Wager tuigen, compleet
3 " Ploeg]" ,
3 " Zwengels ell Kettings
2 KruiwagL'n~
:2 Twee RaJfaams Vaten
2 Kajaten bou~ell Billies
1 Slijpsteen ;
1 Lot Gl'aven~ Pikken en Vor-

ken, enz" enz" enz,
En wat vel1der zal worden

voortgebracht.

.M, SiMUTS, .M. zoon,
J. W. MOORREES Jr, Il Co" Afslagers

50 Prachtige Amerikaan-
sche Ezels, groot en sterk.

Op MAANDAG, t MAART,
rJ ULLEN opgemelde Ezels, die
I_J binnen kort zullen worden go-
land, publiek verkocht worden aan
KLAPMUTSSTATIE. Zij zijn in
uitmllntendo cunditie en do aan-
dacllt \I·aardig.

L. E. B. HOMA!{,
J. S. MARAIS & Co., AfslR.g-ers.

Op bOvtll1sta~nde verkooping zal
mede worden verkocht.

oud.

M. L. 8MITH.

PUBLIEKE VERKOOPING
-TE-

Ver"'eet den Dag niet, en maak uwe
o vrienden hiermede bekend, III den lnsoll'enten Boedel van

Zoo een kans komt niet allen dag 1 WILLJ.\~I DAXIEL'~,thans te \Yor-

ce,~t('r, Till1merman.p, J. p, MARAIS, Afslager.
Yendu,Kant.oor. Tulbahh,

22 Januari, lS97. DE ondergeteekende behoorlijk
gelast. door den eL'nigen 'l'rllstt'e

in bO\'enfl'enoemdon boedel zal te'"'~tellenbosch ter plaatFe verknopen

48 TOP TOP EZELS.

Op Woensdag, 3 Maart,
ZULLEN de 'Ondergeteekend('n

Publiek Ver1s.oopen te

KLAPMUTS STATIE,
Bovengemeld getal Eerste - Klaf'
Ezels in goede condifie, die uit
verschillende troepen van de be",te
stoeterijen te Aberdp.en en Graaft-
Reinit uitgezocbt zijn van 2 tot 5
jaren oud, waaronder verschillende
kleur spannen zijn.
Komt, Koopt en overtuigt uzelven.

Tobie de VillIers, Isaae Be.J. loon.
A. 8. DE VILLIERS cf Co" AfslafeT~1 St-ellenbosch~
Paarl, 19 Feb. 1897. . 20 Feb. 1897.•

Veudu, Kantoor,
Malmesbur.r. li>

VAN D. SPUY,
Vand/J Afsla

Tel. ad.

AN & CO.

Paarl:

VERGADEHING
VAN

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Opening van de Noordelijke Verlenging naar lIochudL
--- ---. -.-_ ---_- -

VERANDERING VAN DE HOOFDLIJN TREINEN.
-------- --------

cl (), , 'P en M 1 M:1art zullen Pa;;sag-iers T'('izpnt!t' met den 9'0 v.m, Snel
' :) Trein nin Knapstad vervoerd worden van do Aar om lO.!) v.m.
('11 te Killlbt'rkr aankomen om 8.·1.;") n.m ; te Vrijbllrg om G'1O v.m en t6
Ml;lfekin,Q'om ~2'5·-,11.111.

. De Trein vertrekkende van JI.f:lff'king om 10';35 v.rn , Vrijbur'g om
7.4-,) n.m en Kimberley om 3']0 v.m. naar Kaapstad, Oranje Vrijstaat
ell Transvaal zal irestaakt worden,

: Er zal geen :7ansluiting zijn te ro Aar naar Kimberley, Yriiburg,
Maft, k ing en IHJnoonlen met den t rvm "ert rekkendo van Pretoria om
10 v.m ; en van Johannesburg om 1 ~ Uur des mlddags,

De Nieuwe lijn van de Beehuanaland Maat,;ctJappij van Maf"king
naar lIIochudi zal voor Passagiers en Goederen yenoer geopend worden
op' 1 Maart. '.

PaslS:1giers Treinen zullen van Mafeklllg naar .Mochudl vertro~ken
des Zondags en 'Voensdagi:! OlD (j 30 Y.ill, aal,komendo te .Mochudlom
6'25 nom.

Pas~aO'iers moeten reizen met dpn 9 lUll tr'ein nm Kaapstad des
DO[ldel'dap~ eli Zondags om aan tt' "luiten met de Moclludi Tremen,

Treir;en zullen "an Moehudi des Zondngs t'n Donderdags om 8';).5
v,m aansluitende tt' Mafeking- met de treinen aankomende te Kaapstad
0111 6 v.m op \,\rol'nsdags ou Zondags, ell aal! De Aar met de trein~D
vertr(·kkende Om l2'30 v.m. op Dinsdags eu Zaterdags naar de OnanJ6
Vrijstaat, Transvaal,. Port Elizabeth en Oo~t LO!~?en.

"oor verdel'e blJEor dcrhedcn ZIO Pu lJlreke 1lJdtafels,

C. B. ELLlOTT, Direkteur-Generaal.
Kantoor van den Direkteur-Genera:t}

Kaapstad, 20 Februari, 1897.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

_- ~-

Tarief Joor Reizigers naar Johannesburg 1:4 1?s.---en .£3 171
Pretoria .£4 6&. 6d.-en.£8 ft" " " ,"

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naarjohannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
rl~ Transvaal en Oranje Vrijstaat.
--------~.--- .._- .._._. -_

:F.I:OFZAAL_
--------,

GoedkoOlJ
Goedl~oOlJ

Brood!
Vleeseh!

Dr. I. BOBERG,
TANDiE.N worden absoluut londer piJn uiWeLrokken door toepassing van .g&I'. Alt.

, soorten van vullingen (voorn.amebjk m~ goud_) De beste ku.nstma..t1g6.tanden
wordeD op Vulcanite, €}eUulaid of Gouden pl~ten ingezet, ook volgens de &llarniSIIW"_Icrown eD!Bri~ methode. Billijke prijzen. . Sprealcuren van 9 v.m. to. /) n.m.

TA.NDENDOKTER ..
92, ADDERLEY STRAAT, Kaapstad

..-'_.
-'



:'J <iE_ ~JIPS
PUBLIEKE VE.i.~I~OOPING

"

VAN

., Levende Have en Andere Losse
Goederen •

,
Il, ,

TE

ELANDSFONTEIN,
Afdeeling vVoreester

In de NABIJHEID VAN CONSTABEL STATIE.
'. ----'.--------------

DE Ondergeteckende, besloten hebbende zijn Boerderij op te geven, en
zijn Vastgoed verhuurd hebbende, zal op

I
IJ

WOENSDAG, 70 Maart, Aanstaande
'S MORGENS TEN 10 URE

Publiek laten verkoopen :

400 Merino Hamels 1 Span Tuigen
400 do. Ooien en Lammers 30 Balen Kaf
100 Kapater Bokken 10 Aanteel Beesten
100 Aanteel Bokken 1 Fraaie jonge Bul
2 Karpaarden (sohimmels). 3 jaar 4 Merries (twee met Ezel Veulens)

oud 5 Muil Ezels, 5 en 6 jaar oud
1 AD!laan ~p-kar lOpen Kar
2 Paar Achwrtuigen 4 Ploegen

- Huisraad r-n wat met'!' zal worden aangoboden.
F. J . .MAR.AIS.

J. J. THERON, AFSLAGER.
Worccster, lï r.«: lM~Iï.

VERKOOPING
-TE-

NAUWPOORT JUNCTIE,
Bij het Brit. African Hotel,

OP MAANDAG, 22 MAART, A.S.

BEGC.\"STIGD nn-t mst ructn-s ZlIl de ondel'geteokende op ge-
me-Iden datum \,t'rk/l(Jl"'1l
I. Scha.pen :-1:~'"I ,)llIJ!-'L' ~r,'rinll Humt-Is, :,1) K;mp,;cLe

Schapen, j.-,I) Hamels \,111 ). tilt ti r.andc-n, ·JO Rarubouillut Rammen,
50 Vette gekruist(' Sllrol)~llll't' l.arnmoren.

II. Hoornvee, Paarden enz.:-llj~ ';oeda
~Ielkkoeiell, lIfoorl'IHIL'el~ met kul vers dool' korthoorn bullen, lOot Jonge
Ossen, ~II OF.-'·II, m goede comlit ir, ··,0 Vuarzen, 18 Slacht- en Trek-
ossen, -~ Kort hoorn BullpIl, ;) Rijl'llal'dl'n en Merries, De Volbloed
Geimporteerde Hen!..('~t, " ~t. AU!-,'1lstine."

De Schapen en B"('sten zijn bijna 11 lien geteeld dool' den VVel Ell. Heer
Thos. J. Plewman, IJt'I'O('III<1voor zIjn uitmuntend vee, en het publiek
kan verzekerd zijn (ht het vee te worden aangeboden puik en van
hooge klasse zal zijII.

Onthoud' Nauwpoort .Iu nct io, ~laandag, 22 ~jaart, 18g7.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 URE V.M.

H. V. L . SL lj/TER, Als /aaP,r.
Colesberg, 1:1 Fpb. lAgï.

T\ E Senior Vennoot, llo heer A. B. PE VILLIgaS, van de Firma
l_' D~: VILl.IEHS I)IMr:UfAN & Co., die heden ontbonden is, zal zijne
bezigheid nu voortzetten, zoo ah vroeger, aJ" Vendu-Af~lag~~s, Generale
en Commissie Ag-enten aan de Paarl en wpl onder den stIjl en Firma
van A. B. DE YILLIERS & Co.

Alle Vendu Rollen zullen kontant worden betaald of Securiteit za]
verschaft worden naar vereischte.
_ ~N,B. Geld op eerste verbanu altoos te verkrij~en tegen billijke
Tel'men.

Paarl, Lj Jan., ]89ï. '/,,1. .A,II'I'II: "A[OTIO:'i'EliR."

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

OPENING VAN DE MAFEKING-MOCHUDI VERLENGING.
DE DI RE KTE ROUTE NAAR DE BIN'VENL 4NDEN.

KENNISGEVING .\"0. -4, VAN 1807.

DE Spoorwpg \'an Mafeking naar !Ylochudi zal officiëel voor Pas-
sagierB en (joederenvervoer geopend worden op .MAANDAG

1 MAART 1897.
Het Passagier:;-gt'lll van Kaap::itad naar .Mochudi zal zijn :_

lste. ~de, :3de.
£ Il 6 4 £7 14 4 £..+ 2 10
:,0 percent te worden toegeyoegd Voor retour Kaartjes. .

Het Yr~htgeld per 1un Ibs. voor vervoer naar Mochudi l'oO'r doon:oeT
naar:de Tran9v~1 en I")I,r doorc()('/, naar Linchwc en plekken benoorden
hiervan, zal als ,·olgt zijll voor lle hieronder genoemde Klassen van
vervoer :-

~', KLAS:
:, .~.) A. H. C,

Ka.ap"tad
Port Elizaheth
Oost LondelI (Bllf-

1~.IIfalo Ha\'I'n
Graharnssuul 1 POl't

II I. I I) ',/.11 (' t' -;;; - O· - ,;\lfred) '.) I ,,'J I.. ') .. J " •. 1:)

Vuor bij/",ndnlll'd"11 \all Jl'Tl treill-dielist zie adveJ'trntieR, eli voor
verdert· lllfurlilat 11', .:1" het Otticlel'iP TarirH)(wk, bij alle Staties te
"l'rkrïj !.;l'n tt'!-.;'· n 1;<1

1 ' ,)·t._
I I.:;

10/11
~U

;-.. II ~).. ;3
7.. 11

R. I,
7. :1

O .. f;
.'i .. I]

11.1.11 - .)
, ..•j 8. I; 7Ll/I ti ..U 1) .. 4

C. U. E LL10TT,

K;;nt,,<,r vali dell IMrl·ktt'II!· (;"11"1 ... 11,
Ka(ll'stad, :2~ 1-',·1,.1."'~I;.

Dir('ktelll'-Gelleraal.

De Standard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt
--------

J\"ENNISGEVIN(~ geRchiedt mit.~ deze (Jat epn Tak van deze Bank
t.e Somerset WeHt geopend is,

;_ !{aap. tad, 25 Feb. l89i.

L. L. MITCHELL,

Algemeene Bestierder.

~fl

" ..',

..
'7 ~ ..
~ Jf.' ~

"1:" ~

D.

6 .. 11

pers lutschappij Van 'de"Sult de VnUers' &: Co. (IJeperkt
ElftEE~~'~J \ABL'JK~OHt; V£R~{\D~fl~
VAN AANDlDElLHO'ODERS.

,'. In termen. van Sectie 14 van de Akte wn Overeenkomst van doze
Maatschappij, zal op

DINSDAG, 93 MAART, ~S97,
OM 2 UUR '8 N..AMIDDAGS, •

E Vijfde Jaarlijksche Vergadering van Aandeelhouders worden g~-
houden aan het Kantoor der Maatschappij, hoek van Burg en

Kaapstad, ten einde Rapport te ontvangen van den staat der
van de Maatscbappij opgemaakt tot 31 December l.I., en ter

K.1~'Zlll.g van Direkteuren en een Auditeur in de plaats van de aftredenden
herkiesbaar zijn, en ter verrichting van zoodanige andere
als de Direkteuren mogen voorbrengen.

A. B. HOFMEYR, Secretaris.

.. v,v.u .... v Weesklll1er en, Trustmutschappij.

! Publieke Yerkooplng
I

VA.N

Ee~ van de Meest Centrale en Mooiste

HANDELSPLEKKEN
: TE STELLENBOSCH,

JJ!!:.
Publieke Verkooping

TE

RONDEBOSCHJESBERG, KOEBERG,
~ uur van Klipheuvel en Durba.nvllle,

OP

ALSOOK DINSDAG, 23 :MAART, R.S.
Elan Stuk Grond,

BIJ HET SPOORWEG-STATION.
U.1l10 (Tit PU};CIf:S.

,
In den Boedel vali wijlen den beer

ADOLF cl.OII·EL V.IN C(JLL!':i(.

DE heeren Van del' Spuy, Irnmel-
man &, ('0., behoor-lijk gelast

door den heer S. P. D!':NY/'\SENdie
zijne plaats II it de hand verkocht
heeft, zulle» VOOI' zijne rekening op
bovengemelde plaats en datum,
publiek verkoopen :
Ol! mderuolgen de Levende Houe.Boerderij

rereedsch op en Granen. eU.,lna.
1. Levende Have, in primaConditie, als:

OP WOENSDAG, 77 MAART,
,ZAL TER PLAATSE VERKOCHT WORDEN:

DIE zeer Kostbare Hezigheids .Ge-
bouwen ill Kerkstraat, aijnde

de rneest Centrale plek te :-itellen·
bosch, alwaar alle rijtuigen passoe-
re~ moeten.

Personen voornemens om een
plek te verzekeren, die, wat het hun
del d nj ven betreft, voor geen ander
behoeft onder te doen, waarvoor de
lig~ing haar zoo uiterst verkieslijk
maakt, moeten zich voor den koop
er~lln gereed houden. Het eigen-
dom kan met alle vrijmoedigbeid
aanbevolen worden als de beste
plek in de stad voor een handel in
hei klein,

Do wonderlijke uitbreiding van
de .stad StellenboscL gedurende de
laa[iste ja re Il moet toegeseli reven
worden aan deszelfs voortreffelijke
lig-sing wat handel betreft, en aan
deszelfs aangr-nauu- pOSItlO voor een
verblijfplaats en aan .len natuur-
lijken rijkdom van het distrik t ,

Deze Verkooping biedt een
sehoone gelegenheill aan voor man-
nen van ondernemings-geest uit
Kaapstad, Port Elizabetb, Paarl en
andere Dorpen, om zich neer te-
zetten op een bloeiende handelspIek,
ook behoort dp verkoop ing niet
voorbijgezien te worden door
plaatselijke koopers.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 11 U.rtfr Terzelfder tijd zal verkocht
worden Een Stuk Grond nabij
het Spoorweg-station, zijnde per-
cee] 7 Blok A. Du Toit's Ville, aan
het Spoorweg-station, groot 40
vierkante roeden en 140 vierkante
voeten,

G. W, STEY'l'LER,
Secretaris.

2 Sp.u, Ezels, .-, jaar, groot en
sterk

(j Rij- en Trekpaarden (Ruins)
] H Mei koeion " allen van eerste-klas

melkgevende ras
18 goedgetvelde Vaarzen
1 Slacht o-, 1 goedgeteelde Bnl,

150 Merino Ooien, (bezet)
100 " Hamels (vol bek)
75 Spekvette Lammers
20 " Varkens
60 prachtige Hoenders
II. Boerderijgereedschap, als:

1 Kapkal'
I Open kar
2 Bokwagens
1 Bakkar
1 Water-kal'
2 Zelfbinders" Massoy " ID goede

orde
1 Reaper Cc Wood" bijna nieuw
1 Cultivator " Mas.~ey "
4- Dllbhele-\'oO!' Rall,;omes Ploogen
..j. Enkele-voor Howard
1 Braaklands Egge
1 Stoplarids "
1 paar' Kartuigen
:3 sJlaT! 'tVagentuigen
..j. "FID€gtuigen
-4, trek Z IVf'ngels en K etti ngs
1 Graan Schaal
10 Zeisen
1 Naai· cu Zitbank
1 Lane Ladder
1 Provisie Kast
I Geelhouten Dipbad, 2;)0 gallons
1 lot Vorken, Graven
1 Stroomes, Touwen, Katrollen,
Waterbalies, Vleesclibalies, Wijn-
vaten, Planken, 1 lot Timmermans-
gereedschap, enz.

Eindelijk:
lOO mudden gemengde Voer (Garst

en Haver)
Alsook:

"

K&III'IlI'Gebouwen,
No. 4 Kerkplein,

Ka.aPBtad, 24 Feb 18~i'.

PAUL D. CLUYER, AFSLAGER.

1l£
Publieke

._
Verkooping

1 Aanzettafel, 1 Sideboard
2 Ledikanten, 1 KJeederkast
1 Hanglamp, 1;)i:J wat verder

word~n vool'gebracht.
RUIM CREDIET.

S. P. DENYSSEN.
Van der Spuy, Immelmln tt Co, Afslagers,DE heer ADRIA..A.\'MAREE, die de

! boerderij gaat opgeven,
heeft de heeren Van der Spuy,
Imm~lman & Co., gelast publiek te
verkoopen te

JONKERSHOEK RIEBEEKSKAS'fEBL

Vendu-Kantoor,
MalmeslJllry, Feb 1897,

BENOODIGD
DADELIJK een vertrouwbare

vrouw of gehnwd paar zonder
kinderen, om een buiten hotel te
bestierell (een gezondheidsoord)
geen 100 mijlen van Kaapstad.

Doe aanzoek onder lett-ers C.C.
Kantoor Cape ']'irn88,

-op-

Di~sdag, 16Maart, a.s.
10 Ekels
3 Paarden
2 Melkkoeien met Kalvers
2 Bokwagens
2 Span rw agentuigen
2 Trek Zwengels en Kettings
6 Zetl,en
1 Snijmachine, " Johnstone"
2 Dubbele voor Ploegen "Ransome"
1 Enlt,ele "Ploeg
1 Zeil Krib, 2 Zweepen
I Kapkar
1 Wa;terkar
1 LTo1Vat'll~ Egge.
. Eli wat verdel' zal worden voort-

gebrn~ht,

ADRIAAN MAREE.
VaD der Spuy, Immelman tt ·CO., Hslagers.
Vend11-Kantool',

Malme,;bllry, Feh., 1897.

"BEACH HOUSE,"
SOMERSET STRAND,

NIEUW LOGIESHUIS,
G~(JP~N D DOOR

FRED J. HOITSEMA.

BILLIJKE PRIJZEN! GOEDE BEHANDElING II

--r-----

ALLE. TEGEN (JOEDloopsn; "RIJZBN.

HOE HOl

KOM'!

HET 1
Zweed8che Norra.hammer
zoo populair in Zui.

n geworden?
:-Zlj. beter dan alle anrlere """,het.

Alle !lOOn brand~lot gebrlukt
50·/8 bTandatof bapu.rd "-01'(['.

gemlliltJum:II schoon te maken lIjn., en om

KORENMOLENS, WA TERMOLENS,
DA.KKTE8pmt:PEN, STOOM·

POMPEN, BESPROKIJNGS MACHINE·
Rl E, DORSOH-MACHINES ENZ.

OLIE ENGINES.

VBOlG ••
ZW'EI~]~J~RC]E, J:RIJ[BBlf a:r 00., 1'7

1.oalI1ftl"."s Ku......

R. KIi.LUUC
Kerk-Plein,Ka~tad.

WIJNPLAATS ! TE KOOP. GOUVER'EIENTS KENNISGEVING.
__ No. 2i, ]~~Iï.

Malmesbury Ardeeling.

Nabij Grootfontein Sta.tifl.

DE heer D. J. J. SWA
voornemens zijnde wo-

ning te veranderen, heeft den on-
dergeteekendo gelast om per pllblie-
ke veiling.te verkoepen alle ~ijne

DAAR de ondergeteekende van
plan is van woning te v~.r-

anderen, biedt hij hiermede ZlJD
woonplaats genaamd LANGKLOOF
Paardeberg, aan uit de hand te
koopen tot 15 Maart, 1897.

Voor verdere bijzonderheden doe
men aanzoek bij procureur F.
WKRDMULLER,te Malmesbury, of bij
den eigenaar

D. M. DU TOIT,
Langkloof,

P.O. Malmesbury,
Losse Goederen,

OP

WOENSDAG, 17 MAART, J897,
OM 10 UUR DESMORGEK!>~

Een paarde-kracht Engine, als-
ook. een paar Molen-Steenen" kom-
pleet, 800 Eerste-klasse Schapen,
300 Bokken, 4 Beesten, 2 Fraaie
Kerrie Koeien, 2 Uitmuntende Kar-
paarden, 1 Spider, 1 Nieuwe af-
slaan Kapkar, Een; gebruikte af-
slaan Kapkar, 1 Bokwagen, 1 paar
extra Kartuigen, 2 paar Achter-
tuigen, 6 Voortuig-en, 1 Schotbche-
kar 1 set Zwengels.

Huismeubelen.-I Fraai .As-
sortiment, insluitende een prach-
tige Sideboard; 1 Geweer, Planken
en Timmerhont, Kasten, Krui-
wagens, Blaasbalg, Smits Gereed-
schap, Kostbare ::;et TImmermans
Gereedschap, Ploegen enz., en alle
benoodigdbeden voor de Boerderij,
met Voer Machine.

RUIM CREDIET.

Malmesbury,
22 Feb., 1897 .

BENOODIGD
Voor Bnltenseholen in het distrikt WodehouS6

1. EENE ONDERIHJZEREA,Salarii'£-t.O
p,a" en vrij logies.

2. ITwEE ONDlt.RWIJZEHS,Salaris £60
p.a., en vrij logies.

:J. EEN ONDERWIJZER,:= (gehuwd)
Salaris £95 en vrije woning.

A pplicanten moeten bewijs leve-
ren van goed zedelijk gedrag en van
bekwaamheid om onderwijs te geven
in de Hollandscho en Engelsche
talon.

Doe dalldijk aanzoek bij

D. S. BOTHA,
Dordrecht,

1!1 Feb., lSQ7.

MALMESBURY
()nsecttll'isclJe Publieke ~dlOol.

(JONGENS OEPARTEMENT).
VEI«;EET NIET DE!\' D.~G :

17 Maart, te Wo/vefvnttlin.
FRED. WILLlOr, Arslag~r.

Laingsourg,
Feb" 1897,

\ PPLICATlt<;S zullen door den
j-\ ondergeteekende ontvangen
worden voor de betrekking van
Principaal del' bevengenoemde
School tot op 20 Maart, ] 897,

.Salarii!£~5U per jaar, benevens
vrije woning.

VVerkzaamhedsn te beginnen na
de Juni (18~)7) vacantie.

Applicanten worden verzocht ell-
kel afschriften te zeilden van bun ne
certificaten en getuigr·lCbriftell.

PRED 'r"ERDMULLETI,
Hon. Secretaris,

~chool BestIlur,
Malruesbnry.

- --- -------~- ------
TENTOONSTELLING

GEDROOGDE VRUCHTEN.
EEN Tentoonstelling van Ge-

droogde Vruchten.open vaal' de
geheele Kolonie, zal te WELLINGTON
gehollden worden

OP

Donderdag, 11 ~a.a rt,
Malmesbury,

Hl Feb. IM~lï.De Klassen sluiten in alle soorten
gedroogllL', ingelegde en gckris-
taliscerdc vruchten. Liln-rale prijzen
worden tevens uitgeloofd voor Kon-
fijten, Jums, Jellic~ vn Versche
Vruchten.

Treinen vcrtrc., kvn van Kaap-
stad om 7.:,:) en 9 v.m.

Een Retour 'l'rein vcrtrekt van
'WellingtDn om 3 n.m, Bezoekers
van de Tentoonstelling zullen tl'.~~en
enkelen prijs vaal' dl' dubbele reis
vervoerd werden.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek Lij den Secretaris van don
Tuinbouw-raad, Departemeut van
Lan~bouw, Gravestnt',lt, Kaaps~á.d,
of bIJ den heel' P. J. CILLIE, G. Zn,
Wellington. .

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

DURBANVILLE.

ONSECTARISGHE SCHOOL.
BENOODJ:GD.

EEN Eerste Asaistent., Salaris
£80; Ook ren Tweede .Assis-

tent voor het Kinder-Departement,
Salaris £60. \\" erkzaamheden, in-
dien mogelijk, dadelijk na de April
vacantie te wordeu aanvaard. Er is
een goede operung op het dorp
voor een bekwame muziek -orider-
wijzer. Applic u.ir-s met getuig-
schriften te worden gezonden aan
den onderget.eekende vÓ'lr den
20stRn 1LART.

D, J. DE YJLLIERS,
Secretaril'.

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

KAAPSCHE

COUVERNEMEN1S SPOORWECEN 18 Februari, 1897.

TENDERS VOOR OUEN. BENOODIGD
DA DELIJK voo I' cpn Buiu'n-

winkel, een volkomen bevoegde
Boekhouden en Bestif'rder, om
algemeen tDezicht te houden o,pr
een Buiten-Bezigheid. Kennis van
't Hollandsch een voordeel.

Doe aanzoek in geschrifte met
getuigschriften, bepalende het
Salaris vereiscbt, bij R.W.R. t.en
kantore van dit blad.

zal

TENDERS worllen gevraagd
voor het leveren van:

59,000 Ga.llons Kastoor Olie
211000 II Reuzel "
191000 " Para.ffin"

Varmen van Tenller, voorwaarden
van kontrakt en alle verdere bij-
zonderheden kunnen verkregen
worden ten kantore van de Spoer-
weg Magazijnen, Kaa.pstad, Port
Elizabeth en O'ost Londen en Vim

den ondergeteekende.
Verzegelde Tenders geadd re,,-

seerd aan den Controleur cm
Auditeur-Genel'aal, Kaapstad, ge-
merkt" Tenders Voor Oliën," zlllkn
ontvangen worden tot op V RI.TDAG
MIDDAG,30 APRIL, 1897.

De laagste of eenige tender ni'lt
noodwendig te worden aangenomen

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.

Kantoor van den
Hoofd Magazijnmeester,

KaapstaO, ] 8 Feb, 18g7.

WEGGELOOPEN,
OP df'n 22sten dezer, van de_plaats

Brouwers Kloof, 4 Ezels,
gebrandq.}erkt op linkerbalIt L. v.A.
Heeren Schutmeesters en Vrienden
bij wie gemelde dieren mogen
aankomen gelieven kennis te geven
aan

LOMBARD v. AARDE.
Ma.lmesbun,

24 Feb, L897.

BENOODIGD,
EE2'i' Onderwijzer voor een

Buitenschool d ist. N otting-
ham, Kolonie Natal, om onderwijs
te geven aan ti of 7 kinderen.
HollanllscL en Engelsch. Voorkeur
aan iemand die muziek kent. Salaris
£60 pel' jaar en vl'ije. inwoning.

KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S

POEDER
POEDER
POEDER
POEDER
POEDER
POEDER

DOODT.
DOODT.
DOODT .
DOODT.
DOODT.
DOODT.

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN,
MOTTEN,
KEVERS,

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN,

Koninklijke Leverancier aaD hetObsmatorlum
VOOR

VOOR

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

VOOR

VOOR

VOOR

VOOR

~

A. SPOLANDER & CO.,
G":n~'Sl'IG]) ,'jc, JAR};.\"

Chronometer~, Horologe· en Klokmakers.
Jf,.tua[ G")OIlIlJP~ Jj"rli"fI.trual•

Gouden 'Cn Zilveren Horologes lD

Voorraad gehouden.

Het ~OI Onovertroffen "00f hel d{)(_lcil IOJn \"1.001 f.1\o
WEt~GLUIZE:oI. KAKK, RLAKKEN, K£\'EKS, MOTTE,'
111'!.ION I • en alle andere 500f't Ins.ech:n. J:tcbters ~uUcn h~.
zeI,",: clllmhitJ;UIJ l'indcn \ oor hc( docxlcn "'0\11 \'hoirn (lP hunne
oinuct'_t ah.oe ook d.óHne. voor halUle schout hontljc!I.
Hei: t"UULJEK wordt OPMERKZAAM eT op gema.att d.lt

d("C'T.rcht p:lkkrt "an _~ct echte p~lCdcr ht:t eigen bandschrift
tJl'iitJlgt VOIn THOMA!t KE.ATIN(, i '-onder dil is eli a.nge"
hoden artikel een t"Jedtog" Enkel in tJUkJc1i.

KINDEREN LIJDEN AAN'WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AANWORMEN.
KINDEREN LIJDENAANWORMF.N.
~INPEBEN LJJDENAANWORMEN.
RINpEREN LIJDENAANWORMEN.
4f~ hu...... ,.lOn<Ih.ld Md.. ",jj..., • .l:l!.Anl'lo·s WORJI
PIPEIlMI!NTlN .Ijn ZUlVEa PLANTEN BAtIKI!T
~.... hatfca .... ~, ._tomen maaIt aa <en ....
na.... ",ja ..aarop bet mld.kl WOhEN
....p ~ ,. <kn. Hd I. _ ~"Ometl'.oIUe<li lUIA:hte
_ ....... mlo bi __ ikt y_ kl~n. Vcrbdu III
BlIlja o:n JIOCIJa • .._ aIlC A~ ...
J........ THOMAS DATING. LeMon, "

LE~RZETTER8.

ONMIDDELLIJK gevraagd goe.le
Hollandsche Letterzetters. Vas t.

werk. Doe aanzoek aam het Kan.
t(M)r van dit Blad.

DqJ:ttfcmeJII Tan I.;, ~
1\a.'lI·...l;td Il I

!merikaanscb6 Wijnst~nen, 1897.Yerdeellng

FIIERBlJ g'C'"cbiedt kl'!JI,',.".
- ving ter algerneelle 11.f,'l'i1..~tla

dat de volgende scuikkllli!"11 "':
maakt zijn in overleg Ill' t '~"'l
Tuinbouwraad. voor de \" I'd,·\ :.1,'
van de Amerikaansche \\' I!::"rd:
stekken van de Gou\'c;rll"w, :j[ __

beplantingen gedurende bet ~l'II."IJO

1897.
1. AUe applicaties !nUl·t, I, "".

schreven worden op g'·llr·.kte
formulieren, verkrijgbaar Ya:J d(,ll

Civielen Commissaris en \' l·irlhJ".
netten der AfdeeJillf!, ell nJol'l~n
gericht worden aan het local. .. ,'.
deelingsbestuur voor het Ol tr"~hc'l;
distrikt

2. A pplicaties tnoeten lIl!!t·/IJI1,1.n
worden bij de Localc Bosr ure-n (an L, ~
adres "an den Civiclcn ('omml,,;tr;,
niet. later dan den] :,den }!uart , :té,
welken datum geen appllcnt I" In

ontvangst zullen genomen word,::.
:1. De Locale BestUl't'll II':!'II

daarop de stekkeu t0011'1.JZ'" :~
getallen die het dienstig ;1('11:, '."l]

applicantcn op hl' hoorlij k 1\ Ijl,(
kermisgevende. Ver k rij., er' JU' '::1 I.

\'001' dl' toegewc-zen St.ek kt'lJ I Jl't
later betalen dan Lj Mei, na 1\ "\, II
dat urn alle Stekken die 111('(I" :;u'\ld
zijn bescbouwd zullen \l'l'l'd, Il ,,j,
niet benoodigd en vt'flwlIl'd \1'1'.

k laard worden en verkrijgba;11' 1<('.
stcld voor eemg ander persoon

4, De I.' itdeeling van Stl'k k, r, /.,1:

wo spoedig mogelijk na d"11 1 'lt'~1
.luni plaats hebbon. \'erkrIJ'-"r.;
zullen hunne stek keil direkt vn i. eie
Kwcckcr ijen ontvangen, ell ZI; i"n
peT' post van de afzcnd inz ervan
gewaar,;;ch uwd worden.

.; Behoorlijke- kenlli,.gL'\'II''-' /;t!

g'I,,,t"hieden als 01' na dl' ,', r,'l,'
Uitdpeling nog Stekken oyerlJl'F,n.
Dit overschot zal dool' het Lncal,.
Bestuur toegewezen wordon u: <i,,!'
dezelfde termen en condities al- de
eerste uitdeeling.

CHARLE:-J CTRREY.

--------.- ------------------

Departement van Publieke Werken,

l'E.\" D E H.~ worden gevraagd \" r
bet opr iohtcn van J'lllJllt'ke

Gebouwen, enz., tt' \" an Wijks \jl·l.

Specificat.ies eli plannen zijn te flUI!
en verdore informatie te bekomen
aan het kantoor van den ondL'rg'\"
teekende. ell aan het Resitkné
Magistraats Kantoor, Carnarvon.

'I'cnders, duidl'lijk gemerkt "T n-
del's voor Publieke Gebouwen, rnz.,
\" an \\ïjks Vlei," zullen ont vaugcu
worden door den Controleur l'll
Auditeur-Generaal, Kaarstad. Lut "
midda.r:; op DI\'::iD:\I" :10 111\ \1.1,

18!!7.
Tenderaars mopt.en t I\·et· 1)(.'\1'('01-

gende borgen geven \'oor tI(' I",hoor-
lijke vervulling van bet con trae! ('n
zoodanige borgen moeten den lt'noer
teekenen.

Het is Iliet billdenn uen laagtiten
of eelligen tender aan te lIemell.

H. S. GRE..-\ VES,
"\"('Wq Hon(,llnspt.·ltlur ~:11l !'ldd). k, W, ..'

Dl'!,artt'1I1cllt r-nll !'IIIJ!ll"ke \f"rh.\ 11.
Kn.n-I' ....latl. :!:{ Ft,ll. l·..~j;

---------------
BENOODIGD.

EE~ HOGFDONm:RVnJ7.l::H 'nor
de TWt>ede Kla8 Publieke ~chooll<e

Blanco Sal,u·is £175 mj wonJn., Ap)']i.
catie, vergezeld ~an llt'tnljz.,clllif4(11 te
wOl-deu illgezolluen niel lateI' dar: ~,j

MAART 1891'. AppliellnLt'n lIl"ett'n l'r'.I-
e!'ltanf('H-ttijn ell llJOflten opg-t:""l'n '"'Ql!l:t'er
zij hN vroegst kunnen In ail'lI"1 In.d,·,.

lI. A. 1,A)1 PRH III

BI:tn('{) :lO Feb .. 1897

BENOODIGD
EEN Ollderwijzer -voor (J.. ':'T.]l'

klas publieke scLool tt: \ \)1-" 1-
vlei, in het distrikt MossellJ;';1

Kenms van Hollandseli \'ll'!'I~c1lt
Salaris £12~ per jaar.
De voorkeur zal geW'H'11 11''1'<1, n

aan eell ongebuwd I'lT:'II"11 .:.,~
logi(:,; wrkrijgen kan t"gl' !.:.3';
pel' Jaar.

Wl'l'kzaamhcdt'n t{' 1)l'giIIIJl'll r,a
de Paa"cb vacantie.

Aanzoeken vergezeld \',111k"i·'."·
van getuig-schrift.en te \\'01'11. II ::".
zonden aán den ondergL'tCékL'II';'

DA VlD WILCOCKS, Y. J\~I.
.Mosselbaai,

1 (I Feb., 18~17.
- .

BENOODIGD
f~.,E ~ E GECERTH')('Ef-:Hllf<

..J ONDERVVIJZEHU"; \'~Ir '.'
Kirderafdef'hng in de III('IIIJI"
PuLlieke School. KelllJl~ Y;'ll h'l
Kindergartellstelsel nrel"l t .. I"
mede dat applicant slag 1" II (::.

jonge kinderen te ondenl'lj!.< I

Salaris£80 p.a. Werk te I,l':: :.:,!l
na April vacaTJtie.

Applicaties zullen do, I)' ,Ic II ,'iI'" '.
geteekende ontvangen wuni( II
later dan VRJ.TDAG, 1:2 ~!a;lI' .. ,'

P. A. C. RA ...'l.TIl

Richmond,
1.) Februari, 1897.
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GEBOORTEBERICHT.

DEV ALLEN van eene dochtnr de echt-
I) genoote van A Z DE BF-ER Goede

Hoop Wood8tock
26 Feb 1897

DOODBERICHT ,

A AN fa.mllle en vrIenden wordt bekend
gemaakt dat op 2 ~ ~ebruaei 18fl7 18

de Kaapsta4 overleden IS mIjn )<ellefde
echtgenoot JOHAN.NfSJI ",Hllfll De
Jo~vu In den ouderdom va.n 69 J" en

JOHANNA.M J DE JONGH
Geb De Waal

DOODBERICHT

I U&Arlr-Oboe.rvllt r)" eg een net en endel )k
Ju J met t1l1ngron i

A B DllJ I II LIER' Ic CO AF"I \GEI ,
3 M&art-l1e Klnl mutssrar 48 ""rote kl"_ ezels

B I)E\ILLIKR~ A~iSIAlHIl
I MWlJ"t-jKrlll fmt.e 0 Hllllo-<er p"" leo ezels,

bokkei ,.Pa..1.ffhutsraad enz
J 8 ~ARA[8 & CO AFiSI AGERS

I MaarL-11e Klapm lts, 00 groote ell sterke Ame
r k \'\1 !'.Cl e e~1b;
I MaarL-Klapn t&lntlc eer-te klas esels
~ MRart -~ulbaól de \\ '()ItilMIg \\ol'entoutclD

,Il'".\](!(h.:: lc\cnfle h\\1j (:n los."'ICgoe:l('.fCll

JOHN E Dl (,GAN H!:iLAGER
}[aAr~l Jgc r >ort (Br I.towu) vastgood en

P J liEfiE!- AFSI c\OER
:11 'af -;tk>o morh) (I 0 tcrv II) boer Icr ge

iS( t al ef! g-run
8 Maarlr-I ik~tberg eeu fraaI erf Wet genefel JIp.

woouhu g Uec.\\eu karre, erut

VA'i OJ;;R "Pt; Y IMMt;LMAN.I< CO AFSLAfll!;RS
2 li""rt 1~ \\elgcgnnd Kneber~ Ic'en le I a'e

b<>cr Ier J~",,,,,,I,",hap hUI.,...,..1en g aan
I \[I\ft t-II~lI1h "'gte l(lebeekh.tL",1 le en jp h.

vc boer le Jg1ret,I",,1 ap graan 'Jn e I ran le
IV Jn
I \(aarlr-~ sselbaulu 'cr 0 1r!Ja ,Ile le e

de h..ve boorder J~lschar g aau e" enz
l~ MIlArL--Jonw.1 ock 1< elleckk ... tet'i I"en le

I 'He, hou lenJiereed!iC1nl el z
2J ~,"art-Hondeboticb)68bc I( livellerg I.. en le

n,ue, mculx 1<n IJ oer ICrlJgcreedscull.l en%
PAUL 0 I I L \ ~ R A1<tiL~(jEH

t(AAPSTAD

V ilOEGil MARIT
26 FeLruar 1897
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HEDEN IH overleden onze geliefde
vader J G F VH NIHEHK In den

ouderdom van 6.:> jaren en 4 maanden diep
bet I eurd

I. It na arn v vn de gesaruenllJke klllu~ren

J L\ \\ AH L
Joost.enOelg 24 Peb 1837

INA he t It Zt: Il \ an hove l1.;enoemde
.I... petitII: IlJg~dlt nil onder 'df
Rp 'htl Itl!' t:n Onbeheerde GlOn iell
\\ l". 1"l81 \ c rzoek~n<1c dat zeker
1 ) deel \:lll d" PPuwlgdurende
ufpacht plaat" genoemd 'W elge
mOf'd folIo h-, ï94, groot i81
morgen, en III ue (euwigduren<le
erfplcht plaats l.nnex boven
(Tonoemde aenol_md "Oudeboscb,"
" '"follO tI, ïC)), glootl,ïl.4,morgen en

o (( rt tJC'ter Jf OntierwlJzer 1()i) VIer kante roeden, gekocht door
lt I I I K 111.'1 Pil hl leke \\ IJIen deu hel r Hendrtk Cllrlstoffel

\\agdoom RlvH:'r, <ll"t "!IJoen vw Robert Oardner, op
)\tnllh\'lnHollandsch \\Itn z\llks 6etransporteerd werd

r I'lh w rut \!:'Iell:>cht den 8sten Augustus, ]8)-4" en op
I lanbe\elrllg De On W1en:; nW-lm zulks nog geregIStreerd
ui dt \ (I \\ <IC ht kost leer staat, pn Wiens verblIJf niet bekend

I I elmn :-, dan" £120 I", ell welk 1/3 aand eet later aan
rJl t \ r Jó' \\ nll1er PetitIOnariSSen verkocht werd door

1,,/1<1 nhedell te w""'ordtn a<in de executeuren van <len boedel van

I pn m0glilj k, op lien Igenoemden wIJ Ion HendrIk ChrIS-
\/111 IS j7 toffd VIIJoe!1, op den naam en als
tt t \ t I g"f zeld van get tllg het mgtendolll va n gezegde Petl

1\ 1 rJtell IngczonJrn naar tlOnarhsen mage getranspOl teerd
t later dan 20",Um worden,
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sr HUTBERICHT.

\ ler~f'Leeke, de
lepaallen tlld

.... , t he.,t n ~ernel kt
P rlmtlent 4 ja.al oad

f efT ntJ~' W tP"I"
lel kt 4 I laa.nden

Zaterd 19
verkocl t
de schut

~l h n tmeesL(>I
th 1\.11-

POUND NOTICE

1 S tl la; IJ
f,., ,,,I I rln tlte

rw 1 n I at

I }\ 11 "
I 0 II Inastel

'\/1/\\\11\
k I III 1 ~ , ,
III 1(,,,II ~~Alh "

V.ID \ aatwerk
tegen (ll laagsk
J(; TI andl Ige-

L. )[0 WERK GEWAARBORGD

II ZUIDMEER,
1 [(.ly Gley Straat,

Paarl.

DOODBERICHT
()NZ~ k ie ioe Aln\~tER JAMES wel

k, n de -i Imach tl~e Vader ons op den
19sten Ilecembe, ltl96 schonk heeft HIJ
wede, oru t t z ich op deu 25 dezer- door den
oi \ Ct II ldelijkeu dood terugge eisoht

;'Ii "tban" zu lle n \\ j '''tJgen en onzen
nl lIld n ,t open r! en want de Heere heeft
,Ilr.:hts ge, ISChl dat Z JIl eIgendom was

(, d ril DI JIl zIel lel " k)llIt de tljU
IJat g'lJ Il hat hcb t der eeu ,,,,,held
(, ,h ~,,")(te w"'lken zult \er.talLn

,eg.:;el I[ j he('fl "elgedaan
J)~ r tUluefde ouuers

j M PRINS
~1 ~I PRIN~
/{eb Heydent}ch

\\ \ \ R~rHUWING.

D ~~ ondergeteekende, de

HUIldeI lel ~f kocht hebbRode,
II 1 \I ><(' h II II t lt er nll do wOer pel soon
lie gt \ ondl n II (Jr ilt op z IJne plaat~

Jagemle Illl t of zonder handeD, of
op ef nlgl III lell IllJZl Zijne plaatR
ovel ,chnJdt ndl op dt strengste
WIJZt \(Jigt IlS de I\et zal Hrvolgd
WOl dl lJ

\1 \EETHLPiG

bUI \

Jn bet Hooggerecntsbof
un de Kolonie van de

Kaap de Goede Hoop

In Z lkl de 1\ till' v \Tl JOH~ GlOlIJF
\VU'II eli \\ 111All J'\IE:" WIfSH,
VlO. t r Zllllen handt:lende te
C tit Ion ondl r lell naam of fil'ma,
rif' Gphlolriel~ \\ 11:l1l en tbans
II:; W~I' t:n \\1'11'11

'Vf RO t EL-I.!:iI

Dat lPn rule IIllt warde Ultge-
vaard 19d alle belanghebbelJdfl per
sonen oplot1pcnde om op 12 April
a.an~t rl lIL Ul il aan te toollen waar-
om (Tl zeadtJ 1 3 det:l van d(' elgen-,., I'"l

dommlll ho,t:ngenoemd Diet ge-
rtcJ'lstrcltd zal II orden 111 nlllm Ian
de~l boedel van wijlen den heer
Hendnk Clmstoffel \ t1Joen Deze
rule eens le worden gepubliceerd JD

de ('ut (1//1 /fl./ nil Gaulle, en cens
In een Hollandsche Koerant, mrcu-
Ilel endl III het Caledon dlstnkt.

Op hst lan zIJn ed rechter
Bllehanan gedateerd In de Hoog-
ererechtsbof Kamers, dezen 22s~n
Jaer van Febl1wrr, 1R07

'" H TENNA~T,
Reglstr at.eu \ ...n het Hooggerecht8hof

\\f,&SlPR~l
PrOCUlellnl van de l'etrtlona.rl~8ert

Kaapstad

R. MUL.LER,
1 L rand l~ otel Gebouwen, StrandBtlUt

..RElLU.\i." I(AAPSTAO.

rom I'Ll ZABETH

2 rEBR -(Pur tdegraaf}--De .. oln .. kt ....
loocnmorgrn r..ccr ::dn.p maar er "."" geen verke
I jke vem Ier nl1 ID pr )oen Hat u t~ .t&ldc be
Iton I u t 3j~ I",lcn '&Arvan 160 'erko< I t wer
len
[). Veel'cnm ui:~ was maar iwak VOQrzell met

Cen gcm ld~lrle Terzalllel ng De Yra.ay \verd door
go.and wel opgehou 1.. lllJiar de pr JZC' WA en .. at
me-: rel .. uoste '-an k.oopcr-."I .Dt gebeele 'oor &..d
..erd. .,.:..n Jc ba.nd gez~t lo( odat er u stad. n ct
'L'el OV(>1 b )ft

KIMBERLE1

(I all d. hure" Ja IL," LalDrtllcc cl; Co )

I~ r el,ru li - (ru tdegraaf) -Pr )wn ~an
pro lukten op I eden

Meel
MIelies
MIeliemeel
Katferkoorn
Zemelen
Ha'er
H ,vergenen
Kaf
Uien
Aardappelen
Bot.er per Ib
Eleren

£ • d
I 14 I)
I) 11 \)
I 3 I)
I 1 0
o )
I I)

o lIJ I)

o Il 0
I) 7 0
II lt I)
o 0 )
o 1 6

ï • d
I) 0 I)
() U 0
o I) 0
o 0 0
o I) 0
o 0 0
o 0 0
o I) 0
o 0 0
o U 0
o 0 0
o 0 0

DE ZUID-AFRIKAAN
VERl:lNIQD MrT

ONS LAND.
ZAlERDAGi,27 FEBRUARI 1";97

\At IJ gaven Donderdag te kennen dat h~t
ons voorkwam of er bIJ den than8 III de
frans vaal gevoerden strIjd mmder sprak.
kon zIJn van eep aanval door de regeenng
ol de rechthank dan \an een door de
rechtbank up belde \ olksraad cn 1el{ee
ling-een aan\al nog ti dIe I elekend 18
Ilt el het \\ et"telsel d B I md8 onderste
boven te keel en en rle \ IJanden der 1epu
I !Jek met (U n'l mengde \ I eugde te vel
vullen

Elk mp,HuJdlg rnen~clt dIe de IuOt'lte
\\11 nell1en le glOll 1\\",( \ an I~,8 ell het
TI anh\ aalsche \\ .. tboek na te slaan
hiJ hel licht \ IU Iechter KOTzt's ult.~plaak
In de I3RO~\" r.aJJk 7.31 tot dezelfue gevolg
trekklDg moelel! geraken

De Ieclttt>l geeft 10 zIJn UlI8pllik te
kennen dat le r6l:lolutle \~ll den t\\eeden
Tulksraau \\aalrtegell BamI \ • pkwam
eerst werd geljlHSeetd uadat de man ZIJl]
dag\aardlllg oQ citatie tegen de regeelIllg
had ultgenometj en dat zoodanige rei!()lu
til' daarom nIet I:le "-lak alt! eene d I" reed8
aanhangig (<ttb '{{,Cf) was kun atlectee
rt '0 Hat!de h op dien hIlIIJken en vol
dot ~ldeu grond Itspl-aak gedaan te.gen de

" zon recht heuben ver
I dat ZlJn zaak heel het
t van onzekerheId, 10 rep

wIlde ZIJD tut-
zoo eenvoudig en veilig
grondvesten Neen, biJ

van 23 bladzijden

drub, wurm blll{Ell~eolltboezemlngen zlet, de ultspl"dIlk van het TftIl.&-
bIJ de 1.'1 gaf Omtrent gron<lwettell in het hooge hof IJUlt haast mets o-p het
algemeen en de TrausvaalBche van 185~ Jd der repuuhkewsche wetgeving en
111 't ulJzomler, omtrent de vergelijkende II1~stlatie ongemoeid Ze ~taaL JU

WIlaI de \ an "wetten' en "\ olksraads- e'fekt zoowat gelijk met een anarchistisch
beslulrau", omn eut de rechten en be- mllnlfest ?liet ui ZIJll bl cedvoerrgheid
10t'lg lheld van kIIJgsl"'dad, volksraad en heeft de hoofdreehtai velgeten [ian te
gerechtshof,-vall "etgevende, uitvoe- dulden hoe de vel woestende u itwer king
rende en rechtsplegende macht alles lG IJnet uitspraak kan worden vermeden of
heel mooi OUl te lezen, te wikken en te veeholpen De grondwet zegt dat ook
wegen, maar dat gemakkelrJk kon zIJn met Ds toestand IB gevolgelijk des te
weggelaten zondel meneer BROWNS zaak ernstJ~r

of de rust des lands III 't mtnst te scha- Intuf¥lChen JUicht de \ ijand Eon der
den En na al die proeven van belezen bronnen van zijn Heugde bestaat ID het
held geraakt de heer KOTze tot de vol denkbeeld, dat de Uitlanders DU spoedig
gende twee allergewlChtlgllte algemeene de boeren bij volksraads- an presidents
concinsiëu - electies zullen kunnen overstemmen daar

Istens. dat een volksraad8 Iesolntle reeu de kiesrechtbepahng ID de grondwet
kracht van wet heeft, en een voo:rafgaand verblijf VIIu slechts een

2denB dat elke Wet die na de grondwet Jaar ID het laud eisebt
van 1858 werd gepasseerd door den volk. De vreugde IS op dit punt onzes mzreue
raad en In strijd Il! met die grondwet, wat voorbarig, want het kostbare doen
mede krachteloos IS ment van 11158 scheijf't behalve het ver

HeL IS opmerkelijk dat het Transvaal- bit jf van eén jaal ook nog VOOIdat slechts
sche wetboek ( uau wkenng herzien door leden del N ed Hel vormde KeI k het
J (, KOTZe hoofdrechter I' ) over vloeien kielIrecht kunnen UItoefenen TenZIJ dus
de 18 van volksraads beslUiten" d ie blijk- de u irlanders ZIch ID massa bekeer eu
baar als kracht 'an wet hebbende er ID tot de ket k van ds Godefrei eu v In de
ZIJU opgenomen Doch laat dat punt door hen gehate Hollanders helpt de
VOor het tegenwoordige maar 1usten WIJ velhcerliJklllg der grondwet hen geen
Willen eerst zien tot welke gevolgen a zier vooruu, maar veeleer van den wal 10

rechters tweede stelling leidt de-sloot daar 7.IJ de meesten hunnel die
De grondwet van 1858 die hIJ ale on het kleerecht hetz ij VOOI 2dell of Isten

aantast baar door de ru we handen dea volksraad hebben verwol ven daar van
volksl'1lllds Wd hewaren omdat ze dOOl ZOU Ileloql en

13ulle'eD8 aan de damplug des OP-I' EEY Z\VAR£I!Tin'v V ~r, ted db' - OOr o. Y&Il d,Il) vI'S"" en eo eIe e lien daal ua drank ...e~ w erd de CI!:CUUI>io "lUl een ot.el.
In het onge tooi d bezIt van hno Engcobo met .Ltl) Lel"",! [er"lj! Ejj boveedi r
te hor tellen, ll,;or rl Ille!.s ge- 'oor 'lrt Jaren haar hot.,1 en haude~Se
vure HN IS bekend dat al tie verhellrd e

beste ln nd IIJHI-<10 \lucbtbllll'8t(' en DUBIH t; on: u -Eeo bIll. to Pretom
0Jel vloed igst besproeids -In Bechu ma die een Loft",r drank \OOr eUI kl Ilrling trekocht
hiJnll onder eeu scb ikk ing met de rijks htld werd onl.ng. 'croordee d tot een boet ..
I égeet IU~ gf'tlUfteu door den heer Rhodes 'an £, ~J Do kleurhug kreeg ' .. e rnaand.:l

F ., Il diS !ievangcnlS8lra f omdat hU III beLll 'all dena~n ue natura en wer en ge aten Ir drank WtU
G<l1don wJI de mannen vau Dow mug E
r EN P"RLE)tE~TSLID OP Rt" -De ed beerstraat IlU bewegen aan de blanken eens n A J Herboldt L.".R 18 0V rel. DAar VrUbu.rc

qna te ge' en op rIle nltgezochte plek en Mafekmg om Iet, VIW de runderp.t til

k~n Het IS te hopen dat het hem zal gaan sien Vandaar gaat hIJ naar Johanneshurg
g~lukken -dat het hem althans met aan en NaW om vóor de opening van het parlement
len noodigen steun daartoe van wege het weer In de Kolonl8 terug tt. "IJn
P¥lement zal ontbreken Ef S MES \ OORPa.SIDE"T KRIJGER -De "er

tegen .. oordlger van de welbelcende firma Joeeph
Rodgel'l! & Sons Sheffield, Engeland die \baDa
10 de Z A Republiek op bezoek lA, heelt pr.
••dent Kruger een 8~ ..oor ched. "emu
dtgd mes ... ngeboden-om !!Cholpatto u k.ppe..t te snu

DE EiseR OM SCHADE'EItGOED{NO-De ma
nier waarop deu ID Engeland oOhaJlien II II
met berekend ~egt do Br '16!<>lCI1er om Iemand
groot.oche ideeën te geven omtrent Engelach.
jfrootmoedlgheld Cl d £lIn'f"voelig'held 'I'"&D d.
Bntschc publ eke monMalt ... klaarbliilre-lijk
zeer afge.tompt sedert den slag bl) Waterloo
Of .e

Toch wat gewonnen
pe moedige daad van het kleine Grie

lepland om zrjne gruwelrJk verdrukte
Imd en geloofsgenoot.en op Candia te
gemoer te komen draagt toch een werrug
H1?cht JUist niet de vrucht die belde
d e Grieken en de ( retensera verlangden
r '11\ IDhJvlDg bIJ het Gneksche kouing
1 Jk maal t eh een beloofden waarborg
v lQr her toekouiaug beter beheer rips
.. lands 10 den voi In van plaatsef ijk zelf
li stuur al blijft het ook nominee-l tot
h 'I.: I'urkschs rijk behooren In het geval
v il weetetijl BnlgallJe blel'k zoodanig
Z lfbest u ur I let <rg toe verschillen van
oi afhankelijkheid Zal het op Caudiu
al ders ZIJu Het heeft rust nnodig

'" Hot.\lt TR 8 IlU!:K geuteId De A,fr kal1C'
BOi'r., de J, "",)tl ncal . beeft het bart VlUl
onze boe,éll g~troff~n Dn boek beho n-t een
plaats le hebben ill elke .. on~ De MJ II!

slech ts 5s Gd post vrU en verlcrjlgbaar biJ de
heeren Jacqu". Duss6au '" Co ti Kerlc.tnat
KWlp8tad De gebeele Z A Peri beveelt dit
Mek ten zeerate aan - 4 dr

SI E 1.. 1 E 101 ITI E - De (radoclnche boeren
hebben onla.ngs ge' raagd speciaJe politie In
bet dl8mlet te mogen hebben no de Kupsche
polltte dIenst doet al. rundcrpest-wacht De
rcgeenng heeft dil "enoek toegestaan en t,"u
lIg man zullen ln verschIllende deeren VG het
dIstrlIet gestatIOneerd ...orden De m&nn.:l
h Igen lO. per dag en moeten voor eigen paar
den zorgen De magistraat denkt JO.lTe
boerenzonen genoeg voor du werk te tullen
k'lJgen

O~Gt:1 )Otl IJK MA .... ' W.v.R -Dnder dat
boofd 'el'l!Cheen In on. vong nummer een be
rlcbt UILSomerset" est Strand dat de 'oor
znter der muulclpaht,stt tun bedanking !Dge
dlCnd had maar da t de leden gewergsrd baddell
die aan te nemen en IlItegendetll een resoilltle
fl'l""eerden 'line plaats 'akant ..erk!arende
Ben ander bencbtge' er meldt daaromtrent dat
dt bedoelde 'oor .. tter nooit .. etul:! 'erleozen
\l1JJ!r!a.,1r hll 'Itt de lewallficatle bU wet ""
el.( ht beut eli dat de zetel dU8 steed. yuant
geweest"

Doul< I. S 111lItSEl! G!:l>O(JD-BIJ een OD

"eer dat ~laalldag II lang. AapleSrIvl.... Pre
tor", trok" erd een JO' IfDll\D Vlln onge.,.eer 20
Jaar .ekere Corneh. Botha door den bhbem
gedood De Jongman bad bout geldoofd en
wilde de bUl 10 het dak .tekcn toon een bltluoem
.trnal bern trof en or de plek doodde Dr
Dan) cOl ''''u der f rallsche ex perten onlangs
gekolDtn om ollderzoeklngcl1 te doen wa.. ID een
nab ItUnd hotel en hl k" am om te lIen wat
hulp aangebracht knn worden maar alle pogm
gc, waren vrucbteloos

hIP \, I [LO( lE' -Een >.eIcer melIlIer
Jarne. ~f Harr) d,e ou lang. te Kaapst.ad 'an
Delll6'Oabaal .. as IlalLgekomen en ID bet Grand
Hot.el IhUI, "ru< d ..,,,d,, een paar dagen geleden
6<:n klacht III h .ut.. Inspekteur £a81011 dat

hen I an r lOM L.c. uien had De lnspek
!_'cgaf .ICl! d ui, I Jk naar bet botel en daar
Il!ZJt \\ <ut 'a.n l<.:kcre IOformn.he an-esteerde
nCI e Bnrn' wl e, on ,,<'I lp ccn IJlSt

lef a t,j I ra • ,,,I dIe ,atuu' IJlIe d lar
-:l Jl II ,I,,~ li) t>ld I 'c I Dllr h!;) ,ool)(uf
f< >Z. 0' ~ cl It z \\ IJ eel kOOti ta):,.,I IJl)

I I kl P I~ ".dll !Scpl'ill~t om dIen meneer
Z l{lta lt ) bncr I. Olr den magIstraat te latelI

r lt nel Il~ L.:schuldlg,ng togen helll I.
L geld I Jer I aloche voorwend •• ls heeft be

kOl tn

\\ "li. 'I -I)e 100oerr~cltlen der 1r""8'331
'li TI 0 er t gd cd genomen mrnder dan <he
door de Kol I le gebeven Dat LO.I bonderden
llloie I I n. bl Id t..ewe..en ~Iccht .. WIe niet
wIllen "Cl ZIt" het nIet ID en daaronder be
t vurl Ic (r I j IV 7 ./ r dIe ,rntI{!1 'ullrom
t ti bl'fdschap tu kennen gegeven werd over
de tudlllg Ult Pretoria dat ID IDvloedruke
knngen daar de k"estle Oln de Invoerrechten
op zekere prudukten UI' de Kolome te yerlilfen
zeer~un.t1g ont'allgen .. "" "el heel een
voudlg omdat de mond dan gebeel gestopt
wordt an allen die als de R-gI8/" nIet de
1110 Ile \\ tllen doen om de zaken grondig te
ondcr-LOeken en er maar op 108schreeuwen zon

STADSNIEUWS

dien laad \1erd a ingenomen op het Illlha
lief van een algemeenen kIIJgsraad (oudel
~teund door een velgadellug van bUIgeis
met uet geweel III de hand ) schrIjft
VOOI -Dat de NedeldulLilChe Henollllde
Kelk de sttat8kelk zal ZIJU (art 21)
dat geen Room8che KeI k or een PIOt.e1!
tant8che Kerk weikeI leel st! IJdt met deu
Htld!'lbelg~chen Cat.echlsmns dOOl het
volk zal gednld wOlden{ut 22) dat alle
\(']k~1 ladsleden Ildmlten del Ned Hel
'Dimde Kerk moeten zIJn (trtt 22 en
Jl) uat ~lecht8 leden van die hrk sLem
gelechtlgd zullen zIJn biJ \olkslaads H"
klezlIlgen (alt 32) dat de presIdent moel
bebuOlf'n tot de Nederdulische HelVorm
d~ Kelk (lIt t I) zoo ook de lalldwo8
teil heeml aden led~tI I an het hoogge
techt-shof ert de jUl II leden (al tt 127 lOt
141) dat de komruandanten en komlllan
lant generaal slechts dOOl de atemge
rechllg It burgers, dl doUi le leu del
Hervol mde Kerk zullen \\ Otden gE'kozen
(lit lUO)

A.I deze grondwets-bepallUgen zIJn se
det t riOOl den volksl<lad vflranderd Maar
I( Igella de veel hespltlken UItspraak zIJn
dIe Terandelillgen krachteloos nul en
\ '" geene \\aatde De gload\\et I III 18.'>8
gfd lt ttn hUlulgen lloe n elk~
uel hel I

I Il I KRUGER IS gee I lId del

DE !I, ~RJ W An"!:1 t.heeft 'IID bedanking
1nl ezonden ,I. hd 'an de mnmclpahtelt

VEHI>IO~~E' - Woensdaga'ond !.oen de
sleepboot 1/, I beZIg wa. bet scblp hmg (" 7'
ze< WaarlIl te v_ren bad de stuurman vali eerst
gp.I1Qemde boot het ongeluk overboord te I ..llen
en te ,erdrinken Het lUk 18 tot nog t-oe Diet
ge onden

DE AHa\ ~AHI>I"DF.' van de uo.telUke pro
nncl. dIe op ultnoodljfwg \Rit het landbou ..
der a.rttlment ZIch albler be"lnden .ullen 'an
d1l11gde plantage te lobI een Oetoek brengen
D""r de regeert ng zollen rIltUIgen worden \Cr
sel! 1ft UIII hon H.n n IInI..erg .tatlQ daArb~u te

In eeu \olgeml alilkel hopen '\IJ weel'
hIJzontlei de betrokken constltutlOneela
eu l-echLBoeglUllelen t.e behandelen Intus
schen WIllen \1 IJ op een VIeedl.1.arue
schikklUg hopen Een strijd ten bItteI en
el n<le We kan de repu bltek geen voordeel
aanul engen

Sed .. rt het bo\ ehsLaalllle gezl t \\ 18
\ emaillen WIJ cia I dé dNde lezIng van le
blll op de lethtRjJluak dOOl :len \01k8
taad III gepasseerd \Iz()o 18 !Dell Diet
tot ee-n vergelIjk geraakt hetge~ n WIJ
uetl eUI ~n

yerVOCJen

I!: ItF.~I J P ll! PI 1:8'18 I W \ IS ID de
stad om al" lid \ an de comDll&!le Ol de land.
"li led l'S'lIIg ruu de verdere werkr.aaruhedeo
van dIe cummls",e dIe de ,olgcnde \leek haAr
"erl< 'ult.oold zal Lebben deel te nemen 1)e
beH du PlbllSl. lnl later \ an hIer lIaar Malme.
bury gaan om al. ufge\lwrdtgde 'an l r..dock
bet oongrea van deu AfrIkaner Bond bU te
wonen

ALLERLEI.

le III ISJ~ dOOl
Gereformeerde

/I I I ~8 II /I t, 7(/ pI I I 1/ II

belangrijke brief over de
Runderpest

HIJ il e lets belangrlJkA wll lezf'n over
de runde! pest sla dell elders verschIJlIeD
den Imef van ds J P JooRle 0\ el de
Jiundelpest In Zutd 'i\estt'IIJk 11anslaal
er op na Ds Joost" hallgt een In le\ ende
kleuren geschdderd tafel eel op van U"
verwoestlllgen dOOI de lolekte aallgerJcht
In de dOOl hem hezochle dlMlrlkl.jln In
\\ olmaraDsiltad IS ZIJ geweldIg III PilL-
chef~troolll \I eesehJ k In B10elllh ,f manl
de ZIJ 'eeltI!; dtllzl"n I beeRten weg
B(wlen Il e \dil dlle lwndeld tot QUlzeml
slllkR hoornvee hn Idcn zIlten er nU met
sle< hf~ \ all ) tA t ,II i4 lDllllgell met gt't'n
enkel (,elltclhull le~tl1l118weg Het
I tlll H. "OCNt le ll,{ sdlllkhllJk achlel

zond! r vi ('~('h urn le ten melk
om t;; "llIk"II IH\ H (n óm te I lo~gcll
Olll le zaalen, om traIlspoll rp I r 1,,11 I)e
glOn I da~lt elg III I I I' De BchtlderIj 18

doukcl r 11 toch Z J heeft I\ell zdveren
Aen helll I llluJe Het I, Kt legell In I ~t
\\oold E\E:<iTl:'\( Dezf'lf le 1C'llllng die
t.e laaI Qnvelscrllilig vtrk.el lal! ,,"\\ellu
gauRche kudden afmaakte 18 \\a II ZIJ • P
de Ieehte waDlel \Y"ld toegepast Ctn
111ast oufe Ibaal ltd lliddel gebleken
Zoo zegt ds Jooste eli Z J 116 helll k. n ell
weten dat hIJ llen schel pZIDDlg oprrel keI
18 eu mag Bamenspreken lp het gebied
van alles wa, de veeteelt en vee behande
lt ng aaugaat van \\ elke 8001 t van bee~
ten moet ,,"Ol den lIlgeent, met welke en
me! hoe\eel stof moet wOIden Illgeënt
hoe moet worden IUgeent eu hoe vele
walen de IJlenhng moet" Olden hel haald
om doelll-elfenu tI! zIJn dat alles be
8clu"1Jft de "elew hf'el !Jl de allel du Ide
lIJkste bewoordmgen zoo dat eeu kind
hem kan vel'8taan VVIJ chmken ds
Joo~te voor zIJn 8chllj\en, eli wen!:lchen
het onde'!' tle aandacht te bl engen nIet
alleen \ an eJken veebOer ruaal ook van
dr Koch en andel edeskundIgen zooals
dl 0 HennIng "lens 1 apport aan tie
vlljstaatsche IllgeelllJg ook In clJL num
mei' emchl]nt en van helll1g 18 na Ist (le
helangrlJk" mededeehugen v III ds Jou~te

Ih

JOUBERT II III \ III lu
t el1lgdl Ket k en W'" d gek<Jzen dOOI
(,elelOlllleet len • ~edeldull"eh (""e

I'D \ erl'enlgden
Hij ""., r!(/(II I

'l' r, I (hl kJfllmaHdallt [JeliPI (I ti le 'j'l

~leel dIU de helft der volksl aadsleden
zIJn bUIten de ~ederdullsche Henolmde
KeI k Zij III Jeten lilt dell /(utel ZIJ
hel ben el geeu lecht \1 hunne dlJtI
ultgel rachte stemmen \\ aren on \\ et!lg
A.lIe \\ etten door hunne stemmen aan
genomen alle gel echteltJke ult>!prllken op
zoodanige "ett.en gegrond ZIJIl nutteloos

Alle gev Illgenen velooldeeld dOOI
landdl'Osten Jutles en rechters die geeu
leden van die eene erkende kerk "al en
ZIJn wederrechteltjk behandeld Zitten
ZIJ nog In den trouk dan Illrleten ZIJ onL-
RIagen \\ orden Betaalden ZIJ boet.en, ZIJ
hebben recht op terugbetaling ZIJ al
len mogen aanspraak maken op schade
veigoedIng

\\at doet rechWr KOTZe" lf op
rechttank HIJ Zit er ollwettlg
behoort nl et tot de Hen Ol mde kerk
wel d aa nge"Leltl dOor den
eell ultvoelenden mad aan
be\oegdheld laboleelende De wet waal
onder hl) IS benoemd \\erd gepaaseeld
ZIJn aanat.elllng werd bekrachugJ ZIJ n
~alalls wel U gestemd en verhoogd door
een volksrdad the nJet bestond of uesLaat
UIt ze!! leuen \OUI t'llk dlstrrkt aIR ge
elscht dOOI al t Ikel in der onaant.asthllJ e
glondwtJL \an ID.)"

HIJ Ih l1let eens een IlIlddlost 7.Oo<lls
elk Iechter vun het hooggerechtshof moet
zIJn \Qlgen!! artIkel 14J der glundwet
Geloept hIJ "Ich ter goeumllklllg \an deze
ztJne unbe\oegdheld op eell wet tIJdeII"
de I1llt8che bedeellllg ueklachllgd en .lour
de PI etolla cou ventJe nlll 1111:51gedekt
dan wijzen WIJ aan dat zelfs volgens de
"et ZIJIl hof ollwetttg Barnenl{t'steld IR
met dIelI" 71'~ IechteI'8 In piaais v JD III et
meer dan dil zooalll UltdlUkkellJk bo
paald door de ImperIale proclaruatle van
27 Novemb"r 1878 2 dat de COn\entle
lIlet alleen wetten dekt t!}de,t.~ maar
ook I){)/ de I3lltllche occupatIe gepas
Beeld J, dat de al tIkeis del Pretolla con
ventie ZIJn ven angen doot ti le \ an
Londen "elke !Ilets Il1houden ter 8('e
Cl de handha\ mg \ III het hooggelechtshof,
ab than~ sametlgest~ld tegen(Hel de
grond" et en 4, tl<lt \\ IJ later IHee(b oeI I
gel op tilt punt tel ugkomen

De 111IA'~heden gron IW!'t I el lt ouk
nog meer ht'pallUgell "pike n lil

r ..chter" uUlued nIet mogten \t ral1d"nl
\\ulden doOI dell ,0lksl1lad

Z j .;elJledL dat d lIlt! tiles met li IC
\ erden 'an het aantal zIjner IltellllIJen
7.31 heslIssen ( \; t Ikel 2) :::Iedel t ve le
pren hesllM oon lolstl ekte Illel'I d. I held
del ,temmen \1 tile stelllmlllg( 11 ZIJl!
OU\' erug

WeId [utlkel JJ nog gdlludhlafd dat
htt getal del \eltegenwu()rthg"l~' III elk
tltstnkt voorschrIjft tie lollullaa.l zou
he,Jen nit over de hondelli leden moeten
hestaan In plUlts vau,l.ets o\er de rlt'Illg
HIJ 18 daalom 011wettig

Wat deu Iweedt'u 'olk'll-aad betl eft
-zulk een dlUg kent de ou \\ e gl ond wet
llIet HIJ 18 III het licht der besplOken
nltsprnak een gansch onwettIg bIjvoegsel
AI zIjne beslUIien en wetten ?Ijn het
papler nIeL waald waarop zlJ geschreven
ZIJn De aan ZIJD leden en umbtenaren
betaalde daggelden en salarlS86n ZI)n
wédel'l'echteh)k aan de repubhek ont-
fu~ltl.

EE' LI IK GE' OSDE~ -Verleden Zatftdag
morgen w~rd bet lUk van een kaJfenneid geYon
den b I een dam op de pla.at.t RooIdam "an den
heer PJC Loot. De magl4lnatendUtriktsge
nee.heer gmgen nnar de plek om eene plaan.

D~ "AIlSR \AIJ -le, 'el'glldenng 'an dell IlJke scbou,nng te houden DaAr bet hcbe.«m
stadsr.rad Donderdag gehouden \ erscheen pro vel-..che merkteek.cen V3Jl ml8handelmll' dT"Oe¥,
fe"80r LewLSom de taak, an zekere alhlet.Ische bleld dr Hopkirut een po.1 ",ON"", "'&&ruIt
.creen glngen t", bepleltj.ln III zake de (,roeDe bleek dat dl' o.erledene In zeer ~1.kIUlren toe
pun t 8peolgronden De burgemeester beloofde .t.and \l JlS co de dood waal'l!Cb!JnlUkbet gevolg
dat de tallk In o,"rweglng zou "orden gouo .. "", an natuurlIJke oorzaken Een acbll4pwach
men Den beer At tweil "tC<: burgemeester ter Jacob genaamd In dlenlt van den beer P J
werd ....nadres IUlngebodell L lt bet rapport Loot6 dIe het met de o'erledene hleld~ iS echter
'nn bl t getondheld. c:omlUl Lleek dat er:?Ol gevangen genomen dMr hll arkende Oe 'TOuw
geboor en en 14~ .terfgevallen z JTI geregll< Vrlldag geslagen 14 bebben Een voorloopl&
Lreeld geworden Het ''ll pport 'au het onderzoek zal wa.a.rschUnlUk plaats .,.Inden-
publIeke werken com l.é "erd geleun waaruIt Br ,.IQtrner
onder andere bleek dat er 42 m rlen noolp lPen SUD"HABAAI I~ Fltl'l 189i -Tot nog toa
tot he eInde ",n Jan lart gelegd z jn Het IS het !.amel!)k droog Wu hebben echter
rnppor ".rd aangenomen Het gewndheId. eeDlge 'erk'Hkkende regenbUien gooureode eI.
oomlt beval aan dat verlol van afwe1.lgbeld afgeloop.n week geha.d Bet vee la OYer tal
verleend .al wordel rutn [wee klerken, 3Jl het gemee lcor mager docb gtlzond en tot hiertoe
kantoo 'an tien stad.mad dIe, aar den oorlog ZUD er "'elOlgen wcgem de droogte omgekomen
In BecilUanaland "Un gegaan als \ IllwLlllger. waar loor "II recbt dankblUlr l!Jn aDdel'1l zou de
en dat ~II hunne SI,lanAsen zullen out\ angen t.oekolIl8t voor onze boeren maar &eer donlcer
gedure de bunne afweZIgheId IJe aanbevel ng geweest zun daar de graanoogst maar UIer
werd aangenomen Dlat zonder protest V<1nden .ebrnal Wil.> 6n velen genoodzaakt werden zicb
heer J C Hofme)' De heel J C Hofmeyr trok Imet IOgevoerd graan te behelpen -Het lil WtlAl'
zlJn vo rstel ln z:tke et.n ondorzoek van een lUie een schande te zien lIJ .. eiken ellendigen
kontrakt aan een ~ >on van ltd Smnrt gegel en toestand de boofdweg V!l.DHopefield uur Vre
'oor he tieveren, an tUlgen aln den raad na denburg 18 men wu waarluk denlten dat CT

eeltige dlscu .. ,e terug Beslolen dat op den alb,er geen wegbelastmg .. ordt betaald d.
J""te Maart e~n. .erlele.m" zal plaats no .Iaggaten 'un op sommlge plekken tOO dlcbt op
den a leden V8l1dl n r...ad 111 de plaats Hn elkaar dat de t-te koetsier het Dlet ,erlwlpen
de led rt dIe bedankt bebben Een petJtle kao het rutuig van .un baas te 1'enuelllo dat
"erd g,le.en van den heer J W J agger en door d~len met goede oogen moet wordeo aan _
andere handelaal'l! ten gUD8t~ 'an verlengmg gezIen lo er daD geen gruIt geD~ om deul
'an de I tramweg nan.r het dole "\erwezen gaten te doen op.-ullen ?-.lJ~gedtdd
n:tar hét comlW D""rna sloot de \ erlladenng
(Jp een speCIale 'erga l~nng gIsteren gthouden
.telde le heer J ( Hofmevr voor <Ltt het
salan. aD deu stadsklerk bepaald worde op
£lOOtJ per )a:1r Inotede .an £1 2éJO ~ooLis het
tbans s doch daar bU geen secondant 'oor
z ,n vo< rstel .ond el het In t water betzelfde
lot ondervond een !weede loorstel van hem
tegen voorgestelde salart. verboogmg' an eenrge
kJerk~n ill bet departement van den 8tadsklerk
Later v nd er weer "en st-and)e plaat. tnsscben
den be. r Att .. ell (ex bUrg'emeester) en Blr
John Woodbead (bl1rgeme~ster) omdat deze
bem geen gelegenbeId wdde geve I te antwoor
den op eemge aanmerkingen ",n het raadshd
Smart waarop de beer Att" ell de vergadertng
verlll!t met e.tt goeden morgen laan de
and.re leden ter" jl deze hem al. een afscheId.
groet toenepen Pil' op \ O<Jr ue trappen
De IMt.te "oorde, 'an t been~"ance I J 'er
nomer "aren 1 k L11 m JOC reslgnatl~ lOzen
len "a t (ht s verol IiI no' he geld 'nn
het pub lek

"-
GEMENGD NIEUWS

Eene teleurstelling
Men meent dat de UII\O(,I \UU versche

I Illcl.t.en !laar Europa nog <('II kolon, de
gondmIJD ?.al worden De onclE 1\ IDdlTlg
up onze landhou\\ tent ons!ell!og 'an
g18telell cn eerglstel~n rc HOBeb.nk op
gedaan )J! niet berekend lie lIleeulIlg te
\ oeden MededIDgers VOOI de pIIJzeu
\ OOI ue beste k ItilJf'8 \ I !lé h ten ..u Will I
toeH VOOl Jen 0\ el zeeschcn Ult loeI gepakt
llluest.en hunne mOllht~l" (lHe weken
geleden lDzenden Zulk" geschiedde
De kistjes werden bezolgd IJl t en koel
k Imer wet lage en gelIjke tf rnperatUQr
onder dezllfde hehnndt lIng ab ZIJ op de
ICI8 aau 1)001d van een SLoom boot na li

Europa zouden ondervlllden Eerg'l8te
Ieu wel den ZIJ geopend en ondel zocht
De uitslag WI1~ b Lt"1 teleulstellend De
meeSLen del pelen walen \elandeld III
een IOtt.entle lIlati~a De tomawes ('11

spaauspekken \v Il en IlIeL I eel betel
}< ell ledel ('I kenue dat
lllen kuloulale \Illchten nIPt III etn
beteteu stalt 111EU!01'1 kan bewI-gen de
lllt voel een 1)loot geld \ erRpillen zon
zIJn t'n de kllolllaie \lllchtenk\HekeI8
In ochanue dorupelen Waal"dan 18 dIe
ti eUllge lIltkomst te wIJlen' BlIjkbaar
niet aan de koeikameI wunt enkele lust
Jes-slechts heel enkele-waren 10 gallg
bU8n toestand LIgt de fout IJIJ de \el
pakklllg of hl) de SOl teermg? Waren
de vruchten BOmi! t~ rIJp' Of werden
ZIJ nlet Jl,l.Ct de vel el~chte omZIchtigheId
Jeplukt Of W Iren ue "chlilen oumerk
uaar doOi weu cu wlud ~oor de pak
kmg aangeclrl.llll Het r1pport Jel »0001
deellu'll "Plpt r.:eOIl hellt op doe \Ia

Dat IS \I ,I 'I' Jug Zoo\e ...1 II Inilt
0T17.6 11 (',teiIJkt: welvaal t \ III le
lf

EIt~ jfAG£l.8TORJII-Een correspondenhcnryft
aan 1iJI,Zt o,uruJ/1 -1 u den III.ouddag "~n den
!:Iden begoo het te regenen yergezeld \"&tI hagol
0V de plaats \3.n den heer Jacobu8 Joubert,
C I\OOn PlatkUIl d18Lrtkt Aberdeen DeLe plaata
grellllt a:U1Doornpoort 'an dlln beer C JouI..en
Ook ~r Ie.. am de hagel er nelen steen611
grooter dlln een hooud"reL ZUn stuk llluulel
.. enl gealagen dat net de stronken bleven .taan.
Wa:.rlemoenen spaanschspekken pomJilOenen
alles werd stuk geslagen een bok etm Ilchaap
en <eIe boenders wenlen dood geslagen en een
meDlgte .ee en plntmvee zwaar gl'kwelst Nllar
schatting werden wel dUIZend vogdtJes doodge
slagen en ,une paardeu werden door de hagel
wel een en een half nur te pa....rd weggedreven
I an .une won ng De storm hield een uur en
t,en rnwuten IUIII t<>eul~i<'de bagel 19 dUIm dIk
op zun .. erf Ook Ol do pi lA ls ' .. den heer
J L \;ln Hoerden (KIClJtpla.ato) werd allea .. eg
geolagen wo,!. l1t eh"" sp"'lllsch.pekken pom
pot'llen "" clIllel el en en €cn prachtIg 51uk
IJOOIlf"'n f)Jenlel fie 1 tt (Jnd fth)te het onweder
In bel po;tkant .or 'an \I,cr een De .lag blnlr
ilO en II) den II.Chtcrkant vali he. gel:Y.>ow" en
bIJ don \ ooNten m Illr utt 1 ct "-a:r.rde t"l"IrTaaf
dr~ad loorga ..t naar Ic m.eI" e De drdad wa.
afge.lagen maar \\cld '110 dI!; weer lcr.teld
\ crJer geen !!ChaI.-------

SIr Gordon over den toestand
~, (,oldon Hpngg leverde gbteren ten

1l11(:1~~~~nle kOll~ ~ptJ>'ch bIJ het luncheon
tt'I <,eIe \ an onz la Iduou weIl Il IJezoe
ker~ UIt htl omlt'1 veld HIJ ha I na al
de dtoeve \ouI'8pelllugen I III \\elnlge
JU Ian ten geleden \Vli. tI Ige I eden Oln te
kl uilen (lv"r het SUcc .., \all I,n glO{ ttl
oollog ("'mr de l't'g"eI ng gp'uel I tpgl I
de 111ndt rpe~t ( III Iott II bu rger~ ti"" lall b
zullen Illt't geil legen zien dIL h j le \ lj
mOl dIgbeid II I I de aandacht tt It p 11.. 11
bIJ het fllr lit de ZI, kte Heden den
bieldl": IU OClObet gCP!1 ~clll eu
na Ier UIJ rle Ola!1jell\ I~l I' ij"
komen Dit ht', ft ook I!I 1~1t'1l-
:t:elfs hen die ZIch JU -t !lIet vp.el )1 I II
godhdl~ntit;.elllst laten \ oorstaan-"
tlotfeJJ Zijne mooedeellng UIer 0111

KleIDen oodog dlf'n tegen de I< lJ
len In Bechul1ualand besloot de pl~IlJI"1
met een aankondigll1g die 111lde welu
toegejuIcht door zIJn gehoot en dat voor
zeker heel het land door bl)' al za.! Vlll

deu, t.w, \:lat de regooTIDg VOOInemens
18, thans met de uud6.-DJethode te volgen
nawelJik 'laIl €tll"t;t dOlzcnden ponden en [ZIE BIJVot;Gl:iKL

rF. S \1>1 'Ef w~. I' een tak '~11 de Sla,
Jard bau k geopend

,"\ f). £ I I: " cr en l:~
Brou" erokloof ~blll ,,--bun

Hf ~

" I
\ t

" md Itnd en a Id" .... Jet
le, 'an btferla d btlooft dit JaM bnItenge"oon
groot te ullen, Jn

DE JA.R1IJ"'lllt f' r lO'8TEII "" 'an g-e
droogde mgelcJde e' <er!!Cbe nocbt.en zal Le
Wellmgt.IlJ gebouden worden op Donderd~g Il
Maart e k

EE~ \0\ t:RrF.'ll~ \prsch'lllt namen. de
regeermg aange\ ende het vra.;,btgeld 'oor
puugl6nr en goederen per 8poortran van Kaap-
.tad naar Mocbudl

BIlUM HEBIlF.XDE)( verwUtC1I wu mmr eeu
kenn~gevlOg nameUl! de beeren \v al.h en
Wal.8b van Caledon In zake de llaatsen Wel
gemoed e OQdelJoach

...I : L;tk ncur
( uaru

24-1\ 'Il Ue<'y' n!Ulr Pn 1",1II I ,
2:)--fulilk.a.r n.a..v ~J.cuw 'Qrk..
t ~" tb..-l"le naar !'reemablle.

LONOKS
• ~chr-{Pcr td"grMt )-1'" (~'II ~IID br

ver rt L. \\ (){,,1Jï:t!:li\gTJIor~tJ 'all Ut' rp'lf 1 loar 7.u f
Afr Cr<.0" I>IlDY<.:l!lIll (""tie \"tri, k \\ ,-",""in" om
11 nu" ,. m Ol de u tI"(" fo. "aD MaJ.t.lI"A..
2.1 Febr -{I er tcl ~{}-lie Arun I~ (s tL

lS te Pt'Vmnnth '1l1l~",J,;on,..n nl \I '" ~t. r n li
Un T m De AlhC11l\D l! ,"'., fc .. cr 1" 1 rtr\~1{ ,
er> Ih fln-d.w j n Il'

t
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WEDGWOOD HOUSE: ~ankomst
I

,. TE BOOP.
f
I

I.,
.1,
\
·1

De Ondergeteekende biedt aan uit de hand te koop.

600 UUDDJ<:N SCJIOONE ZAAD HAVER.
Niet schoon gemaakt door een Wind Machine. Prijs 15s Gd per mud
Zakken uitge1.onde.rd.

Geleverd aan Malmesbury Statie.
NICOLAAS LJU~SER,

Paddavlei, PiK Oudepost.

GUA1\rO!GVAfJ ,•
VOOR ALLE SOORTEN GRAAN,

£7 per Ton.
Enkele Zak, van 200 IDS., 15/6.

VOOR BOOM- EN WIJNGAAR'DEN,
£6 10 . per Ton.

~nkcle Zak, van 200lbs, 14/-

VOOR AARDAPPELEN,
£8 10 . per Ton.

Enkele Zak van 200 Ibs. 18j6.

"I
.~e ',,

Alles Contant; v r ij (1[1 W:lgt'll op "poonvegrijtuig.
Goedgekl'lmJc I\' i,,:,(' li gl'lll,rnen_ voor kred iet termen.
Goedgekeurd- II i.,"-I.:, S"'IIUIIiL'1l voor krediet termen.

OP AANZOE~ BIJ

WHITE,
13URGSTRAAT.

RYAN & CO.,
De nieuw mergsols hier aangeboden hadden een vr;i

uitgebreide proof laatste Jaar, en gavez:tvolkomen bevredi-
ging aan allen die za gebruIkte WIJ vrag~.n een proef-
neming, indien slechts een kleins, want wij vertrouwen
dat wij volgende jaar C::.1 groote aanvraag zullen hebben.

GoedgekL'lIl'de ',I IS~L·l },lLI:dlxl;ll' (lP l:j fel) I uari 1898, tegen £1
per ton e x t ru.

PAS ONTVA.NGEN

Diner Servies
Thee Servies
Toilet Servies
Juweelenstellctjes (6 Stuks)
Dessert Servies (11 Stuks)

... ... van af 12 6
... van af 7,1

van af 11 9
van af 12,6

... van af 10,6
l
I

MOOIE SORTEERING VAN

BEST S'rr\FFOllDSHIR,E CIIINJ\
IN

i'WEDGWOOD HOUSF,~'
~
I

, !
;

'I'll (',III'I'(I'{' III)!!\\ ('ll,.., . , Kan p~ti1d.

Remoedigd door de enorme
verkoopingen, m a k en d) Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-

thw.
GURU HEADAOHE.

PURIFIES TH'E Bl.OODt

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en ce,
en bij andere Pakhuizen.

~ .. '._1.... ..._ ~...,_
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat. Pietermaritzburg.

KOLONIALE 3TEE~'THOUvVERIJ,

I

I),· on !cl';fptel'kenJen zijn be
r"'ld HlOTllllocnten en g1"1\f-
i"11't':h:n Jil run rm er en liP'uniet
t,- 1'<\'L'l'P!l en op te richten,

(1 ~ra\'l'l\ Il:et ,.tflenen mur-en ot

0,(' ,_-rnlll'" in tl' .,Initcn te ~Init-
\ land "f "I' II"d"l'" kerkhoven

'''1 ~ iu d,·~,df)"i"oflL')nJrenze"ude
. -..: -') t'''... ~:) ;-;"',('u. l<'l\cn reJclijke pr ijzeu -

\'.\, .. ,( - jl e u lllet Jen meesten 'po..>d.

. '.,.,). i¥ Jl IJzen'TI h"k"olk gelever'd
. i;-';J-t . Ál> \ "I"en, .dle tl'pketlin.zen Op-

-- jf.:L - --! - '0:: _:~ " 1" lf ten g'fOmn"kt "P de beste
- u, -1- :-~. -j.. \I, I;". ,nl{elpgd met lood. Por-

-=--=:_--=:;::-z:.'1:~!'-c¥",.},,:>,"'~{.:·~~ ..:;. 1",ll'JClVlI krHIIsen te-gen de
~~;n ~<~-F;" I""'g,re 1',·ijz(,ll.

- '?;::~ -
:'-=:~:'::_;~~:'\1.~:r ,~~..;.'~:~~-:~.:~ Plilll':l'Tl en prijzen worden

""~~\li'"",,,,~,"'?;')''''...:~.::, ...")o (1":\IJ') "jl "alil,,('k gezonden.

R. CANE en ZO~..jEN. HO?~ 'v',1_"-1 S~r(1nd en Langstraat,
K~ .fA. £1_ F .S .-.:.-.L-:" :0 ,

~~I'~'~T'~-o"r' "., -, - ~ r .' J ,1:0 " l-~ . ~.\F ~~p.\r~ry

BUR G ST R A A T, K A A PST A D.

BOCH & DIBlE;'
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN~

.. l'()OR nF.T Kn~1nmp, flEIZI 'ES BF:VF.Lr::s WE AA.N f1NZlI

TU!NSPUIT van de beste kW&litcit.
GR~~RENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT-

PICNICMANDJES, beTattend6 alle benoodi!!clheden voor groote ea
k)ei~~_gclel"l'harl'l'n. .' 0

BERG~APZA}(KEN. (zooals op het vasteland VaD Europa iD
gebruik) zullpn u'l'r Il li tt 19' 1'('\I'lldt'n worden voor bergbeklimmen.

" -Probeer ons CARBOLINEUM, dltl lloutbDwarede vloeiatof. Timmer-
'. merhout, mel deze lIitstekPnde stof beha.ndeld, W lUi __ .u.

oorzaken van venuttlDg w~el'l!taan.

of .
'\I

MN AANVRAGEN VAN T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

~

'.

_,
I ~

.'. . , .. '. '. _. ,

hebbende l?loegen of Boerderijgereedschap, be
hoeren, alvorens die te koopen het groote voorra
van de héeren,

1VI. ~O&l&l ....,C::O'.
Ploegen en Gereedschap te inspekteeren.

de Goede Spaarbank Maatschappij Het Genas Hen Allen
1\ Ir IJNHEER,-Negen [B!I..'l.lIden"pit-<!
..lV_L betuigde ik in een brief "'I; u en
le goede uitwerking van RH EUI.\ ~~n
CU HO In mIJn geval. Ik ben GO jar"fl d
en heb 23 jaren la.ng geleden ABn ('l! l(r~~
ISCHI': A,sTHAM en RH~XM:\Tlr:l\ :.~
zochte verhcbt.Jng van v ..le be"...rllde
neeskundigen, en PI'Obeerde RIll" ,nll~:
baat te vinden en bad in mijn '"nr. I III

. I li ik b k ~ "egeloof In mense re Il .e e ·Wllllnd"."j \_
loren, tot dtt:t ik H.I-IJo:lMATICI Hl) I'~::
beerde en s m eens zIJn nlljn :'\PIIJ"I ..i:
Rheumat iek {'II pijnen in. ho<,fd "n IUltJ~~'~
zicht verdwenen eu het nIeuws is ver en
wijd vcr-spreid dat .. oumllPst<'r Y A,\ H., I
amper heellemaal geWIld wns "au d:
wonderlijke Medicijn," en dit wa. w .. rkel: :
bet gevaal ; elkeen die bet prolx'('rd~ ~.
vee t het aan.

De heer JAcon YAS ZIJl. van \iaUootel
(3 unr van Steijnsbm-g ), is !Cent-zen 'Ii;
een schijnbaar ongelleeslijkgeval \'lio Hbeu:
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn ruO('(jl'.

Mevr. V). S ZIJL aan mij, was er een erger .."t.
vol van "Koorts Ziekte", Z('081s zij bei nOe_
men. De eeste dosis RRED .\IATICTH()
deed de lijdende jonge man rustig 8lap~r. en
medecijn werd voortdurend !.oegt,dl"lld
hoewel da buren en vrienden leiden ri,,~
zij niet ver wach tan dat bij leven "OIl, "U,
hij imee-maai hier, en Jletui,_..-de I-an de ft".
neeskracht van de RHt1I_; MA TICl HO en
PILLEN.

JONES RHEUMATCURO.
De' oude beer V.\~ DER WELT, "an Red.

dersbnrg, werd genezen door ..en bottel
De heer A. Cp t:TZE E, Brandvlei, Middel.

burg. C. C. vond dadelijk' velJicling . .\11111

zoon JAS en zijn schoon,·a.der. de heer J. Á
SMIT. van wonderboom, .Burge,·sdo,-p. we,_
den ook genezen maar ik moet nu bluJten_
Ik blijf uw dankbare vriend, J. eva/]

Het groote Zuid-AfriknaflBche ,,~hc!'smiddel
voor Jicht, Rhenmtiék, Rheumatiliche Jidl!
Lende Jicht, Heup. Jicbt, Alin~zicht~
pijnen, enz .• en heeft vele dlLizendell fl"
vallen, veel e~r dan bovengen noemden
genezen. Is verkrijgbaar van alle Apolh~
kers en Wrnkehers door gehetJ Ztud-Afri

APPLICATIE. S voor Leeningen zullen dagelijks in
overweging genomen worden ten Kantore van de

Bank, Groenteplein, Kaapstad .
. S. V. HOFMEYR,

Secretaris.

e "Verity" Dubbele-voor Ploeg,D. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSC.HE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
ITBLLIN NU TIN TOON HUN Lil Tsn ZEO.BPJr.B.A.A.L

Bet JJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

II GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
Bovengenoemde Ploeg is van Staal ~emaakt ten gevolge waarvan

hij Licht en Sterk is.

I Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scha l'en.
, Ransomes, Howards, Zweedscho en A.merika.ansche Ploegen.

Ransomes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

KOMPLEET,as 1Ss. £S 1Ss.
~~ ': .

111111£NOE 8 ART/KELEN AL8 HIERONDER:

De Massey Harris Cultivator
:M~t of zonder Zaaijer. Deze io de beste Cu lti vator nog gemaakt

en geeft alle voldoening.

----------------~--

fR. M. ROSS & CO.,
I

BENOODIGD
Een Assistent in de Publieke School

te Rhode«. .STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

VAN ONZE ASS1STBXl' moet in staat zijn
te toonen ;Jde klas certifikaat

van bekwaamheid in Engelsch rn
Hollandsch. Naald- en Handwerk
noodzakelijk eu bekwaamheid om
in Muziek en Zallgkull::-:t ondcnnj.'i
te geven en van goed zedelijk (Tl'.

drag. .Sular-is .ttj!) per ja~l',
Apphcatles moeten aan den onJergc_
teekenJe gezonden worden lIit"t
later dan dell 1 :)den llaart. aanst.

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

WELBEKENDE I' MOONSTONE."

ZWARTE ALPACAS
• . JEN ZIJDEN .LUSTRES,

Ex~ Lismore Castle," en juist ontpakt. Ze kunnen nergens allders in
Kaapstad verkregen worden.
--------

NEGEN VERZENDINGEN BINNEN DRiE MAANDEN.-----
1~ Stukken Ongebloemd &. Gebloemd,

PRACHTIGE GOEDEREN.
2/4L 2 9, 2/11, 8,'6, 3,111, 4/6 per yard.

'lfegen bovengenoemde prijzen slechts gedurende de paar volgende
i dagen "an de

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen,

ENZ.

HAN(;KA~T, 3 v oet 4 Duim wijd en (j "oat 9 Duim hoog. met tlOleg-el/i!ag LAC T IFER
4)3Duimbij 14Duim. *.:5 5&. ~_lae~ grootmai:en nn Kal"'_

Zonder .....
Eenige Agenten.

EERSTEKLAS IBillij ke
KLEERMAKERIJ f I'rizjen,

STIJL EN PAS GEWAARBROGD.
B. WIlSON, ZOON a r...

IT. Q£ORG~TRAAJ'.

T~EK HET VOORDEEL
! VAN ONZE "

VERKOOPINGS-PRIJZEN.
Koop een Tabberd-lengte en laat die opmaken aan ZUID·AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST;" ATHERST,JNE
De II CASTLE MAl L" MaatschappiJ.

Goede Koobj, 5 sul.en in Ziiden en Kleedine - Departementen
=edurende de Paar noleende daren kunnen «edaan worden. DE Stoom booten dezer Lijn vertrekken

van Kaapstad naar Londen om den
a.nderen Woensdag, te 4 uur n.m., naar
Madeira en Plymonth, te Sint Helena en
Ascension aanleggcnde op de bepaalde tus-
8chentijdan.

Mar. 3-'-;ORHAM CASTLJ>. Kapt. HAIUlISO!l'
" 11-DUNIOTT AR CAIlTLE, Kapt. HAT.

3 VOlT MARKEREN Top W ASCHTAFEL net Tichel .RuK, met Klem KastJb
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. ~2 .1.4 ••

-_.__ ._---- --_

WILSON. MILLER & GILMORE.

EXTRA BQOT~N VOOR ENGELAND.
GOTH (Twin Screw), Kapt. BaEMNER., omtrent 25

Febr-un ..ri. doet Mn Mnd('lra
_GASTON. erwin ~Te\\"), hapt. __ , om t n nt

Il Maart.., d0t:t nAlI til. Helena, .A.I'iCCIlliIOD CD
Mfuleira..

GAt;L (Twin Sere\\') Kapt. SY Ln:.<T1:It. omtrclJt
2;j MatLrt . doet aan M a.dClra

Een van de MaetschappiJ8 nooie Stourn
booten zal SOUTHAMPTON verlaten 'I'uOI'

HA3-fBURG, kort na de aankomBl "'Ul
deze Mai IstoombootE:n.

RETOU RKAART JESnaaI'EX(; ELA K D
gangbaar voor Zes Maanden, worJeu uitll'{"
reikt tegen een vermindering \'un 10 pe~)Jt
op den Dubbelen PllI!sageprijs.

RETOURKAARTJES naar HA y~::,,:)
langs de KUST worden uitgereikt voor de
terugreis binnen Dne Maandt'!1 per'de C nion
of t.he CastJe Ma.a.tschappij 8tooml)()()!Rll.

Voor Vracbt of Passage doe lUen aauzOtk
avn de ~torcn van do Union 8iournlJwt
Maatschappij, Adderleystraat

Kaapsene Gouvernements Spoorwegen. KItrl Boote Joor KDgalud, Jta Lu Palmu
METHVK~ CASTLE, KApl. BRY).!", omtrent 1

Febrnart.

Voor Vracht of P8lI8age vervoege men
zioh bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MA!.TSCHAPPlJ, (Beperlrt.

---------
Veranderingen in de Plaatsellike Treinen,

IN WERKING TE KOMEN OP MtiNDAG, 1 MAART 1897.

De tegenwoordige 8'20 \'.111. trein naar Malmesbury zal 'fan Kaap-
stad vertrekken om 8.15 v.m.

D~ tegenwoordige 2.10 TI.lU. trein van Malmesbury des Z dags,
zal om 2'30 n.m. vertrekken.

De treinen naar Sir Lo wry ',,; Pas zullen dagelijks van Kaapstad
(Zondags urtgczonderd) vertrekkon om 8.1;) v.m., en 4'30 n.rn,

Deitegenwoordig(' i'1u v.m. trein van Sir. Lo~Yry's Pas des Zater-
dags zat vertrekken om 7..) v.rn.

Deitegenwoortlige ~J·4·)n.m. trein van Sir Lowry's Pas zal vertrek-
ken om B·3.') n.m,

De ~·;:.8n.rn. (cnke! Zaterdags) trein van Kaapstad naar Stellen-
bosch en Sir Lowrys Pas zal gestaakt worden.

Dc 7 n.rn. (enkel Zaterdags) trein nm Stellenbosch z~l gestaakt
worden. .

Voor verdore bij ze nJcrheden, zie passagiers tijd-tafel Biljetten.

C. B. ELLIOT'I" Direkteur.Generaal.
Kaqtoor van den DirekteuJ'-Genelëlal, van Spoorwegen
. i Kaapstad, 20 Februari, 1897. 1

UNJ:ON LIJN
KONINKLIJKR MAlLDIEN~T

UlIOI STOOMBOOTMliTSCH.A.PPIJ
CBEPEl~T).

DE M&iJhooten der Ma.a.tachappij vet-
trekken van Ka.a.psta.d naar Engela..nd

via Madeira, om den anderen Woenad.a.g tee
• uur c.m., 0.18 onder a.a.nleggtmde

VOOR ENGELAND.
,. 2.I-4'.A.RTER, Kapt. MORTON.

8 Vou KLUDUHL voorzien van een S pieO'elgl38 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 78.J.

: Heeft altijd een met zorg uitgezochten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, LlNGRUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OUE, VERNIS. BORST.ELS. Enz.

BoTengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artiJ.celen en daar wij slechts bont gebruiken dat goed gedroogd is
iD de ~olonie zu~en Koopers h~t voordnel hebben van onze wuarborgd a.t
eie .-tik•• de hitte van het klImaat zullen staan.

D.ISAACS&CO
nooI-KJ.BImFABRIEK. I UITSTALKJlfERB.

BARRAOK ·-STRAA T LANG14ARKT-£TRAAT

B~9][ -STRA.AT. PLEDJ-8m.uT.

KAAPSTAD.

SPECJAL[TP,IT :-["'pier Jlac-hd (StllcaJoor Papier) Hoekst.ukken, l\Iidtlen-
(jl"namelltt'Q, Von:lcll, L'IIZ., enz.

. Al'CllIlfkt",,: 1''''"'I''',:t:.,ttl'~ CH Hlli,,,iC.'nnar;; zullen tij,j spar'cn dooI' zijn ()rTlamonkll

In 'l'dle,·ejl ,',·I,ef tt' f,·lll ,"1.('11 d~al' ze n'el gCI1I"kkeJ'Jkt'" op te zHll'u '-'Jn en I-cel
licht.er en ~t:dk(}"l'el' d"" h"ut.

J. C. nremt 'Ulil aJle Sool'lvan Htn~"","ildering(;n Ver,ie"ing oone..-enB bet Sd,ilde-
ron va;' Ui'hangborJcn, legéu billijke pl'ijwn.

f i

BO i EMIAN HOUSE ,16HOUTSTRAAT,
- . 'KAAPSTAD.

1

G

hu
<i"
la IJ

nt' ~
p.
I"
u i r

,11 '

D

DE '

KI
op et
r nn
ber l-
van Jl

InJI'
Jl,

teu r I

OOU\\

nlda.;'
I.: J )l'~"T'

ten I

flall"!
D,·

aanJ<;"
f'Cnlj.:'

(md, ;,
schi], I

(' ~!

merit ...
d('7-l ~

I,. ){pr,
)'~I,I"
weql \
...1 i

Iedc n

~I'"
~rnm
inhou-i.
Ht;!I1Ul'

I>eZl~ I'

hlCtit.au
goed

z
r

Jltff,' '

wordt lJ.
broken I

worden
koopen
toonerr

JoH \'
Lende I .
spelonk.
stand \:..1

morgen \
Diet bar,!

Een er

.,,",.\I I~J

"('rgRdt'J
b!l"" ai,;,
eu w a.u .
.. ~fr}rt~
tien dag-"r
der (")("1,'111'1

in Ith .. l, _
t"-omit.- l\.

1"'1'"1,·,,
kenIH'1l .i.
ï 1,lW"' ;:.
<,nt}Ju"'Ja .. ·
.t:4.1~w, w ,

kla."l't·11 J ".

Itl znu t

Tan d"'l
vre.h. I'll'
werk: ,'I! ).:

onder "Ir il
huid" t.o.

IICb~PP('" "
"'aar 7(·,d,
kondeu i .. I.

()uk ""11"
bun \'E:r1 n ,t.
bet land toll

schild zou L'

HANL

'.1
Akl.a.nd,·!"

~-oor ....e- ( •

T(':nual~. \\

RE.I{E:,\] ,

III ,t, .
William 1',, _
f!!:uilh. WJh

Rc JI)~jn I

relid~nt ·m:li;
Re ('wit·, i
den """id,·",
1Il&art. Ik \
rjYler. Ol! ~
H&UfJf, l;ro(ll
ter. Kaap. t a I
wijk., "OOr li
op 12 A.l"'ll
~r. K~I
bn"".. f>i.. 1. .
f\~lbut'J(, of' t
Dill ..y! Voor d.
to",11, "I' ;ill ~

[~SOL\
J"""b J ..... ),

!Is 4.1. I,..t,."
(;1'Ceif. Oud' •
·UiJo s.. 3d_ .
La'en .t3112 I,
iia.a lienrv I,-ell "f~j I
\eeu;,ie,', ~.
Ol.i~r. t'r_..,.
17.. Aln.'\nd•.
~~gI!D .u\\
-:I«k We»t,'•



lIen

Uonteil)
en van
Il Rhen
moede-
rgerge-
lei noe
[eURO
·penen
rediend
len dat
on tl!a.t
de ge.
&0 en

Il ge1edéll
in U VI\.ll

UMA!'I
ran oud
BRON
rIEKen
mde ge
I ~ndel'
naJ alle
eld Ver
uo pro..
>Ol"algJn.,
n aange
Ver en
,y lW r
~an die
erkehjk
Il'de be-

~O.
;Jl Red
tel
~Iddel

MIJIl
J A

) wer
li ten_

Tall
mIddel
Jicht,
!!ZIcht
en ge
emden
pothe
Hn-)
tcnoo!

zijn
Ikast
h en
lVt:'rk
om

" IJS
g~.

jaa:
rg~_
nlt~t
lt

)ost.

en,

)IJ

en
en
.ar
IIIl

LI-

11

Il

II
t.

1
TOT DE ZIUD.AFRIKAAN VEREENlGD MET ONS

TELEGRAMMEN Het
OVERZEESCH

1897Transvaalsche Hof RtrNDERPEST. De heer Rhodes en
Afrikaners.

de
TURKIJE

-(Rtt ter It./fgrammrn )-ENGELSOHE OPINIE

LON:1EN 2;)FEilT! ~ )-De T n~ zegt
Int de posltlO der ultlnndel'!l ondragcl"ker dun
oou zal wurd~u nla de onafhankelUkheld 'an
het Tmn.~,,\,uscbe boogllClecbtsbof Hlrbrokenwordt-

De runderpest m zUld-weste-1 Ou kunt dr Koch lJlaM n..... DUIt8<:hland
lijk Transvaal lat-en t-erug gaan en Hutcboollll en Ed~n

kun I g I maar naar Rt Helena J;cDden. Loe.
lang III. tiJ op wel eltllChappeluke ""!lW> ondu_

Klerksdorp, JU Febr tw.-,. zoekingen Ul8t-ellen gaat de Trans.aalsCbe boe,.
Ik ben pal' teruggekeerd "an een reisje gnan op pmkliscbe WIJl'6 le werk en redt bl) .une

de OHr Krugersd0'l Potchefstroom Klerk-. beesten \\ I hebben het volste lertronwen ln

dorp Hnrtcboostfontelll, lanes de MakwlS8le on~ boeren mtehthododeden 'dnUen geen gebruik
f l .,- mallen ran nH' ." le U n)Lenda I" WP zer reneeka KopJe Bnkel (een ...an li d I. I I I en r au ponr hulnbs en ..os en en op nu UIl oopenran" ralsel e ulpbakons) IJhrlsf1aflll, Bloem L1 t krul
hof langs d, Vaalmler op en woer terug hier aa ~~ ~1r ppe boeren hierbeen komen
heen J k b n been en weer gag aan met III Jil e':,dJ zU

I
en ~n :.onder geld en tond-lU'prul

kar over honderden boerenplaatseIl door de di. ~ t ee e~ ~~ ... hWIelen. ell betbbewus le.eren
trikten Kr Igcrsdorp Potchefstroom Wolma ,: t 701 :~ de rn~d~ p ~, ..t tOO an, bebos ..en
runsstad en Bloembof Ik kwam In aanrakmg I ed I~-Il
met duiseeden runderpest bee.t." En ,k heb !'en"p<!g 1'0 geil se r en Ivtnocb ik

d dIe zeggen hemen met zieke !.>eesten hand Ihon er dUIzenden woordell gesproken en hooren moet e en
spreken 0 er de ecne groote zaak welke deter
dagen mot recht aller I:eruoederel ruet Lelang
stelhng kermen en weemoed ver ult

(Rl!!tlrr tdcfJm

Het onderzoek
VERDERE BIJZONDERHEDENFE Ril -Een ander geval \11n

sich geopenbaard te Tapse1l8
mjj len van SaJl8bury Twee

..

Vergadering ~ohtsgeleerden
JOIHN~El!BU(; 20 FF.RR -(R~,lpr) -De

ergaderIlIg Van ad vole.ten en proktlreurs ...erd
hedenmorgen gehouden om te spreken over de
handel, ,ze dor rogeenng met betreklung tot de
n ouwe concept wet die de macht 'an bet hooge
lof rIlgeIt R 'pport-eurtl werden met toege
laten De 'olgoDde resolutie werd aange
iornen - Deze, ergadenng de bepalingen van
de nwu" e cc fleept wet omlrent .de rnaebt van
de rechtbru k behoorlik overwogen bebbende
IS Bil gevoelen dat het beg1Usel van de wet uiot
alleen salecht maar bt.hst geruarl Jk IS daar
Z I de rech Isprru,k berooft vun d 0 oDafhanke
likheId die de hoofd waarborg IS van \ olksvrU
I eden I'll recht. Een pet'tle 11.11 de legeerlllg
verd geteekend loor (\l1en die tegenwoordIg
\Varen el een deputat e an vier I de heeren
Hofmeyr StertIer L ndsay er Botha verd

/{ /,., )-00 RI'" sche verkoaen om t..".,.tood naar Pretona te gaan
kt I ill I gevra.~wI de ten Itlllde met de regeanng eu de rechters Ol er

Ir e dagen nl Creta de !aak te spreken
/ "" I de lt DIng var

k",hé regeer ng ver De wet aangenomen
tre ft er geen terugtrede.

é; GERL (HTE:'Ió E~ PRA \.TJEs

Een Vrjjsta.atsch rapport
Dr 0 II ennmg die door de 'r Istutsche

rege", ng naar K ml erley gezonden werd m
daar <ft J( och. er I I g legen runderpe.t te
be.tudemen heeft het olgende rap~ort
goche d

Te Hoopstad
H l0'11r AI 26 FF I -Rundorpest 18 ulLge

broken onder 8tad~vee De heer Jorda~n een
boer van dit dllltnkl verloor in zes weken meer
dan 2 20Q beesten

De oommissie teruggekeerd
JPJoa£

PRETOR' \ ), F~nu -( nt " ) -De runder
pest 0010.011"818 ,. \ an K mberley tenlggekll6rd
heel voldaan met Let result.ut I an het bezoek
aan dr Kneh

Of lt ~l ERf .1!iT Oom Daantja aan t woord
BO"\D ~IOORDE:'iAAR8

Opderr1cht in inenting
, olgena kenn sge ug \ In Iel departement

van landbo I v , p' f ssor Ko h bereid on
derricht !je geve de a lier il I trier Img
van I oe ter voorkom I g an rUI derpest aan
veeartsan boeren er ar dere belang>!teUendeu
Dat onder.ncllt .al gege, eli worden te K,mLer
Icy aan I dt laborntonum op nlle werkdagen Ol
I ertoen van een ntr xluct e bnef dIe, erkregen
kiln worden ann het k II toor van den koloma!en
veearts te:K mberle)

Reg-lInen t voor Zuid Afrika

rx til' Hl

Pilt r 'I rf-De leNe lezing van
het "el'" ntwerp op du recbL!pnlak gu g beden
morgel or er 'n le, I l)Qr Jell raad en na nfhn
Itl ng un k Iai ere zaken erdnagde de ru Id
De pro rog 11'6 heeft hedenm ddag pl.als

KAAPKOLONIE Wat Ohamberlain zegt
DIJ noodllJdenden in Indie

r I I Il ~ \ I R~ ~ x DH

[' >(, Ft-In nntw()( rd op oen
na.g n hot I.gerl u. 'e, de heer l ha u bor
I dat II, net !("b -ord had dat de Tra, s aal
echa volksl aad de "et op hot boog" hof had
aa !genome, maar I oe het ook wan de be
scherm ng vu Ur tsche on lerdanen Will! ver
.ckerd door de co 1 ent e die de Britsche
getlflng all I lan "Ill< t.e handho e

OPROERI(t I: KAFFERS

aange~omen

I.

Er

PREEiKBEURTEN
Z )\()CI.( '~II BBl \RI 18

AANDEELENMARKT

~ 30 (Van de heel en J ohan Jansen & Co St.
Georgestraat Kaapsrad makelaars en alge

nd meeno agen ten )
\ J lag 2 r br ar 189

moet 0 en 0 er neus en Lek
Stockholm of kool

ge~nt LA moet ook een
te plekken gEl!l~reken

cl. , TI:' 'H , " t H "A TE I - SIgnor
(Of7,eU le I I IOd er 'an eel ondertee8Cbe
bo- zou roet deze te "'peu", een proef nemen
H nam 2 101 oet samer geperste lu hl mee en
daalde net twee TIer deu Lot ce d epte 11In

ee voet of derug Mru.. toen I weder uaar
de opper lakte wut.! "elge -J Je bo I JOk
maar een duun te r ILCU u:rst J crluup rau
Iii uren werd hU vgeuaaJd Men von I de line
'''IZJgCMI balf gestikt (II I ew usteloos Toen lJ
zich hersteld hadden verklaarde de kap tew d&t
de drukking van de samengeperste Iucht niet
voldoende '1\ lLiI gebleken om de twoe tou water
ballast U t net vaartuig te drl1veD eD dt.eDteogj.
yolge kOIl bet :;ue\ stUgen

Or der ...uz.er
te Wagon

£ t tO per JUl'
i.orldelfwii~!r voor de 3de

Mo_Jbaal

JOlliNNESBlilW
26 Febr -(Per telegraaf)-De narkt •• rcmak

kehJker E...t Rand. I; , 3d I ob lSOD Diauien1.
J6a, Banket. JOs 3d Koopcr!! -Fren il Bauds"a. 3d, Wit .Deeps :/oa wioopeu



De tentconstelling te
Rosebank.

r:E~ GROOT SlCC!::"

haoj mnLerolocn !.dIlOlf1' an der TI Jl
bo m

B".te Ingevoel cl l '.,e.l ..uI.elle koe
tot il JAr...n oud I en hoog Mnbe\'()I~ ,
!IJ. IlL~h

Beste ingoveerde korthoorn koe
JI1I"ll 2 R Dill can li: L"Pillad

Beste IOge'oerde Hor ...fo d ko~ dOE!l
Rawbone aan bo, olen '00' t veede "
Moll sh

Boote IIlg~ oerde Jc 'SC) koe do
van dm BIJl

Heste Zu.u Afr k mnsehe geteelde
lnndsche kon do ~ lf I' Mell I

Beste Z lid Af'riknn -cl e bet~eJie A, shire
koe do I J Ra I e hoog aan 3' len iSt 'qkc
Bros

Reste ZUId Af.lkIUJIl<che ge ccklc \Ilor mey
koe do W He tzog Diepri r

Beste l lid i\ fr ikaa: sehe g reeklo Jerse) koe
do A, Ir de. B I

Beste Zuid AIlJkaansche octculdc Jer 80j koe
do A J \hmhamse Ot.ser ,.0 } IMd

B ste Zu J t\.f -ikaa ische getoelde koe oenig
u der ras S arke BIos

Beste kooi a. dl e F csb Iac! e vaarzen
geteeld doot vertoeaar t us ell ii uraanden Ell
3 Jaren on I 1 E u F MeI h hoog aanhe
voleu Mrs ('It I Kliphe I

Beste koo 'nl 3 i\ vrsb e
co II tIM Jas Rnwl 0 q

Besteklu'31 JJersc) vaarzen do
der R I

Beate Zuid \ frik innsc} e geteelde
lan lsche aars tll"schel I~ Il ua dell en 3 jarer
oud EH J Molhsh

Beste ZUId Af.lka mscho geteelde
aars do men Gird ;r
Bcst., ZlIId Afriknar sche geteelde

'il' "do J Jeukil son Rondebosch
Beste Z] d ~fnkrumsch~ geteel le
I"r_ do 0 J nil der Spu) J .. n
Beste ZUId Afrikmu ~ he geteelde vaars

"Jel r-.lS u~zelfde' 0'" aal dell

I I - "Ill) "'1' ItKIt.~
Gcz uten loter I:)() Ibs rnevr Paul Roux

W zoon
Gesouren bote ,,0 lb. P Rochor 2 Joog")

lt! Roux 3 J i\ Molck
Verscha boter ro Ibs I Jonge) E Ktepbenl
Ad" ian 'un der B II ~ J C \:HJ Roof)
Cheddar krul.8 lOO Ibs 1 J (, Bowes II< Zoon
POj: IHUI & Jones ) Dn lS '" Zoon
B~.t., IJ) Ibs kaas nnder soort 1

Zoon ~ J ( Bowes ~ Zoon
lJ st e (J Il. tab\ksbladere mm r Crosbie
Bo te 1 ~) lb. tabak rolle J W Dleterle 2

IT! r C
Beste I i I u.1 I, Du To I.!; koorn

Mylu gh hoog al bevolen f W i\I)Lur~h
Baste lW Ib ,pas hooi } ronk W Myburgb

) e I heer ( J Rhodes
Beste t wualf mnlle na.ugd w er tela mej

I0 .. te
lJ""LC [,Il Ih wortel. OOI cev oeder

te
Hosto")O) lb geele m clie R <\ Morkel
Beste _I~) Il. ureel 'an lull A (nka

keoi n J J ,\tmore
HesLC IU lb f, ureel in dIJ kolonie verruaald

JJi\lInrc
He"tc 0) Ib n eel in de Kolon e vOflnMld

J J Alm re
u ttdri gcsmolten hor b I A UI

LONe rosjjuen W il Naude 2 PJ Oilhe
& Zoon

Sultana rozjjnen 2u lb speciaal J N Ham
man

Ka.&p8'Jbe Ikoren ten .!5 Ib speciaal J N
Hammen

Verscho vruchten verpakt voor
kistje peren l.A Nicholson

KUitJe appelen l F Ru&! uw
K stje tamatta8 I A Nicb ...lson
Gekristaliseerde en geeu kerde vruchten

Ib ) Jooge) S ,pby Be) en. Drakenstein
A<ll6ttlment SOI),en I Colonial Preser-v e

and P'ckl., Cornpnny WOl.-rbr .. "at
f..s(lIilmcnt In",' ten n.:c:e ii I. br li. le"

\ OGt U II r SI'" lt a l ~J \ I Lntc;rt
A-son lO lit I g~lo,dc vrucht u n:cJ

!lr err og m"] J an Breda
BRtnE I -II Ha~s I' ~ARIE'

Beste boeren 1\''4!~n ronder tont onge efr I
1 (oehr K In" Durban ille 2 Ret cf De , IlJ~
& CO Paarl 0

Deste boe. en wagen zond ~ lent gescb Ilerd
Get r Kmg

Beste 4 ~,IMt. kar op veeren
VIlle & Co
Do 2 plaats kar op veeren

& Co
Be.te 4 plnats spider voor reizen gesehik

A S Brink Pan rl
Beste opon kar Cooper e r ItUigen fabriek
Beste esel kar Cooper ft do
Be .•~ br ougham Cooper. do
Beste victor a Cooper e do
Bosle Iandan Cooper 8 do
Beste le, eranorers wagen Cooper. do
Mmerale waterwilgen (speciaal) Cooper. do

SEéTI£ Q -~f lUII'ERIE E' I \\nlIUL \\GU EED
SUl li

lle~le verzameling landoouwgtlr<edscbap 14
se orten \\ essels & Cu Ka lpstad

Beste veraameli 19 turn bou wgereedschap
Lloyds & (;0 Kaapstad

lle~t" I erzamehno laudbouwmacbinerie
LI y I, ~ Co
ilceste d rschmachine I I "erkmg I(lOg Broso .rbau, die
Beste "IIlJ of paardenkracht waterpomp

\\ "s.,d. ~ \ 0

Beet erUimel ng ZUI elboerder igercedscl.ap
J Rol ert sur \: C, K "'fJ"t.-.d

Best e rooruafecheider J Robertson " Co
Sf 11:: H-K\\f"l(IIE "J'" Ill.\\} f' J\

f 'Z

Tulbagh

en

Z 'ar kop

~ C
K Greer ~ ( 0
~ li: (reen ~ lo

ander dal d p

I , percent

EK ( ee

s al seed lt Iueur E K ( reer

special« \ or

HOOG GERECHTSHOF
Illil ZIIII\

eer
\ a

/'j J \ \, I\.oc

~ \\ ho I
Plesic

I
J -I. " hod
I uhar b r

!'l.;.: I 'p
kCllmer

I 1 f K -I' t \1 FI

Bcst e Cocbins oentg kleur ba In en ben
" alker

Beste Brahams eCI g kleur I aa e 1en
Eldred B iwder ) jor gC) P J I ruter

Beste Plymouth Rocks eenig kleur haan en
bel 1 TA .Iones 2 en 'I W R Bouuiwall

Beste game oenig andere soort haan en
bCI 1) eli hoog aa bev Ier W G Hast e

Beste Leghorn een ge kleur haan en beu 1
Enoch RUI lall. _ en 1 Mo) le H 'rn, ~ Mo) le
hoog aanbevolen T A -Jones
Beste 'I norcas eClllge kleur "MU e hen

en I H D Pit rs \\ l Hastie boog aan be 0
len RE \ttwell

Be.te And duslal haan en hen
Ba"d~

ilCf<te Ha burg. ~ekleurd haan
"eli e \\ Ilf ~ J ....-01 BradIe,
veil
Beste Hunburgs zwart hann eben
Rol I. r \ Jones

Bcst.e Il Il tar Is I aan en I ell A Jone"
m \T " C BOrl e

Ba, tam. "0" right, I lJ I'" 0 P t t,,-
Truter \ J ( ree sh AId.

Ban tams IJ dJan game' HOP tts
BlOtarns Z" Irt kam "1 -I. To le' \ Jas

(,reen.IJlcld.
Bes é Lungsbans I a 1 en hel lCD" ells

BI"ke (roart) hoog UIl be'ole me rouw ( 10
80n

]le8t~ ")a Idoh"" eelllge kIe Ir Il""n en hen
1 T A nc" (ztl~er) ) W MlldlelD1st •
Beste Orp ngWns h." er tel rAJ one"

(zwart) 'l PJ Truter ~ ,\If Walker hoog Mn
be, olen A T BI,ckh.rn

Beste Tnd.er of Male.sch .Iachthoellder. haan
en hen 1 P J rruter ) W G H I.tte

Be.te van een.g ander 800rt ha 10 en her
en ~ P J rruter

Beste en zwaar",te zes .Iad tI ocnde!"!' Eldred
Bawden (Brahma Coeh ns)

Beste Pekins manoet)e en wUfJD '
M organ Crofton

Be.te A) lesbur) mannetje en IV fJe
Hursnnt
Zwaanste ganzer ,\ J R an" ."kerk

Jor geJ A 'an :Ii le kerk
Speciale nzendlOgen I W D eterle (haan e.

hen I ej(1 rn pullet.n 'an (I ge o~r<le c eren)
"f \ lIet (7.\\art Ramburgschc pulJett) 3 m8H

(I al g.hnu kUIken.)
Il lf ~

Best paar <\ t\\ crI'" P.CIg I I A il
"h~ v

Reste p,ar Alch_ngcl. een g kIe I ln L
T P.eter.en
BeRte I' lil! I lrbs eenlg klenr en > J H

Dekonah hoog ""nbev, len (I • Hurl
Be.t.e plar poRtd I 'en cc .g kleur 1 c ?

Cl \' Hutltn toog aanbe alen JIl Deker",h cr
F '!elntFe

Reste pa", drn~on" eer ~ kleur 1 Tames
TempIer ) L J P etel'Sen toog aanl emIer
J I Pentz en H S Du trett

nest.e paar pauw.taart.en een g kleur 1 en '
FlIllay \[dntYIe hoog aallbe olen W (, Haw
tre\

Beste paar homers eenlg kIe lT 1 er ) JaR
1elD1:iler hoog aanbelOlel " M.ddlerm.t en
BroIJnger

Reste p1.ar JaCOblft. een g kIe Ir
Mei ntyre 2 on ht og RArbe IC! I T
hoog aanbe.olen Tohn Segal

Roste paar 1ahores eel tg kleur
Wells Blake

Beste pMr magpIe. ce 19 kleur
aanbevolen HJ Duffett

Beste p Uir nun_ eemg kleur
nah ? Jobn SCl[al

Beste pUlr owls eeOlge kleur i PH Graaff
2 Walter Reld boog aanbevolen James
Temple

Beste pur pou tert! c£:U1geklenr I cn 2 FlU
lay Mclntyre hoog a.&llbe\Olcn Jongeh L
Alll!On
Beate paar ronts eemge kleur 1 CD hoog aan

bevolen Alfred J Barrv 2 J H Dekenah
Beate paar IIIltinettes 1 el' Z J H Dekenah
Beate pur z_luwell( eeDige kleur 1 L J

Pieti~D I 2 eD hQOg I&llDOl'olen, J B Dekehb

e I us! els mrdappelon (w te)
liert z 0 J \ W Koch

Beste d e bushels aardoppeIer (roode)
"lIertzog JAW Koch

Beste verzameling tafel aardappelen drie
bushels elk met minder aan ti Moorten JAW
K sch

Beste 1 la ge pampoeneu W Hertzog
Beste I platte do 1" Herzog

J :\ WK ich
B te l~ scorzoner 1" :\[.dJlemu;t

A W Koch
BeSLe )~ tamaties ronde geschikt voor uitvoer
i " ~loteher J AI W Koch
Be.t.e ).1 t.m lt e~ platte gesehlkl 'oor ut

'oor I P Le'LCr "2 W Fletcher
Beste er gr viste, crzameltllg

Ta .cJercn .oort

I (. E'

( lOSI x 8 ( 'f ,

wa, eel actre door de rou w ingesteld
0< r herste i vnr echtel [ko rechten of andens

echtschoidi g Ar plica tie tuegesta.w
'tl" & }{A1UEWS

Deze "ns een actie 'oor deelaratis 'nil rech
ten n zake zeker vast eigendom te Por t
~ I zabetl De declamt e zette nrteen dat bet
elger dum I k\\ eotLe bJ testamellt aan 'er
weerderesse was n _gelaten gedurende baren
leefl Jd om bJ b:JJII ster ell tall haar naa..tLe
.ta"lJucn te 'en uIen Zu stIerf en !tel klll
Uerer na doeb haar boedel .. erd ge.'!ekwestreerd
oor ZII k~am te steneIl en de tru.tee 'er

kochl hot eIgendom per publ eke I elbug De
klager ooweerde dat de verkoopllJg onwettIg"~,

'" a get ulgen erhoor ulde het bof dut bet tlld
zou nemen le urtspraak te 0 erwegen
I Het bof, erdaagde !<>elltot Vr Jdagmorgen

o 0
o

Dc anb cl, nam.etsbe" 19W9 I>

eer IIlhaltghCl Isl.e" eg II g zegt de
haalt ten b"" ULe daan ..n bel
aan -

0l eeu onlang. gebouder ~crga I~ng" in
Clt) & "nburban goudm • mMts< h IJ I ra <cl
le 'oortltter be' 19 tegen het I nns u ~ I t
d, Ilarme! mOllopohe waardoor Je ~ u I
ludustne gekorhnekt en neergedruk I ~ I
Til eenzelfden adem deelde bIJ mede lot
taan elk kwartaal 2~ pel cellt dl .den lj"
1 ") percent per J'l8I"ruUl de Ilaadeell'o IJ rs 1

uItbetaald worden fr lE JO men.ehen d P ,

Inbahg "In dat lie ook al maken le l' !><,Tf'é t
'an bun geld met de gedacbt" ku •
dragen dat een ander ook ...at \erd lener t u

1

Z I • t4 ~ I • R

I!ChUnt maar I lugzaa n 'eli I "
WILS DIet eel comptIltIe I IeLe 'eclle
l'erbelerde k" altte.t ,"u d. r Le J oen too t
dat m~ bet nut beg.nt n t" • en In crl..eteruc
maehUlene en nIeu" ere methode <oor het
verv\ilrdlgcn van .u 'elprodukten In .rOar J
hiermede mag genoem I ,"oNIer. de pr Len"
wurdlge pogIngen' ar h"t gen lOt""hap en or.
landbouw-departemenl om de.e n lu.tne aan

_.t.e moedIgen d)(Jr a.~nllenl ,kc f rllz", voor cle
beste produkt ..n u t te I 'en lJe" ed.tr I
In bet maken 'a. b. ter en b.,,-, I ende
namIddag weru gch ..uden "ek te iCro<le "el aug
.telllllg en werr! door eelJ I1ro. I u. I d toe ... Il
wen! de mjlt'Nlerheld an Je rou \ elt,ke .eb,
bugewoond.

Df) vertoonln~ a arkcl S ,.,n... n "" l n
Ulet zoo goed d_ het

net I appelen, oo~ kooken

6 van
C (j

'R[JDAG 21 FEBRUARI
1 Cltoeller C U Mara!.s ) Cbaa

Ha balos8U kolonel

'E' , ~ATTIIE H

l 18pr:l.;lk "c.d III deze zaak gedaan loor 'er
weenjer met kos&.Cn

RH' E~ IJ I~ (( , " nr n~.\, '" F.ES ASIJER

D t "as een aktie lIlgest.,ld door klagers die
h andelaar. 'u' 10 bet distrIkt PrIeska tegen
ver" eerders 'oor i J;j() schade' ergoed1l1g we
Kens het u eIe, ereu I au een zekere k" llltltel.
kaf Ee tende! I&lI i~O" erd gemaakt door
'e. weerders docb dIe werd duor klager lIIet ge
!l.CCt'pteerd
L lt het getuigenverhoor, oor khg~ bleek

dat Ic beer Develllsh tbans te Stellellboscb
wooaacLtlg bet kaf, oor klagens t., BeeI'! 'lel
~an de <erweerde", gel.ocbt bad dat lJul1Uln
hter te 0 uUma.. VleI was gekomen ell
ge~egcl ba,1 dat h'J geen zakken had om het
bf mede te 'er oeren :lat bem "lfag wui
~akken werde] gezonden (he Il later had terug
o~zon lon orgezeld, III éë-n bn cf Je dat het kaf
I ct kon gcl~ eru worde. K lf was al.loen
\\ egel 8 de rt uierpest zeer scha 1I11Cb en 'II' erd
n JarlUa" Il tegen iJ per Hk erkocbt
Dour de erweerders werd l.>e\\eerd d lt bet

kaf lour den beer lJe<e11l8h ...erd gekocht ~oor
1 ()s I d per znk oudcr 'OOrWII.:.lrWldat de
'hgel" de za"kcu moe.ten Ic'eren D.e wer
lel r ct gow Iden b I go~olg bleef bet kaf op
Ion, Iocr ltg.,.en Later beeft geltllge ~U zak
Icen kaf 'erkocht aao een lekeren heer Le
Roux 'oor .t: 1 .tuk le' erende k( opor de
7.llkken {,edurende een regen.torm werden
~J ualen hesel ad gei
De Z Ul.k .s r ag aan den ganli

f. 101 le uo

Dc.te 1" " tie v 'Sen J R '[alm
BCKte 1 l;ru re rget 1 J R \{alan '1 W

F Ickh~r
Beste schotel met" lie mlk!cadcl drul\ en

JltMalu
lieste schotel met" .tte kristal drUil en

\ :;truben lJ iS Lategan
Beste schotel Ulet roode musca<lel Irulleo

R Md.r
Hesteschotel net ... tte banepoort

, J R Mala I

Beste scl otel met roude hanepoot
" H Iategnn

Be"te ,chotel (4 tr08ser) Cba!lSclas drnlver
D S La!eoa.1

DIto I" HernJltage \\ II lategan
D t d ruo<le grot' lrunen

Geslaagde ProefnemIng te
Klipdam.

De heer Joba T Llo\d 'an

St C Iru e J R )lala
g W!,(e 'eezamell g dn

H lateo"
D,to d
Bu.tc 1 lO lemoenen C

Cl arle. Heatl e
Bc;.tc meloen S I A !!lo tert
Bes e 1 l08T t neet arille. C (, Mara 8

Bcste I aarI),," ct rJe" Heatl c
!lI a d)e T rlllme I spenaal lt I '" k
B""te ~chotel lem ene l harie. HMtlte
Beste 8 Iotcl per eu Dueh,,;,; d \ ngouleme

C (, ~l'''''L'
B<l"te sci otel pCIe I Be gamotte C IS&.1oe

G ]l[ara.s
Bl\3te sch el peren .,/fro
Beste schotel per cLoUI, B01 le

M ns
B""te scbotel peren Easter Beurre

le} OrcbaNl
Beste >;<;hoiel I CIC. eelHg ander

W I erley Orchard
B""t.e Ichotel s(,)()fperen C G Mara"
Best~ en grootste verzamehng peren

Wal crley Orchard ) C G MaraIS
Beste twee wllt"rLemoellen W H Lateg ...n
.Aat;ortmen t gedroogde 'rucbten I P J

P C.llte Wellington '}, B G Lategan Wel
hngton

:l) Ib drooge abnkozen PJ P Cillie 2 P
J CillIe An ZOOll

JD Ib gedroogde peren P J CiJhe ell
illoon

'lf) Ib lfedroogde vuan lpeciaaJ J :S Ham
man Wuroeater 0

Gedroogde perziken 25 Ib 1 P J CillIe 2
P J <jli Ilie CR lOOD

Gearoogdemeboe PJ P Cillie
Trqs I'OSlJnen 50 Ib 1, W Nand W cm:etter I

21 P J Cillie Il Zoon.

ode d u er 0 rut oer

\ fr kaan!!Cbe geteelrIc
.I J 'reu 0 I IJ"

Id Afr k L~nsd e geteelde Allen C)
tot ~ J lien ou I Tt 08 Hart
hoog aar le olen Henry Bond

'n
"ew land.
Hondel><!<Ch

He.te Zu.d Afnknan8cbe geteel le Jensey bul
van) tot ~ Jaren )ud ~ H f .:\[cIllsh

Re.te Z I <:t Afr kaa "che geteelde Ken) bul
~ar tut ~ Jaren oud !-\ J In der sPU)
Durball tile
Beste ng~'oerue 'rteslnndscbe bul Ian ~ tot

H Jareo olld E lJ ~ Melhsh
Beste ng'1' oerde Kerr} bul 'an I tol R J Iren

I i'it~rke BrOtl ~I ulder H V le. boog aan
be alen J UR' l88er K hpbeu, el

Be"Le Z~d \fllklllll.scllO geteelde A}TMhlre
I uI 2 W L"lotcher RondebosCh

Be,te Zuid Afnknallscbc icteelde Alderney
bul "Her1tr.og Dlepn\fer

Beste Zual \fnk Lansehe geteelde J e~ey bul
H II ~ N eLsqn "ood'lock

Beste lUId Afllkwll1scbc goteelde Vnesland
""h~ I uI boven I en onuer::l Jaar oud E H F
'Iellt.b

Be~t.(l ZU'9 HrlkllllllOlCbo geteelde Ay,.,.lllre
bul bo'eu 1 en ouder 2 JMI oud James Raw
bolle

Beste ZUid AfnWllsche geteelde Alderdey
hul boven I en onder :2 Jaar oud 80 Purchase
SIUlOrl!l8tad

Boete Zuid Hrib.anecbe go teelde Jeraoy bul
boyen l en 2 Jaar olld 1r P A Hlburgb •

BRIEVENBUS
eggen raai
u] tIOVrtOJl Yert04
werIcing \ el"8Ch~rl nu
"'aren '" I< 0l",,(encht e j LH
WIlS bad m~. de gde~e I
werken Dne.", t < an
'"'" ~eker een lur ut I., gr k'l <
TIIJ} bet platte lan I De )( rt la 1 • e er 0<

00n< '11 deze af led.!! I 'r"l le hC<'n n LI
&- CO WeRMeI. & Cu \\ h te HTun ~ ("
Do Waal t Co 6n 1a. Rohert..on ~ C
Laat (gonoemd" firma ha I ook Cell g ><'<le
toolllng Vali <ul",IJ..o<.rderu g"reedsch.p 0,
hee~1l "oodh""d fit PlnlJt hn<lrl.. eel fraate
'~riounJllg van allerleI hUIS<!IJke I",no<,..hgd
hvdan Ohe engIne!! werden III Werkllig \ er

rxl door d" heereu J:ll>. }:tobert60n t, lo en
(';eo Fiulay & Co Die '!In eerstgenoemde
lirma dreef een k(ll)FIlDloten en dIe der laatst-
pnoemde firma een dynamo waardoor de
Det~ J:1lItII1Chte UJtatallins' der firma elootn.&Ch
ftdIoh. werd.

geil" I' - HOt W 1 1tA.~

Kl "'.e I - Beste "'ge' oerde <ollloed ram
DIet ullllde1l811 4 ~'''Iden 1 :-\mart t K) ndlkaat
BrH,to" n 'J t sleherhagen 1tichmond ~
PaInter eO Loolllll"tl Add.rude

KlaMc J(, -&!lte Inge.oerde volbloed 00.
nIet minder dan 4 tanden I Smartt Ryr dll:lUlt
~ S J Marai' Dordrooht ~ A 'an ZUI Han
OV.7

K_o 37 -hte Lw4 A.frikaauaeh ~te(llde

II EPI' UIt het dl.8trlkt Cere. "11
.at ludt ru IZ'JU gemoo:..:lgeleUuoortezeg
!eu d •t het met poht.ekq zaken mR.'],]' beroerd
,:aat \\ o. I de eco trekt hot en de anuer blUlr
liel l.8 eet. ter I Id de oogen w d open te bond.m
I n voor ~e' aarl"ke mannen op te pas8en die op
nderdullullche wu~e huo plannen weten UIt te
oeren ook de Jabroers moeten 111 bet oog ge

I ouden worden dIe anderen verhllldereo recht
pn gerechtighe.d t~ baadha'Ven :Met betrel<
kmg tot den Boud moet bern nog lets van bet
hart eu dat ~ dat bet bem lukt als bU ID de
Illeuw8bladen zIet hoe de vader 'au den Boud
l0C8cbuldlgd "ordt LO de Rbodea Vereenng ell
W8llneer hU boort hoe de groote profeet Rhodet!
'oor voortrelIellJk boudt of Wil een broer van
},hode8 hebben al. vader VIL:} den Bond en
dan Bpreekt het van zelf dat er vrees ontstaat
voor bet emdt) van bet ltind De algemeene
begeerte 'an eiken waren Bondmnan ~ det da.
Du TInt neb ID de nleuwsbladen moet verdeell
gen, mlllllChlell kan het dan nOf recht komen
uden &lI de PatNoL IICbipbrtllk Jijden, d.
~ Wes II defeI)detf

• De mpe<otl- z)(:kt('n da: d~1 men'" I (l.

onL!<t,un 111 lt' 0' "'t~ plaat,., lJlt 'c an J
Dr '" Ilham 1 l.'\rscbe P lien ro gc
sterken het llnc-cl gc en kra.1 t na I
en deelen Illeu" e le ~r -kradl aar te
mede en dr,,'t du, ,ekte u t het f!(~
kocht door alle apothekers en I a rItlaar
post. ri' erronden door Dr ".Ihan
maatschappiJ Krutp.tad op ontvn.ng.t <.
voor een bottel of 1 s ~OOr eel Il lf ti
ZIJ z!Jn eon zeker gen"-Csmlddd ~ >or ,
Br!JS' erterIng dvspep.ua ,erhe. '" e
boofdplJa ell als een .pecifiel< m ddcl
rheumatlek SCUltJca, lumbago en neural!( ,
ZII ono, ertreffen lU gene.en dadel k a
vrouwehJke f:lektell woal. ongerf"i? I jh
allwrnta, dUlZebgheld ellZ en gC<en een glu,"
VIlD geZOgdheld aan bleel<e IVMgell -A

~F.DKOOP BROOD ES I I EES('j( De h",
Ray L W V~ zal O:mtenB de goedkool fr.
vleeseb bewegmg op Woen~ a'ond \ 'i J

eene "erpdennB In de bofl8&! tt !:itcllen bo' IJ
toeeP"It~

,,

,..
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