
DE ECONOMln_ UI
HET GEBOUW IS

DE ~OORRllD lOET UIT DEK GERUlÓ WORDE). ,
Bezoeke~s aan de Stad behoorert /.,.

ons een bezoek te brengen en zich van ,
eenige aangebodene koepjes verzeker- ,.,.'
en. Vergeet niet: . I r »,

De Yoorraad moet Yerkpeht worden, '!

Hoei: 'faDFJelll0 Spil2lt~ to, Kaapita d .J

VEEL t>8.-No

Uitrusting·, G
- I' .

GEBOUW IS VERKbcHT '
De Voorraad moet uit deu weU'g l'~imd worden-: ~
'~Bezoekers naar de Stad behooran Gril
een bezoek te brengen, en zich ivan eenige "

. der aangebodene Koopjes verzekeren,
Vergeet niet:

De Voorraad moet Verkocht worden.
Hoek van Plein en Spinstratsn, KaApstad

.... ar. A-
VERKOOPING " Publieke Vel'kooping

VAN KOSTBAaE P bl' ke Verk ·
.. ..,. lIB~ ContIale e~Mooiste ZAAI- EN VEEPlAA T8 U le' e vA:f oop !DgHANBUSPlEKK£N .. TE' KOOP ZEER KOSTBAAR
. '1'TE' STELLENBOSCH, _.. Vee, Losse Goederen. enz.

. .~Lse?~'" . .D, ~ hee~, JAOOBUSCOETZ&E, zijne
~~jIi81~:ItI=-.jMlt~:Q.JN.J~"R~~'b:,·tL . . , ~oon,plaata;, .'~'Van del Wat~

Ktul''t tezámen,"met~:zvn StOOk,
Schapen, . uit de hand verkocht
hebbende, heeft den ondergeteeken-
de gelast publiek te verkoopen op
de plaats

VAN DER WATS' KRAAL

1

- 'l'E-

NAUWPOOiRT JUNCTIE,
Bij h~l B~t. African Holel,

OP MAANDAG, 22 ·:'MMRT, 'A:'S:",hl f6mt~1'"ie:r15ill)
toren.

RD & VAN AARDE.

tt:El SPOltRlE{FSTA liON.
DE ondergeteekands, zijne woon.

. plaats "Zanddrift '" . aan zijn
zoon verhuurd hebbende, heeft
besloten publiek te doen verkoopen

Op WOENSDAG, J 7 dezer,
BEGuXSTIGD met instructies url de ondergeteekende op ge.

melden datum verkoepen
I. Schapen :-1300 Jonge Merino Ha.mels,50 Kaapsche

~cbapen, l.in H arnels van 4 tot 6 tanden, 50 Rambouillet Rammen,
50 Vette gekruiste Shropshire Lammeren. .

II. Hoornvee, Paarden enz.:-162 Hoede
Melkkoeien, I!rootendeels met kalvers door korthoorn bullen, 104 Jonge
Ossen, 20 Ossen, in goede conditie, 50 Vaarzen, 18 Slacht- en Trek.
ossen, ,~Korthoorn B.llen, 5 Rijpaarden en Merries, De. Volbloed
Geimporteerde Hengst, " St. Augustine."

De Schapen en Beesten zijn bijna allen geteeld door den WelEd. Heer
'I'hos. J. PJewman, beroemd voor zijn uitmuntend vee, en het publiek
kan verzekerd zijn dat bet vee te worden aangeboden puik en van
hoogc klasse zal zijn. .

Onthoud! Nauwpoort Junctie, Maandag, 22 Maart, ]897.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 URE V.M'.

H. V. L. 8L-U/TER, AfslaURr.
Colesberg, 1:3 Feb. 1897. '

'" tt: .

Dit is een sehoo.ne kans
Boeren. en Speculateurs.

J. 8. MARAIS 4 e«, Af818gef'8.

, -_
l' '. .
lp den Boedel van wijlen den heer
! ADOLF SAMUEL VAN COLLER.
i

emmers, enz. enz.
IV. Eindelijk:

Het gewone assortiment huisraad,
glas. en aardewerk en keuk:epge-
reedschap, en een menigte andere
goederen, te veel om te melden.

G. P. JOUBERT •
Malmesbury, Maan, 1897.
Yu der SPlJ, Immelmu ct Co., Ars)~ers.

QP WOENSDAG, 11 MAARt.
! lAL TER PLAATSE VERKOCHT WORDEN:

DI~ zeer Kostbare Bezigheids Ge.
. bouwen in Kerkstraat, zijnds Ptecievten 10 uur '8 mOfgpns,

de meest Centrale plek te, Stellen- Vastgoed :
bósch, alwaar alle rijtuigen passee- De helft van de' Kostbare Zaai-
ren moeten.' en Veeplaats genaamd' Brakfontein '

i Personen voornemens om een gelegen aan den hoofd.weg tusschen
pJ;ekte verzekeren, die, wat het han- Robertson en Stormsvlei, metende
dElldr~jvenbetreft, Voor geen ander in geheel 3173 morgen. Deze plaats
~.~h~ft onder te' d~n, waarv«?Or'. he~ft. loopend water waaronder
liggmg Daar zoo uiterst verkieslIJk tuinerijen bestaan, ook een Lemoen-
maakt, moeten zich voor den koop bo d V htboo E"DE heeren Van der Spuy, Immel- er~,an gereed houden. Het. eigen- or en nw . men. .r ZIJn

& egoede gelgenheden Fonteinen in' man 0., gelast door den dom ikan met alle vrijmoedigheid andere deelen van de £laats te
heer GIDEONP. JoUBERT, die zijne aah~volen worden als de beste
1 . d h d k h h ft I ""i'. openen en extra grond on ter waterp aats, Uit e an, verkoe tee, plék fn de stad Toor een handel in te brengen. Zij is bekend als een der

zullen voor zijne tekening op boven- het klein, Peste Yeeplaataen, geschikt voor
gemelde plaats en datum publiek . !Defwonderlijke uithreiding van eenig soort Tee, groot of klein; daar
verkoopsri : de: stad Stellenbosch gedlU>ende de de plaats Berg-en Karooveld bevat

Ï, Levende Rave, als: laatstie jaren moet :toegeschreven en daarom uitstekend gezond is.
4 Karpaarden worden aan deszelfs 'voortreffelijke Levende Hare, als : ,
8 Aanteelboosten . . - liglgiqg wat handel betreft, en aan h

den de~zel,fs aangenam e positie voor een 410 Kaapse e en Angora Kapa-60 Schapen geschikt voor T t rs en Aanteelbokken 14 t. vetblijfplaats en aan den natuur. 'e· . ,groo d
Slachter liJ'IL,.en rijkdom van· het distrikt. Trekossen, 7 Koeien met kalvers, 340 Aanteel bokken Ilo 0 1 t Sl ht .2 dDeze Verkooping biedt een ssen, ve ac os, goe6 Varkens. ed d J K d 1sohoene gelegenheid aan voor man. g resseer .e onge arpaar en,II. BoerderijgeroeWtchap,als: neá van ondernemings-geest uit. Rijpaard en 12 Varkens.

1 Kapkar, ,IBakkar, K8ImSl~. Port Elizabeth, Paarl en Boerdel'ijgereedschap, als:
lOpenkar. 3 paar ~cht-ertuigen, Dorpen, om zich neer te. 1 Bokwagen, 10penkar, 2 Zadels
1 span. Voortuigen,~in goedeoroe een bloeiendebandelsplsk, I, paar Tuigen, Jukken, Ploegen, 1
1 j, Trek· Zwengels ep.·Kettings h".\AI'\, ..t: de verkooping niet Ge:\_veer,Slagijzers, Graven, Pikken,
11ot'Vloef",P1ab'ken~. Qraven, Pik.., te worden. door gelooid Leder en Beesten Venen.
ken ~n.'~".9,r."l-,,~<>;:~~, <1~'~':".,,,..'t"i"_lt:ik~ak~po~ Ooie.~n ..hoeveelbeid N.e~otie Goe.

In. Vaatwetlenle.uengeréedsehap: TE8[81111£10111Y.I. deren.
7 Stukvaten tijd eslrerkecht Huismeubelen :
10 Leggers, "pijpen Stuk Grond nabij 1Eerste-klas Klavier, Voorkamer
2 Halfleggers, 2 okshoofden zijnde per. Set, bekleed met Rood "Plush,"
3 Brandewijn ketels in goede orde Du 's Ville, aan ~a.fels, Stoelen, Kleederkasten,
" Halfamen - het Spoorweg-atation, groot' 40 Ladekasten, Ledikanten,Schilderijen
Trap en onder balies, trechters, vierkante roeden en 140 vierkante Lampen, Glas- en .Aardewerk, Keu.

voeten. kengereeaschap, en wat· verder zal
G. W. STEY'l'LER, worden aangebracht.

Secretaris. A. G. H. TEUBES, Afslager.
Robertson,
5 Maart, 1897.

TE

Gelek_enomtrent i uur va.nSiormsvie),

np WOENSDAG, 17 WBT, 1897,

Om 10 uur precies, .
Vee:

20 Eerste-klas Ezels van 3 tot 6
,jIlren oud ~

7 .Aanteel Merries, van 4 tot 7
jaren oud

20 Extra Aanteelhee ten, melk.
gevend en van goed ras .

300 Aanteel Schapen bijiZOnderge.
schikt Voor den Slachter .

20 Aanteel Varkens.
Boerderijgereedschap :

2 Bokwagens, 2 span' tuigen, iJ· .
span Ploegtuigen met kettings en '.
zwengels kompleet, 5 Dubbele ..voor ..
Ransome Ploegen, 3 ' . .
Howards Braakploegen,: Graven,.,·,
Pikken Schoffels, Manden, M~t, 1.
klein Donkeykar met tuig, 1nieuwe'
Zelfbinder Macbine (Champion), S. ,~,
Kruiwagens, enz., enz.' . '.

Eindelijk:
Het gewone Assortiment Huisraad '
als, Tafels, Stoelen, Kasten, Ledi •.
kanten, en wat nog meer zal. wor .. <

den aangeboden.
D. B. HAUBTFL"ErSCR.

!.B. DE VILLIERS & Co.,Mslagsra.
Paarl, 4 Maart, 1897. .

...
Verkooping Publieke Vetkooping

UITVLUGT, P!UDBNBERG,
OP WOENSDAG, 24. MAART, A.S.

BELANGRIJ,KE VERKOOPING
VAN

ostbare Vee·Plaatsen,
GELEG;EN IN DE

AFDEELING SWELLENDAM
TE WORDEN GEHOUDEN TE

W ILI~OW MORlE.
'Op vVOENSDAG 17 MliRT, 1897.,
)E ondergeteekende, behoortijk gelast, za] Publiek verkeepen op

bovengenoemden datum voor het Stadhuis, 'Willowmore, te 11 uur
voormiddage de volgende eigendommen ;-
1. Patatasfontein, gelegen in de afdeel ing
de 3ï76 morgen.
II. Jakbalsfontein, gelegen zooals bovengenoemd groot over de
morgen.
111. Bakoven, gelegen zooals bovengenoemd groot over de 5061

Y'h',,,,rc,,,,n

. Zeker halfaandeel van en in zeker huur van Kroonland, gelegen
als bovengenoemd Lot A grenzende aan Patataafontein, groot 651
morgen en 141 vlerkante roeden; genoemde huur eindigende den 6
Juni 1899.

De bovengenoemde zijn alle karoo. plaatsen, grenzende aan elkaar,
zijn omtrent 35 mijlen van Ashton statie, en zijn zeer geschikt voor
.Angora bokken, schapen, vogelstruisen en grootvee. Vee geteeld en
groot geworden in het distrikt Willowmore zijn bevonden op die plaat-
sen good te beantwoorden.

Boeren en vooral beginners uitziende naar goede veep.laatseu moe.
ten deze gelegenheid niet laten voorbijgaan daar gelegenheden om
'werkelijk goede vel plaatsen in de kolonie te verkrijgen zich maar zelden
voordoen.

Ook beleggers en speculateurs zullen deze een goede kans vinden
voor een meest voordeelige belegging en speculatie.

De plannen en transporten van deze plaatsen kunnen ten kantore
van den afslager te Willowmore gëinspektesrd worden.

Liberaal krediet zal gegeven worden. Vergeet niet den dag der
verkooping W eensdag 17 Maart, 1897 en het uur 11 v.m.

B. Z. Stegrnann, Afslager.
Willowmore, 27 Jan, 1897.

ine, " Johnstone "
Ploegen "Ransoms"

" Ploeg
2 Zweepen

"ur••Me Egge.
verder zal worden voort.

ADRIAAN MAREE. _
ImmelmlD ct Co., Arsi.,."

DKJ:E

Rondgaande Onde.rs ~enoodig4'~
VOOR DE WIJK. ' •

. I

K&tferrivier, dist. Bloemfontein.. '

WIJ bieden de volgende soorten van produkte. n van
SEIZOEN aan tegen de laagste markt·prijzen:-

.Aardappelen; Nstel, van Zyl en Zwartbek
Boonen; Haver en G8l"8t (voor voer en zaad); Rog, Erwten j
Linzen; Zweepstokken ; ).pnen· Tabak j Buchu; .Ganzen.
veederen.

Ook hebben wij j:list ontva~gen ladingen '
8chotsche "J(amorop" en andere superieure Soorten iDge.

voerde .A.ardappelmoeren;
Mielies, Mielie Meel, Zaad haver (Schotsche

en Amerikaansche), Rog, Roode en Witté Boon®, Lin~q, enz.

Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen genieten: _dadelijk ane
. aandacht.

LIBERIAN EN BUIRSKI, 24"
Postbus 157. Takken w
. Groote voonaad Dop' ,tqc,~.,~~~-.. .",.....

65 Slachtessen !
65SlaQhtossen

Bij gelegenheid van bovengamel-
.de verkooping zullen verkoch ..t wor-
den voor rekening van den heer
PIETERJOUBERTG. zoon. .

100 schapen en bokken
Een lot hoenders en eenden DE 0. nde.rgeteekende zal publiek
3 Paarden', merries , .. doen verkoopen, te
lOpen kar,,:} paar achter tuigen .O~E1aS:VELD.
2 Ploegen, 1 kruiwagen . fn deze Afdeefing,
1 Rol doorndraad i ' •1i 19 M 4~~:n~~e~:::~~\n ploeg. (lp iVf!~n~~!,del roo:mi(~!~:.a.s,

tuigen De -tolgen de; behoorende aan boven.
5 Vorken, 8 graven, zensen, bij.· i gemelden Boedel:
, trechters, gaHonbekers, koe- iV~tgped:

voeten, tuigen rak, Z zadels en Het welbekende, Vee. en Zaai-
toomen, schoffels, haJfamen, ankers, plaa~s,ZOMERSVEL~, gelegen in
halfl\Ilkers, 1 lot tinlfti'énnans. en het tzwartl~d, afdeelmg Malmes.
tuigenmakersgereedsc~p. 'bury'~ groot 1934 morgen.
1~t' hI'k. ell .zwa-v~J, Sikkels, 'Lo~' oed:. .

trofiels, mandle$, ziften, zweepen, 1 , j ,

lot m6$,t, een kwantiteit wijn en '70 termo Sebapen
Brandewijn.. .' 4 BPkken

.. 2 KIarpaarden
• PIETER JOUBERT. 1Merrie

Malmesbury, Maart, 1897. 1Wagen Tent
Yu .der SpliJ, Immelmu ct CO., Afslager s 1 Kiat' , Malmesbury,

1 paar Achtertuigen 6 Maart, 1897.
3 ;, Voortuigen BENOODtGO'Pikken, Graven, Zeusen, enz. enz , ,

Hui$raad: , Ka'f'l Kaf' r Kafl I J EENE Assistent OuderjwijzeresBe8taiWde' uit het gewone assorti- •• voor de 3de klas Publieke
ment] ZOQal~ Stoelen, Tafels, Bedden School, Campbell. !

Keukiengereedsohap, ens., ens., DE onderg.eteekande. hooft een Salaris £60 per jaar, tevens eone'
Ook. ;Een Levens Polis,; groot Jot goede getrapte Koorn Kaf. private inkomst voor Muziek-on. ,

£500. op het Leven van den Insel- Prijzen Billijk. Doe spoedig aan- derwijs voor zeg of zeven leerlingen.'
vent, i met de Koloniale l.:[utual zoek. Logies voor billijken prijs te ver.
LevelJU'.' . ¥a., atschappij. • D. BRONKHORST. krijgen aan 't Schoolgebouw óf

~UIM QRBJ>.I-BT. Bloedrivier, elders in onmiddelijke nabijheid.
i G. W. KOTZlll, . P.O. Grootfontein Statie. Getui:gschriften van bekwaamheid
' Eonig Curator. in het Engel.sch en Hollandsch on-
_; loorr,ees Ir .• ' 'Co,.,;,Afslágfl'S.. ...... ~..., derwijs met applicaties ni~t la~r .

lfallD"l~Uf1" ., 27 ll~eb.,~89(.. ~ .~ -e~ .....e»p. dan Yrijda.g, 26 Maart bij den on.•.
dergeteekende in te leveren. ,

'DiM' Werkzaamheden te beginnen met
+""6' • het Ap ril kwartaal. ,

".IJ;,~r,r;o..J Wh_t. R. D. VQSS, '
zjm;'~-:am.J:zoelk:, bij. a . Hon. &0. Pub. Belli.-

., Oampbell,
. I. 4 Maart, 1897•

In d~n~s~lventen Boedel van PAUl,
J@H"INNESJOUBERTván Zomersveld
Millmeshury.

-VAN-

A PPLICATIES voor ;boveng&.-"
noemde betrekkingen, ver.'.

gezeld van de vereisehts :bewijz"6Ii
van' bekwa.amheid, goed ' eli ..
lidmaatschap eener
Kerk, zullen door den IOnI1IAMI~Ao!.';

teekende ingewacht worden
Maart, e.k. .

Salaris £120 per jaar. .beuevesa
de Schoolgelden. ,

Kennis van Muziek zal 'een aan-
beveling zijn. '

Billijke reiskosten zullen wordéli
vergoed.

Werkzaamheden te beginnen ná
de Paasch-vacantie, .

J ACOBUS MAR~IS,
Sec. Schoolcommlsaie, .

Kopjeskraal, .
KafIerrivier Siding,

26 Feb., 1897.

.vaa. K.OOPXNG
I ' VAN .

'~EN PRACHTIGE

Wijn-, Melkerij- en
: Vruchten ..plaats,

NABIJ

Kamer Gebouwen,
;No. 4 Kerkplein, .
: Kaaptitad, 24 Feb. 1897.

PAUL D.. CLUV1B., .A.FSLA.GIR..
Malmesbury Executeurskamer en

Voogdij· en Brand- Assurantie-
Maatschappij.

NOG M,EER. r.tÁLM'QBURY.
Euclumkamer 8. Yoogdjj. eB BraBd

Assuwtie lutschappU.
VEBKOOPING

, --- I"

VAST GO ED, Rondgaande Ondel'lijser ~oomg~
OP de plaats Mequa.tlirtgs NelQ

-TE- wijk KOITanna.berg,) distrikt.
MALMBSBURY. Ladybrand. Applicaties vergezeld'.

' van de v~r,eiscbte bewijzen: van '~ •.
kwaambeid, goed ge~, ell 'hd.~

DE ondergeteekende, behoor- aatsohap eener Pro~tantechf}
lijk daartoe gelast door Kerk zullen door den onGel'gétee-

;Miss COl!i'TZER,die van woning.gaat kende ingewacht worde~ tot l'
veranderen, zal. publiek doen ver- April e.k.
koopen op Salaris £120 per
ZATER.DAG, 27 MAART, 1897, schoolgelden.

Werkzaamheden te
3 Mei.

Haar WOONHUIS, gelegen in de Kennis van Mukiek zal een a&~ ....
KERKSTRAAT. MALMESBURY. beveling zijn. en de voorkeur zal"
Het eigendom is nal,lij de Baden, aan een ongehuwden persoon ,ge~,

in het midden van het dorp, en is geven worden.
geschikt voor een Logieshuis, Bi1lijke reiskosten ver~d.
Woonhuis of Winkel. . r. S. FERREIRA,

G. W. KOTZE, Seo. der Schoolconuni.saie..
Secretaris. De Stadesfontein,

. I. W. IOORRERS, ~r.. ct Co., !(Sllgers. P. K. Clocolac, '
Ladybrand, 1 Maart' 1897.

T.e 10 Ure des Voormiddags,

PUBLIEKE VERGADERING
're ~..A.~·~Il!IirI~.

I,

n
D

I'
r,

EENE PUbliek.e Vergadering zal gehouden worden te
CALVINlA, op Vrtjcla4. van het Aprll

N acht:rna.al om 3 ure des namiddags, ten einde' de
Brandziekte- Wet en de duurgekochte kroonlanden te
bespreken. Allen worden dringend verzocht de vergade.
nng bij te wonen.

Calvinia, 4 Maart, 1897.
S. W. B. VAN DER IlERWE.

KOLONIALE PRODUKTEN.

TE

itA I¥ESBU'BY,

~" OOJ~BRDI~,18>JUBf. A.S,
"



... - , . . ~.

DIT Vorstelijk Landgoed, eon; ware £weéde ",QrOOt Stlh~Qr~" ,~l~ieb
in den hoek tussohen Duivel's Peak en Tafelberg, en oDge;VeeI:15

. : minuten te "oot van de Tram-lijn, zal ter Pl1blieke Vetkooping aang~
boden worden op den Stoep vaD Ide Beurs,' ,

OP ZATERDAG, 27 MAART, 1897,
Te 12 Ure des Kiddags, Precies!

J. J, 'HOFMEYR' & ZOON, Afslagers.

'.omb-ent
zoodán~g~ getu~en t

"~"'>U,",",.,,",~tda lt $" lUrO-DE ni t
N"lll~do~~"~~(Ji"llE!l~zijJi tl.ïll';illlten en 'agen.

doen, Ket s,pijt on
van den heer

een SJ pronoucee:rd
--"-',-"",,,"GWharterde maatac~ppij het

liarakter nin het ondel'Zg~k
te nemen. Wat het publiek

vool-al1'tUl het QnMrzoeg ,verwacht heeft
en Dogverw!l.cht is, dat heé gl'O,n<ug, on-
.partijdig én ab:ijd\g, zonder aanzien des
~J'8QOns, zou geB"{lhied<lD. -',eohts een
onderzoek van dien aard, mee en wij,
kan el-toe strekken het gesehokte ver.
trouwen In Zuid-Mrika te herstellen, kan
den imperialen fact<lr zuiveren van de
verd.enking die op hem ra t, kan de ge-
schonden eer van Engeland, in het oog
der wereld herstelle-n. De heer Ca AM.
BERLAIN, lniniste:r voor kolon, -n, heeft
door zijn opteeden als pleitbezorger voor
den beer RHODES en de Gecharterde
maatschappij (men vergete niet' dat de
heersn RHODES en CHUlBERLAIN ver.

I) MUl't, 1897, scheidene iutervtews gebad hebben) een
..... 11D·II."l. per zak, 100 lbe, 7, od tot !lt od; zoodanig ondereoek onmo,~lijk gemaakt;per uk, 163 iba, la. lid tot 6"""

; SuikerboOneX!lp!f -!'1 203 Ibs, 42" od men kan nu reeds meer of min zie-n wat
od BO(IDen, JUJrer, OOIod tot 83e od i van het comité te wachten is, en de toe-

.~~.o~dq7j:ot~!ÏI!bui)I,300 lbe, lO. od tot schonweza zullen weten hoeveel waardeJd inferieur, 6, od to~
Kaf .S.) 8a tot 121 od; Voer, aan het rapport van een comité, dOOI'

J .... 986d tot lOsGd; Ka1rerkoorn, per zulk een pat·tijdigen geest beheerscht,
11 od t"t 248 od i Boerenm~ll ongezift
tot 82. ()d ; Boe,enmeel, lleRtt ita. od te hechten. ,

od I Heel, Wa od tot '20 od; Gele Een ander belangrijk punt is dat de
~r uk, 20e od tot 228 Od; Geme,!¥de heer RHODES erkend hceft, dat het op
per ~ 11~'8()d()dtot 20s od; Witte last van hem was', dat de Johannesbnrg!iche...."' tot 20s od; Witte

203 ibs, 238- Od tot 248 Od; Gele uitnoodlgings brief aan dr. JAME ON
203 Iba, 228 od tot 2a. od; Haver, naar de Londen '1'I1IUJ8 werd gekabeld,

per zak, 150 Ibs, 2h od tot 238 od" een brief die gedateerd wa 90 Decemberaak, 120 Ibs, 7, od tot 8a od ; Aard·' _ 7' '
per zak, 1631ba,9" ()dtot 158 ()dl Tabak 1895, hoew el hij reeds in tbcgin van
OS3d tot 0. 4d; Tabak per Ib, (infe· November werd geschreveu, en daardoor

' OS Id tot 'I 0. 2d; Koom, per r:u, 203 trachtte hij de zeheele wereld te mis.6d tot iS, ~; Boter, per Jh ("reracb) Q •

I I. 3d. Boter (tweede'kwahteit) leiden en €lene onwaarheid te verkondt-
la (-<I i Ei!u-en, Per dosjiu, lt !ld ,tot gen. En toch wil de heer RHODES OUS

I; Eenden, per stuk, & od tot 3a Gd; aan 't eind van sijn verhoor in antwoord

~

ndlll1l per atuk, ~ ()d tot 28 3d ; Kalkoenen, "
'l~ta!k, 58 od tot 9. Od; Ham en SpeIc,per lb, op Vl-agen van den heel' CH.AMBERL.HN,
~ tot o.!Id ; Zout, per sak, 5. od tot 6aod; doen verstaan, dat de toestanden ill

~k~ernoien ~r Ib, 3d tot 4d ; ~edroogde Per- Johannesburg kritiek waren en dat de&i.ken5d tot 7d ; Kalk per sale, tis 0 tot 78 Od. ,
ei, n~_ ( ) . £7 n.. revolutionaire beweging uit het hare vanOJ.AOBTVEE.-vwo_nJ_KOede , pnrna, voo

tot £8 0.; O_n 5w lilt, £6 OStot £7 lOs; het volk kwam! De heer RKODES was
K~ien, 300 tot (50 Ibs, £4 lOa £5 OSj Live"" inderdaad de hoofdsamenzweel'der-hij
3Oal()dtot 40S Od; Varkena, 100 lbot,40S ?'1 tot betaalde de "New Oonce!!8iolUl Account,"~ od i Lammeren, ao Ibs, 88 od tot !Js 6d; .
Hamela, 46 Ibs 141 ()d tot 16s od j Kaapeche hij betaalde (volgens zijne eigene getnl-
8cba~n, gewone, 16, od tot 178 6d ; Kapatera, geniB) voor de geweren die te Johannes-
50 tót 60 Ibs, 168 6d tot 188Od. burg werden ingesmokkeld ell gedurende
TiREK~VF.E.-OlIIHln,goede, £0 Os tot £0 Os; den opstand werden ""ebl'uikt, hij be.Huiil~ gro<>te,f18 tot £22 lOs ; Muilen kleine 1:>.

'£1Oio.; t.£J7 lOa; Melkkoeien, £0 OS£0 Os; taalde £50,000 van de boeten waal'lO de
Rii~en, £10 tot £20; Trekpaarden, flO "reformerR" werden geslagen dOOI'het
tot fW; Eie!., £7 10. tot £10. Trausvaalsche hooggerechtshof. En dil
AAXllfEIlKINaEN.-~e.mllrkt blUft ze~r leven· alles deed hij om president KRUGER en

1001 en een verlevendlgln¥ -ID dit opZJchtkan " I h .' '.
nauteli'" te gemoet gezien worden, alvorens de I ransvaa sc eregee) lUg omvel te
de tegenwoordige groote voorra.'\d alhier van de werpen, om de goudvelden, eveu als de
band gelet ie. De bandel in mieliee 18 klein, diamantvelden te amalgameeren onderdoc~ boudel'!!in den Vrijstaat en Baalltolllud '.,.
dringen ,liet op verkoop enlln aan, daar "li op .Ien voet van de kapitaltsten, _om .de met
een verhooamg van den prilS wacbte,," Er Wil!! IIloed gekochte onafhankeliJkheltl der
een Imiddelmatige IUlnYr48gnaar boerenmeel, Transvaal burgers hUil te ontnemen. Endoch men kon verkoopen enkel tegen gekIllpte , .' . .
r,jzen, ~oewel de molenaars groote orders heir wat waren de dllJfveeren Tan den heel
~D en geen aanstalten makenivoor dadellIke BEIT, den ll()ezemv,'il'nd van deu heer
alievfri ng. Zemelen lun gedanld, Redeljjke HUODES, ook een del' hoofdsamenzwee)'-band~1in havergeryen, d~b wnder nnewens· d ?
",aaril!ge verandering. Kaf nJet ¥:emakhlfljc ers,
te verkoopen ; wat inferieure kwah~.()itbetreft De heel' CHAlIlBERLAl'X vl'oeg den heer
kan men geen koopers hoegenaamd Vlnden, De I{HODEl:Ionder andel'en of de werklieden
bandel ..., ",at kwantiteit betreft, beperkt; de J h h' dd .. Id,
pr zen waren niet "an dien aard om vastheid vlln 0 anuesburg a en te llJl en on el
te I~erzékereó. AardAppelen zlin gerezen, doch de Bchoolwetteu en zijn antwoord was:
uien sun onveranderd. "Zij waren zeer kwaad. Hnnne kinde-Boier ÏIl schlW'llCberdan voor eenige maIJlden H.l_ •
geled~n. :Voor eieren en pluimvee r«lelIJke ren moesten de ,. oUauw>che taal leelen.
a:mvr~. Markt tamelók redeluk voorzien van Gesteld eens WIJ zouden el' op aandl'ln.
levende have, gen, dat de kindCl'6l1 dill' Hollandsche

Afrikaners in de Kolonie onderwezen
moesten worden door middel der Engel-

(Le() IVu(f ,Cr c,,'. rapport voor de wC6k, g04111' scbe taal, inderdaad el' zou eeu revolutlC
dt!(Ja 4 J/ltatl, 18!JO.} plaats vinden." Zou .de heer RHODES

niet \Vtlten, dat hij hier een onwaarheid
verkondigt? Zou hij niet weLen, da t er
heden nog vele scholen in de Kolonie
zijn w~tarin kinderen van Hollandsch.
IIPI'6kRnde anders in 't Engelsch hun eer-
ste ondel'wijs ontvangen? Zou hij ui
weten, dat wij school'lllJlpekteur helJben,
die de kinderen van Hollandsch _RPI'e-
keu den hebben te inBpekteel'en, welke geen
Hollandsch kenneu? Zou hij niet
ten, dat de Hollaudsch.sprekende bevol-
king del' Kolonie I'eeds jal'6n lang, stapJe
voor stapje. tegen lie grootste minachting
VOor hunne rechten, op coustitutioneele
wijl'.e hebben gestreden om de I'echten
van hun taal erkend te krijgen? Zou hij
niet weten welk een harden strijd het
gekost heeft de HoUandscQe taal lJij het
school elementair examen [ingevoerd te
krijgen? Neen, het is onmogdijk, de
man die zes jaal' lang premier dezer Kolo-
nie is geweest, hoe kOl't zijn gebeugen
op s('mmige punten ook mage ziJ Il, kan
de.ze dingen nog niet vergeten .zijn, En
hebben de Hollandsch-sprekenden een
revolutie op touw gezet toen hun taal
geen rechten bad in ptu'lement noch
school? Er blijft nog veel te doen VÓór
de Hollandsche taal hare rechtmatile
~sitie zal hebben verkregen in 'de Afri.
kaansche school en bij de school-examina,
doch de Hollandsch.sprekenden denken
er niet aan deze grieve de reden te. ma-
ken van een revolutie. Ook behoort men
niet te vergeten dat de Transvaal \Vel
degelijk ondersteuning verleent aan scho-
len waarin het medium van ondenvijs
Engelsch ia, indien voorzieni'ng slechts
gewaakt is voor 't onderrichten van de
landstaal. Maal' dit is 81ech.t8 één VOor-
beeld nm de wijze waarop de heer RHODE,
zich o"Hcht te verdedigen ten ko te van 't
Afrikanerdom.

Nadat h3t verhoor van den heer RHODES
ten einde was, zeide de vOQl'zittel' dat de
heeren TOM Louw en M. M, VENTER,
leden van h'>t Kaapsche padelllent, zich De Kaapstadsche mag1straatshof-
hadden (l(u~rl(Jbodf'1l Om getuigenis te ge· zaal.
ven VUil lipt Hullal1dschc Afrikanf'r had de ll.eeJ' J, (',
s/,t;uulpfJrd, en toen deze heeren geroe- t van <le Kaapstad. weder
pen -waren, gaven diJ'ekt gelegenheid sterk te klagen UVer het
ten gunlite van de ongel'Ïel van de tegenwoordige hofzaoJi.

Hat geraa nm zwaaI" beladen wagens ell
pij. indirekt ten van den heer andere l'ijtlllgen was zoo groot, daL de ma.
RROOFJ~, de ziel diet lllaat.sehappij. D ze gistraat nauwelijks kon hoofen war <lp
heeren zeiden dat zij de HoUandache getnigen (e v4"rklarE'n haddeu, en ""Ill,
Afrikanurs vertegenwool'dj,gd~n. Voorzoo• \nUI de stoornis wo groot dar UW I]

ver onl! {bekend, hebl>en zij DOOit een n.iet met het werk kon voortg-dan. Jtjenill"
opdracht van dien aard ontvangen' iIl- dag n gelCflen werd BUI'gatl'aat dOOl" deu
*egendeelzij vertegenwoorJlgen niet hun- stadsraad tijd~lijk geslo.ello ..n toen moes-
ne kieY.6I'8,te oordeeIen naar de puhlieke tun al de I"lJtuigen Kel'kstmat opgaau.

d . R ell het geralI"; was mo !!"J"'Uot,dat dl' he"rverga erJ'ngen tegen de HODES-d.emon. l"aul'e de hofzaal mo",..t "erlaten, De heerIItraties d le i li beide kiesafdeelingeu ge
hOUden werden, 'Het~ 80mmigen V1Ul }inure voegde cr hij, dat hij VI"e6St.dat dil
die heeren dach~n. toen-bet bekend wel'cl. ongex'it>f aanleiding zou )fllonen /:even !:.<Jl
da" E ian grove fouteD, In U" oude hof7.aal \\ a~ de

t ~)'n<la:r nge d zouden gaan, is stank bijna onulth"lldeliJï .., ten\ 'Jl herbewaarheid geworden. Die mijnheer
Louw en mijnheer VENTER ziJ'n toch geraas in de tegenwoOl'dlge ual OOUH.

8taanbaar is.
baaie AfliJtanen! i Het prota t van tien magi,.! mat is z"cr

gegrond, wij weteu dit hij ervllrtng daar
Ol! kantoor ook in Burgstl-aat gelegen ,s.
Het is een chan.de voor de regeenng dat

hoofdstad van de Kolonie geen ge-
'~r hofiaal heeft. De magistrdal "an
Kaap~tad heeft ontzaeh1ijk Y~I werk te
~.; en' 't minste dat men voor ziJu gc-

ge,l ~n I.IHjkt.'U "an hoolfuchling en \\ aar,
Uefl·t])K dl den waardl/rett eu all!~lu. ~
bemind II profe oor bij deze gele,:, Ilh~ uI

• ,.. '!'l(
t-l" beurt 11 JIJ gevallen, weu chcn \\ IJ ''',k
de ouse te roegcu, en d~or zul ks 1<, d,,..
handelen we zOlHler twijfel in deu gt'l~:
va~'1 de gebeele bevolkmg van %Ul4j,
~'ika, Toeu he- t theol(lgiseb St'nl! Il,'r!"
6f\1l ilH'Ïchiing die ml'r recht een 'I~r: t:id
del' )ledel'duitsche lTerefOl'lJlel~l'de l:crk
in Zuid-Afrika genoemd wordt. ril JJ ..
zoovole rijke en het'rlijke vrur h:,." \ a~
ri~h heeft geworpen, in hel par I"'" ge.'
sticht werd, verkoos men tot I!rofl''''''''rutli. John Mw'myen N., J, HofDll'~ I. "u
aan d 7,e twee mannen heeft dl' geno"rud~
kerk in 't algemeen en het i'elll!Uanuru
in 't bijzonder onciudig wd u' dankPIl.
Professor Murray overleed ID lX.~:'>."U
zijn afsterven wel-d diep betreurd PO l'eu,
ieder gevoeldo dat met zijn he~ngaan fen
stennpdaar der kerk werd \\ eggenofi!t'u.
Prof or Hofmeyr heeft dUR hel st'ml.
narie zien groeien van zljn be~in af. li IJ
heeft het genoegen gesmaakt vali b'~r
klein" viertal studenten te zren \ ('!'lIeu.
vcudigen. In 1 ~?werd een derde pro.
fOSB01' gevoegd bi] het tweeiat in d~"
persoon van professor J. I. Mal1ll~, eu "IJ
bet oVl.wlijden van professo- ~f urru v JU

1882 werd professor P, ,1. ct, de v o~ aJ.
zijn opvolger aange teld.

J~enige maanden geleden hezocht I'r\l.
fe ROf Hofmeyr de Transvaal en 1./). "do
bekend werden stappen genomen V"'''al
In den ring van Pot.cheClStroom "Ill ,jp
fondsen l'ool':een vierden profesSOl' re H'r.

zamen. Deze stappen werden genOllJéll
door bemiddelirrg vali profe 0" Bofm, \ r
en bN 'R Le bopen. <!.at <le waard ige let'r,;ar
gespaard mogc Llijvcn om den ,ierd(.o
professol:...te verwelkomen in hel \\""rk.
dat, hi} ZQolang met zooveel ijver en l,e.
k\\aaml1eid heeft volbracht. WIJ kunn~1l
het Oos \'O<JNitcJJen welk een tJ'C'11plld
oogenblik hel zal zijn om den ouden ('er.
waardigen g"'jsaard de hand te 7.Iell
drukkeu van dell nieuwen rned •.-arbeid«,
Het zal voor beiden onget wlJfeld een
onver'gelelljke gebeurtenis zijn. Pruf ..sso

l
'

Hofmeyr is vooral de vriend der JOllgl'll
en zIjn invloeu te Hlellenoollch hepaalt
zich niet tfsCJI(;s tut het theoJog'8ch
seminarium, daar hl) door middel van
zijn bijbelklas. eIken Zondag morgen voor
den ochtenddie~st in de groote kerk, III

aaurak ing komr met de studenten van het
college zoowel als met de leedmgen 'an
hel gymnasium, I'll verreweg de rneestt'o,
die te };tellenOOaeh buu upleidmg behhl'1l
gehall, dl'agen de aangenarunsr-e bf'rlnlle-
rlDg('n van die bijbelklassen met Zich om.
Her is voorWUllI' een gmot voorJ'ecbt alJ~
Zondagen te InisLeren naar UI' altooo
frissche en verkwikkende woorden "au
den" jeugdigen" grijsaard. ]\foge p''Ofes-
ROl' Hofmeyr nog vele .laren gespaard
blijVen om zijn voortreffelIjk werk unup,
de jengd van Zuid-Afrika VOOrt te zenen.
eo mog~ hij daal'door Btoods nauwer ~tl

inniger met banden vaD opl'ech{~ befde
en de hoogsf.e acllting vel'bondeu \\ v"d,.u
aan het hart van het Afrikanerdom.

Volksraad en Gereohtshof.

bedroefde oudtl1'8,
FREDERIK C, SERDIJN',
MA,lUA M. SRRDllN •

. (geb. SKI1'.)

.....__." ,

Voor gij ol;lc"""koopt , aohJoijft
, '"'.eerst -Q1l&I'

}tJ~'.rAF.Á.~DIR801&'00.,
36, LA'N·GSTRAAT.'

KAAPSTAD.'
"'lOr .ai!)~.Itcn"aD 1a.1l ' ,

PRACHTIG 'PLAKPAPIER.
KOl>" I'~!l "DS ... n~lcert. II........,......

ai,td.'~i'lll' en nJCSPkART UW a.m;
\'ft! I{ V, V ~itN1S, BOBST.lL8 ...

' .... !!''Ill'' Prij;,;."... ,

Glbt:lr Ander~~ "& Go.,
85. LHClSTJtli;l 1lUrru. a

i
(Va1J ek hUilen JUl. Lo.,crCNC6 tIJ Ol.)

De eindoplosaing mn deze ingt'\\ Ik,
kelde zaak blijft nag uit. L.1. ZatenIag
zonden de rechten; eel! brief aan presl'
dent Kruger, dat zij niet op zjJu v'aag
zulleu antwoorden alvol'ens deu.J[de
vraag ook nier gesteld zij aau de oveng,'
twee recht(·/'s, Pil ~laal"{ll' \\ el'tl de n1ia~
van <len presIdent onk aan de 0\ el;gen gf:-
daau. Hd aUl\\oonl der I'ecbcel's 'il lI"g
niet hekeud geworden.
lJt de UILRpl'aak vau hoofdrechter

Kotzé hebben wij gezien, dat hij tot het
besluit IS gekomen, dat de TransvaalRChe
gl"Oudwet op een anderen voet'dan een ge-
Woue wet staat, hoewel de coneept-g1'Ond.
wet, opgest{lld door de eommissie van
14 die aangesteld werd door den krijgs-
raad op 1;1 Februari, 1.').1 door den
vollau'aad ,,'erd bel.'l:aen.r;igd ~ len -dat biJ
de Transvaalkche constitutie i dus voor-
stelt als gelijkvormig te! zijn aan
die Yan de Vel'6enigtle futtlll vau
Amérika. Iu een vQrig ~ artikel
hebben wij ]'ee<U! aangetoond, dar
de argumelltatia van I'echter Kotw bns
onjuist vOOl·kornt. De opstellers van een
concept-\\ er gevon Cl" geen spe<:laal karak.
t~l" aan, omdat 1,(' cLul nog geen wet IB.

Het karakter vali eell wet hangt af vau
het kro:akter van het lichaam dat y,c be-
krachtigt, .da1. lichaam Elat tie concept.
wet tot wet aanneemt. En volgens dl'
uitspraak van f'echter Kotzé werd de
cOllcept-grondwet van 11\58 door den
volksraad hehandeld en hekJ-aehtill(1. Her
spreekt dus van zelf, dat tie Yulk raad
boven de gl"Oudwet staat, woals hij ook
gestaan heeft tot aaLl 't begiD van dit Jaar
toen de Yeel bespl'oken Brown-ultspaak
wel-U gegeven.

In Amcl'Ïka heeft nwn een speCiaal
IHJogge""'Chtsbof, daargcsteld door de
cuw nt utie, dat alleen het toetsingsrecht
lJezlt en 0\ pr constitutioneeIe punten
kan jJelibs eu. De g-erecut.,hovel1 van de
vCI"Scbillende staten hebben dit lt.oetBings-
recht niet. In de Tl'lUlsvaal gaan de reeh-
jers in tte Bl'O'Wll-uitspraak echter veel
verd~r d.an d~~er-ikannsehe COnstitutie,
In die ultapr.wk zegg Il'tle'recht£lrs (Kolzé
en Ame hoff) dat het gewone hoogge.
l'echt-shof bet toet-singsr'echt beZit, ell
VOOr WOVe!'. JUen uit de tiitspl-aak kan
opmaken vragen zij dit recht ook voor de
afzonderlijke rechters, zoodat één l-ecbter
het werk van den gehet'len volks-
raad kan nietig verklaren, ja zelfs wan-
neer die rechter in een buitendOl'}J, V{lr
van zijne boeken en ambtsbroeders,
recbt spreekt. Indien het toetsingsrecht
iu de 'l'l"ansvaal bestaat, dan uehool"t er
o?k vool-áening gemaakt te zjjn voor 'L
uItvoeren van dat recht. Een afzonderlijk
hof voor <lat doel daar te stellen zon OD.

onkosten .zijn; doch men zou d,'
ng kunnen maken, dat aJ de rech.
~zamenlJjk dit toet-sing recht mue.

ten mtoefenen. Het schijnt aus dus I)f
de uitspraak "au hoofdl'echter Kotz"é DIet

at1 en tot eene hopeJooze verw.uring lehll.
maar aan 4en Rudel'An kant ten ee-Delllale
te onbepeJ:kte macbt geeft aan de afzon.
derlijke rechtera in de Transvaal

, ,

, .
.BXJZONDlEJR.HlEJDS_ •

lIot Landgoed bevat Vier Perceelen, nitmakends ' een compact
gehee'}, en groot sijude ongeveer -123 .Akker·s. Een groot gedeelte is zeer
boechrijk, en er is onbeperkte gelegenheid voor het Bouwen en voor de
Bo~nderij. zoodat bet eigendom niet, alleen een prachtige is waarop een
Millionair met genoegen zijn HoerenhuIs oprichten, of de Bouwmeester
sijn "Terraces en ViJll18 " aanleggen kan, maar het biedt tevens gulden
gelegenheden aan Voor den Landbouwer, die door middel van des zelfs
vruohtbaren grond en eigen Water-voorraad het volste voordeel
trekken kan van de onbeperkte markt die hem voor de handen ligt.

De kans is eenig in bare SOOl't, en kan zich niet meer voordoen, en
Dooit za] zulk eene gelegenheid zich weer aanbieden aan den Stadsraad
of den grootmoedigen Ingezetene, om een "Koningin Victoria's" Park
te veraskeren. '
• Verlof briefjes om heli te besien en verdere bijzonderheden
aanzoek bij de Agenten van den Eigenaar.

W.ALKER & J.ACOBSOHN, Soliciteurs;
Standard Bank Gebouwen, Kaapstad. DlO'M'VAI'wantenen vrienden wordt

gellla.akt dat het den AI wijlen
level! en dood behaagd heeft door
tot zich te nemeu onse teederge.
ter- HVL~YA MAR-LASONIlA, in den
van 15 jaren, Il maandeu en 13
een snuu·tehjk: 'lijden :\IIn de
overledene wal tot een voor.

en jong in de laatste uren
en de tL'OOsholle woorden
en omstaooel"8 gaf znllen

worden. Haar 11J18CUenate
Verder brengen wij onzen
dank toe aau nllen die deel
onze smar-t,
bedroefde ouders,

B. en J. LIEBEN~ERG.

Dr. SMJTH'MOR~~NtlÏiOUSE,
WALMER WEG, WOODSTOCK.

Kantoor Uren: 7 tot 9

Kantoor te Kaa.pstad,
J_ Luthenm Terrace.

Kantoor Uren: 10 tot 12 v.m., 4 tot 6 n,m.

-KIMBERLEY.overleed onse lieveling, CUEL
IIC,in den onderdolD van 7

een zeer Imartelijlc lijdtn van
mJl.4linaClll.Tevens betaigen wij onleD

voor bewezen halp, aan onse
ou.ttel'8IElnvrie,nden ook de Dokten.

een bloem des velds allOO bloeit
wind is er overgegaan en hij ill niet

J. G, VAN REENEN
S. F. VAN REF;NEN,

Geboren SMIT.

Kaap de Goede Hoop Spaarbank Maatschappij
_APPLIOATIES Voor Leeningen zullen dagelijks in

overweging genomen worden ten Kantore van de
Bank, Groenteplein, Kaapstad . .'

S. V. HOFMEYR,
Secr.etaris.

D I BOBERG T.A.NDENDO~TER..f. • , 92, ADDERLEY Sl'R:!-A'l', Kaapstad

TANDEN worden absoluut r:onder pijn uitgetrokken door toeplIJlsing van gM. AUe
soorten van vallingen (voornamelijk met goud.) De beste ImlJstmatige tWI(!en

worden op Vulcarute, CellnlOld of Goaden platen ingezet" ook vpJgena de alleruieuwate
CrOW1I en Bridge.methode, Billijke prijzen. Sproeknreu V!lJl9 V.m. tot 5 n.m,

en Zalig ontslapen 10 den He re
Uron,iArrIIL" den 4den Maart, mijn

ueln!'l(l.e ecbtgenoote l!AGDALt:NAFUN-
Louw, geboren van Jaarsveld,

qa~~rd()mvan 44 jaren 8 maanden
éen smartvol lijden vau 4
de kauer, hetgeen zij met

niet als degenen die
want haar heel!lgaan

V8PIIGII • .lan

MALMESBURY.
F%ecuteurskamer en Voogdij- en
Brand- A8surantie Maatsehappij.

FILLIS'
GROOT CIRCUS

EN

MENAGERIE.
Eiken

MARKTPRIJZEN.BELANGRIJKE VERKOOPING
YAX JUAPSTAD.

VAST- EN LOS GOED.
Open ti A1nart 1897.

• I. d
o 8 8
o 10 II
o 2 6
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o li. 0
o 1 6
o 7 S
o I 11
o Ó 4
o 0 0
o 1 9

In den boedel van wijlen JAS G. };'.
VA~ NIBKEJ:K en overledene
echtgenoote, JUflA.\'N\ l"J'.~:\SIf;~'A
VAN' NIEKERK, geboren van Ey::isen
van Joo tenburg.

!Iayerhooi
Aardappelp.n
Druiven ...
Appelen ,.,
KWCCIlK!rCH
IValerlmnoellen ...
JT~en
"EIeren
Boenders ...
Peren
V'jgen '"
Tamat1C.~per 100
Eenden
Boter

.., \ o 6 I
o ti 6
o 2 0
o 0 7
o 0 Il
<! 0 4
o ;J 6
017 0
o I 61-
o I "o 011 -
OOS -
0'1 10 _
o I 71-

25 "aguna. 60 rWren.

woorden waren, "Geef
uLtspraak afwacht zonder

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MUAGERIE OEN GfHEELEH DAG OPEN.

Dieren worden gevoed om 11 Uur v.m mn deu bedroefden echtgenoot

F. E. PILUS
H. T. PHILLIPS
CHAS. BARBASS

Eenige Eigenaar.
Agereende Bestierder.
Secretlris en Tbeuurier

P. R. LQUW.
Wellinp;don.DE ondergeteekendell zullen pu-

bliek doen vct'koope.n te

Joostenbnrg, Paar) Afdeeling,
-op-

KENNISGEVING
AAN BELANGHEBBENDEN.

li MurL 18117.
AI I. d.
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~ 2 0
o 3 ij

o 2 I)
o 5 2
o 10 I
o 8 4
o 2 a
Ó jj 5
o 3 I
" I 6o 5' Jl
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egen maanden geleden
een brief &an u Vlln

tWElr1::lnl!"van RHEUMATI.
Ik ben 60 jaren ond

geleden a.an CHRON.
en RHIWMATIEK en
van vele beroemde ge

en probeerde alles, zonder
eD had in mijn geval aUe

<lIl~'ns"neIlJJ'e bekwaamheid ver.
ilc TlCURO pro-
~n8 zijn mijn Nenralgia,
pijnen in hoofd en aange.

verrl ...Ám.n en het nieuws is ver en
"ou meester VAN RoOY

gezond W08 van die
¥ .....,~.J'.... en dit was werkelijk

die het probeerde be-

Woensdag, :H Mafll't, 1807,
In den Botdel van wijleD Aua 'agdaJeu

Kei, geboreD 'yburgb, wedDIs ua wijlelI
Jacobus Jobunes Wel YIn Floristra.1
Afdeellug Prins Albtrt. '

Appelen
Boter
Kool
Eenden
"Ieren
Hoenden .. ,
V,jgen
Druiven , ..
UIen '.
A&rd&ppelen
Peren
Perziken ...
KweePeren
TJIJJlaties..,
Waterlemoenen ...
}'..tAtas '"
Kalkoenen
Varkens '.,

o 0 4 _o I 0 _
o 0 2._
O' I 0
o ló il
o 0 10
o 0 !
o 11 7
o 4 0
o 7 9
o 0 6
o '010
il I 0
o 0 5
Q 0 1
OiO
o • 6
o 5 6

,.. JOHANNESBURG./"/1 10 'H',· clrx 1"I#'I"I/I"ld"f/"

~
t, Het volgende behoorende

vengemeldeu Boedel.
Vastgoed.

aan bo-
Gust pcr £Ilk
Zemel4
Boter (verseil)
Boter (zout)
Kaf '-lo •••
Eieren ... .
Voer p~r bbl .
Voer per lW Wis .
Hoena"n... . ..
Ka1ferkoom ...
Mielies lAmerik.
Mielie81ltl)lbniale
HaTer per zalt
Uien ... 1

A:u:dap~!. ...

1 I 0
o !J 0o I 3
o 0 0
o 10 0
o 2 0
I 5 0
2 0 0
o 1 6
1 5 0t,. 0 0

I~r~ g
o'f{i 0
o 7 0

I ;i 0
o II 0
o 1 6
o 0 0
o 17 6o '2 9
I 15 0
3 0 0
o :.! 6
1 7 0
I :! 0
I 0
I 6 0
o 10 0
o 18 0

,
Jr

~

De welbekende wijn- en zaai.
plaats, Hercules Pillar, gelegen
ID de afdeeling PURL te JOOSTEX-
BURO ; groot 713 Morgen en 4
roeden.

PORT ELIZABETH.

(Va,. de huren Hir/ICk, LouluC" d; 00.)

4 Maart, 1897.
~. tit4ejjlll8!JIIll"1ll'l, is geneIen van

van Rheu.
Nooit, zei zijn moede.
mij, was er een erger ge.

Ziekte", r;roala zij net noe-
dosis RHEUM.A.TICURO
jonge man' rustig slapen &Il

voortdurend toegediend,
en vrienden seiden dat

VA'"""",hten dat hij leven zon, ,wa.
,m,~e-1'na,IU en getuigde van de ge_

RHEUMATICURO en

,
WAT KAN MEN VAN HET COMITE

' VERWACHTEN?

DEI ZUI~AFRIKAAN
I

VOGEI-"TaUISVEI'lREN._Demarkt WAIl tilweer
eeDigulDIongeregeld, doch, aver 't &!gemeen. ware"
cic prijzen achjltata&ndemet die van yerleden weck,
Uit de band ...... er .. iIKIeraanvraag voor onget!Or,
teerde perooelen, en koopers soeken tegen lagere
pr'jzen mken le doen. Wij notéeren :_

" 8. d. "8. d.
6 I() 0 7' 10 0
• 10 0 {; lO 0
li JO 0 • á 0
2100300
I 10 0 :I 0 0
;J lOOi. lO 0
300 350
2 0 0 2 10 0
1 0 0 I lá 0
3 lO 0 ... 10 0
iOO 4150
250 350
1 0 0 1 lG 0
o 6 0 0 15 0
o 16 0 I 0 0
250 860
160 200
0100 100
o 4 0 0 10 0
o IS 0 I 0 0
1 10 0 2 lO 0
o lO 0 I Ó 0
o I 0 Il 6 0
I 16 0 1 18 0
I 8 0 I 12 0
o 18 0 I 0 0
lOO 146

,. VERIDlGD MrT

O~S LA.ND.
I

DlNSDAG, !.1 MAART, 1897.Witte superieur prima...
H pnma

Eerste witte
l'"cede "
Dcnle "
Wijfjes snperienr

b'OCd tot geWOO1I
twcede •••

lt derde
Byocks(fancy)... ...
Z-.ne goed tot super lang

" mlddelm
, "kort ...

Zwarte IOferjeurkort ,..
" vloe ,.. ' ..

VrJe. goed tot Iuper lallg
medium
kort,..

NA een, lang kruisverhoOI' VOOI'het Brit.
sche C~rter·select comité is het verhoor
van den' heer RHODES, f'en van tie voor-
naamste, getuigen, geeindigd, zoodat men'
een vrij juist oordeel kan vormen aan.
gaande den geest w:tann het onderzoek
zal wo~en voortgezet. Hoewel het
grootste ! gedeelte van de getuigenis in
Znid-Afrika I goed bekend was door de
Transvaa'sche g1'Oenboeken en het Kolo-
niale blaQwbtek, tocb zij,!ler eenjgo punten
van belaqg aan het hcht gekomen waarbij
wij de aalldacht.wenschen te uepalen.
Het is Iuit het verhoor vnn 1.1. Vrijdag

.zeer duid~lijk dat de heer CHAMBERLAIN
vriend.sc~p~lijk gezind is jegens
den heer I RHODES, daal' hij .zijne vragen
zoo ge8te~d heeft om den heer RHODES
de geleg~nheid te geven rich zoo goed
mogelijk ~ verdedigen. Het is dus vrij
duidelijk aat de Gecharterde maatschappij
nieU! te vreesen heeft van de tegenwoor_
dige Britsfhe ~eering, en dus ook niet
veel van: het comi~. Het is wel waar
dat sir WlILLLUI HAROOURT en de heer
L.-\BOUCHei,RE getracht hebben tot den
grond der! geheele 'schandelijke geschie-
denis door te dringtn; doch llit de 1
leden van }let comité telt de Iibel'ale partij
slechts Vijf, zOodat sir WILLIAlI. zich jn
de minder~ei4 geplaatst zal zien, indien
hij en zij vo)gelingen .zich niet met de
inzichten de nominees del' l"Cgeering

De vragen van den
waren ov.ereenkom_

bi.i de weder. aanstelling
de grieven der uitlande1'8

ouael·zo,clJl.t worden-het. feit dat
regeering onvert(>gen.

eq dat .-.le getui.
;........."rI.,...... zal wordén door mid-

vijanden der Traus-
rNJ'_lnnD" schijnt

met het
den heer

Municipaliteit van Montagu.--Municipale Kennisgeving.Secretaris.
Executeuren Testamentair.

J J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.
Malmesbury,
. 6 Maart, 1897.

inf.cJ'1c~
ti vlos,.,.

SpadODllI(jonge vogels), ..
" ...... Ien hard '"
" elrieb

Staart ....It
"Ilkleurd ....
donker
BB

KENNIS wordt JJiermede gege-
ven overeenkomstig sectie

125 van Acte 4b vaIl 1882 dat op
eene vergadering van den Raad op
den 3den Maart, 1897, gehonden
eene belasting' van Id (een penny)
lJ] het £ geheven en opgelegd werd
op alle ouroerend eigendom binnen
de Municipaliteit Voor het jaar
1897, en dat gezegde belasting ver-
schuldigd en betaalbaar zal worden
op den eersten dag mn Mei, 1897,
ten kantore der .Municipaliteit.

Op last,
J. IIAMJLTO 'i WALKER,

Secretaris.

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

UIToEHANDTEKOOP.

"DRA.O
SOME STRAND,

N IBUW 'LOGIBSHUIS,

VSLLU.-8ch&ap.,ellen lijn thana "id ill bUD.
d.ls; andere soorten ouver1uiderá: Wij notee.
ten :-
Aferinos, in bdls, ongesortcerd 0 at 0 0
Oe&cbor"n '.. •.• ,.. 0 2t 0!lt
K8IIpIlCbeper stuk ... ... 1 2 1 B

" lammer en besehlJdigde 0 li 0 0
Bokvellen,ge8I)rteC!rd ... O.8f 0 9

" bescil&dirl. ,. 0 0 0 a
Angora...., geIIOrteel"t '" 0 4f _ 0 Il
Angora.ycllen, geacborcn 0 3J - 0 4
' bescb&d'gd 0 It 0 J

Huiden droge .. , .,. 0 0 0 6
droog geIIOuten ,.. 0 0 0 II

"natte ... 0 21 0 0
" ~ beschadigd 0 4 0 4t

Springbokvellen ....., 0 6 0 6t
BOKWOL._De eeltigé verkoopiDg die ilUlcrt 000

rapport tall y~rledenweek, plaat. had, ijjeen per,
cec.l van 6.~balen 'i\~lJterwooltegen lOl van het
J&nIJellTIlledilltrikt, gmnerlrt J.F,R, De kooper
Tan ,Ut perceel I. "oor het tegenwoordige niet
g''.l1egcu verderemken te docn, en er sijn goen
orders in de markt hetzij voor ·...intr.r ol rorneTWol,
dCIhal.,e ,. <Ic m&rkt weilr lot stilxtand gekomen.W'l Doteeren _

DE volgende Plaatsen aall elkan-
der grenzende en Hlee~t, allen

hepJant met Vrucht-Doomen en
beLoonde stalldhoudend water

l
n.l.

Botrivier, groot 2, iOO morgen,
Papkuil 892 morgen, TwaalffontelTl
800 morgen, WclgcmoeJ gil mor-
gen en Eel"stehoop Scj.(j Illorgel!.

Voor h\jzonderheocn umtrent
prijs en vo:-del'e termcn doc ;t<tnzoek
hij den ondergeteekende l'lgenllar tot
c1t:0 1sten Mei, 1S~l;-.

P .J. DE KO(' K.
Bott'ivier, Villier::idol'p,

HETPu
ken

dat Dok"ter
genecskunde
Wijlen Doctel'
raktijk te K'

Phrlip
wa.ar b'j op
Patienten te Oll1nll.oetelJ.

~------ - ----
AANOELOOPEN.

(')"l' de plajlts van den onderge-
teekenue omtl'ent ecn maand

g-~ll'J(,II, 1 Zwart wltpeus ezel, met
; Wit staal t omtrent 2 jaren oud. De
\ el~l'Ua;lt· kan zulks terugbekomen
mits bdalende kosten dezer adver-
tentIe, alsmede alle andere billijke
onko3t..en.

------- - Per lb.
.. d. a.d.
I 4 I ii
I J - 1 a
I I - J lt
OIO - 0 lOl
08l-09

WEGGEtOOPEN FRED J.
BIlliJKE PRIJlEI

Super !ang zomer bokjes ...
Goed tot soper!angelODlereenlc
MediumtOlIallg IOOlIWr eerste
wiDt4!rbaa}, (onl.). ... .,.

(kort)""n!EGGELOOPEN ftr hj Feb.
. ,VV een bleek yale Ezelin met
~Wnl·te tt'eep Over de schoft, .~Jaar
oudj io d ri{}hting .an Clanwilliam
en #Vanrbijnsdorp. Bij wien ge.
meld' diet aankomt gelieve kennis
ut geven aan.

....~ • ""1

."- . A. J. SLABBER,
< .Cladook, Moorreesburg,
": ;. 5"Maart, 1897.

l

J. J. DE WET,
Artms, Vist. 'fulbagh,

, 5 Maart, 1897.

YAIf D. SPUY,IIfELlAH I CO.
VanduAfsla~ers en,A/TentiJn

Tel. ad. Malmesbury en
uUNJTY.'
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8VOé~
8voet
8 voet Wl81:~~m~,MJ
io voet'
10 voêt·~ eD.:UU"yO~~~~
10 voet Wiel ,
12voet Wiei ea ' " '. tT-o~ '.
12 voet Wietem:SO vdêt iTor_
12vOetWiel en 40 ,voêt'To~

O:P.',E'UC HT IN 1845.

, r;.i!t~rd bij At;te, Y&r/ Parlement '881~illdmrwi18

~~toor: Dw.m!STRuT, Kaapstad.

,

Pompen JID l1le .. rt ol .p.iaDe'PUttel
pUseD. '

Deze WindmoleD.8 siJn op, ~n 'verbeterd
plgn ingericht, en IJter~er dim iéta nog iIi dit
land ingevoerd. . De: t?l'e, ne zijn stei',k ge.
koppeld, en de WIelen Z1jfreguleerend zoodat
el' feitelijk niet Daa-r omgerien. beboeft te
worden.

A.LLE INFOlUU.'l'IE 1(B'l' PRtJDN vAN , t en Sterk 1&
verkregén w,orden m.t,S~ ",'.'

'nD,n""·rn ....' '.I:Iówár~Ja,,,Z,,eedschéen ," " ,"" "
~_,U"VILU",OeQ 'HoYarda Bg~l 'Da1o:BO~P!m.· GJOnd.~.

De 1tlassey Har& ,~U;va.~r
Zaaijer. Deze il de ·oo~te:~COWv.~r DOg ieQlaakt

en geaft alle 'voldoemng. . . ....

DI1lEnElllU!]!; :
lIon. ALFRED EBD~, VOOrzitter.
H. lt. ABDImNE.
aENRY SOLOMON, SEN.

. FRED. J. OEN:TLIVRES.
PA.UL DI VILLIERS.
GODFBlilY SICH.EL.
1. G. STEYTLEB.

om. H~Y BOLUS.
. _Rl Hou,. J. X: MERRIMAN, M.W..
V~ &1&81'11- Gl!NEE.8"KtrD~·G.E .lOVISErn.
oud, G. E. C. ANDEBSON.l(.D .•M.C., Lon don

. 'liOfte kol .il.&.C.S. Engeland.

'd~~ "¥Op. B~~n $ChQtm~ees- I!JJI.tIJDC1l] PBDJE.. £175555
. en '~deF8D gelieven- kennlS te INKOUlf . INTIAEST 85'965

1l0!k~~d.!~~·t::;:.:~~ ain. den ;o{ldergeteekende lOJD8:U IJRUDD ~ . £1,86~S48
&lle'biJjjJb .kosten.clullen Gd«l &l~gd i/t ZWd-&.fri1«.uznrche Waard~

~W""Q. W-o~n., .
E. J~"LOUBSBlt,

Do.9rntontein ,
diat. ~~bnry.,

. "

SSfLS &OOMPY.,2~~p~~r,
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

In termen van Sectie 14 van de .Akte van OvereenkoniBt van deze
.Maatschappij, zal op

-;DINSDA.G, SIS MAART, 1897,
OM 2 UUR 'S NAMIDDAGS, I

E, Vijfdo Jaarlijk.sche Vergadering van Aandeelhouders worden ge-
. houden aan het Kantoor der Maatschappij, hoek van Burg en

Waa~traat, Kaapstad, ten. einde Rapport te ontvangen van den staat der
" .Bezigheid van de Maatschappij opgemaakt tot 31 December 1.1., en ter
.. " kiezing van" Direkteuren en een Auditeur in de plaats van de aftredenden=: die allen berkiesbaar zijn, en ter verrichting van zoodanjge andere

~<•• bezig-beid als de Direkteuren mogen voorbrengen. .

A. B. HOFMEYR, Secretaris.

,·ft&G®LOOPEN'. . '. " ,
OP den'22~ten dezer, v~n d~~ats

BrQu,w,er:s ,Kloof, 4 ~zela,
geb,'ran<4nerkt, op liolc.erbout ~ ..v.A.
Heeren Scbutmeesters en Vnenden
bij wje gemelde dieren mogen
aankomen .gelieven kennis te geve n
aan

LOMBARD v. AARDE.
MPlmesbury,

gecertificeerde Hrilf:nder~' 24 Feb. 1897.

wijler voor de Bark" Oost -W-, "'_E-'G,~'G-',E-I-A.O,-· o-p-'E-N-
,"VAl'" .. " School (II. Klas). Hol.

~nl~:n een vereiscbte .
cé-rtificaat 'VAN de plaats Leeuwendana een

, bruin vaal merrie &el, be-
jaard, gemerkt ter kruis X Klas
li~ker zijde van den nek. Heeren
Sohutmeesters en aaderen bij wie
zij moge aankomen, gelieven ken:
nis te' geven aan den ondtirgetee-
kende door wien alle billijke on-
kosten zullen betaald worden.

G. P. C. DE KOCK. '
P.O. Klipheuvel Statie.

apPU(lMliee .'VI.I'~A'.Alit eVan ~tllig ..
4c~l)'if1t.e~, te1wor'd'·'6'1]ingezonden naar

HAlIl'Af:ilriil, niet later dán 2015ten
a.s. ~
'T. C. BOTHA, Secretaris.

_.sOl~n,Jeal~la Vlei,
Goudini Weg Station.

. -Drupers lutsebappij Van de Sandt de Y1Illers &: Co. (Beperkt). '.
M. R08S,.&CO~i

STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.
~. ., .,

-,!L&BIEEN£ JAABL'JKSCBE VBB&ADEBIN&
VAN A..ANDEELHO"O'D.J!Jaa.· UAT8TE UIT8ETALlNQEN ' •.

;It

rou- nn, ftl'llChillea4a dltlD' ..erd"" bet.ald
.. d. "o~ .,m_· .._ w.n 11,000 nn cl.
tOlIprollbfijke ~'_,
})vv in .188e. &tuld..
.7 lAAB... ... ... ~ma
~ IAAB Ol·... li '!li
10 JoUR oe... 1:84(1
JO JAAR - _ 1,'77
liS JA.A..& ... _ 1 B23
11 lAAa .,. _ ~
t JoUa ... 1.160
• JUJ& ••• i.l06
• JUB '" '" l..06I

'lt'TLLIA)f alAUP U.l.. "--v;.

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,' "

" ;.:' ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

,,,( r. , 11' ET·, On~bij.t-, en' Theeservies, Toiletartikelea en alle lOOrteD Aarde-Kr, ~ werk ill groote keuze.
~ '. nan~- en ~'!\fellampelJ, VJoe.rlampen voord~ Voorkamer, Tafelmeseeni .enfan-laate- artikelen en a.lIe HUlshou4·Benomhgdheden. .
t Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-,of Verju.J--

dag'8presenten een Specialiteit. Juist ontvangen een ladinr ftD hu
•peoiale Port.

"VlarORIAN WATER-WHITE OIL"
•600 VUURPROEF ...

PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN ~.
DE DESl'E OLIB IN DE VAan.

L&ngem&rktstraat en Kerkplein,
J. LAWLEY &

KA.AP S TA.D,
CO.

, . , I --' ." ~:' , " . ~

ederlandsche Zuid-Ajrikaansche
SPOORWEGMAA TSOAHPPIJ.

ortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
eren van de Zee naar Johannesburg, Pretoria

, .dere plaatsen in de Transvaal.
&.!IQ ...... lijksche personendienst van Lourenco.
ues (Delagobaat) in 24 uren naar Johannesbura
uur na-ar Pretoria.

• • •
Overjassen en Regenjassen.
Witte en Flannellen Hemden,
Broeken, alle Quatiteiten,
Hemden, Caps en Steve Is,

Joor Heiligen' naar Johaunesburg li f7L-tD Ja i71
n " "Pretoria. M'Ga. 6d.~J3 ..- )

'agelijksche,pe.l."s.onendienat van Durban (Natal)
ohannes.burg, Pretoria ên andere'. p'laatsen In

vaal en Oranje Vrijstaat:" I •. ,.

i Applicatie,s
I "

MET cer.tificaten, voor Tweede
Assistente te Riebeekskas-

~l, worden ingewac~t tot 3 .April.
SaJaris £60, Muziekgelden extra.

i N. J. A. LAUBSCHER,
+ Secretaris .

2 :MuTt, 1897.
I

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Yarkens, Schapen,

ENZ.

Kantoor de Maatschappij, Kaapstad,
26 Februari, 1897.

'WAARSCHUWING BeTOudeuhebbenc1edat zetw teIU.M. . '.' '- • iD D&am YIUl 0llII iD de OlIUItNkea _

.ll19_~otan beete111qen &aueemt, IlOOweuolleu WfJ het Publiek kena.tII te ....
'- WtJ BUITEN DE KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTECENWOOIt-DICD WORDEN.

o Mana en Jongens

KAAPSCHE
l

GODVER.MiDITS SPOORWEGEN.-, , LACTIFER
"'earw~ ftIl LIYW.

Tenders voor. Steenkool.

TENDERS worden gevraagd Zonde.rlfllk
voor bet leveren van 45,000

Ton "Ocean Mel'thyr," of eeaig Eenlp A... ~

ander goede Stoom Steenkool Voor R. Wil 'SOU, .,. ZOO,.U,·,' .. &het Westelijk Spoorweg Stelsel, 11 11 cl ....
Kaapstad, en 24,000 1'011 voor het IT. 8£ORGE8AT~
Middellandsch Stelsel, Port Eliza- _
beth, gedurende de 6 maanden
eindigende 31 December, 1897 ..

Vormen van Tender Voorwaarden
van Kontrakt, en a.Ueandere bijzon-
heden .kunnen verkregen wordên
van den, Agent-Generaal der Kolo-
nie, 112 VictOria Straat) Londen,
S.W., of van den Hoofd M$gazijn
Meester, Kaapstad.

De ~te of eenige Tender niet
noodwendlg te worden aangenomen,
en de Regeeermg behóudë zich bet
recht- de gebeele kwantiteit of eenig ZUID-AFRIKAANSCHE
deel er van waarvoor getenderd is KONINKLIJKE MAILDIENSTte aecepteeren. .

Verzegelde Tenders, geadresseerd
of aan den Agent-Generaal .der
Kolonie, 112 Victoria Straat; Lan· DE S-toomhooten deser Lijn vertrekk61l
den, S.W., of aan den ControUeur . van Kaa.patad Ila&r Londll1l om den
en Aac;liteur~Generaal, Kaapstad; en anderen Woerutda.g, te 4 uur n.m, Il&Ilr
van buiten gemerkt, Tender voor Madeira en PlymOllth, te Sint Helena en
SteenkOOl, zullen aan die Kantoor· A.cienaionaanleggende op de bepa.a.Jde tue.

achentijden.
respektievelijk worden ontvangen I(ar. 3-NORHAW CASTLE} Kapt. HUJuso,N
tot op YRIJDAG middag 19 Maart, ,,17-DUNOTTARCASTLE, trapt. HAY.
1897.

IIEN~_)DIGDt
LEERJONGENS voor Zadel- en

Tuigen-makerij. Doe aanzoek
bij RUTTER, Darlingstnaat, Kaap.
stad.

IBE.NOODI,GDI '1

UI'..EN Onderwijzer voor de derde--!-1' j kIss publieke school te Vogel-
vle], _iD het distrikt Mosselbaai.

~eqnis Van Hollandseli vereisoht
Salaris £122 per jaar.
l)e voorkeur zal gegeven worden

aa.»;1 tt_en ongehuwd persoon die
10gl~S. verkriJgen kan tegen £86
pe!'JJaár.

Werkzaamheden te beginnen na
de :traasch,,~tie. "

~toeken vergezeld van kopijen
van Iget,lIigsébriften te worden ge-
zonden aan den ondergeteekende. .I

iDAVlD WILCOCKS, V.D.M.
Mos~lbaai,

19 Feb., 1897.
I
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.Bemoedigd door de enorme
verkoopingen; rnaken da Fa-
brikanten zich ge,reed om

SIaO,OOOBLIKKEN
. TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-

'~
. :0. '

•••••

,-.00"
';."'_

rlkaanschs Vertegenwoordiger !_

CHAS ..W. HOLMES, '
Timber Straat,· Pietermaritzburg.---+-----

B. G. LENNON en 00.
!lIYlfES, XATBEw en oo.,
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. lA \VUNOE en 00,
STEPHAN ](oPRERSON en 00.
en bij andere ~~n.

K.AAPSTAD.

i
i DURBANVILLE.

ON~EIlTARiSëHE SCHOOl.
k•• oonXGD. ' .

E~,~!"Eerste .Aaaistent, Sal~s
I ~80; Ook een Tweede ASSIS.

tent ivoor bet Kinder-lXIpa.rtement,
SalaJ1s £60. Wer~mbeden, in.
dien ~gelijk, dadAlijk na de April
~.tic e te worden aanvaard. Er is
een ~i:lde opening op bet dorp
voor ieen bekwame musiek -onder •
wij~rl' Appli<m&iea met getuig-
echmt:n te worden gezonden aan
den ~ndergeteebnde vó6r den
20st6~ M.uiT. ' ')

i D. J. DE VILLIERS,
j Secretaris.

18 Fe~rua.ri, 1897.
-l

De II CASTLE MAIL " MaatschappIJ.

.GSTRAAT,
W. SINOLAIR,

Hoofd 1d:8gazijn Meester ..
Kaapstad 28 Jail., 1897. ..

&;
van állerlel

Behoort men altijd eerst te,g~~ 'om
~BUISKACHELS ·EN LE"QiKANTEN.-------'_.,'."";!'I

t

t
I
~'-

&VANO·! GVAlVO!
VOOR ALLE SOORTEN GRAAN,

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

VOOR BOOM· EN WIJNGAARDEN,
.£6 10,1-per Ton. ,

£nkele Zak, van 200lbs, 14/-
VOOR AARDAPPELEN,

.£8 10j- per Ton.
Enkele Zak van 200 Ibs. 18/6.

Ane-sContant; ~I'ij op wagen op SpOol'wegrijtnig.
Goedgekeurde wissels gt'nomen Voor krediet termen.
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet termen.

OP AA.NZOBSC, SZJ

,WHITE, RYAN & CO.;
BURGSTRA.A.T.

NVRAGEN VAN 'T BINNENLANoD WORDT
PROMPTE AAN~ACHT .VERLE~ND. .



£9,000,000 !

LO~OJlN, I) ¥.....,.-.Het ",Old. btt'Wil1'eJif
ot de llameowerkipg ~. 'ae 1I.ik·IPII!IUMI4,~n
IpanuiAg UI kq_nneo !liaan die'
dwaog--maa~ltm' v.~ -1rordt.

VERDEDIGINGSHAATREG1RLEN

LoNDEN, Ó MA.UlT.-{~euttl').-In antwoor<}
op eene v'raag in he, lage.rbuj hedenal'oud Hi.
de de beer Goseben dat men van plan was een
reserve van visscherln! ce vormen, die nahij
buis geoe.filnd souden warden. Do. admirali-
teit had 100,000 man op de actieve lijst, 25,000 in
de seernacht reserve, on IO,DOO gepen ion eerden.

DE MARKT SLAP.
. LoNDEN, • MAAItT._:_!Jen .tweede
IUke nota ia -..n de porte pl~blt .b"'~Teno ...
kende de troepen terug
binnenland V1Ul .Creta naar de
dende dat eindelijk &leclata een
Turksche troepén !Roet 'bliiqn om
vemsur te besobermen.

KAAPKOLONIE.
(R<U1t:J'.lslegram. )

. weN lut gepven'
~geven. . .
:Aan. den MCre1aril werd o~ragen nr.

~eidene Jleerell In.bet doW :Riebeek WeAt te
infQrm,eren· dat. .bnnne dftldbeiningl!n te na
aan den weg zjjn, en daar de gepJ'Óclamll4lrde
weg door .bei dorp loopt en niet verlégd kan
woJ'l!en, moeten de heioin.gllD waar Iii te na aan
den weg _ijn verplaatat worden. . .

Den eecretaria werd gelaat tenders te vragen
voor hei maken V&ll de oude fl8Ctie van den
Vredenhurg.weg. \
...De l'1IIldvaardigde den beer D. Brink en den
IlOOretaria af om een ezel te koepen. '

Den aecretari. "erd gelut tenden te vragen
voor bet v8J'll()ba1fen van 1 tot Ó Schotsebe
karren en van 1 tot 5 enkele zetten nieu we

tqC~ten dat· de gebeeie raad de' karren
dieren, en tuigen; tb&ll8 in ~it \"IIn den mad
op den 6den April za] gaan tnspeceeeren.

Gelezen app.lieJlitie van de opzichten voor ver.
hooging van' 1I&Iaria.

Besloten da·t de uak zal blijven overstaan
t-ot volgende vergadering.

De secretarie rapporteerde dat- applicatie ont.
vangen wae van liet derpsbestunr van Riebeek
Weat om eeue belu.ting van id. in het £ t.
beifen, waarvan kennis gege-ven wu en dat de
bellUltin'l' \'@rtIlbuldigd en betaalbaar sal worden
op 20 Maart, 18117. .

Gelezen circulaire omtrent kinderpokken._
Genotuleerd.' .

Applicatie ontvangen van deu beer J. J.
Hoffman voor betaling vali £3 lOs., voor het
reinigeu van don' dam te Oudepost, Besloten de
sow van £ I te betalen.

Geleeen applicatie van den heer E. Loubser
om verlof voor hot plaatsen van 5 nieuwe
bekken over zekere wegen. Besloten .at de
zaak tot volgende vergadering hljjve 9verataan
en rechtsgeleerde opinie over de zaak inge.
....onnen worde.

De heer N. J. H. Oroosor deed aanzoek om
de aansteUing van een commissie om ondersoek
te doen in zake het d ispu u t om trent bakens
op de plaat-aen "Am08kuil" en "Oljjven.
bosch."

Besloten dat de commissis zal bestaan uit den
voorzitter en don heer W. D. lIfalherbe, onder.
"Orpen a.:w de goedkeuring der botrokkene
Ra.rtUen, An dat de dienston \'110 landmeter
Smuts verkregen "orden.
Aan don secretaris wel't! opgedragan de

noodige kenniligeviDgen uit te zenden .en een
waarborg te krijgeD voor de betaling VIlD alle
kosten.

Besloten de regeering te vragen den weg van
Mamre naar Papkuilsvlei t-e sluiten als eeu af.
deeliogtl·weg.

De beer D. Brink gaf kennis dat hij bjj de
volgends vergadering .111 voorstellen dat de
'l'egeering gevraagd worde een tekere som op
de 8up~lementaire begrooting to plaatsen voor
het ID8iCenVRnde berg-pas van Zwavelberg naar
Wijnkeldorshoek. .

D"II seoreteris werd gelast het gereedschap,
voeder en de dieren van den raad te ver.
zekeren.

Aan den secretaris werd verlof van afwezig.
heid verleend voor 14 dagen.
Den secretaris werd opgedragen acbikkingen

t-e maken met den beer Killan "oor bet wjjder
mnl.qn VaDde wegen tusschen Riebeek West en
Riebeek Kll8teel.

Besloten qat een welkom.t·adres dool' den
rand den . ~eden "an hel Bondscongres,
dat op II dezer hier vergadert, zal worden
aangeboden.

Rapport van den weg· inspecteur gelezen en
goedgekeurd.

Daarna verdaagde de raad.

,
• li
, "

Lox oz x. [, MAART.-{ RelJl.<r).-De dekten.
markt is zoo •.Iap mogelijk. van wege de don'
kere toekomst vnu deo politieken toestand.

KONINGIN EN PRESIDENT. ANTWOORDEN OP

.A..
IIUll.
., Landou.

LONDEN. ti M.uRT.-(RdUlel').-De koningin
zal op weg naar Kie" te Pa.rijs overbljjven
OIU .. en onderhoud me' president Faure te
hebbeu.

LONDE1!, 7 !I.U.BT.-De Britaché
Creta gJUlt van Selimo naar
eskorte van een gemengdee~:~~~~~:~ttviif bonderd man om te 0
bet vrijlaten van 9,000 Muselmanuen,
belegerd worden.

Men verneemt dat Griekenland
de nota del' mOfendheden ui
wel om te we.igeren de vloot en
Creta weg te nemen op grond dat dit
zal zijn Toor root en woord"
Ds porte beeft op de eerate nota

gendheden geantwoord en neemt de ~oc>rit"II.>n
In beginsel aan, waar weigert de bi.izmtd.,rh, ...
den der autvoomie van Creta te bilisDloslliien.
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. LU:'<DES. 6MAART.-(Relt/",.).-Den Duitac~en
qjk".ja!( " schrik IUUlge)wlgd door een eisch
"an de admiraliteit voor eeu extrn som van
£9.1.J(~I.f)()O voor nieuwe schepen, de som te
leopen over een tijjperk van drie jaren. Bij
bet indienen mn de motie drongen de vertegen-
wl)orJig'~"" der admiratitoit er op aan dat
Duitsehe invloed naar de maan zou gaan ah<
de zeem ach t uiet ill staat WIlS impressie uit te
oefenen aan afgelegen .'muden.

SULTAN VAN KORIN.

Sympathie met
~

Lo:\'DEN, 8 M.uRT.-Een Tergadilriog
gisteren in Hyde p/I.Tkgebouden nm' te
teeren tegen den d wang op Griekenland.
duizend mensehen wnren tegenwoordig.
willigers verlaten Engeland om zich
G rieksche leger aan lie sluiten.

, .
GEEN TROEPEN MEER NOODlG.

LO)/DE:>i, 7 ~rAART. - (IlruI"'.) - Het bevel
voor de af.endtng' "an bet Sutfc lk regiment
nuar de Kaap is plotseling ingetrokktlD.

Lr,SDt:s. M ~l.~A"T. - CR,u/fr.) - De sultan
yan Koriu i, heNteltl o'lder llritsohe protectie

RUNDERPEST.

Een raadgeving.
OORLOGSSOHEPEN. KDIBERL.EY,8 ¥AÁRT.-Dr. Hutcheon,

niale" veearts, beeft do
bier geraden bun plan niet op te
runderpest door het doodsebwten
troepen beesten uit te roeien, daar
kingeIl voor hot beginnen van inenting
voltooid zjjn. Het comité heeft besloten
~en8 advie8 van dr. Hutcheon te handelen.

Te PotchetStroom.

, .
~I\!L'SS$T.IP. il ~r.III<T.-(Hp,,/a.)-Het oor

lt)gs--'t'hip F' ..r kw arn glli'teru\'Plld van Zanz.ibar
en Jd oost.ku cr aan. De St. (;t:'llr~r. wordt op
J..n 14den verwacht.

NATAL.
POLl TIE VOOR RHODESIA.

Dr. Koehs

. PJ>:TER.I.IAJ<ITI.ItU''', 8 :\1.I.lkT. - (Reute,')-
y !lftl~ man, did rhalJ!~ ill do imperjale bereden
inf,,'tr,t.1r1o d ienen, 1.ul1 ....n bi,uh:fl eelli~e da.gen
"311 hiel' gAAn um aich re voegen lJij de Char.
ter~d compagnie .. politie. k~i>"nde die cow.
J",£"ie hu" ont_,lll,;' uit niksdienst De man-
nei ~~\'en zich vrl)\Villi~ Aan '-o.. r de polit!e.

AI het vee in de distrikten Jacobsdal ell
bof, twee weken geleden door "ar. Km
distriktsdok-ter, ingeënt met dr. Koehs
is in goede conditie.

ORANJE VRIJSTAAT.
EEN AKELIG TREURSPEL.

Te Potehefstroom ent men druk DIet
verleden Maandag waren er reeds l!ooo
gei ot. De resultaten van de inenting
plaats van den beer J. K van der
zeer gunstig. A lleen die beesten die de
onder de leden hadden zijn gevrekt.

; i
J.\l,r.It.~r~I"TF:I-':. I~ }'I.L\I~r.-(."i'p ...("i,f(,l.)-Een

Jon~e tHH'r I{euaail.d Hendrik Kotz';. zoon "an
Wille'" Kpt.,:. \'Iakfontcln distrikt J:o·"ures.mitb.
d,~ Uid r.,·ht 1'1) het hoof.l _citee!) te zijn ge.
W~i:~t l'Io~cn eelli~t:ll t.jd. h~t:lft h':!"dtHJmorgen
"ell vre"'dl!lk lreUI>lpol b...Jr~\·d" op de pI"". ts.
H!I naif} zqll ~t:weur en na eerst toen gekleurd
dlt'll."lllllu~Je d\)I)d~o··,.('hotf>f1 t e hehl~n in het
h'll.' 1'1",·".1" 1"1 ",Ifm!)ord door zich oumiddsl.
I:)k do,H._f te sc lne tc n

De heer Rhodes en de
kanera

(Rrute,../~legrwnll/m. )

BRAND EN KLOPPl!!N.
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VERDER VERHOOR.

Z.-A. REPUBLIEK

• en
zoek
liap-

J"ILl.'Sf:~I:I'~',., .Ih,"r -(Ilwur.)-Het
m~ul'eJ-lUa ;li/.UII \ un dt" firma. Ooodman en
Fa!lt"hal!~ werd Z:lt..tH~da~a '"oud door bzand ver-
111,,1.1. lie voorraad. ge""I"" op [GOu. was ver-
eeker.l In u\J Pun EIi7. ....betJa brn.nJw:..a.rIKJr'_
<'11 t!'u,tmaatS<:hapl'!I. Et" a'''l~"nzend ma~.
~IIII werd zee r h"""h:"Ii~oi. De- tlinke maatre-
gt:1lt'lI van den hlunJwtler ttfl een ruime voorraad
Wi\tcr \·OOrW.W",IflOll de vvr-Ier e uit.br~jdilll{ "an
.den brand.

TU""""hen de bll>!'.. "",Jc biTer politie bad
er g-l~tel1nond bIj de (;1..'0. Coch rujjnen een
bot"n,; I'LLat", W!l:lfUii drie koru;tabtl. erg be-
•""1'" werden terw!!1 zli trachtWJl een eind le
wakP" aan hot standje.

Regeling van de wijnmarkt.

LICENTIE· HOF.
.t.

. \

ST

PHETIJl<I.\. Ii M.IAI:T.-( 1&1l/-r).-Het licentie.
bof zat valldaHg eu zoowat n..geutjg aI;>plikat'es
VVfJT drank hCentie.H werden Hl htjrzienlug geuo-
1'IIt'11. Up een paar uitlolHJt:rilljJen na ,,"en.ten
b!Jlla allen toeg" ..LAan . .,llId&>.,blj"" allen ver.
nlt:'uwingell, en alochts WtUI~KUnieuwe aanzoe-
ken. d

.',,

RHODESIA.
Ipll. TWEE ARME DROMMELS.

~,II.I"B('ItY. ~ :\LUUT.-(llru/,,')--Twlle W.
fer. Zlnga.tlr en .Job". "an bet dlStl.ikl MaJOS,
wenlen h",len "'>or rechter Wa.t.... ne_y.er ge.
hrl\eht op een aanklacht vau rebellie en Jobn
b""en.-lien voor moord op Fauld. een prospek.
tor dIe te :l-fn ... " gedood WM. Dl' besehuldlg.
den werden .clJUtdi6 govonJen!lan rebellie eo
'·cruord",dd. Zing'ler tot "ijf j..a,. en Jobn tot
tw,,,, i..ar bllnl"u ~rL>.,jj. ~e\'t;nde de rPoCbter te
k"nll~n dal. daar '-li s:"cbt..< allderen volgden.
hj i h~fI niet st reoger kon IIt'1..1fen, ata.-v de voor-
mannen wudeu. als zij gevahgilJl werden. beel
wat and~,.,. g....traY. worden .IU

. 1

Het Trttnsvaalsche Hof.
• I. ./. "'-. ,,

Een voorloopige stap. 1"',

\ .
Pk" 1'''111.1, ii M.IAI1T.-Do· bali .. beeft een

Ln .. f aau <tt-Il prffiidt"tt ;"'drl,·ht -in \'erband met
Z!JrJ fil lM.;}t-: ve, nUlar dH hoofdpunten VAU de
r.a.3.k WtlrJ.,;n tllel! aang.·rtiet-d.. Het is ZOOV6r
slecht .. een .ovrlOl'jJi5c ~hp.

·1

l . f

EE:-'

Vraag aan alle reo:hters.
AGEERE~D RECHTER AANGE.

STELD.

, 1r

~
d
D

PHt:T""'A. i! M.-L\RT.-De recbtel.'ll bebben
!.er kennis van de r~geerin;{ gebracht de raad.
"..""ubeid om een ~e"rend rechter anIl te etel.
It'n om d6 plaalA le vlIlIen van "'iilen den ague.
renden rechter Kleijn. Advokaat Euer legde
beden den eed af als zoodanig en zal op reja pan
om het Heidp.lbergsebe rondgaande hof te doen.
Toendedrio rechten verleden w.akditn brief van
deo president kregen. zond de rechtbank een
antwoord ten effekte dat zij van gevoelen was
dat de president geen recht had d.4}vraag slechbl
aan drie hunner te stellen. Zijn boogedele beeft
geantwoord dat bij bet geheel gf'~hhaardiJf(i
acbt en dat bet onnoodig wu de vraag &An oe
andere twee te atellen, maar da.ar de lutate
hrief onderteekend WM door al de rechten,
,'oldoet hiJ aan hun wenacb eu atelt de vraag aan
de gebooie rechtbank.

. .'

",

..,
'.

Groote woorden.
--',

j.

L"'Ilt:S, H l\LL\.KT.-De Tim", merkt aan dat
dOl b,,!lCherming van de uitlanders tegen de
erg_te afpersingen van oou despotische macht
V~Nwlln ..n r.aI met 'de verwUdering tllJl bet
boogehof.

OPROERIGE KAfFERS.
HET "I.AX van den VO.rs~1'on Wied, voor de

Y;"'torla "'-Yllrua een jacht van aluminium te
b.>u"-en. zal. DaaJ' de Pollt bericht., .&llkll1'wor.
den uitge"oord.

EF:, DROE\·IO· O. ""LVK had dezer dagen op
[)enelllark"n·, ... e..tkoMt bij Lemvig pluts : '1
booten warou ooor den 8t-orm in nood. De
reddingboot !!in!( uit, nadat d'lOr de" .toombooi
vergeefs beproefd ww! hulp te bre"llOJl. T"aaJf
mnn ·are.n in de bOO-L, en tian 't 8t~.8t.ondeD
vele visscbea met lwnarena, ow hun ~uneradeD
b,i t" hchten. Zij I!.oDden er lang. .EII loon
k .....lln 't oone.bt, d ·t de reddinlilhoo~.u(l·.g._\lf'J!IL
fin ,Ju gehooie bcmao ning V"'"ttrl~n.i,e:n
verm.iste booten wanJTJ toch
JrOkamen.

Stl'~fd1ge beriohten.
KU.IlEKMlY, 8 M.,uIlT.,_Brieveu van eon'6II-

pondenten te K.uruDlAn toooen beel wat ver-
9ChH ..an geToeien ol er eflUltig. vechten .al
.ijn of nl" Een ool'~porulent liegt dat de
kapitejns Toto eJI Lukas Jllhtjes Dog h.nn loy"
litei' betuigen un de regeenna, ~gg,na:e~t

voedeel. nocih ge .. eren, UQeh.,.amm,dmtie
eD dai d.e ilriaJ niet- \1ID beu l'&D
iL .iLm, den .
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Antholli88en. W du Toit :_
te ivaardigeo om h.t beste
te weken om een publieko

echool op 'te met ondersteuning "an het
gouvernement.

Als conimj8llie.l~en werden gekozen de
hoeren 'T. n. va~ .der Merwe" W. du Toit, S.
van Wijk, W. 8teetjkaqlp, W. van Wijk, P. Bur.
ger, Á. 'Vlok, J. ~tho{llll!!(lu en W. S. Burger.

Voorstel T. ~. v;u de: Mcnv~W. dil Toit:-
Deze vell.'lldertng g~leu hebbende dat de
brand.iektewet ,ill :onse ,noord·westeliJke dis.
trikten o,nuitvoerbiar eo bet een onnoodige
geld,'erkwisti.qg ia luit des lands kaa, zoo hopen
wij dat onse vert.egenwoordigers in het parle.
went bun best doer» zullen bij' de volgende rit.
tiug de wet permi8llief te krfjgell.

Vo!)rst.el J. Autl1ooillllen·W .• \.ntlloniae.en :_
Deze vergadering AJill'tlckt hare strenge afkeu.
riog uit van de wijlte waarop sommige 'Vau de
Afrilroners den b~r Rhodes, ontnngen heb-
ben .. ook -stelt deze vergadering 1!'lllltrou.
wen in den beer P. <jf. W~e, omdat hij ook deel
nam a:ao de Rhodes.yereerlllg.

De hesren P. Burger en W. Anthoniu.en wer.
den afgevaardigd 4m den secretariS 'te ont.
moeten. :

Voorstel T. R. v~n der Merwe.W . .A.otho.
nissen :-Om de volgende vergaderin(C te Wit.
puts te hebban op derl :.!4sten FehMlan 1897.

Vergadenng, werd!. gesloten met gebed door
den heer T. R. "an djlr :UOf'we.

Niidllt dil \'oorzittlet de heeren bedankt had
ging men uiteen. I

~. ANTRONI88ES,
i Assistent Secretaris.
I

H~OVER.
~.._

No·rUl.EN eener comité· vergadering van den
Hanover tak van den !Afrikaner Bond, gehouden
op Zate~, 20 Febr~ari,.t897.

Vergadenng met gebed door den voorzitter
geopend. Leden A. Pilliers en 8. Naudé. af.
wezlg zouder ken!l~sge"lI1g. De voorZItter
verwelkomde het. Inleuw·gekozen lid, G. P.
VÏll8er. '

De notulen eener cnmité.vergadering, 31
October, '18%, gcboudea, gelezen en aange.
nomen. I

Toen ging men over tot het kiezen van een
,'ice,voo~zitteT. De hoer H. T. de Villie1'8
weN .gekozen. Den 8e<ireliaris werd gelasl. om
ds. Du 'toit eone k"'lt:llltio te vragen van het
geld door dezen tak gePoliecteerd. . , ,

De voorsitter las eén dankbetulgtng' VIUl de
Hanovar Christeljjkti jongeJillgsver\\Cniging
"oor de Ieee-stand, als )"olgt luidende :_

"lakgenkop, 10 Dec., 1896
Den voorzitter van de~ Afrikaner Bond.

Wel-ed. beer,-Op loone vergadering van de
Cbristeltike.jOngelingStreeni.~ing, gehóuden op
28 November, 1.1.. be 'n W!) de eer gehad om
van den Hanover 'tak an den Afrikaoer 'Rond
een leeJ<,.st&nd a18 g~lIChenk te ontvangen,
waarvoor wij u-OO.en ~e leden v an- dep. ta~ zeer
dankbaar zijn. Het wils h~ nocdig m de
zAaI. Nu is het deze! vereeniging geschonken
door, den Bond, '*'~ lichaam waarop alle
AITikaners prijs steil,!!), en ook op het hart
dragen. Nogmaals djluJc voor dezelve. Uved.
en de leden van den IAfrilroner Bond, Gods
rijkon zogen toewensdhjmde,

Hebben wjj de der ons te noemen,
.<\ .. Hj H,wM}:YJl, voorzitter.
J. F. jVILIOEN, 8OOretaris.

De voorz'itter vroez I'f de seeretaria een ant.
woord ontvangen had ~~n ~e mll.lliaipalit€.it o~
een brief aan haar gen~ht! De secretaru ZOI
neen. ,

G. P. Visser stelde vr>r, H. Wolfuard seeon-
deerde dat de seeretsris eeu antwoord zal
vragen:-Aangenomen. i .

Art. 22 van de' hUiStlldeljjke regels werd ID

revisie gebracht. Men esloot echter hetzelve
zoo te btell blijven. .

De voorzitter seide tU.t bjj en de secretaris
onmlQdellijk na de "br,pdering (~November,
18116) bij de weduwe 1. fAckerman "'118, en haar
het adl'e8 overhandigde. : Zij bedankte de lede ..
van dewn tak voor het! deelnemen l\&D bare
droefheid. I

Resolutie H. T. de '(illiers, 23 Juli, om het
comité uit te breiden, werd teruggetrokken.
' NotuJen "a n twee p~ blicke Bondsvergade.
ring-en op [) :Decenlber, p., gelezen en aange.
nonlt;l1. :

De voorzitter stelde 'tr, G. Wol~~rd 1IOO0n.
deerde: dat de be..ren ',T. de Villiers eo G,
P. VÏll8er tot auditeur n benoemd, worden.-
Aanienomen: I ~ : .

Alwez:igheld VIUl de heen:n A. Ct,lhel'!l.en_S.
Naudé. Men besloot ludlen, se DIet billO.k.
redenen zullen Mntooneh voor hunne ._t eZIg.
beid dat a.rttkel 3 op he~ ~.oogep&8t. ~~ orden.

De voonitter gaf kenris dat hO bij. de vol·
gend'a vergade~in~ eene voorstel zal mleveren
om eelle coinmlMle te ~oemeJl om de regele~
nategaan, om dezelve te laten drUkken.

D T de Villiers' 8teJ4e ,'oor, B. Wolfaard
lI6OO~d~rde: deze tak treenigt .ich met de
resOluties ppll8éeerd te \Cóleeberg en !,ódere
pJaatun, gevenda ome derute afkeunng te
kennen itaupande. de ,'au den heer C.
Rbodes,

De volgende
puld 14 dagen
April ten 2 ore nalmf<lqag.
....erd met gebed. door
, gealoten.

" -
, )

BRIEVENBUS.

De uwe,

EES' nJKKOI' zendt !len brief, die klachten
bevat over politie en over de wijze waarop met
de housbo ihen gehandeld wordt, HU be,,:eert
seer terecht dat, evenals de gelegenheid den
dief maa.kt, zoo ook de oatll.rel tot allerlei
6trelce'u verleid wordt als bij geen politie te zi~n
krijgt en proeven beeft men daarvan gehad u1
Bechuanaland en Grikwaland 00 t, De boeren
voeleu dagelijks moor boe hon bescherming ont-
breekt en in Natal is bet heel wai anders gesteld,
waar wen bet gebeele disteikt door knappe
politiemaneen vindt, di! nietwoveel aan cricket
en andere spelen <toen' als ooze politie, De
Natalsehe politie beschermt het vee tao den
boer en tevens de boctboescben, Wl!l.ke laatste
bij oes vernield worden omdat nree t jons:"
rooinekken 'het hestuur er over h~bben, die
meer bij de club te krijgen zijn dan bij bun
dienst. De ui4,>:lven daarvoor kouden b8t.er
gcspaudeerd worden voor wegen, bruggen, enx.,
en dan leonden de magistraten meer toezicht
over de bossehen bouden, dan leereu die meteen
de di trikten Peter kennen. Zulke dingen zijo
bet, waarop bet parlement dient te. letten om
geld vermorsing te voorkocieu. Al die klachten
brengli'O den schrijver er dan toe er over te
denken hoe slecbe ooze Koloniegemgeerd wordt.
Vele van onze groote politieke mannen kwamen
sonder penny' hi r eo nu ze wat gemaakt beb
ben maken ze deu boor "oor alle w,u leelijk is
uil' Er zijn wolven in scba.a.psklearen bjj, die
zich bij den Bond aansloten om ons te verraden,
en mannen, als chermhruckel'. die eens op
Bloemfont.ein lOO '11 groot l'ebel was eu nu
Rhodes Jlitloopt. AI die praterj] over vereeni-
ging van rassen is ook maar huichelarij, als men
cordeelt naar de leugens die Engelseh.! bladen
omtreot den nrmen boel:' dl!bi,teeren

, ,

"
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Á. 1. STEYTI.F.Il.
Mouille Point. 8 MlIIlrt, 18S17.

Eene dankbetniging.

,:,,~,~,".;
_..», ~ ,'" ~i"1~.;\~'"
,;.~..r-:";

{.:_,;,. . ~

Aa" d~1IÉditeur.

]liet dunk erkent de oudergeteekende, de ont.
vangst van rie,·.m..f1oi"tiU kisten druiven en
andere vruchten gezonden door de Christ. End.
Soe. te W oreester. Eere wien eere toe.
komt! WOTOOsterheeft meer dan seoig dorp
of di8trikt gedaan voor de arme liideM! albi r.
·Stellenbosch staat naast op dê lfjat-ik, neen de
kranken alhier d iken de -milde gevers. P:uu-I
en Wellington. hebben zich als d.o~ eo
distrikten onbetuigd gelaten, well\gt WM ër ~r
nieta te missen. De paar private personen die
iets zonden, onb'angeu bij dozen hllrt,eJ.jjk.en
dank. Kuilsrivicl' beeft. (de namen wtl ik DIet
noeman] ook een mooi geschenk aan vruchten
gezonden. '

Degenen die overvloed van vruchten hadden
en weten hoc eenigo vrucht hkr op dit dor
eiland. gewaardeerd wordt door de kranken,
kunnen zich wellicht troosten. met de gedachte :
"Wij hebben vrucht-en gehad en genoten ,6n'
degenen die daar zijn' sullen wel.wet.en h<><.
lekker het smaak]," NU--<l16 beZItters l!Jn

zalig. t., k 'k d liid alhiNogmaals ,dan I ,namens e IJ ers ,W Ier,
allen die vrtlcbten zouden. God die in 't verbor-
gen ziet, zal bet in 't openbaar vergelden. Geef
maar net tud. EeJ! ding st.aat t'Ilsl : eene goede
daad blUft nooit onbeloond.' Gaat voort til doen,
zooals gii, vrienden, in dR laatste dris m;lllnden
gedaan hebt. ZeiN een beker koud W(iter in
ZijneIl naam gegeven w...rdt niet vergllten-laa.t
staan 33 kisten vruoh ten.

n..J .• J. VA.N VEI~DEN.

Hobbeneilll.lld, 4 Maart, 1897.

I,.; ..~~
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In een brief van den heer J. Pienaar van
Zóul(jv.ier, Beaufort We t, onlangs in Ons blad
versehenen (we moe! t.en toen om de werksta-
king alles, dus ook dien brief, wat verkorten)
i een drukfout geslopen, De heer Pienaar
wordt daar gezegd in l' til zijn" vee gezond ge.
maakt te hebben, I t-erwjjl hii in 1 93 onder de
brandzielrtewet kwam. Dat was verkeerd.
De heer Pienaar kwam in II'!!IO onder de wd
ell diPte in ISSt. dus na de mvoeriug '·1Ul de'
w' t, zijn schapen VOOT de laatste maal.

s.

KOLONI.~.LE FtNANOIEN.

j
" I

Opgave "lUj de geauthoriseerde tlili,,,,vcn ."",1".
rende de UUl>ludcn g,';;indiL,1 ;tg Y.'b. I6'J. VRII
het finall(.,iecl" jaar .l~iil.i"~I;:_

Eerste Miniscer
WetgeveruIe Raa.1
Wetguvende Vergadering
Kolo.urue "er¥Ub-i',g ...
Koloniale &oer.etar,. ...
Ollflerwijs
Th<li5aorter-Genemn I
Controleur ...
Collecteur VAl] 1n voerrechten
Postm,,,,,·wr·Ucua:t1l1
Procureur·Genemal
Commissari. van I'uhlieke Werken ...
Publieke Werken

t. s d
47;801 S Il
5,0;.0 lO 0

. 1.;;,213 III 0
92.527 IS io

228.476 19 10
... 111,2;" 16 0
'" 6~2.1.;7 II Il

4,GB 1 3
!1.1,7I0 '6 S

227.,111 6 "
236:460 ~ 11

~, 73 16 :I
IH.582 ij 4.

..,I,114,4il :I 4
... 1:;1.00\1 i 11

l;i;178 III !I---

E
F
E

25 B
I6·E·
6

25 .A.
12 E,
9 E,
2
1
1
1
1
2

.. AANDEELENMARKT.
.. ". ~.

,.
.~;.~.,

(Van de heeren Johan -Jansen li Co., St.
Georgestraat, Kaapstad, makelaMs en alge.
meene agenten ..)

'. Maa'ld ..g; r, Maart, 1891.
Markt stil. '

GOUOA.A.NDEELElS'.

African Estates ; is Bd, Ballt:les.i·O.<J)d, Blue Sky
Ils Bonanza 618 Gd, Bu1l'elsdoorn 28., 'Br't4rl. S
AJAca 4.58 ru, Barn..to BJutks 298 Od, Consolidated
Gold Field. 16:78, Clydl"Sdnle Colliery ills 6d, Drie.
k1pje. (Diamond) ;SH &t, F:1t~t. Il"od Sr.. ~1. E- ,t
COa.I and Gold 16e Od, Flo,-id" Us Gd, F'ren,h
Rand. Sh W, Oeldenhnis Ei!!J'ie 6t-s, George
Goch 318, iHnaberg Sh, Molyneux West 4s, Prim.
roaes Sh Randfontein 338 Orl, Rohin80n Oi&mo{ld
2()g, Roodepoort Heidelberg 8s Od. R&nd poWer.!'
SS 3d, Band Nigelll I:li!, VOlo:elstruis 'Oon!lOlid .. ted
Deep 218W. Wit .... tet8l'llnd lJt.>ep aOs 3d. YorkSl9s,
Sheba .28, VOgelStrUl8fJon80hdtlled Deep li.. 0<1,
Worcester 82. 6d, Wi~ .... tersrand Deep 268, Yorb
14.. 3d..

4 ..\'11)11.1111 AA NDJlI~1,I~N

A.rgus Company 'Ms od ..Egi8 A86uranee 1638
od Colonial. Fire 198" Cómmerci.l Fire 65s od,
Equitable ilarine !Os, GuarrlilUl AMllrtlnee 1!l2.
Od, Colonial Orphan Charnhcr £S40, S. A .. Asso-
ciation £227 Gon·. 'Kst. .!o Orl'b"'l Chan\J!er £20 I
OS S. A. lIIïlling 42. 611, St.mia,,1 ..Bank .t6~"
&nk of Africa '£10, Att-ic&n B"!I king Oorporat;ioo.
£6, Cypberpt coal Ir. 6<1" P. It AMIl1'''noe ISe
P. E. ~g 35t 6d, Union. Bot.tlBg S7a lid.

I ·P{)()T\f'cgwel'l~."C1i
Secretaris van LnndlJOu li'

La.nUnlctcr·U"ucrna I

,
"

\ Sehu.tUng voor het jaar 11<9.}.!16 £5,285,ii06 0 (I
ui t.gn ve.., van Juli 18\1;' tot Ko\'.

189':' ... '
. "

:>,731,539 Il 9

BElil.IST.-Do mensc~en in Kim~~C'rl,y waren
Ill'g verlegen of lie den neer Conyngham Greene
als dt.cvl'y;' ti' ajfa.in. of a.l Britseh agent moesl;e.n
h.etiteleo. Om aan (tie moeIljkheid eeJl eind w
maken schreef een Ban dt;.Ij boogen cotOmissaris
en 't blijkt nu dat de pelliloonlijke mug \'lln den
boor Oreane die "an allll'.lJé ,j' ".ftit;r" is, maar
4&tde.tttel Vat'l ziin ambt .Blit ch aJent is. zoo,
nu kunnen ze "'eer over wat anders gaan deu. ] Ee

1 Gr
1 Ee
1 Ka
1 Op
1 Ex'
2 Zw
1 Eet
1 IJz
1 nO
'1 Sp:
1 p~
1 Lot
2 Spa'
12 Bee'
1 Tw,
1 Z3(l
2 Zag
1 VOf
1 Sch,

, . LONDEN.
7 Kaárt.-{Per telegra&f.)~'l'lvee-en"flrie-kwll.t

percent console worden geDoleerd tegen l!o-,.ijf.
~~d~ , .

'"..

, " "

, ., ,,
"

'~ t SOllBEPV AARTBEIUOHTEN.
\:, l

" TAFBLBAA l...
l'¥.B.-D' Palriot

over te nemen.

2Q Mu<
15 'D
2!) D
IS' D
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