
DE weduwe Mejufvr. P. J.
bezigheid opgegeven, ll:ettDeilUe.

geautorizeerd PubJiek te- verltoopen, . '_ ", ;

MAANOACy:py01Maort,tUJHst ' '..
T.-Haar Erf1Det Groot- e~-]lIC~tig W~nhn~' . - _"

gemakken, benevens de groo_t;& ShWmt~uizeu. '
1Iltgf'breide schaal de 8w,h~l'!!beei~eid _1tê(B'é'ren:
verhuurd aan de heeren Walder &'Qó{1, BlrJ:fAnlR:e~fU..~Dj,/'~~~~nr

I I.- Het groot en lucbtig: WJlÓnb:qiB"VOllirzl1:m "'!in~;U~!f_'gi~~~p'~
bevattende 5 groote Slaapkamers. 2'2~ :JlIt!lj~lDel"tl; y,Q()li~lQell"~
pens, Bu.it~ngebo~wen,. Bt.8.l1en- en'~W~u_i_, ;tJ:tan,B' ne1lrOOtna

den heer Á. E. U. M~yer, beneTen8 een zeey gt'OQt ,a'tl}k Tni-n'i1l"Ollld.
plant met een ~te verso~eidenh.eid' Ivan .~ '~eun~'vJ:t[eft1~I)()()I1lE~l1."'~.~i,Iii~~"'~~M!!!IIIDit EIgt'ndom IS zeer gesebfh VOOl' Hote)., _ _

11l.-Twee groote
schaetsenbaan alsmede een
al ..•• The Stenenbosch Baths") met. 'J;'lltn~:rol:ral!~:
boomen. .

I V. - Een kleine Cottage en Seh~kel'S,"nkel, > benevens' "f:Uji..
grolld~n.. <II" :.

\'. - De Sa)vation .Army BaJT8Ck~~n,.Cottage met TutfiJil1'()ttQel~:t,~IP~
Bovengenoemde Huizen zijn·~legein in ,h~!meest.. '.,'Jl'~.IE!e1tfie'1

van de Stad, en, bekend als de beste-I.Hand8'Ii~ ZIJD ~ltóOs ~""'W'I"U:H.JII.C,n.""verhuurd. l_

De Gebouwen en Tuingronden zhllen eerat Jl;IZOOnCler,ll]
opgeveild en daarna geza n~tUjk tQt gérie~_-V!fD -'.D.',UUI~.n,.'

eene zeer schoone gelegenhm~ _n voor ~pltah8ten en.~2:1gtlel(JISJllan~llen'I'_._,~,_..,,_ .......,.voor eene veilige geJds~egging. _ -
VI.-Losae Goedcl'ên }:lesta&nde

Meubt>len, als Kasten, L.~iekanten: ll'\r:llAJII'!n

KleedtaleIs, Sideboards,

denjen, Spiegels, Tapijtent.- &ddA~ed.:,lJE,..k;liUbI'b'J!fifJlk~~~~~~~
glas, .Aardewerk, Groote Diner enz.,
Mes.:'en en Vorken, Kenkeng~hai;' . . _. - 'L _'"

2 Eersteklas Karpaarden, 1 Koe. -.Ka~ en ,1,u"llgr., '1.:UlJ~.
Zadels en Toomen, 1 1fent, 1 Voedetmachine, PlatfonDs, TOQn\mll.K:,,,JII hieuntf-'Yo
Bauken, 60 paa-r-SohaatBen, enz., enJ'l. ' .

Eindelijk, vier 2j- Jeggen Stokvaten, en wat er <meer
zal wwden aangeboden. .

V... kooplnlf-" ~ .. ODlr~10au. V.oDL:

P. J; 6SMA-N & Zoon, :~fS1age~s~";:l~1~~==~~'~;~=

\J _

Vaste~~I~
DN alle soorten van
. I~ te verkrijgen tegen de
Markt P,rijzcn bij den .
tetlbnde.
OOEO WERK CEW'AARBlPR(lO;

H. ZUIDMEE&, ,_
Lady Grey Strut; .

PNlJ.·

Ond~rrljl6r' BeD~d~,
4Bfll'CClI Schapen (m~iiDO~)

,Aa1r;.t!fflfjl!cl.Ccn . , APPI ICATIES voor ~
kio~ van On

It,1:f?]B&~trtii~1~d~11a1P;' als !.' 3 (dCI!a Schoor"te NOOIf:Iget!!l<CJlf_:l1Q

ZUlleD door [fen OQ(Ie-"'rec«~~ftld!e'-QI~'
nngen wlll'd.:'• .tot 16
;Aprlicattea ')e"en",_ .. ~~

ra., 'l..tU480\rilten .ao DOII:".ll8ll1!
eD'~cf .cdcslijk gedrag.,
&lar ••, £, JO per Jaar en-

wooioJ(
\\'er'11A'oheJeq lO;' lpotdig

'ge"ijlt le be ,;iODeD. •
GLO. KaRBA Y. ~:

,'JI;j4"'~~~Ji~C'a.~ 1~,Llti.ngt
li]JoJ·.• Q:IJ:ni I Wijn·•• t

Dier-Krib
. Ploegon "Rl\n8 )m"

"1'214'11'1180(1. K '20' ,~ . n
Oudt,hoorn,
20 U6r:t. }g07,

, ,
. Vo,.k '0, ZI\"et'pen,

Stellenbosch, 27 Febl'Uari; 1897.
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Z'PTD-~FRIKAAN eRE RA..\n.
ZALEN.

DB t-ijd ill lInel aan 't naderen ~" .~ . ' , naann
w1j de vertegenwoo~igers der Yel'l!('biJ.
lende staten vaa ZUid-Afrika in tt
,abonde:rlijk:e raadzalen vergaderd :
. dë te en.zlen, om over e groo n"aag8tu.kken dii!

pdurende de ,afgeloopen Illaanden
~n v~nd .~ijn getreden te beraad@~
gen. ZUid-Afrika levert in ODze ~
een rijken OOS'It van gel:Jflu~ni8Sen dit
ingrijpende ~olgen op den ~kornsti.
gen loop van zaken hebben en die de
achied nis van om werelddeel ~l.kelJlj~
eeQ.e andere richting schijnen ~ zendelD

Wij zijn dikwijls geneigd deze onv~~
wacbte gebea:rteni8l!en aan het Iloodlot
We teJ!Chrijven, en uit ft oog te verlieze
den onzlchtbaren band waarmede al de Il
gebeurtenieaen aaneen zijn gebond:
Slechts het' aeloof kan OD! dp verzeke-
ring geven dat aI deze geb('u.rteni8ileD
8lecht.e .stappen zijn in dezelfde rich.
til.lg, dat zij allen in overeelUitemmm,
zijn met het grootsche doel der roorzie.
nig:heid.

In Natal zien wij reeds het parlement
ellen zwang onder de leiding '"ill

den nieuwen premier,den heer ESCOll.8E,
den opvolger. VBn sir JOHN RoB rx SON,den
eersten premier van Natal. Hlr JOHN zag
zich genoodzaakt, wageD! de zwakheId
van zijn gMtel, zijn portefeniUe neder te
leggeD, ell is thans op weg uaa- EIlI'Qpa
om daar, onttrokken aan he! gewoel
en de kwelling van het politieke levtn,
zijne krachten te hernieu wen en zijnt

gezondheid terug te WinDen.
' De heer ESCOllBE heeft verklaard dat
hij den mantel van zijn vool'g'an.ger heeft
opgeeomen en dat hij van voornemen i&
tijn politiek voort te zetten en zIjne \oet.
8tappen te volgen. Uitbreiding ViJl
8poorwegen achijnt de hoekHteen te
zijn vaa Natal'8 politiek, doch men
wil in de eerste plaats de aandacht
wijden aan het verbinden der Natal.

. Ilêhe spoorwegen met sPOOrweg.
. syetoo1U8 der naburige staten. De in.
wen<tige ontwikkeling kan later komen,
verklaart de heer ESCOIf,fJE, als de Ter.
voer-lijnen eerat goed betalen en in euede
orde %jjn. De heer EsCOMBE verlrlaart
verner dat het hun streven is den 'vrede
te bewaren, en Zuid-Afrika vrij te laten
zijn eigen heil uit te werken. .. Onu
6l'Dl1tige hoop is-ik geef er niet om wat
men daar bulten zegt-wij gelooven a
hopen dat Zuid-Afrika, indien in zekere
mate alleen gelateu, grootendeels instaal
zal zijn zijne eigene zabgheid t!it te
werken." De heer EsOO¥BE drukt zioh
.zeer voorzichtig uit, zoodat het moeilijk
ijl te sien hoever hij gereed is te gaan in
't toepaseen van bet beginsel dat bij
riedecrlegt: doQh in<tie-n hij en zijn miniJ.
tetie op dit beginsel willen doorgaan,
dan zien wij daarin eeue in wen~e we.
naderrng, en een bewii dat men ook ill
N.-tal gevoelt dat de imperiale factor uit
de inwen<tige Zuid-.Afrikaall8Che lID-

gel~nheden geweerd behoort te Wilr-

,De ~imreUenpolitiek van Natal
~=~"!e#~~~~~_~~"=",,,, I·~~-·'J-·liiIJILeJijk flauw. Hoewel men een

.zeer talrijke .naturellenbe.olking heeft-
eene tievolltina <tie met moeite en veel
onkosten in 'bedwang gehouden bn
wordeD, en die Over 't algemeen een lui.
lekker leve!! lijdt-tooh verklaart de
premier:dat het noodig is Indiërs in te
y,oeren om de ;uobeideramarkt te voo!'
-,ien. "Zij zijn ~ihter onwillig in deu
Brit:eChe., X:OIOnj6 Vl'iie Indiërs te ont.

. I' 7 v.a~, die, indien zij in groote getall@1l••• ' ... 0 ,} lO - ,0 0 0 ..... _ N ... 1 rde 0 b ht,:~~=~...-0 IS , ,;... olu TO" .._.' a~ wo n verge rae een~~'f.t~n.f,bll!DIiJ:.~·f.z sal: '. ... Jl .. j . It !.. .()'0 0: . fOrê,ere~d6 hevólldng wuden veranderen
'i' " ..r : 0 •• 0' ~ P. .~, .-. '. . ·bevolking van arme blanken."... ... 0 0 6 ..".. ,P"O 0 .
' -:: '.,. ''1)-. j ',ó. '7-' o.l~ 11'-' poeltie van Nat'1l. Van bin..

,'.,,! ",il;;,l' ,l~ ~ P.i~ ".8: af wordt de blanke bevolking be-

dreig4 door een vloed van natureUj!n ea
van- buiten 'af door een overstrooming
VBo. lndiê~Han Brit.eche onderda.
nen, 'd,~.<1-1' -,elijken voet behandeld

~i'dep: Eene afdoende opJ.oe.
. ~ étit.' moeilijlPleden te krijgen
zal niet ~-elijk gaan; wij geloovea
niét da. êtiile afdoende opl<\SIlingmogelijk,
18,_.i!ld~enwij 008 maar kuiwen tevreden
steUen..met de. overtuiginr dat de zaken

in van IIlecht.ei· wordea, dat
de '4plQ!!8ing nader komt
en mét verder atniakt, dan ko noen wij

.... ' .;: O. I l!-', - '0 0 0 ~ de -toeb~ :loop van zaken. ge~
:f~~=~?eDl\,:::' co' U ~,""'"7 0 0, 0, ~te':l in ~ banaen der ~sl.achten. III''i '" 0 0 II. ...,. 0 ;1 '8 ...., .... .; L~_ •

Vq .. ··.."AI.o.'; "'. . . Jo.. a"," .vreelen WtJ ec.....,r dat de moel'

LO.tiP:BN:· ,i: '}' lijkbeden liJ fJI'OOter en grooter worden,
'- > ",'. eri het ~j.rit -deof de leidslieden zeU

1:IIdeloot, -taan. en <fe kracht missen om
. ~p te tredep"'en eene verandering
door te voeren. '

. _Opjt e~n ~leDlent vergadert morgen
·aver acht ,dagep, een maand vroeger dan
láatát6 jaat; !ln we.i om sir GORDON

BplUGG de gelegenheid te geven het voor·
naamáte de~l' van de lI68IIie bij te wonen
V'Oór' hil' Dqr EngeUlnd vertrekt om de
ieeiitel.i;jkheden -in Juni t~ Londen bij te
woneD.. De belangrijkste kwesties dl.

h""orb>lt.'I.beharideld zuU&P worden rijn onderWIjs
en iUllnigra.tie. Beide onderwerpen wer.
den in de v~rige zitting besproken, onder. .
wijs ~ een geweldigen stoot \ oorUIt,
doch op het p'Qn~Tan immigratie had men
zioh tevreden te 8tellen met de half·
hartige, zoetsappige wool'den en 1}c!oflen
vall .sir GORDON. Sedert hehlwD de
Transvaal en Natal getooud Ua! ZIJ d~
zaak wat ermtiger beschou wen CD ba1}de·
lend willen .0ptreden. Zal sir (~ORDO'"

zieh dit jaar ook vergllnoegeu mp! op de
iUoeilijkl~eden der zaak te wiJzen" Zal
hi.j wedel' door fraaie beloften d~ ,aak op
.}ange haan gaan schuiven' "men'

werking tWl8ehcn de verschillende .'(;It~n

'Van Zuid-Afrika is zeer wenscht'lIJk,
maar de Transvaal en Natal behh")l Die!
gewacht, doch gehandeld, tel'" Ijl de
Koll?nie opgescheept blijft z;atl'U md dle
lage kára\c.t6rs die bij d'l Tr,w'''lJl;;che
gren~n ~orden geweerd en ol1t,-ngen
inoet " de vrije Indiors "die ,le I'0urt-l'n
van Durban gesloten vinden.
De Transvaalsohe volksraad dle rl't'{L;
ee11 bnitengewone zitting verg-dderd IS

~~~~:::~~ hl.5W~le8t ea die verd8118d 8taat to! ht'llill
.~0I'e!~ 1) Mei, zal te handelen hebben overde

wet e.n het nieuwe verdrag mssch.n
at-allebei under·

H JVmrm t : .
• ,.kOBDEN ~PU.sE,

W.\.LIfER TiJJlf.?i. ,WOOD!>l'OCK. .
L.nt4or Uren ;"7 wt 9

', Kantoor te' Kaapstad.
. '. . 1 Lutherr.n Tenace.

Keloor Uren: 10 fot 1~ 'r.!n., .. tot 6 n.m-

Yan'de SIIl4t de ,VilDen l Co.,

~
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~,~_lil':rJ:ms~A'l'.
(Nabij Palmiet Rivier, Afdeeling Caledon.)

Ondergeteekendsn, oohoorl~jk.gelást ~oor de!l Heer 1:.J.. SWANi.
POll, Senior, die wegens kbmmende Jaren sieh v.:anzIJne groote

wil ontdoen, zullen Publiek Verkoopen op· d~ .genoemde
en dagen.

VASTGOED:

,
, t ,

(n De alom· bekende WO?Dplaats, Blet;Je.ata,ê"8trekke~de
, tot aan Sir Lowry's P1IoSS, groot 84 morgen, beplant me~ prachtilge
,Vruohten-boomen co ruim voorzien van st.'\Ddboudend wat;er. Deze

: Plaats is- vooral beroemd VOor de prachtige bloemen, " Zevenjaartjcs."
-: (2). De bekende Vee- en Bloem- plaats, genaamd J&fitt-
'vlak'te·, groos 503margen.

(3). De Plaats Brandvlakte, groot 463 morgen, uitste-
~kend geschikt voor Vee en het k~veeken van Bloemen.

. (4). Bo Plaats RYD.eVel.d.da~?·groot 1,400 :morgen,
bjj. -uitnemendheid gescb.ikt., voor TutU-boerderIJ en den handel m Bloe-

· men, nl ook voor Vee., .: .
. (lil· De Plaats Klefne,.e~.el.gat, groot 770 morgen
bekend al eene eersteklas Zaai- en Vee~ Plaats.
'~ (6). De Plaats Vertt..lelte~, groot 1,766 morgen, ook zeer
~ 'geschikt VOorVee en Bloemenlcwe(lkenJ. "
.-' . (7). De Eerste Bloem- en Vee- Plaats B1.IQe8k"n~,.
,groot 371 morgen. . .
, (8). De bekende en vruchtbare Tui:nplaats Eikend al, be
'plant m~t prschtige eiken, groot 14 morgen. .
' (9). De Plaats "Annex-~ikendal, groot 254 morgen, goed Voor
Zamanj en bevattende WoonhUIS, Dam en Kralen. •

~ (10). Deel in de Plaats- Wittekllppfe.k.loot', he-
.attende fraaie landerijen... I' ......:

(U).De Plaats patr.ij..laattte" groot 120, moegen zijnde
·eene eerste-klas Vee· en Zaai· PJ81ltS. .

LO~SEGbEDEREN :
1. "LEVENDEHAVE.

12.50 "12.M
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.~-.KT.
H'

I'IIHrMÉ~ ~ordt keoni. g.,sc-
: ve.Jl - dat de llerr C. P.

SCllULl'Zb!lnoeaid iJ toe wunae.
IJlfnd' Stc~etari8 'v~,de 'UruU:erij en
Ui~eyer~ .. tJêhappi.j Vao de tiltodt
de.ViIJ~cr",~perkt.

FBtW. J;OENrLIVKRS,
"" ~... .
Beal.ie~od .l>iielLttur.

Kaapllad, 18 k.art, 1891..

<,

Eerste-klas Hamels uitstekend gesohikt voor den slagter.
Er~ie Jonge. Hamels.
Ee~8te,-klas Jonge Ooien.
Bok. ooien.
Eersto-klas Bokkapaters.

6, ' Do. Vóór-Bokken. ,
26--Aa'nt.ee]. beesten ingoeds conditie.

~ e ; J2·]:ol'Ste:kla.s makge"leerde Ossen.
·'9 ~erste klas .Ez.els, mak geleerd.
· 2 Do.' donk~r bruin K.ar nengsten.
1 Do. l'ij. en trek- Paard:( ruin).
1 Do. Merrie (5 jaar oud)'.

Do. Bul:..
no. Kerne Koe in melk.
.po. Melk Koeiep.

t

.2.
I

BOERDERI~E~EDSCHAP .

,,

· . -1 Eerste-kla.s Bokwagen op Veeren met kap compleet.
1 G-roote Sterke -.BOk:wa~en.
1~&rste-klas Kleine Bokwag.n.
1KapKar. .
l-Open., Kar op Yeeren,
1 Extra Nieuwe" Cultivator" Ploeg.
2' Zwee&che Ploegen met stellen,
} Eerste-.k1as Snij Machine., '
1 IJZël'en Bgge.
.1- Hóuten ·"do. ,
1 'Span Wagen Tuigen met ZwengJes compleet.
1" Paar Kat Tu:igen.
1 Lot Ploeg Tuigen. .

;:. 2"Span Jukken met riemen·en stroppen."
. 12 .Beesten Vellen.
· 1 Tweeloop Geweer.
. 1 Zadel en Toom.
· 2 ~age:n.
; '1 Voer Maehine.
, 1 Schoffel Machine.

. .

'. 3.
Xudden Zaad Koren.

-15' Do. -Andere do.
Do. Zaad Haver.

• DQ. Zaad Garat.
ná. .Akers.

· 4. HUISRAAD. .
Het J;e7IJonsAssortiment HIlisraad en ve/e- andere Goederen

te vsel om te melnn.

Bier is eene schoolle gelegenheid ~oor allen. Wat de gronden
is het allen bekend dat die zeer winstgevêng en

allen VRst aan. elkaa!' in de prachtige
en gebergten. Zij zijn zeer geschikt VOOt' alle takken der KN~M'Á1'1';

vooral voor verandering 'Voor Vee, waar onze &haapboeren
behoefte aan hebben. Dan zijn deze velden a1]~n beroemd

:(JemracnLl.ae en volledige. soorten v.an "Zevenjaar.tjesbloe.men IJ waar.
Sw.urEPOEr. een grooten winstgevenden Handel drijft.

&.-De Spoorweg die het Gouvernement de~ ·Sessie zal
voorstellen naar Caledon zal direkt door deze grondeÁ

loopen. :.

-ct Vee, de Boerderijgereedschap en Granen~.zijn de
-...,...."............van een ie4er we~.waard maar ·vooral de ScliaJ)en

beWIjZen z1Jn van den gras rijkdom der
, '.

ALLEN' EN
•

J. J. SWANEPOEL, Senior.
DEMPERS, MOORE & K.RIGE, Afslagers.

:CIl'eUon:, 8 Maart, 1897.

N~.-:Voor verdere informatie wende men zich ~r de heeren
': .-- DEMPERS, 'MOORE ~. KRI' '
',_,_'. : .....'Procureurs, Notarissen en AfSlal~ers.

.' ~J!.f. _.; ~.~ ~ ~.: ......\ .
JI.~. -'
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',-NOOerlamlBelte ' ....~.a:',JL
·1;POORWEGMAATSCAHP'PIJ.'

-'Kortste en Ooedk,oópste,Roote veer Reizigers e":H.;eu:'r.;1i~~~nl,
. 'Goederen vande Zee naar' Johannesburg" Pretoria
--en andere plaatse" in de Transvaal.

DageHjksche' ; 'personendienst yan >Lourenco
.MarQ~e~r(DeJagobaaf) in 24 uren naa~JOhannëábur •.
en 21 uur naar·Pretoria.

'Tarief 'OO~_ 1Ul'loJJauaHrg, M.-17L~, Jl, :ifi
JJ " " "Pret.ria' Jj II. '8d.-e,i~•

..Dagelijksche persone.,dienst van 'Durban (NaUlJ)'
t 'naar JOhannesbarg; Pretesla en andere pJáataen:~ln~
de Transvaal en 'Oranje \'!rU-staat.

I.

'.1

De aanlaa WIndmolens aernaakt rne1
,Wielen Beweeabare To~ne. ·Zull.n
meer water pompen dan ""la"""
'Molen,sln demarkt. '

O. hoopte priJ. w.~'behaald J

deze" Motore" op d. Chlcaao \II.ir.1ii
Tentoon.telll"a. 1893. -

1 'I'

~ALLe;;sWgRTEN ,¥AN
' ,.'. "VOOR,'

'VRtrt:ra'i_N·
.___

veoa 'A:Ll.tB;SOORTEN- 'GBAAll,
, £7. per,Ton. .

, Enkele' Zak, 'Van~ 200' Ibs., 16/6.

VOOR Be'éK- EN~nfG~,i.
£6 10;-'per Ton. ..~

.Enkele Zak, van 2OO1bs, 14/.
VOOR AARDAPPEL., . ~;I

£8 10/. pe; Ton.
Enkele Zak va.á' 200 lbe.'.'18j6.

Alles Contant; ,!rij op wagen op:'I.J1Oë?)1f~~.
Goedgekeurde W~Sse)8genome.n voor ~)et tel'D1eD.
Goedgekeurdo ,wIssels genomen voor krediet termed.

:OP AANZOBJrC .:ld'

WHITE, RY:A~_,& 'CO...',
, BUROSTR:A.AT. . "

Specia~e

Prijzen

,ModeHen

eevelen

:door

, Gouverrt,:

menta

Ambte narn.

..
De nieuw mengaels ,hier 'aangeboden illdden een ~

uitg~bl'eide proo~laatste~aar, en gaven!.9!!wDtOD. be,yre(U ..
g1;Dg aan allen dle ze ge ruikte. Wij~" .. ~.
,21_ID6', indien s~echta . en kleine, wa~t;jfj,.~a~;m
(at.wij volgende Jaar een poote aanvraag,.nueil hebbêD.--Y

'GOedg~keurde wissel betaalbaar op 16 Februari,.1898 •• ...:.....' ,
tón extra. , ~, ..~

I, .... ' ..

-:
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o tw

men lIitecn.
JOIIN C. Bill ,

&er !&ris.

~,...~

.... 'VA~h a!m8barr
le .. Kaa eAfd

n

(

Piqa

Wi (ft

Allwa! Noo",

I:De w,
D. R. W, WEI!l!E

,..

Een blijde veNlIARXT.
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