
Ulet uew.
n &M.
~oedmoeda
wortel in
derd heb-

~ dact wjj
1 kunnen.
roit mel
Ulgewend
besweren
lot recht- .
Ic word.en
aaJ'digÏ$?
1de spe-
'loed op •.
,Afrib-
in tl'[id
Toit'

j is .fun,
er, maar
rilcanera
• hij €'!ln .

iet het

mts in

IJ JR,
&0 YU-

90 hh'& Vette Groote Vcu ....uut."

.Op Vrij:~ag, {) April,' ~~~d:i~~~;~
rJtTLLl ~ . k¥eJ)~~e ~f!~':t,,~~~
CJ 'llaue ntf'c \·~,ttll' .
8cohutkr•• l bij de fllcu-Stand alblel. .

. ,.et'kocbt worder. '. aan b01'onl'lDf)ld~·.PJaata lf Dil.
P. 'J. BQSWen Zoon, Afslagers. heuycl,"'gêlegen IQ . &~;;:ll1·BJl·".. r.cJifl:siiJie

Bttllen1osch, 30 Maa.t, HW7. publiek Yet~oopen; d.~~~~~~~~~l:~~;;;~
~Ycnt'e Have eD I:ed.
schap (DI. 80s. 6estaandó url :- boW·~~;·Ir·M....n

! I, Levende'Have, áls:,
16 Gedreueerde Eie"
8 Paarden (merries)
". KOeieo .et K.a! 'eren

100 Merino SChapen
n. Boerderijgeroe&wh&p, &Is:

~ 'Fx'ra Bakwageol
1 Bakkar
1 Openbr o? Veeren
1 '8nij Machine (eJfbindc')
7 Zeuen
2 8pan Tuigen compleet
a " 8w:engell ~ K.ettinól
'} Pdar achter Tuigen
I fchnal
i Dubbel voor Ploegen (Ro')ihalk)
1 " ,. ,. Ploeg ijler
1 Dicvoor PlOf; ijler
I Brlla1dandl EJge
1 Ploeglande ..
1 Strooi Mes
1 Booi echaar-
3 Z;kken êteenkclcn
2 Vaten
2 Zeil Kribben
1 Lot Katrollen
1 "Touw
1 Jl Graven, Pi"ken Vorke:t ens.,

elil.
Eo wat werder lal worden wor-

den aangebodetl.
cs.DU TQlr._ .

I. W.loomes lr .. ct Co., l{slagerS•

STELLENBOSCH. ",

L
MEente lWSe li.tu 3 tot fi Jw.
•0 " "· ..... ·mde pmdl •.
'" UWJ_

Op Woensdag, 7 April,
ZULLEN o.p~mJelde E%él! ~~ Paar-
. .('D. alkn ill extra conditie, pu

bliek 1'tlk"Cht worden au. KI~pml1t,
"""'.. etalie. Coor den Ollder~eleekendf'
_ persoonlijk roor coulant ,JDgekecht,
J,. ~unDtn lij md l'fgt als puik aan hel
••• ,,-,pubJi« k a~lM.vo~ou1ro!'del'. le: op

M DUm, k(lmt en onrtuigt uz.Iver ,
P. F. n1!DEUNGIIUY~.

1. 8. lU1UIS & Co., Afsla.gers

Bela.ngrij ka Verkooping
-VAN-

VAST- E" lOSGOED,
Aati de PAARL.

r

DE óntktpt8ekendo voomemera
lij~do dé PUJI te ,erlIsteI', zal

pubJiek dien ",r~Of'p-D op
Dinsdag, 13April,

Zijn IIllgeJlum e~ éeJjtraal gt-le.
gen .hÏ$(~ndom, .. " de lloofddraat,
nabij het SLadhni. f.n ~ publi~kf
kanto~, beataaode mt: ~~ Igerief-
lijk. Woon huil did .B'uUt~Ul' anou,

~ . :H1lit~!tgebOI1w:er, etal, eDII.. eo een
lDe& Wij~aard en YrUcbtboomeD

....."bepJct trf.~ , :.:..-
, A_w. H~iI,..d•.,.,.. •.~\ ox·

blDer Set, Pilno, ~t. Kleed·
Walt. en atdtre T.rat, Plel'éli. ea
H01lteDledekanl811 III Kat~, ~~IeD,
!ulet (met lI!ar_nIl~ad) Trap

• auimachiot, Drie 8~~'e I.lokktn,
(IDgeJlCIhe eJ;)Amdew~be) Glu-
eo" Aude"tl k, •.1elikdlWereedlchlp,
1 BoliDder 8lo"l No. 61 eJI.
Verder, LaddeH; Tim~etman,. en

XuipuRueedlChap. Ea.. JJraaj·
macbiDe (D een meDiste_dens Boe-....

~:D~')Ef.Klt
~ B.DI mLIDS " Co.', Atal&gers
purl, 1 ApIU, 189'7. .

, .

"-JlL-'" a·····'-, ..... -'.N""

-' . .' _"...-li"'....... _...... ~... ~:"

'.·.STELLENBQscH.
___ ......._. lo

. I
250 1Itr& eroote vet~ . RImel!

wu.ronder 80Rw lI&melli zijn.'. .
;-- t

op Vrijdag, 2 Apr~I, aanst
. ZULLU.ooYt'!ge1loeoJJe schapeo

groot 'fO iD> prima ooédiu. oh de
tiul 'fin dm h'ttr 1. 1.~•. DU TOIT,
Birdatlut., tij den iJ1S"1 un het
DOTP, aJ~'tr; "orden Te'ficeht, ,
~ A. J. B98IfAN.
:lP. J. BOSlUJ én Zoon,~ -!fsle.gers.
8tellellbofCb, 80 Mlart. '.1897.. ,

Knecht Gev.raagd.
B'NOODIG,D oP. de ,plaats von

. dt.n QQdD&tteUeod~ te Groen·
berIi eeD pedocil U. Boeten Knrobt.
Au Ïtalad die oplei~iog igehad heeft
ill: 'CJl'eD;boerderij, eD lO~r en goed.; "* ."" ÏI.l 8oed4! ~ ge6cvm
wor&. .lloe UD.otkJ,jJ

'L.~. VLOT.A •.
(IrOn.., Pc.c Welliogtbn. .

, .

.RIJD~G'·. ',. . ,
.1' _

. jalr
2 Gord. Gedrr
1\f-enie
200 Velte Auteel SêbiaDein (menDOI)
) 9 Aar.tl'el B~ttn :
1 Lot Varkens. ~
II. Boor<lerijger®dscJlap, als :
t B ,twagen (Ïltbeell~ien,,)
1~apkar ,f
L Openk ..r ;
I Wau-rkar :
2 Span Tuigen 1
3 Pall' AobtcrtuigenJ
1Sdrbil1d~r. 1
3 T,~k Zwengels OD :KeUing.
S !laU.raamen, I Wij~"at
S Daliu.l Water·mrib
3 Dubbele-voer rl~geD "Bsol )m'
1 Braakland .. Bgp 1
1 Btoplands "i
I Koren Schaal met: Gewichten
1SJijps~n
I Bch roef ,
Graven. Pikken, V. k -n, Z,,<!open.
8Itk~eo, enz.. en i -

Ill. als:

---~-~
<,

. Ondergeteekênded" ~hoorlijk'gelast dool' den H~er J. J. SWA.NE-
POIL~' Senior, ?ie wegen~ 'ld~m~nd~ jaren sich van zijne groote

beZ,12b~ld ,!il ontdoen, z.nnén· Publlek Verk90pen op de genoem
laal~$1eln,dagen.

VASTGOED:
De alom bekende WOoDplaats, Rte.:l4j•• ltaii, strekkende
Sir Lowry's Pass, gro<>t 84 :tn0rgen; beplant met pracbtige

rucuëen-boomen ell ruim voorzien vair) ~tltn~oudend water.. Dew
Jaats~ vooral. beroemd voor de prachtige' bloemen, ,.Zevenjaartjes."

·De bekende V.ee- en' -Bloem- plaats, genaamd Jaltt-
groot 503 morgen. ' .. : . . ,
.a:r...dv'lak'te~groot,463 morgen, uitste-

OIlPRtln IIICT. voor Vee lm ,hét kweekeil; van Bloemen. . .
Plaaf~ .SYDeVela_dal, groot 1,400 morgen,

bijuitineulenlilheid geschikt voor Tuin-boerdeeij en den handel in Bloe-
voor Vee. . .

'. De PJruds'XJeiaewe••• l.lta-t, groot 770 morgen
h.,1r ..nli als eene'~1'8te1cláll ~aai- en Vee'"' J?)~t8. .

D~Pl;l3~,81l.~.~lelte!-" grQet 1,766 morgen, ook zeer
K,~~ltij'i:iivoor ¥ee'ea.nfoewe",w.eekenJ' '. '. . .

· .... In~ln~'~n'Vee-,Plaats' Bi~.!II:k.an.n,.
~dt~!J~,l,Ji,(lI_ln. ,. <' >"\ ":~ r 't" , • - ~ -,.., • ~,~-:~::~. 'v: "",.._' ...; ~ .

ta\i,,;:D~'lH."lldé~·c'~ti~**f~htb~ r-~iDp~tád8".ik.~4-.I,.be
praloQ.Q.!;I~' eiken, groot i4 tQorgen•. ~ - .'.
De Plaats. "Annex-Eikendal; groot 254, morgen, goed voor

~alue1!il en bevattende Woonhuis, Dam en Kralen ..
Deel In de Plaats W.~~ekHppie.kloo~, be-

vattemtle fraaie la1lderije~. I ..;: _ . .
· De Pl~ ~~~~.laaitte. groot 120 morge.n zijnde

MI'I~te-klU Vee- en Zaai-4ilaa~',·';,\, 0."'1> < " , •.. . _. {'" " .'

LOSSEGOEDEREN :
.": -r-

_.... • " •• 1·1-'.'

1. LEVENDEHAVE.

Vendu· Kantoor,
M&IIIiesbury,30 Maart, 1897.

.. ~

Publieke Verkooj>in'g Mal1l( Ibury.
Maart, 1897.

TE Publieke
BLOEMEND.AL.

rkooping
. ' t

DB on lergeteekeoden behoorlijk
dall'toe gelaat lulleJ1 ,.oor

rekening YID ANDBIBs. ABDD8B, op

VRIJDAG, 16 APRIL, a.s.,
Áao bo,engemelde ptaata .Bloe-
~endal, gtlegen D~bii" ~~t-"dorp
Malmesbury. Publi-k Verkoopen
de .. o.nderT-oJgeode LenDde fI.fO.
Louegooderen. OOI. J bestaande llit :

I. levende Have, als :
6 Godre!1I8a' Jo lODge BIelJ, 3 'jaa r

oad .
3 KO:!Jiondie op kalfen ga,n
2 JÓJlP oa.en '
6 SpeenVaneu.

. II. Lossegoederen, als:
1 'Bokw.gen (bijna nieuw)
2 Openkarren op Teeren
1 BUkar, ;.
1Kapkar .t

1 Span Tuigtn compleet .
2 t, eweogell e~ Ketting.
lj Dubbele,oor Ploegen
2 Zeil Kr,ibben
300 Graan Zakken
18Deêle. YIn 28 ,.oet lan ~
2 . J. DUimer .., .' ,.
3 Bóven Ramen
6 Nelkbol1tjfS
2 Vaten
2 Balk!
I Lot Gtreedeclaap .
1 " GrateD. Pikken, Vorken ~J.

En wat noch. 'mecr lal wordeD
'omtgebracht. . .

~NDBI&8 ARENGSF.:
I. I. lOOWBS Ir. a Ct:, l1s1atlll. '

~~:'8te,-kIIM Hamels uit:atekend ge.ohikt voor den slagter.
Hamels;

Qnge Ooien.

•

DINSDAG, B
, i'J'E "Yo'

.Eer.te·kl ....

.Mj. en.
Do. Merrie '(6
,Do; ·"Bul. "
'Po. . Kerrie Koe in melk.
1>0... .Meik Koeien.

2" .BOERDERIJGj:REEDSCHAP.
. . .' .,. ..

~'8te;,;"li ;"1''L8',:,Bóin':~~iijop'Vëétell met kap"oompleet.
Bokwagen.

._.,.?.,"'~....'._!,,,'" 'Bokwagen.

• 3. GRAAN)

5 Do. Boonen.
2 Do. lliooge Vruchten.

75 Balen Kore1l K&f (eerste ..klll8).
50 Do.' Ha-rer Klif ~,(dó.)
.50 Rollen Tabak. .

Vcndn.ltanloor,
Malmeabury,30 Maart, 1891.

Mlll4ru3n Zaad Koten.
And8re,d9.

····Zaad Haver.
. 'Z'-'t.' Garst."AkeN; "':' ..Onq·eFwijzer:es•

oe"J/;{A LL,EN- ';EN~KOOPT
.. " .',? '. .: ':,' J. J. SWANEPOEL, Senior. '

DEMP;ER~, MOOR,E, &. 'K1UG'E,'Afslagers. .
Caledon, 8 Murl, 189'1. . .

- N.'{l."'_'Vool'l!e~~er8 informatie wende men sioh naar de heeren

- DEMPERS. MOORE &. KRIGE,_
Procureurs, Notarissen en Afsla'gers,

Caledon.,.

OE Senior Vennoot, ~e heer A. B. DE VILLrER-S, van de Fil'.m.~L
. D~ VILLlt;B,S IMuXLMAN & Co., die heden ontbonden is, zat~rjne.···

bezigheid ~U.voo!'tZ6tten. zoo als vroeger, als Vendu-AfslagerS, .
en CommlMte Agenten aan de Paarl en wd .onder den stijl en"
van A. B. DE VILLIERS & Co. > .-

. Alle Vendu 1tollen'zullen kontant worden betaald ()'f Sécurit~it
verséhaft worden naar vereischte, . .
, Y-N rHGeldop eerste verband altoos t~ verkrijgen tegen 'bill~'ke '"
Termen. ", ,>-

Paarl, 15 Jan.,' 18~7. 2eL Adre-8: "Ax..r.roNSD."'-
".....

.J .•••••• iI&.
". . , . ,,_,

Nedêrlándsclie Zuid-A.frikaansche·
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

. '

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizige~s en
Coédereri V8':'1:deZee naar Johanneeburg, P ...""t.A ....i~

en aride.re ptaatser in de Transvaal.
Dagelllksche personendienst van Lourenco

M,arques(Delagobaai) ifl 24 uren naar Johan'n~sbu'; "
en 21 uur naar Pretoria.

Tarid ·Ioor ReiJigm naar IQhlDDeSborg .£4 f1L-tD £3 171 .
" Pretoria . £4 k 6d.-en.£8 41

II " "
..DagelHksche personendienst van Durban. ( ..s...._ ••

naar _'ohannesburg, Pretoria en andere plaatsen
de Transvaal en Oranje Vr.ijstaat.

BENOO,D:IGD,
EBN H()(j{4Qpdenri. 'jz~r Toor di

de..d~ .JtlU.&hool ,au Xlu.-
\'oigtsririer, eeD uur Uil .Robertaoa,
tegeD ~ ..8ala_ria nD; £:129 per jaar
lilt.' .yr'Jje,1fOIIlDg. to beginnen met
~t knrtMl iD Ju,Ji. . OoP1yall ge-'
toialOhriftol\ YID zedelijk gedrag 'én
})ft"iamhei~d' om. ooder~ijl te geTen
in do geWou, Takkei QP4el')YeseD iD

. adé IOU .®oleo" HolláDdsch inge'
lIolCID, ~zul)eliontnL.ngen .worden tot
HJéD April dOOr den 8eCl'~to.ris.

. IZAK IlALRDBE, Ir.
IDaas'oigtmrier., Rob ~taon.

Onderwijzer aen9(Mligd.:··_. -

."OndefWij~r' Benoodigd
l PPLICATIES ,er~ezeld, TaO Rotterdam, Bujfelja.gtAs ltirier,
rl. gtoertifieeenle copijen ,0.0 gc- Swellenda.m.
hliglObriCten ,an l?ek_!'aamheid, flood ----.,..------- __ r::;~

, ~elijk :gedrag. ,eo' lidmaatschap 0 d II

eener Pr()~ttc~e .~~" .oT-d~n . n 8l'1uzers ". lu.u."'\l •
ge,ulagd e~ moetn bll dea. ond ~~Re'l .' . .
~km.debi~i ...nd 'YO~i1 niet later Voor Tw!e Ron~ga.~de6choI8n ~nPft,
dan 11 Apr.il ~.~, 1'®r de.bet.rek-king . van ZIJ.l-s3prutt, Dill. Fauresmith, O.V.B.•
,.an "o~dei'.ijzel·1ID ~.~I~;tgaaDde APPL~~ ATIES. met. de .~isehte >

SCh(ol t,&mlDloop.,:.o~~laats Yan belllJ~ 'aQ bek.aamlllu~l, .
den h~r J. H. V:t1lter, .'jj( Zand- icdrllg en, lidmutF.cb.tp Tan
. ,Dii'- JR inhurg, O.V.e. B"lar:1 Protest-aotsohKfrkger: ())c..chap
£1' 0 pot ~ eo de .!ICboo1St'lj( n 'a·' door den oDderge.eekelldft . ".".
18 kind(rOD om mee te beglnnetJ. .2 A. 1 891
' Werk te 'beginnen 2S Mei e.k. "Ol' 'ea, t'Ot 0 p.ri 1 •
Billijke rei.kosteD, Re.1afl.fd door Sal"is £t 10 pet j.u, beo ' .nl .~

• _II rcboolgelden.
k .,ita'lh .. , &u.uen vergoed wordea. BillFke reiskosten zuUea

C. J. SlUJMAN, V.D... w:orJen. -
. Voors, 8ohooloor:nmiui". H. I. 8. V AN DER MERWE, .

VCIf\terabuI'8l0:V.S., ,'7 Maart, 1897. Voorz" BchooloolJuuÏJJie
Meil, Faurel!lmith, O.V.S.,

20 Mutt 1897.'BENOODlGD

EERSi"E-KLAS

LOG I ESH U IS, .~..
• BLAK.S'- .. 'JI

DE BES'l'E STANDPLA.A:TS;~
BILLIJKE PRIJZEN.:
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- KENNISGEVING'

PRIJS LIJST.

A A.NGEHOUDEN iD ! lC.bot ftJl den
oude.rgeieekende een: donker kl.mg

8trui.vogel wijfje omtreJl.~~ee janD olld j

een onduidelijk: brandmlll1t:oP bet rechter
been. Kaal geplukt. Vt'1'kooping, iodien
Dies- plOllt, op Zaterdag 24 ),.flril .. nJt.

A:. D. viN WIJK,
Schatmee te.

OHj"en Rivier, lAdismith,
25 Maart, 1897.

, "VOOR '"

'VE;-&'OE:TE~;'BOOME~~ .'

SCHRIJF

No. 4, KERKP~: KAAPST_ AD.

lapUw, .£20,000. Resem Ponds,£64;000.
WAARBORG TAK VAN EERlIJkHEIO'- .

DE MAATSCHAPPIJ I't'ikt Pr
uit alg W~ rborg voor <le El'rli?klASea

Roohtscb&~nbeld en Gl'troa \I' 'dJ b.eid,
T >__ a L'k 'd te ~el l~
rus.., ......, 1 Wl a un; en A,lm'ni'l f.t>

ExeoutenJ'S en Voogden Datief 'Cra ul1,
Bo . 'B I' . La d . ul'l.tO!1

Bl, ~ Jnws, n metu'!', ~Rtie~
~6Cn van Banken, Loge!!,Assul'lU
t19~en andel',!{AlaatschappiJco, Aftl~lin~
ra. ren en J.J !lDlClpaliteiten Klerk
andere Bellmb~n in dienst I~n F' en ~D
Publieke Inrichting!'n op 'l"oord~~as en

. men, ~ ter.
Deze Polissen worden in ont '8 O""'!
d dl' I' ,","!r~lll)olJleD oor e lDpt'I'UI e Koloniale T

vaalsohe en V rijstaa.tscbe Re""eri' rall!.
II E loveer-d ". ngen elIL e mp oyeeluers door gebeel Z'd

Afrika. lIJ •

Vormen van Aanzoek, enz. op 8"
bij , ~or~

G. W. sn;YTLEH
Secl't'~8.

EB voor
te -EIud'.

ta,' het dorp.~8alarU
'Kolt en inwllDinfl

l~i~~~'4'j~Je~ Y'C'r(J'8n teg"D £2 Fer
ma.I.I~It'l.1)l)llCID'e·qmoeten l8in~"

, 11 een HIde Kluse
oad.'jae ....akte. '

,oor bo,engenoemd ..
c",allen door d Donder.

DtI,,*imde·u)jfe, ... Cllt worden toL 20
DieolteD indien mog'

"'''U'IUU'' te begi!)OeD. .
'M. L. FICK, V,D,M. ments

EXECUTEURSKAME~~
(Board of Executors)

Kantoren: Hoek van Adderley en
Wale Straat, Kaapstad•

Speciale

Prijzen

Modellen

Aanbevol sn

door
, BOOMEN

om het Bo&k

over bespul-GEDURENDE de; jaren 1897
. 1898 en 1"99, 11)1 de onderp-

Wende niet toelaten" dat er door
eeDig persoen op lijn eieitn10m te~igwild IaI-l-elOhoten .. ordén.

P. 1. DR KOCK,
Bot ri,ier.
. Villiendorp

tell van

Gouvern-
en om

·WEGGELOOPEN

DE Stoombooten der:er Lijn vertrekkelI
van Kaapstad n&&r Londen om den

anderen Woensd&g, te 40 uur n.m., DlIJr
Madeirt. en Plymouth, te Bint Helena en
Áacenlion aanJcggende op de bepa&lde till-
8Ohentijden.
" 3I-DUNVEGAN CASTLE, KaJ>t. ROBlXl!O'lI

April 4-R08LIN CASl'LE, Kapt. tJu.VEII8.
" 2°-HAWAR'DEN CA8TLJC Kapt.. &JGBY.

Hel lZ-TANTALLION OASTI;E, Kif;B~IIC.u
.. %6-NORR.nl CA8TLE.1Capt.. I SOli

Junl !I-DUNVEGAN OAST1.5, KApt. ROBINSON
" 23-UO~LLN CASTLE, Kapt. TB.HERl!

J.uli 1-HA Wd.BDElS CA TLK; Kal't. RWBY
." U-TA.NTALLlON CAtlTLJI., K"'J!I.. DrNCAII

Aug.• -'!\OllHAM CASTLE, KApt. HUIlSON
" I8-DUNOTtA..R_CASTLE, Kapt.. H.t.Y

Sept. I-DlINVEOAN CASTLE, Kapt. ROBINl!Ol'I

VAN de plaatsen der enderge-
teek enden ;- .

(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
oud, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef.
ijzer linkerkant van nek.

(3.) Een roode merrie Ezel, gemerkt
J. L. op bout, maaen ongelijk
geknipt.

(4) NAn bruin Ezel, gemerkt F.
linkerkant van den nek.

(5'.) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en .7) Twoo-z..wartbru.in Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op

j linkerkant van nek.
(9.) Een blauwschimmel merrie

Ezel.
(10) Een vaal merrie Ezel.
. Degenen bij 'Xie gemelde Ezels
mogen aankomeJi,l"word\\Il vriende--
lijk: verzocht dadelijk' 'kennis te
geven aan de ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

S. J. v. D. SPUY,
Oak Dale.

(en)
J. G. LOUW s-,

Phisantekraal.

"Ambtenarn. POSTVRIJ.
_".;__... P08Ttll'! No. 14.

66 E:Q-.:J'I'rA '~, _'~.,"
Brandverzekering- en Trusim\~tsófiappij

St. Georgesstraat. Kaap~tad.
\
I

Benoodigd
)

" EENICE ACENTEN VOOR BA.K.K.J:BS POBSPSN.

GEORGE FINDLAY EN CO.,
" GR'AVÊ!TRAAT, KAAPS-'rAD;

--------- OPGERICHT A.D. 1838.

Ingelijfd bij Parlements Acte No. 17-1859.

Opbeta&ld Kapitaal in 180 kandeeIen
@ £15£

Reserve Fondsen

OPGERICHT 1844.---~~--
DIREKTEURE~: .

De Weledele Heer J. M. DROWN, (VQOrsitter-)
De Weledele Heereu H. DEARD, W. MARSH, G. SICHEL, L. J.

J. A. REID, H. t. TREDGOLD. ". ~kS&GtJMPAGNIE
gG :L.a-i;ge 'lt"liI-Rtaii,

i< A A PST'A D .

DIRECTEUREN:
WeLEdele heer J. H. H'lfllHR, VOOrziiter.

" W. HWDl.'\vH, L.L.D.
A. H. PEHRSEN,M.D.
W. AiAR'II,
A. vs x DER DYL.

~ .." ' .
Deze Maatschappij, een zuiver Koloniale l1UJtelting eD." dR

oudst gt,'t'estigden in de Kolonie sluit nu alle soorten van BrandT«.
zekering tegen verminderde prijzen. 1. ,

Voldaan hebbende aan Wet No. 10 1891 van dep Vrijstaat ÏI mj
ook gemachtigd daar .bezigheid te vetrichten .. ' r .: :

A"'entschappen m al de voornaamste Steden en Dorpen van de
Koloni~ alsook in den Oranje Vrijstaat en in de Tra1'u!~ •.

W. J. 'MERI4I'NGTON,
: Secretaris.

te beginnen op 8

worden

.....W.A. du TOIT, V.D.M.
Voorz Schooleommissie,

•• itn.·...".O.V.S •.
1897.

Voor het Adminigtreeren van Boedels en
eigendommen .aIs Executeoren, Agenten,
Voogden, Adm1Dlstmtenren, of Andenios.

Personen .verlangende de kamer ant&-
stellen als voornoemd worden verzochtha.ar
te benoemen en aantestellen. als: De
Executenrs Kamer, Kaapstad.

De KAmer adnUnistreert lnsolvenet
Boedels door b&&r Secnt.a.ris.
N.B.-Aanzoeken om be1eeningen op

.. vastgoed IVordeo dll.deljjks gedurende Kau.
tooruren in overweging genomen.

J. H. N. ROOS,
Secretaris.

ALGEMEENE. Agenten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
beroemd niet-ver~iftig Vloeibaar SchapE.!ndip. Toegeken?
Acbt Gouden Medaljes en de B 006800 Tookencinj' op de Wereld s
Tentoonstelling te Chicago, Noord Amerika, in 1893.

Schaapboeren behooren dit Dip eens te probeeren en zij zullen overtuigd
worden dat het het uitstekendste is.

Het v rmonjrt' zich -T6jelijk met koud water. Vraag er om bij uw
plaatselijk Dip. Depot. Getuigschriften van Zuid-Afrikaansche
Doeren vrij op ontvangst van adres.

•
IJzeren Ketels om Buitendeure met 110nt (lf Kraalmest verwarmd te

worden voor het maken van Knlk- en Zwaveldip, van 20 tot
60 gallons.

Eenige .Agenten v~or Kaapstad en Omstreken v~r de beroemde
Nixon êproeipornpen. Een tweede bezending nu verwacht.

Ook voor het beroemde Nlxon Sproeimixtuur.
Eenige .Agenten voor Kaapstad voor de Amerikaansche Vruchten-
. tif'oogers, Do Eenvoudigste en Beste, . •
Invoêrdera van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en

Persen. .
Invoerders van Graven, Vorken,' schopgraven. Kruiwagens

Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, Wijngaard
Cultivators en Stalen enz .. enz.

Gevraagd,AAN

P.K. D'Urbanville,

R,O,ndJ;8nde School te Radley Wijk
Handelaars in Hottandsshe Medici] ti s 1, . A. ,"'dArie~~,v~':~!~e1d"D d~

HOPE'S HAAR VER" N" IJjJ:'UJ· W··'·f. E' R 1lJiJde )Vet ycreschte cer.hficuten
. • ~aD ~k.,.uamhl'Jd, go-d g~4rag eo

'..,. hdm~'tlCbap le rr Profeelantache
DR. O. F. JURJ:TZ & i00. Ke.kj~lulleDdoor denendergeteekenle

Hebben de heeren HEYNES, MATHEW & ~o. tot Eenige inge.~cbt .orde~ tot 1 Mt'i, HS~7.
en Distribueerende Agenten voor al Hurmé beroemde Wdfk ·te beginnen na de 1fJllt.er

Hollandsche Medicijnen aangesteld. vacin'~' Balaril £120 per jaar be.
opedr, de sehoolgelden, fil!i.ke

HEYNES. MATHE""W i& 00. reiak~t.eD lullen rergoed worden,
J L. JUUBERT,
, VO)fZ. ·t;cho'llcommiseit'.

Wijk WO[leoer,
urt, 1817.

MALMESBURY
Executeurskamer en Voogdij. en
Brand- Assurautiemeatachappi]-

OPGERICHT IN 1'864.
.~

ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKLIJKE MAILDIENST.

lltrJtlijfd bij Act •• 'an Parlement No. lt, t'tJJl1888

OpbetuJd Kapitaal
lestl1e Fouds •.•

£8,120 0 0
.tt '£10,000 0 0
,..

Oe" CASTLE MAIL " MaatschapPIJ.

~ De Kamer onderneemt de Adminw.n.ti
"an Boedels als Executeuren. Voogde'b,
Tl'1l8rees in Insolvente Boedels, ens.
Optrekken van Schepenkeniliue. n, Tr&IlI-
perten, Hu 1'I'81ijks COIltra.cte~ Voor het
voorschieten van Geld op éer8te Ver-
banden, ens ; en AlgelDeene .Agent.echap-
pen in en buiten de Kolonie,

BBMOODIGD, --------------------------------------

DIREal'EUREN :
De Wel Ed. Heer TB.•A. J. Louw, L.W.V.

Voonitic.
De Wel·Ed. Hemm.

N. J. a CBOESI!R, I P. RUlf, L.W.V
H. R. B. GREU". C. P. BUBO_,
G. W. D. RuST. A. W. Louw.

'; AUDITEUREN: .
De Wel-Ed.IIeeren I. J. J. V....• .uu

en MAIlTus. SMUTS,- H, Zoon.
De Directeuren nrga.déren elken Dm..

dag'8 ...oormiddag", iu den Zomer te 9 a.m
n den Winter te' 10 uur.

G. W. KOTZE, Secretaris.

Telegraaf en Kabel .JdTe, : "FIDELITY."

QYDS' ,
.'Dtt '.g .. ·.0-:'. "

·~~~-1L·4!1nl ...
GEHIELUI STAA~)lLW!tE8RD iiYOLTOOIIGj'YOUOlii BESCHUT mEI BOEST

8 n, 12 Jt"el,p' ~t.Jijele., JIlf,t G&B!LAi,CEERD BEI£EGBlIB OF
YISTi fOlDS, 'II JO tot fOO Joet hoog.

btra Bootu JO~ Elgelud. fla Lu Pilau
GARTJI CASTLE, KApl. WAIID£]I, omtrent 2';

Murt
PBMBROKE CASTLE, Jrapt. MARlIBALL.omtrent

31 M8I\I't
TINTAGEL CASTLE, KlpL R£]ID.l.LL, omtrent

14 April
HARLEOH OASTLE, K8pt. CLINOCK, omtrent

16 April, via St. Helena en .Ascension
A.RUNDEL CASTLE, Kapt. WINDEJl, omtrent

28 April
DOUNE CASTLE, Kapt HABIIlS, omtrent 12 Mei
DUNOLLY CA.sTLE, Kapt. W.t.LL.t.CE. omtrent

13 Mei, vi" St. Helena CD Asoen.;on.
USMORE CASTLE, Kapt. LE 8EUIl, omtrent 26

Mei.
WARWICK CASTLE. KApt. --, omlrcollO

JUIlI, VI8 tiL Helena en A8OCU8ion.

Voor Vl"ICht. of PUIAge vervoeg. lIl8II

:liC:II~ de Agenten van de CABTl·B
al OT MA !.TSCHAPPU, (Beperkt.

KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

FIL
GROOT

H . ......-..r-•••", ~.;~ .... '-C.-
. '.

_...., ·il~....:>it

'.~

Yerassunert Los· en Yafgoed
tegenbillijke taa.

POIITBUII 14. ~. -""r.: :'..

OPGERICHT 31 M.A..ART,1846~

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Yarkens, Schapen,

ENZ.

.Op,en ---+
£2rs,000 PrM~TIN'EE ELKE~ ZATERDAG.
£64.000 .£IAlDE BEl1£H~ELENDAGorEa.

I.renwordengev~dom JJ uurv.m
, '.....-.+Voor de Administratie \'an Boedels en f '. " I

Eigendommen, aI8.Executeuren •.Administrn- F, E. FILLIS ~nlg.Eigenar,
teurs, Voegden, Curators, Tmsteea van H T' PHILLIPS4'er ~Dd -lj rel ••In80lven en Doedels en onder Huwelijks- .. . . ·Aft eli e Dv;) e ....
voorwaarden, Inspektors, AFsigneea, Áge.nt- (HAS. BlRUSS Secretaris ea TbeSllller
en voor Ingezetenen en Niet-Ingesftenen., "'" '"Ui !~.,,_ "; 44- __

!~i:s~i:ij!:U:\,U:~. Onderlinge. Mnt- COM,fiRWAjl HOIE l
Voor de Invordering van Verban- CJ lei ft EI S

den, Wissels en andere schulden. . ,,,~;'.
Voor leening van Geldop ~erste I')IT R tel' th' d ,Verbanden van Vastffoed en andere Q . IS ans overgenomen ooz, ..

~e:e~e~:~rd:a~ftc;;;:., ~I!~nk~:p~' ~EKWI,d:1G:~~ ~j~;!o~iij~Nt: AFDOGSRA1D· pmBBRG.
Verkoop van Vastgoed en ander :lICht bestn~otden. i ,

Eigendom. BE5TE HANDELS !POSJTIE ! TEN pSR8 worden :tiit.ll dele gft.
- GO~E TA,FEL !! vrugd, en lloeteti. foor SQ

DIREKTEUREN ; AI de Beste llooTten Wijnen"en Drank" APRIL~}JgelOnden w~en. 'DOr het
P A U L DE VILLIERS, Procnreur, .Koloniale DrsbKeli en Olgaren voorbanden begruileD per yard, 1 ,to dik In het

VooRZIITER. TARIEF BILLIJK. midden 'Il 6 duim aao do lijdeD.
ILu!.RYBoLUS, O. T. Vos, Karren on moeten !alle Treinen vao zel(trlt secties YaO den harden

J. C. HOrJll!YR, H. M. ARIlEINE. we L h Z u f, otein . t
C. M, BEI4~, E. J. EARl'. C. J. VAN DE. MERWE, k ~ usse en u r 0 : eo I&r.·

Deznlken die ben wemchen &&nt'l8tellen ' EI'genaar Ol •
gelieven ben te uomineeren als .. De --...:...."---_--:_+- __. . Tendet. geadresseerd ~n den
Koloniale Weeskamer eu Trust Aia&t· K nC' 'ad . ,- g' ! Zii Hed Secretarit, .moeteu gemerkt lijD
schap pij. " e DlloJf)eYlD &.all tie· en, u 'feadei) voor Izarskuil Weg:'
R"De Insolvent.e Ta.k WONt bestierd t'. T defat t t bo

door den 8ect'etaris, voor wiens daden de 'il • . eo r moe wee fgen Op-
Maatschappij verantwoordelijk zijn zal. DE _FJJJlAANSCHE !lUJOkUST. gevtn '09l' de beb'lorJi;ke oitvoering

WAARBORG' TAK . vaD zijn werk.
. .; 'Up St. Dltfls Llchthllis, Josselbul-Yer- De laatste ot _eenige Teod~r ni9f

Voor het Gna.randeeren va.n de Eerlijk. udertDg iD 'den urd i,. U het Licht. nood"endill te WOro8J,l aan.r'eDOmen.beid, Recbt.scha.penhei:l en O'etrouwheid " l'I

van Personen die Verantwoordelijh Posi- Eerste Kennisgeving. (~ NICO. J. VLOK.
tiel!! bekleeden. bij het betalen van eene __ i ,.. S'
Ja&rlijksche Premie. K ElJ NIS h" h'· 1.··.1 .; eeretarae.

. :.... gese le ...t '..lerulJ uat eene A fJeell·"'o.raa.Js KantoorIII::::>P>DePoliasen der Maatsch.afpiJ· wor· d" d cl n ".....~ ,
- vcr,m CIIOg I I ; eo aar '·111 P'k""'h 18 ... 18n7den in ontvangst genomen door de mpel;ale J .. " erg, w.airt, v.

Koloniale. Tmn8v&alscbe en Oranje Vrij. hrt licht votlo,>nd op Kllap St.• DI iz.:
steatsche Regeeringen, Municipaliteiten en lichthu:s gemaRkt z.1 :"(JrJco ',Ie~(ll -
A!deelingsraden, Ba.nken; a.ndere Pnblieke Ser temb. r. 1897. d H:t tf!~en woor.
Inrichtingen en Maatschappijen. dige vaste, dubbl'Ïtl (,(ioJjtl ic) roode

De Direktenren komen eIken Dinsdag om licht ,an de derJe orde! z II verval ge ..
10 v,m. bijeen om Za.ken af te handelen. "0 de d "f In' +. hr n OJ ecp ~JI Ulferweo.l!c.

G. W. STEYTLER, 8ecretaris. duLbele wilLe' 8c'hietHcht van dc
vierde orde van Ó.0(;0 ~aarze" licht,
twee fW'alcn vortoonend"i elk la:! een-
derde ItCOo(e duur, l bij tueschen
poozen 'LD 15 aeconden~

De YerAIH!l'riOgen lullen 'egen JU'lJ

1397 b~gonoen worden,; wallDter een
tijdtli.k I licht vertoond uI M'orde I
op een stallage aan don toren, dol'
vertoond zal worden to!d:lt hot lIieu lf

kht vertOOI,tI bo ~vr.Jl'O. EeD
Yrrdfre kends,;eviug 7nl grp1Ibl'c.J rt!
~ord6n do waulICtij.1I Jke &J"tu1D
geY~nde van du \'c; to:,l.iaj v lO h -t
per.uaotnt Icbt. '

w. \vES:H >FhN,
vJOr Uo:.fd Jn'pektelilr

\
Oe eenlg$ Wll)d '91,"& gemaakt mei

Wielen Beweegbare ..Torens, Zullen
meer water pompen dan eenlg ander.
Molens in de markt.

Oe hooaste prijs we,.d,bebaald door
deze .. Motonr''' Op de ChicagO Wéreld
TentOOnstelling. J893.

Kapitaal ...
Reserve Fonds_ .. Certiflcnten' VlD

lullen
wordeD

Shren A PRIL.
het eerste k "ar·

ieiieve dadelijk

-
LLOYDS' AERMO.l'{)RS HEBBEN OOK IN

ZUID Al<'RIKA GETROKKEN:
Gonden Medaille vl)onde Landbouw Yereenig-
ing te Port Elizabeth •.. ... 1894
Gouden Medaille en Eenten Prijs, -Johaaaes-
burg"Tentoonstdling... ... ... 1895
Special en Prijs, Westelijke Provincie Ten-
toonstelling, Rosebfmk ... '" ... '"1895.
Eel'!!tRn Prijs, Westelijke Provincie Tentoon.
stelling, RoSeba.nk ... ... '... 1896
Eersten Prijs, Port Elizabeth Landbouw
Ve'('eeniging ••. ... ...'... 1896.
. .Aanbeyolen door het Besp.rQJliÏIlgtl Depart-
ement der Kaap Kolonie, als uet beat geschikt
'Jm ,,"&ter te pompen, gevonden door de
Governementll Diamant Bore. te gebruiken
of in opene putten. • '
ne Lompe honten Windmolen :Or-dt nu

'<fiielvervangfD door bet Stalen Ga.lvanizeer-de
AERIOTO&.

Lloyds' Stillen A.ERIOTOE8 loopen met
d.6n zachtsten wind, zijn geheel zeU-regnlce.
rend, en werken met een langen, vasten slag.

Het !ERIOTO'R. is de goedkoopste en meest-
economische Beweegende Kcacht ter wereld
een Pomp Toeate! ItQII!.endeeen weinig rnee;
dan een ~e ~rd, te_rwijl het dag en nacbt
wnqer eeu~.g_~zlcht of ko.ten werkt.

Het A.E&JlOTO'R. neemt ook spoedig de
pl&&t.ain van de logge en kostbare ol Noria
Lif~. " ?f Bakkie .. Pompen.

ZIJ die voornemen lIijn Windmolentoestellen
te koopen moeten wel ondl!l'llCheiden tnsscber
Lfoyds' GaJvaniseer-de Stt.len URlIOTOR.8 en
&ndel'Elinferien:re en waar-delQoze nabootEio~en.

Het echte, Lloyds' !E1UlOTO'R. zal bet goed.
koop8t en beste bevonjlen wOI-den, en heefl
deu tOets reeds doorgestaan.

'Vanneer vereischt, wor-den J;(e~bikte por.
sonen gezonden om het k>estel opteziltlen
tege~ enkel gedeeltelijke reiskosten of volgel1~
speciale schikking. '

Schrijf .?m pI;jslijst en gctui;{schrifton,
of :tend b1Jzonderht>den omtl'eut diepte Yf\n
den put. of hoeveelheid Imler en7..,wa.arl1i! cene
berekeDlQg der kvsten per yolgcllde post zal
toegellonden worden.. --

GELIFVE TE LETTEN OP ONS NIUEW t.N EENIG ADRES'

a:.,~c::. "Y".D&!J e:n. <::~ 4t .

40 BURGST_RAAT, KAAPSTAD. ~

'1.VU ri:lIl lt:'EBWE,
Vootl-&bl)()lcoottDill8ie.

. ,18 .Mun, 1~97.

~.~
II, •

" .
"

<

O_J:ON LIJ_
KONINKLIJJrni MAILDIENSTLACTIFER

.T... W~'ftII~ . ,
Zonder KlIk

UlIOI BTOOIfBDOTlLUTS01IJ..PPU
(lIIlBpaaKTJ.

DEMailboot.n.derMaai.eohap_pij ...er.
trekken van Kaapet&d naar ~l&nd

ria Madeira.., OlDdton&nderen Woenada.jr ta
4r uur n.m., ala onder aanleggende

VOOR ENGELAlro.
4!!ril 7-ME'lUCA1'l, Kapt. REYNOLDS.
.,"21-'!\ORIUN (Twin Screw), K8pl. MOLON!.

Mei I>-'I'ARTA:R, K ..p!. MOIITON.
" l~-MOOR. KApt. GRIFFEN.

Jr.o! :/,-8()()T (Twin Sc"''''), KApt. LAIUI&R.
., IG-MEXrCAN, K..pt. B£fl<OLDS.
" 3O-~ORMAS (Twin Rc",,,,), KJ'pl. MOLaNf.

Juli H- TARTER, Kápt. MORTOl<.
" U-MOOR, Ka)'t. ORII'FES.

Eent.. A.... t.n.

It WIl SONJ ZOON tt cl.,
aT. ·4a£ORG£&aTRAAl'.

Dept. vall Openb. W .
~aapetad, 24 Maart

ZIJN BILLIJK •

HOI

KOMI

HET Y
'DAT de Z\V~<,d"ch~ Norrahamme.'

Kael,el. zno populair jn Zuill,
Afl'ik,a zijn .~ew"nlf'n ?
...OMDAT :-:~'J I.·"'r·h" ..\1,,' •.t.",. l.'.·\'.",
ha.kkl'f1 en t,r.IoII"II, .\11" ..."'rt hf"ll;I·I~r ,f .• 1'fUil...,
k:1.~ ,,·or,!,·rt. .,:141"'. l,r'lt 1.. ',,' 1.· ...I':Lll',l~ wIlrIlt
7,iJ ,!l1"!nlskkd'Jk: ~.Ilfllln ". m.lL,,·u l.!jn. l'U Om
vele andt:rt.: \"\.)ol"llt,,'\·h'u.

.IXTR.t. BOOTKN VOOR RNGKL.t.ND.

ATH"N9AS. Kapt. CHOPE,orotrenl 8 AI'''!. 'Ï4
MnJeria.

G HI::~;K (T"'ln Srrcw). Kal't. AJUI."T&ON(;. onllrcnt
12 ApriL du }l,\tlcflJt.

GASCON. (Twin ~=w), Kapt. ~{ABTlII, omtrent
" ~1('i. ,"ia Mntlcria.

GC"LPH'(Tw,n Sc·rew). Kapt. TH!OS. om""'" tO
Mei. "in Ma<leri ...

GOTH erwin ""re"'). K")'l. lIi!u"'Ea. Qmlrc"t .I
Juni. ,'ia :\'I:\Ilcriu.

(iIA.KA (Twill :-\erli'w). Kn!'!, --, Qmlrrnt li
JUI1I.

Ul'AL Cr"'in sCrew). K..}'t. !'\'Ln:'HEII. umtn'nt 1
Jol ..

ATHE"rA~. Kap!. CHol'>:. omtrc"t I:, .luL.
GREEK (Twin tlen'w). I\,,}'l. AIIMSTIIOS". ',mtr('cL

omtrent I~I,Juli.
GA;;C()~ (TWIn "crew). I\:tl'l. MAlITI~, nmlm·t

It A ugm1u..
Een van de Maatschappij's cooie Stoom

booten r.al SO CT H AM PTO N verlaten voor
HAMBURG, kOI·t na de o.&nkoIIJ.'it van
de!':eMailstoombooten.

RKTOU RKAART J ESnaarKNG ELAN D
gangbaar voor Zel:IMaanden, worden uitge.
reikt tegen oon vermindering ,an 10 percent
op den Dl1bbelen P&ëha.~prijB.

RETOU RKAA.RT JES na.ar HAVENS
langs de KUST worden nitgereikt voor d.
terugreis bin nen Drie ?laa.nden per de Unum

PPLICATIES of the Castle Maatschappij Stoom booten.A . VOOr Leenillgen zUllen dagelijks in Voor Vracht of P8BlI&gedoemen ~
overwegIng genomen worden ten Kantore van de &1JU de Kantoren mil de Union Stoomboot

Bank. Groenteplein, ~P8tad: fT" Mal.'!!!!'!!!'!!!tl!C!!!!'h!!!!II.~PP!!liJ!,!!!·,!!!!A!!!!dd!!!!er!!!!le~ys!!!!tr&at~~~~~

S V HO~YR, Gedrukt en Uitgegeven door de DruILken Maalt>
•• I: ~. .. sch&ppij ran de Sanilt de \'Hlien ok fu, ll8

perkt, aan boo Kanl.oorhock VG Brog en ""1141Secretaria. 8t.raat, ~

KENNISGEVINO.
In 't groot en In 't klein bij

WADNER EN ERIKSEN, OMTlf.:iE,NT den l5den Dceem~
bet', weggeloopen een zweet

vos Paar4i gemerkt H. D. op tech~
terbout. ;;
Laatst ~ezien in de nabijheid vim

Piketberg; Een ieder die bovenge-
noemd p"rd aanhoudt zal volgens
wet vervo~gd worden.

S. U. VAN DER SPUY,, .
, Alexandria,

P.Q. Klipheuvel

.de

ZWEIGBERGK, ERIKSEN & co
LIUlors trna t, Ka..ps tad. ., li STUKVATEN !

KUIPEN! !
HOGSHEADS! ! !

MONTAGU

G. P. VAN ZIJL
}

VeDdu· Afslager,Algemeen en
Wetsa.gent ..

Maatschappij

EN alle soorten van Vaatwerk
te verkrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den onde rge-
teekende.
GOED WERK GEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat.,

Paarl

Kaap Goede Hoop SpaarbankCEVESTIGD SEDERT 1370

KANTOOR :-BANKGEBOUW[N.

YAK D. SPUY, IIMELIAN & CO.
Vandu Afsla~ers en AlTen/en

.~ --.4. 'l'el. ad. Malmesbury en Paarl:
""'NITV,',

STRAND.-- -_ --------
T•.A. W.ATSON,

Architect en Landmeter,
t2 WAALSTRAAT,
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C. v. L. J..ouw,
See. dilltriktlbeatllUr.

[Dit venJ.g U Dil ee1'llt ont\'llngen.-:R£D.}

Oom Daantje en zijne
kiezers.

l{ACLEA.i'll'"TOWN.

om een .....",r ... ".

die voor a)gellleellll
.werken eo etemmen lul~: lndieo
lIiektewehiet'herroepen wortU loUelI io
jaNn v.le platlIen leeliegevonde.n
merino IICbApen; nut· br. lalla in
p1eklteR-oog4!I!Chiit om d. w~ te ~n. B'e~
tlChaap dat nie~ tomiïd. ~rlt· T~ bonaer,
'.terft bii da.ijuen van k_~n en lII~ltteo' en Jij
die overbluven woroeo ",ndi.ve.nenongedil1mn
,eteiateM, en he~ re.t&nd wordt door" te Teel
dippeD nl1eT.eD en 1Il.'eklOIr ~t, B!l~
IlChaap wonit bijnend dool' bei overdadig I1rroeJ)tl'looJO blii,~lllap voont~Jlelll"
dippen. En dan "anneer -.,r~ tijden nn
dJ'O(llte en koude komen,'dOOr de' ónennr~d'ige
na.t-uar van het laud daD .ternn!le tlChajlen die
v~veo aijJldoor hri 'Iteel dippen aan eIken
klemeo ~lItpoed het een na he, ande~.·· De
wet werkt in l!O~ige distrik ten omtren' tien
jaren. Neem het get&! ,..n flClhapen vóór de
werking der wet 4:aar ......, en ,jj sult 1'erbaald
we&en o.er het getal dat er DO it. No worot er
U>.eermet beeeteo' pboe.rd. De wet· werkt. oa
alge!Men meer dan eea jaar en hoe1'.1e honder·
den !IOhapeli lijn reeds dood ~jpt eo bij duizen
den liin Iii dood .ur de w;et oonaaIr' van Wal.
En is de prij_ \'11.0 11'01nil niet minder dan voor
de wet in werking .. ns?

Waarom ma.t het land :nog uabU één·bon·
derd-dIlÏlend ponden jaarlijks roor ' den bsn-
'doek nri.het volk' betalen? die Diet enden U
dan een rochade, een laet en verorukking VaIb
den boer? NeeD lII,ijne vrienden, ik ben bereid
met u te .irjjden tetran de gebate, geldverapil
lende bruc'bielrtewet, IOOIaIl8 .Is er een pari ..
mentshuis staat.

NOTII,ES eener Irwarlaa~he vergadering van
den A.f(ibner Bond, gebouden te Mr.olean·
town op 6 llaart 1897.

Tllien .. ooidig 26 leden; de secretaris afw~
lig zOndII., .. era de beer G. C. Snuman gUO:l6D
tot secretarie. .
Nil de gewoonliJke opening van de nrpde.

ring, ~ de ,.ool'llÏUer gelegenheid aan pereo-
Deo die .ell!lChten ·:rich .1Ul te td\liten &la leden
... n den Bood. De volgende heeren .erden
yoo:rgetteld en aanpoomen, t .....: P. van
R.>oyen, J. Reyneclte, J. J. Cromhout, P. Nel,
P. Krog, F. Kaante:n en G. F. &heepert. N.
~n hartelijk welkom door den ,·ooni,tt.er ging
men o ..er tot de behandeUhg der volgende on-
derwerpen ;- ,

L DÏlJtrikbbeainurelid.-T"t lid van bovenge-
noeli'd bestuur werd geko"eIi de heer F. T.
SaijmaD, in plaat. VaDwijlen: den heer J. F. nn
ReDlibll'1l. .

2. Afgeua:tdigde n!W' de provinciale verp.·
dering.-De verpde.rm, W,.loot, op vooniel
,.an G. Snyman, den beer jM. Snyman a.ls pr0-
vinciaal lid af te vaardipn. l-

3. u.cbriivinppunten.-~e brlndziektewel
gaf lLulleidini tot heel _I ai&cuaie. doch men
besloot., op voonit!11'&I1 G. O. Snyman, bet Ovlll'
te laten an afp~. \ te handelen naar
hevind van !laken.

4, Informatie m.pecteur; re veJ'l!Ch\ining
bnndlliekle in KiDgwilliamatowJl diIltrik~.~
Een voontel n.n .den heer: li. Snyman, g-'
oondeerd door déD heel' G. Snyman, werd 1Wl-
genomen: de lUk ter kenn~ ftn deo mini.~T
van IaDdbouw le brenpn, ;aJamede ahcbril~
Ten ~lutie. '

6. De wenrocbeliJkheid l'aD eell teletrrnallijn
naar Hr.oleantown.-De heet G. C. Snyman
_telde ,.oor, s-mdeerd door den heer J. de
Kock: Re~. goovernement PeJ' ~tilie te petitio. V~t.ntad, 25 )(aarl, 1897.
neQeU genoemde ljjn aan te ~ .. , in eien· ,-,' d .• ....:1 >_
Mlfdo iij(l de aaoda.ch. .t n~ .eriepn. woor. )lilDe ,.Tienden, .. ,e_ ln en nuuiu-GOll_
digen te bepalen bij de noo.d&akeJijkheid van lijken cirkel. ii!tan niet r.nderI dan rochaldbe-
Ge lijn. ~ lijden u te doen, dat ik a geeD. belOtk pp.eJl
6. »oud Rifte aaoeiatfe.-op ,.OQlftel van heb. u. het laaSale jaar l'aD mUG' parlemen~

den heer J. 'L de Xoc:k~P,!éeoadeerd door . JiJjjn P~ ~ d:ar~ A~=:
lie.n .... ._:i.!! X.~~. .., - met alge- I. "Jil;6iM4H. ~ .." u.. ~- .....ftmMIM .. . __ tl-llit ..p.Iaá'tiIeD 1"1 _"- -~ _M

KOIIlIha naar de plaak YP ~en:h~ P . .crom.lrewoc:~iik, ik OOIe Iq ~ _ab .

boat. al,.. d4l.;~0Ipade ~nac ~
weJd.

AlII naar a•• oonte wero
aebed ploten. 'G. C. 8!fYJLL"C,

W~lI1end eecretuiL--...-__;_

MUn~n beeren,
Uw dieMtw. dienaar,

D. P. v. n, HEE'I'''1!lI.

P.S.-Anderen Ijladen Believen dit over te
nemen.

De Brand,zie~Wet,
P-'ttemUe, :lO Maart, 1897 .

.<la .. da Editeur.
Mij:nMer,-ln een ..-an u.. ti vorige aitp1'en

vencheen een schrijven nn den heer Britz,
sijlle oudervinding te kenno ~eveude omtrent
de bnndliektewet, waarop ik, mij gedroógen
..,,,081 om andermaal ook het\m[ine ~ -aen.

Twee gen.llen worden d~ den heer Brit,
.. noemd die hem tot de overtuiging bracbt~n
om lijn yerkJari.nc af' te leiJren. Nogthan8
erkende bV dai waar b1'1lnM~ weder uit.ge-
broken ill, dit toegflllOhreven ~. woroen aan
"!!Il dat op oude legplaateen of kralen !eetaan
beeft. M.u.r gesteld nil ,lat fAdiamith in de
,elegenhejd getrteld ill nm nrandering van
IetIpl.aatMn of knalen te mak~, dan blijft de
1'Ta&g noch a!iijd: kan ieder distrikt iu de
Kolonie dit doen? Mijn ant'1l!001'll is, neen.
Wjj, als een korendiIlt.ri'kt, die ?DM boerderij op
een 400 of 500 morgen grond moeten voort-
set~, kunnen bet niet doen. W'&Ilt onze a()Q
of <lOO IICbapen die wij ... nhoaden, &Unmeer
bepaald om ens .trou tot mest te bewerken, en
als wii dan onse kr:llcn moeten opbreken, van
'li'a.&I' dan onzen meet be.kc;>men, die ons
veel meer 'IO'U.I'd is dan bet vbordeel van de
8Cba~n :&eh·en. En 100 zijn er "eer andI'Il'Il
diatrilrten die even goed hanne bell"aren heb-
hen die wii niet lWlt. bebben om allen te noe
men. .En als WU dan daardoor 4e meerderbeid
aitmaken omdat. .. jj iegt"onde beawaren beb-
ben, waaraID moeten wii dan door den beer
Brih uitgemaakt worden ale degenen die bijna
lJi~boerd Z!jll? ZOO ook wani be.oord door
de vool'!lt$nden onlangs op het conJlnl' te M&l-
mesbury, dat de tegell8taooé11l pene gegru.nde
argumenten hebben waarom ~ii tegen de wet
sun. MO dunkt. dit wordt meer bepaald ge-
z.egd door mannen die met de' venchiJlende
geaardheid van ons wcl'fllddeel onbekend :ziin,
want het ZAl iO.ClI d'llrU8heid WÓMn.1s Piket·
berg. Caledon, Ma1~bory en andere koorn-
diatrilrten een .et oodel1lteuneu dat ieoier dis·
trikt jur1ti"" Det .oo\'eel kOOrD' moet. produ·
ceenln ali! zu. omdat :rojj kana ..ien om dit le
doon. En boe kumli}n 011ze menden in de
()()II~liike provincie vau 008 dani begeeren om
oodel' &én wet te .tun die miMCPieo voor beo
goed ie, maar ..oor ene tot rochllde. De heer
Britlo legt de wet il! tot .oordeel .,.an den boer
rmaa1ct. I..a:at meo .ien of, dit :loo il..

De boer krijgt een Ilochter PtO. '!'OOf lijn
... 01. Hii iJ! meeT iel!tremd om'· nn.ndering
Vlln weide te maken. Bli is &la het ware niet
baa8 nD zijn eigen lloed. Onae IandIbs moet
jurliiks .£70;000 nutteloos beta~ .a.r bet
ande" veel beter kon best.e:ed pworden ,.Un.
Verdeeldheid (.onder on... A.fri~ 'Waar"ij
,.oornl in denn tijd als koorI)· , i"jjn· en vee-
boeren be.booreo zamen te werken. En WIlt
meer is, veroeeldheid tUII!IC:henMt valk en
de oyerbeid, nut waar er anden liefde en
respect voor d.e overheid ~t w,cen, kunnen
wu op een ieder tegenstander -Un aancezicbt
lezen een trelt "an min.acht-ing, "an- wii
den naam van onzen mio:ieter F"ure noemen
en, de anderen die onu .meebt.e;m met '00
nel diar~t bebandeld hebben: ab ~ii .~e
blitste Zl~tlng van het parlement. .De pijnlUke
uitdrnk.kingen tegen elkander. nn. A.frik.aoer
tepnover zijn milde· broeder, COOaIe door den
beer BTiu nil oog rn sijft brief rs!!fd ill, dat
de m_ten die tegen de we.t ljJá &ti Jijn die
biin.a uitgeboerd ~jjn, en hO .e~ht cht ba
bnn de oogen kon openen, alIof· d. tegen.
.tanden allen blind. Jijn. Ala ill' pu weer seg
de ..heer Brib WGII een ~ der wel,
lIWlI' nacht bU inlpolr1eur gewOrden: 11'. en nn
bet gOIlverne.meni .£100 JatiI$" sUn lune
oogen oeJ'8t.opengegaan dan udii ~k aaoatoo·
telijk. Daarom sal ik dit IieM nlet. ~n.
Dit ~ijn maar eDkele vrucbten die wu nu
plu""60.

HRO:>l1l!lLAG,
des genootttCha~
breiden. En, met
Joli n.n bet.7.elfde-

iu..honden in de oude-

Het Paarlsche "Dagblad."
ja.n IJlen.&liteur.
Mijnheer,-Terecht heeft iemand die eieb

noemt "Waar moot het heen" iu z!inon brief
van 25 dezer geeehreven tegen bet vUandig
gescru'iif van bet Paarbche lJagb«ul I'~ Tron8-
vaal, en .teeda gaat de .editear van gemeld blad
voort zulks te doen, IIÓO té zeggen in al Ijjne
in leidinpartilrelen; doch onder oll1lltand.igheden,
wie !tan het Itw&lUk nemen, de man bn nie~
undere. VOOI>..neo o.f VOOI' wiena partij zulb
ge..-chiedt moet men niet vngen, een ieder ooe-
deole .,.001' licbzehen. Maar nu komt nog het
ergste. er moeten afg.nten ge.wnden worden,
eli wie toch, niemand bete~ dan een der diree-
teu rep ( een boaIte.r) en de I:OOMIJd71 die, naar
i~ verneem, een plan·t moest gaan kDOpen te
Joillmneeburg of Pretoria V!)()1' de pen, te
worden opcezet in de Kaaplltad; nn de la&tllte
i.!I teruf en ale speciaal npporteuf geeft b[i eeu
veNIag in het Dagbloo '\'an 27 M!I&rl, en be-
gint "De Tranllvanl van beden," "A.l!te[Doone
onrust," "Achteruitgang in Alle., .behalve in
mi.dadeo," "OorlOjJ'luchtige atemmlDg," "Cor·
ruptie alom," elf zoo gaat correspondent voort
en geef Ejjn 'foor en tegen, maar wa~ zegt
Homlt: al. dit ,>war waar i~. Wii kennen beide
de .fgeunten, de Iutete la hij die bij de Rhodetl
receptie te Lady Grey station nitga.roepen
beeft: "Your beet frienda ate at tbe Paarl,"
en dit u met bet tegenovetge8telde bewezen
bij de groote vergadering un de Paarl. Wat
kali lIlen nll gelooven 'f&nlnlkeen lfindlaaieoden
cOTl'$pondent?

voorzien Vlln
bare eigene
grootste boolang in
ding van bet&elfde

~~~~

De uwe
Orlll.EJlXEH.

AANDEELENKARXT.
(VaD de heeren Jobab Janeen & ·Co., St.

George1lU'Ut, Kaapstad, makelaars en &lge-
meene agen~n.)

Woen",ll\g, 31 M.a~t, 1897. PCt' mailboot Dllnvogan
uitl,'e.,oerd S1,f.G2 on. ruw
waarde ....D '131,O~().

NAt.'-L'S ..""",ow
PIIi1'I!:D¥.UITZBllllG,

- De 8pOOrwcgill'kont8' ell
'1l0,~1!; t6g'!ft "14,407

. NATA:LS i
PI£n:aau.lUTIlBUJlG,

-De ink.oll!stell "00l' de
.. U",áH tegen &18.244lOOen;.r. .

NATALS """,,, .. r,l>r."~,_"

DURBA.'I, Sl Murt:-{Per '~"l","""..r-
rechlPn foor lIurll.!c<lht.gcll.
voor MUTt 18911.

De goudllit"oor wordt
"-

Mnrk.t ,wak.

De u·w., .
D. J. B~(iW, JJl.---...--



Een -gtoote": spoorweg.
DOOR SIBE!tIE.

"'Por~·EI.u.betb,
. 29 Kaart, 1891: '

U, Dooderd-c

Dill :T:l'anlliberilêhe .lIpoorweg, waarvoor op
2leJi Mei, 189.J..t!l Wladiwostock, het ee ... '

in de:Jl . werd gestoken, i. ~e
. der wereld, ~ a

; ~~::~::' .die 'L Peten<IJUrg
" Oosteee rue'

",an eene lengte hebben V&lJ 470<1
Qlijlen til ·t.. ee'IiUl wo lang zjjn 1I.l. de
,(Alólufiat, .Paeific •• WIlt hU geheel kosten ml .
.!Det ili~np '-a.n rollend materiaal, wordt met
. yel'ltCbiUl'J>4e n.itk.QJn&ten geschat, die eich be-
_epn tuachen de' (;;3 en 55 milhoen por.den.
De IIqlOOrw'lf mllWlv&lJgen te Cheliabinak, he,
eiDSl~ V$Il het Europeeach oet, en van daar
l901*n over ~tj, w!llir hij over de rivier
Toból moet worden geleid en verder over de
",,'ier Ishim te Petroperlowsk Daar Omsk, >raar
eene brug over de Irtish moet worden geslagen.
Van daar lI&l de,w~, steeds eene over bet geheei
~Jjj.ke riclIting volgende, door Kainsk loepen.
te ~li\"an (le Obi oversteken en, na lIlarinsk te
.un ·dQOtyetrok:k:on, den groeten Siberischen
witerweg, de 'rivier Jimisei, bereiken, bij de stad
·K,l'UIIOy&rllk. 'Vandaar zal de weg Iocpen door
KIlnak, Niahoie, Odinsk, dicht langs Irkutsk, om
ae suideljjke' punt V'aIl het meer Baikal, en
verder· door Ver.kbn:ie, -Udinsk, Chita-Xert-
.lóhinJk eD Stre_k. Daarna EaJ de weg over
eeiligen afat:and de noordelijke bocht Tolgen der
-n'li.er Amtri' en verder de richting nemen naar
Khab&rowb, van 'Welle puot hU eich met eeu
korten draai ·.u.idelifk zal wenden naar
WJadnrottodr..
. 'Vanlnmdel.- en militair oogpunt beschouwd.
·ZaI d.elle lpoo.r,,:eg voor Rusland van het llOOgot"hela,. lI.iin en zjjpe .telling in ,het "erre oosten
UD_nl!)k vetboogen. De l\"ro.', berichtte
o.n1.., dat Ruland weldra met Cbina eerie
con.entie 19u sluiten, W1lAI'bij volmacht EOU

worden ~ven om dell spoorwe!{ met lIJD
oo.teljjk ,uiteinde door Mant.chounë te laten
JQOpen. Keu vermoedt dAt deze concessie 1'3.n
LiHung Cbanc werd nrkregen tijdens ziin be-
·1IOft te SC. 'Pe.iersburg. De reden .waarom Rue-
Jmd ten 'behori., van China tasseben beide trad
Da den ~ ~et JapllIl, wlll! daarin gelegen,
'bi a",laqclln het OOIteLI eene haven wenschte
te . verkrijgen, die gedurende het gn.nsche jaar
bndkbur aoude'sijn, terwjjl die van WladiwOl"
·tock Sjjdenl de 'Wintennaanden door bet lis i•
iligelilo\en. . Hei voorn&am8te oogmerk der
RllMÏlChé .t&atlronde wu te roorkornen, d.t
Japan de 'baud mocbt leggen op Cores ell het
~ 'Liaou Tung, en door de mede-
'W~Jdng -van Frank:riik kreeg Rusl&nd bier-
in zijn sin.'
'De havens van Corea liggen th&ns voor Rus-

n.ett.aobepen open, en deze kunnen Wrdoor
b_ PlïItl!be jaar door over Jlpan de wacht hou-
den. Ret ~Dt "'QOr Chins niet aan om aan eene
lIIOféDdheid. di. bei &nlk een krJchtigen steun
MiJ .'AI'Ieénd, toen het in moeiljjkbeden ver-
berdfl, de toeatemming te weigeren om een
epoonr8l' 0...« aijn gebied te lafen loepen.
zooatá de wen nu gelegen zijn, ~ de Bus-

• aj6che .. loot sicb ~ Pol'i Arlbll.r bedienen als
'. aai JIaiiOD...!.. ea bet lijdt geen twiJfel, of hel zal

. later ook wladi'W08tocJr met die baveD door
.aaiddél· ftD . een spoor"l'f mogen .-erbinden.
Bet;ja Q.OQdelooe uiteen te zetten boe onwaar-
deetbur deae spoorweg sal worden &ls middel
no .,.erkeer mei het Oosten, daar 'bij verbonden'
ai.in ui JDet bet apoorwegnet van Europa,
BovIIDdien ~ hU bet land tot ontwikkeling
brenceJl, evenal. de Ccl1ladioll Pa~tic wonderen
gewerkt bee1:1 in Canada. Siberië is nu oog een
groot erfJ[Oed, dat ,dacht! op ontwikkeling
wacht. }flit beeft grooten~ineralen rijkdom.
en de 8f.OOnreg zal door distrikten loopen, die
goad, .Uv., en platina opleveren.

Bet zal natunrljjk veel tijd vorderen, eer deze
hce:riijke onderaeming voltooid is; maar bet
werk 'Wordt lOet spoed voortgeset. Reed. IS de
weg v()()r het v'crkeer ..pengesteld van Chelia-
binak t{)t, de rivier Obi=eeo nfstand van R~;!
miJlen---waar ee.ne fraaie brug woroi gebon ...d,
en. ván O:mk op don tegenover liggenden oever
is de -",.a3 oognecr 380' molen verder veortge-
zet eo .ge4eelte1ijk voltooid tot Krasnov .... k.
TbaM '6-adert deze IICCtie VSIl den weg Mee
~olk1oiiqJ.~t aan de Jelli~ei. Over de .lrti~b
IS ~'êene bruI! gelegd en rurm een Jaar iu~bftik:'térwiil die over de Obi en z,ijne ooste-
liJ.k,. sijrivieren in den loop van dit JI\aI' ~ullen
'I'OLtooi4. lIyn. Me! bet bon wen der brug oyer
de.J:elli se1 de groolsten in den geheelen weg. "
tn Sept.emb;r, I.l. begonnen. Ook L'll de sect re
tu88Cheo Krunoyam en Irkutsk tegen bet
einde vin dit jaar zijn • f :J werkt. .'

Tuaeben het meer '. _dm] ElOde rrvrer Amo'll'
.loopt de weg door ",eielijk terrein. wallr bet
_r:k gro<lte uitgave .,,,J .. orderen ..n W"'~ do
ch-arma en de bt>klVttambold de- .nge~,eu:"!
IIwaar op de proef zullen worden g<c61eld.

VERBANDLIJSTEN.
20 MAAn, ISI17.
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