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DONi>ERDAG EN- VRIJitiG,' :KOM.T
DEN

8den en 9den' APRIL 1897,
TE

(Nabij Palmie,t Rivier, Afdeeling ,C.aledon.')

,~ich.naaf;.,~~h~~

. RRIGE:. ' ,:.: •.
. . ",1"",. .'

en Afsjager~.,·
, .·!;á.lédo:n.--------. __

DE Ondergeteekenden, 'behoorlijk gelast door den Heer J. J. SWANE-
POEL, Senior, die wegens klimmende jaren zich van zijne groote

bezigheid wil ,ontdoen, zullen Puqliek Verkoopen op de genoemdePJaats en dagen.

, VASTGOED;

,

S "MORGENS TEN 10(1). Dé alom·bekende WOOnplaats, Rfetje.It"'~' 8~rekke~áe
tot aan Sir Lowl'y's Pass, groot 84 morgen, beplant met p~chtJge
Vruchten-hoornen en ruim Voorzien van 'standhoudend water. ' Deze
Plaats is vooral beroemt voor de prachtige; bloemen, .. Zevenjaartjes."

(2). De bekende Vee- en Bloem. plaats, genaamd Jagt_vlaJU;e,groot 503 morgen., '.

(3,. De Plaats BraDdvlak1ie, groot. 463 morgen, uitste-
kend g.'schikt voor yee en 'het kweeken van Bloemen. ,. ,

(4). De Plaats Ryneveld.dal, groot 1,400 morgen,
bij' uitnemendbeid ~escbikt> voor Tuin-boerderij en den handel in Bloe-men, alsook VOOrVee. '

(5). De Plaats Klefne'W'e•• el.ata~,groot 770 morgen
bekend als eene eersteklas ~aai- en Vee- Plaats. '

(6). De Plaats Ver_elelten, groot 1,766 morgen, ook zeer
geschikt VOOrVee en BJoem~nk1Veekerij. .

(7). De Ee1'8te, Bloem. enVee. Plaats Bfe.je.k~nen,.
groot 371 morgen.' . ,

(8). De bekende en vruchtbare Tuinplaats Eikendal, be
plant met pracht;ge ";;,eD, groot 14 morgeo. . 600 Zakk'D Eent. klu

(9). De Plaats "Annex-~ikendal, groot 254 morgen, goed voor 300 ,I IJ

Zaaierlj en bevattende W~n~UJs, Dam en Kralen. 500 't "

(10). Deel in de Plaat~ WftteklfpPfe.kloot", be. !OOOB .: K ( "vattende fraaie landerijen. . .0 . a.en a.

(tl). De Plaats Pat~.J,.a.ttte~ groot 120 morgen zijnde En .el., .•.~dere 1l04::aelreIJ.
eene eerste-klas Vee· en Zaai~ Plaats. 0 iU te ODl8Cbfl).en.

D, D. scu

Op WOensdag,.7 '
ZULLEN opgemeide nRJ~'m

dtln. allen in '__'~.~."""'•._~~.,
bliek .,.eJ·kncht .n.n......
8t.tie. Do:>r den UOIlIGQI,.,-!

peruol¥Jij.k 'OM'. Ol'I)tll.~,t:·':'I~,
knnD"n lij mt't r~_g.~
pu.bljtk ambe.olen. ""'II'~ ........~
den .naam, leomt~n' O'-eJlIfi!lJillt.

r. F. RID'"", ....,......,..""
1. ·S. MARUS "Co.,.

Z, \I. de, 011'

Illten .etko1p~n
hu'sen te lIermoll Stai

Losse Go

RE PREOUJS I
,Jd p~~liek'
Bijue p'lk . .I. ,D.

A. B. DE VILLIERS ct Co~ .
Pa .rl, 1 A p;if, 1897.

1 Mol WagelI . .
l'Bi)k4I'is Dieu" Kap.k
I fTpcó KlIr .
1 Pal\r TlIigrQ
1 LOt Zi['k Platen,

Venstera
4 M~I,kia!en.
2 BambOt-, Ladders

1. LBVENDEHAVE.

Tafels, Ftotle." ~ Poli ..
• 0 Borde_'~,M~.~~,

Graan.

LOSSEGOEDEREN :

800 Eers te·klas Hamels uitstekend geschikt Voor den slagter.
400 Fraaie Jonge_ Hamels,
150 Eerste-klas' Jonge Ooien.
25 Bok. ooien.
16 Eerste-klas Bokhpat-ers.
6 Do. V6ór-Bokken. '

25 Aanteel. beeeten in goede Conditie,
12 Eerste·klas makgeleerde Ossen.
9 Eerste klas Eze1s, mak geJ~.
2 Do. donkflr bruin ~ar Hengsten.
1 Do. rij. en trek. Paard (ruin).
1 Do. Merriê (5 jaar oud).
1 Do. Bul.
1 Do. Kerne Koe in Ibelk.
2 Do. Melk: Koeien.

2. BOERDERIJGEREEDSCHAP.,
J Eerste-klas Bokwagen op Veeren met kap compleet.
1 Groote Sterke Bokwa.gen.
1 Eerste-klaa Kleine Bokwagen.
1 Kap Kar .
I Open Kar op Veeren.
I Extra Nieuwe cc Oultivator" Ploeg.
2 Zweed.sche Ploegen met stellen.
] Eerste-klas Snij Machine. :
1 IJzeren Bgge.
I Houten do.
I Span Wagen Tuigen met ZwengJes compleet.
1 Paar ~ '!]rigen. . ~ .
1 Lot Ploeg Tu.igen~ ,-
2 Span Jukken met riemen en ~~roppen.

12 Beesten Vellen. ' '.
1 Tweeloop Ge'We~r.
1 Zadel en Toom.
2 Zagen.
1 Voer Maohine~
1 Schoftel Machine.

f&UYRBDElf,
-OP-

Donderdag,' 8 Apr J,

D~ Jieer 'STEP.HÁ~8 O.
8. G. 'ZooD, die 'aD ."'lIlJUJJ'j_,.

gaat teratuftlJ'f'n, 4étC" de'
der S'JU1, I:mmt'hao &
b9,en~eme1de pluu ea
bliek te verkoopOD,

I. ,Levende Have, &Is
2 Pur Karpaartlen '
10 Aanteel Bokken
6 ti Beeaten
3 Groote Vetté Varkens
1 Lot Gaozen
n. Boerderij.Gereedschap,

lOpen Kar, J. Ploeg
1Clllti,.tor
1 Egge
1 Lot SlMo Vorm.
1 Nllaib6Dk, 8 z"nzen
Z"cepatokken en BamMe!!, •.
Tuigen; Z"jngel't Kct~ing~, . Ill" r..... ".,

Pikken, Vorken. .
2 &eiders, 2 Pij IAn. 1 .L.ijlren

Handj"., Tregtêfl, Emmen,
Alsook:

) 5 Leggua WijD.
, m. 'iIJDILIJK :

Het ·Go.'ooe AlIOnilllent H"'olIII~I&•.
Glu· en A..r~Werk OD

. geietcUc;hy. ,
8TBPBANUS G.JOlTBBBT
YU der SPIJ, f••• i.u'I.· eo., '_.,~~',:.•.•;I·'_'":""'_
Vendu.lCaQ~r.
M.Jmeabqq.~.rt, ,18:97.

: ",' .

3. GRAAN'
20 Mudden Zaad Koren.
15 Do. Andere dp.
2,; Do. Zaad Haver.
15 Do. Zaad Garst.
25 Do. Akers. ' I

:5 Do. Boenen,
2 Do. Drooge Vruchten. '.

75 Balen Koren Kaf (eerste~kJ&8J.
50 Do. lIarer Kaf (do.)
50 Rollen Tabak.. .,

4. H(JI~RAAD.

HulponderrjjIeleS GeJi1igd
VOOR .0£ IIOUVTS e- SCHOOl TE WYBWD.

TOTJ 'EI, Jlt1~ .

Het lTewone:4ssorliment I/uisr'"ad eli :ve/e .andere Goederen
le veel 0(11 te me/den. . \,.

A.. ......... ' :.t"'.~t": t

.... -e. ,:'.~
\;1... ~

Biel' is eene schooDe'~legenbeid yOOrallen. Wat de ~P?Ddep·!Ht ~I~~

treft t, het aUen bekend dat die Z~ winat~end'en haai
l'Iijn.-Gelegen allen vut $aD $> e.: . . J!14~.ifU,lt'.f~~'J
Vlakte en gebergten. Zij zijn



,...", .!.;.'..it!."";/ 'fn WW" /)olti,1 Jacobus
',...",*! i"" W,sl••Y'fI ,. IIag,/al'''6

. ." .'dJ".'DOf' ... ..,.i.a 80';;0 rOl d 8
'~.>''W..rs'bU.,c-.;.tdorll Kolt,.

. ~
.D·E' oh~er8-eteekende. be~oorlijk
, ' . . ~ gelast.. $al Publiek doen
: V:er~oó_pen op .
. WOE~8DAa,den 2lB~n dezer,

'f'ja 10 UR'&, De. ,VOOR)IIDDAGS,
. . .opge~~d

er' 1896 ft. Jer--
Wtaalhaat. aan 'i dit

II"'RtlJiua,ri 1897. A~ter
htr.ÏDoerJ !,4at

maSDcle~ iateir;at
-- ....~_ •. pt.' jai.r berek~nd
~ tp all~. onbeta+Jde
~.to ~'or .'9ft • ere1~nd
di\~ va.5tg j~telJ T:-órl de

liD ~ u Je beJaatlD'i+

Op Jut,
, • }O. L. BRODZrArf;

&erctatis. ;
, \

.y.p.n doo AfJ~elin'Zaraall,:
5 April 1897. '

, .
, "

.TIBS .met c< rtifi<1iten
1Fum-heid. goed I~e
1 dmalttsohnp ~Dor
Kerk. "orderl fge-
,Derde Klas ,I-'u-
Buti' tja..:,ts RHic r,

r-uu,en(llIioW. 1(tnni. ~,an
Enge-lteh 'wordt ~e.r·

, ieJ zullen ~.ge
d01r ,dto (jl)de.rg~leo-

~li Al'nt aanlL -,'I De
,bJrKiunl~n nil d~ Juni', vs-

£~OO. In.odDS te-
.'lUOOWJt £:3 10~ t~r

,

• I

JF-~,&,"",'OODIGD. :
.' !

VEliN AN ra voor
sê.h ~)I (fiJf kilJueit'en)
1 f> minuten Ta'l ! het

£iJO, pef jaar me ~Ó81
"ccmiA \'an ,Hol~

lt en Ha ndWefKPD

OEBWIJZER hor
~IJOlltrlrJeer,te" ~'("hl)()l te Ela.i d~-

v) , het timp. 8,~jari,
. KClOt III ihW>lJliup

.n Wf r.len Ie~ell£21I.er
in 1\ ten ,...,il),,~t!Ji"

., n r en IIIde. KI~83e
Imri1i~rW"'R re,

voor bore ngenoemc!e
eri lullen door d n onder-

~:('llt16 irrgewacht wo:deo tot. 20
U97. Diel,8tcn indien IDl?ge

·ktebe~ireD.' .
M. L. FIt K. V,D.V.

_~ID-:AF~IKAANSCHE
, ONDERLINGE

RZEKERI'G

n.o kn.cM aoolwg er \'oldoeade
om een k'tt'lLrtilalKbe ,*,1Ilie

·O,ft~"JESKRAAL,
III DIU Afl.II.J.l.O, VOLGENDE:

, munl 'nn:
·l?· Ezels van 2 tot 6 jaar oud.
I Ezel hengst.
1 Paar rij- en karpa&rden, van "

en 6 jaar.
5 :Memes, va.n 4 tot 6 jaar.
8 Jong ·1tui~ Paard, " jaar oud.
34 AaDteel~ten.
850" " Sehapen en Bokken.
40 Va.rkens, klein en groot.
, ·BOD.DIRIJGDDDSClUP:
1Kapka.r, op veeren~
lOpen. do, do;
i Bakkar.
1- Wa.terkar.
1 BOlcwagen, 1 voor leer en

a.ehter stok.
1Da.isy Zelfbinder Machine, met

éen'lot nieuwe extras.
7 Zerisen.
1 Bráakla.nd Egge.

. 1 Paar'br tuigen, 1 span wagen
',"t~. •

1 spail . ploeg tuigen, 4 paar
achten tuigen.

1 span leidsels; 1spa.n los toornen
5 Dubpel-voor Ploegen. R. &
. Howards.
1 .Enkel Toor Howard's Ploeg.
, 12.QOZ; Ploegscharen.

1 Lot ..Graven) Pikken, Vorken,
.. , GeJfels en H&l'ken. .
. 1 Slijpsteen, 1Knriwagen.

, '10 TI:'8k Zwengel$~, 3 kisten Ge.
"."' . reed~. . '

'·l'Lot·Wijb,iaten. 1 V1eesohbalie.
1 W~kribi 1Naaibank, 2 zeil

, ; ~ l\ril>bén:. ' '
, 1 ~weep met\I$tq,~,; .~ lot .beeste
. " VelleJ4'g.,b~d en ,",'!lW., '
,·1 Bo~ ~él-,(J'i.b",iah:;f:~ó\'blk.
75. POt:l:lpOeJJell~; ,:- .;::' ,

'.. - - -. ., - ..~ {...._ -. .

. G-WII~zm·
, , ," , ' .', " " "

, ,~

.U~ Z_LRa:vei'~''
"It 'Kor,én (Du Toit's:)

. ,t; . ii' :," (.Baard)
5 ",."" "'~ B.og. , '

• 2' B~hels Erwten.
En -wat nog verder zal aangeboden
,.. wo1!dell..

aVX:M OaBDD:lT.
G. W. KOTZE,

Secretaris.

i
8 VOI'r :r.woux Top W.l~ :IllS 'T~h~ ai,.~' '~b '

, beneden, en een Kapmk JUYl elke Zijde." , .&.. ~ I
\
i
i '\

,"

,

TE

, Málmesbm-y,
·~3"Apri11897.

I. I. ..omes Ir. Il Co., !fSfQ'en.

Publieke Verkooping
VAN

Vaste Goederen
FR AN SC H H,Q E KJ

J
'I

j

DE ondergeteekenden, daartoe be-
, gunstigd zullen Publiek verkoepen

Op MAANDAG den t2den dew,
om 71 uur precies,

Zekere drie erTen No. 30,31 eo 3r.
lijnde gedeelte VIID de plaats II La
Cabrier,' vroeJ(CT bewoond door den
beer P. I, GIlOBNEW.lLD; beplant
met allerlei vruchtbecmen, hebbende
een. standhoudende put en bovenop'
nog recht (JP het gezamenlijke "ftater;
w.a!'o~ ataa.n een gerieflijk wooohuis
en buiten gebouwen. Nu is er kans
om .at te koopeu te Franschhoek.

A. B. De VILLIRRS & Co., Afslagers,
Paarl, 2 April 1897.

.",

i .

J TOM' Kl.UJmnL TOOrzien ':a.D ~n Bpiegelg~ 18 duim.bij 140'il'llni_

patente WleletJes. ~21 :,'7••
. \ "-

Boftngenoemde is aanmerkelij\ beneden in PTij~dan de lnfl~l"j"'ln"..

:roerde artik_ele.n en daar wij slechts hout geb.rui~e'D ~t goed (Mi-II'nII"Iml
in de Kolonte zullen Koopers het voordeel hebben van onse wa'~borJl~
de .nikelen de hitte van het kli,ma$ zullen staan. . .

Lost Title Deed.

N'OTIOE is hereby given that I
, intend applying for a certdled

copy of the Title Deed issued on the
22nd day of June, 1880, in fa.our
of Johan Carel Stephan and liendrik
Rudolph Stephan, trading as
Stephan Brothers, whereby certain
property called Paternoster Point,
Lot No. 4,154, situate in the di.iSlen
~f Malmesbury, measuring 32 mor-
gen and 400 squar.e roods, was con-
veyed.: and a.U persona claiming to
have any objection to the issue of
suc,h copy are hereby required to
lodge same, in writing, with the

• general in Cape 1'0\1'11,

within Fourteen Days from the
publication of this notice.
. l)aU><i "t Cape Town this 3rd day
"\I~",4iIt'¥-lL.1897.

'.A.--:,'fA){ DER BYL,
'..4Jit.orl!1e_'V fa!, Applicants.

D.ISAA
. -. ~

STOOl[• UBIDTF lllUiK. ' .,
B.A.~RAC~- STRAAT.

BOOM - STRAA,T.

KA, A-P ST·
... I' .

(aap. de Goede ,Boop.

OVERLEI
, d6~
,Vttl.ru.8, w,
Len, in haal

SCB

J



G

BIlJ.
IcoIIa!
lalu,
r d,

,rlij'k
doen

ser,
ss,

L,

I.

oud.

lene

P:

~r en

e, met

wagen

paar

oomen
R. &

Ploeg.

orken,

III Ge-

hbalie.
2 zeil

~
beeste

lW.
kalk.

)lt'S)
I)

:IT.
!ï;,
am.

ping

n

EK,

en sZ'.
I tI La.
r don
.eplant.
.beode,
venop'
nter;
oDbuÏII
r kaDI'
!)eL

lagers.

~d.
that I
rtdied
on tbe
favour
mdrik
'J' as:>
ertalD
Point,
vunw
mor-
~ con-
!Dg to
sue of
'ed to
~ the
rown,

tbe

d day

I,

Ilts.

een monsteJ' dat
mJkt om op zijn

kIDg van dj ton8''d'!JC&;Ujf;~r.Jauu__ t{,e
gen. Zie hoe
blazen! De
dl'alfen dat ZIJ ni
Indien zij maar
merken kunnen
!Ich niet over de

opgeofferd znllen"' ...... ~,r1A,,; over al de
ellende die zal ' bekommeren zij
zIch DIet; de yau het g~luk
.u de yooruitt: van geheel ZUld-
A1nka staat hen DB in den weg.
Mocht het hun een oorlog in
Zuid-A1rika te outst.aan, dan, dit
leert ons de gesch der menschheid
door alle eeuwen, n straf DJ et UIt-
blIJven, Ongerech drdagt ,le klem
van verderf in De perzIk waarIn
de viJnder bij ontstaan een eitje
heeft gelegd, rnoge t. worden en voor
eell tIJd nIlei' be .. u' ....... ""..., wt ZICh trek-
ken; doch open

goed rijp en een m"t>""O/lr
zie, nwn vmdt el'bi

een zwarte, v.rro~te ...."..."'"_, .. ,,,
den vlillder heeft
Intusscheh i8 het
waken tegen een
zwiJgeu niet t~en

De heel' RHODES i"'''i'Il'' .. ,.... '\.I<",
UIt Londen nau de

hetzelfde schIp als ""'. '.,,'a<lll.U!'~ue
W. P. SOHREINER terUlreelrt.
de heer RfloDR8
doen, is de VNUtg

lijk zal stellen. Is ~""' ... ~,
SChIjnlijk, dat hij
kaLelgrnm ons meldt,
tau'e werkzaarnheden
weten wij, dat hIj
moeten afleggen voor
oomlté, en dat hIj aan
heeft, dat hiJ IIIet
Londen stil wenscht
heer RHODES enkel 0

brengen oyer ue
heidshllJ, de ondl!
andere bIll die ged
VOOI' het p.u·lement'zal

De vlogen van uen
Ollltl ent de drlften-k
RHODES loonen, dat hll

"ONS PARLEMENT,
Van differente kanten dringende Teraoei:en. ontvangén hebbende

Om aan het einde der Parlementa-se88ie een~ HollandielJe " ll..A.'i-
SARD" UIt te geven, hebben wij besloten ~ op de volpodeW1Jze te voldoen. _

A.} de Parl~~enta[re ~pporten (die dit jaar ,voJledjger dan
woonlijk zullen zIJn); opsomnungen van Parlementaire blauwboekenp.;
comrmssie verslagen, Bamen ~et de lioofd-.nikels (leaden) en b:
Bchouwmgen Over pa;rlementaiJ'e onderwerpe!), verse~ijnende in ,0,,,,
Land, zullen worden overged.rukt in 0nI W~khla4. De pagi_
nas van dat blad zullen gedurende der Bellie in ongebroken Tol"

o
rd

worden aangenommeni. Aan het einde der Se.ie drukken wi'" .. e
.olledlge Inhoudsopgave en. Bladwijzer. en zenden die toe &all .u:
gewone Int.eek~n&Krs op oru lY'edhlGd, die daardoor in staat nJlea
ZIJn, indien ZIJ ~e ~arlementaire ntUUJ:ners ftn het 'blad 'béwaarden.
dadrllJk de vemchtmgQn van het Parlement en het doen en late
hunner leden, betrekkelijk elk onderwerp na te 8laan.. _ n

WlJ drukken tevena een .beperkt ~ exemplaren boven dat TOO!'
de gewone Jnteekenaara verel8Oht, die wij na afloop del' &uie 'fOOr-
zien vaa Inhoudsopgave en Bladwijzer, als een steTig ingebondez: boe~
onder den titel van " OlfB PABLbI:NT, 1891," beeehiJtbaar zullen stellen
VOOr Speciale Inteekena&rs tegen Vijf Shillings per exemplaar indien
te Kaapstad of ~r Bpoottrein, of te~D Zes Shillings huifen Pel' }JOltverzonden, vooruIt betaalbaar. J

Men. doe. om teleurstelling te voorkomen dadelijk aanzoek ofpersoonlIJk, of m onderst:aanden vorm bij

VAN DE SANDT DE VILLIERS & Co., Beperk~
Uitlevert 'Ian "On, WHkblld," Kup,tad.

1April, J8il.
.OGIW'lllIITJ"'liIJblllf_; - 1),,' mOk .... V&ll de

de prljllell \'&II yerledea
kWJiliteJt betref&, to

In'or:~en beIclIëdlpen blJj ..eu

• .. d. AI .. d.WJtte auperleuJ li 10 0 ~ 7 10 ' 0
"pnma 4 10 0 15 0 jl

Bétate witte a 10 0 • 0 0
TWeede" :I JO 0 a 0 0
Derde " J JO 0 2 0 0
Wijfjes ,uper!eur II JO 0 4 10 0

" gOed tot 8IIwoon j II 0 0 II 15 0
ol t"'eede... '" ; J 0 0 J 10 0
" umde ... '" SlO 0 I IS 0

B,ocks (lanq)... '" i8 10 0 4 10 0
ZWVte aoed tot IUP.e lang !-I 0 0 4 15 0
." " .. tddclm II 15 0 II 0 0

, "lion ..·1100 1110
Z...ar'e Inhrieur ~OI't '" 10 6 0 0 12 0

" yJoe ,.. ....tJ U 6 I 0 0
Vale. goéd tot .nper lang ~ lj 0 II 15 0
~ "medlwa , 15 0 1 16 0
.. .. korL. 0 I 0 0 Iii 0
.. inrerlelU' & f 0 Cj. 0
" ..I.. '" ~12 0 _ I 0 0

ii*!OIlllI (jongt: "f'Ogel8)... I 10 0 J 10 e
" 8ID&) en h.ro ... cl 10 0 1 li 0
"chJCb ",,010 060

Staan Jr'lt ~ 18 0 I 16 0
" I.!ekIeIU'd lï 8 0 I I' 0
" donker q 11 0 .... 1 0 0
" lt B I... 11 0 0 I 4 •
VELLD.-Onl'eranderU. }Vij Iloteeren ._

Mermos, IQ bdla, ongesort~ 0 Sf _ 0 0
Oeacb01cn ... '" I... O!t _ 0 lit
Kaapsche per Ituk '" L 1:1 I 0

" lammer en .t-:hadi(de 0 3 0 0
Bo~vellen, {!e8OrtA!erd... ... 0 9 0 9t" iS£lbadi '" ;.. 0 0 0 8
Angoru, ... I.. 0 4t _ 0 li
4.ngora ..e en, II'l8Cboren ,h 0 ZIt _ 0 4

, beachadigd ... 0 1tOIl
HUlden~ '" I.. 0 0 0 II

" drOOg geaont~ ~. 0 Il - 0 6t
" natte.... '" .. ,Ollt _ 0 0
" druo!r beachadigd .l. 0 4 - 0 4 t8pnn,boheIlen '" ... .r, 0 lit _ 0 7
IJOI(WOL.-Qn&e Londell8Cb.t kabel, lI"lateerd .7

Ll., bencbt· •. Bokwol markt~ blijft zeer J.venlOOl,
de a]gemeene ~erwaehtID,I. dat er eenej"erandennl!
komen &al 'oodra lP'OQtere "~dinaen aankomen ."
l'Iaat.<!elIJk,~ traniI3Ct'eI!~en plaal81edert onA
laatete rapport, en er ,•• lecbte ,_ IlAnYr&a, veor
een bej>erkte boeveelheid 8apel'llange lOmer eeJ'l!t&1
tegen !td., eo Rid "oor 8Uper ....lDter wol. Op de
PLoal1!eJIJkemarkt van Dnudar!werden 16 b.len én
aG &akken aangebodM, waan.,. 7 balen en :lJ
zakken ..erkoeht werden. OOm~tltle..... meer al.
gemeen voor de ~ en laIJI!I~ perceeien aange.
boden, en de pnjaen WU'enIOD.... llfIerd. Ben baal
en • lakken lOmer certlten, gotodë lengte en kwali.
telt (rueuw IChceJ'l!e.l)werden verkocht "oor 12td.,eli 7 IlAkkenge!iJUoortJ, ..oor Illd. , 2 balen korte
lomer. doeh goede kwaliteit, weJjeo verkocbt ..oor
lI,d , en 2 sakken korte IOmq lammerwol yoorJ2,d. WIJ noteeren._ - ,

, Per lb.
II. d. •• d.Super lang IOIIIel' bokjee '" 'I 2 _ I 3

Goed tot BUper lange IOlBereertte.1 I _ I It
He,huw tot lang lomer eerete ,0 Jil - I ot
WlDterhaar (ord.) ... ...!o JO _ 0 lot

,,(kort) ... 1) s. - 0 II
WOl -WeinIg handel,. ge<.lu.il op de 'fl1aa1.8e-

IIJIwmarkt .ooert ODS1aatate rnpwrt. PrIJ,.en door
kooper. aangeboden "ln In de D>eqltegeyallen lager
clan .erledeD "'eck De eelllge t:raiullletJe!! dIe plna ••
gevondeo hcbber ... jn OOn paar t.:lelDe ""heerHeb"lf' .uper lAnge ..etwol tej:en .'d."cn 4fd. en een
panr pel'Cf'6ltnmlddelmatlge tot ko~ karoo tegen fel
tot 4t" Op de plaat..elljke markt ""D heden erd~n
18~ halen aaDgeboden, "aarnn 64 vllfkoel'l erden.
CompctJllc "lUI z\Vak, en prIjzen .... rell leh, at ten
guu.,c ·au koopel'!l. Een pa"" per~-ce1cn fout,cve
vet wol "crden aangebtxlen en Illgehoudcn tegen
3id Dl-Ie billen lang<!IIcbte SomCt:Betvetwol "er.
ncn '~.rknch' .OOT fid ,8 balcll geltJ lrHOOr' I"
zcillie d,"~rlk" VOOr 411 • 6 balgD Ian..", karoo
.. erden IDgehondCII t<>geD Hd , a """en middel.
Ulll"ge kAroo "c.rden IDgehouden tCboen,~id., Il
bale~ !tehte foutIeve vetwol ....erden Ingeb.wlen
~eu 3rlf , en 6 ooIen geh}boortlg tegen Bfd.\\. 'J norC{:.ren _ ~

Per lb.
• il L d.o <lt - 0 61
0{ol-05
O.f-O~
Of', - 0 ót
0
0fl 0 4t
lo ••

0
0
ai 0 3,
o 0 2~

1
1li I 2t

«1 I O.
Ol~ OIIt
o la 0 lot
o 8~, 0 9
o 7 0 8
9. 0 5
08.'-09
o 7. 0 8
o II - 8 15

Aan VAN DE SANDT DE VILLIERS ct Co., Beperkt,
KAAPSTAD.

Gelieve hiMnevenil te vinden de Bom van 1AiIli1t9" en mi;
daarvoor per t te Zt'1tden, 114 afloop der 8tJ,lie, een ~pla/11
van" ONS PAliL.ElfENT, 1897."

Geadresseerd aan
§ lO '" • , • -;:; .::.;;;;;;;;;;; ;:;;;;;;;;.;;; ..

§ ~ .
·VuJ In "iii' IndIen per ~iD of te KupetAd, lil IndlCn per poIt ..erlaup.
tVuIID ..... " ol po.t. of laat OOJlli""uld lndien te Kaapnad _'''IUCOL
, \. a.l In follcn llA&JJl en adrea.

VERl{OOPINGEN
9 ,A prtl-Dnasenheuvel. Malmellbnrl. let'ellde ba-

.c, hoerdeTljJl'lll'OOdscbap,enz.
16 Aprll-BloemendAl, Malmeebury.le'Vellde ha ..e,

la.. goe, leren, en.a.

PAUL D CLUVER, AFIlLAGER.
7 Apnl-Vlottenbnrg, 8tellcnbo8cb, ",atgoed,

buJsraad. boerderlJ~, koelen, l-ruen,eOI, eaz

7 Apnl-Te Vlottenbu~g, IlteJJenbosch,_80 kolom.
ale bnmde" Ijn maatschappIJ en iJ 8tellenbos8ch
d,strlkr bank aandee1en.

DEMPER8, MOORE Ik KRIGE. AFSL.lOER8
10 "'prll-Caledon, k~ "lI8tgoed. nAmelijkI.de oude WSrYDe baien lt

Jl ApTlI-Vllhers-iorp ...."te- en 1_ goederen
B en 9 APTII-Rletjesgat. distrIkt Caledon. , .. te

"n 1"""" goederen. groot. en kle!D.-ee.gman. el"
15 AprIl-fe D!-OOgtUJ1 ... lcr, afdee11nj( Caledon,

le'cn,fc have, bOcrdcrl}gerocdschap, graan enL
r J BOSMAN.I: ZOO~. AFSLAO~~R

9 APTlI-~telJenbosch. 90 groote ..ette 'arkêns
A B DE VILL(ERS&CO.A~'SLAOEll

1,1 Aprrl-Ann ric Paarl, Taste goederen. ba .. raad,en.

HTE
senu
ID('D.d S
Viliielye''Imllnlc
de

DOODBERICHTEN.
J J. HOh'MEYR & ZOO!'; AF~LAOERS

6 APril-Te TIJgen" le•• nabl} Elsj08T1VIc.f.koeIen.
kArren. IJ&&roltD.twgen, boerderlJgereedschap, eDL
VAN DER SPUY, rMMELMA~ .l:Co,AFSLA!lER8

6 Aprll-R"'beek West 'Mt. en loegoed
li ~J.>nl- re Rlebeebka.teel, erf, woonbUl8,enz.
8 April-Weltevreden. I'sardenberg,le ..ende hue.

boerdenjgereedBchap. hUIY&a(I,"'Jn, eD•• enz
15 Apnl-Zandlontela. HODlDgberg, dIstrIkt Mal.

mesbury, levcode bave, bocrderljgereOOochap, bUlB-raad, graaD
H AprIl-Te Dnrb&nVillc, karren, pMrden, hoer.

defljgCT<>edi<chap.hworaad, macblnerle enz
J S. ~1ARAl8 & CO AFHLAOERS.

- Apni-KlaplButS8talle. eerste klas paarden enezeL.
7 -~pnl-Te KlApmut....taLlC, eerste klas ezels enpsaroen

J FRED PE!';TZ .I: CO, AF8LAGERS
B APril-Hermon StatIe, rl)tnlgen, hlllOraad,graanen.l1 enz

A AS bloedverwanten en vrienden wordt
bekend gemaakt dat de Heer In on.

IDldden gekomen IS en tot zIch genomen
heeft OM geheUe zoon Pn'Rc. ADnlAAs
WI.1NAASD VICTOR Louw In den ouderdom
nn 9 JI\1'ell en 10 maanden, na een smarte_
liJk lIjden v ..n twee maanden. Hoe zwaar
dit verlies ook VOOr ona zij, wij lullen bl.
ZWIjgen want de Heer heeft het g8!ie.an,

Verder bet ntgtln WlJ onsen hartftiJken
danlr aan de faullite en vl'lend"en en aan di
Lnckhoff en Malherbe eli dr M~ '\'00 ..
de hulp 01Ul bewezen gedurende .iJne
~ekte •

De bedroefde ouders,

PAW LOUW.
C LOUW.

geb TbeuoI_n.

!£..tm S 12 mMD.gr!Ulvcld velte
Uoed tot super ti "

Kort tot mld<lclm. graneld vette
Extra SUper12maan. karoo vette
Goed tot" "
Kort tot Illl<ldelm. "
ZWllreslecbte 'ette
Rawe eli geklemd vette '"
Extra 8. UItenhage SD"'lD"itteBuperc
Good " "
Blecbte en met onlC1l1d "
Op het land ge"L'IiOChendroog

, lilecht
Rowe en gek:Jenrdege"_'ben
Zwarte ruwe ge"'388cheft
WItte kruuaao gew""""hen _.
WItte ruwe

MARKTPRIJZEN.Zoetbontkloof,
DurbanvIlle, 1 Apnl, 1897 LONDEN.

KAAPSTA.D
2 A pril (per telcgraaf) - De loopen~ ""TIC Tun

woI..elllngcn zal morgen gesloten "orden ':le
mark~ ISon&:tTegeld,"Jnde de prlJzcn oter 't alge.
meen dIe van de laatste veJhngen tot, een half.
peDn) lager, behahe .00r KalJrarla "ol, d.e van cle
PriJzen In de VorIge ..eJlln, tet een }Jall.pennyhooger gaat.

OVERLEDEN te B1aanwberg Strand
op I Apnl, ALIDA JACOBI. Br.,L'CKEN.

BERn, geboren Van Tnbbergh, wednwe van
wIjlen den heer J G Blanckenberg, ID den
onderdom van 83 Jaren en hee maanden.
Degrnfenl8 zal plaats vInden te Welbeloond,
.Koeberg. op VrtJdag nam1dd8j' te 3 nnr-

VaOIlGB J(AIlIT
3 April 1891.

•• do 6 7 0 9 5
1300236
OOi 0 3 4
OllOSlI
0770109
o 1 4 0 12 10
o 13 0 0 13 6
o 0 7 O. 3
026 029
(ló6 061
o I '. - 0 li 6019_0261

H..verbool
ElereD
Appelen
Peren
Clen
Aardappelen ..
B03nen (groen) ..
Kweeperen
TamatIes per lOO
Patata..
Rocnden
B4tr

J-
KIMBERLEY.

(Van de huren Jal Lmcrence tt V.)

OVERLEDEN te BrakfontelD, achter
PIketberg. na een langdlll'lge krank_

h8ld dre hIJ met gednld droeg. mIJn dIer-
bare echtgenoot .JOHAlI~U DANln BUNDT,
i. den onderdom van .'iJ Jaren en lO maan.
den Hoe 'w&ar dIt verlies ook ZIJ ZWlJg
Ik Go&e W·'J wellJlchen mlt8 dezen onzen
h&rl.ehJlren dank te betuIgen aan a.lle
..nenden d,e on8 zoo trouw geholpen hebben
gedurende de zIekte

li. M BRAND
Geb BRAND

2 April, 1897
Zemelen, per zak, 100 Ih!!, 63 Gd tot 7s Gd ,

GaJ'!!t, per zak, 11163 Ibs,. 13e od tot
14s od • Sllibr!l(oonen, per zak, 203 lba\ 40s od
tot 42s od , Boonen, Ka1!'er, 308 od tot '3.38 od.
Kaf (KoloniAal) per baal, 300 lbe, lOs od tot
14e od. Kaf (KolOniaal) infenellJ', ai od tot
9sOd, K.tf(O,Y.8) 8eÓd tot 12ft O<f, Voer,
per 100 F~, 'l.od tot lOs 6d , KaJferkóorn, per
mlr, 12e od tot 20s od , Boereomeelt 'ongezIft
288 od toi BOa od , Boerenmeel, gezift· 308 od
tot 33e od ; Heel, J8s od tot 20 0<1, Gele
Mlfhea per &air, 17. od toi 19s od, Gemenfj'de
Mtehes per IAIk, 15s od toi 17s od 1 Wrtte
Mlelietl, ptr zakJ 16s od tot 18s od I Witte
MIelIemeel, 208 bs, 20s Od tot 2le Od,
Mrebemcel, 203 Ibs, 18s od tot 20S od "Haver,
Kaapacb, per zak, 150 Iba, 20. od toi Ills od I
Uien, per &ak, 120 lbe, lOa od tot 12. od f Aard.
appelen per zak, 163 lbe, lOa od tot 14.1od~- Tabak
per Ib, OS 3d tot OS 4d j Tabak per I (mfe.
rlenr), Oe Id tot OS 2d, Koorn, per 203
lbe. 26. Od tot i7e od, Boter, per Ib

l
(vtl:.acJl)

Is 3d tot Is Gd j Boter, (t"eede kwahtelt),
I. od Lot 18 3d , Eieren, per dOZIJn, 2a od tot
28 Gd, Eenden, per etllk, 2, 6d _toi $I od ,
Hoenders per 8tllk, 2. od tot 2s 6d • Kalk~nen
per stok, 5s od tot 8. od, Ham en 8pek, Per Ib;
OS4d tot OS6d , Zout, per aalt, Ge Oeftot 1a od j
Okkemoten per l~ ~ tot 4d j Gedroogde Per'
lliJcen 3d tot 4d , A&Ilr per aalt, IN 0 toi 7. Od. •
SLA,CI1TVEE-<>-!IL(lfOede), pnma, £B OS

tot £9 lOs, O-n, OW lbs, £7 'ot! tot £~ oa j
Koelen, 300 tot 450 lbel .£4 lOs £5 lOs, K&lvors,
,30& od tot 40S od , VUICOIl8,lOO Ibs 40e ~ toi
~s od, Lammeren, 30 lbe, 88 od tot 9. 6d ,
Hamels, 46 Ih!! I(s od tot J6. od ; K&&jeche
Scbapen. goede, 16, od tot J 71 6d, Kllpáters
50 tot 60 lbe. 16e Gd toi 18, Od. ,

TREKVEE -MllIICll, groote, £II! tot £22 JOS
MUIlen kleIDe £10 oa tot £17 10e ; Rt)'paarden;
£ lO tot £W, Trekpaarden, f I0 tot JlW,Ezels, £7 lOs tot £10
AA~lH·RKI~G"~ -;Uarkten waren leer !rIein

Ifedurende de afgeloopen week De, oorwd
rl!, oohler, groot eli de handel 18 beperkt Bger
meel. kOOn! eli tlou~ worden 'rue),JK aaQ6'e
bodeD doch de verkoopwgtln ZUD voor tlllt
tegenwoordige zeer bepe,.kt. Mielie.<!(kolom&le)
zIJn III goede &auvraag tegeD de l'oteerlU~",
Groote !rwaDhteltenlDfol'leure mgl'vOOl'do grtan
worden aangeboden, en dIt had ten gevolge ~at
de prilS "001' kolOniale on Illtlaodache gcdalild
UI Voer, bellte kwaliteit, 18 lD goede aaull*g,
doch mferWIlr8 loorten zijn zeer moeleirIk ~a.
de hand te zetten VorkoopLngen van k.lf ~lfI
beperkt, en aUeen de beat-e monsters ZlIU PP
dese markt verkoopbo.u Haver en gal'!lt nat
het 6elllgllZ'Ul8 beter mede -"-rdappeleo 'olop
tamelIjk groote ,enendlIlgen !romen aan Botf;
lrunellllr 'I.llop Ele.ren en plnlmyeezun III goo~e
'1IL\g. ZOllt worde ook PYl'aagd. l

I,1':\'f.snF. lf A'·E.-WiJ hebben "tIlnig ver'
andenng ID de leyende hue markt te
teeren ; lndIen leu, 18 il'OOl vee ".1 "lIftter

SISUWIl lURKT

H EDE~. Zondag, OllJl geile/de zoontje
S,.nR,n" J1OOBUA, In den onderdom

van 17 maanden OD lG dagen. WIJ zullen
ZI, IJgCIl, ....ant het 18 de wd dee Heeren

H J UIJS
E A UJJS,

(ge'p Van der Splly )

a Apnl 1897.
••. d.Appelen 0 0 a - o 10 0Boter 0 I ni - 0 2 IKool 0 0 It - 0 0 2iEteren o Ir, il o 21 9Hoenden 0 I 4 (l 2 6Gna .."" 0 0 3 0 3 11Uien 0 2 0 0 7 8Aardappelen 0 2 • o 10 9Patata. 0 f 0 0 4 fPereD

tt Q • 0 8 0Pompoen~n 0 0 2 0 0 HWaterlemoencn () 0 I 0 0 't( WCCpcrcu 0 2 6 0 2 9ram"tl"" u o 10 0 3 87.nllrlcmocnen 0 0 G 0 • 6VljtD 0 I 6 0 0 0\-ar ens 0 2 10 0 Ó 0DruIven 0 2 a 0 2 6Eenden 0 2 6 0 j 0Kalkoenon 0 j 0 o 10 0

LJ( ht.enbarg,

IJlIrblUlvll1., " A,ptJ, 1897.

( VaTl de hur." Bali ti: C" )

OVERLEDEN, te Colesberg, op Don· Kaap8tad, I April, 18!1~
derdag

,
I Apnl, JOB"JiU EqTHER D' I VOOEIATRt:18V1:t:RES-Onze markt "&II de

Villi U! wedowe van wIjlen G A. W ...eek Wllll DlJddelmatlg voorzIen I 936 Ibs op.
l,IJfZ In baal 74ete Jaar ulep betreurd. brengende '.t:I64ó Pru.eu waren vul tegen

I jongste noteenngen, goede kwalrtelteD btJzonder
de undacbt trekkende De Londenscbe ver.
koopmgen begInnen op 5 d"~r. wauneer geen
mIlteneeie "ernnderlDg verwlIcht wordt
'l',t ..oer per ]Ju/ll"gQn Ca"tlt 1231 lbe ji'ClScba'

op £164.
Wu noteeren marktpriJzen - W,t~ ordinaIre

prtma £6 lOs od tot £x ns Od een te £4 IOsOd tot
.£5 Os Od, tweede £3 15~ {)d.tot £4 ,js Od, derde,
£2 [,8 od tot £2 Ifis od • mfeneure to! hard
£1 lOs Od tot £;1 Ss od , "UfJu WItte, eente lot
Illperleure £4 5a ru tot .£5 Os Od, tweede
.£3 58 od tot £3 J 28 6d , derde £2 ii. od tot
£.11 OS od, lllferwur tot hlll-d £ 1 oe od
tot £2 OS od. donker £:! 158 od tot
£4 I lis od. fAncy brIOCks £3 lO. Od tot
£4 llis od stanrt Witte .£1 12 Od tot .£1 15s od ,
lichte £1 i~ Gd tot £1 12s (:cl, donker £0 1711 Gd
tot £0198 Gd, $wnrte Iange.£4 5s od tot £4 158od.\ \ \, r lf Ol DEN IU het Schut te IallgtotUllddelmatlg£315s0d tot£40SOd,mld.

. I, It '~r w~htrDg" Ilen zwarte delmang £2 Qs od £2 1Ól!od, kort twddelmat18
\ I . I , \ '" den kop en WItte kwa.st, £1 5. od tot £1 158 od, \ale lang

, I) , I' ""I'n en effen WIt onder de £2 15! od tot £3 58 od. lani DlJddel.
I P I It" , .. IIlIen ond en ongemerkt. Illl\tJg £2 JOe od tot £2 158 od, nuddel.

\ I •• I .: ""hen ulet 2'elost, op ID1ltJg.£1 10. od tot .£2 OSod kon mlddelmatljf
1\lrh,)\I, 17 \I'&lL AA.NST £0 lOs od t-ot £J OS Od, "padonJ18 WItte

£1 lOs od to~ £1 JI)s od : donker £0 10e od I tot
I' S CLAASSEN, £0 16c1od, nuddelmatJg en kort £0 15s Od t-ot

£1 oil od ,lang "JOl! .£1 28 (Jd tot .£1 48 od ,
kort YlOB.£0 7s 6d tot I6cI od , kort gewoon
£0 51 od tot £0 lOa od j lang ylOil .£ I 2. ij ;
tot:£1 4:s od; kort ~Jo. .£0 5e od tot
fO lOs od ; bebte fl OS od tot .£1 7, 6d,Or. SM ITH W01Ull!) tlonle.r ehib la od tot 58 Od.

J 'IORDEN HOU E, ma:rki III lteed.t _ IWU C1I
v.. A LM ER WEG. WOODSTOCK. beperti. Xooper.1r1lJen pen .. kto

J\"llt""r l re" 7 lot 9 'VIIIiudelde FlJao.

d.e ~ .-&peI' Jaftr b.rooKantoor te Kaapstad, tQt4.fCJi ~.4d ~ 4~;
1 Lntheran Telftee.. 8jcIkit4d j Zwv. ....~ilo'fc

KaatOOI U~n 10 tot 12 l' lIl" 4 tot 6 D.m. Ad: .', " ~,,< _"

SCHUTBERICHT.

()I (;ESLOT~N In het Scbnt te Elands.
.1 'if eli te worden yerlrooht te

I I ,I"WII OjJ 2~ April 1897, Indreu DIet
. ....cl,.,,' een BIADw Schun.mel Mllll

"k ,~" tUI~ op de scboft, WItte ha.
en (, I' r' nt 1\( ht Jaar olld

f I

J I( OIHJ,s A HBOTES,

j, "
Schut meester

~" \flUlrt 11j97

De d.r1ften-geSOhieden18,
IIe.den 1l.:U de bC~· M' l'druao but \'01-

'end~ \(1)(, t..:-II 10 h t ~"Pt'h\U8
.. tljn ex Ilentle dell go'u I'neur WOI'l.l~
v~t, per eetl:hedig aur~, op de tafel
dOr ,vetgeven.de v Ilfadering te dflen
1 gg'e-n alIe stukken met Oetrekklng eot
het 8In!te~ der drift.~ll aan de VaalriVlQr
m. 1. 9;>, mBlmtende l alle minuten van
nunl tera op dat CJnderwerp;

Men ial Jlich herJnnro-en, da.tdeze drjften-
kwestie prornin Dt VOOr de IIalldacht van
het publicl.c wrood gebracht door hetgeen
daaromtr:ent gezegd 'Werd in het boek van
den heer 8t-ead, Waarin hij v,erklaarde dat
de imperiale regeering in <X:tober lS95
een ultimatlUD aan de Trant!~h~
l'egeenng zond omtrent het sluiten del'
driften. De imperiale regeenng be-
schouwde het sluiten der driften., even als
OlUe I'eHeering. alseeneovertreding van de

conventie. Deh~er~tead ging
echter nog verder door te t~n dat de
heer Chamberlain ,<!Ch eerst verzekerde
Van de ondel'8teunmg der Kaapsche
regeering, en dat die ondersteumng be-
monel in 't betalen van de o.elft der oorlogs_
ollk~--ton, en het gJ'atis vervoer van alle
imWja.le troepen VOOr deu oorlog met de

o ver onee k:oloniale Spoorwegen.
geSChiedems met een

; hoewel anderen met
iDaa(' hoe kwam de
.onderlinge 8"<lachte,

lQq;~,PUlP1illD~ .be~li.eeft geinspireerd ?
:b:lIijhneren dat de heer
heer Blake gedul'ende

hOOft dat hij reeds in
komplot tegen de

{jm te ftrach.te;n
~JI~·-;J~~.I'lI1l.ae::I:I,ikëwijze ~ onathaJlke-

':l'rallsVilal te olrdll~mijuen.
CaAJrnBttwnf Pal en

(j~p verder ahi hij den heer SonUINER
v?Ol' IIch heeft. Men zal zich herumeren
dat, hij den beer SollRtnN'BR onde~1'Oe~
~de de loyaliteit der koloniale

zij aan de.n "kant der Brit-
llifetielllnl Ut:llI~':rjem!l6_ritJUi%Gilden staan in geval van

Oorlog ruet de TnnnaaJ. Het antwoord
van den' h~r 8c&llJJ:INRR, JOOale geb-

komt hierop, neder: de Afrikaners
qlJen Joy,aal blijven indien het recht niet
~,D den,bnt der republieken is: met
IUldere WooNen d • .Afribnem der Kolo-
nle qUell staan aan den kant van. recht
en !roeehtigheld. Deze l'l'agen van den
hew CU:A..I(BBBLAl:N toonen ten duide-
lijb~ ~ ~ijne bedoelillg ia, en volBtlns
een kabelgrarn, beeft de heer LABOUOIlEllB
gedreigd een motie op papier te' ,etten in
het huil" der gemeenten, dat de vr<li'en
Tan den heer CHAMBERLAIN aan den
heer 8cIlBBrQB bere~ena, 'waren een
"Anglo-Dutch" oorlog in ZUid-Afrika te
dOen ontetaán.

Wat de Transvaal' betreft, gelooYe:n"
den President, hij VerlC!;~IU't,,';l1at
zijn streven
houden. De
h~ft reeds ller·l1aálde.lm{'fl!l'l~ni cf;tt:ti,jjJ~~ro~
eeu defensieve politiek Ell{
temeer daar zij het 'Vérataat;
log TOOI' Zuid~ ~Jcoet;eeli:ew!n .. ,.JlE.Il~
ka _ de Chamberlain de. heern in dezen tijd echter niQt te voordehtfi ,:..wlodle8 ,ollde~'tlg maaIrta hij gewag van
zijn. Wij Treezen eáhter, dat een deel der eeli timatnm in "Verband met de drift€n_
burgel'8 ZOO opgewonden is door de k~estle, en dEféd dJn best het uit den
jongste gebeurteniseeDJ dat het heel heer Rhod611 te lcrijgefJ., dat de Kaapscbe
iets Ion kunuolo doen/dat wt een ~ering \lal); dien..tijd metdat ultimatum
zou kunnen leiden. Ook dele ill8temde. Het 'schijnt dus of er veel
rnoeten ernstiglijk: gewaai'8chuwd :wor- ~'::'té;:~e zaak illllan sommigen Vl'Oeger

den, dat het hoogste belang van Zuid- .. , Onzekerheid - en' tWijfel zijn dikwijls
.Afrika den vi'ede eischt. Wij kannen veel gêvaarlijker dan de volle, blcmte
ons niets akeligers, af8ehuwelijkers W8&l'heid, en de Vl'ie1id.scbappe1ijke samen-
deu geest roepen dan een oorlog tus- werking van de verschIllende staten In
schen de blanke nÏsaen in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika el8Cht eene verklal'lng van de
Nih ware toedracht vdn zaken, achterdocht 1Sog S ec tB een weinig tijd hebben wij veel geva.vlijker dan de naakte waar'heid.
noodig en dan tullen de onweerswolken En'deministers dieindete kwestie betrok_
vanzelf 'Wegrollen, reeds omzoomt de zon ken zij!,! zullen lltellig gretig van de ge.
die wolken met zilveren randen; indien legenheid gebruik maken om eene dUJde-
wij IJlechts kunnen wachten dan zaj alles Hjke vel'lda.rin.g Vall 4e geheele geschiede-
~e~er recht komen, en' d~ zonne d68 nis te geven': Daa!. de heer Chamhodain

nn-A" .deze zaak weder VOOr den dag heeft ge_
VoorB.t"""AD en des gelub zal Iief~jjk bracht, en belangrIjke gevolgtrekkingen
schijnen met hare.leVendmakende 8tralen IIChijnt te llláken, behooren WIJ preCles te
op 0011 dierbaar Zuid-Afrika, wetell waar-WiJ staall en "at door de

Het ill zeer duidelijk, dat POgingen aan- regeer~llg in dezen gedaan wel'd.
gewend worden de· Transvaal ertoe te
krijgen eene daad te doen: die baar ill 't
ongelijk: zal stellen in een eventueeien
oorlog. Reeds tracht rnell <;lp alle 'moge-
lijke wijze uit te maken, dat' de TrailS
vaalsche regee"ing dc oorzaak ia vau al
het hvaad. De Leer CHAMBERL&rN vroeg
deu heer SCHRElNER of de houding der
Transvaal niet bepaald VUalldlg was
gen de Kolonie en de Brltscho belangen.
Indien zoo, zou EngeLml dan Iliet gu-
recMvaardlgd zijn, Indleu het den ool'!og
tegen de Transvaal verklaarde? In ZlJll

antWoord zei de de heel' SCJfRElNER dat
vl)undlg wat sterk waa, en dat men de
toestanden niet moest verergeren. In elk
geval beteekent de nede voo I' ZUld-
Afl'ika oneindig meel' dan eenige pou.den
,.IDeer jaarlijks in 's lands kaa, t€lUéel' daar
onze spoorwegen extJ'lI goed betalen dOOI
het vervoeren vaa goederen naar de
Transvaal.

De ontknooping der moeiltjkheden ia
nabij indien wij Rlflchts den nede kun-
nen bewaren. Het Britache volk staat
recht, dit gelooven WIJ, indien de waar-
heid 8lechts wt het volk kon doordringen.
Het onderzoek te Londen werpt veel
licht op de daden der kapitalJst-en, het
getUigenis wordt door de nIeUWsbladen
verspreid, de oogen van het volk gaan
dagelijks al meer en meer open. De tijd
ill altijd aan don kant van recht en ge-
rechtigheid; de Gecharterde zeepbel zal
spoedIg moeten barsten, de kapItahsten
zullen binneu kort m'3t al huuue plan-
neil geopenbaard worden; het 8PI'eekt
dus van zelf, dat WIJ slechts moeten
wachten. Kunnen wij deu vrede bewa-
ren, dan zien WIJ de toekomst hoopvol te
gemoet; komt het tot een oorlog-dan
zal Zo.ld-Afrlk,1 voor altIjd een del' ouge-
InkklgBte landen op aarde gemaakt
worden.

De vertegenwool'dlgers van ons yolk,
thans te Kaapstad vergaderd, hebbeu het
wapen 10 hllnne hand. Alles hangt af
van de hondmg dIe zIj thaus aan nellllen,
daar de oogen vau allen op hen gericht
zIjn. Wordt een resolutie 10 belde ht.p.-
zen. aangenomen, dat de hoogste belangen
vau ZUId-Afrika elschen, dat de vrede
bewaard tal worden, dIJn vel·trou wen WlJ
dat de oorlogswolkeu wellgedreY,n zui-
len worden. Het land eLscht het van onl!
parlement uat het In dezen kl'ltlekeu tIJd
zijne overtUIglog op de allerduideli)kste
en heBltate wIJlle zal UJtspreken. En
zal el' oén gev'Ondeu wOl'den dlEl aan-
IIpraak maakt op den naam van "vriend
vau Zuid - Afrika," welk. die resolutie
DIet van harte ui onderstennen?

GisterenmIddag verklaarde dt' premier
in het lagerhuis, tt>rWIJI er een~ diepe
stIlte heersehte, dat de I'egeering het vol-
kouten eens IS met de pohttek der Im-
periale l'egeering met betrekking wt ZUid.
.Afrlku. Dat IS preClell wat wij vac. Blf
OORDOS SPRIc:n verwacht hebben-MJ
zal st II ZItten, ric \'erantwoordelzjkheld
V<lll een zelCstandlge politiek van ZIch
seh.,111 \'('11, ell de toekomst van ZUHI-.\.fl'lka
a.1lI hal'cI IUaJestelts regeerIng laten, zon-
del lite regeerlDg III 't mlllst bekend te
maken met het ge VOt' len der kolon Istell.
Of meent men dat d.e bevolkmg van ZULU.
A.frika geen recht heeft gchool'CI te WOl'.
deu III dezen kl'ltleken tiJd? HeblTell
WIJ d.1ll Illct het recht t«lt spreken als
on7.e hoogstc hel,lngeu op 't spel ziJn'
Zullen WIJ ue heeliSSlDg Over ons geluk
en de toekO!llst 'an ZUld·Afnka geheel
laten 111 de handell der Jmpenalfl reg~e-
rlllg' W.ln dit de posrtJe <Ite BIl' GORDON
SPRTCG Inuam III October, 1{<~)5,tijdens
de drlften·geschledt<lUlI? Indien el' al
ooit een tijd geweest is Wilarm deze Kolo-
nie zLCh behoort Uit te spreken da.u 1:8 het
deze. Ons belang, ons gslnlr, OIUe toe.
ko:mst hgt ill de w6eg8chaaJ. en sir GoR-
DON 8PlllGO .)at hij allee aan

,"Ond~i<t..l:kID:di'bll:(Jii~la8,t.m.êt
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-Mllrraysburg, 1 A.pril, 18'7.
Aan den EdIJau-.

Mulilieer.-Dit I!ChrlJ\'on is op. drin,.oo .,.
zoek van vele afgevaardigden naar het .l&atllii
gehouden eongrea te Malinetlbury, e1I aodenw
l'l'Iendj}D, ten e.mde terug te IJleTenUO>lp,<,! I""",
UI mUn ~raak heb gezegd en
zeggen doen, wegen gebrek aan
Oltsp!'elr.on in sake &ehterul~.ell Te.I'UI;IIl'r_
In den !Bond, en hoe meuw le ..en. to
gebtllebt worden.

Dat er veralapping en Icltterni~
bepaald waar, en vile! bn gedaan i-oMen
Yerweuwde belanaztelling op te wekten .
De El!IInwil den achtenut'gang mCUJl,

&llder aan wilt IUld8l!l ~ ...en. Wel er
venebilJe.nde oonaken. HUns umeQi
men echter teruggaan in lie geachtedenJt en
gebooloq. toeloop bescbouwen, dan kolD.~
tocb zeker beet bIJ bep&&.lde00~1l; dit!
letding gav!ln en steeds gel'eu tot aUndere
laugBtelUng m onze A1l'1.lraall8CheOZaU.
De Bond weJ:d geeticbt om onze A..friba'u..

sche be'l'ollring te doen verstaan dat tU ~ _
be8taan beeft, en haar nlltionaliteit, ~t~ on
taal moeet staande houdell;:en niet lD&&t
laten ,.eryaUen, onder de "oeten
door anderen lat.en yerdnngen en
om eenheid en belangstelliDg da.v .... ,.....,~
lands en YOlltsbelangen (&le
solen art. 4), en nleteene

te zaaien tegen andere Il~~:~~~!~~HV bood en biedt nu nog
lader, van welke nanonalitelt OO,I:-"-'Zlle
gram, art. 3, a )-dle ln
met 01111UI den schoot beeft lI'e"arpell;
der btJooglDerken de belangen "aland en
op bet hart d~.
.Hoe werd editor de Bood bl} riJIl;

tUIg ontvangen? Met achterdocht, Yer~~r;i;;I
vergnlDng en bespotting, .alfa door
kanen. lien belchouwde hem ala
gel!taJte om te verschrikken en te vel:W,''''''iQ..jEi''f~

De Sa.lllCltllltelling, door het 1and,
veel mOCl te gjlpaard even a.IS _ ik
beter beeld a-e6ruiJcen-m ~
011 }Oog 'On wagen bjjeenbradit ;1;~~
en goed werden mOOr, hU moed een w
ben, laten maken kon bÓ niet, '*«zllr.iliPe1i'i1i
milde bj) dien wilgen, hot.a.cbter
evenzoo haarvoor, een kap op -doch
't ttelrgoed bestaat UIt gebreldo en
de trekdieron ecn bepaald (h>oreUtaar'IPl.1l.
ecbter lI&lJ 't rUden, bIer IQ en daar
Nu eens met te "eel stoom, dllll weer
bOllden, want LIlstIg, de haarvoor, it
on Sieraad III 80m ond I' de tl'engen
ecbter voort, enz Zoo gUIg hE't den
Eijne stlohtlog Mn vele plaatsen m het
het zICb echter van nabU on van ver
Wat ~{llden CD deden de potteQ en
toeu 0 Zu zelden, de Bond wordt eene
waarmede wu reken mg moeten
oocl rijdt OIll! omver,' wjj moeten Jfien
wagen te kom 0 , IJ vervoegen tieb
",Lgen met .. oom kan oua nu
"'agi de A_fn«anu IS gustvqj
" khm m:t3l' op d'e •• trap" •
CUb ter Dle t la fil{ staan , op de ac11te'l~blt
wd ook mehl>evredlgen, meu
op den kntel tot acbter de ,'oor!tll't;
zeten IS men dro Ir ID g-esprek met OOQl
de leid1!elLouder en drt)'ver, over de
belallged van land en ~o)jt, eu over
urtlandcl'!l ent EmdclUk meet bet
bn mu maar eeu emd de leisels
roept CCDander ik .taJ drilven 0 Ja •
woord, want meneer III toeb .Iitnmer
Die beeren worden nn de beetllll.edet'll
lllOOSt,veelal alles, t.e r;eggen he.bbe., en de
Afrlkanel"8, die den Boodswageo&oover .. n
goed gevolg hebbe" JadreveD, litten, Iq_
plaai8en. op de aehtérlciat en t~p, en
als dIe tegen woordige dl'JJven stilhoud~q,
staan, en wordt er D1bgespaonep moëten
paarden 8cboonlY1llken, hoot en .....ter
ien, kOit en ket~l k.oken, eM.,
meneeren ruden na waarhenen en
Willen, en be8tllren den Bondsw&gen
om hunne ~erzuch.t.gt ')()gm.~rke7l te'
dll'genen onder ben, elie mmder
rIJdeu zoo veel mog-el!Jk den
den bondsw,,&,e:l te doen Vel~Dlgel1lL1(*,en.

NIet wellligen IatelI den oQen HondJI,"IPIIl,Y'
tiJden en Ja.ren IQ de zoo. aan weêr en
blootg-esteld, de tllJ.gen worden mei een.
GCbnduw gezet, de paarden zIJn het veld
vervalt indIen met die 01\ stlcbters
honden D.e menceren hOud«lJl zich
afstalId, kennen dllJl Bond en leae'll
nOOIt ter 'er~,ldeMllg. enz Doch, óet
komt oone elekile, of ben r./!repolt valt open)
er IJlwat te verdIenen , nu springen zti lijj en in
't roud om IQ te spannen, Ja Lelfe mel eel) bil.
teer. om dIe ou wagen eenl goed te lmeeten o:tD._
BlI1k. voort te rollen nu ZItten "ii fil den
gC1l~veld en gekuld. ZQo vroom en .A..t1'i.k;1LJ~lIIili~)
gezlIld ale nooIt tevorsl1, met de taal op
lippen, broedcl'8 ' rudt voort, lUIde" maleen
het nOOIt. en ons land en \'olk
er ollder lilden Vandaar dat van die gedietllll:ire
en ware BondsmaDoen IlCbterlllt
·u hehben het zoo nIet Vel'!ltaao en
andereD unttrekken ~Ich, waa.roDd r be:Icw.1I.In1l
leldstuannen en mllnnen Illt a.ndere ntllJ.on.au-"
teltelI, dIe de Afrlknanl!Che CaaIC cu
toeJUIChten. a~ nutlrg ,nor Illlld en V(I~

eu tredelI terug tocn £11 dIe lUI op de "oor ..
kl.t van den Bondswagen zagen. die d n Bond
slechts ge''Ulhn om hUnDl' eenucbtJ:ge doel.
emden to " 1>«l't!lken, waaronder mot all Il
EuropeaneIl maar gel)()ren A.fnbnerz, die lieh '
O\cr bun 1"",/ en "flv"".t acbamen. En hoo-
kWIIJJluel dan dat uIe \VllJ'C Afri.kanel'll tieh ZOO
he~n mI81~lden? Dit L, ontstaan Illt Bell~
deugd UIt cIc guede 'oortjjden: onte 'Ylld rw "
.~rirou wden La.a..t leder, ZIJ be*lhouwdan. hef; •
ecue bcleedlglng cn ronde dcn evenm 'lI8Cl! nie:/; •
te vertrouwen, zelfs d,e weggeloopen mU.oder
en ma troos werdan vertrou wd en als rn&élter
voor b, 6 of !) nla&uden g bUIln:f.,en dltl' metlo '
ter w1l8 aUu op do plaate Ziet een. hoe aU
elkander ook In geldiaJceu vertrou wdell, OoID
PLet komt bIl Neef WIllem duizend t'u'bcU.al-
den VOOr 6 of Il! maanden I enen, Oom PIe
krIjgt bet geld, met een good bel!chre"<m be"U.
er bij, dan kan Oom Piet, zegt Neef Willem
zIen wanneer riJe tijd OQJ lli, 00 op den tijd 18 de
scholdenaar daar mej kap'taal en reuten. Uit
de~ deugd . (.;oeó<lrtrouw ,. 8Ioe~ on 81&&t-
IDen nu nog munt '&wJa.t\r IlUJ!leldlng. achter.
ultgallg en on t.1.lld~""tlglle,d b,) velen onderOIlSvolk
Hel ZIJn nlct de he«:h.tafde ultJandel'll dio

beroen".; rCI"",td", I~g cu I"d1IlIOnbaatonder
0"" ,'olk Cll III het I ",Ii I crwclckcn, matIr dle
woh 011 In scha"l'skleedcrcn In ODze ielederen,
,he om de hróOden eu .,,,,,,,llen den Bood ge.
bruiken, waarond ..r hN 11I1U.rt ml) d,t te Eeg,
gen, ook Afrikan.".. d le deo neOs optrekken
~oor hnn ,,,tl., toa/ eli I(mrl ),."jell dIe nocb het
een noch het "nder z 1" 011 geen WlllSpraak
kunnen maken om I l, 'aD her oud", te %I)n,
wegen8 on oe voeg ib"ld waartoe tll geraalrt 'UD,
dovr zlchull'en ln 'wi. te "erlielen

\';'11 tien I er)""gend UIt l1aar eu booog~.1 ~eDI:! Lond~nlJ£he TI/nrs geert IhC'l'np "II.::'"""'1!'ClftCltrt'en JU on. prognlll1 yan h,,,'"
een aJrt\yoordtwaann hIJ do.idehJk I, 11/ .. 'en _. de vorm III'; centr m""r .Wh'a na
»hJken mrt Jiij f)(>n mlnlstenoole Cl billl tl<)'l,J,lc.'. - e~'l relcellll(d Z"ld Afrik .... "Ct'nd
In de h:f)lt':>q:Ul verwacht en dat de mlJlIS- n~l,t. ",t"""n~IIJ"'''!I Oer ddfcront.e Earopce-
teJ's h.er ''''.rJelllent zollen on!buJ,den. De &el,e "Ol ,,,q~lrt"1t"1J lil on. land dl~ dag

'7' , brel'kt '''''' rulll "",hng "'I flUit meer klmuI.}Jet'l' ~"{hod~ moet In dat gevat 11It'1 zIJn .,,,.I,!) e:l 1""I,.r ""I en Wil OIL' met open OO<leo
om zlJue kl':'wbtt-n te bestl reil Met IJlteu m",I".d(!JI .", "Jl rekenen U ..~rgeeLl op
andere "oorden; .le beer R.hod6ll woet de hulp eli dco U'!{~~ d"r 'oormcOl.gbe.J.
komen om te ZIOD hoe stel'k de .UI'I· D Pn UA.!!

kaner:.!lMtlJ t~ell hew iS'. Ii! zij. zwak P!'; _ -\ndere 1/la'.ltn geheven ""'CT te nemen.dl.. '1 Jclll men verdere \l'r\\Jkkellllgen
verwachten. Afrlkan I"ri \\ l'{'.it dus op

h(~e. Morgen I ue elektie te
.BeIIJJJfQl"~··::·WeM. We vertrouwen dat de

gl!QOQl mfl61-dEiI'he~d
en d~.t d}e ovêl"-
Dotdr-eeh;t Ol) zal

il't ~ti;;_~lfJilql~~i:'S weten om so
dla maar

.-

De BODdswagen.

dat thans de aan-
die belaug stelt in

bezighoudt., en
onderwerren klein eu

is het groot ge-
verkeert orn elk

igen, elkaar uit-
ve.r~!rfJliH[e burger"()()rlog

Dit vreesehjlr
Zwarte onweel'8wolk
als een afschuwehjk

een iedel' in de oogen,
een tijger mikt en
-de blanke bevol-

Gilder' dit hoofd publieeeren mj hedpll
een belangrIJkeIl brIef 'vau de hand van
eerw. B Plcnaru' van Murraysburg. De
heer Pie naai' wIjst erop dat de Bond on-
vertrou\\ bal'e mannen in zijne geledel'en
heeft toegeJateo, mannen dIe Om zelf-

chllge I'edenen leden van den Bond
7.IJn geworden, en dIe niet waarlijk de
Bolldsbel,"loaelen ZIJl) toegedlklfl. Het
geva:u· schiJot ovs Dlt't groot zoolang dw
pel'soue'l III de kloHle uundEwhold zIJn
en geen ove.rwegeutlen Illvloed kunnen
uiwefeuen op de poJltiek van den Bond.
De zaken veraedereu' echte], llldJen zoo-
dalllge personen t.Oongevel·S wordell en
te veel rn,wht IU handen hiJgen. De
Afnkaher partij hO<:lft; Gen heel' IUlOdes
ti jaar-'lung gevolgd en als preUUOI' dezer
Kolome onderst06uncl. In d~en tIJd
kl't>eg 'de heoI' Rhodés zoo vee.l macht,
dat hij het waagde een MD lag te maken
op de 1;elfstandlgheld der Afrikan.r
natLOnabtelt. De les die WIJ met den
heer Rhodes geleerd hebben hehoort oos
te waarschuwen VOOr de wekomst. Laten
"rij trachten vertrouwbare mannen in den
Bond te knJgen, laten "'J de wenkeu
van het Jongste congres ter harte nemen
en trachten het ledental te vel'meerderen,
meel'del'e belangstellmg op t.e wekken en
de belangen Tan OUI',e partij bevorderen.
Op die wijze zullen WIJ lDstaat ZIJn de
daden der onoprecllte Bondsmannen te
neutraltseeren, en lndien noodiS', sterk
genoeg ZIJU hen UIt den Bondsw:lgen te
:Ióetten. In Znld-Ati'lka kall men nIet
waakzaam genoeg ZIJn, WIJ zIJn aan alle
kanten oml'lngd van gevlll'en, en de
llauwgezet8te opmro'!r.zaarnheld en \'001'-

zIChtIgheId moeten onophoudelijk In he-
oefeulDg gebracht worden.

Het Gecharterde onderzo~k.

zal, zooals het
zijne pademen-

hervatten' DIt
getu1gellJB zal
padementair

cornHé ge7.egJ
lUltal1den I tl

tten. KOlllt de
IJ lie stem III t te
Il, de gewnd-
I, of eenige
deze Zlttlllg

""""vU, "ortleu ?
AMBgfl.I,~L"

Laatstleden VrtJdag waB het zeel' on-
stuimig ID het select comIte te Londen.
De heer Lahonchel'e stelde eelllge pun-
tlj.fC vl'llg~n aan Sli' John WIlJougbby,
w,w'op hIJ ten antwoord kreeg, ua lang
ehalen, dat Sir John zljne mede-OfficIeren
de verzekering gaf dat ZIJ Illet gestl aft
zouden worl!en mdten de ondememlllg
cell succes bleek te zIJn. Gaf hiJ deze'
verzekering ojl ziJu eigen antonteIl of op
h();lger gezag' Het kabelgram meldt
niets hlel·omtrent. De storm ontsWlld
echter eerst recht toen de heel' Labou.
chi re aandrong op een kopie van den
orlllf door 811'Johu naar het krlJgBkantoor
gewnden tiJdens zIJn ver'blijf IU de ge-
V.LUgenls. Toen hl] vond dat er eeu IItPI'k
gevoel in het comité tegen hem was, rIep
hij UIt: ,. Ik dacht dat dIt comIté aan-
gesteld \Vas om getUIgenI!> In to \VmDen,
doch ik zie nn dat het onderzoek een
khu htspeJ en een bed.negel·IJ I I ' Hond
maar moed, mijnheer, de wereld let op
het ')Olllité en op uw werk. Het "ord!
ge~gd clat dit dokument, hoewel het
comIté niet dadelijk heeft besloten wat
te doeu, heden biJ het oomIté zal 'Wol'den
ingediend.

De b':ler Labonchh-e en andere parle.
mentsleden III Engeland hebben hel Ont.-
sche volk el' op ge" ezen dat de Vl'agen
van den heel' Chambel'iall1 bereken,'
schenen om heL oorlogsvuul' III ;!,uld.
Afnk'l aan te blazen ZIJI1 deze ,!Jngell
lllet '~u dualelijk hl:wlji! hoo sllk;ht de
de zaJ<en del' Oecbal tel·de·k !Jek Rr,tafl, pn
hoe lIcht eeu oOII"g IJ) Zl1Jd-Afl'lka bn
on tst.lan·- 1I1en Bch ijllt het 11' ({'I'llte te
WIllen bepl'OC~'en om zlcbzelvl:!n ten
ko te van hl't gejuk van Zuid-Afrika Le
reddelI.

Wat komtJlhodes hier doen?

Schutmeester.

e doen Ult-
K.La pkolOD le
flel' TI'anf-

IJ tv .1,11 (ItgIng
re1mt'i'~rw 0111 ef'll ultt-

R te zenden.(f f." I (II \\ il I,unri:!'
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RUNDERPE~T.
'D: B TOOn chrifteo 'oo.r bet; gebruik .

., .: . TU Prof .-.or Koch', IueJltÏDI
< ••• (h.I ala ,oorbelMledmiilJel tqeD
.: de. ~ndfrpeat worden mita deJe &ol'

aJpmeea na.ricbt bekend ge~lIukt.
.. . .Aandacht wordt hf p-wd bij ..

), btlaltgJiikheid van de atil,a ,ab-
: ;. mill" didf Toor,.rhrif'ten In i~den bij-

.' '. . .oa.rh! id, Tcoral met lwtrekkiq
.. toteM 0Il18mllttiu.IJ t'aU .lIe p raoeen
die JewerU ht boon of in .. ur.kiIiS

'gé~eo li: n met buweLte d\erell
WIII).nter sij de gal uithliLen.

.OflABLE~ CU8KEY,
Onder Bee, Tir .1Iodbc>nlr.

OM WATEn OP TE
DE STERKS TE EN

IN PE ,
8 voet wiel en 26 voet toren.
8 voet wiel en 30 voet toren.
·8voet wiel en 40 voet toren.
10 voet weU en 26 voet toren.
10 voet wiel en 30. voet roren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet Wie.i en 26 voet toren.
12 voet wiel en 30 voet :roren.
12 voet wiet en 40 voet troren.

. .

'.(.Órden ..gevraagd Toor
. van ·aoo()~i1mC)datie·

p1itieuten~ eOI, 1Nl
gev.u,gr'oll.

.péoiftc.~en, tn alge-
. sijo te -sien .aan de
011deraeteekénde,den

.te Victoria.W ut,.
.. n opeabsre

ad, gedur"ode ile ge.
A .•jl1~R'Il' uren, ~t en iaslui'ende

IJOllldll.rdllJátiI. April, 1897.
oYlrweging te erlangen

. '. geschre,en worden op
nlt'cbaft wordt, en on-

door t tree belPompen un alle soort om oP,'~e putten
passeD. i

Deze Windmolens zijn op eer verbeterd
plan ingericht, en sterker dan ie~ nog in dit
land ingevoerd. De torens zijq sterk ge.
koppeld, en de wielen zijfreguleeread zoodat
er feitelijk niet naar omge1ien; behoeft te
worden. :

I
ALLE INFORMATIE KilT PRJJZE~ "AN

VOOB TfDdlara',dtl,itfc!IlJk gemerkt ,. Ttllder
voor 1l1pilitische

Victoria Weat Ge-
ont nngen wordtn

f!iI10nt.rall.tUI·· en 'AuJit.eur-
oOit12 uur op

JlEfitING TEGEN RUNDERPEST
VOW&SI

~l'otessor Koch's G8J.Meth~

0", dB (Jol tr krija""
Ben dier, bij voorkeur een groote

.Met nil hooge temperatuur, moet
~koJIn ~rden op den &len of
"dó dag na hrt tijlen ,a1l de lem·
perataur, of op den 4den. of 6den
da« Da siehtbare lu>nterkens,

Gal nn een noegeren of lateren
datum is nuttelocs.
. Het dier moet gedood en op de
ink. _ijde gelegd wordeD, eo eeD

.• ne le sorgvuldig glm'SAkt word(n
met C!eII eehoon-8 mea door het ye! (.
de .piettn I.flgs dm rand van de rib.
ben nD den rug tot op dea bont
Bet ~el 'ftD den buii moet uar

beatdo geslag Il worden dool' mid.
delnn een snede langa den ru(.
. bn ...istent met ~oU omen
IChoone haedea, moet DU de' galblau
Bemen bij d-m nek "p dat, gedeelte
dat ,ut i.un de leyer. .

De galblaas sal ge1'ODdt1\ worJtln
ondrr deo kaDt van do lenr, nabij
den l1lo(i nn de ribben.
])0 .'opf'J"Ilteur pl&llltst eeD wijde.

.bek botiel. beYlttende omtreot halve
pint, onder de gal. blau, .org dra·
.K nde om die niet Tuil·kJ ma1rm.
. ~n gat moet in de galb~aa. IIltt
l\t'n scbo 'IlC scherpe me's gemaaU en
de gal in den botlel opg"aDm wor·
de.II, die dllde1ijk dicht moet aemaa\l
• orden.

De loltel moet Toorn! met koo
k-nde water gereinigd zijn eD dege-
IijlE mlt .loo,hol g~JIOCld wel"n.

011 gal moet om bruikbaar te zijn
cJlI' k ..r g' as jZroen rijn. aoct.rieker.d
r n bl I It'r sonder d oesem,

Gal vail gevrt'Ue dieren ~no n, D
z; nder d ..t men weet boelanof de
.ielt,) grJ,jurtl b~(I, k \D DU aIDhe-
.ulen .OH) u.

Gai n. cenip andere kleur d.n
gloen mofl ..fgt·k IIni worde.u.

Ve gul bn ,oor een ra", dagen
bewaard .orden, dit eeLt0l' hu."gt
no bet weer .r; bd bewaren tr Tall
bn b~t bnt gti chieden ~OOI' dea
b4-,tttl hvattende df' gal in titD wIlter
uk cp ti:n bcsckdll ..d" tochti~
plaats op te bangen.

Zoo' di) ,al ra te Iljn bewaard
begiLt te rit k!D ol YIn kleur
te ,eJ.aDderell moel die sfgekcu cl
worden.

..
eenige tender LÏt!t

w,ordeo aangenomen,
....... £>•..,.,..., .. , N DICKIN~ON,

end Dist, Inspekteue

Openb. Werken. '
JU<Jtsnt)()rll. 19 Maart, 1897

WESSELS & COMPY}~}!~f~~~T,
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkjespompen, Graven, Vorken Eggen, enz. 1'_
I ,\.~~ .

Departem~f nn PnbHete' Werken.
.. tt'.

AAN lIOUWMEESTERS.
.~~i ---

TBN~".,Sworden ge,.raagd ,oor
he~!~1I>uwen.an :NIeuwe pub-

lieke Klnto\rén te CarnarToD.
SpectfiC4~ë) en Tet>keningen kun-

nen geliël.i; fn . rerdere informatie
ver~rfgeuHtorden ten Kantore vlln
den oncierlifr.kende. en ,ten Kalltore
Yan den ll'fndent MagIstraat, Oar-
narvon. ,,:~

Tender tiidelijk gemerkt: "Ten
der voor, blieb gebouweo, 'Car.

ontvangen wOJdl'n
..n"'Tm",nt'rnl ••n en Auditeur-

tot op DINS·
20 April 1897 .

t.t~voldoende
'00;: de uitv~:-
. ln die borgen
teekenen.

J_' ,_ of eenige Tender niet
.""r\,h.,. i te worden aangenomen.

8. GREAVEi,
pro Hoofd-Inspekteur.

KOLONIALE PROOUK]EN.
WIJ bieden de volgende soorten van produk ten van ~t?\ IEUWE

SEIZOEN aan tegen de laagste markt-prijzen:- :'

Aardappelen; Natal, van Zyl en Zwartbek '
Boonen; Haver en Gust (voor, voer en zaad); RQg, Erwten ;
Linzen; Zweepstokken ; Rollen Tabak; Buchu; Ganzen-
veederen.

Ook hebben wij jnist ontvangen ladingen
Schotsche" ltIaincrop» en andere superieure soorten Inge-

voerde Aardappelmoeren ;
Mielies, Mielie Meel, Zaadhaver C·chotl'che

en Amerikaansche), Rog, Boode en Witte Boonen, 'Linzen, enz.

Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen genieten dadelijk alle
• aandacht. .

lIBERMAN EN BUIRSKI, 24, BURGSTRAAT.
Postbus 157. Takken te Swellendam en .::.1obertson.

Groote voorraad Dop Brandewijn te koop. enkel !Jij de grqote maat.
----.--------------------------~--------~-----!

WA-ARSCHUWING BeYondenhebbende4l1~ ze'lter I~
• bl. I1&Bm van ons bl de ollUltr.'Ien 811

a.tt.a41drtotell ~ .. n...... t, 1100 wenaohen w1j het PubUek Jr:i,mu. te ....
Wwq BUITEN DB KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTSQENWOOR-
DIGD WORDEN. . ' . i

"'ana en Jongens Overjassen en Regenj~en,
" " " Witte en Flannellen Hert,den,
." " Broeken, alle Qualiteiten,
• " " Hemden, Caps en Stev~I.s. ...

.. ..... 1'001' 4e ...... PrUUa bl 4.

8 worden ge,raagd voor
Bouwen van Pubti~ke
Gevangenis te Somer·

~Peclll~.tJE~Qen Teekt>ningt'D kur.
verdere informatie ver·

_t1I1'IiI.·n ten Kantore v&I1 den
If".n,.t."il .ende, ~n vali den Resi·

Somerset W fst.
en41erlJtGUlUIeUII: gemêrkt, I' Ten.

ke Kantoren. t>D Ge.
Yangenis, . Wed " lullen
door de:'\ en A.uditeur·
Gen<r"al, . ad, ontvangen .·orden
lot op DAG MIDDAG, 13
APRIL, •

Tel"" .... r. moeteo twee voldoende
B(;rgen voor de uitvoering
TaO bet . en loodanige bOr-

. :de Tenders teekenen.
op eenige T ender niet
~e wordeD aangenomen.
• fl. GREA VES,
Hoofd.Inspekteur.

Publieke Werken,
Maart 1897.

KA..A.PSTAn
CO.

L&ngemarktstraat en Kerkplein,
J. LAWLEY &0", lIB' di" tg [111",.

\\ erp hd op Jeu grul1t!.
Maak de poolen goed ,ast.
Houd zijn kC-I> ~OOJ achter over.
Druk btt keelvel grol vast t,,~

acbm dt'D ,inger nn duim eo steek tit
h'~ll!itin.;!" naald iD.

De nau.!d moei fu~beu ,cl el<

,knch ingtt'\n.
PlaIIIs 10 cubicke II oenlimctr' 8 "

gal in de sillit en 8Pllit die ill.
, Vieren dh drr! d3 bctml t lijn en

Ch.:.rt'D au IlcslUellmg b oodg a'dJ
tot op 6 dJg\'n DB de inenting, zijn
Liet gcvr;jITaarJ.

Datrom Z I'! D gevollen ondrr in-
8tH .te ku IJen ,i.:h tot op den 12den
dag vorrdo~n.

Personen die de g..lJ Vin ~D

bumtUe dier nornen moctfQ ontsmet
"orden, en anclere kl rren en ~t\T.:b
a"nooen' alvoren een onbesmette
kudde in le el h'n,

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

~ ADDERLEY EN D'ARLINGSTRATEN.

EET., Ontbijt-, en Theeservies, Toilet.artikelen en alle soorten Aarde-
werk in groote keuze. '

~ Hang- en 'l'afellampeu, Vloerlampen voorde V oorkamerj Tafelmessen
en fantas-ie- artikelen en alle Huishoud-Benoodigdheden. .

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Tromy-,of Verjaar-
dagspresenten een Specialiteit. Juist ontv~ngen een ladipg van hun
ilpeciale Port. '

"VICTORIAN 'VA'rER-)VHITE OIL,"
(I 1500 VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET~NOZZLE" EN KANNEN.
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

UU'n.~IJ.' OE de jaren 1897,
en 1899, aal de ooderge·

toelaten dat er door
ftfIl'tWlln.op lijD eigendom eenig

dAOh<llte.nworden.
.. ' Jl. J. _Dg KOCK,

i Botri vier,
Villieradorp

Gct. J{oca

COMMERCIAL HOTEL
OEREa. J. C. SMITH &'Co., .

IJzer, Kool en Timmerhout Mag~zijnen
KOLONIAAL EN AMERlKAANSGH WAGEN~OUT,

i

ISGEVING.

J)IT Hotel ia thlln8 overgeaom~ door
den eigenaar de heer C.:J. UN Dl':l1

lfta\\'~ en zal onder zijn pe~Hjk toe-
• mht bestonrd word.en, .

BE,.'o,~E HANDELS ro..,{ITIE!
GOEDE TAFEL!!

AI de Beste soorteo Wijneo en DraDk:
Koloniale Drooken en Cign.ren voorh.anden

TARIEF BILLIJK. STOOM

Bro83traat
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Pl~in,Karren onmoeten alle Treinen
C. J. VAN DER MERWE,

Eigenaar.
in de nabijheid ván.

Een ieder die bovenge-
aanhoudt zal volgens

..... ' ..... " .. "'11 worden.
VAN DER SPUY,

Alexandria,
P.O. Kliphenvel

[~GEVING.

~AA.PST.AD_

P. J. VAN ZIJL.
KLEEDERM~KER.
PORTBRYILLB.

THOIlli~~s VOER PLAKPAPIER.
RUN QVEE, Voo,rij .!d.~ kooPtl .. hrijft da.

Paa!jen, ~~ SebaPeB, IGUSTAJ''- . .
I 36, LAN

LACTI~I:R ~A.A.P,S

y...... ~fta~

~ ...
bn',. Apft ....

R. WIlSOl, ¥OO_ ..·_ ,,_", . .' . ':.' ~" .

gt'"srhi£dt hiermode dat
en \.an n lt "f bt-Irt Clp

. Klil fontein te jachten,
[l,et of rO'lder honden ..
wet <Pt rtl't'edt. zal 'er~
lord r ondenc~ I Tall

JIGaI&era eD Vormen Tan selfmaat-
_..,;., kunneD op aannug

t'II'k:rePn worden.

nR".", EZRRBILLIJK.

"VD B~SPIJt. InELJ~M &: co.
'... ·VtJndlJ~fJla~t!'s ,,, l,enfeIl

,':le1.: id. }(li:lm~ ~~ PAarl:
'''UN1TY~, ,

. /.

.WEGMAA TSCAHr-tPIJ.

R",rx, \
lIChuJd i~d \
tot 1[" m.,
Juni. eeL,,}·
artikslen I, .
tot '2 jtttlr },
Pew",. een
aar: di.dKI.a1
d n .....n .j,

.. Iel; bij ".
veroordeeld
dan aan &all

"~d;J. De z.
'''an <lieu, .. 1
..olgende z:
boe~mJLn. Ik"
ric, m~t...J,
IIrbe'id "en.
l'an dicf~ta}
gil'. \'ilJl 11),
haroen ail.."
-dief.t 1\1 , "'
·boMt. 1I'erd •
-'innig 11'2@

gen!a. ,'er-Ou r
plannen m,·
kreeg 2 jlUr
D za.alc \ 3'
hU'."r&;o.l,; "l"

x....nje :it'1.
Jl die.bill I. J

Jq '091' J j1w

; STJJXYA1'EN !
KUIPEN' ,c • • •

. HOGSHEADS! ! !
r:;. N alle s~~ten van Vaat werk
PJ te verkrijgen tegen de laagste
M.arkt Prijzen bij den Onderge.
teebnde.
COED WERK CEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

Paarl,

Koriste en Coedkoopste Route.voor Reizigers en
GoederenVan de Ze.e naar Johah~esburg, Pretoria
e~ andere plaatse" inde Transvaal.

Dagelijksche ~ personendienst van Lourenco
Marqués (Dalagobaal) in ~4 uren naar Jo~annesbu.r8
en 21 uur naar Pretoria,

Het Genas Hen Allen
1\ JT IJNHEER,-N egen mllanden geleden
1.~..L' .betnigde ik in een brief aan 0 ""'0

le !lolde n.itwerking van RHEUM.AT!.
CUBa in mijn geval, Ik ben 60 jareo oud
en heb 23 jaren lang geleden aan CH RON.
[SCRE ASTHAM en RHEUM.A.TIEK en
soehte verlichting 'Van vele beroemde ge
uetl8k::undigen, en probeerde alles ronder
baat te vinden en had in mijn geval alle
~oof in menschelijke bekwB.&mheid ver.
Ïoren, tot da.t ik RHEUMA TICU RC pro-
beerde en in eens zijn mijn Nt.<nralgia,
Rheumatiek en pijnen in hoofd eo &&Dge'
!licht -rerd:"enen en het nieuw! is ver eo
"ijd verspreid dat "on meester VAS Ro.T
amper heellema.al gerond Will ~"1l0 die
wOD.derlijke Medicijn," en dit "B8 ....erkelijk
het gevul; elkesn die het probeerde be-
~eet het un.

De beel" hOOB UN ZUL nn Vlakfontein
(3 uur van Steijll8burg), is geneeen van
een BChijnba&r oogeneeslijkgcval VBO Bbeu.
matiek en Jicht. Nooit, rei sijn moede.
¥evr. VAN ZUL aan mij, was er een ergPI' ge-
val van "Koorts Zie1.-te", eoosls ~ij het noe-
men. De eeste dosis RHEUMATICT:RO
deed de lijdende jonge man MIStigalapen en
medecijn werd voortdurend t~iend,
hoewel da bnren en vrienden reiden dat
Dij niet v·erwachten dat bij leJ't'n zou, tORI

zij twlee-maal hier, en getui~e vnn de ge-
1aeeakraeht VBn de RHEUMATICCRQ 811

PILLEN,

JONES RHEUMATCUR O.
, De oude heer V AN DER WELT, van Red.
dersbnrg, werd geoezen door l'en bottel.

De beer .A. CoETZ:U:, Brandvlei. Middel.
burg, C. C, ~?d dadelijk verlicting. Mijn
soon JAN en zIJn schoonvader. de heer J. A,
8KIT. van wonderboom, Bnrget"1'<lorp.wer.
den ook genezen maar ik moet ou slniteo-
Ik blijf 0 \Y dankbare vriend, J. C. vao
Het groote Zuid·A frikuDSChe geo_middel
voor Jicht, Rheomtiek, Rhenmatiscbe J icht
Lende Jicht, Heup Jicht, Asnji(t'zicht
pijnen, COZ., en heeft vele duizenden ~
v&lle.n, veel erger dan bovengen noemde,
genezen, ,Is verkrijgbaar VS!l alle Apothe
~eo Winkeliers door geheel Zaid·Afri

'Tarid !tor Rel!igers naar ~i~haDDesbnrg~~1.'~-.a.£3 t71
" .P,r{t~ria;,£4 fis; ~i-en.£3 41

tt " "Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar'Johannesburg. Pretoria en andere 'plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

:-=S'e::» :E:.,,:B~.;E~
Noodig Jlebbend~ Pl~~Il .of .Jl~erdQrijgereedschap, be-

hoeren, alvorens di~ te koepen het groote voorraad
. van de heeten

:JER.. ·DII.·~C>~~ ,"" ..qe»'_
Ploegen en~ Gereedschap te insp~kteeren.

De "Verity" Dubbele"vQor PI~eg
, I .

~
ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.

Bovengenoemde Ploeg is van Staal gemukt ten gevolge Waal'Vllll
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen •
Ransomes, Howards, Z~eedsche en .imerikaaIlsche Ploegen.
Ransomes eri Howards Eggen, Dam-Schrapers, .Grond·Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Met of zonder Zaaijer. Deze io de beste Cultivator nog gem~~

en géflft alle voldoening.

Lt '

Dtr ,. CASTLE MAIL" MaatschappiJ,

DE StoombooteIi deur. Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Londen om den

&nderen Woensda.g, te " uur n.m., DUr
Madeira en Plymouth, te Sint Helena 811

ABCenaiOn aanl~llde op de bepaalde tna-
acbentijden.
" Jl-DUNVEGAN CASTLE, X..pt. RoBI~"R'J

Apnll4-RO LlN CA TLE, Kr.pt, 'rJu.VEBli.
" tG_HA W.ARDK'N CASTLE Kapt. lUOST..eI l:J.-TANTALLION CASTLE, KApt, DtrsCJJ
" 26-NORRAM CASTLE, Ka.pt.lh.1Ul1fm

Juni !I-DU~VEGAN OASTLE, ·ltr.pt..ItOBI"&JJl
" 2.3-ROSLIN ASTLE, Kal'to Tuvus

Juli 7-RAWABl)EN CA 'TLE, K&flto RIGRt
.. H-'I"ANTALLlOl!l CASTL:B, Kapt. DneAl

Aug. 4-NOBHA·M CASTLB, KApt, HAIUIIj!()~
" Is-OUNOTTAR'CA 'TLE, Kapt. Hu

Sept, l-DUNVEG..L~ CASTLE, Kapt. ROBIN&!!

R. M. R0SS & CO."
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

BESTE TUINGEREEDSCHAP.
Boerderl.htere0480hap, Rlohel-, GooM·n.- eD

Dek- lWIatirleel, Ver ... ,.OU. _n. H>_·"'ten..
CARBOLINEUM, de .~C;e 'W'olbe....... :rct. ....

TEGEN LAGE PRIJZEN BIJ

K,QCH & D ~XI E, Kaapstad.

Eltrl Boota loor bgelud, III Lu PallU
OAlITH CASTLE, Kr.pt. W4JlDIiN, omt.renl !i
• Jtl.r.art.
PEMBROKE CASTLE, Kapt.. MARSHALL, omtn:m

31 Mr.art ' ,
TINTAGEL CASTLE, Kapt, REl'D.t.LL. omtlal ". _

HApril " tO> I
HARLEG li. CASTLE. Kapt. CLINOCK. omtre!lt ~". :U0le J •

IC> April, ria St. Helena en .A.Bceosion .",..._!
ARUNDEL CA.STLE, Kapt. WINDER, omtml·· ... '

28 April
DOUNE CASTLE. Kspt HAKBT!\. omtrenl I~ Jle
DUNOLL Y C_AJ;TLE, Kapt. W AL.LAeE. omlJtOt.

13 Mei, via St. Helena en A.locenl<ion.
LISMORE CAtiTLE, K ..pt. LE SEU&., omtrent' ;

Mei.
WARWlCI( CASTLE, Ka.pt, --. omlreDllI'

Joni, via t, Hclma en .!J;cenoion.

Voor Vnoht of Paasage vervoegt! IDIII

sich bij de Agenten van de CASTlI
lUILBOOT }lA !.TSCHAPPlJ, (

V_J:ON LIJN
KONINKLlJKR MAILD

Bemoedigd door de enorme DE ltlailbooten der
tnk}I;en Tan Kaapstad D&ar

na !tbd.ira, 0111 dE'nanderen Woe~
" llur n.m., ala onder ...rueggende

verkoopin~n. maken de Fa-
b:rikanten zich ger.eed om VOOR ENGELAND.

.SIaO,OOO BLIKK ••
TE VERSCHEPEN.

April 7-JtlEXlCAN, ~pl. RETNO~~
" 21-NORMA~ (Twin Screw), Ka.pl !II

Mei 5-TARTAR, K"PL MOllTo:>.
" l~'MOOR, IUpt. GRIYt'E".

Juni 2--SCOT (Twin ~w), Kapt. LARXI!B..
" l&-MEXIC.AN, KII.pt. BI!Y1<OLDf!.
" 3O-:S0RMA.~ (Twin Screw). Kapt.

Juli u-TARTER, K..pt. HOKTON.
" 28-MOOR, Kapt. GRIYFES,VERKRIJGBAAR BIJ :-

B. G. t.ÊlmON en CO•
BYNES, JlATHEW en CO.
J. D. OARTWRIGHT eD 00.
B. LA waENOE en CO.
STEPHAN )(oPHERSON en 00.
e;ubij andere PakhUizen.

ATHEN[A:-i. Kapt. CHOP&. omtrent 8 ÁI·nL
M3Lleria.

GREEK (Twin' ew), Kll.I'L AulIITB01W,
%.2~priL \ ia 1IladcriA.

GAIlCON, erwio Screw), KapL MUTll'i.
6 Mei, ..i. 1Jl",leria.

GCI;LPH (Twin ~"). K .."I. TV!lON. omll'U"
Mei. via ~laderia .

GOTH (T"io Screw). KA,,!. BRIUnlE:&. ')!lJ'm'
Joni. yia M....leria.

GIAU (Twin ::-ere ... ). Kapt. --. l'mtr-eD:
Juni.

GCAL (Twin &:r<.-w), KAPl. SUVEliTEK.
J~Ii.

ATHENIA. ... , Kr.pt. CHOPf., omtrenl I:, .),,1..
GREEK (T-win Screw), 1\.&1'1.AIUI~Tg"!<';·

omtreot I!J Juli.
G~SCO:-; (Twill Screw), K&)'I. :\IAIITl~.

12 AOgu.t"-',

Een v&n de Maatschappij's Dooie
booteD zal 80UTHAMPTO~ verlaten
H.A11BURG, kort n de a.&nko~t
deze Mailst«>mbooten.

RETOU RKAART JESDe.arE~ G
gangbaar voor ZeI! Maanden,
reikt ~ een vermiod.ering va.n 10
o.p den Dnbbeien P88Sageprijs. .

RETOURKA.ARTJES naar HA \
l&ngll de KUST worden uitgereikt
terugreis binnen Drie Ma~deo per
of the Co.stJe M.a.o.tBchappt J

Voor Vracht of Pa.sso.gedo4l
aan de Kantoren V'Wl de t:nivu t:i
Maatachappij, Adderl.eystra&t.

• LOO.,.'* ...........,......
Zuid Afrikaansche VertegenwoorQjger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, PietermariUburg.

AAN

HancJ_elaars in Hollan.dsche Ah die ijn en,
HOPE'S 1I.AAR VERNIEUWER

.DR. c. F. JURJ:TZ & 00.
Hebben .de ,heer:en HEYNES, MATHEW & Co. tot Eenige

en ,Dlstrlbueerende Agente!l.'Yocr al Hunne beroemde
Hollandsche Med.u~jJnen 8~ngesteld._

HEYNES. MATHE-W & 00

DI~' '1' B'"OBE" R' {1 TAiWDa.DOB.TBR
it • . :.: , . '. n,. ~,~DEBl&Y 'S!BA.&~, Ka&ps';'d
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