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Be~oekers aan de Stad I behooren

on8 .en bezoek te brengen en zich van
""",e aaniebodene koopjes· verzeker_,t- 'IVerl"t niet:
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DE~~%.=, telende'Han; _m.
DraItenItIm tu' de .hJ&:Jd ,erkocbt .
bebbeDde Al

Publiek Doen Verl\Oopell op
WOENSDAG, 2{ APRIL A.S,

Om 10 Ure Voormiddag.

DE ondergeteekenden bieden
uit de hand te koop aan

Eersteklasse Kaapsche Ezels, Jong,
Goed, in goede Conditie en Gedres-
ee rd. Prijl:en en termen van
betaling zeer billijk. Yoor verdere
bijwnderheden doe aanzoek bij
hunne kantoren.

LOMBARD & VAN AARDE.
Malmesbury,

3 Maart, 1897.
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Vastegoederen :
r;ijnde Een ""Ilo A~'t'l. in d al()nl
bekeDde Vee p1&a_n ~ Oude .. P05-'
8cbiettillbd"..,..Kl'I eftb .~ en. LiJate ...
Hoek.- p~~ te ea~at1f B,IU. Deze
zijn de bette en pdukate pl,.t~.,
bekend npr Yee. W.~D'dt'r:se.Ve
bekendheid is rerdere om ebn. flng
overbodig

Lossegoederen :
KELDERG~REEDSCHAP :

3. Stuknten no 6 tot 7 le~ ... , 17
Kajaten-hfloten Kllipen'6 2R~'ble,~Vf!J1'
Pijpen ril Ok.booC 17n, . IJ ~ les, ')
'Trap- eo nIJd r-bshe, 2 Tree hte rt, ~
V1ootjf'll 9 Jrajatenhol1tm Em.men. 2
drui ven ZiI: en. 12 ft'rmenl~~le BIl"
ken 1 Azijn-fat, 3 oude Wljn-valen,
3 I~- halfaam BntOde. ijQ Keteli met
toebehooren, 2 Eenf:8 Klas Wijn.
polDpeU n.et 60 voel I.-!ders, ens., e z.

BOERDERIJGEREEDSCHAP :

1 Ouen.wllgeo, S Ezel-wa~elll!, 1
Mol-wilgen op venen, I.ijkanl nipow,
1 t'cntllCbkar, r Open do., I Z -arl
kap af~aan do., 2 Kafbok keu, ,~ cul-
tivators, E'ggell, P'oe~~o. 1 BOIIJD"n.
kete I, s ZeeppotUD, 1 JIJt gl Z4.~de
denDtD PlankI'D, 1 do Eiken, 2 dUim,
1 lot ~osijntD I'n df'oren, 1 do.
Graven, Pikken, Sch, trela )Lilden,
18 Bchrapers 6 Blaasbalgen, 100
VlUchten ~istje.,l00 Vrucht Manden
met deksels, 600 ukken K.e, ~OO.do.
Aken, 6 do. Doonen, SO do. UIen,
lOO do. Pat.W, lO do Boil, ~OO
fom poenen 100 Lemeeo eo N.r1Jftl
boomfn, 2' rraai ateeneo, S paar
.Acbter.tui~en, 1 do. Beeste-V? do., ;
Bpa'l do., 8 Zw~ge" en kettiD~s, 2
SJ&U Jukken ru etroppen, 1, do.
Riemt'n, 12 aalte ... 1 Enkel fwg.

HUISRAAD: .

1 Prar.htiJ(e Telt'lOOpe Tafel, Fide-
board J lna,ieren,l Voorkamtr Set,
W uch Kleed· en Andere hfels,
Toilet· -eD .Andere Spiegels, 8child~-
rijen, waaroDdc:r leef oude oh-
lItukken IJzerec- ln Houtt n Lede-
kanten 'en Kate}" Mlohonihoolen en
aadere Stoelt n, Kahouihouten Klee-
der. eo andere Kaaten, M.truln~,
Btddtn, Olaa~ Aarde- en Ponelt'ln
Werk in soorten, Ktuktllgereed8Chap
I groote EtoTf, Potten, "amien, 2
Bakkltlten, eo. enz.

Eindelijk:
VEE;

200 Aoteel 8thapen en Bokken, 80
Tftk Ossen, 30 Aal tet-l lIee: !!ten v n
ioecl rae, 12 EzelII, 1 Rijpaard, 1 .paar
kar PaardeJt, 16 hand hOO5l',6 Jaren
oud 20 Vukena, 1 lot lIoender. enhdeD en wat nog mter 1&1worden
~boden.
: Yeryerschingen lullen verschaft
worden.

A, B. De Villien & Co., .Afsla.gers.
W. A. ecu' 'L TZ,

Purl, ]8 Ma.rt, 1897.
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Publieke Verkooping

-VAN-

left-Koeien, Vaarzen, Hooi,
ENZ., TE

MAITLAND STATIE.
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,--, HET GEBOUW.J:S

"e Voorraal moet nitdeii"

,

DaEconomic

Belangrijke Verkooping
. ,

VAN

. n...·.._t JII"~-'Pl'''lr;I~1BJJ UIT DEBlID TE KOOPELS' .,.,..." , _ ' . Em IJIdL B,,%lGUID, .
',. ,'*. el\D·W.~I:'MD:a'~ ~ BN- WiDItQ¥erde l:e&igbeid me'
ftAn uv .I1l~I~. ~ alle toebebooreo. ea een ruim

.lVoooJiUï. daaraua ,ébecht Iue& 'meu.TtNDKRS ,!qrdeD pnugd TOO': .,..,. ÓOIIl~·f. &aJ_ to .W,.,en.hili.
bet )ïov .. n Yan acoomlaOdatie' Ib:ri eel' groo • }!"'tterplutlt, ~ ~P

9"' P1phi8tiléb, e. _~ groote ~I gtlch:i~t 900ralle dOdIUi.
do'-Jetofia Wnt 'den die"aoed nrhuurJ' "or11=r.ke.pn. iD .eeJ'Ite tt.. ()rde to. gel..,.. .ua
meelift· _ditits, midd. 'ran bet dill"; op d. M~
kantPftt na Voor ~ij,ollderhedell 'doe~JéOt' .
en deo .~ open
"el ken, C-.ap.' ged'fiénête .Ie gc.
WODekillt.. r uren, bt en iDalui~e~I"
DOl,lderdag, J6 Apri~ I~~7. ' _.

T('p einde OVtnr.fDg te erlangen
moeten te.,den gf'SCbre,eD .ord· n up
drn 'orm die TerdCb8ft wordt., tn on
derteehnd lijn door '''ee betoegtte
bo~e"l.
Tender. duidelijk gemerkt IIT.ender

'oor accommodIltie ,oor tl1pilitiache
lijders, e ,I aall Victoria West Ge
,aDleoia ot lulleD ontvangen worJeD
door den CobtTolleur en .Au.liteur.
Gene" .. I, ,Kaapstad, tot om 12 uur op
Dil.sd'j(, 27 April, 18!J7.
nil luglte oC eenige tender r i..t

noodwfndill te worden .angenOIDen.
WOOD~\N DICKINdUN,

W .. rnem~nd Dist, Illspt'kteur
AfJeeli~gtlraad K3.ntoor,

llob"rtIlOD, 17 A pr.I, 18P7,

YASTB~ BIf LOSSEGOEDBUI
)

AA.N

E PA~Fil~·,
i

E oód-:Jr~etftkéode 0 Dltar eidf'"
"~~j~b~; ........ i<~..ht,,, J. W.
,rutlhek te doen. Telk~· -------'k-- _

Op Donderdag, 22 dezer, 8If LLE--~
van dIT , ,. 1I0glla{;",
,dtv'lIool, ari« Sopllio vali ds'
W'J/lIlIijll", gdo"" Nolts.

ORANJESKRAAL,

II!1J half II lire precies,

zijn Erf gelegf'n in de Oranje Etraat,
Paarl, DIet hd daarop tlt.aDde wel-
il gtnohte, groot Woo~huis met
groot P"khuia, en 2 Slallen, aIlelI
ondt'r ijzeren dak, beplant ruet all r-
lei nuchtboJmen, dennen en andere
boomen en "'da beplant met circa
8,000 "ingerdll'okken; hebbe, de
ei6eD watt>r, uit Je. n ~taDdbo'1<it'ndr'
fontein, die DOg nooit gef iltld beeft.

LOaaE G()II:DII:RE~.

Boerderijgereedschap, ala,
OrllYp.D. I'ik ken, Schoffela, MIlDden,
1 AIHl beeld, 2 Siijpsteenen. 1 Klui.
wagrn, Zagel't, Emme ..., LaddeTP, I
Lot Zink-piliteo, 1 Lot lo.xfpijpen, )
Lot D: andhout. 1 Lot Metlt, I Klip
kAr op veeren, 1 Op in Kllr, 2 pair
Tuigen, eDZ. CDZ.
Huisraad: Aanzct- W6&C'h- en

X'leecjt· f.J8, :;10 ·lt n, 1 Harmouiurn,
2 Iluisklokken, 1 Buff~t, ecoildt'-
rijen. 8, ie~eI8, Porcelein Gla:!- en
Aerdewerk, Keukengereedscbap, 2
StO'fS. \Ira 'ronder 1 Bolill,fer No J 8,
2 Pllrafine do. 1 hoereelheld NegOlie
goeripren, 2 Kinder-wageDs enz. én,.
Levende Ha ve : 2 Rij- en

Trekpaarden, 2 (Jl8cbikte Ku EZt'I',
4 VarkenR, 1 11(nsschaap. ;jO Hoen
den fn Kenden en "'Ilt nog meer 181
worden all!Jgeboien.

fl.AMUEL MALfJEROE.
A. B. DE VILUERS li Co" Afs/~ger
Paarl, 6 AprillS97.

Aaa
I'N den boedel Tan '
.It Jw)BA GlmUIDA.
Paf.s, .• tdu.CJ v.u
JQ_gt~ Ma~thin"-5 .
'1~ MeUdXllleh,
Jing.

AUe pel'l~ "CXf
Jit~ureD te .Iju il) b\
Boedtl, wordt:n hi,
bunne eiscben in
fOIe ,en den onderSt
llofmeyer Chalbbt:t;
neD &ea .ekeD van ~\
eil. delulktn er ~
hdnne ft'kenia gen te bet " ,
der 1'1aatee eu binDen debi'

ROBERT C. N.§LI:'" ...
Procureur roor cie· .- '

Executeuren. ~ , taU.

Gedateerd te Dapat:~ . J ' ; .

, deIe~ten, &prillwr~, .' f~)
(ïDr1éiU" JO~ .n"b{~·'..ti • I ~-

WORCEST R.
- .... '.~

HET Bestnur van boT~do'. ~_..
Inrichting .nICht ~~e ~fif

bekend te stenen dit d, ~ -"St .1.- l,,~.

TROON raD Worces~r tot ~".. . I
rier il aangell:.el_diD pl .. te '1'U, . wIJlea /. ~":
den beer F. D OoNBADIL ' ' .

Alle ondrritrunen, .a..~.• '.<Jut _A T RUTTER Beetuur mils d.neo dank·toebrMat, ~l
Mlo':'" .,:. .. '_a .... ~ ,oor hunDe ruime biJdrtgfll; i4;~- ...t;:~.

~ .. -" muClrTON" ..... · ,fl'tedene, worden' ,enoch',~ .t ....... 0fW'''~ ~ ~ of ,aden c:oatributiea <per. ~:lfe<~ët. ~=..- s;~~ ...:~ 0:= ~.O. order) aan deo luetnrei~t~:~.
..;_ .... - de JdaIUea. fier te leDden. -' T . I

~,.... ... J. F. A. DE VJLLIER'S, ' '. '.!
I- ~ZG._ 8eCretariI.~ :"',

......... 8oIlutirtreDi', 0' Darling. 15 April, 1S97., , j' ';'~a!: :t;tjnea < •• --j

... P·'_ZXCNITaA.A.T.
. ...~~.--____ .~

YAN D, SPUY, I1IBLIAIf rCO;
Vondu Afslo~ers en AlTen/en:

Tel, Rd. Malmesbnry eli Paarl:
"UNITY.'

--SCHUTBBRfCHT.--

n'E ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast, zal Publiek doen

Verkoopen op

WOENSDAG, den 21s~1I dezer,
TES 10 uRE, DES'VOORMIDDAGS,

Publieke ,. rkooping
Md·eelingsraad .Robertson.'-WBG-OPZICHTBR BUOODIGD.

'.ut t

KOSJBAAR HUISWD, KARREN,
EN2;,'~ ,

APPL1C!TIEB \'all petSOb.
; dfC!"ilj~ -,om de pliobtua ,aD

Weg-opziebtei te Jato~tagn te lan_
T.... den, lullen aan dil hr toor ont.
'&Dgen worden tot op M~AND lG,
10 WEI, 1891. te 11 uur '.m.

Elke applicatie moet na
inhouden het be~ ~aaD' .
vereischt t'OOr be! welk per maand.

op Jast van den R,.d,
G. W. BORCH KBDS,

S«retaria.

Ix DIZE AFDEILI!\O, VOLGENDE:

DE O'if)ERGETSF;KENDE,.be.
boor lijk gelast \:loor den heer

HARRY C. POOLIt 'voorheen van
't Dieprivier. Hotel, i$1 te POOLE'S
PIUV.UT HOTEL, Kerltstraat, Stellen-
bosch, verkoopen op; ;

VrIJDAG, 23 APRIL, 1; 10 ure v.m.,
al het Kostbare Htd~T8a.d van den
eigenaar bestaande u~ l-
I. Piano (Zwarte) d~dr.. Challon en

Co.; J<'ctkamer 'Set Ibekleed)
Spiegelglas, "Oeé~opal " stoelen,
~childerije[}, Vuunhaarden en
lJ7.CI"S, (:,D7.. .

2. Voorhuis Tldels; ,(m~rmeren),
Madeira Sofa, Kost~m-e horens en
koppen, Stoepbank i(~root}, Dek-
stoelen, enz. :

;3. Eet-tafel, Mahoniell()uten Ronde
tafel, Eetkamer &et (Maroceo
leer), Bentwood ;Easy Chairs,
HoekeHrak, kostbar~ Scherm,
Schrijflessenaar [zé~t kostbaar J,
Huisklokken, SchiIqer-ijen, enz.

4. Mahoniehouten Slattpkamer set,
7 Dubbele Ledekau~n(koperen),8
Ledekanten (V, 4- J4QPeIe Spring
mat rassen,6 Enkele Springmatras.
sen, Paardenhaar m/itrassen voor

I'
al de bedden, Kus~s, Kleine
Tapijten, Dekens; i'

5. Kostbare groote K~derkasten,
2 Sofas, Madeira stoQlen, Wasch.
tafels, Aardewaar, G~rdijnpalen.

6. Naaimachine (Singer ':voor hand
of voet), Keuken,ereedschap,
Koperen potten, Trummeis, Fil-
ters, Glaswaal'.
Met een woord iedere'soort Huis-

maJ die voor ~nti eerste klas
inrichting benoodigd is.

7. Groote kar met dJje bankjes,
Zadels, enkele en dub~,e stellen
Tuigen, enz. ..

:rAUL D. CLUYER~
Afslager .

Stellenhosch, 14 April 1~7.

LEVENDE HAVE:
17 Ezels van 2 tot 6 jaar oud.
1 Ezel hengst.
1 Paar rij- en karpaarden, van 4

en 6 jaar.
5 Merries, van 4 tot 6 jaar.
8- Jong Itllim Paard, 4 jaar oud.

;H Aant.eelbee~ten.
350 " Schapen en Bokken.
40 Varkens. klein en groot.

BOERDERlJG EREEDSClLU :
1 Kapkar, op veeree.
lOpen do. do.
1 Bakkar.
1 Waterkar.
J Bok wagen, 1 voor leer en

achter stok.
1 Daisy Zelfbinder Machine, met

een lot nieuwe extras.
7 Zensen.
1 Braakland Egge.
1 Paar kar tuigen, 1 span wagen

tuigen.
1 span ploeg tuigen, 4- paar

achten tuigen.
1 span leidsels jlspan los toornen
5 Dubbel-voor Ploegen. R. &

Howards.
1 Enkel VOor HO"'ard's Ploeg,

12 doz. Ploegscbnren.
1 Lot Graven, Pikken, Vorken,

Gaffels en Harken.
1 Slijpsteen, 1 Kruiwagen.

lO Trek Z ~nge1s, 3 kisten Ge.
reedschap.

1 Lot Wijnvaten, 1 Vleeschbalie.
1 Waterkrib, 1 Naaibank, 2 zeil

Kribben.
1 Zweep met stok; 1 lot beeste

Vellen, gebreid en rauw.
] Bok Vel (gebreid), 1 lot kalk.

7,) Pompoenen.

GRAND, Z.liD:
] 50 Mud Zaad Haver.
Il" "Koren (Dil Toit's)
15" " " (Baard)
.'i" "Rog.
2 Bushels Erwtw.

En wat nog verder zal aangtlboden
worden.

ft "D'J:DI% OftEJDJ:EJT.
G. W. KOTZE,

Secretaris.

Departement van Openb, Wer' en,
Oudtshoorn. 19 Jatllart, 1"9 7

V00R eeae l'ri.. te tehool
plaata omtreot bN

Burl(e;8Jorl'. KeDDi. Tall beide
laodsch eo En~lach' TereÏIohL

1S.,I.,itl .£ ~8 pt" jIlat, IQet v
ko.'t, en iuwonio~. Werbum.hed
IC bt-KiIIDCb 100. spoedi& . IJ)Oif~jt.

,!"n-Ioe~ell . má gTgaebritLeIl
vaQ, .ht.kwumbeid ..eJl ptt g<ldra~
sullen Joor deu ond~lgêtiek~8de ODt.
Tl&ngeD.. orden !.ot Hp lI) Hei ei.

'>I- tiU-L LER.
Durgeralorp, 13 APrl!. 18)7.

\

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

tclillll\ 14'EN A giste .t On ~.r"iJzert'
~ .J roor do De dl KI!!I Pub!ieke

School le Villiersdorp.
bit· Bekwaamheid W(,rdt nreircht DtDDepartement ru pu Had WeIten. ondcrwi ~tI te'· geven in .tngt'Jacb,

Bollo.'ldscb, en MUllI k,
AAN BOUWMEESTERS. lid onderwijs in Al uliek ge8<!hie.dt

privll.f.... '. . ..
W, rkz ·ambeJen·te biginnen in-

d.en ,moB~jlk ..Pp 2' "ui, 18n.
H..}aril £60 pu jaar, .".
A pplicatiea met ,etp~8Cqriftel)

lullen Onfvangen w, r~ tot 2s
""riL "&"1' I ,

P. T. RETI EF.

TENDERS worden gevrnavd voor
het Douw.en ,an :Nieuwe Pub-

lieke Kantoren te Camanon. .
Sperificatië'l en TeekeniDgtn kun.

DeD gezieD I'n 1'erdere inform.tie
ver~ I'l'gen wordeD ten Kantore \'aD
den oDdtr.reteltende, en ten Kantore
9an den Retid~t Magistraat, Car-
nanOD.

Tenders duidelijk gemerkt: "Ten
der "oor Publieke gebou weo, Car.
Dlnon." luUen ontVingen worden
door den Controleur f'n A uditeor-
Generaal, Kaapetad, tot op DINS-
UAG MIDDAG, 21 Apri11897.

Ten ierun moeteD t"e" voldoeDde
borgen v8J'8('h'ltren 'OOi' de uitToe-
ting vaD het KODtr.kt, c.D dio bolgen
moet9n het Kontra"t tefkenen.
. De laapte of eenige Tender niet
lloodwendig te .0r4en &8DgtDomeD.

H. 8. GR~AVES,
pro Hoofd-lLspekfeur.

Departement van Publieke Werken
Ka.apst&d, 22 Maart 1897.

Belangrijke Yerkooping
VAN

Villierlidorp,
9 A~ril; 1~,97.

ZEER KOSTBARE

VASTE- BN LOSSB GOEDEREN
Onderwij zer Benoodigd.
\ PPLIC'A TIES, met certificateq
rt van bekwáamheid, zullen ont-
vangen 'forden doo,r. den onderge-
teekende tot op 29 MEI, 1897, voor
eOD '].'weede AssisteQct lQQr de
Tweede Klas Publieke School te
Britstown. Grondige kennill vaD
Engelsch en Hollandsch, alSook
Lidmaat.~cll'ap eener Protestantache
Kerk worGen 7...."1Ïscbt. (Kennis
van Kindergarten oone aanboveItug:)

Salaris .£70 per jaar.

DR. J. A. B. BA YL Y
J

Hon. Secrêtaris
Britstown, 12 April. 1897 .

AAN DI

Malmesbury,
3 April 1897.

t I. loomes Ir. il CO., Afslagen.

DE ondergtkekenden, daartoe be.
gunaliJ(d door 1\If>j. de \Vld.

f OUX, die w('gerll hare te groote I.e.
• lol)')mtring zich dllartoe ge1rongen
gevoelt, zul :cn publit k Verkooi en,

Op 'Voensdag, 28 dezer,
OM 10.30 PRECIES,

Haar reer aangenaam g le~en Erf in
de Molen Straat ,Pllllteklip). met h.t
daarop sta'lnclo Iet'r gerit ftijk Woon-
huitI, Stal, WagclJhnis, en buittnge-
bon"" I.llen onder iiz eren dak in een
goeden tltaat VIlO rerarntie; bCfllant
ml tall" tlOOrteD VI uchtboomen, circa
) 000 .tokken wijngaard, met een
atuk Tuingrond; hebbende fODtein
water bet geheeIe jaar door en recbt
".tt'r om te scheppen uit het aDnt x
loopende water.

Losse Goederen .
1 eet Timmrrmanlgeh'e<!scbap,

Graven, Pikkt'n, Schoffel., VOlken.
t BrandewijDsketel, Hlllfamen,Anker.,
Ok.h, o'cl ,r, Trechte~, 1 lot planken;
1 Lot balken, en wat n"g Bleer lal
worden aangeboden.

A.. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 16 .April, 1897.

WEGGELOOPEN .

PRODUKTE;N.

VELLEN. Wo], Huid~~ enz., op
f'ommissie velkrcbt.;, ; Hoogste

".rltt Pr(zen altoos verk~8'en.
: .,.r, "
Dadelijke afrekening: ge"~arborgd.

FARRllfGTOk; CmCIEl'~ CO" TENDERS worden gevraagd
De SChouwburg, voor het Bouwen van Nieuwe'

Darlingstraat, Stallen, Tem.{X>raire Gevangenis,
, '. enz. te 'l'ouwsnvier.

KAA F¥$TAD, Plannen, Specificaties en Condi-
STUKY-"-T-E-N-,'- .,.. ties van Koritrakt kunnen gezien en

11. -' verdere informatie verkregen wor-
KUIPEN !' ", den ten Kantore van den onderge-

. -I, ; , teekende, en ten kantore van den
HOGSIIEAl)S r !! Resident Magistraat, Worcester.

< Tende-rs duidelijk gemerkt" Ten-EN alle 8~:ten van fimtwerk der Voor Stallen, enz., Touwsrivier,"
te v~.rkriJge~ tegen ~tllaagste zullen ontvangen worden door den

Markt PnJzen biJ den Qpderge- Controleur en Auditeur-Generaal,
toekende. : Kaapstad, tot op DINSDAG MID-
GOED WERK CiEWAARêoRCiD. DAG, 27 APRIL, 1897.

H. ZUIDMEERr Tender8WB moeten twee voldoen-
Lady Grey Stmat, de borgen verschaften Voor het be-

F. L hoorlijk uitvoeren van het Kontrakt,
• ..~laar en zoodanige borgen moeten den

Tender t.eekenen.
De laagste of eenige Tender .niet

noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

Departement V1Ul Publieke Werken,
Kaapstad, 31 Ma.a.rt 1897.

•Departement JID Publiete Werten,-AAN BOUWMEESTERS.
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Ezels!
.:.
Ezels!

PLAKPAPIER.

THORLEY'S VOER

Voor gij elJêrs koopt schrijft dan
eerst naar

JUSTAF ANDERSON & 00"
35, LANGSTRAAT,

HO:.AAPSTAD,
Toor monateM! van hu

PRACHTIG PLAKPAPIER.
Koop van ons en f'eraekert c11l8 Ma ......

tttkie&illg .0 BESPAART UW OJILD.
V~~IlF, VERNIS, BORSTKLS .....

1..... g3t.e prijKen.

Uustaf Anderson & CA».,
36, LU8STU,J. T uuna.

IN het SchIlt te ,Middelhoek van Sprnit
Eal op U Apl"ll 11.,8., ,worden nl'lcocbt

een vaal ..ntperu ruin Honkey. omtrent
drie jaren and, rechter oor stomp, half maan
van achter,
Een blauw "dt pena merrie Donkey.OIII.

trent vier jaren oud, rccb""l' winel
haak van 'Voor half mll&lJ '''''lll _,_ ... _"'~

een 1'&&1witpens rninveuJen omt'eat
ja&F oud,~~v~DER MBRW!,

ScIUItmeeet.r.:.u~ OalTiDio.

IN het schut alhier bevinden zicb boven
den vel'oorloofden tijd, I Vos Monte-

Tideo Ezel (rnin), bejaard; 1 zwart Burg.
varken, 3 jaren ouel, en I bont Beerv&rken,
1 jaar' ond. Indien R'emelde dieren niet
gelost worden voor 22 April, 1897, "uIlen
der.el\'e op dien datum uit de' schntkruJ
verkocht worden, 'e mOI'gens ten 10 uor, ,

J. DE KOCK BOTHA,
Schn-tmee8ter.

Botnviersvlei, dist, Malmesbury,
14 April, J897.

VOOR

P.J. VANZlfL.
JtLEEDERMAR1ER.
PoRTBRYILi'B.
i :~~

.'

De ondergetookende.1I zullen 'Yer-
koopen aan MaJtland !:Stalt',

OP

Donde,da~ aanst. , 22 dezer,
Te 10.30 '.m .•

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.
Il Eenlte Klas K(leÏen, d'l ID a.ten

oabij kahn2.
4 Pracbtige Vaarzen.
4 do... Kalvere,,_
2 longe Oaen.
1 Frieelanrlsche Bul.

4,000 Ibs. Ha'er.Hooi. 1 III' SOV' 'MV A
En een kwantiteit Voeder, Gant. ens. D, 'lIVVI1'.'
I. J. HOlon' li Zoon, J.talagm, te rrl,c. .

C. H. MAA ~
me.r. Jotutse.1frul

..South African C ..,
ST. GlroiÓBBf'

KENNISGEVING.
: .,
nRM.1Il za.ft BIL~~Jk..
~--------------~. ~

UJfI.EA.OH "
! SOMERSET

NimllW
I

SCHUTBERICHT.OMTRENT den 15dcn Dceem-
ber, weggeloopen een lilweet

vos Paard. gemerkt H: D. op rech-
terbout.

Laatst gezien in de nabijheid van
Piketberg. Een ieder die bovenge-
noemd paard aanhoudt zal volgeD8
wet vervolgd worden.

S, J. VAN DER SPUY, .
Alexandria,'

P.O. IOipheunL

LACTIFER
HAUPT'S LOGIESHUIS,

SODRS.IT WlST STWD.

..",._... _...."....- -------,- / ...

;:. '
• ~ l: .~
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.... '-'rI-..... --r.,.,; ~:_>::;; :" :"\'> ..~_,l' ~



Kaa~tlLd, I ij A pril, 18~'7
VO',J'I.rlIHllS~ I H(VoN -40nze mnrkt vali de

"eck WilS tameliJk '¥rtICII, 2~(j1 lo. op
IJI""6',,"do .t:Jfi"'2 rrU~(l1l waren 'lISt tegell
du loopellde pr!!,,," hoo\f<J1 het grootste deol lIJet Ultdrllkk"IIJk in d,> OI'lj.,plleele Illone
IAIJ h"t tu koop ""ngel-+:t~lJe fan lofeneure gelluellld, uoch IU plddts ll.l<1r\an ., tl.lk-
k",IIIGIt "I" OU mUIkt 'an 1l11Il.t..."ud" week tal< Il, CIJIHentle:, en I'Yele"'IIj.WIII~teu ' •"' de lalltste Vour de ~€!I'"l1heplllgen nMr d"
J U"I le, kooplnguh afgesl~tl!ll WOlden, on dllllr- H II y.elde met \!t.el nudl uk dat PI Ol.Ul!

na deWIJl zlLken met Lot vog op de AllgU.to. ('{'IJ COilyentIe I"'staat t:n \I alii om SjJl e. kl
ve, kooplIIgen zullelI gedll<JlI WOldon mogen de IrJl'll uan vall COuvl'ntles In het lflt'er-1'1I11.CII\I.lt dalen ~

l ,troer per fluHlw Q14l, lli41 ILs ieocbat \ onu ( Het ,1Il~woord op d"7.e V1',lag I~
op £28:.!7 I het'1 eenvouJIg ut' resolutie lH nil'[

Wil noteeren Jn.crktprJ);'lrt - WItte ordlll.ure Hlechts Voor het tegt'Il\\oordige heAiemdpnruu £(j 10. lid tot £M "s ~ ~orstc £ I 1000d tot k , ...
£ij U. Od, tweede £,3 ló. O~ lpt £4:'. Od, derde Imaal' ook \001' de toe OI11St, eu uhlu'om
£:.1 ,j. Ud tot £:.1 1:>8od, Ulfeneure tot bard moot het heglD~l, dat alle lntR11l<ltlOrut.le
£ I lu. (Jd tot £:.15. Od, w~fic. Witte, eerste tot veJ'jJlichtmgen getrou w en \\ eu,,,.kee-Mupeneure }'4 5. od to .15 Us Od, tweede te _1 k n
£3 !jH Od tot £ l 1:.1. 6d:1t derde £2 &. od tot ng moe n WO.uen nage OJnt'n, I
Xi o. Ud, IUfeneur ~ bart'! £1 08 Od algt>meene bewoording \\olden ulhgt'-
tot £~ O. od, donk~, £2 ].," Od tot drukt, wodat het ook vel"audenle en toe-
£4 Iii. Od fancy byo<ib £~ h. Od tot kOlllstl"e conventies k,lI1 IfI~lultell. Ge-£~ Ir,. Od, staart WItte £1 ~:.I j)d tot £1 15. Od, 0

lIChte £1 7e Gd tot £1 1:.1.~,donker £0 1ï~6d Rtetd eens Illen zou de Londt'IlHche COIl-
tot.t:u I~. t)d, zwurte lallge ~ ~. od tot.£4 15.od, Ventle van 101\4 te K.tallMtad In I e\ 181t'
lang tot 1I1Iddeintatig £3 lb. od, tot £4 O. od, lDld nemelJ, t-'n dat eeu K.llijJ~l<ltl..!che Cuu ven-deimatIg £2 08 Bd £:.1 158 od, ,kort middelmatig
£1 fis ud tot £1 IS,!! od, "ale lang l'e de plaatH komt In I~ nemeu van de
£2 I -.. Od tot £3 5s lid; lang middel tegenwool-dlge LondenlScl1t', d .. u ml UP
matIg £2 lOs od tot £2; 1\)8 od middel 1t'ISI,jutle van deu h1c'eI'IN]I;r;~uoodwelldlgmatig £ I IDs od tot .£2 OS OP. , kort mIddelmatIg
£0 IOH Ild tot £1 OS Od, spadODa8 witte op dil pUilt Itl I eVl81e moeteIl gpnomeu
£1 lOs od tot £1168 od, datikj)r.£O lOs od, tot worupn,
£0 I 5s Od ,middelmatig en ~ort £0 Iba Od tQt
£1 0. Od ,lang 1'108 £1 28 !id tot £1 48 Od,
kort vlo. £07s Gd tot I&s' CJd , kórt gewoon
£05. Od tot £0 10. od , I~g vlo" £1 ~. Ij
tot £ I 4. od, kort 1'108, ~O &s od tot
£0 ]l)s Od hchte £1 Da Qjl tot £1 7. 6d
donker chika Is od tot 58 Od ,

WOL -Onze markt 18 SElIlf\ slap, en ver
kOOplDgeD werden met ms" likbeId gc~loten,
zlJnde de bepaalde prus der rs veel ulger
daD de m!Go<JpsprU8ten plattei!l de

Wu notecreD bet volgende 4super lang karoo
vette 4fd tot 41d, Illiddell1\Jtlg (d tot 4Jd ,
ordm81re ~td tot (d , Zware'en mfeneure do,2td tot ,XI

VULEN -Markt onverande)id. WIJ Doteeren
-Bok vellen :Itd , zondrooge 'li~ , nngoras ~d ,
K.1Upsche I. IVd lang wol 44 ~ korte wol 3d ,
brandz'cke 3d , ba..t.aa.rds 31d_'
BeschadIgde vellen volgenslii""htelt,

_lf'L
fBZBLS! OP en na Do,JderJfl~, 2 Apr,l, 18.i7, I~l de

.\f"ltbu I vertrvkr () Il, 8.~ V.·"oy \ortrekken u....""" ••

O. B. E -'&.1"'"";0,,,&VERKOOPING
TE

l\fALMESBURY.
Dr; !fEU WILLEM C. HOFF'lli ..l'i! hooft de ondergeteekenden gelast om op

Woensdag, 28 April e k.
Uit hunne Vendu-kraal Publiek to :Verkoopen,

60 Eel'lte- klasse Ezels (groot en stuk)
12 Prachtige Slacht Ossen:

100 Vette Bokken.
Ond"r de Ezel bevinden z.'cb egale paren en kleUlllpannen, meest allen

'r J, zij zijn in UItmuntende conditie, worden opgebracht door den
per tl'e:in, van het di strict V ictoria West, en zullen zeker de

t4.' troep Ezel, zijn die dit Jaar ID de markt zal komen,

WILLEM C, HOF.F'MAN.

MOORREES Jr. & ce., 'Afslagers,:

Voor
~EN ZEERE .J(EE~~ ,

n BorstJliddeJ
verlicht !elfs de lastic.tl ~oest, ver,
zacht de ODstO!teq vUet •• lost het
slijm, eD leidt tot ",~"lkk.eDde
sl~~p. Geu aDder m~1el is zo~
heIlzaam voor bet -et_zen van

~ Kroep, KiDkhoest, z«:,tl! Keel, eu
Aa \~\ alle IODgaaDdoeuiDgetd waaraan

, kiDdetu zoo oDderhevi ..1.,ijD, als
I '"'&, I

Ayer'. ~8rSen Borstmi+fel,
• .'''''A eO "AItIN LA..~ Vla. AA",;"~"'fM""'"IHI' D,.. J.D.l,.,. , Co., l, .. /I, Mft". U,S. A

; ~~~
(jOUDE MEDAILLES w.,e,~:r~o~~~l'~n~.)n.
~ ne DUIII-A,.r·, CJnIl'?' P'-'&e ... I-sl>n.1 dUIdelijkop "<li '),"IIJ~ '0

libet ',,-, "&» INrre • ..:tll Ct:blalf'u. .8cboc~ u Y",~ , J;v\."\!AOoUtïo.. ,1.U,J';I ,,,,,I,

AYER'S _r',LLEN, kerd, zacht maar

"

HnJpondel'lijleres Ge~gd, I
Voor de Gouvernements School te W,tkop & I
Laagte, DI8l. Herbert, Gflqualan'd We8t

(TIen Jtltnuten van klokfontetn S/(ftng na-I
biJ den Spoorweg) I

A PPLlCATIES voor bQ.enge
ti noem-i- betrekkinlZ', vergt seld
VHt' grcerttficeerde aflllChriften,lan ge-
tuil>(~chtÏften vin bekwallmbci<l I(ocd
ge 'ra~ en li,fmaatachap cener Pro-
teatautsche Kerk, lullen door den on-
rierJ(eteekende if\gewacht worden tol
21 April, 1897.

Engelsch, HoIland8('.h, Hand wt'rk,
TOIIlO Solfa en vooral muziek wor-
eien verrÏBcht (Piano en ilar mOnlum)
~a;afl8 £60, lier jaar eu p Ilea vrij
Werhallmhedt'n te beginnen op
Maandag, 8 Mei, 1897.

.A. J. MARAIS,
Voorz. f'choo'com.

P.C. 1I0lley Nest Klod Bidiug.
Dist. Her' e,t, 0. W.
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MARKTPRIJZEN.
~

KA.sPSTAD.
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'RO"~~'; ItA,RKT

Havcrhool
GanzeTl
Appelen
Hocndcr.s
UuaVQI!!

Aardal'pelen
Patat& .. ,
Kl\ccpeten
Peren ,
TamatIes per 100

~, 0 G I
o 2 I I
(lO'

.t;" 0 , ~J
i$ ..0 ti C,
,,~ 0 J a li
~ ,0 4 ti
;, ,t ,I 0'_
.... \0 J tJ

'I, {) '.! 0 -t' -CO dill, en gf'Fcr.ikl voor tllillellJk geblUIk. zil Jiubliek
op blJvf'nl!eme'J~ 1,11181s en datum.

6 Maanden Crediet
o. B. LO'O'~.

IrlllnelnJan &, CO., Afslagers.

ltIl:uq II"-lIKT

~ , 15

Appelcn
GuaTQ8
Eenden
Patatas .
TamatIe!! ,
Kwecpe.t:eu
Hoonde,.. "
Peren
Kleren
dal'\lappelcn
Boter
Gunzeu
Uien
\Valt.:rJcmQu.l!Cll
Kool
Kallocnen
%u( h JtllHI{ 1'1 t

HOJlh II C..r,,\ II)

ZUllf le.tn()COCIJ
~MIIJe..,

, ornp(K:lllll

-, -- --- ----'---------
50,000 VRUGHTBOOMEN,

Gelwborgd Orereeniomstig den Naam en VRIJ Jan Insekten Plagen,
PR.Ijs, 1./- EN DAARBOVEN. Assistente Benoodigd.

11)0 en Jaal boven kosteloos afgeleverd aan oenigltlOll,

1t'I1ongevraagde GetLugschnften IJlt geheel ZUId AfrIka
~t'IZOl'n ontvangen.

IlIII"tl'eerdeu Pnjs-Lljst en Vnlchten-kweekers GJds, Post
\ MJ (Engel cbe en lIolJandsche EditIes),
DOElAANZOEK BIJ:

, PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap.

APPLICA TIES voo I' bovenge-
noemde betrekkll1g' aan de

dorps~chool te HeIdelberg, Z.A.R.,
zullen door den ondergeteekende
IDgew~bt worden tot op DlIlódag
18 Mej, e.k.

Applrcanten moeten \ oldorn aUD
de etschen der ~chool-wet, en 1ll0ct('!1

dus ook een beWIJS van gocd zed«::lJJk
gedrag, alH ook van lldmaat.schap
eener Prott'"tantscbe kCI k OVl'r-
leggen.

Salans £130 per jaar Werkzaam-
heden te ooglllnen onmlddeliJk na
de JUDI vacantIe.

R. P. UECKERMAN N,
Sec. der School com.

Heidelberg, Z.A.R.
!) AprIl, 1897.

- --- - ----
Goede Hope Spaarbank .Maatschappij,
3 v'!rgadering VaD Ledeli zal In de Comllê Ka mOTS

, D, (Protecteur GebouweD ), geb::lUden worden op

27 APRIL. 1897,
Te 12 uur des middags,

• - ,I do,,1 om f'en Direkteur te kiezco ter 8&J1vulhng van cle be-
Iln 0 v.k!lture in bet Bestuor. Noroi atlcs ID grschrifte ge~edieod doór,

. BIt'111! twee leden zollen Ipu kantoro VhD dt Bsnk olltvangtln wordeD lot
8 ~'If 1.0', op Maa dag, 12 (ltzpr,Z00llJS aan",edUld ID BfcLieJ9,cttJ 24 V'tn 1894.

-----_-

C. GOHL, r\gcelende &cretaiis.

26 Top! Top! Ezels! !
20 Uitmuntende: PaaJ'den

~Rellins.)
op MAANDAG, 26 dezer,

Z A.L DE ODder~eteektnde Pu-
hliek doen verkoopen 'e Klap-

mut~ Station, bovengemeld gt:lal
~zel8 en Paarden in exlra cundlfie,
de Ezels zijn meellt lillen gedresseerd,
wBsrondf'r Puik Ezcls ziJn, onder de
Paarden zIj Il er vtrsrbjll~nde
1 ó hand rvog , Il gou l gde, ld.
IOUIE I VI Ll.lEI{") I. BE,\ ZII,

A, B. De VILLIERS li Co., Afslagers.
1'1I8rl, 16 AprIl 18'17.

•
\ II I II Cl III I hov, I sladllde wordt mlfl-\ d~ze k(nDJs gegeven clat dl'
"II'I I Lt' It'tSOntn hebo( rJalk ill-nom" eertl ZIJIl namelijk: de IHeren
I} }.:('HTE W. F Il, f'(con., C J. F, THfi;RON tn R. C. NEI.BON.

(J O() II L. A gAerende PecretansJr IlRI' 'I , I, J j r\ Vri I, 18.lJ 7 .

A. HILLIARD
J" Under the Old Fir Tree" Kerk-plein.

Dr.

lONS DEPARTEMENT VANU NNEN VOOR
HUISHOU DI f'~G.

SM 'TH Jl 'Jil/lig

, MORDEN HorSE
WALMER WEG, WOODSTOCK

Ka.n toor U ren 7 tot 9
Kantoor' te Kaapstad,

1 Lutheran Terrace
Ka.ntoor UIen. 10 tot l~ v llJ, 4, tot G n m

Van de Sandt de Vi11i~J1 li Co"
3

'qE:PE:.R.K"J'~

E
- -_ -----~---

'..
\\ lj \ I I tpvnrn "all df' w('~k In IH',~ !.;t'hvél £:!, J!)O \~a.lrd LakenlIn_

neIl, 'tiel lJ.lma.~k, K(lInhaar;r.v'· "IJlt~, lnz ,dll'n dlll'kt van dl' lIlakers
"'·dlt to",." ~ J pt'!,C'_~ - vrd"

.1fill"(\'I"'rdl" I trl kk, II I In d, Zl'll !:plllkkl!C('Tl koop, doch
I, I I I ,f 'il.!" rI I L, 'I "I'" I II, III' IJ7,1 II

I:enlinnen per Yard.
I',,,~, II I fI 1)"I,IJek Il, ol 1"11, \,111 dl ,'i

1
Id tot :.!~, lid.

J. CENTLfVi;RS,
I't si wn I.d IJI~ekl('ur.

IK A.taarl, 1897;

VEltl{OOPINGEN
J W M00RHEF.:; JR &< Co, Af!'iLAG]l;R~
17April-Bin< Olenrlnl llalme8hur) Ie'ondt have

1~1SC goolcrell
J

enr.

- ,\prlJ-MlllnH.loihufY hO t, J,.tt kl t ... tu.l ... In
g(~'tlc condlll

2t \pld-()rlllJt:kfflid ~IfRlru,,.btll\ 1L:\ll1dc li 1\(
!..)(H rdp.r J,..;crced-I /).ljl ,.!'ra.lll enz

22 APrll-'llllm,.,.IJllr) ,U prathtl":-c IrollBI,oltcz!.:l ....

fITERMEDE wortit 1("lois ~"ge-
',n d,t d" I~"r C, p,

I-lC I i U Lr % IJ n " 1ll,I I~ t~)l, I-l, (relarlS
VHn dl I rilL" IJ til 1I1tt;.:c\crsmaat_
S hapl,il Va I l'e ~"Ddt de ValJiers,
!lep rkt.

FRED

, .. _
300 St u k i'>L

per ) Itni.'

J, Tafel n,llll,t~k, ~,lld r"l I, , I "I ,did

Ta{f') ~l'I\lfttt:l,.l~ Iirl ,,,t I, "I; I' I ,I, / I I

~ omba,lrwn, ,Il I 'I I 11.1II \ d I "'s I I ol rul '" I t'l I'd,lr't" ..
tt!' Hfllll'\'CW\1 (/111)1'1 :? lid tl,t .lil, (Ik
np I, ''','d~ftl:d, 1, tIJt:,2, lid Ilo I 1,IId

I IJ: 1:,:",1, I I :, I,d ;, II ri, ~" Jl d I'll PAdl

J' \ prll-(I!' gdo..r ~Itll nly~ h Jt \lll It! )I.Ht
L~,,- nlcnJ~l'rL'fII ..( h.1J gnL;\I), h!JISrl:tcJ

2 I "I'r!~-'''''I Ilt.:nl)()~ IJ kl}~t lJl\n l[h...,~I~ ICIl k,Jf,
lUl!..'·.·1I cnz

" '

j)~,\II'I£f{,~, \100/(1£ & KI(II,]';, HSl A(lEH~
1. APIII-VJlhcl"sdDrp \8.8t( en I(ft;.~, ,(:'oedeteD
J -) AI·rll-le Droog"" ...II\'JCI, ,1f,Ii'l:Jtllj.! l.dclJOII,

lnl!n!~ have., ~"lCrderJJ\{ct(_"ClhKh,tp b'TruUJ (nz

I' J IIl)sll O ••~ ZOO, "I sLAr. KJ.
,) \I,nl-Brtktl.;dlll, ""PlltnlX"»>fh, IC\'t'1dch'l\('

bt~rdlP.flJ;lf n __".q."l' Illj1 JlllI~raarl, enz

A R IlEI'jLLn:HS&CO,AHiLAI;J,H
13 ApriJ-J\an de "narl \~lNte goc leren hillsra.'\d

CJH

15 \!lnl-(rH"'l Drakt·n,..tcItJr hUl~faad! kdrlu
boude,,) en kel\k~llb'e1ccrj""'hl1l' ,
21 ,Ipnl-I,root Drakenst.. In Paarl I....., goodc

reo Ix>e" ICfl J~c.rCO'lschJ\p enz
20 Al'rll-\oonler I'oarl, 4 pracbt'ge boUwelVen
%2Aprll-l'n.arl, 'MIC en loo""goederen

A llEI(iJM I"'~, IFSLAGBR
11 APfll-CerC'!, een Karoo plaat.

£, li BItINII:MAN, AFSLAGEIt,
21 Apnl_hl, III Boc.fI1&DslOOOrt,l"ctorJa \\est

levende bave, bocn:len~gerucrl!lCbap,tlUISraad,
J J THERON' AFSLAGER,

21 ApMI-l1ovcn DoornM'fer, Worcester, levende
have, boerdenJsereedichap, huisrqd.
VAN DERSPUy,Il{MELM4.N~Oo,AF8LAOER!I

'\
~

--,

K aup8t ad

" ; I 'I !..,', 111,1Ikt, :,2, I" I, .l, I I ol, : s fid
't lot I I J( ~ LI.! fI I, t r 1111II I II I" IIf)jJ I tJ II •

f\1 "I III I "I. Il Ill' 11 ,f 1d ft, I ri, K ')jJ P(' II
,I' 11 gt Z(l()III,f I ft !_,', fJ I I ~r ZUIl",'1 l \(1'.1 IJ, t.dlll _.

"Ol lllf'JlI,(lld t, Il UlJdt

IIIIlI,z 1I11'/'I'II, 'ol PIII,lll kl Illrtchllll!.;l'll zullell (;l,IcI en
1IIIIIIle b'Opt II lt' "!Ol ,111Jj d,' "Old Fil Trt'o."

II d fit· I Ildlf-dozljlJ
Till! (lId I'", Tnt" tf' AAN INTEEKEN

I DE SubscriptIe op "
AFRIKAAN en 0

IS van af 1 Januari, 1
g(lbracht op denIW~ten: Een pond zes "'UJ,¥~I ...!5"
jaar of ti/6 per kwartaal.

C. P.

----..._---_
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VRIlilf k I"
ge'bCb teil , II ,
Bencbl~ I ~I"I, rl

man gc.£ondlll ;tj .!,.

Phurnut' hutt Il
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:pU Il uan Nm g.clOlg<" It
cnlllit~ Ills ruchter UllJ l{"1 II _
wint! 11 e:l dlHl "{}lgf'U_ li, _
l\alld~,I"1l 1!.I"I' wat 1'('( lir J' I,

('hIUnlWtlt1l11 toont In de" "
lijk \\'11 ZIjIlf' Ueuot'lJllg I,; 'I.

van hem kali ver" a('ht.'n I I
oordcelen ,'olgt'll~ u,- ~. III ~
hem, uianr wil JH·biJE'll 'I." I,
OOUl zondan Zf'ggell wa: hr-: I' II I

doen I IR dlt hel onlJ,1I IljUlg 'I, J
dat Je eer-en l'I'oeuen naam .j, I I
I't'gt'f." r g mON I'Pdden' IJ, 7) I

Ct.,."n"7,, heeft publiek j{~/" I J 'I

heel' ChftmberlalU ZIJne VI'l\j..'t'n ,I, " lt
het doel om aan te {,oOnen J.lt tt j'!

met de Tran8vaal zoo gOQJ als OJI \ J ~

Iijk is, en voegt el bij (1,1f I,
&hremE'I verwacht had om ~, lJ "

komen atlegS'f'n, en nIet 1"11 , ..
cnruineels gatulge III krlll"\, II"
worden genajuen, Hoe het '" h I

weten nil waathet>n de -bet>1 (hal! I '

WIl, en WIJ zijn van halle \ ('II ,J IJ I J
heer SchreiJl('r zich zoo b&!1J~1 h-.
gesproken. Hij heeft 2llld-All h, '"It
WW'en dienst In dezen bt'w"" u , dlle
ware Afrikaners zullen hll!l \'0
harte danlrb:J.IIl· ZIJU Voor \lat hl _" (dan
heeft. '

De heel' Chambel'laJn, IIII11181, "w
KoJODlëD, en de heer GOllChen lJ ~'ter
van de Impertale schatkIst, h, Id I! I, n
meuwen gouverneur :lIJU OP<11I( I.' 1.'!,-

geven. Men weet du" \\ .. 1 \ il, de
imperiale regeering te verwachr._, \rl)
gelooveu echter dat het Bru" IJ, I,,jl.:
indien goed Ingelicht, nog rech: 'I '<I tij
ons pal'lement eich slechlB f~!llj I, ad'
dan zal de ÏlnJ>6riale regeerlUg, \", I. IJJ'"
de moeiliJkh6flen ID 't OORten z t'('r.'1
goed bedenken voor ZIJ ZUId ti 'I Il!
een 001'101{ komt dompelell

verw ijeen,

Een ander '1'001'00 Id van e n verschil
Van 0lnatt1ng, dat op een vrieud happe-
lljke Wtj~e BOll\ler Arbitrage werd bijg-

lil di! S"'\va2Iieland-kwc' tie, tu hen
~Dgeland ell de 'I'ransvaal. Het 1B heel
dUl(t9lijk dat Indi~~, ~ wcord arbitrage
alloon ioti het vool'8tGl geIJoemd ward, dat
eenecoplo@iiiog van 'dien aard niet erm
bégre~ zou ,djn. Ih! ed. 'beer J. H.
HOF1(HYR werd naar de 1'ransvaal ge_
.zonden a1& bemiddelaar en braebt eeue
SCWkkmg kit tand, waardoor een bur-
geroorlug werd voorkomen en Zuid-
Ail'i.ka emdp.loo2'.e ellende werd bespaard.
Het is nu met ons doel IU de mCl'laten
van deze za.ak te treden. WIJ wijaen
slechts ero" als eeu voorbeeld van een
" vriendsehappell Jk lUIdde!."

Iu zijn getuigeniS vool'hetselectoomlté
m }I;uieland zeide de heer SáHR&fNER,

dat het hew pel'8OOnLIJk bekend was, dat
de gouverneur dezer Kolonie meer dan
eens pr[\~.l8t aan PI'esident KRUGER beeft
geschrevoll OVer belangrijke lrwestitllS, en
dat die vnendschappeliJke raa~vmgen
altijd met dank en respekt werden ont-
vangen, Hier beeft men dus nog een
voorbeeld van een "vrJendschappelijk
middel" dat niet begrepe~ is In het woord
arbltrdge. Indien de beer DU TOIT dus
ZIjn motie zou amendooren zooals de
heer INNE8 verlangt tlao zouden al deze
" vncildschapt->eltjke lUtddelen" nood-
wendig Uitgesloten zIJn.

Het eerste doel van deze motie moet
zijn om III dezen kritleken tijd dUidehJk
te verklm'en, dat de hoogste belangen van
Znid-Afrika den vrede eischen , maar
tevens moet ze ook een dokument van
blIjvende waarde wezen, waarna de poli-
tiek vau ZUid-AfrIka moet worden ge-
richt. De kntiek van den heel' IN NE

dat de motie van den beel' DU TOIT te
vaag, te onbestemd is, is dus volgens deze
OP\-utting, niet van groote waarde, De
teekenen van oorlog worden nog overal
gezien, bet afgrijselijk gevaar dreigt nog,
en daar WIJ ons ervan overtuIgd houden
dat de eenZijdIge l'esolutIe van den heer
IN.NES gelJl'Ulkt kan worden om een
oodog IU ZUid-Afrika te rechtvaal-dlgen,
hopen \'\ IJ dat de motie van den heel' DU

TOI'r de ondersteuning van alle gema-
tIgden moge we.g1Ïragen.

~ ..... ~
Bl;GlNS:';L}~N VAN DE ZUID-AFRI-

, ·KA..i\..J,~SClD~POl,x.Xr.E.I(.
MOBGBN: .)hl, h-et' zeer helan~,~e. ''V~

daagde dëJ)aJ; ovel: de vrooes-tpolies in h~t
Jagerh.ola dooe air GORDO~ 81'1\100, dJe
de Ven;blging heêft vO,0l'ltëlJteld, wofodejl
hervat. J:.aatetJedan Dondenlag leid.Ié d_'
heer P. J. DU 'fOrT zijn motie'in met lieu
zeer gematigde aanspraak, waarin hij met
nadruk sprak van de olU'nlJtw~kkende
JDvloeden die dell vrede iu Zuid.Afrlka
bedreigen:' Op hem volgde de heer INNES
met zijn amendement, en ua hem sprak
de heer VAN DER WALT, die zich hur-
haaldelijk moest inhouden, daar hij veel
sterker gevoelde dan hij onder de 01u-
standigheden raadzaam achtte uit te spre-
ken. Hij herhll.'\lrle zijne bewering en
indirekte beschu. LJging van voorleden
jaar, nitgëspl'Oken gedurende .het groote
komplot.-debat, dat zij die den heer
RHODBS bijna onvoorwaardelijk hebben
vertrouwd in een zeker opzioht verant-
woordelijk zijn voor de treurige omstan-
digheden waarin Zuid-Afrika thans vel-
keert. ' ..

De rede van don heel' INNEs wail ge-
matigd en men kon voelen, dat zijne
bedoelingen - oprecht en eerlijk zijn. Wij
moeten het el'kennen, dat de speech van
den heel' INNES op ons een beter indruk
heeft gemaakt dun zijne l'6solu"ie; doch
wij vreezen, dat de meesten het arnende-
nreut In een heel underen geest zullen
opnemen dan dien \\ aarin de heer INNES
heeft gesproken. De pogrngen del' kapi-
tallaten om den heer CHAMBERLAIN tot
het UIterste" te drijveu, werden in de
aanspraak dUidelrJk aangeroerd, doch in de
resolutIe vindt men aleohts de "grieven der
Uitlanders geuoemd," terwijl de "grIeven
der Trans, aal", zooals de beer VAN DEll
W ALT terecht aaumel'kte, zorgvuldIg
verzwegen worden, De heel INNE8 leest
ZIJI~ rfsolutJe III een gt'matlgden geest,
terwijl 1!0mmigen zIjner volgehnge,n en
ue Jlngo~s bniten bet hUIS diezelfde reso-
lutIe znllell gebruiken, om de denkbeel-
dige verbl'eklQ8' der Londepsche c.unventle
tot eeu Ul8US bdlt te vergrooten, on om de
Transvaalsche regeermg alb de eenige
bron van nl het kwaad en onrust 10 ZUld-
Afnka te beschnldigen,

Dit debat 18 ongetwIjfeld een Vlln de
helangl'ijkste discussies dIe OOIt in ons
parlement wel-den gevoer'u, Aall don
eenen k,IUt hebben de resolutIes betrek-
klllg op den tegen wool'(lIgen kl'1tIekf'n
toe"tand VUil publieke .tangelegenheden
III ZUld-Afllka, maal' ,tan den underen
k.llll moet de resolutIe, titI" zal worden
aangenomen, ook een hoek ..t.een "ezen in
de Zuid-Afnka<lnBche polItiek,,, aal'op
lIlen VI illg 111 d'J to,kOIll~t 7.1i kllnnen
IJOU\\ell, Men kan 1111'1 ell, Jaal eeu
l'elSollltJe val) dlt'1l aanl l)P~I'J'('ken eli vel-
,lOdei ell, l'Jl da.1J 0111 nlOf'tell ue ht'gl tlBelen
die daollu worden ne<lel'gelf'gd nu:t eug
en hepel kl, llIadl It1tegenued hl'eeu en
Ye, lOlOvattend ZIJ Il.

])e heel' bNES vl'oeg III ZIJl! I!Pl'ech
W.lal (Im WOl(It de LOlldtlIJ~t he (011 velJtie

Griekenland en TurkiJe
Hetgeeu men vel'wacht It" I _~..

beurd, Turkije heeft Jen ",,<),,_ I, r
klaaJ'd tegen Gnekenland 'II I I, r"
Europeesche comphkalles ""I,J, 'er
"acht. DIt herICht is van I" I "le
belang en kan zeel' gewlchllg• .!- \ bn
hehben voor den vrede \ an } U rl I' , In-
tusschen ziet men een nnt8cL, I, I r,
Durban, de grootBte vloot di- 'I I op
de kusten van ZUld-Afrlka I. 1" \\'1-or
De bedoehng dIer ViOOL IR 1JI~1 I. k, ud
hoewel het algemeen gezegd \\ "1 I dd,
ze gekomen is als een machi." n"on
wre moet ban,g gemaakt" OrUpI,

GEMENGD NIEUWS,

Of. M 5 v ~r trem van Kaapsl<U1 li,", \la1\
land u.l van Donderdag ann.t 16r1rtH, UlllX Z, m

D£ I:\KOMf:NnE MAILBoor de lf1/111 t (~~III'
wordt bedenmorgen verwacLt IJt IIIIl-""uJ,
maIlboot 1$ de _\ (lrmwi.A.LLER.LEX.

De heer Schreiner en de driften. AI lf: IINNEX GOEDf Mf.\ LAfeld,'III"'" k '11\
Laarzen, enz, ZIJn Legen zc." lag, pr lt I tt
bekomen bU den beer A HlI:,ard 1\'"'1 kinKaapstad

Ds A I ItElIn N '-all WelhllgtQII '1\ L' <), 'I"
gIsteren ID gezelscbap 'an mVI r 'u. , i
Muller van Kaapstad naar Job,uJj,c,1 'Jr. 1 I"
zoek vertrokken Ds Alo<rt)n J.

wllNatal terug te koeren

De heel' Schl'elner werd ooder\'l'aagd
door den heel' -ChamberlaIn (getmgenlB
luet de laatste mailboot aangekomen) _

Cbamberlam -u Leeft vorscbGldene malen
van ar!;'Lrage ~esproken, Is el eentg ander En
gelscbe pt!l'S()Qn,bebalve g!)lleli, dIe, oorgesteld
heeft dat ecn dokument als de conventie bet
onderwerp van arbItrage zou ZIJD?

De heer Sehre llJ el -Ik zou zeggen Uat bet
~.,len In gl'dachte Wa.<! gekomen
De boer Chambel hun -Steldet g'j dIt, OOr

tpden" de ~J,lll.lng Jer dllftell '
De hcer &:~lIelDe, -Neon, Ik deed znlks met

Ik toonde .Iechts de vQrLrckmg dor wet door
dr 'frnns, nals~11Cregeermg aan, en d.e IW,,1r L.I/I
xlfrlllJf doOl hel hQ0!J?fit1I*rJUl§h,?! OrIJ/"d{ ,n.OIdPII In
't !l'e, en \ Rn mIJD 0pUIl., het ik mil met DIt overarhitrage
00 heer ('bnmberllun -De Kaapsel.e regee-

IWg WIUl eenatemmlg 10 barer opmlO Oecd de
Knop.cho regeenng een suggWltle IIAII haro ma
Je.tClLs legeenng, dst "'J) de zaak nanr arbltel'll
zouden vorwUzen ?

])e heer Sclirelller , - Nef'n, ze deed zulke met
LJ" lit lJeli d'"fj ,rat 11 IH4,.,.ur Il mIJflRrh dui ,~
l.beJ 'lU/fI(I', hufl htJtfJUIl I~ dr.nh dat heler geWf'(,Kt
:011 ZIJl!

lJe he!'1 i'lchl'[1lnel gaat dan VOOIt om
,Ian te tooueTl d,lt het Y~er ongewenscht
lH ~'ew!:'Id te gel))'ulken all! een 8tell'l~chtR-
gel"HiJen eellt-l opvatting hebben en eelt
allllel' stel rcchtRgl'leerden eene ande/'e,
III zulke Ollli1tandlgh('dpD acht hiJ het
verHtandlger d(' zaak naaI' eeu ollpartiJdi-
gen ul'blt€l' te Ven\IJZt'n, In de besprekIng
"an dl' gevalll'oTl waa/'in tie heel' SChl'Clnel'
~'J'Otge, de OplDle ge~t'vell h~oft dat er
eellf vel hreklUg ,an de con, eDtif' tR ge-
\\ ee"'t aall dpil kant ,'an de TI'aoRvaalache
I'egl'enng, (Jrnkt de heel' &hrell1er er
helhaaldl'llJk op U,tt llIt slp,chts zIJn oplnlC
waR, ell uat allden' lec1lt.sgpleertlen \.111
hem vel'l:!chdl('u o[ kunucn ve/'8cllllleJJ,
Mell lelt,· el (JjJ dat de kahelgl·.lmmen di"
WIJ \'IOe~w, gehad Ilt>hbell HlelS \,tn d~zc
bepet klug Widen. "n dns een heel eeu-
zIJdl,!l' YOo,,'t-elhng der getUlgeulfS gavpn
Th! IR JJI eCleH \\ ,Hit \\ lj op heiJbt'n aangt-'
dl'on,,{C'Il, ZHllt'll I'.'lJ In 2UI(I- Hllka {'en
1)[11 g"1 oodog hegl Illlpn hoewel PI ~:'Pf'1I
dllf'Le en opzf'itelljktl (tIJteutlonal) \Pl'_
bl'ekilli! ,Ier COU\(>IIIIP IH. do(h omdat de
advokaren van 0J'II1I(> vel'8chlllen ~ _'If ell
lette ook op IH'rgeen de heel' SchreIUP!
thaIlS Y,HI de dllflen-gescllledl'nls dPlJkt
HII' (,ol'doll SjJI'lgl! \'l'l kl.t<ll'lle oulallg~ III
het pdllt'llIf'lIr dal hiJ hUf)(/mo",l"l W,tS
(IJJ ZIJ I ge(lIag III rile Irl\eslte' De lw""
tlchlPllJel' ,dLh.lll~ I~ het mpt IW'lJ UjJ dJl
pUlIt .. ",heel OIlt-'elt8 hll l'l'kt-nt ual hl)
epn f"rtt h('iSaan h,'pft, lJl \\ellHchr thlt hij
fllluel' gt h.lnd,'ld had Te rI \,\al t'1l IS
IIlelll'<clleliJk, doch dan moet IUI'n l'ok
el keDl.lell VOOI m~ll 'i'Hrge, Ing kan 'er-
\\acbtfn lan [ eind V,ln zIJn lerhool'
verkla.uile rle heel SChl'elnel In ant\\o(l,d
op eenl> VI'1tag lan den heel Cha.mberlalll
dUI hl) absoluut ('[I Iw~h8t t-e!(en de poh-
tll'k \-,lIl den he, r RhoJes tti en dat hl)
tegell diE' politiek denkt le bliJven.

I tT

KENNISGEVI!l;(;gescbledt D.Hnell>11t1I'.>luor
van de IIlrlcbtlng te \YorcOIH.er loor j" '(""m
men en blinden dat de beer ,I ,) I I cr " (."1
tb_lUner III aangesteld III Ida"" IdIO "11,0
dell beer F 0 Conr'Wlt

!\:HEOI1Kl,JtE\ J ~ 1)~111111 10·\ Il ! r ,,~ltl
\~ln wuIen A.gaia J~l<:ohn (rtt rtnJJd! J t 1/, IIt.:lIa

Pruts, 'an Klem MelkJ,(JS(h 1\'''1'' I" "Id,~
hog, \\ orden l"erwez.cn lJ.La..r (t IJt kt III I......" mg
'an procureur Robel I ( 'el.oli

)[orJ£ \ \~ \\A;\fJhll " .. , E.tI jo..r'(!{ 'cr

gaden ng Tau boeren en do,p"mt li" b, I' " ( ar
'lUI' on b<.'Cft be.lotell dell lit"r L, Il"'I
I" \V V, te vertoeken OIJI t. I~,I",hll
daar hn nOOit ",ts VOOr de ufdt, Ill" );"'1....."beeft

llllA:'\lJ T~ "'lIul, ...ro(K ---(rL"lwtIIlJddaL fint

stond cr braud te WoodSlo,k IJl " 1.01 I, I,el
hUil! \'flD den beer r Ad"m. I), I,r-,uid •• .,r
\"'an 'YVodst'K;k k"Ulli met ('trl kip'!!t "JUl

lJI,lur blu.8chte lOO den bralId (Jlt 1 diL \ ll ..l()cg

op het woonhUl. dat ook geb,,' I ~~li I'''''' JerVwmmE'n werd

1\ HOfMEI R I! HOfK getlt.eIJ /), I, lt,/(

Borr ell tie JUlIIf'''UJI( 1111'('/; hoeft Ih~1 hur t 'ar.
onze boereD gelrotfen Dit ooek IJCho on rell

pl:lats te behbe" III elke womng ]Jt pr", Il

slecbts 51! ild Jl<l8t, r,) en 'crkrllgl"~lr I, de
beeren JacfJup, DUAAeau & Co ~ b:t'I'>lraat
Kaapstad De geheeie Z A Per~}" IC'" d,l
boek leo .cc ... ,.., aan - Idr

RII\(,\\\j, frill- n :\f\l\',. ...lHln r! IL
Jarl" baroeo arlJ<.,d \\ crd 'eroord ....ld ,r It, I \I'
\ 1><a~I(' d" ,chlll'hg 1"" ondell "enl all" ""1\
randing met, (j(,rnemell nm ertH,tlg hdJaOl( lIK
leeU te ','roorZJlkPn wllJ,rdoor ZIlD \ rou .. h. I
leven verloor IJJ I R ~ cl t'r J<lond be"d,u,
dlgJ 1 hondell \ al \ Ildneh :--it()fber!{ met \ ( ,
gif gedood te hel,/",,, maar "erd ooschujd'li
'oelondeD eo (Jnlslagl'lI

:-\OMKI!!iEf "f<1 ~II 1\1, -II" 'tr- ..."d I'
t hans zeer vol '4J8 naar gt.:W~Jllt( Dt ~t~ JJI J

'>ORsche VfllwJlltgeno ZIJO ,fa;lr 10 'en t. li'en
Jugt:lr en Juu~terell };t·t Klrall~l op !Ijlt !llJIJJlt
roodc uniformelI LI 7.alerdlU't\lI!ld "'trl
concert In st -\ndrewtsz.a.aJ geg~'-'\t'n dC)l1r 11_'
StellenLosf<Chel1! en anderen kil lx:botl e I "I .j,
pla.aLsel"ke school Ot 1-,,<,1 ~ " g,,,1 '" uie,
de Le, orucnLaf'!'i \ tUl htt <.;011( t~!I IJ vld, TI II, [ ~t'

nocgoo hlUlue pogIngelI Hit t (~. II \ d. '_I n
8lJf.x·e~ bekr("\ond klief!

1t1!,:n ~ ". I I" I f ~" I I \ nr h, 1\ _ 11
'"all deu Jl.Ilgol,ond ht!eft l:t!'JI L(.:~11J1I!.. 1 [ \

om den beer Rhode. b" ZlIIl ',ru)(k te I il.1

K 110",e geluk te '" en~ht. n til 11\ lJl d, r ! I i
gegevtln meUl te doen te hchlJlIl '''t,.je \ 'rr
kaners Tenelfder LIJd "erd ttl '" ..
Ilomen de re~eerlllg te \ erlfot kt Jl I Jill').. ,

doen om de ultlc\cnng 'an \ddkJJTI ct Hl, •
omtrent "lens misdaden nog Iih:tI" IJH,..r 1,,-J... I(j

I~ dan dat Iwc<: katfe.-. h~m lI<lsd,""'.~ I b ,
ammulIItle gege' en te hehl"U' IJ I Ir, ,,' .. r
a.au een spreek-woonJ (J\ er ~r(jtlh (!11&_}r It
dle'cn ..

M,~u Uan hebben WIJ als \, IJ 'aIJ
eeu ZUld-Alnkaanticht. POlitIek "jJlt'ken.
(J(,k l'ekenlUg te houden lIJeL dell
YI'IJstaaL. Tnsschen hllgeland en
den VI'IJsta.1t best.klt geen (nn, l'ntle Jtl,',ll

\\el eenIge trakraten en lHel~etlkulJISt.ell
Dl' yrede van Ziud-Afl Ik,! l·lsClJt ddt ouk
die tl'akLllteu wedelkeeng lullNJ \VOIUt'n
nagekomen, De I'eli!njullo '.IU den lI...el
bNES maakt hoegeuaamd gl'''ll IlIell!Jug
"au deze tI aktalen, en 18 dUB tonuM ongtl-
schikt om eell algelIleen h'-gllls!'1 \.111 ue
jJolltlek l'oIlJ ZUid-Afrika tllr t<l dl ukken,
De motie \ an Jen heel Dl TOIT ddaren
tegen lH '\lJll en (lm\dngl·IJk. en "Iut!
alle lIlogellJk", Intel'll,ltlUnale veldid-
gen Ill, y.elt, heL charter del B, L: \_.
Dl<lat.l!chappl J

~aar u.1Il gaat UP heel' I\-,J.;~ \ enl"1 011

I'rdagt waa"OIl! ti .. ongniee!e !lIOtle-Dl
TOI r Itet Ilooru lp Im rage IIlel gehl mkt.
doch In:;leue daan.IIJ Spi e('kt Yan "llJldde-
11'11 die zoudoll kUllllell wOldell' ge\ollden
UIII eell "llelldlichappeIIJlcp flpIO'RIUg tt'
IJekomen V,lll alle vel'schJilel' die m0l-'"n
olltst,l.ll1 bell ekkeiJjk de lULt I jJI't'tdllc '.1Il

tl.diLa,lts-verpllchtlDgen " Ook op dey.e
vr,lag IH het antwoord ZPt'1 ,ell'undlg
omdat arultl'lll5t' nipt het eeliige \ Ilend-
sdlappelJjke lUIdJe! I, \\ .lanlool t'ell 'el-
sdlll kan "o/'den hijgelegd '

Onl,lngd nog hebLen WIJ l'en tleHend
voorbeeld gehall yan een !>(l'001 \erschtl
Van opinie tussche!) de rech[sg,luerdl'n,
\'!'elk geHchti zonuer arlntrdge weru 0Plle-
lo,!. WIJ l>6doplen uatuurllJk uen (ou-
stltlltlOueelen stl'lJd In de Tf1lUs\dal over
de vraag of het Tr'aIl8Vaah:ll:he hoogge_
I'('cbtshof het toetRlngll~cht hezlt of niet.
Btlk II anle recht!lgeleonlen al, OUZ~ ge-

, achtl' hOotdl'echter, lechtel (lRECORO\\_

"'KI, di'. ('o,nER, advokaat ESl>ELEX, enz.,
wal'en van geyoelen <LIt de BROW;_
ullSpraak verkeerd WaR, ten, Ijl hoofd-
I'echter KOT7.é, rechtel .JORJSISI:;\, advo-
kaat WESSELS, en?., weenden d.lt die
uitspraak op W.ire beginselen" as geba-
seerd, En hoe '\6rd deze ongelukkIge
strijd uitgemaakt' Niet dool' arbHrage
maar dool' de vnendschappelijke bemid-
deling van sir IIBNBY DE VILLlJIlRS.
Wi~halen..dit aenl lIa:1\ slechte om aan te
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Dl- HII\ll \ \~ Pn.a fHLHr het:ft l:t

aangenomen \ an Jell \ oJgeuJt II IlIh(1I1 j
telegram In dp r"rrl('J( \ an den ,dell JCl.t ~ IJUI

hebbend" \\ aartn publrt'kp "fhu, ,,).! '" ~

gege, ~rt "or-dt rt' de mot le vali dl I [ IJ

Waal 0' er dcn Rpo<>rwegnaar PI ~, 'I,Iu y.I;n gt'~!tlgf'lllS \Oor hel pall"lUf>lJ- Zlcb dil uchan," verphC'b, gtlegd 1.lcy
Ullie (I'llltlp In Ellg ...land, had de hpl'l' we,\r"preken en 'IJD hartelllkrn rIalIk I, I
Schl'eIIH')' gf'Zt'gd l}.iI het 'all h"1 ('omIl"; Mn rien beel Oe '\-Vaal 'Our de I'r ''''I''' ,
\ ent ac!.t \\ el'd dar hPI dl'll ImJ'el laipIl lUln dele UllIk 'erleend 'l'erwl(d",

van opwle dat de oorrespondellt I ,f"ctol ZUH ZlllVen'lI van Ut' ,el'(lenklng- ",,!tg de zaak «'rkoord \'ool"lllel,f, I,
<lIe el op l'Urll "Ill daard00r dl' ~'f'l' Pil keerd IIlgeh!'ht '''IS omtrent I" r g' I "

L1t-'1l gOI dt'll na,trU 'an d" H/'lLschf' 1'('- belpul'hele
gpel'lllg IIl/'tlld-AfJlka tt' rl'dden Llll l'\\JIEIt-Het wa.. In d~1l J,tI'"

't ellJu V,IU zIJn \prhol!l dool' den hl'('I' droog docb bIJ t begin deler m.I"",) " I,
(hambellalll \ rOf'g ueze h,'m \\ at de maat veranderd en badde!l "II 1" I
llllpellal, l'II{('l'I'11J1( llog meel' ver\\acht 1.00dal er JIll "eder beL"", ''''''Uilll I,
""ldt ({ dOpl1 \\--anr, zelde tie heel' ZateI.",!! wero bIer een" Zt'nd,Il!!1al ,

('hambel LilJl, \, lj hphben dt' mtlJtalrl' ó('11 lo hft Engel""be .cboolgcbou" I'h I (
' I ,I ( komst was, nel '\){)r nll£'hm;JAI lOer!lr, I'mac I t el' 7tJCMI.;te1ue '0 leerls wegge- L

uaznar \\{trd dum alond ,",(X)rtcll~Il
n
nWII, 1\ I I hebb('n e~lrI ("'el naar weder Wa! '"er aangenaam De he. r 1\,

HhudE'RI.t gozolJilen "ID ue Iml>eriale l'e- Lesteeg' bet platform en l>eda!lkk ol,
goeerJlIg 'e \eJ'tegellwool-dlgen. (I", heel tcn en Jonge dame. RII.rt-eI". '''''I hUI
ManIlI "<l~ ZOu heen om de dl1rnIIlIN[J'U_ 8tcllJDg De ha"..."r br,idl( "I' de, "I "

tie del' Inaatschapplj te onderzoeken, dJ' zeer mooI '(Illr dCIl tlld \1,,, I" I.,
.Jameson werd pel proklamatIe gcrepu- met hel ler!!rVOJlell "lil I." Il II,
tlll'.'ld, en latei \OlgellS wel gco;tl'afr Wat I<erkgel>ou\\, dat lJog !..-ellige 1II"llid"

duren -( '"1(JfjJl!"'/t'ltImoeten WIJ lUeel' doen' IUOel€n WlJ
'. PII<Ulfll"<T P'i" I k -III d, 1\ I I" SI)ecI!\le SLappen" tegen den hl'l'"

krUL!lrerboor \ reeg de heel I h,,,, ItHhodes nt men ( , den beer NobrClq,'r (If IlId" Il 'I III I'
lie hel:r SChlelnel' vroeg wat tie b~er ourgar oorlog ont ...taan "a> te ,1"/"1",,,,-1,\1', I

('hdmheI'lHJn door "specJal.. I!Lappell '!J"-"egeenng al. de 1"" ",'u ",,' l' ,n .I' II ,t
veI'8t.oud. 'n kl'L'6g ten antWoord dat hiJ zou zlIn ge\ree"t Olll 'u06<1 ..,,, I",ui, I•• 'I
dit van hem (&hl'eIUel') ,,!lde \\t'u>n De heer SchrEIDer anhoorddo Il I"
De hepr Hl hremel' zelde [Oell Ilat hiJ elin 1",rWfl(J'",1 (opper-gtr~"!\) be,alt mil '",1 Ik l

het zoo Uitdrukken dat al. de gm"',', 1 ,pel'soonIJ)ke en misscIJlen 8e1lt.lmenteele pec..cbe mogendl,cld die dlrek!.t I" Ian" I
vrIend vall Rhodes was. doch ahsoluUI ZUId Afnka heeft Ik niet lien k.1I h,,, .I, ,",
en totaal, .ln new In jJOlltiek vel'lSChiJde en penale regeenng vermeden kon h'-1,I" ""I I
zou bhJ ven \-el'8Cbi 'leIl, Doch (}ndel de I tOOncel te kom-en daar Bnt .. he k"lonlale
olDBta.lldigh~den achtte jill hel nift biUqk langen grootel!Ju henadeeld zuudt,,, worden dV'
dat de heel Chamberlain hem deze vraag een oorlog IB ZUId Afnka Het .. oord f""
1I0U stellen En daarbij liet men de I'H'·un/ wordt heel graag do"r de II

ll
g"". ot

zaak , bnukt, omdat 'U daardoor tt Vet'lltaIlDwen... lwi
. • te geven betgeen feItelijk Dlllt bestaat WIJ loM

WlJ : welk recht heeft OIlB zjjn bet met den beer Schreme!' ~olkum"4
V.._.""HlllOUU om del:e Vl"~ t.e eena111~óndefi:uitie.

Een .fraaie rechter.
.. 1(/11 rI I It' I

I.

YU.r "

De lJ ...
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BROEDERpJKE S(\M.ENKOMSI AAN DB
PURAl KAa~~ l4 April, 189::z

il an dm Elt, tt"

M',Dhe~r fIn uwe lutgave van Zabcr.dag 8
April komt onder bo, ongenoemd hoofd een
stuk \001' van eeu predIkant UIt deu Vrusta.at,
dat naar m!Jn beschouwing heel wat correone
ncodig heeft tell einde aan waarheid
ttJdtgheld recht te laten weaer, aren
Ik heb gelnkkJg een rapport van die ~Qp

kODJ8t In banden gekr6{fen en dat rapPort
met aandacht relezen Ik hoop dal d~ ~
der wt den VF~_t / het~elfde beeft xedaan

III dat rap!)Qri YIJld Jl: :Ig.et 'Wat die lirbeder
Uit den VrUBtaat beweert, nameluk dat de
vergadermg verklaard heeft of dat ds S J du
TOlt g~egd heeft dat er slechts tweu recht
'lllD1ge predikanten [li de Nederdwtsch Gere
formeerde kerk Iun Integenileel 'Vind ik dat
door vel'llChlllende !Uiev~eD verklaard
wera dat naar hunne beschouW1~ hunne
leeraren rechulnnJg waren en over die hoofd
waarheden op Bjjbelsehe wj.Jze pr.oo.ktell en
dat werd door de vePi-.:ierllll[ ~omen Aiell
beeft rue' over de r.aak' geaielWi

Wat aangaat het uitgaan UIt de NoooeJ'thiitich
Gereformeerde k-erlt und ik 10 Ii!.\ rnpP.Ott dát
Illeer dan een "preker getuigde dat h!) al lang
Uit de kerk cou geweest ztJll aliI~.. S J du
TOlt hom niet weerhouden haa-dê kerk te ver
laten

HGt I"kt dus of velen die zoo gereed 'fln
om ds Du I'oit voor te atollen ah! Iemand die
heeltemaal met de Ned Geref kerk gebloken
heeft bet standpunt vnn dien man volstrekt met

DR KOLLE LoN1lENt • 18 A~n KOllstantlDopol
wordt 'VerkJll&rd dat er oorlog ml.gebrok6ll 18
en dat het kabInet besJOtell beeft den Turk
schen ge.ant UIt Athene tem, te roepen en
den ("nekscheo ge..a1lt UI Turkije ZIjn pas
poorteo ie forhand'gOll en d~1 UI ksc Ifl troe
pen te bevolen aamalle' 1"1,, la te werk te
gllIn

I I ~I 1:\ rx Ef \ Pl E
:ta i den Ecl,t(ur

MIJnheer -Het 18 nood~ dllt Ik W~er met
allen crnst de voormannen der A frlkaJl( I'!! eo
Engelschell ~ alles op te ofl'ercll '(lOf den
vrede in ZUid ,Unica Bll een WOllllg 113deolten
zal een leder die een B10r vnn gcroe] hoofi
terugdelll en 'oor de gevolgen van een ':~urger
oorlog voor OIlZ.,IIJ'me blanken Ueaktlq dat de
oorlog wtbl'OOlrt ~&&r de berichten ran het
oorlogatOOneeJ woMt reikhabend Ul~en en
·u-orden met meer graagte door de '1Jke en
aanzumlvke .A.fribners en Eng~hen gelezen
dan mll!schien de bQbel de Kukl>txk en het
Iutste boek var, 011\ e 8chrem,r De fgroote
heeren leven lek ker en vragen dan ter
loops Wat 18 er gaande? 0 ! méts bO
zonders 18 het antwoord en die hooge ,hooren
ge, ooien teleurgesteld dat er niet meuws 18 'Van
het oorlogstooneel wegen. ~ de
hand van den Vredevorst die het gtlr04lp der
ellendigen hoort E'I als de oorlog zou voort-
gaan wat zou dan een t'Id daarna het lot der
armen "Jn velen" aarvan voor ZOO vele droeve
jaren of maanden al l5ebrok geleden hebQen en
zulks nwe.tal wegens de zonden.an gold en eer
zucht un brooddtonkellhcld derollverscbll~.gen
~ J kunnen ons Ileen denkbeeld vormen VlO

wat het lot d 'er arme blanken "ezel! zal III

geval \ an our log Zoo als bet nu "I gaat loven
velen hunner op eeu mal le! men wee, Illet
boe Zonals het gewoonlijk gezegd wordt van
de ho tuots Zu leven maar men weet met
hoe en dat dan de meesten worden verdacht
gehouden van !telen te leven Of om een
a, der beeld te gebruiken Het wordt INzegd
dat een drunkaard niet licht veronaelukt boe-
wel zoo dlkwllh! in bet grootste le\ ensge~i\llr
men zegt de Heer zorgt ID het 00~llder
VOor den dronkaard Wol zoo leven '1IIen
LOO !lIet de meesten or zer arme blanken DU
~fen weet mot waarvan en hoe wnnt Z J ver
dienon botrekkei jk Weil 19 hebben ID den regel
groote hUI"gezlnnen en moeten dIkWIJls wogens
""I uld ils de slaven vroeger voor oudcl1'I of
zichz el van zwoegen tweeten en Ijjden Men
moet maar ook 10 dIt geval zegge li de Heer
lOrgt 'oor ben op eerw of andere w Jze niet
legenstaa, de hunne zonden 00\ erschIlI.ghmd
traagheId Cl ()ndank!Jaarhmu
Fn nu als oorlog ook nog 00\ enop gemank«

f eroorsaakt wordt door dun hoogmoed de
e "engerecl<t gheid de eerzucht of I efde tot
goll CUl macht wat z rl , ! het I I v III de triller
w ezeu ? De urnreu die geene ware dlClstcrlcl
z -en doc niet gel Jk do !Jeterc kJnsse, ,an
armen duor I et geloof met Lun erst.and. Cl
getl8tes-vermogens t:>eb nog leven kunllen Inat
kumen • ekten urlug ~>e.trlent, I h jle
lu [met te cel te zegg"n met le bewerlllg
dat t u kl ....,c 'a' a, me blal keil up wie ,k hut
ag bul c, \ ur" c k J cc"tal 11"lt woder
len B Jl.. I I et gel eIe een Sal bat leven
boewel z ct 1 den regel heclen,ual
.tocbt IllOaen Z n ,,'.t ,al het I t wezen
al d lUo:'L geil door ""n burger oorlug III

lu <l Af ,ka Ik", Idcr b waL k a1~dlil voor
U t 7.le 10t \\ elk" clle de zullen 7., Olct
\ Hle,d of g~dre\ e wurden mc".tal om ont-
slage le rakel de" )frn die te erg beg,ut
te kuage 1 of wrg' Jldlgbedon dez\)s
le eli' De ra ven "n Itl dmen d,e zoo
l" Ir Jergedrukt z r Vu r een \\ ,le trlchten te

rgeten l ,I- I ct gaat bobben de mees
e I un cg" geld 'our extra bokje ul)]
I bu erende vrool,k te z'Jn (Um

e k dI J"t or ben ge"lacht zal wor
naar 8 \ ldel'l! hUIM terugkeeren

de regel, et)
fe t gel kla
I t al Jlt
k kc k of

f

liurtc Pra.al)C' \ "r (;roote
bepaald xu"",," en I ot

eie 1 gC'pe ten d I lW ze

Een verder tre1fen

D~ n ie uwe gouverneur

LONDEN 19 ÁPllll.-V",daga"I!ld begoD een
er"--nllf gevecht m de M~lullil pas ten oosten
van ElaBlIoua en dat duurde del tig ureb Het
vee hteu skllkto aich o-ver vele mljlou been en
de kanonnen speelden geducht moo De 8trlld
Will! onbeslist maar de I ru ken scbjjnan grond
gewonnen te hebben

Qe Gneksche flotille heeft 11reVe8&m puin
Ilelegd en de kanonnen tot shIn'ugcll gebrtlcbt

NATAL

De £Xp1 elia gelieve nemen__,...,...
DE AFRIK~n STEM

~LIan dm Redaktetlr j

Munheer -Het ~ t;Oi:h een .groote echande
wezen als WIJ moesten l!CMlOmen en sren hU
do stemmmg dat ooze ~lLDer. parJemellts
leden tegen den heet Du TOIt II n voorstel
hebben gestamd Ik W'ee' lI... t met wat dan van
den Bond eli onze Afrinner partiJ zal worden
Het ta hoog tud dat ot klU I In het koor II
!r6l!()hOJdcn worde "an '1Ii\lJ moeten wewn wie
opeechte AfrIkaners EtJD Jln wie op Rbodes
ann geld steunen om 0\Il} i'Vcrderell vloek lOUI
ons dier Uaar land te z'j!\' Ik kan mIJ ~ niet
besinnen dat er lIog mallqon IlJ het parlement
ztJn wier namen &all(£teekend staan Ill.
christenen ouderImgen ~) diakenen 'oor
s'tanders van onze dilllbar ... kerk die nog
zlIlk een I errads- nls l!.llbde~ om "IJn g_eld
oen eereplaats willen g.~ en hem nog inl
leu onderateunsu Hr.rr gllllft lAD Gra"aJD
no~er gesegd dat hU 1lI~ 18 ja veel geld
heeft dat hU met 'Un ,8flld kon maken zoo
als h J WIJ en In ERge~ booft hU gezegd
dat hU een o man kon .$qpareu NlI In'ien
w J ZIen welke Ah LOtlefll ~Fkenllen zullen dat
Z'I ge8(juared zIJn aC ifW ., .. <it ~. stemmen
Jle Z J UItbrengen voor de mot~ -.J8

'ourzIttel \ UI den Ahl~e,. Bond tv6Ór
die 'an den beer Innes- tld der oppositie, die
gaarne door • JU v oorstel ~II QH;il)ereo en de
UItlander kwestie als de ®o!ge bron I an ti bet
kw iad In Zuid Afnkn be'tl,ouwt ~ at om
heinels I aam hebben "'lJ I!\et de convenne te
doe 1 Dit I" eeu kwestlll ~uS8Chen Engelaod
en do 1 r uis \ aal maar Wil WIUeA VIede en
I iets rnders dan \ rode Ik bid u neem toch
geen notrue V.II Rhode" ;Iaat hcm aar ZIID

land van bedrug toruggaau eU (.od gelO uat
I U II Olt Weel nllar de K:lllJlkuloulC kome

Ik ~l

.. Atl"KÁ~1 Il

AFRIKANER BOND

RUNDERPEST.
EEN RE(,ULATfE

PR01l:S r v AN DUITSCHLAND

De volgende regulatIe verschuot In de ( aeu«
'an \ r ,dug Het zal niemand ,reoorloofd zun
lf lf te gaan feellIg drug te br engen 0\ Cl" door
of onder of te breken of te sn [jden of ander.
llll" te bescbad'gen celllge heullIlg opgerich t
Ct 1 gel ruik of die opgericht wordt toor run
I"TP<'1<1doeleinden behl) In de geproklameerde
I_mette streek of oemg ander deel van de
Kolon e f eenige helUmg om eet Ige plaats of
pl.aL<en reser ve locatie of elders of om van
eer g'e Vlek Ier drnadbcIDlng naar een ander-s
el. te verv oeren anders dan door de erkende
h k kc die er gelaten zuu op wegen en
p"

\\ :'I..T BETEEKENT DIT?

Z A

Twee arresta tIes

HOOG GERECHTSHOF
(}{I\II\tlll ZI111\( E~ DEl! ~ s ELEKlIE

lAK AFRIK \NER BO~D EN BOEREN
B~ ~CHERMIN(,SVEREENLGI:>ia

la Apnl tJ.!~-
bovellgenoemdcll Parlement se Praatjes

II" I I)

CRETA.

( t;vraagde som toegestaan

Stellen bossche m~glstraats-
hof

tI

() f ~ ,

Turkije (I PETRUSBURG 0 V SIl II)

( I C reHp 161I ) Brandz18ktewet III
kwaland

Wat gebeuren kan

OPROERIGr-l KAFFERS. U le

W K ZEf

PAARL
GAMASEP INGENOMEN

(_ ""'} n i I)

SPORT

WEDRENNEN
J(JU~""E.'IBUrtG I 7 APRil -{Per telegra..L'.,...

De uIlstag der Joluuo Qesb <rg1lCne ha.ndi~ ~
Qnlckmsrsl en lord Ullin gclil~ <louipa:ne.jo
rlerdc

Weenen en knersmg
tanden

f\TnR IH Jf'( ()~" ~\ 1\ D~
I I \It " K \ \ T li) R

AANDEELEN1d:.A.IUCT.

BRIEVENBUS [Villi tie heertm Jo!Jan J&nSO!1 &: Co. St,
a eorgeetrwlt, Kaapstad, makelaan <en&1&' ..
meeue agent-ell )

Markt rwak
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Ro.'&leJ .. C:o'.'
'.l.O8l~ 'en ~Ge~êdSchap te inspektoeren.

'f BMANI)@';,ónd«mmethondol
geweer op de. ,P~n Goed.

vertrouwen NeethJi'!B"s Hof insllll.
tende Fra1)Qhman'a Kraal en al de
omlegende \.gI'Onden, zal zonder
onderscheid \tan persoon VerTolgd

. worden,
o..
eJ. W. H. aou'k".

J. P. LOUW.

! .__ ir lifté· ._, Voor de v~ 5_8 l.e t Genas ~ellAl~e~
IHll1'eren7' • . . . MUNlI~RII,:-",'&O'! ......o!ou.!"""• _1iet'wêid"fngeYOerd voorden op h_u zijnde I. '.xJ~~.Jt.; -::.bri~M:1r)(.. ;;-

.:Wb1tet'"·, , '. OP.BQ 19 ~j,~a.l. Ik beD 60 jam .ol1d

' Jfehal UOOtid belooiiën'ODZ8 PakbuiZM le bezoeken. voor 1BÓ'H"l!Jmi~R1iiuiiAW:.?~;
Niril1rJ;'¥antiUaa . I 1'ieu 'e Ma' ,el. IOChte ~!rlic.h ~ing. nn -nIe bero,mde rt
.'. ',', • D_kllDd~ en probererck alte.. zonder
1I!""...

lIoot
l" Ni, u '. W.o'"",", of. bM. k ........ ~;lt ,in .. ij, .......11.N'tft1!é GpIt Ierse Y' Ni uW'e OO_'ll" gel~f m m.e~~lYb \ek~ti.d ver.m uw" T..b~rt (;101"1) Ni u, e Zi;Jell: e I rat ijn 0 [~n, tot ~ Ik J.lH~UJlA1.ICUBO pr...

U· . .' I ._ ....... K - beerde en ID .tIf at.JD IlUlll Nftlral.,; ...,.~ ~we 1£ 0 e •• ~n ." 1. U;I e o.lumn Rheumatiek l'1I pij.en in hoofd en &aD"'_'

II••• o.deJ~"-D Ni...... Ko""" w.... on "i .........'M ':.;
1\ita"., PorstroL ken Ni, IlIfe Breit'). en 8cho::nrn wijd v preid «Jat u ~ter V4.\' RooT
MeuW'6 -JrombJ'.'aen . Ni UWe Ftaoel &rIlpet ~lem-:at. gesond. w.. nD die
M'!'" a-Ó: F" ·1',. t .."')f'U-. 0 l~to'D'·n .•'. wOlld,~ljk. )lediQiJll,." en d.lt W.. werlrelijk~~IlWII al.~ .h.I, . • l' .. "'." .... bet genal; elkeen die het probeerde he..
.ltun0;jIJoeo r·ilUwe Tal,J ileedeD ~eet hetCI&D.
Ni. uwe Ban leb,. én Nieuwe Ullka. De heer J.tOOIJ.!.lll' Zut.,-o ,VIak-fon~i
Nieuwe ti al ti Ni· uwé Borduufwerk' (3 ur .~!l B_JDI<b~?! 18 genezen Tan
. Pa::l!"lw'.('- "".',o-e lil.1Ik'.. ~P.den een ~h'Jo~r OIIpn_.1Jlrgenl nn Rbsa.

~ , •. , .. l' .. ..,~.U~ mat-lek en JICht. NOOIt, &el zi
J
.·
n

1110ede,..7· LJ eumt Nieowe,T.pijtl!!o .. Men.V.4NZwLaa.nmij,wu
ereenerger

ge..
Ml ulre Dtur Il.ttt·n Nit Uwe Gordijn-palen yal Tall "Koorti Ziekte", Il(10&1.iij het Doe-

men. De _te 40Iia RHEU)lATlCURO
deed de lijdende jonfr8 man rut;g .la,pen en.. Geeft ons een kans ;' O~e Goederen zullen U l>evallen; medecijn werd voortdurend ~iend

n.. __P'r;;zen ri~n de laagste hoewel d& buren en ~ienden teiaen d..i
V&&MJ - "\I AU\J n., Dij nie* ver"acbten d..t hij leven zon, fDaf

ziJ. tlr!~~~I1IGal1aiM. en getIligde "an de ~
MeslCi&Cnt van de RHEUHAT1CtJRQ ell
PILLEN.

JONES RHEUJrtA'l'CURO.
De ollde heer Vu Du WELT, TaU Red.

del'lbnrg, werd geneEen door een bot~1.
De heer A. CoETZeE Drandvlei, Middel,

burg, C. C. ~ond d~jk verlicting. Mijn
ZOODJu en zijllllOhoonvader. de beer J,..l.
S.IT, 1'&11 wondel'beolll. Burgeredorp, "'IlI'.
den ook genezen maar ik moef"llu aJllit4n:-
Ik blijf uw dankbare nielid. J. C. uu
Het groote Zuid-Afrikaansche sen-Illiddei
voor Jicbt, Rheumtiek, RheluJlatiacb. Jicht
Lende Jicht, Heup Jicht, Aan~zjcht
pijnen, ens., en heeft vele dW&euden KB.
'fallen, veel er'gf'r dan bovt'ngen noellld~,
genezen. .la Vt;rlrrijgbs8I' Ta. n all~ A pothe.
kera en Wtnkelle1'll doorphetl Zwd,Afrika

8
~1!'l~ËnrgleDoel~:j~,Ploeg ï. van Staal jff)m&llkt t8Jl g9Yolge W'aarTQ

Sterk is.
,~!~M~ltreJ~n worden met Stalen of ('}egoten Beharen.

<i:~~19111es, IIowarda, Zweedscha en .!merikaansebé Ploegen.
11;_~~o:mles en Howards Eggen, Dam-Sehrapen, Grond-Rollers.

,?'Dé 1[a,ssey iarris eultivator
Zaaijer. Deze ia de beete. ellltivator nog gemaakt

en geeft alle voldoenJDg.

/";

M. R0&S &'CO.•
KAAPSTAO.

Plein~traat, Kaapstad.
Naast de "Odd Feilows Hall:'

Grr

OM WATER OP TE POMPEN C

lj Prnf

f DE oldl
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Bisscl«

.;1 \ ~taallill
water I
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S.h90DC
de oppe

Dl'
ste en D

tuur va:
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Rtl
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De
teerd ('II

wie ook
Ver}\

DE STERKS TE EN DE. :BESTE
IN DE WERELD.

S voet wiel en 26 voet Toren.
8 voet wiel en 80 voet Toren:
8 voet wiel en 40 voet· Toren.
10 'Voetweil en 26 voet Toren.
10 voet wiel en 80 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12voet wiel en eG voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

~
~:,._~!t ~.

1;-

H.umu..-r, 8 Yoet" Duim wijd en 6''\'oet 9 Duim hoog. JIl<8t~£$tn6l(81g'811
J.8 Dum. bij 14 Dt4m. .a 5. <. ZUIo.AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST.
De II CASTLE MAIL .. MaatachapplJ.

DEStoombooten duer Lijn TertreHen
Yan Kaapetad naar Londen om dt'!l

weren Woeudag, te " uor n.m., IWIr
Madeira en Plymouth, te' Bint Helena ea
Aaoenaion aa.nJeggendo op d. bepaalde taa-
achentijden.
April H-ROSLIN CASTLE. Kapt, Tuvu8,
" '·-HAWABDEN CASTLE ~t. Rroav.

.ei 12-TANT.ALUOB CAS.TLE,K&pt. DI1/fCAN
.. 26-NOIUf,AM CASTLI Jr"pt. HÁIt&I80N

Juni 9-DUBVEGAN CASTl.E, X"pt. ROBU80li
" 23-JlOIlLlN CASTLE, K~Jt. TI.An;1I8

Juli 7-HA WARDE:\' CASTLE
1

Ia!.,1. RIIlBt'
" 91-TÁNTALLION CASTL ,Lpt. DncAlI'

Aug .• -:SORBAII CASTLE, :X:.pt. HUllSOli
" 18-0UNQTTAR CASTLE, ILIpt, fur

Sept. l-DUN\'EGAN CASTLE, X"pt. BoaIN80N

aillt ... ~ea~IO:~_py R10h.I_y Goot.n- en
V•• '1IIr, OU. en K'1IIraa~.D..

LINEUM, d. lilroo~.'W'OIbe..,._zocI .....
TEGEN .LAGE P~IJ2iEN BIJ

OCH & DIXIE, Kaapstad..J
-_

Pompen YID alle lOOIt Ol op aIJe patteD
passen.

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan 'ingericht, en sterker dan iets, nog in dit
land in~voerd. De torens zijn sterk ge_
koppeld, en de wielen .IIijfreguleerend zoodat

.er. feitelijk niet naar omgerien behoeft te
w-orden.

ALL.!: INFOIUJlATlE 1(IT PRUZD VU

.. ,

·.~!JIS.is
ndschc Zuid-Afrikaansche
OR WE GMAA TSCAHPPIJ. 'i .

~ ,

.~

~,
• r ~

3 Vo..,M'unau Top WAIOBTA.PJ:L met T~~hel aUK,.mri ~. Kutj.,
beneden, en een Kapstok aan elke Z~de. .ssa ~~

lit" ...,. 'Mr 1IItIU4, ffa Lu Pilau
rJNTAGEL CASTLE, Lpt.. REND.4LL, omtrent

If April
HABLEGH OASTLE, .Kapt. CLINICI, omtrent

15 April, n. St. Helena en A--.ion
ARUNDEL CASTLE, K.pt. WINDE., omtunt
il April

OOUNE CASTLE. Kapt H.... 111, omtretlt 12 Hei
DUNOLLY CASTLE, K"pt. W4LLÁCIl, a_trent

18 Mel, n. 8t .. Helena CII AaoeBslotl .
LISMORE CASTLE, Kapt. La 8110., omlftnt !t6 .Mel. _ .
WARWICK CASTLE, Kapt. -. omtrellt 10

Jtlni, 'rill st. Bmn" en "-naiOJl •
AVOS DALE OAJ;TLE. Kapt. nao1rl!f, omt~1l( 10

JuoL
GA.RTH CASTLE, K"pt. W.4..IIDD, omll'ent es

Juni.
TINTAGBL CALTLE, K,,!,t. RE.DALI., omt~lIt 7

JulL
RAOI.AN OAIilTL.E,Kapt. BRTN, omtrent 8 Juli,

viA I'lt. Helena eli A_II.ion,
AROSD.lL CASTLE, Kapt. WINl}o, omf~nt 21

Juli.

Voor Vl'IIChf of p...... yehm IUD
sich bij d. Agenten 1'aIl d. C TU
KAILBOOT IU~T80JUpPU, (Beperkt

. ; te'en Goedkoopste Route voor Reizigers en
.w~n van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
nd~re plaa1:se,., in de Transvaal,

~ agelijksche personendienst . van LourenA;O
.. -;~.Ques (Delagogaai). in 24 uren naar Johannesbur.

~ n-aar P·retoria.

Tarief foor Reizigers' nw Johunesburg £4 11L-ft £3 ift
~Q " " " "Pretoria £4 Gi &I.-eaJf ft-~i .~

" . Dagelijksche personendienst van Durban (N'at4l)".r~naar JOhannesburg, Prejorta en andere plaatSen In''-
i' IS:' de Transvaal en OranJe Vrijstaat. .
\\

WESSELS & GOMPY., 26K~~~T
Invoerde", van 'Landb,ouwwerktuigen en Machinerie~

8.kkl.8pOmpeh,. Graven, Vork~n,Eggen, enz.

. J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCE~EIN .. MAGAZIJN,

C'. ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN~

Gelaarbo
:I

ORDl

Hor.
met laat

't VOO

·H. E.
i ---

AI

EET-, Ontbijt-, en'Theeservies, Toiletal'tikelell en alle soorten .Aarde-
werk in groote keuze. .

• Hang- en 'l'afellarnpell, VIOt'dampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
en fantasie- artikelen en alle Huishoud.Benoodigdheden .

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-,of Verjaar.
dagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading van hunIlpeoiale Port. .

"VICTORIAN WATER-WHITE OIL.",;
IN PATENTE

";.-

P'WxOk'~_
KONINKLUO: J(AILDIENST

,! ~. .".~- ~ , . ,

UJIOI 8~ l~ftClIlppu~~.' ,DE BESTE OLIE IN DE MARKT. Dj 1laiI~ ~.~J.. :"'j ....

· , r irekbD "f'Ul K......... ~ lfapJaadWA "'A RSC'H'UWING Be"VQnd.enlle.......... ~ ....... "~~Ii. "'M,;_
1"\ • 1n Jl&IUIl ".BA Olle 1A de OlIUttreba._ 'ta1l1' 1l4., iJj~~ . ,"htta41atrtoteD beetelltqeD IUUlDMJIlt, ZOO-llIOhea wt.t Jaet ·Publloll:k:esud8 c.... ' VOOR DQ •

laf.", BUlTEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTECENW~' ", lll-NOR1(AN~·n ..8cre .. ), &apt, 1(oLen.DIC
"DWORbEN 1(eJ 5-TAlt~ . t. KonoN.

• " !9-1(OOll;1t'ap . 08I'I'£••Wane .. Jondens Overjassen en RegenJ'assen, Juni 2--l1Co'r (1'win 8c2<t> ... ), J("pt. L.aR.Jfft.

e,. " l6-k&XJCAN, Kapt. BEUOLD!!.• Witte en Flannellen HemdAft ",ZJl)_NOJlJl(AB (Twin Screw), Kapt. Mown.
'. ~., JuJ, It-TABTJ:n, &apt. 1(ORTOI'lBroeken, alle Quahtelten, " 28-Mooa,Kap!.. GJlIP'FIIN.--Hemden, Caps en Steve's. .Xra... BOOTD voo. &!lq.lL..AJID.

GREEK (Twiu Sere,.), x:.pt. Á.alf.I!TIIOl!O, omtrent
2i April, vi" MIlderla,

GASOON', ('l'win Sere",,). Kapt. M.Ut'UI, omtrent
6 Mei, vie lIiaderia..

GUELPH (Twin Screw), Kapt. 1'r80N, omtrent 20
Mei, via Maderia..

OOTH (Twin Screw), Kart. Ba&x.vu, omtrent II
Jnni, via Maderin..

GIAKA (Tlvin 8erew), Lpt. _, omtrent lf
JUI1I.

GUAL (T ...ia 8crew), Kart. SnVEIITE., Omlreat
J~Ii. .

ATf{I!:NIAN'. E."pt. CHOPE, omtrent ló Juli.K A. A PST j D! GREEK (Twin s.:rc ...), Kart. ÁAJfano5Q, oatreot.a. omtrent 19 J(lU.
O~.sOON (T.win Screw), Kapt. W.A.lITllf,omtrent

1:1 A ngust.m. ,

Een van de M.aateo~ppij'. mooie Steam
booten ZaJ SOUTHAMPTON ~erIaten "fOOrMaatscbappii HAMBURG, kort n& ~ aankorut TU

~ due Hailatoombooten.
RETOURKA ARTiES~BNGE.LA.ND

gangt.a.r voor Zee)r(~den, worden nitre-A PPLICATIES voor Leeningen zullen dagchil:s in reikt tegen een VOl'III.~'f"aJlIOperoen,
'1 overwe5'ing ge,nomen worden ten Kantore van de oP;m.g~TjjfsP"z!r HAVENS
Bank.. Groenteplein; Kaal='stad langs de KUST 1r'Oliien uitgereikt ..oor de

S V HO~EYR teruama hinlleu Drie Kaanden percle UniOD•• .s: .Ill . , of tllo Outie Jlaa.techappij Stoombooten.
Recre~ V~ Vracht of ,P~toe JlJeD a&DaOek-.--------,--, ---T-A-:r-.-;r -O-a-N-':'!n:- ....O..x::".::....T::::lEJ::"_:::--. - .MIJ de Lo;f:or.en "f'Ul da. tJDioD StoombootDr.J, llUllEJW, II;!, ,IUliEHU:Y h'TlLUT, Kaa~, "'t.ObaPPJ.~· . . Ht.,_ ttu.~ ~ de Dnotkmt ....."ONl'n "bIOlllut rrundet' . u ilg..:,tJ'Ok ha vu , .~~j vu de Baadt de Villiers A: Co., ..

~ MIl bu Kaar_ boek ftII an., eli W..•u.i,.~
.'. (

i3em'oédlgélaoor den enornïé
verkoó~jngen, maKen de- Fa:'..
br1~antën :deh' ge reet! ~oilt
53&0,000BLIKK"

TE VáR§b'HkViN: '

'50" VUURPROEF,
"FAUCET. NOZZLE" EN KAlmEN.

1''1''
\

\
\

.. .l- I
j ri

I
;

ONS~... -- . i ;.~
I 'f<*1 Irtterun YOOrzien ~ ~P Spie~Jglai 18 duiui bij adU..~· op

patente WleJet]68. ~sa 7 .. ·· ::.'

~ ia ""m.rk~iijk benedenDj prij~dan de.inferi~ \1.;j~n~?'
~e artJ~IéD en daar WIJslechts hout ~brulken dat ..goed.~ 18
ra el!._.XoIOD1e~eD Koopers h?t vO?rdcel ~ebben van oue waarooI',Jd' at
.. .-It 1_ eie hitte Tall het klimaat zullen' staan. ~;

(~

D~ISAACS&c.
.mW'a'~~TI·x4&~J.T,.:.D I _ •

BOÓ. - STRAA.'I. , m.BDf - 8'l'BA.A.T. ~.
K A A p'S T!A 0 • 7'

,B. G. LEQON" en 00.
HEYN."utlh:wen Co.
J. D. CA.1tT\!.R1GlO' eD Co.
B ....LA WRENCE en Qp,.
STEPHAN HoPHER80!f en 00.
eD'bt{andere PakhUizen.

• •
• "• Wij

nen,"ak'
gekocht t

Wij,
hetzelve .

8&.QO~-....'he'Vertegef1WOOrdiget :_s.-W. HOLMES,
Tlmber·Stra-at. Pr~termaritzburg.

300 Stuk,
pc

Tafel Dal
Tafel Sel
Kombaar,
Witte H,
Flanels, i-

Klaa.rg(,11
Klls~l18l(

Die I

I bezoeken
Alle
Wij
Hot.

. Tijd beep

Langemarktstraat en Kerkplein,
J. LAWLEY & CO.J. C. SMITH & C~.,

Tl"ep -Kool en Timmerbout1fágazijnen
'.\f1'~A~rEfl AMERJKAANSGH

Kaap de Goede Hoop Spaarbank
AA'N

H-q~de/aars lf) Ilo/fondse.
HOPE'S J ~AAR V_.....__

ri~.
STOOI\!.

~,at
A
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