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,~O 0iJcd[ledresseerde Ezels, van 3
'ot ,:-;jaar oud, in goede conditie
(1/ .tcsctuk! voor den Ploeg.

OP WOENSDAG, 1 MEI AANST.,

ZAL opgemeld getal uitgezochte
Ezel, die voor kontant zijn ge.

kuilt publiek verkocht worden alln
K:Jpmuts.:-;t/ltie. fA

P. B. DE VILLE, P.B. zu.

.I. S. Marai.~~. Co., Afslagers
I'!ar!, ~;) Aprd 1895.

_!1!c
,,'ELLINGTON.
KORENBOEREN

Lees! Hier.' Leest Hier!

DE Het'[ WILLE:\{ VA.~ DER

MYRWE W88 in den Vrijstaat.
W I, Iiat I, van geell algemeen belang.
~Is:,r LI) heelt daar Drie Honderd
EI':- !:lk'clit en heeft zijue vrienden
rn I:" W~tlilJke Provincie niet verge-
t.:', lit tilt groote getal heeft hij
I:i:':el(.rhr :;0 Eerste-Klas Gedres,
,et ;1:1 Ezels, die hij met vrijmoedig-
hr,d kan recornrnandeeren.
liij heeft ook aan de Heeren

Slachters gedacht eli zal

U/i Dou derdag, ;! vllei,
's morrens ten 11 ure,

P':hl:tk laren verkoepen uit de
MarKtkraai tezamen met bovenstaande
30 Gedresseerde Ezels,
.50 Eerste-Kl8.B êlachtoasen.
J. FRED. PENTZ & Co.,

Afslagers,
'WeLlOgton. 2:3 April. 1895.

s
OA.LEDON.

Ossen, Koeien, Ezels, Paarden,
Schapen en Bokken,

Pu blieke Verkooping
OP DINSDAG, 7 MEI 1895,

TER PLAATSE

., PHESANTEKRAA.L,"
AAN DE BOTRIVIER .

DE Heeren PUT en WILLEM:
Roux, zullen publiek doen

verkoepen de volgende :-
300 Fraaie Uitgezochte Ooien, van

2 en 3 jaar, alle gedekt, 100. Vette
81achthamels (geschikt voor den
Slachter), 400 Fraaie Jonge Schapen,
OOien en Hamels van 2 Tanden, 50
Bokkapaters in goede conditie, -J,O
Ooi Bokken, 30 Jooge Bokken, vali
1 jaar, 14 Extra Trekossen, in goede
conditie geschikt voor een Tochtgan-
ger, 3 Jonge Ossen, 3 Fraaie Vaaneu,
3 Koeien met Kalvers, 1 Jonge
Bastaard Bul, s Groote Sterke Ezels,
2 PaH Karpaardeu, (Vossen), 3
Paarden, (Blauw) 2 Hij- en Trek.
paarden, (Bruin).

Boerderijgereedschap :
lOpen Kar op Veeren, 1 Zweed·

sche Ploeg met Stel No. 5, Tuigen,
Zakken, Graven, Pikken en een
meniete andere Goederen.

Komt Vrienden! Allen zijn welkom
en gij zult de gelegenheid hebben
om .Mooie 8chapen, Bokken, Paar-
den, Ezels en Ossen te zien.

PIET en W. !tOUX.
Dempers, M()()1'fJl!: Krige, Afslagers.
Caledon, 5 April, 1895.

VAS

ZIER KOSTBARF, VASTE EN
L08SE GOEDEREN.

DE heer T. NORBYE heeft den
ondergeteekende geautoriseerd

publiek te verkoopen op de plaats
zelve te

VISOH HOEK,
OP MAANDAG, 29 DEZER,

Zijn twee onlangs nieuw gebouwde
huizen, voorzien van alle gemakken
naar den nieuwsten smaak onder
daken van gegalvanizeerd ijzer,
hebbende elk 3 slaapkamers, eet-
kamer en d ispens, benevens stallen,
wagenhuis en buiteneertrekken.

Gesegd eigendom ia gebouwd bij
den in~an.;z; van Vischhoek Daast de
Rivier, heeft altijd volop schoon
drink-water, is zeer aangenaam
gelegen in is bijna het geheeie jaar
door verhuurd.

Beide huizen zijn zeer goed
gemeubeleerd en sullen met h~
ameublement worden verkocht.

Deze biedt een leer schoone kans
aan voor geldbeleggers en diegenen
die zich van strandhuisen willen
voorzien.

VfIl'i.ooping te beginnen om 11 ure V.m.
P. J. BOSMAN, P. W. zn., Afslager.
8tellenboach, 19 April. 1895.

VAN

LEVENDE HAVE

Pilhl ieke Verkooping 'lJepartem~nt ~an Puhlieke Werken

lAR BOUDEES!ERS.

!JE EL (j5.-N 0 6,118.] APRIL 1895.

TENDE,RS

WO H.DE~~ gevraagd voor de
oprichting en voltooiing van

het deel van het Nieuw Asylum te
Valken burg bestemd voor herstel-
lende mannen.

Plannen en Teekeningen kunnen
gezien en verdere inlichting verkre-
gen worden aan het kantoor van
den ondergeteekende.

Teaders, duidelijk gemerkt ., Ten·
G." Dtnsdae", 30 Dezer, der voor het deel van het Nieuw
LtVE-t;lle Have.-14 Geleerde Asylum te Valken burg voor hersteI-

L, " ,I, KJ)' en Trekpaarden, (1 lende manneL," zullen door den
tt., Kla,,), :36 Aanteelbcesten, Controleur en Auditeur-Generaal te
1I,lcr"i,dn :.:U Koelen en Vaars en Kaapstad ontvangen worden tot op
nl! <il: 'lill goede ras, 50 Aanteel Maandag, 6 Mei, 1895, om
'I,,,, I, 1:.:5 Varkens, Pni. twaalf uur.

_ Tenderaars moeten twee voldoende
RIjtillgen, enz.-=! Kapkarrell .' h t

:", ,.,'). I burgen voor de wtvoenng van e
,'"'' 1.leU"" ... Open Wtlo, (1 kontrakt vel'8()haffen. en genoemde

""Hf\~11 hlJkaIls DIeuw), 1 Hokwagen, I bor en moeten de tenders toekenen.
1 M",wtlgm, 4 Paar Achtertwgen, w te laagste of eenige tender sal
~ ~ .. t nier zal worden aangebodeII. j niet noo<hakelijk aangenome:a

A. J. KULLER. I wOrdtIl. .
tACRE NEETB.LlNG Ar Co. I H. S. GREAVE8,

, ~ :_L ' .. Voor den Hoofd·lJI8pelr:t.1lI
4/waperl. '

Departement nn Publieke W.aa.
• l.aapud, 17 .l.pril, lI9Ó.

\\'ELLINGTON.
SL~ChTERS EN BOEREN.

;:'1 Vtlte Varkens, (groote Borgen),
~ l'Hélf Gedresseerde Karesels, 15
~ar.I:('!l hoog, en zeer geschikt, 1
FrH81f' "rooy", 1 Eerste-Klas zwart
Alslaan Kapkar, zoo goed als nieuw,
1 "Du~!,y ''. 1 :Molw~, Tweehaif-
aam, V at--n, lIaJfaamen - Ankers,
Kr~Len, so Riet Stellages, Een Paar
L,n,'A~ ,Eengelsche Leder Kar. Tuigen.
T wee paar Aluin Leder Kar-Tuigen,
Erll l'aar \' oor- Tuigen, Twee Wijn-
Pcmrcn.

ALSMEDE.
r I Tl !'rachtlg .Amerikaansch Orgel,

en bn" Harmonium.

OP VR/JDAG, 3 MEI, 18BS,
J'; NaJ::lddag& ten 2 ure precies,

za, I r \('n~L'melde publiek worden
Inkr! hr op de plaats van den heer
( J A '.\ I r: M 'LA:", te Boven Vallei.

J. FRrn PENTZ & Co" Afslagers.

RIJTUIGENl ENZ.,
TE

GROOT DRAKENST~'IN,
~IMONOIU.M,

1)r: Ilndt:r!l,ck:ekeuden met instrue
:Il' begunstigd zullen publiek

',,:, "i' II ra plastso "Langeru8t,"
In.'r'!t Ilrll' mmuten rijdens V!Ul
~ ::,(;!, ! r.ru,

~l, .17 Apnl, 1895.

Maandag, 29 April, Aanst.,
TER PLAATSE

"KLEIN LEEUWENDANS,"
PUBLIEK DOEN VERKOOPENI

9 Ezels, 6 Paarden, 66 Schapen, lOpen Wagen,
3 Dubbele-voor Ploegen, 2 Eggen, 1 Maaimachine,9
Senzen, 1Waterkar, 3 Span Voor· en Achtertuigon,
ZWingels en Kettings, een Zadl)l en Toom.

VERDER:
Boerderij gereedschap, Een Gedeelte Huisraad

en wat verjer zfll aangeboden worden.

VISCH HOEK CORDONS BAAI. B. WETHMAR, Eenig Curator.

Publieke Yerkooni J. W. MOORREES, Jr. & Co. Afslagers.er ooping Malmesbury, 16 Apri1189ó.

COOPER'S BELANGRIJKE VERKOOPING
lflJ TUIGFABRIEK 'IAN ZEER KOSTBARE

En Yertoonkamers.. VASTE n LOSSE BOEDEREI
-NO, 17,19121 BUITENKANTIS.; AAN DE PAARL.

KAAP8T AD.

V ~RLOREN omtrent 7 April
laatstleden, van de pUaat.

.. Elsenberg,' een gespikkelde Kuil-

DE N egen-en- Dertigste Algemeene ezel (merrie), bejaard, met 4 witte
Jaarvergadering van Aandeel- beenen.

houders zal gehouden worden aan de Mededeeliogen te worden gericht
Kantoren der Maatschappij, No, 4, aan
Kerkplein, Kaapstad, op W oensdsg,
15 Mei, 189ó, om 11 uur '8

voormiddngs. ten einde van de
Direkteuren een Rapport van de Zakell H f I I) d .. G 1J'1IIIfl1l~
der Maatschappii tot op :J I Maart 00 (- li erwijzer el .l~U
1895 te ontvangen; CIm Twee VUOh de Tweede-Klas Publiek.
Direkteuren te kiezen inpieets vali de School te Hopefield in de

DOOlJBE.H.ICHT. heeren HAI\Il Y HOLOS en J. C. afdeéling ,\Iahuesbury. 8alaria £200
P Zotdag, den :':I.lellAI'''', des s r euds HOPM£"YR, ~ie aftreden overeenkomstig per Jaar met vrije woning. Werko (Jm zeven uur 'W' rd van onze zijde dor r de akte. van oprichting, maar herkies- te beginnen bij de opening 'faD

de zei. dCAdoods I'(eno""o nr 8 teedr lï,(ehdd Laar zIJn; en om Twee Auditenreu genoemde School in Juli aanstaande.
Zoontje, lUlw,; ~HIANUf, t: den o,aderdom te kiezen ill plaats vali de heere n V. A pphcaties, vorgezeld van oertifi-
vun ( jaren eu t'; n.aander.. 1.6"c8 Jc, p -r.- .•. T A JL' cl tt' h ilt 11 t-' li, ,ktln "iJ lJil I,..m oogf"tbld" . .D.HY!'iA~1V eli • . . o'CW, le ca eu eLI gc UlgSC Tl en zu en on
vorlg" wee m.1 . , b . I I ki .h ". IDI t ~ M . 1895 dbeid o cch nu t van ~rnhtl~eL "arU, tocn op; erc e I' r H:S a'lr zIJn, en voor a ge· va gen WOl< en to I el ,oor
Dond('rdag de ,it k tc cchr. r OI!J,tuer werd: meeue bezigbeid. J; \\'. STIGLING,
riel en wij <lp hoil' \['11 Or.7~t, Dokter IU, i [Je namen van Kandrdsten, die 101 Il P lOl C 'te
d b hN bl""k dat de kJ. Jl " aan de kroep I, ot:e. '. .U. OmI •
le~evhet tclaalw,,-, ZJn,:itg&ng 1tas'voor",estcld wllen \\ordeu 0111 bo'l'en- Hopefield, 17 April, 1895.
echter zacht eli zIJn "lt,g.lr,· zeker; dit staande \ak80tt~ plal1lsen te vullen,
Ir, 05l onR, cl "1' hi) • '" "u.... wacht en tot moeten scilrifkhJk aroll de Direlteuren. .
Jezu8 lukt. Er, '11"1I r'.e"Lmel lJaVld;- opgegeveli ""or,iCll door twee eigenEl&rs ASSISt.ent.e &:noodlgd
"Als het kJUll L(~ I,,: I' he 'JcD ""j gevut, . Id" ' f 99
en g,wecnd mt.R: ! 0 ht dood ia, "'&arom die stemgeree Itlg ZIJU,op 0 voor - IVOO!{ dl !'uhhckc School te
&allen wij ,ut,,!. • ; hUIll.e" hem lilel dezer. , L',IJIj::shllr~. :'aJaris .tRil per
"eclH hul(,11 en Ill) zid td en, Cl€! wel (Ivtrcélikomdi" de 351!t€8ectic van . I b D D W'""Jl. ,', ..,," . ", J88rmdH'J"LIl~ IJ 8. e ""'-
kon (u mnaf Wil 7.U ~n lv, I.<lil KII~", tie .o\.cte van upnchtlOg wordt een I M ' " , d. H Il d he
WIl8 GLH eeue tlO' st trODw"hulp en ~, ," .' i \lZI! ~ , " ,(, ,yall C 0 a.o BC
.t.,ii,[jclhtldt!'\lndnllI"; 11i, Alphllbetl8d~ehJ8lvan elgemars deriTIl:J1 ZIJl' "f'tI'I'htl'JJ. Plichten te
ou, hebben bi.lge,;islll lo lJ!! '!rll cee \1!l8t~l'happIJ ter luformatle gepubh. IHIJl\!lllI,;1'1l i"J Ik upel,ing der Scbool
... aar or.wldl'l', en W~" ILuf id, ",zeD ('cerd III de "(jou\'erUCUltllt Gazette" . /',." -I "Li,
hartd; ken Jank hbbbeu. d')'} d' UI , ui, ,i,hl ",I" e.

J vall en _..)sten ezer. .\ ·1,IJ(htll·' [net Certificaten en
De beorodde O!ldel"l, ..::, 0 ItV' k ' . I , .

G. C, ilL' 'JOlT, P JlIiGValWIlBreT;~~l'Ln'ER . :':ellllg,:chnttcn zull~1l tdotop ~O Hel
1::. p, !JU TUlT. • • c. J. S ~, a.s. {)lltvaDgell W(]TlIeU oor

Geboren VAS DlF. MERIH ecretans. "li 'I J lol LL'OD
Oh .. rnberg<>boa"en, " J . , . il A C IJ ,

KromfoutelD, liG;t ikt Ceres; 6, Ker1tplein, Ka&l"i~, :::'''''etal'lJI ne bet Contite der
~ April, 16:1;;. 26 April.I~6. ~ j'at.ll..Le t'cl:ool te.1.alJlr!!.."

KA.APSTAD, ZATERDAG,

a-WHEELER SLIKDOORN ZAL,F.
Beroemd wegens het wegnemen van Likdoarne« zonder Piitt

1/6, per Post 1/10.
MELK VAN VIOLETTEN,

De ~uiventf' aanguicht~pfri8scher, het; verwijdert Zonnebrallden,
8proc.,. 'II. 1/6, per PORt 2/-.

WHEELElLd OAPILLARINE (Het is geen Verf).
Geeft GriJu Haren zijn Oorapronlreliilcc Kleur, en bevordert den

groei 2/6, per Post 3/10.
CARBULONDENTOZO.

Een aller.aangenaamste Ichuimende Tanden en mond spoelsel.
1/6, per Post, 2/-.

GEVESTIGD 1863

Jla.k.era en 1nvoerd61'8 nn e.llerlei 1001'
van &ij tuigen.

-
DE Ondergeteekende op vertrek

staande naar elden, heeft
be sloten de vele liefhebben van de
plsate "Nante,," eene schoone gele-
genheid te geven om eigenaar er ftIl
te worden, door dezelve publiek te
doen verkoepen ,

Ob Donderdae, 2 Mei a.s.
op dit Eigendom, benevens b~

Woonhuis, zijn er nog vier a.odere
Huurhuizen, goed verhuurd; en met
het oog op de Electrische Verlichting
va') het dorp en de noodzakelijke BaD-

koop van water, waarvan gemeld
eigendom het overvloedige heeft.
alsmede voor het aanbouwen van nog
meer H uurhuizen. is deze eene
rchoouc gelegcuhcid voor Speculateura.
lIct Eigeudoru is beplant milt allerl.l
Vrucht bocmen. een prachtige Wijn-
gaard, V eelbelovend, Populier. on
Vennen bosch, en volop Bout.

Lassa Goederen
40 Leggers Eerste-Klas Jonge

Wijn, 3 do. Brandewijn, 4 StukvateD.
:2 Kuipen, Rijders, Pijpen, Halfamen,
Brandewijns Ketels, ens , ene,

Alsmede :-(:,raven, Pikken, Vor-
ken, MAilden, Schoffels, 2 Karren,
"aarvan 1 Open Kar en 2 Paarden.

II nismeubelen van alle soorten en
wat lIog meer ~I worden aangeboden.

N. W. wARNICH.

De Yittiers, Immelmun & Co.,
Afslager ••

Paarl, 2() April, 1895.

londo.Ul.._jJj;l_oriOS PItQR(ons W~UI/f!"
ties Buuuio< Trass. Korre

Reis7f!ouens enz. ua» allerlei aard
, gemaakt vo/Je"s order.

LICHT, DEGELIJK,ISTERIC
Ca.lalogns m .t prijeen op nanvraag. Telegraaf Adrcs :-!DVoUiCX.:

Een Voorraad Tweede.Han o Rijtuigen van~ alle soort wOrdt gehouden

ZAADHAVER.
E Onderccteekendo (!eeft hier-

mede h: nie dat hij nog 600
(Zes Honderd) mudden Eell'te-klaue
ZAADHAVER te koop heeft, het-
welk verkrijghaar is te Moorrees-
burg aan ZijllP Pakhuisen, voor
Kontante betaling, van (911. 6d.)
Negen .~hillings en Zeapence per
mud. " .

J. T. A. LOCIlNER.
Moorreeaburg, 10 April, 1896.

,--------

~

Komen Aanteopen

VOOR omtrent een maand geleden.
komen aanleopen een blauW'

vaal Merrie-Esel, omtrent 6 jaar oud.
De eigenaar kan bet dier terugkrijgen
mits betalend deze advertentie.

G. P. C. DE KOCK.
Leeuwendans, dist. Malmesbury)

23 April, 1895.

F. W. MYBURGH.
P,O. Mulders Vlei Junctie.

Malmesbury Executeurskamer en Voogdij-
en Brand-Assurantie Maatschappii.

In den Insolventen Boedel va.n JAN SIJBRAND
JACOBUS VAN SCHOOR.

8EREBISTREERDE MANORSMERK.De Curator in opgemelden Boedel z'\I op

----------------- ~

R. M. ROBS & Co.,
-VO!JR-

ICAN"'O~'.;~ I·I.OI':~ I·:'.
Ho,~':\nn~ ~·I.O~·:~~IE:\,

Z"'ii,:t:n~CHI~ PIAO.;~I~-',
i\ ....i~RIK:'ANS{·HI~ I·'~OEGE.~

Rowards en Ransomes Eggen,
Da Massey Harris Cultivator,

Wijngaardplo~gen en Oultivators,
Ploegscharen, Bouten, Moeren en alle deel en Tan Ploegen.

STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

KENNISGEVING,

JIL
PUBLIEKE

!8!(
VERKOOPING

TE .A.ASFOORT,
op de Grenslijn tusschen Ceres en Calvinia.:

Kennisgeving aan Crediteuren
en Debiteuren.I)E Heer P. J. VAR WI1:t., ageerende voor den heer A. J. SMIT, die ván

plan is siin Boerderij op te geven en in Ceres te gaan wonen alwaar
aij een Fraai Bigendom heeft gekocht, heeft den Ondergeteekende gelilst
per Publieke Veiling te verkoepen te .Aa8poort,

OP WOENSDAG, 1 MEI, 1895,
Te 70 Ure 's Yoormiddars.

2,000 Schapen en Bokken, 30 Stuks Vee, 12 Paarden.
Wa.gens. Karren, Tuigen, Vaatwerk, Ploegen.
en een menigte andere Artikelen.

HENRY CARSON, Afslager.
Afslager8.Kantoor, Ceres, 8 April, 1895.

WIJ Onde rgetee~enden .~even
In den Boedel v li wijlen .A BRAHA)I hiermede kennis dat WIJ van

!zAAK FREI8LICH van "De nu voortaan niet zullen toestaan dat
Plaat," Distrikt Piketberg. er op of over onzen grond geweid

wordt. V ee op den grond ge'fonQen

ALLE per80n~n, die crediteuren in na datum deses zal direkt naar de
bovengemelden Boedel lijn, Schut 'gezonden worden. Eenig per-

worden verzocht hunne Schuldvor- 800n, die !lp den grond gevonden
dering in te dienen bij, en zij, die .. wordt jachtende zonder toestemming
er iets aan verschuldigd zijn, worden van de ondergeteekenden. za] volgens
verzocht hunne schulden te betalen wet vervolga worden.
aan den ondergeteekende binnen zes A. J. én W. L. DE WAAL.
weken van den datum van publika-
tie dezes. Btellenberg,' dist. Durbanville.-----Kaapsche Fabriek van Kunstmatige Mest,

VTOODSTOOK.

P. ROCRER,
KOLONIALE

Weeskamer en Trust Maatschappij.

Agent voor de Erecutrice Te8t.&mentair.

8t. Helenafonteiu, Distr ik; Piket berg,
16 April I~~;,

RYAN, ROOD & CO. DOODBERICH T,

GESTORVEN as u de 'Mazelon te
Somerset W est. op den:! l sten Dezer,

ons teedergeliefd Zoon DIRK JOHANN~~, 1~

den jeugdigen onuerdorn van 10 laren (
maand!!n en ') dagen.

De d iepl edrr ef.!e Oudrrs,
D. J, HRI~K,
(' l' BRINh,

Geboren MAcDol",AL.

BOVENGENOEMDE Firma is nu in 8taat te leveren EBN
VOLLEDIG PLANTENVOEDSEL in groote óf kleine hoeveelbeden.

Met;t voor Graan, £170s. per ton ; Enkele lakken van
200 Ibs, 76j·; Speciale lakken van 700 Ibs, 1/6.

Mest voor Aardappels, £8. 70s. per ton; Enkele lakken
van 200 Ibs. 78s; Speciale lakken van 700 Ibs, 70/6.

Voor Yruchtboomen en W/j'nstokken, £8 70s· per toni
Voor Tuinen, Enkele lakken van 200 Ibs. 78/-; Speciale

lakken van 700 Ibs. 10/6.
Bovenstaacde Maatsoorten zijn vali duur "'I zeer Iro,tbar~ I'rt'chtf,am·,,,akend~ lIhst.

soorten, 8amen~e.tAld !lit niyer beer,dermuel en visch, I'Ohf3lkundig behandeld, geholpen
door andere Ph0'Ph4tm tm Nitro[/l'lIi8CIi.8 Urgclfluche 8lorfm, !Det pota8ch '<Jut, chemisch, eli
mechaniscb verbonden in sulie 'erboDdillllen dat ze dit beate retinltatec waarbor"cn,

~ lormi.lm zijn allen overeellko~liItig d~ laalltl, besIe autlior,'teil." UI' het gehiedva"
I<wdbouw ,c}~nde, tn specU!41 g'8ehikt 1I0(;f' Oli' klimaat ,IJ grotl<i.oort.

Eenige der voordeeIen sijn dat ze een ",o:ldadige ~cbeijmndigc werkir:g op dell !frond
uitoefenen, onafhankelijk Va.n hunne kOlltbaro be8t~nddeelen.

Zij 1ll1118lla-,,-oft Cl4n lu'ammell tegerlgaan, beneveIJs ziekte in plantvr, en brtDgfn
een gezonde. Icr.chtile groei teweeg.

Zij dll1'8ll lang~ dan raawe 1(1I&noen zijn t-r,j ~an :aad vali .,Mer.
De llood.gl!tiYenredigalt en nrhol '" " materiAlen sijn zoodanig, dat ze 'm,"der I'atbaar

.ij" om kwllad t, tI.oe,. al. men te 'feel geeft.

GETUIGSCHli.lFTEN.- Wij hebben rerscheidene O1lgfl'raagde getoiillobriftenjan
hen, die (lnse .taffen gebruiken 'en praktische resnltaten nrkrogen hebbec.

Alle beltelhn.gen, iOricb t a.u.n

RY.A.N, ROOD & 00.1
117, ST. GEORGESSTRAAT, KAAPSTAD'

Malm.ebary, of de ~Kaapecha ,hbrie.k 'aD KIUll!tmatigc Meet. WQQdltouk:, zuUtll
prOJllpt a.it-tre,oerd worden~
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Lawrenson en Brink,
MARKT-AGENTEN,

HAtWELAAR8 IN KOLONIALE
PRODUKTEI,

10 Nieuwe Markt,
KAAPSTAD.

jJ(' hoogste prijzen verkregen en
-poedige afrekeuiugea.

!Jevarlement ~an Publieke Werken

GAMTOOSRIV IERBRUC
BIJ

HUlfANSDORP

'rENDERS
VOOB1'£

OprichtilJg van Balkwerk, enz.
ARBEID ALLEEN.

GESLaT EN tenders duidelijk gc.
merkt als ,. Tender voor de op'

richting van balkwerk Gamtoosnvier.
brug" zullen door den ControlLur en
auditeur· generaal ontvangen worden
tot op Woensdag, :2:? Meil895, om 12
IIW VOOI de oprichtmg van :310 Ton
balkwerk foor bruggen.
Bestekken. teekanlDgcm cu voorwaar·

den van kontrakt kunnen op aanvrage bij
den Resident In~ellleur gazi~ worden
hiJ de pIck V!in de Lrug, of aan het
Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, gedurende gewone kantoor·
uren.

Tenderaar~ woeten dcn kort:.kn
tiJd Iloemen, waarin liJ Ifillen olluer·
BeDIen het wcrk, waarvoor zij teudcrcn
te voltOOien, en llloeten twee voldoende
borgen voor de behoorlIjke nakoming
van bel kon~rakt verschaJfeD. en dit'
borgen moetcn den ingezonden tpnder
onderteekeuen.

De laagste of eelllge Tender za)
niet noodt.akelijk worden aangenomen.

JOB. NEWEY,
Boofdlllsptx:teur "ao publieke werkeD.
Deparlemnl VIUIPubu ..... w"""ou,

Kup'lad, c' April, 1895.

~TELLENBOSCH.

Publieke Verkoopillg
v A !'I

SLACHTVEE, RlJr0I9EN, ENz.

DE heeren LOl"w & Co. hunne
sluchUlrsbeLigheid opgegeven

hebbtlDde hebbeo ueu ondergetee-
kt'ode geautorizcerd publiek te ver·
koopen op

DONDERDAG. 2 MEl, a. 8.
20 Stuks Slachtvee, 60 SchfJ.pen,

6 PaardeIl, 3 Karren, open en op
Veeren, 1 Buggy, 1 Buggypaard, 1
Buggy tuig.

Tuigen. Slachter~gereedschap en
wat er mea ten verkoop zal worden
aangebracht.

De verk.ooplng zal behoudell
WordeD bij de Races :)taod in de
vlakte,

Ver i.ooPW1i le oegmntlD Oill JOu ur v ill.

P. J. Bosman, P. W. zn.,
.dlslager.

Slelk D bowdl, :!ti .\pril. I em.).

~

WEGGELOOPEN
OMTRENT 5 FebruU'i, 18S5, van

de plaats ., HartebeeatfonteiD, 'I

nabij Malmesbury. Een Donker·
RoodI.' ~lerrie .Kzel, omtrent 4 of 5
Jaar oud, niet groot, :DIddei klas.

Hteren, ~chutwee8tcrs en AnderclJ
bl) W1en dCi:elve moge komcli A8.n·
loopen wordt \ricndcJijk verzocht
dll&fValJ kellnl~ te geven asn deu
oudergeteekende. die ()ok alle bdlijke
onkosten zal betaleu.

A. J. v. D. WESTHlJIJZEN.
.H.,.~b..e8tfon teIL. Malmecabury,

26 Maart, 11S:'5.

RONDGAANDE ONDERWIJZER
BENOODIGD.

\.
l'P LICATIES zullen door uel!

.L_- onJergeleckcnde IDgew!it:ht IIOr.
den tot 31 Mei e,k. I·oor de httrek.
lung van Rondgaallde OI;,!erwlJlcr op
de plaat!> Mande, ..iJlc, dm IIl"eD \ an
Frankfort dlstrtkt Vrede.

SalariS £1:20 dc~ Jaar:, en de :\t:I\ouI·
gelden der leerllllgcll.

ApphClCtIt:~ le wordeu Ier óneld \"all

'·ertiiicaten \811 bekwaawhcl!l, god
eerlijk ge_drag en lan lidmaatschap
\all een Protestanbch Kerkgelillot.
ichlip.

Billijke rCbk~tclI wordcil uitbetaald.
V; crk te beginnen op 1 Juli e.k.
.I:o_<"Il gehuwd persoon die .\luzlek

Vt l,taat lal de voorkeur hebben.
GEO. TllOM. V.D,M ,

VOOI'S. l:ichoolcomJllUlai!l,
frankfurt, Q,V.S., 17 April, lt)9ii.

Kweeperen ".
PaLaCoal
Bloemkool .,.
Booneu (ltroene)
Boter
HoeDder. M'

ol:ieren
Speen" ..rkenl
Á.llr.oen.n ...
Perea
Pompoenea ...
Appelen
Guane
Aardappelen
Toma&ea
Uien ...
Kaltujel per mud ...
Kool
Druina
F!endea

WEGGELOOPEN ""rodllktell_--rkte ••.
JU.APSTAl.,

1. Bastaard Hottentot genaamd
MABTINus WU,LEMS, Donkergeel van
Kleur goed bebouwd, zonder baard,
omtrent 21 jaar oud.

2. Bastaard genaamd BALMON,
Kort van postuur, geel van Kleur
Krulhaar, zwart ba_ omtrent 30jaar
oud, heeft Vrouwen Zoontje bij zich j

Vrouw lang, Zwart, effen mank.
Ieder die informatie omtrent hen

geeft per Telegraaf of andersins aan
den ondergeteekende sal alle billijke
Kosten ontvangen en die ben na deze
ophoudt zal vervolgd worden.

W. J, LIEBENBERQ.
Piketberg, 20 April, 1895.

,.ola. _,UIT.
26 April. 1886.

• I. d. ~ .. d.
f{aY8rgerf8D 0 4 11 0 6 ,
Peren 00' 0311
Appeleo 006036
Zaulemoeoen 0 s 1 0 6 1
K 004. 046weopereo... 0 0 CJ 5*
PompoeDen 0 [)
Tomaten 0 I) 0 1 1
Erwten (droog) 0 18 U (] II>! 0
Bocnee (gr04ln) 0 5 0 0 5 U
Aard.ppelen 0 la 9 0 15 10
Patatu 0 ,,7 0 6 ()
Booaen, (4rooc) ... 1 ti 3 - 1 (\ a

3 Wagenl. 17 .K&rren.

nlowB IUJLIt,
26 April. 1896.

• I. • M I. d
005 034
o 1 10 0' ~
o 0 2 0 0 21
o ti tl 0 7 0
o 0 10 0 1 ni
012 0110
110 126
050 068
033 092
0011 - 0 2 11o O:l 0 cl IIi
o 0 ~ 0 2 10
00' O~O
o '6 0 13 ti
o 0:2 0 I 2
043 oe6
1 1 n 1 18 3
OOO~-()out
009-044
c I 11, - 0 2 0,

Hoofdonderwijzer Benoodizd,

VOOR de Rijnsohe Zending-
School te Stellenbosch. Salaris

.I:l:.!O en nije woning, met vooruit-
zicht op verhooging certificaten van
bekwaamheid in de Hollandsohe
en Engelsche talen alsook bewijs
van lidmaatschap van eene Protes-
tantsche Kerk en goed zedelijk
~edrag moeten door applicanten
worden ingez·mden tot 20 Mei.

Kennis van MulÏek zal eene
aanbeveling wezen'

J. WEBER,
Rijneche Zendeling.

{Van .u "- Bali le Oo.l
25 j,pril, 1895

YOO!LlTBUt(VIDKUIf,-QIIM markt il de1lllweek
Ylij.r "oorzien. alle lOortea lOb.ijoeD ta~~lij k
in aanvraag te .ijn tegen onveranderde prtJlI8o.
behalY8 "lOl. die 10 percent hoojler ZIJn, U,t.
"oer de .... week 104 lb. rewaardeerd op £l~.
Wij Doloeeren da volKen de all markt·
prijzen: - Witte ordin.ire prima t5 O.
9d tot tr, Ol Od, eerlte £4 "I Od !.OLt~ 0..
Iweede £~ I f>a Od !.oL t3 5a Od, derde .£I
68 od tot £1 l6s Od. inferieur tot bud
£0 lOs Od tot .£1 Oa Od, Wijfjae, witto
liohte. ....r.te tot loperIeore £:1 IDa Od
tot U l~. Od ; Lweede t2 10e od tot t3 51
Od. derde tI ol! Cd &ot .£l lOl Od. Inferieor tot
bard to lO. Od tot £0168 Od;donker £2 lOa Od tot
,u Ol Od; fancy byecu £3 Os Od. tot U
o. od; staart. witte £1 lOa Od ~ot
.n 128 tid. bcb&e £1 0. O? tol .£1 2. !id,
dODkere to 98 Od tol £0 12. od i Zwarte. lan I!
.£:J 51 Od w>t £4 Os Od. middelmaLij( en
!tori £15s Od 1.01£llOiOd.lanr middelm £3 0.
Od tot £8 lOl Od, kort lIewooo to 61 od t.ot
£0 121 6d, middolmatil 1;2 5e w>t ~ lOa Od.
lang vlOli £0 17. tld 1.01 tI 21 tij; kort &ot
milldelmlotige £ 1 IDI tot £ I 158 i kort
,101 78, tal 128 tid. Vale lan, £1 151 tot £'2
llil Od, korl llewoon 61 t.ot 71 tld. la.g
middeimILig £1 71 tij &0, ti 17, 6d.
Ilog vlo. 178 6d tot.£l la, kOrl middelm £0 161
!.Ot £1 Os lld. kort vioa lOa lot 16.. kon. lOa Od
tot 151 Od. lIewoon 3t 6d tot 61; IJ*iODU. wItte
£1 lOs tot £2, licht £1 6. lo' ti lOa, donker
lUI tot 151, donker chiclu Is toL 216d,

WOL.-Onze markt il awl en bezigheId is
tbwa beperkl Goede kw.li~iten brel!lIen nog
goede r ri)zea op. DlUr alle kort.e en foutieve
lOorteo "orden Yeron.chtaaamd. Wij noteer.n:
-Soperieure lichte Karroo "ette 'd toL ,j.~d,
ordinaire 3td tot :lid aan de walllOherijeo. zWlre
eD Dlld.riao 21d. 1.01 2i d.

V&LLUI.-Aanvoer mat.ig ea prijzen vut
telleo aDie noLeering. Wij noteeren: - Bok.
yellen b.d, lonll:edr~de 5ld .• lalllte wol 3d.
IrOrle wol eli brlUldZiek 2 td. huterdl ~j d.
Kaapeobe 11 bd toL 11 7d ieder, b8lObadigde
"o)«eol kwalheit.

DOODBERICHT.

ZACHTontlllap6n in den Heere te Stellen.
bosch. op den 12den dMer, in den

ouderdom VaD 52 jaren en 4 maBnden, ANNA
DC,AIINA DE VtLLIERS, Wedu"e van wiJlen
JUHANNESW,JN,l.ND Louw, eli eenig kind vau
de bedroefde Moeder.

Wed. DE VILLIEa~
(Geb. YAN D&I< BIJL),

BtellenbOl!Oh. I ~ April, ISel,)

Collegee
ADMISSIE EXAMEN,

Normaal

KANDIDATEN voor Admi!!8ie aan bet
Normaal College, in Jnli IlIIonstaande,

worden verzocbt. zonder ven:uim. r.an.zoek te
doen bij den Wel Eerw. Hoot" A. D. Luck.
boff. [)'Urbanville. of bij d"n Onderll'e·
teekende,

De Papieren voor hut K\amen. OP
DINSDAG. 28 MEI. znllen aAU den
PredIkant der gemeoIIt.e. wllar de applicant
woonachtig is, worden toel{ezondeo,

I-.:eoil(e kandidll,t.en voor bet aanstaande
Ill. KL&.S OFD}<]RWIJZEH.8 EXA.~lEN
lullen ook in Jnli voor den I18smll&Ddelajkscbeo
eD.rIU5 ontvaDgen worden. Men moet OD·
IlliddelliJk aanvraag doen. met opgave van
onderdom eo il18luiting vao getoigfiCbrifton
"an zijDen laatsten onderwijzer, betreffende
den standaard of bet examtlO, dat meo
L!'epaBsosrd beeft

Gertiticlloten nO !lOU[{OCU karakter moot on
alle applicaties vel I!ezellcn,

J, R WHITTI)N,
Rsctor N°"lllM.1 Scbool.

BLOEMFONTEIN.

(Va" ,le hlar« .. Frank Oldfield li Co.)
:lti AI RIL.(Per TeL..graaf.)-ProdukteD·prijun

up heden:-
Gelift meel .. ,
Mielia<
KafferkoorD
Kieliemeel
Kaf
Zemelen
8:iereD

o Ji. tJ
o !l 0
o 9 0
o 11 0o (\ lj
o 3 IJ
o ~ tJ

{J 0
11 0

o 10 0
o 12 0
U 7 U
() 3 6
U 3 0

Correspondenten
WORDEN verzocht alle brie·

ven geld ter betaling van
Rekeningen voor Subscripties,
Advertenties en Drukwerk
bevattende of betrekking heb-
bende op bezi~heidsza.ken aan
den Secretaris der :Ma.a.tschap·
pij, en alle brieven met Corres-
pondenties voor opname in de
Courant aan den Radakteur te
richten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

-
KIMBERLEY.

(Va" de "-'611 Jamu La1l1f'HlC' '" Co.)

2ti A.rRIL.-(Per Taugraaf.1 - Prij Jen "aD
~odult&en op beden :-
eel... ... 0 111 6 0 0 0

Mieliea U 13 0 0 0 0
Mielidllleel ... OU 0 (l 0 0
KoJferkoorn o 14 0 0 0 0
Zemelen I) 5 6 0 0 0
Haver IJ 16 0 0 0 0
Voed.r 0 :J 0 0 0 0
Kaf o lo () 0 li 0
A.t.rdap pelen o 12 0 U 0 0
Uiea. per 100 IIN o 12 U IJ 0 0
Boler .,. ... 0 1 0 U 0 0
Eieren 0 ~ ti 0 0 0

LONDEN,
Drukpers lUaat..cha"fr'Pii Van ek Bandt 25 Ap&lL.-(Per T~f.)-De volgeude

n 'J eerie wolnrkoopin«eD eindigt op 31 .Mei.
de Villiers ~ Co./ (Beperkt.)

ODA Land" Kantoor.
Kaapetad, 22 Oct. 1895. ~ui d· ~frik aal

nB II.IGD lilT,,'t.:I\KOUPI~GE.'\.

ONS LAND.APRIL.

:!'J-H.rmlllll.petersfootelo. ernn met ge
boo"en. hW8raad, ...oonbuizeD, enz.-W H .f'
XIeiJn. alalager.

~~-Muntagn, ten kant.ore VlWden heer G P
Van Zijl. de plaa'. DriefoDr.ein. achter Wagen.
booruberg. veldlrortle~hap Too'lf, afdeeliDg
Robert.80n,-G P ry an Zijl. afLiager.

~!!-Twee haizen te Visch06k met meobel8,-
P J BUIIIDIIl. afalaller,

2~-Kaap.tad, gerttiiJlr. woonhnil. bUlten.
geboll wen , tuinKrond. en •• koetbur ei~ndom
-.J J HofaeJT en Zooo. afslagerl. •

;j(}-Laogeruat. Groot Drakllllitein le"ende
bne. njtnillon, on,",,-~'~ure, Neethli~g en Co.
afslagen.

X'I,

1-8preeuwfontelD (Prlne AlberL) )U aaien
en koelen. In wtmuntende ooadiLle.-S De Kook
a{slager.

l-Middehallel (Stell.nh<lecb). De plaatl
blanen.. nat werk. boerderijgllr'8ed.abap.
purden, ploegen. enz.-P J Boamu, afJla«er.

l-Klapm.t •• tatle, bO goad lIed"_rde
... 11 VlW ~ tot [> )aar,-J S Maraia " CO
..blagen. .

~-P.arl, de plaat. Nantel 00 luaH Roed_D
-De Villiers. Immelmlo .I: Co, afalagera •
~-Wellinew>o, '10 eerst.elr:lu olels •. 10 do. <Jo.

en;W eerste klu .Iachtoaaea,-J F Pent. dl Co
afslagen, •

~-l'laal" no deD b.eer Gawie Malan te
Bono'l'lII'I, "Il "ett~ \'Vkeos, ~... t., pony.
lr.arroo, tOlg~n, v,ten, hr.rmoninw en amerl.
laaoocb lIrg~I,-J F l'~nLz ek 00, uIlIOgen.
o-Platt.efllH bIJ Klapheavel.taLle. de plaata

l'latterug, Inonde have. boerderill~.,reedachap.
~D, moobilh .• n&,-J J I]ofm.yr en ZOOD.
itlIia«er •.

7-PbM8lntdlrlul, .&an Botri"ier, pracbtig
klel.o vee, oe&ec, vaarz n koelea ~rden
boerdertigereedocb.ap, enz. ens,"": D.mpera:
Hoore en Krtge, a flliAjlera.

l'>-Krueelrl"ier. UDlondale, liet ,eo.
Zesllg.te dtoel no du plu~. Krakeelrivier vee
lIeIotJe."aren. hoerderl)I!Hoocisehap eD huis;"ad;
J A Flcba~ &; Co. abl.g"rs

ló-Port.enillo. huwaad, p.&rdeu. urron
Wapu, eu,-J li P ;l;QOl, &Lala,.. '

ZATERDAG. 27 APRIL, 1895,

DE VOORDEELl!:N VAN AMALGA.
MATIE.

bl vorige &rtikelen hebben wij betoogd dat
81' in den Vrijatallot en de Tranlvaal stroo-
miDren aan het werk cijo die zioh ten doel
stellen BOn nadere federatie van die beide
",publieken te bewerkttelligen en dat, ala
de wensob tot die federatie werkelijk alge-
meen el'IUlUg gevoeld wordt, er waaraohijn.
lijk geel! invloeden van buiten zijn die deze
fuderatie zouden kllnnlu beletten. Wij
weDlOhcQ nu na te JCtI&D welke voordeeien
die federatie ...oor de federeerende parti~en
zal kunnen opleveren en trachten nit te
vi~den of er waarlijk redenen lijn Voor ~en
Vrijltaat om met den hoed in de hand naar
haar grooter Z!l8tere te pan en te vra.gen om
alsjeblieft te worden opgeslokt.

Voorop Ill&( worden gesteld dat, ..la Islt
ooit komt tot IlQn ZlIid·Afrikuooobe Repa.
bliek 'Ifaarvan de O["~nje Vrijataat een deel
ulhuak~ of tot een Vereenigde Staten van
Zuid·Afrika gevormd door de beide repn.
bltoken, de Vrijstaat feitillijk VIUlhit tooneel
"erd'lfiJot. De bevolkiDg, de handel, de
ri lkdommen en, daarmede in ...erband
~taande, de politieil;e invloed un de TraDII'
vul zijn zooveel grooter dan die van
Vrija~t dat een amalpmatia dier beide
.taten noodzllkelijker-wijs het karakter moet
krIjgen \'",n een .lnDe:l;alio vlI.n den kleineren
door den grooteren staat. Voor tol; eeD

amalgawatie te be.l~. mOtkIl de DlIlprI

[.llO), ZA.TlBDA.O, t'T. APIn:. 1895.
__ !U _

.... n den Vrijataa' doe OIlIt o,erwegtn of
lij bereid zijn het onafb.nkelijk bestaan
.... n hlln land en de volkomen
oDafkankelijkheid die lij .elf,: al. ,g~.
,ol, d ...... an, lemeteD, ptijl Ml geveil. DIt IR
natuurlijk grootelldeel8 een maak van ge-
...cel en bet kan daaro.p zijn dat dit argu.
ment omtrent hun onldhankelijkhlid bij
de Vrijstaten niet zww weegt. In de
tot nog toe ge ...eerde disc3ol!8ie.. hebben wij
bet althans niet op den voorgrond
zien treden, maar ,,&II JJ,et meer de ma·
terieele zijde der &aak di. II16n beschonwde.

AI. wij ook do zaak v&n dat etandpllnt
een oogenblik bekijken. blijkt het da' de
Tranna&l, allereerst, zeer groote ,oorde ••
len zal plDkken. De politieke invloed van
het KauolB· rélJi"I~, die zonder kweaue
laagzamerb.nd avn hoI; vermiaderen iJ
naarllUlJe de uitlander.be,olking toeaeemt,
zou aanlienlijk !{rooter worden. en uit
de zeer. ioformoole wijN waarop de aaak
in den Vrijllt4ataohen volklraad werd ...oer-
iebracht blijlet dat. preeident KRuou door
eea u.nhechung ,aniden V rij8taat een aantal
rolgers 100 krijg.n die in den waren zin des
woords ,algen soudeu lijn. Een verder voor·
deel "oor lie Trannaal ZOIl zijn dat door een
annexatie nn deo VrijB~t de lpoorweglijn
in het land Transt'a&lach eigendom zoo wor·
den, soodat de Koloniale lijnen geen com-
~titie meer &ouden kunnen drij,en tegen
de Dalagoabaailijn. Uit zijn "Wel de voor'
dealen die, op het oogenblik althans, bij de
Tran8faal het meest !!lOeten hebben bij.
gebracht tot bet rijZIn van den weoeoh tot
amalgamatie. Er sijn natnurlijk nog veel
andere redenen, docb dalU-bij kunneD wij op
het oogenblik niet etilat4aD.

Vat de Zoid·AfrikaanilChe Republiek dUB
bij een ama.l,all1atie zal )lVinnea 8taat vaat.
Wat de VrijlJta&~ er bij (lenk, te winneo is
niet 1i00 duidelajk. Op het punt van apoor.
wegVl~oer zal die wiolt ongetwijfeld nega.
tief zijn. De 'Del&goabaai.liJn kan nu reeds
DIet ooncnrl'8llreu tAJgcn de veel laagere lijn
v~n Port Eliaat..eth in het brengen der goede.
reD naar Joilann8llburg. 8n moet tot buiten·
gewone tarief.verhoogtngen ba.&r toevluoht
nemfin om de KolonIe de competitie moeilijk
te maken. Ala dl18 door een nieu'lfe tolunie
de goederen gad wongen wordeD via Dela.
!loab&&i en Johannesburg Bloemfontein te
bereiken zullen de koeten van vInoer heel
wat booger zijll dan lan.gs de ~egenwoor·
dige rollt.. Dat, lerder, de inwo.era ...an
den Vrijltaat voordeeliger af lallen lijn als
zij-inplaata vaa de doorvoerrechten die lij
nu a ..n de Kolonie betalen, ol, onder de
termen van een nien w tolverbond, te betalen
,lillen hebben-de doorvoerrechten aan Dela·
goabaai en de iovoerreohten ill de Znid.
A.frlwllIChe Repnbliek batalen, is ook niet
waaraobijnlJjk. Yoor eeu p&&r der IlOOrde.
Iijke diairikt.en. of, in verband met eeo ver-
lenging del Nataiache lijn, voor de ooste.
lijke diatrikten, mag het voordeeliger Kijn ;
doch de zuidelijk:e d18U1kten Illllea dan
precies deleUdl! kllwbt bebbea dio nu her'
haaldelijk door dl! noordelijlte wordt geuit.

Een aoder nadeel ,oor lien Vrijstaat is
dat, terwijl dele republiek no eeD t'olko·
men onafbankelijken 8tNt vormt dIe zioh
gebeel niet ovtlr de buiteJl'lf!ll'tlld bohoeft te
bekommeren ell wien geen moeilijkheden
nn eenigtln aard dreigen, door IlQn amalga·
matie met de Transva.aI. gO'lfikkeld wordt
io alle moeilijkheden waarin deze laatate
repnbliek in den loop dar tijden mag ge·
r ..ken. De kwe8tie dar 811Zereiniteit il er
eene wa.arover het laatste woord nog niet
gesprokeD is, en hoe men in Zuid·Afrika
moge "'weren dat die. sIlll6reÏniteit allea
bocht is; loolang Engelaad aan dat begrip
wenscht v .. t te hoaden kunnen er moeilijlI:.
beden rij&en waarin de Vrijstaat zou be-
trokken zijn als hij deel oitmaakte ran de
Transvaal.

De determinatio waarmêc president
KI,Ota:1I alle Koloniale produkten uit zijn
llUld uitslui~ is beleend, en .het il) ileer de
vraag of, bij Ilen amalgamatie, de Vrij·
staatache invloed die determ.ina~ie zou kua·
nen temperen. Het mag dl18 worden ver·
onderateld dat de V creenigde Repnblieun
van Zuid·Afrika een vijandig tarief tegen
Koloniale produkten &ouden bebben, lOOdat
de Kolonische boer niet meer naar hot
noorden Wil kunnen .enden. Maar denkt
men dat, als dit het gev," wordt, die boer
zal atilaitten en toeaien dat Vrij.ta.tsch
graan in Kaapstad kan worden verkocht
doordat het spoorwllgtarief voor dat arti·
kei 100 laag il P Denkt men dat het
Koloniale 8teenkool·illkr~gt tevreden zal
zijn dat Vrij8taateche lteunkolen lullen
competeeren met produkt van eigen bo·
dem ? .Denit mea dat de boeren ill
Grikwaland WMt en Bei:hunaland er niet
tegen zullen objecteeren dat de Vrijstaat
zou voortgaan met bijna uitsluitend de
Ki.berl8JllC.he markt te ...oorlien f Wij
lijn er bijlla .. ker van dat als een amal-
gamatie .der republieken een t.arief vijandig
tegen Koloniale produktoll tengerolge heeft,
er een beweging zal on$Staan onder het
Iolonialf pobliek, die den V rijltaat nog
verdere nadeelen ,an die amalgamatie aal
doen ondervinden.

En wat i. nu het voordeel W&&l'voor
de ~rij8taat kaDII zou loopen &icb al die
nadeeien op don hale te h .. len P Zoover
tv ij konnen oagaan il het eenige ...oordeel
dat door, een amalgamatie voor den Vrij.
ltaat wil kllllDen worden verkregen: de
zekerheid \'an het voortduren der gDIlstige
"oorwurden waaronder die staat tha.ns
goederen kan in ,oeren in hare Illstar·
republiek. Of dit voordeel tegen de ver·
moedelijke nadee!en opw~ dat is een
kW08tie die de Vrij8tateri! I.l&tuurlijk on.
der malkaar moeten uitmakan. Doch als
zij beginnen de saak: behoorlijk te bere.
dUDeer8n, 'wat tot nog toe niet gedllAn is,
dan !londeo wij hun in ot'en'eging willen
K'8'811 om er eens over na te> denken of
het waar8Chijnlijk is dat preeid\ent KSCGBR
da PotebefatroolR·oonventifi zal herroepen,
als men ,oornit kan berekonen dat dit
de prijl8n VIW plodukten ln de< Transvaal
!.tOg veel hQ()ger lOU OP'08Ien. dan lij
thalli reedt lijII, he~OOJl htllniijk IIOD

1- .........

Dieuwe uitbarllnng onder de uiUander·
bevolking &ou t6ngevolge hebben. Met
het oog op de wijle waarop de TraDIITaal.
acbe eerste volksraad thaDII il aameng ..
steld loa luik een ui~bar8ting voor pre-
.idlnt Kilcun zeer onaangename gevolgen
kIlnnell hebben,

Ben lU.ndlda&t voor Stellen·
bo80h.

De heer C. w. H. I\ubler komt als een
verloeaer voor het Daar een nien wen parle-
mentskandida.at zoekende Steilenbosch, W&ot
hij heeft beeloten ,ioh k.ndidaat to stellen
voor den n.kaaten zet·1 in de wetgevende
vergadering voor die leiesa.fdeeling. De
heer Kohler is eon Paarliet. docb hoopt de
bezwaren die daarGit mochten voortsproiteo
te weerl8fl'gendoorhet feit dat hij op 81echla
twulf mijlen l£Stands van de grena der
Stellenbosscbe afdeeliog wooot. Hij is
lI6ker een IIlAD ten wiens gonste ...eel klW
wOI·den aangevoerd. Hij is een oprecht
Afrikaner in ziin denkbeelden, hij heeft
meermalen op Bcndsooegreeeen en op ver-
gaderingen van Vl'ocbten&weeken ztJn be-
IIUlII'SL.Uinll en ijver voor de belangen dee
lands &an den dag gelegd, hij i! wel· belezen
en goed.geïoformeerd op zaken ,an publiei:
belang, hij il zelf eeu WIjnboer en In oor.
onafhankelijke pt:NIitie geplaatst wat betreft
aardscbe middelen, hij 18 eeo "loeiend spre-
ker. lJoowel in 't Hollandscb at. in hl t
Engelsoh, en hij is iemand die takt besit ,
maar of St.ell en bosoh bem als haar aflle·
" .. rrligde geeobikt acht, dst moel 8t.e116n·
bosch telf uitmaken.

6CHOOLCOlfOlllTT!: WIL! OW~ jlU; -E.n
eert WUJ'aIIIl 70 baderen d.. ln-lIlt ))f,.

door eh publielre IChool gage-co 2P l~!~
Eene groote scbar- "lUI lIJUl"."g m/d-
....I.eerw. be~r J. A, Bq.ra al. ,e 'rt ,. tt
toone ..lltaKje Kenaalllll .. The ii;;._':": .,,!
bailt," door de IIDd"eo, ".P z.. r ·~~"l
tt.&pill. Dan warln er "00..... '."'"n. , 'lt
.n mur.lelr.ltu.kKea 'Jp plano A d, l!~d~ •
K"et.n DCb. goed 9an baD '...al -0 pr ,-lOt
Mar&1l. die JUist daar Wa', ~.f r.<t,."'Y

~
1I1mpjf. D. houfd"Dd., ... J"" _ ott

rd b.i "' ~UOD. ,,,, 'JlCeatun dj r d" "i"" ;
.a (jt~ltmanll die oan de <lr~~d.r.Ili1 """
dank-Je Irregea. >t: ".

Pu.Lll.lK ,Do.DI&IS" I! IC tL'll!
....DeIYerlfad.rtllg aldaa- IClhvoden "d.c· ,- ~
d •• er werd eeo cr~rpH..rl£, Du:U,~ te~;J~

"ilarln de ri)lr.ut'g.ertoll b.d"nl~ • )'dt ~'
de aaaltelhag Yan ::i'r H.rc"i .. R.,bl~t:
1101lYernear .11 booll"n cnmm'!l&U11, IC .
wordt te Ir.n.non KefCeY8D0 'Ir de .gt\&tll~
de leldera der OPPOSltl. ~!!,eD d,. ft.lll.ltllar
en d. boop "ordl uItIltdrokt d.: Doetill
r'JKlrerreert01l nocb Sif Horeo, •• tlCb dat,.
d ,01'\ zal laten 106Qello".r.D .tn d, bt~

" ..n ~It laDd op t.e olItr,n t e r "I .• nu ill
ldelDIl_lIl1be,d der "PP".,t, \·.,d., -.r(
er I""dwezell o.er het aitr.d,n 'all d.n'
IIuimtyr IIItKedrukt -OIr

DtI<I'IITALLE"TI Bosao-. 0" ...-VtrlOQla
.. eek Dond.rdar ".rden Ie bet V"llt"'tactll
d,'rp Boahoff YerlChlllendl dltfltai,.e repl"'Cd.
U lt hIt ho ti Yan een hotel ·.,Il.D....r .. rt.
)owtelen IIn aader •• rldlilen ~.. toten. Iu till
ander bQ,. "drd.a d_ d''''D ó(~bY1rden "'"
4. be .. oaer, d. heer Skalf., IICb ID btwor--c
..,UI om hen le v.rJiI,I>(.n lvuo Zij Il.t !we-
pad. Ver.oljlep.brakeD II) In b') eeu 11I.J4-
w... r til .chLer aleu "ond.D, m r "elIlII_.0 b~t nu,,(~r lrelt.ol.De 'eric rt Toe al",
brak"l1 f,,) nOllla het bill' hn d.n D~r W,.
• lD, "liar ZIj oolr. Ir.bo»rd ... ,den .n "'"
men ..,a kOKel z~ad.r .!I:.ln hOD1l. ',a~D\eaiII
Iteltalten !Lchtern ... oud, GHn 'p:m nu lil
dteren 18 ontdekt. 1100 meldt de oorrlilpontltm
VdU d. Expr ... ,

"LLEKLEI.

Invoerrecht op para1llne.
Onze tijdl{Onoot De PaMl heeft sedert

het lut.ste HondlOOIlgrel eeoigstin8 Port
Eliaabethiaanachtl deckbeelden gekrell:eD.
Die denkbeelden opeebareu zich no weder
iA bet I&mengaan met een der blad~n nit
die plek in het afkeureo van de hooge
iavoerbeluting op parafine. Het Port
Elizabltthsohe blad &eIlt dat die inr08t·
belasting een van die kleine dingeo is
welke bijdragen om het leven in de JroiO-
nie zoo koetbaar te m ..ken, en dat b~t
gebruik: ...an die olie als drijfkracht 00&
in aanmerlring lDoet worden genomen, da.
met de l.ejfen'lfoordiga belasting een petro·
leam-motor een k08tbare weelde is. De
Paarl laat hierop eeD volmondig I. j."
hooren-lij spreekt fAU ondervindillg, waDt
haar eigeo drakpeesen wordeD door zllllI:
eene machine gedruetl-8n &e~ dat bet
invoerreoht op pan.ffine-olie een II arme·
manll.belutillg" il, die vóór eenige andere be-
tasuag dient te worden ...erminderd. .~t ..
allee in orde zoo ver ala het gaat, en WIJ kun·
nen ona volkomea er meê vereenigen dat. al.
er een ...erla.ging Vlul invoerrechten moet
komeD, petroleum het eerst aan de beurt
b"hoort te lijn. De heer Rhodes is vall
oordeel dat de kwecatie "an het verhoogen
van beltaaode of opleggen van nieu we be·
lastingen niet voor het land is. Wij zijn
bet hiermede niet volkomeo eellB, maar,
dit daarlaLende, kanneo wij, &(mder tegen·
spraak te zillleo ontmoeteo, leker beweren
dat- de kweltie van verl&(inl{ van belastin·
gen nog ...eel minder voor het land is, De
redenen waarom wij, met het oog op de
toekomst, bijzonder vooniobtig moate"1l
lijn met het vorl8(ten vao belaetingen.
e"onzeer als de .. rgume.ten ten gUDAte van
booge invoerrechten op eommige a_r:tikelen.
zijn omen lezers welbekend, en wll.baboe'
ven die dUll [liet te herhalen. WIJ WIlleD er
Ilechte op wijzeo dIt het niet maer dan bil·
lijk: IOn zijn onl eerst de reeultaLen d_er ~etro.
leum.boringeo, die iu een paar dIRtnkten
der Kolonie ll&n den gang zijn, af te w&ob,
ten voordat men ~a&t spreken van een ver,
laging un het invoerrecht op dat artikel.
Ret tellenwoordige oOl!mbhk &ohten wi~
durtoe niet gelnkkig gekoaen,

STADS~IEU,,'Il4,-St.·G.IOROBS'TIlU1 il nur den kant nn d. lie.
ICtIOpend.n dooItrut Da beef. eea b.ter u.lt.lohl
dla noer.r,

bIOLUlllttl.or.-Er WIJl eleeht.* eeae ver·
pduiol gialereD .. orl( •• ea wel in den boedel
vali Simoo Breet. Ill8OlveDl ..... teganwoor·
dig. DlUr geen ICbGldvorderingoll werden bo
WU8Il.

~T.lGKNT". - Voor boereo. di. baDoo
pro~.kten Daar d. marKt alhier &enden, IS het
altijd een gerDltll~ellinlt te weten dat ze huone
llaederen aan lloede handeu toeverlrOJl well.
DIlAl'Y&n haolll bel aeer af of z. behoorlijlr.o
prijzen krijgen. De heer en. L\wteDlOD eo
Brink aiJn mr.rkt.,eateu op ,"e mea nrt.ren·
wen kan, eu led ..r di. hoone d".0It8ll noodl~
heeft lraD H "Inden op de Nlenwemarllt.
no.lO.

Dil .IOIlAt"I"11 van wIjleo den heer EruIt
Godfried Yon Londlberll: "ond Doo ler~'
middaj( plaats. Ouder h,n die de btgrafeou
bij"oonden waron de he.reD WI~o.r, L.W.V.,
kolooel Sohermbraclr ..r, L, W.V.. dr. ::!mn~••
L.W.V., J. De Kock. 8. TookID, Wtlman, Lelb·
braDdt. Moo ... Poppe • .MIlia, Bell, ~. Jooeo,
Baiobrigde. Ellal, eo ... Do belrraf,uledleD.1 werd
verricht door dl. B. P. J. Mdob.aod "aD
,Roodeboeoh, di·. Dur aanleidiolt YaC de
woord eo ia Job 5: ~6 lot de uowezlgen Ipralr.
Velu kransea wordttIl op do kIlt geplaalst Lot
betooniDIl nO achtiag aaD doln onrledoae.

H.4VKIlBESTt711&.-Op ~ne gi.leren gehoadea
vergaderinIl: "au di~ liohaam ves~iidl do h.er
Wieller. L W.Y .• de aoadacbt dor Cull" 00111'
papie op he' feiL dal ~a~e~~en laaut
oabeleefd gew_t _ea J8j(fIIlII retZlltera, De
ba"enkapkln Ichreef om'reat eeD klacbt be-
treffend. beL landell van load &&II Loob. Jetty
dat he~ havenbeetunr in dIe zaak niel te
blameeren wu. Omtreat de elek:t.risobe !.ram
wcrJ bealo&en een briof te .endell aao de
procnreun van beL ha"enbe,luu( om hon ~
putea op de belangen "all dit liob.....m
a..n OOI! te bouden. Zee applikatie. nn
baggalleageo~en onder de Dieuwe rellolaLIe8
weraen IDiezonden die in comilli zallen be·
Iland ..ld worden.

SOIl.IUY.T WUT.-La.at8lleaen ~lWld~ntlor,
Jl;on;POltt~ Ik aan U" ..dr6ll ""nl!!,. na.n.tIt-
rtohku, ooder aodere m.ld,n'l m.ken" .... a.
hfler.chend. ma.z.len III de ramJa. n. dOll tIe!r
Dark Brink. Weinlll "lit Ik to.n dol )~"l d..
"Ortjfeo ..voad eeD dier familj •. eeo 1000 'U
j!enoemden heer, ook Dlrlc geoaamd, fa l'IIlII
10 j ....r. "edurendo den "ongen aacnl ...
di. £lekte Oy.rleden .... li I} ,. .. WCD~
"lek "aD don ,.on~en Dlnod&~ Ir looi
hij DOg loer &<:boa I w.. en on •• l tbQU rwt.m
m•• eeD foor!f8"oel dal hl) nl.\ ..... r loatM:
Ir~steld zoo wordon Ler school ~ '1"'11. hetg ...
biJ ....11 alJoe moeder verlA'ld, \ten 'ylllpo.n>-
.....rt algemeen ID beL d,)rp en da.orboJt.e 11101

deo b68r eo lUevron w Bno" ID bon ''''''
verliea. D. beer Brink ..... tODtl)a, ' .. dill
dood ~ijul 10008 nolC iD bed, ook lijdend. l6ll QI

m.Mleu en mevr. BrIolr., hu., .. -i beter, n,)gIll!!
eebeel eli al er ".D ber8t.eld -t.:"1're6poRd.m.

T&lUlBOOI,-Io eeo der trelneD dl! ttll8CDer.
De Alor en Kimberlty loopen tI ••0 ~ &ti.,
k,.t ",uriD du geldeD up d, "erl<lb.t:,.dt
IU.LioDI ontvangen worden b.wu,~. T38I
de .. tmn onlaolll er.eo~ lUllcheo D• .ur III
Kimberley bij een Itatle .lUtu,ld OD d. b..
dnkteur eveotjel atal.apI.e ~ood hl) &eD !>MI
minGLen later. &oeo lil) mei dec ,t&U~
meeater t.er~kw.m dal de 1(.ldlclll "ell '1'1',
De telellraaf maakt..l diL o.er.: l~n~. d. 1.)1

bakend. dooh Keen .poor Ion men Vlnden [}.
"olgendin morl!en '!'oDd mell d. I(ellbll nlf,
"er .YIndaar In ilet ".Id. De ~li'eD b.o,",
ooraad gemerlr.L "CJ "lLleo op cl~.vIDobt~"flAI
zon4er hila doel bereilr.~ l<l hebben. Men"'"
dat er ov ..ral lanjll de liJn geslepeo tCo.rt!t
r.1)D; dIl gedang op de Ivor ZIJ0 eo uO'IlIlI!·
waePten.

ILn.DIRul,,,.-Reg.n! Re~.n" P.., ••
Heerh)Ke reKen. zlJa b.ler to de I~.lllo_
ge"allen eD e"" be"tJ. mooI W" [ la, "Mr
"e1l(cID zIJn,-LuLilled.1l Zuerd&fOllCDIwor(
een t<nL ..le InbraaIr geplee'ld In oen .. ,)nl:tl)~
..n hot woonhuIl .ao de'l bee, Dud 1),
Villiers, M .. tjeavI81, en ... 1 door Vlor !.nrd",
mlec ..dIR"r8, Wu.rV80 do De ds:.. tou ... t .•
lur oud '8, Wt}n ..CI b,~nd'''''JCI "err; 1£ Qft

kolder getApt en In brl .. "-'OhUlSw.rd •• , ~
..amera dovreoutrelJ, d. ~>AdereD ., In O'!!!'.

rond ~e.troold t.n , .. lf/{ ~ !] 'llec, fn eeD 'a8I'

par~aj a.r~ilr.eleo '.0 WlLorj. er un ~'wl'"
Uea volKenden morroD "erd OOll eene ..ap
brandende In het woonh "" ~•• ood.a d" doot
de dIeven &lUl~esLoltea werd K.dor.nd. btIUI
braueriJell. D~ b""r 1>e V Ill",.. eo [1llI,",
w.... n dieD aacbt Diet thu,s, Den .olgenQ&
morKen werd mootbebalp.-&II dell plua.eu,".
nldkornot een ond.rso ..k IDgelt.eld ""'I )af.
lIe"OIIl dat vier lr.leiDe JODj(elUl,drie lI'UI"ftII
broeien zijn. gepakt eo nur den Sl.:'~
achln tronk venoerd worden !Arverhoor.lo«'
dda maglalra.t, "a",'aar £i) .. ,[ kir 1mCi~
.telling DI&!' den recbter y.. ,oerd tallen "or·
den.-Oorrupondent.

POLITIEK TK Mrlt.n.NO.-L.1. Z.~ril. lP'"
klm de heerflo 0, VAD deo Hee •• r L.W.R.. u
A. S. Dn PI~.II., L.W.V., d_ kl.. m no l!~.
tellO toe, Er waren on~pveer :1 p<lrsJQoc"
"erJl;ad.ricg, die lIep,..td"", d werd d,,"" Q&
beet M. Greyvenatey I 0,. l.e.r A. ~ [)I
PI8IIIIÏ8 sprak eerat uver d. braDátlokllft
en bij tr&()h~te &aD le tO~I,"Oda.t 86!l P:>j1III{
om de we. be"oep~o Le I:l"IJ~~nBiet 100 bo:cr.
Do ,.,lIOlotl. van bel Bond(;cJn~"" I..,. (JOl"
vao eerie penn118UB'C Wel wao!!met WO rnnI'
meerderbeid aangeoomeu. dal "" \&0~.. o lf.
t ....lr.1ID1lIzou "Jn btj het p.rl.m-u~-!.da-
wu bel oonll'"el verledPD ;aar voor d... ot Jl(

~en ~weede Wal de metlrderbeld dIL loa' 1()OI)i-
nig dat al8 .wee of d", &f~cvo.&I"dlrdR,dlI
afwezig waren en voor de ~r&o~.,el:U'W'8t~ •
It.md zonden beb!>en, aan "elt~ _....-t lI'1Je(l,

het "oora&eJ niet ~ott a&OlIeDomea tlJn. "mt
pertDillieve wet zou. meer tno.HA' ~,t!O ~
eeD aijlemeene en moo moel' 0101 "I ge~ do,
er niets was om beo do ".raken ,." Lt ; ....
dat bel Alberl dlltnkt OIP·. olld~r ae ....t lOt
komen,-Omtrent protoctl- 'l,re~.DcJ, UI ui: dal
de .tal'tl van :lDld AIru.. ",.n:n" ,nilllOOI'
tea io.voerea, ma&r LoCU (llv"sL er btjl8.....oe~·
mIDI tija; hIj wald. buie! en der~.II..<e, áll
"rieden j .... r ter .. aarde "0 .cH,ll , .... 10;;"
"aard, DIet ~e boo~ ; beLul.eD, Joeu t.e~e.. , !

behoorden de handen dor bOtl,"D W' ~
maait ~e "orden, I ti dOll I0 V ",r .. 0

en "",fT~n die ter waarde vaD S;, "", .., ,,~
IDgevoerd tegeo wc'lIeD goedereo 'VOOrr;~~,.ll,
z~ bIJ Kevaar Yoor de "ol:ad",,"'! ID
Kolonie. Oud"Dka d. v.rlntordenn~ acr
produktie, Dam de .Inrra.a>: &f !jj. ro.t al!<
00;( op den in.oer "0,11 8Ob&l'eIl'!...acO ~
AustrAlië w&8 prote{'ll' rlr.D~eDa DOVdtg. ..
regeerinl bad het verv:>er v..n ;:'&&0 verl,..:-
1.01 I d, pet ton per DlI)1eD .ilL ..... ",,0 .OJ[

recht; m... r lCh.ap~obooreo .11enur. JOl ot'

.cbennd. Um .oede ach. per, "' .r,;~'o III"""
men lie in k&lllpeo pl ..... 8eo eo JaafJtn [,eb()(Jl'~1
de regeena,: draad en paleo ~oed:"'JDSr " ,.,
_rea. De h~r :\l,rrJrn~o b~a ~.z.~d :II:
ooze lpoorW81r'D beter iJ-ta.! leo don á" yo.
Auetralie. W •• dit 1 "l, eRa un ill,n ~~
boereD wel belpeD met ~er ~",. lO, ' rel ,.r''''
tan ","Ien eD draad. lJ I] .,n zl;n 0...( daar'''''
In het parlemenL ,lOM". 'Jl1llr.cl 6. . cr.
G"'y",et ,1.r il,) .Il~o I,d ~.,) joe u,...- ).O')ê~.
d," hoewel !len ED~e!."nm.'" ,,~l ~,. "'.
lr.11I~1'IMI hand~len D&~ Wl' Je ~.. r "'j~
OleL. De Ipreker .1D,httle Ind :Al Lei,,·n, :I>'
de repriD~ meer It..fI",ok')'')j h.. 1 ru ,,,,{..Ht \~

brulken vu de 8tormIJt:r~ ru:ot'l ,L'_' ~ ~'il·"

I 18. Ild. per t,oa lA krJJ~en wa.reo I:l" ~.~ T:~
oordeel cf.1 .ao lnd we v' v.. \ "r' ,.. '.
reYeD " ...rdeD. 1J~ h~~r \'.L "':P~ J l-v~ ,

L,W.R., .prak 08n our 1,,0, (., . J" , e.,o"~r,~,
.to .. , Baar "Hot d~ ,41&", I [4, ••~ r ,
hl) wat biJ vrM":f'r ! p ''''!r~~'VI'''-~f' .'"~~':;"~

UI z.~J.{d hw. eD dat ir.)~t..::fnd,,' ,~ ,,- .... d,. , ..n.
zi~.tewét !lep (Iver El n be, .• " ..
0.- ~t aprekende L,.,d.~ b 1 j,~' I <...~ It. .':

~houd6n vQr~adenug .[,.,.o,t. ,r" >. ~'~:
IllekttS .... t jil".lt~md ha4 j'!l ~" ......ttt,tJ ... :~ ~.
dl'" Litt (v('reenkoms: :.1 ' .f '"O{.~: '
vergaderlo~. In .Bed/0rJ r"d,éeo v.' d

tH,m oclr veraelc.rtl da ~ d- lO '

h.t I,tll ...<, :'i.du ' 'I "."r,. ' t
._, 'o-{,..'t ... L.-

" \o"_l ..• :ler
Ill-d. '*~le

Een onrecht.
De Expreu doet 0118 in zijn Eogel.cbe

editoriale kolommen een onrecht aan
wr.arvoor wij de vrijheId oemen rectifiQa..
tie te verzoekeu. OQ~e BloemCooteinlCh.
tijdgenoot egt dat het I!;Ilen verwondllriQg
zoa baren als OM LlJnd bevonden werd
te wenschen en te bidden dat der Zuid,
Afrikaaosche Republiek eenig envel mooh~
overY&lIen. en voert als tien bewijs van dat
gezegde aan dat een dergelijke well8Cb
zicbtbanr 'If&8 in onze be'lforing dat de vér·
klariog v..n den heer Bnxton in het lager-
hail! aangaaode de suz~reiniteit "bedoeld
l'I'aI als een waarschnwing dan de Trans.
vU:llscbe regeering." I10t ooe aangedane
onrecbt ligt hierin dat niet roil. doch de
heer Bnxton sprak 1'0.0 edn 'If&llrscbuwing.
De EngeJ.che onder·secretaris voor kolonien
zei het volgende ,-" De TrolnllFaa.18ehQ
regeerIng wist natnarlijle wat io het En·
ge)sche parlemeDt o,er haar gezegd werd.
en zij bad nu een waarschuwing ontvan·
gen. als een w&&l'schnwing noodig waa, ill
de me_t nadrukkelijke bewoordiogen."
Dat de Ezpru. een de'1l'8lijlee fout kan
maken toont niet alleen dat hij niet leest
wat hij beboort te lezen. doch dat bij 8leeh'
leest wat bij leest. Want de paragraaf
Dit Dna Land, waarop onl8 tijdgenoot
commintaar levert, werd woordelijk door
hem overgenomen, en in die paragraaf
werd d.idelijk g.aegd dat de heer ButQn
van een waAnohnwing spralr. De pre·
miuen van de E~prell onjni8t zijnde,
behoeven wij aDa over de oonall1lie niet
drok te maken.

DI HsIR .M1,DDILBKIlGi. Dond"rdarravund
van h"" naar de Tran .. aal ytrtroikliln,

SUPIITKB.-H.t noodig. kápltaal "oor e.n
maat.cb.applj, dl. de 1i11p~ten.jd.n in }:Jrtt8ka
.. &1 b.werl&lI. moet ID Partj_ nrhegen ZIJG.

NtCOLA'u CARL F&IDKIUIt BOSTIUlf.E, dl.
nn moord beeobnl:llgd .t.ond, 900r het bOVK'
gerechtlhof al hltlr, II Qoor d~ J IIrle Yrljl;t'spru·
kIll. '

DK BERuCIlTi P:l8IT,-R. J, Hoir VIn Kim·
berley ~ op ullltlachl vaD deD edl~ellr der D. F.
.iJlIM"tuer, gearrecaloeerd wegens Irrlmlatoelen
luter. doob. op bor«t>ccb.t ui.platen.

DI JURV&&GADIBJ.1fGvan de Kol.o.,i.!e Weë.·
kamer .n Trollt_taobappij z..1 gehondon "or·
den op 1ó Hei a.S. Twee direk:teureo en audI'
leuren moe&ell o.a. "erlr..ozeo wordeD.

ElIJILIl IIUR N'GHIL- TII310bOD d. drie- en
"ierlionderd ezela pueeerden laal.llt'n :laterdal>(
Bloeafoat.ein. Volgen I "a' d. Bur~"r \'er·
aeemt waren alj beetemd voor de treklrere iD
N·G.mlland.

KUDlDilT VDOBBnLLIl!lBoSCIl.-Do heer C,
W. H. Kob.Jer van de Paarl heefL zicb lr.andi·
daaL voor 8telleoboloh geeteld voor den zeLel,
opeagnaDen door de bedankiag van den edel eo
btter J. H Hofmeyr.
ATHsufOlIll, die in den Vrijltaat eeD lr.oelll.r

nrmoordd, ea daarvoor In.llIl&Dlle gevange.
alatraf kreeg. beefL IUjn WanaD aum. dIen hIj
tot nil toe Ir8w.ig.rd bad op t~ .ruen. med.·
gedeeld. Zijn naam i. For .. t SmLhlrland.

HKT •• llIeHT. door eh Time. med~Kedeeld,
&llOf den heer FIllier. L.W,Y .• hêt aK_ot·ge-
ueraaleobap uopbodea w.... II "ebeel zonder
groDd. 0. h.. r Hofm.yr iledL dan UOK
DOg Ili.t II-gd of hij de poet al &&Dn.mell
of niel;.

TRIUI.IG ONOKLllI.-Ben knaap Y&n9 jaar
• peeld. te Cradoolt-atabe in eh yard ...aar m.1I
buig w.. elIlI" trlleb op aij lAl z.tten. Het
.rml kind ltoad IIl8t lilia boofd nabij .. n un
de ltooiku_al (blltf_) toen eell wligen
k_m auetoot'D ea IIIjn hoofd verpiel t.erde.
000&bill BLIIU)( G.nDOD.-Bi) een gewel.

dicen artorm in het diatrikt Umt.t.a dcpdd. een
bliklem.lru! een man eD een mod, b, t vaard
van een kOlIItabel, drie 8tulr.l vee, tw.e bolrlren
en eeD hond, t.erwil' er ook nog een onde
vrouwen tw .. Irlnderen erg bezeerd 'Iferden.

Ds. Du TOIT lI;Ii DI TIIII4•. -Dat dl, 011 TUIt
all Kandtdaat "oor Stell.nboech w •• taaD.
werd dQ()r de TUI.., .eêpdeeld. DI. Da Toit
,",oad KIetAren .. a telegram aan dat blad, bet
"rzoelr.ende dit bertcbt te wfcraprelreD, de
T':mu zelft eobter dat b.t op a.t.orit,it na
d.n dom la. nIvea de med-cl .. hng Kedaan
bad.

Wijn in Canada,
De Canadeeeche regeering zal weldra eeu

wetsontwerp indienen voor den in"oer van
Kaapaehe en Australische wijnen iD Gan_
op dezelfde voorwaarden ale waarop Fran·
sche wijn 'lfordt ingevoerd. .1 Wie bo~
kleine niet eert iH het groote niet weerd,h
en de Kaapeohe 'lfijnboeren zollin Bieh 0lil'

getwijfeld dit groote waard maken door
dankbaar te zlj.n voor bei kleine. Op een
stoffelijk bewijs van die dankbaarhlid matt
oanada echter niet rekenen voordat cle
Kaapkolonie ook de atoffelijke voordealen
plukt .... n dezen maatregel, die engetwij'
feld IlQn gUllBtig gevolg is vaD de cooferen'
tie te Ottawa. De tijd is echter Dog '«Jr
dat de Kaap in Canada .. I kannen oom~
teeren tegen Fransoh., Californisobe oln
AUBtr&lische wijnen. Die t.ijd kan ooh~r
komen, en ie bet eenmaal ZOOt'8r dan ie het
zeer wll&l'llChijnlijk dat de Kaapkolouie VIUl
haar kant bereid zal worJeD bevonden
guolJtige bepalingen van invoer toe te staan
aan zulke Canadeesohe produkte u die wij
zelf niet lennaen prodGceere~. Doch voor
het lloover ia zoo het vool'Iitallen Un eeu
nrlaging van invoerTlIchten op buitenl&nd.
acbe produkten geen populaire maatregel
lijn.

D. "OUDtIlBOOJ.1fTIM •• •• i. Na nienw blad
w&arnn heL Nn'" Dnmm .. (Ïlterea door OOI
werd oahaallen. Het la gelil parlijblad eu
erkent .iet bet beRaaD van eea partij. ia Zoid.
AIrikaanacbe politieK. D. OudtIhooMi Timu
v_llijll~ tweemaal in de week, half in EngellCb
half ill HollaDdlOh.-het laat.te een WeiDi(
lIlialnlrt .. bcq." aooala blij.' lllt de rare wiice
waarop lIle' d. llealaobtea wordt omgeepron.
ren. Bet blad ZIet et o"lI'igelll uitatekead wL
_t drok en papi .. belreh.

HooGl LunUD. -Een tiJdgenoot maai t
meidInK ~1Ul"D oud DI&J1, Stalkn.cb t lIehee-
ten. dIe op de plaate Doornboom In h.t dlO-
tnkt Heidelberg "oont, ea lr-gd wordt 10£1
jaar od te zi~lI. Hij il nog voor Iiija. hooJre
jaren tamelilk Ifezond. en lijdt all""n un
doofhaid. In 1803 IWI.Jl1 hij m_et geJlernl
J_I at. bottelier Il&&r de Kd.p. HIJ
.Ioot alch later hl) het W ..ld.Her bat talJon
au, dat bij dill .laK bl) BlallwberK op de
"hlObt gillII. Later Iflag hIj achoolm_teren
en iAllet Stellenhoeecbe dilltnkt 1110ethij "II
beklDd &ijn.

De lIlogendheden en Jap'1n.
Toen eemgen tijd geJetan Bngelaod aan

de groote Ellro~be mopndhedeo inkr·
.... nue in deo oorlog tD88Chen China eD
Japan voorstelde, om een eind te maken aan
he' onnoodig .lachten van eeD aantal Chi.
neez811, toen WaND die mogendheden, me~
name lJnitschland, van oordeel dat men de!
beide Mongoolache rijken hlln eigen ~eeohil.
l.n op hun eigen wij. moeit laten Illtvecb •
ten. Het aannemen van die hOGding WBa
te verdedigen, al viel zij niel in den smaU
van die menecben die tot dat pnnt nil
hesohaYing lijn gekomen waarop meQ
oen oorlog beeohouwt als een mOlliter-
Icbtigbeid. Als groote menllChen van
oordeel lijn dat men kleine jongeWi
moet laten uitvecbten, dan mooten de
~ menechcn den kleinelI jongeIJi
... r r.eker toelaten om, als lij aitgel'oub&en
IIiJ'n, hlln g'IlBChillen bij te leggen op dill

B&aplIOltll:<GSFLAlII.-Als bit plan om ta bit
wijae die hun het best voorkomt. Niet llOO dIltrilrt Steljlllbllrg .. n groote "cl" 111 een
de groote Eo.ropeesohe mogendheden. Zij m.. r te herschep,en wordt teu uit ...oer lf"
laten wel ChiDil en Japan uitvechten, maar bra.ebt daD zal mea"D ultg .. tr.kth.id ".t"
als het ge ...echt afgeloopen ill en de t'redes. h.bben Yau 2. mijllenllte eD on.reYear 7 mill
voorwaarden tIlaIIcnea de beiden zijn getee. in om~relr. Dit Iran ~ wurd.n door eeD

bnd, dan komen Rnalaoó, Frankrijk tin poortje op te clammeD _t .. a wal 1:lIJ yo.t
DuiUlchlaDd en objekteeren tegen die ,redes. hoog. Daardoor &011 meD 2a,óOO morllea gruDd
voorwaarden. Ala i.mand zulk een optre- onder _t.r IrnnDen IrnJlPa eD pracb.tll(e

lanehrijen ~8D. Eea anne-blukrn.
den beter kan o~?,rii~~n dan met ~t ~oloUle behoorlijlr p&rg&lll_rd en beataande
woord ol Yerachklilk, hIJ Il4lllde onl IlJa !lit vlijtIge en ,entaadtge hedell 1011hi"r lilt.-
oDLlOluij'ÏIIg. _, ateklDlS pel beaatwoo .....

, '
,;"",l
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KERK EN SCHOOL. DI, Ill. Z. J, De BMrl:ie aanlf'leteld::tot oon'
eulmt 'all Rllldebotch in plut. "aD d ..
Struheim.

• £FRIKA~ER BOND.

C.I!: R E 8.

--D•• Hilm fCut aiet meer ti Marl[ell8ter,
B&DYllllaDd, arbeidea, mur te Goedwedaobt,
om dur din .. r ... Hofmeyr bij te .taaa.-Op 1 M.i .. 1 d •. J. F. A. De Villius te
Darling b;,teltill'd .. ordelI.

XIKBERLEY.
Bene alg'1I1Iten. YerladeriD, werd ieholldea

door den KimberleY'Boad'lak iD bet kaDtoor
.eu a.fB~er Manta op Doad.rcla •• a'l'Olld l!ldea
deser.
-'l'eA:eo'ltoordig zij.n de .oorsitter d. .heer

lIoliobau, ~ de b.h. Wald.ck, MaritE, S.ut ..
M~D, BrIDk, Hofmeyr, Bro'ltD, Hreine, HaaiW'
i'!l'olt, Itdne.eDI eell'ge \'rienden ni8~ behoo-
reode to' deu Baad.
':De voorzitter beette allen "'lk08l. ea hoopte
dat men Modreohtig zoa bandelan iD d•• aba
die YOGrde :.ergaderio~ gebraobt .oad .. wor.
den, en leide dat het dae} eigelllijk .... te
beeprekeo: de aaliltelliog na Sir H. Robil1808
an bet aftreden.an den ed. heet' Hof.eyr al,
lid YIUI bet parlement.

De 1l0tDIMl der laatete vergaderiog _rd ..
pl"lIea eD lleteek.Dd •

D. beer Smata, .lO"ger un P ,rter.ille, ea
de bMr Jac. .Malall .. erden al! leden voorae.
It.eld.

De .oorzitt •.r laa .er.olA:lloa .oor _.
circulaire ontvanllen YaOdell Kaap.oblln BoDde-
t"k in uke bet lIoflred"ll nn den beer J. H.
Hofmeyr.

De heer A. BriDIr "enoaht toeD ,eriof yoor
te stdlen: D .., de Kimberley BOlldatak ftIl
barte belt:rachugt bet beel.lc lteaODlSIl door
den KUp'obea Band.L.1r ia deall zuk. la
eene knappe r,d. I(af de voor,telliU eeDe korte
ICbee8 Yan de loopbaan .IUI dea beer Hofmeyr.
Hij .. erd ge.olgd door .ija .80oodau den heel!
J. H. Hotec,r, die ook io eeni,ce korte "oordea
bet yoorstel nn har I. onder.leande.

To~ et.mm~n Ifehnobt zijnde Da. da .erp
denol( door op te 8taan eenparig bet .oore"'.
Brink .a e.
De beer G. S, Haaptieieob .erzocbt "e"ol.

gen. verlof het yolgendo .oorstel 8IIn de .er.
JCaderiug .(lOr te leggen: "De ledea 'flin. den
Afrill:aaer .Bond te Kimbsrley in vergadering
bijeen, in oser .. eging nemend. (al dat bet
a.f",~dea t.n den edeleo beer Hofmeyr al.
leider der BJndapartij in bet p&rlemint een
tijdper k slllit i Il de g8lcbiedelli. der partij
aldaar; (b) dl' de par1eDtelltairi Bondapartij
.. ier leiding oDd.momen werd io dageu .an
gr~ nnet tegen eli .anYBnkelijk zwakke
veratlndhoadiog binnea de partij, door zij.
beleid en staatemal!swijebeid tot de tbanl
beataande eeubeid en kracM geklommen ia; (c)
d ..t de positie door de Boodapartij ill het par.
lem.Dt ingellamelI, eene kraobtvolle en door
bare Cegeo.t.anden gereapekteerde positie, te
<i8llken i. aan de boogs lobting die baar
leider .ioh wist ~6 1'&r.. 6r ..en bin oe .. bet buil,
dl'lI:ellneo dat het buo. illZiells de phobt
is Yan deo AfriKalIer Bood te tracb~ell eeD
taetbur bewij. te la.eren no de IlObtiGg III
het ",.pekt dat ieder oprecbt Bandlm811 .oor
hem koutert, en beal Ilit dat eene o<JDlmiaai.
UD &ev"o ledeo a"ngeat.Id .. orde door den
900rzitter om aan de bo ... n Ditgedrok\e .. en.
Ich'n gevolg '6 lIoveu, geuj{de oommiaeie
dadelijk Btappeo te aemea eD zicb io co.·
municatie te .telleo meI deo Bond io de
Kalonie iD bet al1l8meeD, ten ejode genlg
te geven aan dd plicllteo die la dsze ge.
wicbtvolle zuk op ieder BJDd.mall rnltende
&ijn.

D. vooratelI., maakt, ill korte .. aordea
daidelijk .. at hij beoogde met sijo .coratel,
bij .. erd ge~olA:d door de beeren Brink,
Maritz eo andueo, dd beer Waldeck lecoa-
doerde. H~~ voor.tel .. nd alg.m'ln aanlt.oo.
mln.

Een daolbetaill'inll' .. erd door den beer P .
Kalaa .oorg .. teld aan dill b"er T, P. Theron
voor ziju .. 0P'1l brief" ia Oru Land verach ..
a'D la uke d. b.dankillll' .an den heer Hof.
meyr, de heer Muit., lioDnd."rde ~n bet
werd .ellpari" aaalt"nomen.
Beeluten c:)pi.ëa yaD de r .. alatie. aallgaaDde

d. h~eren Hofm'Jr In Thtroa &aa d,e hHrell
te zeDden,

ZON DAG. '28 APlU L ISYó.

Groote Kerk.-·. MorIlens (Hollandsch) da.
::;~ey,l.r ; '. svunds (E"ltelscbl, ds. Moorr_.

Z ",punr..-Dr. Kotzé.
PK,.oendorp.-'. Morgeoa, eo '. nODds eerw.

Sllleer.
Ha,,,,.erstr..at J..:.ptll.-'o 1\Iorgen8, da . .Moor.

r...,.; ' .... oude d •. Ht.eytier.
fujlgobaai.-·I AvooLls, 66f"W Knobel,
N '-owe Kork. Breestr ....t.-·. mor~~ 9.30,

en 's ",oDd. e.ic ds. C. F. J. Mnli81.-N.B.
C JUt'cte ten h.hL/dYe 'ou de blonenland8Che
zc:Ddln~.".1. Oer Ker •• Buitoenll:an~.., .... t."'""{Eo""l.
",.1,_ Ji6UJjt"O).-'. ~I"rl{en. lO.su on '. aronds
r. J•. r. li. J. Meiring. ZOlldafCHChool

T~ SIltherland i. beroep.1l d.. W.ioh .. Il
N lellw.Batbe.da. -, D •• A. Moorree. 1&1 margin .an den kllleel
zijD baliuiDg bek.nd mahn op bet door de
Purlacb. glmeellte op helll aitgebracbte
beroep, eo d. leden der Oad,".Kerk, of eigen·
lijk- It,beel Kaap.t.d, ., t du d.. Moor ....
de Kaapetad 11&1 bedro n .0 de Paarl zal
.erblijden door het btroep aan t. oemeo. D•.
Moorre8' .. ordt vermoed lie .... ell gemeeote
• oor tichzelf te .. illeD bebb~n en men vreeat
dat Hn aaDbod om hem zlIlk een gemeeote te
Kaap8tad t. nrsolla1!'11 bem niet .. l kllanea
nrlcldeo Li.. te blij.eD.

" D_~.

.:'i...~t.tlphon •. -'. Morl(en.
h ,,1>0 .. 1. '. avond. ,i.30. da.

930, eerw. J .
E. Z. De Beer

I Ir I"'!ll'punt"
i': • v. Lnt h. Kerk. Strandstraal.-'. :ato~a8

11 ."J50h), _a '. avonde 7 (EaRel.ob),
ti, .... Zond .... school 2.30.

, 1. 'oe'r. Kerlr, G!'O<'DtpuD!.-Holialldaoh
. t::,~,i"ch 11.1[" ds. De Beer. 0.30. 's

IC '" .• w·· eerlI'. W. S'arle.
t'r.Jt~.taotllCh. Kerl, Houtatraat._

A. , " ., ot ,Eao;elach: te L3u da. D. P . Faure.
::, .1'L!.t:.'L.kerk, \\·lUe8~raat.-'. MorQ:eD8

'.'und. 'i ..:,) der .... E. B..l<lr. Z,.,od&(a.
; , ."1 ~ ~~. J ongelieden B,j belklas

DS. VAS A.lB.• E'S 'VIliRTIlKK.

UiL V.orhijnodorp scbrijft OOt een coree s-
pond"lIt :l-4 April 1895 :-" 8..d.rt bet de.e
lIem""nte bekend .... rd dal da. Van Aarde baar
lOU gerlaLan, beenobte onder baar een alii
ge.oel vaD 8mart dat zicb teD yolle openbaarde
toen de aclaeidiDRtllijd w.. UIlgebroken.

Dsa 15deo deaer zou zijn eerwaarde b.t
laatlle .. oord tot de gemem.., richten m ook
bet ayondmaal bedienen. Ni.ttegen.t.aallde de
beel1lOb.nde droo~e .. aren 1'elen opgelrom"G om
hun leeraar. die ben :3, ja.r in lieUe beeft
bearbeid, 1'oor de lutete maal te boceen en
bom een warm eo vaarwal'lIroet tA leven.

Den avond wan deo 15dea dezer richtt. &jjn
.. eleerl'l'<1&rdezijlle afecbe,d.rede tot de "emeeote
over do .. oorden" Eo DO, brooders, ik bevele u
Gode, en den .. oorde Zijner geMde, enz,"
Hand. 20 : :1~. Het .. al een aandoeIllijk lIor!
Na de preek .. erd er gelegenheid gege.en aaa
degeoeD, die den volj(eodell morgelI vroeg
zouden "emekk"a, .ijn "Il eer.. 'oor deo
)[lUIael te ",.oeteo, toen bem eed adrêa .. et 68U
nieu .. e t"lf' oam.1l1 d. gem&ente werd &8nge.
boden en bem "dat'. Heeren ."0 op n daal"
door de lemoen te ataande .. erd toegeaongen.
ZijD weleerwaard. aDt .. oordde hierop barr..lijk
eO gepa6t. 1>ioada~n8JDiddag werd !lija ... 1.
eer .. aarde bij zija nrt rek un bier eell adre.
met een beursje erbij door de killdena der
Zonda!!' eD d&f!lObool ... ngeboden, en een lied
Ioegewogen. DI. Van Aarde i. een kioder.
vriead, en bij had .oor beo eeo bartelijk .. oord.

Circa "en iC'·tal persooen verge:r.elde zljn
..eleerwaarde lt mijl afstaoda nn bet dorp,
al .. aar .. ij lIIet treurige b&rteo en betraande
oogen van elkander afacbeid nameo."

r,tr~a>Z"njiol<' ;-ZJnd~g8Chool :3 uur,
D ....· ~! : uur.

_,,[ ...Jr'l v U"'ptlsten·K€lrk 's mOfReDB 11 uur,
er. , Ho,;d. ,;; '. eerw. G. Eal~a. Zonda~B.

-r: uur.
1\, ;, r>( 1".pli.ten.Kork.-'. Morgens 10.30

.. " , "' . .,.;r". J. l{ nssel, ZOllda!!s.cbool

: l. r:.... , ',:.og ... n bel nieuwe schoolgebou ..
" /.,-''''';.~ ."od II:l.terflO plaats. Om drie aur
.-r~ ,.. ··r ;" ""a :<aO.i80hJ le IOh .. re &&0 de Zae·
; : Ii,'. v .. " wa.r do optocht werd ~edaan

D".r I''': ",,,nw·' lI"b'Ju". Ollder het aingen
n ...Il ' Jl j I ".ILh ,.• erd de sleuLal un dr.
\1 .• , ",bllCJlg i dia de gebool opende. Op
i". :,'~:i,)rw nam"n plaa,s n.&. dr. Muir, dr.
('.~,-'" n, ir Kot?...'. dA edele heer Bro .. o,
r. I'; V , ,h. J{Q(>8 en De B""r, de beeren BalD
(.1. :e:l • )()rzlttef'!!!loel) Eli .. en de booUooder.
'" t· r. :.' bp",r Ho.ltiog., RA, DI. De !Seer
0r-' ,j.. m"l ,ebed.

'I·· ',.,", tI".klogl I... !!co kort versllll! voor
~~ ' .. ; ""r'.~ met lUide tO~J'lICiJing ootvaDgen.
Ll" ,.....''7.I~t". dd ueer B~., .prak Jaarna de

~r.,,('!i.· n t'M HO drn~te dJn blijdschap eD
ll,lC' Ill· Oi •• ld nit m~L beL Died"e geboll". Er
,,~. '·'·ur ·.let'Wi( io een zeer lanll!.ge.oelde be·
lJ'·r· ... ~t·u.:.akt dwr het bouwea v"o d ..v;e
;,,,,rr L,e ".rlCh:lnll die rDlmte geuoeg bood
"_' . J, IrIC,d.reu Vaa de omge,ioR. flet W&8

C\I '. k: aOlJdll( om kinderen 1'&0 Zeepnot lO

, "'Jovral!: o.... r do It ..d te zeudeo. Hlj vroel!
lr ~loir ...o het .. oord te Dem.a.

U, Mlm we,,; ill ""0 laDlre en belangrijke
t')".pr,.,.,k er op ... t mannen kunnen doen die
~,", ,lJ i( ",olleo in pablleke a.8ng ..legenhed"n.
Zc,),an~ de .aall: der opvoediog oiet .. erd on.
!.,nomeo en ooderst.eund door oen belangat.el·
'-Dd pn iJv",,'l publiek lauden regulatiee eD
'''Jiuti" la bec departemeot .an oDderwijs
L.cL. baLen on weiDi,! tot Bt.and knnDea bl"eQ'
..en. AII.en .. aar bel poblielr ijverige b<>lug'
It", IU~ 'oond. en de zaak met geeat.driIL uo.
".tte kou ht'1 de partemen I 'Van onder .. ija
sell"l.n lot Itand breog1!n. DJk 111'.8 bet Diet
geDOOI!! du predlk.nt.lO .an de verIChiJlend.
!!.nrv,tacb'PPcln &UeeD .. erdeo bel ... t met de
7.&Ik der op.ceding. ;)e loeken eo hdl algemneD
publiel of ondernemende led ..n vali bet pnblieK
moe. ten haodelend optreden en de .au m"t
ene'l(ld lID belanger,.,lIinj{ doordrijyeD. 0.0
sprak bij .erder van de plIchtelI Yan BObool. De m....lI:t i. hooger, zelfe .oor iOmmige Ulo'

commiaaies. Dle moesr..n Helat bn nne ver,.. d""len te hoog.
derlDgeo Yoor het pu!>lielr open letten, ja &el& GOUD44..DUL..
Dunne .. erl<aaamaed.>o in de pnbliek. blad"n Amatol ... lOa OJ, Amazona III H, A.ngl.-Tharaia
lateD pnbhceereD. Di~ lOll dienen deo publie. .£4 II ad, Agne8 M unro £1 8, ad, A.Juaadra
ho iJ'er eD de belangtltelling op te wekkeD die &atate ISo Od, Auro.,.. £1 31 Od, Aarora West £1
zou :Jn.i.ob.ar .&8 in acboolaaten eli 100 zelden a.. &.1, B..Jmor"l. ("ew) .et le Od, Baoti_.eS 17.
wodt ....n~elroff.ll. ID een genl wIar hij Gd, Bla., BkJ' Il!. Od, BohemilDll. 8a ~. Bonanz.""
nn .. iSL .. erd 810 pablieke ,erpderioR bijeen. £ I Il. tid. Baoll:et. !la Od. Bntuh South Aln""
~.ruepen om eeo oi_u.. IIChoolbe.tutlL t. .e. 170 6d, BalJ.lsioofD.£6 15. Od, C&U8l1 .£4

:--I k ~'. Od, Chunse .£3 Il. Od, Oh....ILOII &0 M.y.... £7
It: ,e'ea. • -geo perllooea "8.IIIeo ter "el'Jtade'11St Od. Cbamp d'Or D....pa £1 0. Od, CiDderellaa
r:of{, "urYau er d~e tot b~t !ohoolb.:at~ur £1 2a Od. Corneta £, 58 Od, Coo•. lnv_meata.£t
beh".,rdeD, eo riérgehJke gev .. l.lID .. erdeu dik. II Od, Coroacopias 3. Od, Or08llUl £3 O. Od,
"".1- .. ogetro1!.n. Veel ... n bet ... rk dat Dri.fOD~ina £1 12. 6<1. Driekopjea 18. lid, Dllrban
thsne !Ian bet lu..otoor van op ,oe iinl( .. erd lloodBpoorta £7 17. tid, Kut Anglian £.j, ot 6d,
,.0<1 .... 0 mV8llt dovr het p".lbhek gedaall WOrdOD. E .. tleigh. lt2 .. Od. EIDm,.. .. 6d. ma.t Oliona
Zoo blJyoorbeeli moest d.. k ... tie 'aD holiday. .til 6. Gd, E.. t Band. £6 •• Od, Elandalaagteo
elA:t'nlrJI berulten bij sohoolbelltureo. Iadere 15. id, &""Iya. £ I •• Od, Florida 16. Od, Gel.
afJ_~11D1!.. i.t beter dan bij wanneer vall:aotl~ denhui. Eat&t.e. £7 7. 6d, G~ldenbuia Hsi ... .el sa
ID,)ul w,,,den ~eyen, eo boe laag. WIt bij 6<1. Geqe ok May (ex) .e2 st Od, Gi,..b.r, .£1 1.
~llct!n .!\ji(enliJII: behaard. toe doen .... te Od, Gip.iea ~. 3d, G10DcaU08 £4 .. Od, Goohl
bep.teD b08Veel Y&kantiedagen in het jaar £3 1S. 6d. Go~dl)n8 ZO. Od, H.rio' • .elO 71 Gd,
er [i.j Il moesten. En &00 .. aren er JOIBpen l8 IJ. f;d, Kimberley Roodepoort £3 17.
ander" ukeD ~e eigenlJjk betelr ooar 6d. KI.infoDteiWI (new) £6 5., LIUlgIaa;rte B.£l
, bl! Ir d d b d Lo d la Od, LAnglAagte Bloek B Deep t1 6. 6d, L....g
~ó\rg • aa oor et e~temmt ~OD eO laagt. Uoic.ed £3 121 lid. Laogl.oagte Royal .e.
en c.b.arden te wo~dell belartilfd. Eo van boe 158 od, Leeawpoort.8 5. 3d, loIaia Reef ti Ili Od,
gr,~.. r. beiAni "81. be' .oor b.t aagealllObt Mid"" Eetar.. £~ lil Od, MiddJevlei 16. 6<1,
da. de W&OndOea vrou .. eo van het tegen .. oor- Minervaa £:! 9. od. Ilarai. 7. Od, May CanlO!i.
Clj,(e ll"b mot .I).er e.a belaagetelhng &all de dated .£3 12. tid, .\letropolitans .£1 58 Od
z,..,k jor Op.oedlDg .IJ~den. W .. dIe g..eat er MalYDeux £2 Is Od, N.oob. 16, 01, Ni ... '- £7
0: Jau zon bet "pll:om.nd ... Iaoh~ door dIt 17. lld, OriOO' £.1 158 Od, Purl Oentrala £l
.o"rb ....id geleid, dee te meer ia die ..oaral voor lO. OJ. Potcber,troom lbp . .£l U. Od, Priauoeel
7.aIJ·Airi (t, allerg ... ichtiq.te uak etn .. erlr. £7 u. Od. Pria08lMS £1 8. 6d, Randfontei .. £1
d...dig MO U..., I Domen. H,~r bi&d men au een 71 Od, Ri.tront.in. £S 2. Od, s.w-bary. £5 O.
~.. ,.l van gr;)()te publieken If"- eD ij.er eo Od, Simmer ol J..,k £ill 16ti Od. Steya !G.hte £j
:'.; luO L.t achXllblstll.r lelicite.ren met dit st 3d, Tr.n .. aal Silyera.1 6d, Unlfiew. (liow)
Ddl. !lebe,u" eo de Yolbi&rdillR die bet loOt II. 6<1, UDited M.,iDl £5 li. 6d, Vla Rils:" £6
s:aod b" I ~ebl'&Cbt. O~i: Ipl'llr bij Iterk Voor I. Od, VIllap :lIblDI £7 7. &d, Voloana Od,
d. il.tlJ"d,og Y&Il d. werlr .. mbedllD dew Wit ...ateJ'8r&1ld £7 Ila 6d. Wemmen.£11 OS Od,
·'b' . b t d t"d d t "Worctl8ter. £f 7. 6J, Wolbnlen .es 71 6d, Weet-~ ""c"UJmi,a18, e .. er IJ a er eon I' il 2
bd:uur b,awnd .oor al de lebalen io de om. mg -wo

aet adtai ... ie.exameD voor b~t N )rmaal 001-
lei(e .. ordt op ;.!.- M_i Ilebouden. Kandidaten
worden venocbt z'Jnd.r .eullim aanzoek le
doen bij d8. A. D. Luc~bo1!, Darbanville, of
bij den heer J. R. WhiUoll. De eX&IDeo.
papi6ren .. ordon ~ezondeo Un deu predlkant
v&o de gem.ente, .. au applikan~ "ooot.

G"nuj!d: Mne hulponder .. ijzere. .oor de
pnbliAlre acboul te LUDglbu.g op eea aalari.
VBn £50, b.nevens .rij lOllies bij dB. De Wet.
-E_o eDder ... ijz", voo, do Ichool op de plut.
Manierille, di.trikt Vrede (O.V.S,); lalari.
£120 eD de aeboolgelden.

KAAPSTAU
(Va" d. !tur.,. Joh'In Ja".en ~ Go., m<Jke,_rl
In <W.gt!'mMII6 'JtI~II, TM Oolon.1IlJtU, G roe" ..
marlllpUj ... )

Vrij dae, 16 .April, 1895.
Sla H. ROBIN80 ••

D. voorzitter la, be.lulteD iD dere ll&ak
gen'lmln door d.o KaapliOb.a Bundetak .n
door h.t provinoiale ".tllllr i laat.tjf.aoemd.
Yoontel ... rd door d•• ergaderialr bekrachtifCd
op .00r.tIl nn deo heer Holm.Jr, gellOOIl-
deerd door din beer Browo.
D. hHr .Maritt aprak .tcrk tegen het 90orltel-

H.)fmeyr, .n achtte de aan.tel!lnll' vali Sir
H.rcalbl Ha. nrkeerde. Hij ..iel bem Uil
o .. r zijll terbollding tot d. 0" Bk ... enz., '11
.telde voor, .. dat de nrgaoleriDIf I(eene apini.
Illt.prek. over d.u uak. Hij kr.eg geen •• call'
daat.
De heir Brink Ipral teil gUDste der reeolatil.

Tot .temminjf gebracbt zijnde .lemde dil
lI'eheel. ,,,gadering met aitl.Ollderiojf vaD d••
beer Mariti "oor bet .oor.t.I-HJfmeJr.
D. baer N. S. Bro"l1 .teldt .oor dat het

genamin be.lllit iD zake de aaDltelliD".1UI
dell gOIlYeroeur door den .oorsitter aan ZEL
.erloDden .. ord ••

D. heer G. S. Haapltl.iecb .eo:ladeerd •• 11
bat .. erd eenpafll( aaDlfenomen.

De .oor.itter bello.mde de .oll(ende beerelI
tot 8t!ne oommi.eie o.ereeakomatill bet ~ep ...
• .. rde .ooratel-Haaptft ,iaob: J. J. Mlobaa,
.oorzitter, G. S. HallrH "sch, S. p. W Bld.ok,
GdO. Tait, A. Brink', N. 8. Bro"'l1 en D. Mariti,
.eor.tarIS.

Met eene daukbetnlll:ing aaa den beu M ....it.
.oor het gebraik ... n zija kantoor "Il dito
8&0 dea .oorzitln ... rd d. vergaderlug
ploten.

O •• rnam ... ordt .riendelijk' •• raocbt door
Di l'ul";ot,Onu Cou'<lnt. Gtaa./!-&in€tter eli
and~r. bnriend. bl~d"D.

DISTRIKTSBE~l'UUR VAN lIWRRAYS.
BURG.

Op eeoe nrpderiolt nO dit belLuor, g.ha ••
deo ap 22 April ... erd d. relolotie .aa de pro.
.inciale .ergad<fiag te Port Elizabetb, be-
kraohtigd. Oolr p&eaeerde dil verl(adennA: 80111
rlllOllltie o.er he~ .ut reden van deo heer Hof.
mtyr, afscbril, .. aarvan onB ecbter Diet wtll'd
toegtzonden.

lle'VllJ~.

\''''0tll"08 Dob.adelde bij de Ir.. e.ti. nn
pr".te .cholen eo l:elldiopchollD. Iu deseI&a,.:. b.,(on bd eeD LrDs\iWe laak te worden
dd' l i'l,lIe e'l geklt'urde kin~oreD \aa .. eu lI&&.r
IC:. l(,uKen. De OP'O:tdlDg .aB bl.aken
Wel J !urdu Jr belelllllierd ungezictu het .. et
"'" ~OI d_ II:IndereD in lIeudiogllOholen .l.cbte
t,. Jp !.e~',," boogte kond.n .. ordeo Ifeleerd.
LJr ~a:" bt"t:>ot zijo rede met den .. enloh
;;: ., dru<ir~n dat .r lpoedig ts Zeepuat
'<:.0 L "1o{l!to<.-tLoolYO'" meiaJ'" mocbt .. or·
Geit l'P~'; 'c'ht, eo 'liDIr olld"r da ..erend gejuich
!J~'. 'r:.

T \ .:~ i:' ':~"V~P~~. dl~~~ae~é, d~~ ~;..::o:
',' ~;, :',nUII .08. Allen ........ D 8tludr.cbliR

:n .', """a ""u b,t gevoelen dat bet <obool.
"'" t : eer von bet publiek ... n Zeep.nt

, ".:- u•. D· Beer m ... lrte oOder lODderen
." .~ ,.,i de volhardiD,!, bek .. aamheid en ijver
~;;. ~"U ·::u.oo hoolloader .. ijz.r, dc-n beer
;,_.A,",:[..:." H.A..

, ,:tiller 'lodigde met een korte 11&0.
_, : I 'l( 'C:rL'Jc~t dd k.iodereo drie hoer ..

'.: i r -n lalroa drie voor hllo onder.
c:-,eo. d.. , op "en bartelijl<e wijze
','ai.; ocb )0110",,,eD hst ..1I68n do.n

Da Beer • .e%1 10. Od, New JagerafoateiD £11
5•• J. .tE"il A.uaraoc. U 15. Od"Colooial Fire
Aarut'lD06 £2 158 Od. Commercial A"D.l'8DC. .£3
Ih ad, Equïtable Marine lSo Gd, Eqnitable Fire"tT lOl 6i, Oaudiaa &.aar"oce £7 OS Od, 8. A.
1Ililling ComplUly £1 71 Od.

JORANNIlI8BUia.
iS April. (P... T,l'flr""T'.-De markt voor

goede alf.lI:ten it ••• ter, ma.... voor opeonlaLie..e
ongeregeld.
26 A.pril. (P,. T.1t1'_f.)-D. markt ia den

g.h ....len dag scbittereod ~ ....... t. De b.zigheid
..... zeer ailfrebreid eo de 0plI"'wondenheid ........ r groot. """par. ;-Amazon Ih 6J, Ne ..
BalJnor.1 lIS', Bohemian 9.. Angle.Tr&r'lia 90..
Coneol. 8ils, Driekopj". H. 6d. Goob 77. 6J, GJen.
sSor, Oordoo. l:la ~<1, May. 73&, Blae Sky I~. 6d.
Gip.y sa 3d, Riet. 10:-"'. Uoified l~. G.l, Mid...
56. PIl&I'I31. 6d. ruta 41o, Kimberley Hooo.. 170
CJ: Durban Deepe 1ó31, Steyn. '0., &and Colliery
3~. 6d.

l'ITENHAGE.
Op eeD•• ergaderinll VIn den tak Uiteohage

vau 8taadenrivi.r werd de.e reloilitie gep ...
.eerd :-" Dat deu ver"aderill4f, ter .. ijl .ij
Laar leed .. e~en nit.preekt over de bedanking
Yill Sir Heor1 Loch .Is 1I00YerD.Dr deler
Kolonie, Sir Hercules Roblnloa _r butelijlt
welltom heet, 00 de bdvolll:ing d.. lands lel vk
.eDlICbt met zljoe aaollellill!t a.la goa"ernellr
en hooge colJlmi...,i •.

i.

MALMESBURY.
26 ApJUL.-(Reuter.tel.gram.)-Op eeDe.er-

gaderiog VIn het <lI.trikllbelltuur nil dea
Afrikaner Bood, hed.1l geboaden, "erden d•
.oIlende yoor.celleD Aaoj{""omea :-D ..t hei
~rt1411 - deo beer Dani ..l Van den HeeYBr,
L.W.R., .. betreklliDI "" da voIbco..ute.
lIIIi.u. nroordeeld word. i dM de UDa&elliq
nil Sir Berculq Robi._ ala Fa YerDeu
roed.-kevd wordt; 8Il da' difp 1eedwe_,..oëLl 1IOrCI' o.er cl. bedaDkiag tall dID ed.
._.. J. B.. Bot..yr,

Ooderstaaode rciO!nlidl .. erd Mnop CADe .er.
gadering .~n d." wJ)kat.ak F,j~.land gt!p....
Beerd op 8 April;-

1. Onze tak v~roowen b';l>b~nd6 va" het
besluit van den "d~leFl beer J. H. Holru~yr om
all lid van d. w~tlleYende vllr"aderin~ al te
'reden, ge.ft mitt d~"ell b~ro Ipijt t. kennen ell
.e .. ekort bem dh' hij l?ednrend. zijn loopbllaa
0118 'ollte .ertrouw"" he.fc Il.b.d en aOIl beb-
ben Zil. Ook "enacb~n ",j b~m ""n barte t".
het volil:omen b.,.teJ zIjner ll.r.undb'·ld,

2. O,,"e wijk.talr v"rnom~n L~bh.a"le vao de
aao.t"lling VaD Sir H·rcnle. Robrn.~o al. ~on.
veraeur duer Kolooi~ ell h •• ~r m.j"lteit.
booge c,mmil8ori. io ZOld.AJrika, \'erlclaart
bij dezen bu~ 'ol.olDeas toe.re1enhe,d taet
delle II&IlB~elliol( eli dat .. ij OD.e tijdelijke
belansen in zi)oe h&Dd~n .1 ... eilill' bescbouwen.
Wij beekn hem m~t de .iJneu hartel!;k .. elkom
in onl midden. en bekracbt.ii(cO vervolgeoa bet
beaJuit dleoaallg,.ande op het cJogre~ geoo·
men.

LONDE~.
25 April. (P" T,I""ruf.)- Vler·eo_n·h"lf

Natalecbe secnri~iten "orde'l genoteerd tegen
lv7.

TAn: I. l'S! , ..I beg'JIl ia l!<·'! eo .. erd .oor eon
." {.Dill "'0 lier .Ieng.ls "&n d. :--led.

r.; .,~ I .. Z,"pllnt. Jij l~.o ..ed UH

"I:""t'~ n.... · d~ Ze"pu'll H&ll. lu
• : ~ I ~ b-!Ii('on md:n un beL DiAQWe

'" l·s kaul"rs. tlf"" oodarwijz-rska.
,. -: ".,·-ti~"m~r., '2" bij JU vuet, eD
.... _m ·rs. eli :1') hij 27 YOet bevaL.

L:,; '.l'J en de gronu £1, 'VOo Er
" ·11 ~(~Q.

April 24- Dn".cbe bar ~ TuiHl., ....0 Froj~, Ichstadt.
2.).-.:-)3 c.a·, JJ!J,;'/pwl,t. vaD Glasgo ....
:!6-RDitl'i~\.:htl bark E.s11ltra".h:, nu l1obile.

VE!lT ilO I. li: r..!'l.
2'-85 Lr,•.,. 0 ........D... ..,oeiI.od.
:!;-BriL'ebe bark .1''fIol •. Olar Gnam.
!5-BritaCb schip Joh" }llar/dofi) naar New ..

oaoLle, NSW.
25-D68Dsch .chip FalkJ, naar Kacao.
25-Mailboot Tant.,/I.,. Ca.,I"" naar klloth.·

Yenl en N&4al.
.6-SS X ... lu ..... Daar Angn PeqlleWlo.
lltl-Britsohe blLri:E.."'., n ...... F.llI1CIlth .
llti-SS !JI,lh."" CtUtk. "aar kn!tba'eo. eD

N.tal.
26-S5 Troj.,,,, oaar SoutbAmpteIl.

April

"otoren L" \V.llingt.on ,ehcJlld"o
• ." .- ~ v"u ée rorbeid,o:lrumiuie, door de
~y .'":_.'1. (Jerel. ktrk aaDae.teld. "erdt: i.(',j·o:é dlloL. eer rd. Behroeder, nn
. .' '<" .. dlll( e-u pi_te te lDepek.

t. r ,c,' 'cn- ....n IU'bei.1.lI:olo.ue werd ..oot.
~... - '.r .. erd .erder b •• 1,ten 18n depotatie

.) :O·n "m ra.t d~ rell""riog OlDtrent deae
t\., ..., ."'.jerhoud te hebben. DI. O. liar.L·,'·' •• "j ~-.r!O&,tfd ota bij lijD ~k MIl
"..../.~'..i ""'0 .peoia!e •• d.ie ftIl arbeida·

k,J. u." .'dur te mu ...

F"wiLl EBERICHTE~.
GETROUWD:

lo de Nilll",e Ned. Geref. Kerk, 0' Dine·a.., 23 ~pril, door da. O. F. J. If~, de
h_ KeH Van de spay KPvrh 1IIefjoapj •J..,.,. .A.1Iriaaa Brink.,,=,=
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D. ambtenaar di. h~ weaicht heeft ever de
gouvernemenls'wijnplaatl, de beer J, p, De
Waal, rapporteert. dat de wijn-oogst in 189~ 100
lel(gen bedroec en de wijnen belooven nn
uit.tekende kwaliteit te zull.n ",ijn. Er waren
Dur teDtoon.tellingBD no mon.ten wijn nn
den wijn op Constan,ia ~lt8l1laakt mon.ten ge·
son den zonder Daar de prijzen k dingen.
Men .telt .iob voor den wijn drie jarlD in de
kelden te houden, voordien uit Le geven om een
gGede proef met Kaapsch~n wijn te makeD. Om·
trent het geMui" ... n lnurel wordt gU8(ld dat
de reauitateD daarvaD sijn: L D.t er «een~-
,allen bekend "ijn daL de levure. een slecht
• ffdkt op den wijn iemukt heb beu ; 2, det er
klare bewijzen Eijn dat de lenrel de gisting
be.poedÏl!d en dientengevolge den .ijn eerder
rijp remaakt h.bbeD; 3, dat er gevallen sijn
dat de lenrea op de bouquIlt VaD deD .iJD
K"werkt h~bben en in den regel gunatig, Om te
bewijzen dat bet Diat mO~81ijk is een bepaalde
opiDie uit te spreken over de werking Tan
levare. wordt gemeld dat nn een .oort drui "en
Tier .,..ten met maat IfBYuid werden. Een
bl.ef zonder levure, UIl de aDd.re drie werden
n.uenthal. 8teinberg en Vollrath lenres
respektievelijk toegevoegd. Bet ut RausIlthal
beRon binnm ein paar dagelfte gi.ten en w...
in omtrent i mu,nden beider. terwijl de~ndere
drie uten op het oogenblik d ..t het rapport
Reechr8'len werd. nog un heL gisten waren,
De beste resultaun warden verkrijgen hij
WItte wijnen met R.uen~hal. Cbab).ia en
Santerne lenre.. en bij roode wijnen met
HermiLage. Boargonje en SLoEmilion.

Omtreot de atumperaton of verkoelings·
,l.ugen wordt gezt'g.l dat d~ m_te wijnbv81eo
van Constanti. deae &aDlIChaffan en heel wat
ko.teD uitgeven en moeite doen om den noodlgetl
Wlte"oorraad k krijgen, Door deze inatru·
meUUD kan de temperatuur gecontroleerd
worden en daarom moe' het in gebruik nemen
• r VaD beachou.d .0rdeD al. het hell:in .....n een
nieuw tijdperk in het maken VaD wijn. W db
BOOr\Koelslangen Rebruikt moet worden. mOMt
nOli: onderzocht worden; zoo ook de kwestie
hoe.eel gi.tkuipen door een koeler bedieed knn'
ne" worden.

Voor heo. die wijn laten rijp worden. ia bet
nn bel.DR dat de kelder. op zekere tempera·
ttlur gebouden worden. Een wiJnkelder be·
hoort af~er.ond.r" td zijn VaD de gi.tltdlder.
Een temp.raLnnr van GO" tot 70° F. wordt in
Europa goed I!e.cbt, ,Hier i. iOo 811 iete d".r·
boven Roed. Hoe nader echter de telDpqro tnur
tol seo komt in deo eigealijken Ite!.dttr, boe
beter. Kelders onder den grond aij ... oataurlijk
de Deale. Voor eout.r d.urpn en veDlte .. bij
dag te sluiten en '. nacbts te openeD, kan meD
d~ temp~rntuur wel regelen en ZOO dOdt mm op
de !!ou vernementepla ..u en daarvan wor,kn dan
be ...iJzen gegeven. Het ....r~la~ Tan den alj{emfl"Den bestitrder un

De 00 ~8t ,.Jr 1><95beloofde weder "eel Wilt de KaBo'8Cue .poor.eRea ie zeer bevredigend,
k""Dliteit en k".litei, betrof. Da hoofd· ~ .. aftr~ van bet .... odeel verechuldigd aan d.
vij ..nden . vaD den wijuoo\t.t ill het dis~rikt Jl: ~erl.,d-:tl8 .poorwellma&l.lObappij eD den
C()nstsnliBo-oïdiamen de k..l.nder-"aren liBer VrI]lta.}. bliJkt er een .ioaL te zijn VaD £5 SS
beltreden. Oidium is door voortdurend .".ve· Dd: P JrO'Dt. op een kapitaal VaD f~O,(92,;lOO:
len bijna uitg~roeld. Proeven ".rden met NI~ velrn ID b~ I.nd hebbeo zulk eeD .110"... ·
verschillende .oorteD IwUel gedaan om te lien ~olleD ..lhup van d. werlPaamheden van bet
welke het beet beanlwoordde, Maar er w~ Jaar vSZ;Wacbt. voor velen daaren~ zal dit
Reen vereobil te bespeuren. Zoolang de __ vel een ._niename verraaeing zijn. In d. gtIICbie.
Diet te grof il. il elke soort 1I!0ed. Van de deniS v. Koloniale apoorwegen &ijn er alechl.l
wijse .aarop de zwnel gebruikt "ordt eD van twee ,i.;en. 1889 ell I ~90. geween die een
de C()nditiea van het weder hallgt he~ "eel af of Ranst~r ve .. lat: in dit opzicht u &ooD"1l had.
de .w ..velkuur helpt. Met eenige sonnÏjfe dagm GeD. o.n is er DOl de .om YaD £'·U 319 door
aal Rrovere ... avel van nut _ijlI. terwijl de deo Vrij'taa~ ....,..,hnldigd. doch de.e ~m nl in
fijnste .w .. el bij reganacbtig. voob~ ell wio' b,t verafa« van 1896 _den gebracht. IUt ver-
d.rig _er VaD geen tft'.kt il. .oer op: de .p~r • .,eD tooot in elk opsi8hs

De kalander '11'•• moeielijk"r te beetrijden verm~erl~ ID de ~ohaDget.eo. ODder hei
dan oï 1iulll, .ijl IIUII de iDlJkten moefi iu.. hoof J ~". ~k],,!,. .n •. , il er eeo ver.
melen en v.rbranden. Waar pbrell: MIl han. _rdeJlDg van tJ2.ïti7. Onder toedereo
aen waa ..... het da. ook wel MD de wijDpar. aioeralt!D, I.velldl ha .... IIDL il .. _n verm_:
d.D te sieo. dat er verwo_eatlnc _prichs _ni. dering ran £118.087. ODder paal- ea telegraaf
Dit iD_kt wal reed. ID 17'12 iD 00uRan&ia. ••. la; M .....-derin, ,t:l.'n; ~
Dit jaar echter b".d _t 1Iita .. l1: ......... Ia ,e16~.31l.-o.ODhufIeteD --: r-....
bik gebruikt III ~ lOb_dat de kalk dl pUJII, "L..1677.378; ~ ....ï,m ~R
eiII'IIl "",ielcIe. De bill: __. ~ iD MD ~.eDt..p .. hD.-ccl.£I33 ~. • •
will_ iD IOIdI _v..t1Mid ..,.vooid 811iD _ !2.71a,m. T,.,k, - lUanaa ~ ~~.
pood .-.rk' WOrUa. An- op ..... III aten die Un persent ...... ODtnDc'
nakIa a.bik ti paMD, wpt Di-. DI laoc-,'" ~ ... lit perCIlIt iD 1188"';

omcleele .Jaarl"erslageD.

COMMISSARIS VAN POLITIE.
U lt het ..erlla.il blijkt dat er in het afieloo.

pen jaar Hij atatiel "3.r~n. en dat ar zijD 1
commi88a.ri., 11 IDlp_Heura, ~'l 1'Qh-lnlpelr..
teurs, 39 lerO(eantPII.;31 korp:Haal •• VJ a1t8li'
rende korpora ..ls. 375 blanke m8.Dlcb ..ppen.l
geklegrde sergeant, 232 g.Klegrde maoech ..p.
poq, 11t1 spearders, 3u .Qb'sp~Drderl ~ll 1
ka.ntoorb~de-teeam'D [132. of 10.,\ meer dan
verleden jaar,

G~dur~Dde hit jaar "erd~n 10\,187 plaat·
asn bezocht.

Uit 18.049 Bchap.n di~ vermoed waren ge·
stolen te zijn werden ••2. I door de p"l:tlll en
5.0-1.2 door d •• ig.nu.rl •• I•• n terultgnondólll,
V lt IJ6:,l .. rloren of ge8toieD paardID werden
door d. politie 507 IU door dw eig ..naare :j56
t.rugile.oDd"n. V aD d. 1,b85 .tuke TIe YODd
de politie tlZ6. de "iglnaa.r. 565 tolrug, Niet
tcrnlrg ouden (to,>n bet v.ral"1I( 1!"8cbr ... eo
",~rd~ ren : lu] p .... rden, 21J2 BLlIK••• e,
b,'06 Bcbapen .n b ,kIleo, 27 etr'Qlnog~ls •• n
a.o!l"r eiilendom, ta waarde yan ft! 1 Ss,

Er werden 8.~:12 p~roon.n gna.ng.n glno'
men, .... '<rvlin I.~vl "egene 't et ..len .Iln ''lol.
..n ,~,1S9 onder -te laudlooper .... <t. UIt de
8,D~ wer<ien 1,';~' orijJ{papruk'lID. bijna esn-
,ijB .., Het versl8g toont ... rder dat het aan-
tal misdaden st aat tot dil b""Ik:ing g~lijll: 1
tut 8•.
U. 0 '!Dm,searia bprelilL tot grouUn lof ... n

zijne manscuKpP"n tlD ugt dllt zIj bard, I ..e r
hard, ge .. er kt l:ebDln in vel~ Ile, ..ll.n tot
[cbad. Un hno tllK~n za.lr, Hij ll e,allt dat
b et I(otal ttt k lein is, doe Il IJI.tc"gp.oataand.
dit fwit, "erd de pol.uemaobt door de boeren
zeer g.prd~n, ,

KNYSNA DWARSLEGGERS .
De snperintendent over het maken van

dwa<lleiliters te Kn180. rapporteert voor het
j .... r 1b~4 :-Het systeem io lfjH3 met betrek.
king tot contrakteu Nor de leverantie "Bon
d"a.nlellillcr8 .. erd in lti~ll gevolgd eD de
100.000 dWBorslag~erB door hel spoor.eg-iepar.
terneDt b._steld werden verds"ld ond~r -l~ con·
traktar,ten; de kODtr..k~en variëerden V ..D ,,00
tOI 11,000. Er "erd eeD I{root lLautal appli.
ca.tie. ontvangen voor fontrakteD. die eyeD·
wel ui.,t k"nden woraen aaDgeuomeD. to~
teleurstalling der v""llers, De boseheemmi •.
aie, die die zaak onderwcht. rapporteerde
als .011(' :-" Hoowel klscbten gerezen zijn "".
gena de oogelijke verdeelinIl VaD de kontrak·
ten voor d warslegger.. toch kllnnen we niet
e.anbevelcn dat er eenige ,.r.nderinlll lIIemu.kt
worde iu het st.l.el. d.t tot nil in zwang is.
beh ..l"e dat er wat meer 1I~let kan worden
op de aaD"ragen vlLn nieuwe kon'raktera,"
De reden voor ontevredeDbeid kon .ermeden
wordell door te vragen om tenders voor het
lever ..n v ..n dw ..r.le>l~r. i<1pl&Bo'1van Iipp!i·
oatl~. te naRen Leg6D ean .a,tgestelden priJS,
zooal. ilO geBcbiedl. Nochtban8 met den be-
.taaDden prijs VBon3s. per d .. anlsgller. waar·
nit 'un de regpering "an ltl tot 19 peno~
aan licenties m",,' beu.ald .. orden, is er Diet
nel prctijt "oor de kontr.k.ten o ..er en het
i. dDa &e"r de "taa. ol de personeD. die nU
Diet kontrakkn hebben, zich zouden verbete·
ren .le ze kont rak LeDKregen teKen nrlaagde
prijzen. Het kon nu een grschikte tijd !IijIl
om eeD e8n"ormilten prijs te bepaleD voor
d.araleggen nit Gouvcrnemeou en prink
boaeobe". iDpluts van de t.ee prijzen ZOJais
IlU het genl il; de IIroot.te moeilijlrheid. die
er in don weg ligt. il de hooll:ere lic8Dtie.
door de ~eering, gevraagd. Gedurende de
elf jare". dat de fabriek geYestilld is •• ijn
er onlileveer een millioen dwanl8(lgefl geKocbt.
Ren VHlaging io vracht .erd "er kregen voor
het vervoer van creoaoot vall ~ogcl ..nd ge.
darlode dit jlO8.r.maar eeD rijziD. in den prils
v.o ortoeoot ma..kte d.t dit I(88n voordeel
&aDbracht. Ook i. er een ,erla«inR voor bet
vervoer van dwarslegger. Daar de Yerllhillende
punten 'aD a1lnering Yerkr8(len. He\ geta.l
georeotoleerde d war_leaKer8 fledureade het
iaar V8ncheept il HI/lOO. De lOm iD het
diltrikt beateed '11'... £18.918 en de waarde
nn den op 31 Deoember op handen &ijud.n
voorrud wu £17,4.93 3•. 6d.

DE GOUVERNEMESTSWIJNPLA.ATS TE
GROOT·CONSTANTIA.

!JC '!TE :-,:")(lR·\ EJa:x.

De hoer Elhott ,.gt bier<~!1 l ' ,; .e
laalst>3 Ja.ren heei "pel 14~.t&' le g'ew ,~:; H . .l
h.t t... nl.l(gcn vaD l.cht« 'po'>r~'e, _. :. : '
g"'~n rpder!f!n om de g""uelt:'F!I ri.·:_> IlO: ~ -n
1.....·!_ o,~r dez e '-[UK n.t:», t .. Y·:-c~.jl:-'n '"!J

11(,Vt'!rtroD" dal het par rem-ut in dO';'_I~.·
weg:',,: tHoI n,:,m ..!rf Wltot he-t Wi\ ....r"i ....', .....
~e"ol~ !.al zijo v an L".'L fl8.l,;r"'I'::.!f'l. '~I~l I":.l

smaller Sp00!' dan d"'t WlJ t r.a t s J; ,_;;r.~ , ..:ot·,]
spo lrweQ'eo Iv'bOOn. VOOr hd e-r.« \"1:':'",\'] j . ~

van wIJdte to- !~~"a.t. \V f1~ .1.. 5'· ,_" .v. ;'"
die ~eo f\tHSpronk~!!jk Ra.OU&.OJ, \ v )-' '~l'~

10 pl~Bts "ar, ') voet 6 JUlIIl. dan 7. l I:' ~- s
naar Jouanc .burg thans in dt I r e- i:: V',", '1.:0
tijd ale n 000,1,. I. k un rio n 1\ '1"0
"f~.It>~d. De a.t .. erklng 'aD r.e: ';'d cl; '.U

zooveel tijd in het p".uglerBrtro ,. r P. '",~ ''TI

gew.e.t tijD. Wvrdt de \,,,,t.tandc "
WIjdte nu ".nd.r verminder d, Writ r.1".. c", ns-
geslacht deuken "'in b.t '(.brd adj r. "
aan den dag g~l ..gd door het a.aur:"~,n ,;~
een staadaard du! de 8tJt'lhë'111 W!) .'n r. '''r.
voer "an treinen I, 'perkt' W ..nn",,· L.', '.r.
,,()er m e t verwacht wurdt ;::WR::!.r :. lJ t' '1 t. in
zIe I&- get:o r.d*o waa.ruw eco tij_h).r ...... n

J

:

met minder \:..illlst daD "tin SLand.",j .;~ 1.':;
kunnen worden ..ao .:dégd. A., b: -.r. tt
.erm.>erdtrt dan lun d. Itjn "d: ".1.",
~r~1\}tar 8D.ILtnd eo ."aAldwr vraC1J:cn "t:' -.1-.'
.~~biterd, .. orden. Ver.i.r ba ...ll j, ti'~;
E:lIott ~l.t Australisch .. Bp:»)r~·'~-'t."I'!,d~wD

aJ:L~ om ZIJD g-evuden te slavpo. A.iPi, rra.l!..!".
bl), mtln er In All8tralle .rc.tI" aan deu" m
de spoor'wljdti uur ..1 tot den.clUen ,:acc~,rd
te brengen, zal dw Kaaplulonl" ,.rWl:.< '"e j,
vermindenDIl( Ya.n baar •• rsU k"s' wn z : .aa
cen pla.n gaan wag~n van .maLe sp, ·"'<lea
die ultelndelIJK zullen bllJl:.n t. '''n awn "Jr'
talo.k van Kusten. opoathund "n .rll,ro.s •

v.. lhei!! bllr. die men gebruikeD mOllt. ii 4 toD
op den moraen" 10 _"lren per 1,000 .tokk8D
I(.plant " 1 ,. Doet meD dit alle 3 jaar. en
rekeDt ~D 2., per uk. daD sulleD d. kosLen
OD,Reveer lOa. p.r 1.000 .tokken ,oor het sei-
soen zijn en tiaardoor spaart meI! :r:icb veel
mo.,te eC arbeid.

E •• ijn in 189-' 22.000 AmerikaaDlI<::h. stokken
vaD de Riparia en Raptl8trls IJO()rlIrepl.n~, een
pIK.,taae T.n 8,OUO Europef'.c'le l{I!Oendruif en
"Qn boomc •• rd J'an 2')0 per"ilc~() en nectarine •.
D~ grond da.arvoor Rebrnikt. 12! acre, moo'l :l
voet diep lIespit worden. daar er klippeo en
stompen !olop .. areD. V oor I '~5 ...erd er
grond biw,r" L voor ;lUO s r ucht boomen tlo meD
z"n 001< .6D pl"Dtare u.nlellg~n vlln Ca.be.net
Sauvigno!l en L. FiUe drui rea, sooetee het
beat leeQbi"t voor .. claret,"

De .uidoostere hadden ....n de nleew. plan.
t"Rea oog al v",,1 seb ..de aeduo. m ....r dit jaar
ui deze verlDÏDd6rd .. orden door rogg" rus-
sehen de st.olclren Le "a.ien op 2;' yard8 .fs~..nd
t .I'enl, Als de zmdooaver be~r·cllt, zal die rog
.iJf voet hoog zIJn eo de jOt,g" wijng ..ardeu
bescbermea.

De RnpeBtris beanlwoordt het beste, daar
de Riparia Diet iD den hem t<><k."menden grond
8taat.

Als de m.edpr·plant"ge 'leed g....t ui men
jaarliil<sch een milli""n .tekl<tn knnnen ver·
8ObaJhn. Het is h~we.etl dat d. Amer i lu.an·
.cb. stokken beter zijn dan de Ellr0p""scn •.
Z.lf. de Rnrop ..cache OF de AmerikBoanscbe
IIcënt dralllen b.trr dan op hun .ij!"n .. or tels,
Het rapport eindigt m·et een bCBchnjring ,an
de wil •• w&a.np bet I(roen eDteD mo-t ge·
IKlhie·jen; en met de "erm"lóing dat de hIer
8. W, otrnben. van Ro.<banll. "en Fooloir
E!(rappoir en ..ndere .. erkLnigeB in FranllriJk
i: I(ebrnik &aD de plaa:e ten gescbeDke Il"!!"'
Yen heeft .

HAVENS.
Er !lijn ond"r dit houf j dertieu "er.l ..gen

'OJr 189,' Republiceerd un de verllOhiliende
h.Vune der K ... pkolonie.

!AP t:LDLl.I.

GadureJIde heL jaar zij n er a&nge"omen in
Taf.lba!!.i ; ~5 schepeD met 1i ,:lO'~ pusaaiers.
w ..aruil bliJk~ daL er in bet vorille j r ~;l
Ichepen minder en 1')5 pas""gien meer aren,
Verscbeictene ongeluUtln .orden lIemelJ, WBoar'
v..n bet lI(,oo"te w..s het om.laan van de
Crystal Jl"av~ met een verhes van vier men'
aobenle,er;ls.

60l0SS8!AD.

Acht-en.twiatig Oorhl88Chep~n .wamen hiar
in bel jaar !ULD.alle Britteh •• en drie stoom·
schepln DIet 1l0uvernement.goe:1eren. drie ..eil.
.chepeB .t koleD en een bark.,

J(AA.PSCHr.. '-TAll.

H,enID Hgt d. heer EII1<Jtt: iJ_ r.~,""r,n~
bad aan de bearen CJmbrJncl .\ l,' '. ~ .• 'JJ
gEbod.n. de .. aard. door b,,~r .,~.n :,x.:,ijr
vB.8tge.teld, en die IK al:i;d .",,1 t. :a.a~ 004
Iteacht. Aaa den andPren b.ot ,'". ',:en d.
h.,.ren <.;ombrincl< j, CJ. de bij l"D8pJr:~e
8"m Y8.n-t."7;.OV\J. Ir b<OllCb,}Il"dat £:Q., ,,)
Hn bllbjll:e .'Jm .",H h.t .'I{_od ..ill II.

Ik "oonie bet groot.te gl'deelte .. 0 b·1 ver·
hoo' iD het bvf bij. en toen Ik n!; iJ"" d. 10&&(
zou draaien bood ik de Bondere p&rI1; "e.D o;:e,,).·
_~aallde lijtging op den hooi< ... n A iderl,y· en
WaterDntaLraat aan, DiL .. erd I(ewelg.rd. De
som door de srbi'-'18 bepasld w.' zOJ JL:.ze~·
tend groot d.t de reg""rln g b~.loot ViD de
overeenkomiL af te Sl.ppeD. I~ h.b met t,>e'
ltemming van de regeeriol( en oDderworpeDMO
.. et beelnit van het parlemaol d. plsl<"1 de
heeren Skead & Co, in 1\ let]"'Dlarl<t,trll.&~ie-
kocn\ voor £ló.066 om een bewurpl,"" ta
hob!)en ,oor het goederen.depart.em,ot.

1408.KLBA ..U.

Hier kwamen 209 Bnlsobe en 7 vreemde
sohepen ..aD. Gel"Dd werden 1~.540 ton en
iDge8Cbe~t 1,217 toa. H~t IUl.ntal panaglu.
W8,89Btj ""'Dgell:omeD en 1,020 nrtrollkeD, D"
.. enk womit g~g.ven dat echepen bij blln aan·
komet zlob da.dehj k moewn TOOUtln vall 1811
klappdrhi&!' stootkll88en al. de wind Dit het
'u Ido08teJt op,tlekt. GetiD .Bntech acbip I. er
geetrtUld. maar wel .eDlge vreemd. en dit .....
ta .ijtAta aan .Iacbte kabell, Aan den h..ndel
in oeaterl .. ordt veel gedaan en die '11'... "In
"in.tgnend. bezigheid.

K!HSIU ..

Een'eD-zeveDtig .toom· eD vier leilechfpeD
kwamen hier aan. GeeD ongeluk viel er "uor.
D. hlLDdeI werd .rg ge.tremd en reizilr'r. had.
deD v.. l ·ongemak te verduren door he~ Oil'
....r .. acht taragtrekken Tan de kuatbooten
Saxon en Venice ~an dol UDioD en Cutle com'
pa.gni ... ; Dit IrMChiedde omdat Mn van dtl
pldtMhjke fi"m .. d .. Gertie h.d g.charterd
voor h.t "lrvoereD va.n lllepen. Du kw.m
de Kafir bok al In toe. eD dit noodzaakte de
oempagmee dim .tap te D.mp.n. Verbitaring
worat Tefw.cht zoodra de booten .... n de Bul·
lard.KillJ oomplLgDie bier nU.D loopen. De in·
komsteD,Toor de achatkiat biliepln £5"'~ l:l. •.
~d. of £69.,. 10d, minder dan in 't vorige
Jaar.

PLITT&IIIIIIBGSII.I.,U,

Van bilr wordt gemeld dat "twee eohte
wal viucben w.. ren geva.llgen. Ilverend. 1.; 52
galloDi Qli•• m 69 poad b&llin.

PASBAGI1RS6l1.DU.

De heer Elliot~ beveelt ooder dil bo, IJ. eeDe 'er·
mindering van eerste en tweej. kl... p;.a""~,,n.
gelden, en il van gevoelen dat dit ~e'D gr:»t
veno IIII aal maken in de to~aje ODtvau~,ten.
Hij doet tWit! voorstellen. Het t'er81.€lB Jill de
gtlldeo 2i, per mijl voor eDkele ,,"ut) •• en d.
per mijl of iell mlOder voor rewnrkaartJ"" t.e
m.ken. 0f. t .eed.nB. een P'OPQrtlO oee: ,till.!
vo~n. dieWLoLle. beginne"de II1tt Ja. eD Still'
tende met 2d. per mijl.

~IIVOJ.R V"S &OlV!U!,

Hier beveelt hij geen groote '8.&oderin~ ID !WOO.
dan alleen in Knallen ..... r de .ernuudcnng ID
vracbtprij. eeD vermaer lerlllf ,n .eno<' ui
,erzU.reD, Het pat g~maklr.el.Jk prllLeo t.e
verminderen, ze te 'I'81boo~8D ..le bet LAw
mocht raadaa&m zijn. g ... t wo gemakkelljt tllet.
ilr beat.aat eeo strellkIng 010 den spoJrlleg lo,
eeD .,ddel v&llprotectie te m.ken. iJ0Ch.Ja er
protectie IUjn moet .an koloniale .... reDeD!.bn·
katen dao ZljO de ba.eD. d~ rechte pl.iI ..... r
.aj dIe lAIn ~uDlte van protectiw .'JD "utIlle
pla.nnen moeIAID ten nll.oer brenJren. eli lilt
moet dan geacbiaden door mldd.1 Tan d. lll·
rlchting.n door het dOllanen·dep .. rtoUl<'D'.ver·
lObaft. en r.oodra een a.rtll"Il In de K JIJllll
wordt ul1!e.oerd en de nood\ge rc><:ot.n tAr
protectie of .aD douanen ~et ....ld ZIJD,b.hoort
dat artikel als koiuniaal te ..,,,rdlin t>.undeld.
Dit. zegt de htter EllLOtt m4Mlnl bl] d.... nl~
"eg ta zIjn waarlong. de ... dlll .... haodel&.&l'
of boer k.n beseh.rmd WvrdeD t.~en rud<lII0')'-
Jnl.

POBt ELlZdlIi:TB.

Hier __ en er -i99 IIChepeD iD het jaar aan.
met 143)D5 pan.gien. w.. rvan 5.9~ voor
Port Elifabeth. terwijl er 3,)() IICheplll Ilitlleilden
met 12.270 ....... g1en. De tw.. reddinlfl'
booten .aren iD j1;oede orde. Geen ongelnkken
_reD er voorgev.Uen.

PORT ALl'J.lLD.

Slecht. 4 kleine at" Jm\)ooteD liepen d. rivier
i~ voor !Iet ontladen nn Ilcheepnra.cht. De
diepte ~n den mond der rivi.r,..... gemiddeld
6 voet tLduim. bebalve in de maand Jnli toen
d. la~d~nk zeer hoo~ wae.

OOIIT LON D BIC •

Het ~r.lag over deae ha~en bont dat in
heli jaar .7 zeil.achepen de ri,ier inkWBomen
31.3ó1 kiD oDtlaaddea en l,5CY tOD ineobeeptcn'
en dat c, 169 .toomboot.Pn inkwlUllen. 67 ,4.t36
toD onWaadden en 20,68'" ton inlOhaepten
Buikn Ihs rivier w.ren er 220 Bto~mboot.en di~
W.218 ~n ontlaadden en 41,537 toD' in·
aobeep~, Het _ntal pueagiera W&ll 2,338
&an,ekO.ln en 2.589 nrtrokken. De Lucy
~ 4.99 tdiajee Ilem .... t ell 182,538 ton •• nd
uitgehaald. De Sir Gonio .. deed .50 reisjel
eD baald. 205.226 ton and ait. Zoodat de br.r
met 387,763 tOD and il vermiaderd.

V&B VE&.SCB ING SlU 1(!8.S.

Deze i••en zaal w... raan d. beatIHde, veel
aa.ndactll ~n mutlt. ha.d b... tved. eD hij Heat
dat t!lD&ij al d~ vener.chlogt ..mor. oDd.r
baltitlr vaD een per8:>on .taan en d. r·li .. rJng
d.n kontrakteur g.heel ondlr b..or bcoetlr
beef~. u altijd klacbten znllln InK~m.o. DI
%;Uk lIBl wor bet pul"mlnl kurnwo,

H~t verela.g v..n dOln hOufd da.ltellT V~11

"r.oer Tolgt I..Ler,

POBT !IOLIT!!.

H.t aantal IcblpeD hier •• Dpkomlll '11'..
491toomecheplD ID j 8ell.achepID. Vijftien tI&~DEL EN NI.J\'~KH~ID.
IObeplD ll:_mlD om kOplrarU .n IOheeptaD III
27.07. tan uta en ru"·jtHmoltln kOplr (2,240
Iba. per ~n gerakend) ter waarde van £29(,7i~. VERKOOPI~G VA.S VA.8TGuE:J.
la het vanjtB jlL&l'waren er 8.779 toDDen minder "De bearen H. Jonee & Co.• erl:.oolo·_""'" I\' '. O·
Cew_t. l'let ilIwlcM v..n vracbten hier ont· her!( eeD huis in .u"...I""g woJr £I:.) ."'~. co
laden w. 12."15 toD. waanlUl 9.300 aan Ing.. in Kerl<nraat .oar £~; t .. ee .tu~'eo :r·.llJ~
~oerd. goedereD direkt lilt Engeland, A.o iv Kerbtraat beb.aJd.D £56 en £57 r"p",,, .. n·
In"oe~hten werd f;,I,6t<8 olltnngen eu ',8n een "Iein otu.k grond op :\.i,w ....... ~lW.:'
£1,191 ~ kroonrechtln op hit uitg"oerd~ I "C £8,
koperert;. Drie hODderd pauagieno k "amen I " . "Ir &all I. 250 vertrokkeD, DE TR!.SS\" AA.LSCHh: :S.\ T10~.1. LE L \~:r .

5T.JOBNS. Par.roRIA, S' April. (P" T',~rjjl )-~
Ti8lde algem8ene jurt'crgadering VaU d.. ~!1 i~.~
honder-. der Tr&rl8Va&l..6~he SAlional,' !.h:JIt; ...v~rd
heden gehouden Doder voorzit tenJd.dip vaD .. cO

h!llll' T. W. Beekett. Het rapport L '0';: IC .ho,
~ell nieu ..." tak.ken lleVestlgj liJD ~_;.rtn jf' :..e:
Jiar, dat er 1337,000 &aO ~OQ I l' J £[r)) ] Il~

zilTer gemunt is. De proefoalans lGi)[:<je ~"ll !}P:'

profijt v..n £37,115 voor het j ....r. "'~" "'e' 1e
direkt.euren a18 Tolgt WilleD beth..lub':t:L: .; r ;f>'.j
• .a_ Ó percent op bet ~ewoDe a.li!1h...eii..lo: .Jt6,
(waarBD de helft Vf)()r bet.aliDl: V~U het .r.' <>r.'ll
dividend. iD Juli lI't!bruikl wer-d), l{e'éC<" o.l.i
£.~_}JOO en het ull0 op de 1~ltlllWe r'··.~!.·u.: Je-
brd.cht. Het rapport ev de pruef()t:d~:J.a ,"..:~j • .:l

aangenomen .

Sedert cle IDDeuti. van Pon~l)laDd
IIChljnt : de ha.ncle! hier ein schrede
voor"aarts gedaan t. hebbeD, AlUI in·
v,,:,rreeb.teD il. er. ,onhaDgeD 11,300 in
18~! teJlll'D £60 ln ltil)3. Deze groote Term .. r·
d.rin~ li voor 't grootaLe gedeelte toe te
aebrllv,P aaD den Vlrmeerdtllrdell handal m.t
Natal. iHct w.atar 'tond niet h.. 1 diep o"er
de bar. ~och dit had In den hande! geeD moei·
hJkheul verooraukt. De humm_ter i. VaD
g ... oell~ dat al. de bar door midd.1 YIUI HU
dredjter; .erd uitjt.bag.r.rd St ••JObDI bij
(h.t LoiJlden of Dn rba.n nl.t.al ten achtenn
• ta.n a~ een h.ven. JOH.A.N~EitlURG3CllE ONDER:.:\ ,E;, :W·

V£REE~l(iI\ (j,
~PSCHE SPOORWEGEN. JOlLur.... au"". 2~ A.pril. (P" 7, ,..",.', -

Op de zevende jaa.rver'{&d-'Jrlol: 't'I.I<u
Daabu.rgecbe ondeI 11ng~ b.:")uwven~er, ..... ! :
"oonilt.er dat de proefba.lans de bt,,,,:.·· \K,,- 1:-
de vereeniging aiLiegercc. Zij :.·l11f'.: t. oJ
op e~eadom in Joh.&on'·lIIburg l:",e~·
... remugiog WY inataat ~t" .... eeet ft>_.. m.
denden te t'erklv8n. £.':J"':l lJ Jon8 ,Jo:'" L~ .. ' W"l'_

voor de direkten.ren, 6C "an £ ijJ V,j-J;

..mbt.eo gMLemd.

INSOLVENTE B01l:DKU>.
G&DWoN6!!N 8iu:~,lIr'ES'nl.ATlI (\d(}k:"'> I .vl.

Jo.coh Cooper, lLl,arJem, distrikt L' "'ud..."

&!:K.E!llRG&lf TO Dl.TlU8CT[J! (.Eul:Jf:ltJ.

In de bued.lI YUl :-Daniel Joh&nI,el Et': _:"."
V.... d... Berg, JObtwD"" Heod". l ""•.
1.H.soon. Jaoob J&cobo. Coet.wr. Lho.r:td ~"".
Gilling.. JOb&DDOI Gerhudta Ko ,to Jf'&:'"
Stephaa .. Petrus V..., NIekerk. P,,,llpi'C.' U,Ciel
S.. anepoel. Robert Wadehoue.

VUlYILLI.1 1IO&Da:LOV •• ' ........

Sola.on Horwiteh, ~paSad. Ocll:er J "ba,o""
8taphanua J'red..-ii l'~. :S 'oit.ge<1a.éht,
Olldtabooro- ThamM ArDolctua Theron, Ciover.
!.y. Bar-IcIy Oon. George Frederik ll.allbenhei·
_. VopifOGMin, Oa4&11boon. G«>rr 19J;11ILrId.... J aa.pIW'o;
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BWA..ZIEL1ND-ZAXBN.
BUX.D8DOU. 2.5 APILIL. - (&UUr) - De

Dieu .. e W.tt.1I 900r bet bRt.ar nil Swuie-
I 'nrl k )wen up I ),{@I in wprkioll. .l)e heat
K roo!b .al adlDlel.trateur KIJO. leeu polil.l&-
w.obt 9an IOC blaoun zal g"laUoaeud
"ordeD.

Alle 'mbteolU'ln theo. ID dieD.t ullen
mot een of twee altaondenogell 9an hUJlDeu
legen "aordIRen dl~o.t onl.alacea WOMIfb met
betahng YaDz.. _den aalaril. eD de _etteD
d.r Trao.n.al 1U1l811zllOveel mophJk 'oege-
put wordeD, zond.r met d. oon9811~1' ell
IDboorliqeDrlOhten In .tlijd te komeo.

vr. Á. LIPPUT.

WIlhelm Auau.t Lip~t. koopmaD "aD
Kaapatad, Btood beIObaldigd "an YeLl'YrJaolUnl
eD hit. altg.veD YaD ... YarnlllGbt dok.m.al.
Het bof 'IfU 901l(epaln mat toehoorder. .0
de hoofdn!chter, Su J. H. n. Villiar •• " ..
op de bank. De UDJdaoh&ell warec acbt m
&aDtal ea hielden ID het IChrij ....n ....u Yal.
lO"e Wll.ala op uum .... n A. B8Jt • h.$
altlf.nn durf&o. De "eraohillllGda lOmmen
daaria nrmeld waren £104..035 2•. 6d., £53,000
.11 .£11,'00.

De procurenr-generaal 9er901gde, adl'obat
Bearl. "etIIoheen "oor plUOnlar eu ad"obat
Ja" 900r de b_ Bait a: 00. PriIouÏ&r,
dia eent aob'-r Iljll adYOlraat ... t, plaatete

I'ntrU"'.lIlJTZJlUBG, IIi APuL.-B.t pule· mcb in d. pnlODlerabank bij de komat nn
de. boofdreohter, BIj pleiHe IChalálg op•• Dt werd bed.o OlD twaalf aor .... 1fN'''''ItI all. ubt aank1aohten, doch Mlel. lalar dat

III tegeowoordigheid "all een I(roo... meaip hlJ,..n intentie had om lemaod te bedrla-
De opeaioprede ... t dai teud.1 oOlDlelelelliJk JIeIl De hoofdnchter Bei clat hij OllChnldig
g8YJ'Ugd Inll. word.n 9Ger de "erbID&1 of ~eohllldig moeat platen. WMJ'Op IUj llGbul. EEN GEBCHENK AAN HET VlOTOJUA
"aD de hJ·Dmet UDWlltD. H.t parl .... nt UI dIg pleitie. OOLLEGE.

Ad"olrut hda riep DU eel1lle ge4wgen opI·"~ worden onmiddellijk '_ieel...oor- om getuifilDJ8 te linea aangaande het karalder
lUenlug te mUeD "oor aet baginAea m.t d. ....0 Lippert. De gctlllgeol' I'an d. haeren
liJn ..an V.ral.m naar Tagel.. Ook 900r cia Da'rid Ilhebe, aarly Bolaa en H.Dry Mt.&hew
OOD.tractle "an de hJo YaD DOlld_ naar .&.rderne .trekte alii te beWl)"U dat II) ... oge-
BaLIonner. D. Tuouaa.l8eb. r..geerioll heeft kl.agde laolle laren .1, be.cigbeldamall ,okeod

hadd8JI, die ten YOlle te vel trOll weD w.. eo opk.oDJI l&gn.o dat aiJ ..u plao i. de liJD naar WI.II. woord g.rekead kou !rOrdell. De ad90.
VriJheid 900rt te wtoaa. JI.1l "erwacht dai kaal ter 98rdediallll 1081dat IUJ meer getniaen
d. Oharieatown-ndeqllig UI "eopend wor- kou lIproepen die b.tK.lfde zonden 1",geO,
diD nur Johanuetbarg eli Pretoria ,oor Sep- maar bij IOht ... bet nIel Doodic &Dla.. te doea.

HIJ riep Dag .Ieohta dell heu J G. St.eytler
tember . op, die ook "erklaarde dat bij groate trane-

D. HarrwolLh exteDlle 11 nog .teeda OD· acU8I met eaDAek.laagde gehad had eu hem bil-
betaleDd. De flllAD01eel•• t.a&eo toou .. dat ICboa'lfde ala eerbaar, oprecht mao.
de nlultalen la08hger aIJo dan urwacht GetuiiIChriCtm OIIlWDt het karakter ....D

&aoleklagd., g&jI(8Yea door pereooell iD
werd. .&.merib, iD "Ier dlanat angeklaagde aldaer ge.

De Oou,eDI.1. Iaautledeo Febraari aan It- "ee.t " ...... n 1891 to~ 1896, werden on ,oor.
RUO met de Tran" ... 1 wordt wtae"oerd 111 gelezen. Alle Ipraken met lof 9au .. Layard,'
een vMeudaehappehJkeo IUD eo de 1I110lltera oud.r welleu a .. m LIppert daar 'Ing.
9ertrou"eo dat deze ten yoII8 het r .. alteat De proiranar-g8nerul llei dal mao DIe' UIt

bet OOg kOD Yerbeuo boe em.lig deze Jukaal bebbell, dat er no 1'er"acht wnd. W&IJ. De mlldlad bad niet alleeu In de Kaap
Het gOd1'atDament heef; fllrmeel d. nrze- .tad, maar door gebeel Zwd Afnlia ondergaol(

kariDg gekregeo dat wauDeer nar be' oordeel en "U.ode gebracht. IUlObtlogell die I.Dg
van barer lDajeltelte relle.rlDg de tijd ... a- gfstaan hadden waren door de&e daad tot

d' Z lal d doodergaug g.'lrachl.breekt OlD e admlllllltral.le 9&0 u .. on er Ad"oout Beule ZlI, det allen, die IQ de
koloDl.al bebeer te plutaeD, buer maj .... us zaak betroi:keo _reD, zicb In een haut niet
lefIMrlJlg Zulaland aau Na~ .. I oY8rbau· te beIOlt.riJ....o PlJnli)k. poaltie be,ond •. ZIJn
d'leo op zDlk. 900rwaerd.o. waaro"er m.1I cheot w.. eeu mau di. Yr08Rer lIei.rd eQ ge.
mOJrll 09ereeDkOlllen. acht wal. eo ..oor Jareo w.lbekelld IQ Kaap-

.tad. TWlDl.l1e Jareo bad hl) .1. b ..od8laar
eerhJk geleofd. ED DU plelUe blJlChuldlg op
de aaultlacht. PJ'JIIOIUer ".. wel Diet lIler,
toe~ de tw&ede en dllrde W'lIMla ultgell.no
werdeD, maer het If88Cbledde op zIJn laat, eu
&IJO oIimt "elllChte lijn klerk, den beer
Cap.Ue, ....u ellteo blaam te aUI"ereD. Pri80
!Uer w.. DIet gehellllllDDill ..erd"eneo, IIlMr
bad deu heer .H. .Hicbaelia ge&agd dat bl) bu
plaD w.. naar Enaalaod te laan. HIJ gerb.t
de Koloale opeolijk, omdal er toeD DOl ReeD
ladachte wae dat de bank IIOU"lillen. ToeD
de ,eheeie zaak oo$cleln "erd ICl1raeCbiJ eel!
brial &aD .e bank om .Iob op te Ke"eu. Hij
bleef ugen of tien dagei in LODdell, eo achreel
aaD eleD heer Beit en de SWIIldard .sauk

Dil booCdrlChter nl8Rda ad"ooaat Searle
waerom pn.aQJer IIloh Diet 0P88itlY8D bed O.
clat "aUDI' telfeD hem ~enld "' ...

Ad 9<lOUt Bearl. lIel dat pM.OOl.r toeu nIet
Wilt wat g.ohied w... HIJ bleef QJet In eo.
geland acbter Weg.DS bet dringeDd genoek
"ID betreklnageu eD YI'lendeo.

Ad"olrut Jote: Niel de heer B8Jt.
~eholl: ... t Searle Het had Dleia mol deo

keer Balt te doeo. Hij 9erbet .Engel&ud 0111.
clat mea hem _de dat aDdere lliet I't IljDe
9roawen kladeren IiOU gezorgd wor en. De
adYOlrut beeohreef DU den tijd, dal iedeNillD
dol wae l'aD wege de apekulatie-Iroona, die
ZIJn olieut ook aao~reep en waartoe IUj er
k_m zooder DOg de bedoehng te beboeo
lem&lJ,d te bedrlepo om lOuder authorltelt Beit.
DMIIl te ~bralkeo. Toen hl] w.er an meer
In d. moeilijlmeid kwam, beglog bij daden,
dIe ... Ieo eilande eu ondergang bezorllde
Hoewel ZIJn C)}ijat wlIIJI&Dd wenllOhte te bla
lIl.ereD, _reo er toch uOl! andere perlOn.o,
dIllook gerautwoordeUlk waraa YOOr den "al
nn de Uruoo Bank. Ala de 4uelrteursn
niel d. roelreloo.. lpekula$le In de hand g~_
WIIrkt baddea 1011 hel nOOIt tot al di. e118l1de
!fekomen alJn. LIppert zelf bad geeD "oor .
deel vaUwZijD daden gehad. Nada. de ad ..o
kaal ID welaprekende woordeu het gejaagde
In8JI 9an prllonler IV Amerika beaobre ..eo
had .ind18de hIJ met een matig VOllal. te
"racen.

Op "nay vaQ d.n boofdrecbter giDJ de
beat A. Beit ID de get~Dbank. De.e erkend.
dat toeD d. bank l'POra&elde om "erd.re
900J'ICbolteu aan r.IPPert te makelI, hiJ (g._
tUlie) "18~ dat Lippart tw .. '.rnlacluDgeu
geplMtld had. HIJ lDformeerde de baDk ecbter
IIlet omtrent IIJoe Ife,oelea. dat b~ b.m dit.
mil&) WIlde redelen ter WIlle "an nou" eu kill.
d.rea. ToeD wiat l.tlllge Dlel dal LIppert
aodere "er"a1lOhingen gepleep bad.

De boofdrechter zeI deu hear B8Jt. dal IUJ de
baDk nl.l behaefde gelOgd te b.bbeD, dat de
t".. "onge wiaael ... allllh w.ren. HIj kOD
1I"'gd bebboll om Diet meer WJ_la h accep.
taareD. die op Ii)u Daalll g.g .... n werd.o.

De boofdreohterl zei dat LIPIMrt w.1 gaad 9~.
_d " .. om 'ChDld'l te pl8JlaD. Geen ]Ul1'
sou ham onlOholdig '81'0nden bebbeD. ~e
PIJullJka pliabt "U bem Duopc.legd bet 90nUlt
te bepalen, det de lerl!Ohtiftheld .l8Ohta. Ala
dat "00D1I mOMt 0verll8llkomaa lDet de groofie
IOmmeo .0 de "err8Jbude «e"olgen YaD 4e
bedre'80 misdaad, zou bl) lDI_bl.n zIJn gaai.
acbe I...... Ol.t _r YI'lJ kolll8O. Hij "lat DI.t
"an eau ge9al waar ZllO grooM IDamau iii
betrokkIll •• u 100 vael t\llende en 9erdriet door
"aroonaakt WAreD. De rechter w_ nu op
cia ,al "U cia "aion Bank, en 1041"118 op
pilOIAn, die teD "oordaaI. I'an 1"98111"
plaJ~&eu. U ... dat hij door '!Jlle "ern1achiap~
nl.t kr.diet biJ d, buk aocht, maar dat b!J
.Iachte b.t kredi.t, dat hij reeda had, trachtte
alt te breiden. Ook daobt hl) dat de bank gé-
9alleD wu omdat de aecarltelt.D (de aandee-
lea) door h.m ge,....n zoo gedaald "area.
WlU'ln dl. aaDd .. I.D tot aa gebouden, dae
zou hij all. ICb.ld &all d. baDk afbet.aald e•
DOg WJDateD o....rgeboujec hebber1. Ook d•
Hehter w.. ....n opInie dat aod.raD mede
achaldig waren. D. dlrekt.urea d.r hani
badd.D g.tooad lUet de noodlg. YOOUlcbpg.
beid en bemgh.ida-cepaclt.lt te bultten .a d.
beetnardar wu roeblooe aaw-t III hit nr.
I_en '911.0 cml.t. De heer B.lt wu 00_
_lgtrlllAte ... rant"oord.ltjk. Dae bad d.
nrnI.chlDgeD Dllt lD.t die .J'D8t behaadeld
ala "eDlChelijk ".. gew_~ eo bij koa ge •
maakt h.bbeD dat eie bank, zODder 'an de
....nalaohingeD te boor&ll, Yel'dera wllMla 1f8'
_gerd bad. la tretr.lId. woorden aoltilderdl
da hoofdrecbter h.t .ll.ndllf. IlgeD "lUI dan
.....njf.klaagda ged.raDde de laatate JAran. KI'
d. ptllllfllDl18ID omtreDt h.t karallter ,oor
oogeD, eu m.t de begeerte om rachhaardlrhlld
met lP!lAde te meDg.n, kOIl biJ Diet auder.
dan MIl YOnDI. 9an zeND Jaren hardOD arbeid
opl.rgen.

~"'U~D HOP ... DI P~.-Voor de
~I.t. maal 4 ... ft bet ra ,'cr"and b"f IIlunll

&&li de Paar I gehouden op DIO.daR, 23 April,
Asn "cht"l Bncb&a8o " ..rd op ti on d~( door
d Q "l, ,." hrer J S Mar~I'. L W V. e n
aj • ID naam der lDDQJClpalo'eu aao".b:xlen,
"'" P a- ,,"put ."twoordd· D" Ea!rPII dl.
• 0r net Lol dIendeu ".reo d. Nlatlude _
M ... ~ar ..tb& Joe ltood be8ChuldiJrd 'fin &aD.
r.ndlJ'~ met ..ooro"lDeD om ean ern.",. lieha.
:lOu,IJI lead f.<l .. erooraakan De ZaU: werd
Q .l{-.Iel jd.", ..."Ior. g"lollfeo nret llekolDen
".ro" ~ Idem Fr&derlo.a, eoo kleurhDg, h.d
IC b, hUIa"u P,et G.lant eeu baan opg •.
s<' r "0 ~~vID<lkt III toeD die bem de denr
u "a .. _ •LH hIJ G"laD t m.t eeu we., Ltloge.
• ze ".&rv. n de aaD!(er.nde 901gen. "ertla.
n "n, Reu ..i, een nva!r.ke 10nR 11.1
0'·' I ,",,,o,en ... erd vPloordeeld tot I"
'·'11 j. kata ell J Jaren blirdeo arbeid.

_ I , 'Cl, een kleorUo"" .. errl ICbDldlg
, u I, U aau aanr.ndlDg, mlt "oorneeeD om

e.d. Icoamel'JI IIW'd te yeroorzaken, aan.
" '''Il hij Dampie PbJ!&I1d8l' met een m..
" 0 Ii eo baud bad " .. token HIJ

'r""" ot 'traf Lz hou "eo ea 12 lDUJIdeu.
\ Ic .... , S6muel.. Mn cabdnJ ... r, ward
,.r" rJedd LOteeu lxlete 9AD £10 of 3 maandea
'I II hiJ op ToekeJoose WIlze GeorR8 FobiaD
.eli a. I i{TODdbad gered.o eo b'INrd bad.
• l>u. Dallta. he", eeu Jaar hardea arbeid
ill .1.. ilII l'8ll ochaap had ... toleo Marl[a~tha

,J - kwam •• ~r ..oor, beacllaJdigd Pieter De
, a lar '" t !!eO mea In den rng geatokIID te
'.oh.oa. Von Il", Il IllAIUld.u bardeu arbeId.
I . J.nc1< J&<.:ObWIU.mbarllb, _ er'koo.ta-
t - IIrOOI(een be,eI vao hel bof om bio Deu l~
u-...uJOD,"",Ileer het Doodljf mocbt liJD te y.r.
'C"'JOdO d&&l bl) door 1ich.m.UJke Iwute
t' &n. lIIet la.laat " .. ItnrJ te olld.rpAn. HIJ
.."Ii IObuldl~ bevondeo MO m8Ul-I I"pl..,d
1_ hebb.1l ,oor deo reaJdeot.ID.~traat te
''_ .Ilbo.ch. HaL,. Petru. "erd 1ff1900nllt

,Ia .. on • n ~ Jur b.rden ubeld omdat bIJ
'" ."rt I'" V 181er k "1D10.. 1 bad .anl(.rand.
'l' J 'tr.au 80 Petro. A Sel werd.n "IlJ.
Ile",r ~.D door de ,un. De klaoht wal dat ill
_ ... t op b.er"DrecbteD b.ddell o.. ertred.D
u C' 'et maken V"O ..al IC be decllU'ltJ.. 'ao
, r en .er!roup De rechter Z"I dat bil 0ger-
" (1 WIL! dat ZIJ ..alsohe deowatJ~1 baddrn
~da&n Joch op tie IlItapr.... "U de IU".
m"".1 hl ban I..teo RaaD. AnthooJe PetluI
K,v'er ,,"rd reroordeeld tu' l~ maandeo ,e-
r. ,.n <.Lral eD zall,. bardeu arbeid ala IIJU
~'7 uJh-,d kan verdrageo

0. Icr~""J$., •-OANAD \ EN DE KAAP
LoND.B, II. AP&IL.- R,,,t..,.. )-1>. r~geert"1l

9an Oaaada zal b,nn'Dl<o" ¥ u ""t.ontwerp
lodl.Oeo, 900nUeniag IDakeurle yoor de tu I.·
LIng "ao Kaapsche eu Auetraliaobe "lluU la
Canada tageo dezelfde lU9oelfiCh,.u all FraD'
tcbe WI)Den. -MADAGASKAR.
Lol<DEl'I,2' AplUL.-(&vt.or.)-Een FIID.obe

d·Pe'}be ..an Mad .... kar .. gl d.t de Hol'''
III bet di.trikt MalDOp nral ... o II1Jo ea alt
bllD kamp te .Hladeoe g&drew.a zIJn m.t e.1I
98rh .... an hOllderd dooden.

Het Natalstlae Parl.,.elt.
OPBNING VANHËT PARLJI.ME~T.

EEN UNIONIST MEER.
LoNDIIlI, :.l5 APRIL. - (Be.. ) - Da heer

GordOIl ,anlOlllat, 18 'oor .Hlddm. N orfollr
geknaaD met 200 IteJalDen bo,.n dID liberaleo
kandidaat.

CHINA EN JAPAN.
LoIIID&If,2óAP.IL.-{ &uttr.)- Volgen. beriobl

1114 BerhJn "au TokIo ooL..anRen bebb811 d.
Franaohe, DUltaobe ea RuallCbe amba •• deora
offioleel bij Japan 'VertojreD IDgedleDd 1.e8ea
d.D .f.teDd nu groDdpbled op het Ohill_he
" .. tal and.

Lo.DU, 26 APIlIL. - (.&ut.,. }-He' berlobl
wordt be1'e.tlgd dal de RUNl8Oh., FreDache
"0 DUJtacbe ambaaaadeura te Tokio een pro~.l
bebbeo Illlg ....... rlhrd tegeD d. 800088llee uo
Japl. op bet Chmeeacbll 9.. telaDd.

Dd T.mu .egt d.t Japan laU d.,e mogend.
h.deo R8&Dt.. oord beefl dat eeu toege.e. aan
baDDe proW-ten een opataud nn bat JapanlGbe
'elk te weeg zou knDDeo br.Dgen

MI.. NBERICHTRN.

OVICRLEDEN
Lo JfDU, 26 APIlIL. - (&ut.,. ) - G.o.rIl&)

Crpalook dIe een dl",.le In d·. Zola.oorlol
komlOaodeelde, 18 overledoo.

\\ r r~,'NTWERP TEi{ AMlilNDEERING
V AN DE WETrES BIITREFFE.\'DE
m_ L~ SCHIKKING OVER KROO~
LA~DEN

NIOAB!GUA.
Lo JfDE', 26 .AP&lL. - (&uter ) _ De beyel

bebber vau de .EDgelacbe oorlollUObepeo beefl
N'car&1rDA nOl dne dlg.n to'lel~.n "oor
betaliu« VlD de IChadererlf08iing "'D £15,000
door de EogellObe regeatlng geelICht WCgeDI
bet oltdril"en ....0 deo EogellOben nee COD.ui
Wardt bleraaD niet YOIda.aD dau lIol1en ele
EDgeleehe oorloll'laobepen ConDto blakkeereo
eo troepeo laadeu om bOlt no de.tad M
nemeo

8T~D8IlAA.L.

t "el"cor.tel. waarbIj Artikellln " An 5
" • .. et O! •• rhuar yao krooDlalldeli. 18!!J.
',r Pt 0 "ordaD. c",oe ..eu. &I1u wal ID de
" '''0 18'7 oYer dal ender .... rp telPeo dit
• •• tel .trlJdt. boudt ID d.t de Jurhillllohe
r •• reDt d,O ~t .... ld moet "ardeu 'oor grond,
~"~"', 0 onJer de proYllltl8 'aD de I.ode-
r '.j ... 1Uil 1'iiI', kao .lcekoobt "orden door
"'0 !Klm, g~IIJr. aan t"l~tJgmaal de JaarlIJk
..Le Iu !.rlnt OOI door llet&liDe van teD
• erd. uf de b.ltt of dne-"I.rde dar 10111 k.n
ID'O .,. mou aell d.... l Uo den "rond b ....b, het
a"", '.0 U,O qllJtr.Dt afbetalen Dot'r be-
ta 'Lil ralJ de 'lu'troet "orden ecbter ReeIl.
• jor_ <oJrwaardeo ..oor bet ID buIL boulien
." h -I lavd ID bet leveD Il"IrOllpeG H.t
b,! a. '.rd ..r d. ""J' .... rop de reeeerlllg
b.t ncbt lal b,tJhdn de ooor de landeu ge
bn. u 'v[Qweo I~ te v)rder~D en de WIJ"
·.u pr" edo.re bIJ uleL b.ta!Jul! eo DI.t pu-
• er n 'an eeD yerb ... d WorJt de loop
g"-aL " .. rli -eieIl! DI~t yoldoen ... 0 .ll.
Tt " .. ard.n vao !>.tal1Ol(, dao béeft de
"<:.ur,og bot recbt all. re, d. betaalrle
~·ICeD ..,rbourd te ".rl<1aren. VIrder

tlol hn .etavoonloel 10 het Yer
I •• n 'and,,". dIe DIet vtrkocbt "orden.

DL' lbotalIDI! yan de IGter'st op bet Yer
bo,. .&0 d. r&lle""u&, !tonnllge ..en dat d.

r .,,, hd lanJ terD~08mell zal eD .1. :J
r ti J~ 0 r ... die kannH!I~,vlug de lDtereat nog

~~... ,d II. boelt d~ regeeMIlj! het ",cbi
I "'I en alle ,erb.:"' .. ngen .... op terug !e

Ot m-

k~ .....-KoI.UI'loI"

Up de DODderdalf lIeboad.a ,,~aderlll" nu
den ltadsraad wareu tegenwoordig d. bllll{e.
m_ter eD de baarea Searle, H. Hoalch, J. W.
Attwell, J. Woodhaad, J O. Hof~ep, J.
FooIr, D. De W... I, L.W.V., J. Gvltok, W.
Thorne. J G. MooIre, E. B. Gvland, T. E.
raller, L. W. V.

De uleu"e .~:I'IDieoleur, da haer Oli ....,
w.rd door deo burll.m_ter uo deo raad
"oorllfllteld.

De bart.m_ter ber .. btte dat hl) Zatarda_
..oor eea "lOk de el.ktriaohe Iicb teu IlOpead
bad maer bij die "eiellenbeId ""rgeleo had
te :aeldeu dat de beer O'Reilly de eenie " ..
om YOOrte .~lao det bet koa~rakt m,t de
g.. mMtaoh&pPIJ geeIDdigd IOU wordea D.
oprlobting no b.t elektrilChe licht h.d £7 5,000
geko.t.

De kontrakter "oor het .chooDhoaden der
.trataa werd m.t .£3 behae •.

H.t getoeter nu de 911Obnrkoopar ... erd
oader"erp van e.u geaprek, waerblJ cia heer
De Waal900nt.aJde dal de z... k naar het OOIl11&.é
gerW_D word. ter c0II8lderatie. Dil werd
uuaenomeo.

Er werd bulot.cm de boomeD eD de beIDIDg
ta.. cben bet operajlebon w eo dil beur. WIIj(te
Demeu en " ... r het 001111141 "n publieke "erkeu
"erd yerwe-t.en een .aDbe9eling om tanden *e
nagen ..oor de Doo(hge 9erenderlDi"an MD de
woolDg 9an deo iuperln$eudeot 10 de pUblieke
tamen. Een aaOlo.ti: vau de voe~bal. en cricket.
olnbl ID d~ tUIoe u om lpeelgrood ID Vlctona
Park "erd DIet *oeg .. t.aan eD bet oolDltá 'Voor
bet .aoplaDteD yan boomen zal IU be~ "."olg
kennIl Iuij~1l ..an alle boo_, dIe weggeDOmen
mOltea worden.

Omtrent den atletiaoheu groud te Groeae-
pUIlt werden plaanen dear hit oollllte na
pobli.ke werken IDledi.lld ell het 001Il111l werd
,_btijld &eudan te vrag.n "oor het noodil.
werk .n "he, i:oIItrakt Illt te YOaren. dat uage-
DOmeDzoa worden.

De ... k nO d. pa_&aobaPPlj OlD ai.a"e
PIJpeII $e leggen werd llaar hee ooml~ "er-_n.

De .k_tla YaD dmlliea".11 weg Daar Groen.
plint tn-.hen heK Diea... ao- Hoepit.aal
eo den boofdweg orar een d..t Jl de Gl'OeIle-
punt I.-te"elde, nu elm boek 9AD den
JV8llIlIluur .... 0 het lÏJeadom yaa bet hal'8l1-
bealaar Daar deu hoofd"el tegeno"er Porte-
wood, w.rd terag ....rw_ naar b.t oomi&.énu
p.blieb w&rba.

Permieaie "erd lI.pnn aan de h_n
McIDtyre om eau atoep 1'OOrao. ~, Br_traa~
t. repareeren.

Goedp!reard werd eene &aDbn.)jnl "an
he*ae1fde OGlaJté 0. lInDoire op te rieht.eD op
deo boei: "ID de Morgenmarkt.

BealoteD werd IN Iroe&eD "aD de puaage
yaa d. familie d. heereo Oli .... te betalen.

Goedpkeard werd d. hallde}iog 96n bel
00.. 1.. 8n dali blU~_&er in zalr.e de "erba-
tering YaD het 't'OIIq,ad ID Waleatraat. Da
reg&enlll had toeatelalllÏDg ~YaD na het
voetpad tot , "oet ta """ideo "oor h.t
polibeb1lleall eD de heat Sac had zlJa gread
0 ........ 910 "oor .1;100, op _ditIe dat de nad
de RrellllDuar ....rplaatáe.

De aaaIt: nu de plaata 9OC)rWOIIlag.n ,oor
den electricien 811 d. e.ployee _d teruc.9__ DUr "at OOIII1té yan Pllblielre wer-
k_.

H.l&elIda 001B1&ébenl &aD deo teuder YaD
1.n heer Brandon Jrirby &aD te neman 1'eOr
d. wtgra'ria8IIG iD ".rbaud .. de nooi_ken
iD diatrikteD :I eD .j.. Goed,rekellJ'd.

D. tend.r "an dali haar Van de Veo 0lIl d.
aach bl) de machlJl8l "aD de elaeirieehe Jioht.
fabnlk "oor la 3d per l buhela t.e koopeD,
werd MUg_ea.

Op aanbe9eliuI nD h., ooml~ op laoderi)eo
'IrI1'd een atak grond iDOanterbury.$rut. groat
I.i76 uerbnte roet "oor .£36 aan deu laeer
MaddeD 9erkOcht • kreeg de beer B.. Whitton
verlof om _ Itreep jlroad 900r DO.20, Roe.
Iand.trut Le oahelneo .a er bOOaeeD te pIa.ntea
tetreo de I1OI11IDal.hUllr 9AD 1.. J)ar jaar. (>lid.
..oorw ... rde dat de raad te eeDllf8r sij4 ele
olDheiOIOg- bD 1f8IJI8m*D, ala aalb uooclir I.
..oor bet ... rbre..deu "D d... pabliakeD we' ..

E.ulge petit_ vali betroDer. "0 Bn I~.
bnt- eD RoeIanciek'aa~ OlD be.. 900rzlt DIDIl
'oor deu af_ YaD ,... ... ter ".rd naer h.'
comité yan publieke "arba gerwezen. Zoo
ook eeu petiti. .OOr hat opeD.D .... 0 s,_.riDC'
lieldatr ... t.

De beer 0' Reilly t.rok ZIJU 900ra ....1 CJIII de
re ..dner~erm.tD elke w.. k te boud811 wag
eo cIaar.ada 8l~ da :utl.lAlI.

POLITIEK TE KIMBERLEY
KI.l18.... uT, 2d APRIL - (Reuk.- ) - Er " ..

e~u llroote Yergad.rlog Y.n b it PIlblIek ID
bet .tadhw. IIllterli'l'ood, IrMr de elelq heer
W. Ro .. , LW R, eeu Ultlt.kende polrheke
toapruk bl~ld. I I ant .. oord op eeu 'fraaie
waarolD de Laloeater Proapect olea lI.prokla-
w6<lrd "" •• el de heer RoeI dat bIl eeD tele-
Irr ...... 0 deo besr Jobn Ptoll ont .... ugeu bad,
WUMO Remeld werd dit een mlnnt" .. >or bet
op,u8~elJen ..an diS IDljoeu un dl!D gou ..ernenr
gezoDdeu WY eu hedeo voor deo ult"o.rondeD
raad lOU kOlDeo.

I ERAMESDr:ERI'lG '·AN DE LAND.
H \ K ~ 'I~\KTE V.l. 'I I' 7~

"'618'00,"."1 " •• gL l(~d"OD",n oDd.r.~rll
'0 .padDI( 'an d. JOlltbeld der gr.lllen ID
~t'~ ea "&allU eeldi( eljlen .. r .ao Ifroad, ~.
-~-o o......t groDu d.. berme~en li, .eljffrt
U,DI aam t. Leekenoo op eeoe o,er~enltolD.lt,
• p je WIJlO .1 ... et 9 Yan 18ï9 ..ooraobriJft.

EEN POEET l!o. 'T VERDRIET.
KlliIBr.RL&', ..!ti ApaIL. - (Bouler) _ De be.

echuldlglng vau ItrrmlDeeieo luter gebracht
tc Ren ae'u mall. MOlr gel1AalDd, door den
editeur nn de D F . .J.d,"tl.ler. werd d')or
den m&gllltraat I("boord, eo de zaall werli toa
unltaaadeLl DJcderd&j! U1111lllteld. Seo belIDR-
rIjke trek 'fan de ..errlobt,ogen wal de ont-
"Ilrkeliog, waartoe BeD opmerkJog Yan deu
lIIAgUItrut 161dde dat bIJ belIlIJn plJcht &OMte
de aandaahl "ao deo krooo ....'''oiger te 9M
tJg~D op zekere aaomerklngen ID hebelfde
pamiUt omtl'Ollt den prenller der Kowole.
Borgtocbt "erd bepaald op £600.

RONDLQUPERBWET
Jl' ..etuooutel, dal dl'Dt om de wet op

"cJ, )(lP""J te yerldareo eD te amelldeonn,
~"'.,.I Uit de ..olgeod" t .. ee aruk.l. -II,
,"'0 ""rooon, Ila he' &&noellleD 1'&U dae "el,
"D~"aagd al. eeD IDI. "anordeloJk perICOIl
, ~·n•• ""tle 4 Yan ".t Do 23 .... n 1879, al.
i .. m-od~rd Joor "eL uo 2, ..au 1889, zal
,. ~·."t"O .. ~rd.n louter o.dat d. rUld.n'.
ru&,; "I" ..t, Yoor WIeD hIJ gelaobllllt, b"YlDden
I. d.t de beacbnldl"de geeo plan had te
Ir' tAr tl)de det hl) op een pJ... te ae"olldeo
'·re In ,f nabIj MOlle wooDhnl., WlDk.l,
rna.u, 0 .tal, bruteDbDI.. tDlD, tnJllgaard,
".. faode,. IUjl8ll1uLell pie". 2~, leder dIe
• ,-t P.... UUD de&er wet beecbuldlgd wordt

'.a • Y.rteodlog '.Il .rtlkel ~6 vali wat W
',a ", ,mtr.n. "lID bet boC, YOOr.... 0 bl)
'.r-.n'Jat. zaJ b.!Yloden d~L hij b.t Yermoedeu
.. >cf biJ -'0 plall ..... te It.ellea beeft. ... 0
'en ;:·nomeo voll{tIt1artIkel 26 ..an IIfIDGemde.
~, ',n d'.Dletteg8nltaand. terat.ocd IObul.
e l ".'llden .or'-'eo aan o1'eetreding ... c
., •• 1 I van ... t ~J ....0 18ï9 •• 11 geameo
~."J IJ "et 2ï Yan 1893, til bIJ ICbnldÏ(Ylo.
j O~ v1d-r .. orpdn "ordeD "D de boeten
Jowla jI"o()@lDd

OIl ....N... \ BI .. 8T ....t.T.

TRANSVAll EN VRIJSTAAT.
BLO&JHONTIII. 26 Anll. - (&uur.) - De

Tran.nalaebe reg.enDg beelt .r III toero-
.... md eeD d~u&etle 91U d.a VrI).taat. t.
OOI9&ogllll.

BISBOHOP VOOR MASHONALAND.
BLOllUO"T&I!I, 25 A.?lL.-{Bet.Ur )-Aarta.

deteu G.ul word bedeu tot bluohop ....D
M.. bouland g.Wljd ID te, .. woordigtl81d ..an
- Kroot. g.meeate. De m.trop>ll$a&n eo
d. bl.eJloppeo 9a1l BloemfoutOlO, SL..J'ohD. eD
Pre.&ona _reo tegeu"oordig, ben ..... D8 MIl
groo' &aD~ jlMateliJkeo.

'1..- \. RB••URLloe ..

LAN DBOUW·UNIlI:.
JUHH!<I!!SBUlLa. 2~ Apail. - (&ukr) _

Ulller~na"oDd "erdeo de afg ... aardigtlen nur
de I"Ddbou" uale op een baDiet Iloibaald door
de plaateeh)ke ..ereeDlllag la bet Grand
NaLlon.1 HOkl

"', r f' F:EN WJ<:I[EL1JK~CHJo:.'i HAL-
\ I;r; V .AKA:'( f1EDAG

" •• oor!t<ll bepaalL dat all wlDlrelren
a. "'.ptlChe alde",loni, beb ..l,. td SlIDOD•.

, od t~ Malleoburll en KalkbaaI. op Zater-
l.ol1l1lddalr om I aur, baDO~ "10.keI. la lieD
• 1·C ',,'kl •• L eea wla"ell~r bel, dan kan

'. ,....t~ Yin , Z.""rdAfr8 op Donderdae
, ,'" "0 '.0 lat.o.r .. ,er YlJ'aDderen DUt.
"'hO .onnll ó(eYeurl. aan de pl...... hJlIe

lJ .. ''I.rol "LJ mtr_'l"o. dn. ma&Dde" YOOr de
• r. lor n~ til""hLrr., bakken, Vlocbkoopen,
'0 'aDo uro. bao&etbak I:en. I:JIliJhlll.- ol
'olQ "JOad"". ha.t80IJd"I.. photografen e'1
· .J·r. "n boeht.aU"n op C6n lpoor".g .
eo" 0 I n '''0 due be~a.llnR Illtj{elloten De
· "e rneur z.1 het reoht bebbeD eeD publiekeo
• '·0 VOUOIIItd&j{ta proklamooreD 10 .. 01111

lLd.r JIll" kt of deel erur Dad.t de
11 "'.'Looll daartoe bil meerderb'ld 9.n
\ "tnw_r b.o.l.'~.n bebe. u D•• 1.obl.8r. eo
\lI' , enz, Ir'Ji!all b..t recl,t buoDe WIO.

r 'II k"" d... Le slnlt ..a al. le zelf
\ l rt ""1.'" 1\,. Lle ""'1. JU ban dl.t.n." .a.n
""'"L . ""18 le daarvan IOChnitphJk unnl.
.",., '." LI" 1,I&&tseIIJlr.e aDlhorlLolteo. In
"Ien • •..·'n "'n pubh.,ke v.kantledag nit.
, 0.,Ol", JO<j,~ d"l1 b.hen y..k.n t Iede I{ d.

'If ..
1L

04 '( ",luI;;'O Apot.baáen k.noelt "D

1 I nl Jr .I{,,"bl t0C W a ur 8 ."oDda optnst,aan
.. nocu to later "peoell .. I, er I.t.

,_. • r, cll~ II Ook wlol.l. 10 ba,en.
• I· nl. on aaa scbepen ~r. 8Ioumboo'"a

, .. r .IT., wat Ld uoodlj( ~..bbeD 'V,. de
'It " on I <bbon In beL diatrIkt moeteu d....

" Vall ~eY.o la Dell ID bet dletnkt
- '"IPU 1 I raJ \ I.t 81UIUDg Yau .'Lkel.
i tt. f"'! l)!Ct rtHdwme.: rdtl ba.ITe TakaQ-

I~.. "'11 bo,t,.." .... n £~l Wet "cb
f b JI .."de lan""r d"ll 0""

10 era JVJ, ..koh Ik. g,.y"Jlell
"JIo,,~~ )"'rl .. lj LP 04 d~o 'u~catcJJttU LIJd

u ~ sr.",." \JJ' b oot MU fjltJO boet"

MDDLE. TREBELLI.
JOHUJf.""1I.6, "6 AUIL.-{&uur,)-Mddl.,

Trebelli pt baar laatat. CODeert lP.tereo-
"'ON. De .... 1 w...... olgopab en aao hit

mdlle. Trebel.h
drre- oC Yler'
praohwKe boll-

• tnd. 9&Ubet 0 locart oatnog
• eD 1(roO$e oraLI. ; III "erd
_I Lerllg,eroepeu ea kreeg
4!aetten pr_ot.

VREUGDEBEDRIJF
JORA..II1<IKIIlIu.a,2!i AplUL. - (&ulM.) - De

Tra.a.n .. leehe oricketer. kllll'1llll8u bedenmiddag
pe~ ooacb YaD Naw ... u. H •• mDJnekkorpe
der WaDdere" speald •. "see tbe Cooqamnl
Hero Oom8ll" ell een Kroote meDlgle gaf bet
l.ea. Dell WellrolD ..ol geel!lt.dnft.

- 1NBOORLlNGENARBE1D.
JOLlU",,8BCR6, 2.5 ArUL. - (/levUr) - Op

"Ile 1'erl(ldenng Yan de kamer 9ao IDIJD"
zeI de 1'ounlttflr dat. de k"eel.le "ID gerlallag
"'0 looneo Dog aDder de aandacbt un het
comlk 'ilO de mIJDbeltua.rden .... reenllll'g 11.
[lilt "'pport benchtte dat de tiJd Dog DIet
gel!<:blkt W.. alii gedwoultun gerlaglDII .... n
luboorho~en,ooQ.o te bewel".n, maar het
COmIté Y,-,O:10botlrhnl(.narbcld "Iollboopte nIet
eeD yellal(Hl1! wt .t.od te .ulllD brenlf8D.

EASTLEIGH CO\IP.lGNIE.
l'uTuI<1A :I, Apnl. CP,. Te/eflraal )-n..

t.-lc J....,.."rg ..<ienog nO d. !:ull"'gb ... "..L.
och'pPIJ .......d beden gehoadeo. HeL ral'porL
meldde dat tengevolge 1'an glOote Ullffa1'8Q,~_
bonden aan bet In .. rking zetten 1'an 100 0
tp"OOL .rgeDdom, de WlllIt· "D verlieRekllllUlg MD
udeehg uJdo 1'aO £8,119 !.oond.. Ii:ohtc>r I.de
VDOrOItgaug aedert Ootober lBWl zeer i<>ed ge_
w_t en een Yoorwpoedrge LOekoawt .. erd var-
_ht.. Om bOl 0rwtrolr:1ten .. ",taal nu £ti,'~
t.er.g te betalan bad mea 8 p81'08nt obllf!&&lea
op hat __.. 'l'M'band Ullgegena 1'oor ,t;C>,iIOO.
Hat ntpper't w.d _geaOlDeD.

HuN DGAAN uE HOF •
JOHA'NlI:lSCRO, ~tl Ap.1l -{~r ) - Door

heL rODdg.... nd. bof werd Joe. Alexander~.
dril J.r.n hard en arbdld ... roordeeld w.o8
braodatlclltlog aan de CbalDp d'Or wJDeu.,

GlO Morrla "era to. c.. a.lf ~deu JaardeD
arbeId 98roord .... d "oor d .. cliafáal fU £17
door &alrkerolJerlJ op cia aarks nr~---=-

-ca....

,"
II

r~RAMJ ~/" ~_kl"(, \A .... DeWET
Jl HAl'iD&l '\{t;Hh.t:..' I' ••.

I •• c .... ·')Or,'.1 bt-ebTlJf& " ... rnl$ een ha:J.
" ..._rll ''- d. d""leluóeo ..an d. "et YID
I ~ lO""t b•• r.a..o eLI .~Ik. bijaoadarbedea b.'
leo Il&A.IIt, mi)8~ bnMten.

KRIMINEELB ZITl'ING.

EEN OORDEEL UIT NATAL.

(VOO!" iUtl ltQo/cI.r'chter.)

BONDERDAG, 26 APRIL, 1895 .

VRIJDAG, 26 APRIL.

DIllllT.L.
John Kelly, klerk, plel~te III.t eohuldlg op

eeu aanklllGbt 1'aD op 27 Februan, te Kaap.
.tad, ID het kantoor YaD Edward Poole, lP-
bro. te UJD, 811 daaruit 8811 l(eidkll' mat
tlOO, oheq_ ter "urde YaD .£17 15 •. lid.,
drie br&lldY8raakennppoliaMo "0 .£600,
£200 lID .£200 r .. pekti ..... liJk, 8811 polll teeen
°DIBlukk.. £1.000 en "0 peuaemw ge.tol811
te habbea Hij ward llGbuldl,q be900den '0
tot 18 DlAandan 18'9a111uiatraf I'8roordeeld.

.Brsi,lltie vau del
H. H.'.eyr.

De 90lgende brief, waa"aa on. kopie werd
tDel!esondeD ter pnbllkaue, .p .... kt 900r aloh-
zelf.

Kaapatad, 2' ,"pril, 1895
Aan deo ed.leo heer ti L. NJ:UBLISG en dOlI

weled. heer CIl.l&&L MAR.I" Stell.uboaoh.
Wurde heereo,-Veroorloof W), door wd.

del YaD u, al. miJD vootsteller eu lecoadant
reapelrtle9elijl, bl) de Jong8te algemeeDe DO-
IDInatie ....u kandldateo voor de we""eDde
..eJ'l!ldenn" IDIJD leed"ez.a lDede te dealen
laU wjoe OIlderetellllflrs ID U"e kleaafdeebD«,
clat Ik naer IIU aIge ...ee" hekmd le, W) 9.r.
pliobt 'beb gnondeD lDlJa badaukiDg II. lid
'fan he~ parlemenL lil te zendeD.

Ik d~ .ulb wegena redeu.n YaD grootu.
deell peflOOnhJkall aard.
II weet uiet ol ik ooit weder lDIItMi al

II)n mIjnt dieoltoeD ta I~ ter beaehikldnr
9&n heLIlJ Btellenboaoh of _ andera Irla.f.
deehug. Maer hoedania mijn toakomat ooi:
moge IUJn, ahOOI UI ik dankbaar pdeDkea
aao bet urtroa". da~ mljDe S~boeaohe
nleDdeD "IJ IIChonlreu pdareade mijD parle-
melltaue loopbaan I'an ruim ZeaUen jaer.

Gaarue deed Ik _* ter henunering ... a
di. lOOpbaaD, en wal !ielet ID .... rbaod met
die IDncbllng dUI reeda yaa 100 grooteu ZlpD
"" 900r aDa laDd eD die terecht de &rota
van 8tellellboeob 11, t.w. bet Vloton. 00118111.

Ik "eem daarolD de vnJheJd hl.roevens to
le .Ialten een oheqa. 900r .£260 8•. het totale
ltedra~ door IDlJ lIetrokkeo "'0 dagg.ld ge.
elureude IDIJO lidmaateobap VaD het parle-
ment.
W_ ZllO goed deze cheque te "11l.Do"er-

handlgen aan dea thell&tlner 9aD dail oollege.
raad. met hat 1'er&oek bet bedrag te haateden
.Ia bijdrage t.er. "Clrmlog vaa een .. IJbrary
of referenoe" ID YerbaDd met 900ral de hOOjlere
klaesea YaD het ooHelre. of aDders, IndleD
del ~rdt 9erkonD door den raad, ter be901.
derIDg nu at.bleWaobe epelen eD bch ......
olfeDIDgeu aDder de .tudenteb.

Met I-I"ueo dat Ik DIet IU..... t beu eeD
~rootere lOm 'Voor de .. doeleiQdeD beacblkbaar
te Itellen, met de boop del be. college Il) n
lloeden D&a1Il aal bh;"eD handb .... en, met den
weoaoh dat uw" kl_fJeeliug ID hel algemeen
8&&eda ID bloei 1.&1 toellemen en wet erkente-
liJkbeld 900r de 9neod.chal' door miJ geDoten
9an U eD 9an zoo ..ele andere Ingezetenen vau
St.Ueuboaoh, ODem Ik mil

Uw ooderdaolgo dieDaar,
J. H. HOFIIUYR.

AAli'II.ANDIl'Io.

D. NI/J,a,I Mt'r!N.ry, bet blad 98n .110 heer
Robioson, die In 1O~7 met den heer Hofmey,
D.....r de Koloolale coofereDtle I. !fIIwee.t, zegl
"Het aaDbod 1.0 den heer J. B Hofmeyr
,&deaa ow de KupkoloDle III Vlotona.Rtraal,
In de pla.t. 1'&0 WIJleD deD oud-~edlendell
ageat-generaal, Sir Charle8 Mills, te 1'ert.egeo-
"oordigen, UI alleJlZln. aeer toep .... h)k.
Het komphm.ot I. w"l'ard18nd, docb, dit
daugelat80, lOU de Kolome zeer gelukkla ZIJn
door aulk een IMIlnrum en ."aren at .. tewau
te hebbeu OlD Zald.Afril<uDliobe belaDlfeD In
h.t 1II0ederlaod te 9ertelt.owoordlgen. Het
ill zeer weDlChehjk det de agen'-gen.,...1 ....a
aulk eell belangrijke Kalo0l8 al. de Kaap
eeD lDaD YaD be_kenia II1J, en Iemand die
een per.ona grl/J,a, belooft " ZIJD bl) de
ID910c.0drljirea.bt.eaaren .. n het gouurDemeut
Op de Koloui&le ooDfereDtle ID Londen ID
1887 g.houden, Hrwlerf zlcb ele heer Hofm~yr
deo goedeD nll&lll ....0 eeD uadaukeud, ..tIrzIend
eD bekwaam raadaDIAD te IIIJD,eQ wat mllllCblen
DIet hit II11Dllt R8WlObllg II, w.. de beer
Hofmeyr UIMr.' popalair. Er 11 IDderdud
alle redeo te 1P100,eD dat la het ambt "aD
ageot·lf8hraal hij eeD lU910ad lion wl·
oefeneo, dIe "oor de Kolom" die bIJ
"ertegeuwoordigt, boogst 900rdoehlf IO~
ZIJD. De heer Hofmeyr I' tbln. ID deu bloeI
lijD' le98l1. mot .en riJpe ervarID~
die hij door IIIJn oDbe1'ooroordeeld Ilemoe
beeft "erkregeD, eu hij II waaracblJoh)k eell
man "an mear 1D"loed In Zaid.Afnka clan
eao18 ander dien meo OOeDleD kaD !let I.
dUI heal uatuuhJk daa, aangeZleo hIJ "oor
ZIjD zetel ID bet parlemeDt beeft bedaokt,
de regl!ering lrachteu zou ZIJDe dieDlteu In
eeu aodere oattlge nohlmg te beboadeo.
N18maDd kan bet hd voor St.lleuboacb lakeD
omdat. biJ oader de ollllt.audlll'hedeu beeft b.-
danIrt H.l It dwdelilk ge"ord.n det ru.t
yan Politieke IICLl'leo eD ..eranl"oordehjkbeld
Doodzakelijk la Reworden, aoodat bil de Re·
ZIOnd.h8Jd eD kracht dla In den l... tllteD tIJd
afaenomeo ZIJD, teral 1D0ge krlJgeo ZIJn
afWedeo wt een werk_ aaadeel ID poh·
tleke .. ken, IDOOtalt deu aard der zaak, als &lJn
ge&oDdb'ld ,nlh toelaat, al8CIhta wJdehJ k &l)0.
Met deD heer Hofmeyr 11 bet zao ge.Leld dat
liJD plaate op h.t gebied ..an polihek 88018 ID
haar 800rt IS. HiJ glIDIet bet "olie vertrouwen
9an d.t lterka )jehu., den AfnkaDer Bood
_ ... u hij zloh pu beeft JrlIscheldan, hiJ
beelt _leDhJiIen luvloed ID b.t ha18 oDeler
.Ue partIJen ,erkregeo, biJ le 180 ,au de ver-
trouwdate manneD ()uder de oout1tuent: .. , eD
er IIljO "encheid_ maleD tulbare be"llzeD
bem aangebodea ge "orden vao de ach WOII'80
bet 98!'tr.:>UW.Owaarin biJ door harer WAJeete.ót.a
Dllollten m Eolfeland MeboadeD wordt e
ben_hedeD YID .en beer HoCmeyr bobbeD
lUerto& "eel, dooh Dlel .lIe., bIJgedra!(eD. Wat
oOjllaeer beeh blJgedralf'lo tot deae benijdeDe.
waardige repatatle 11 ZI)n Inulge n&U"g8zet-
held en nrtrou"bauh81d, eo hetzij de h_
Rof.e .iob In eeD IaYen ....n pobtleke be·
4nlngbld begeeft of IIlob ID bet pn,aat
IeYeu terugtrekt, biJ zal im .. r een macht In
het la>Ild bhJY.o ultoeflJUen, UJD lurloej, nJ
die ook "arborll,n, zal altIjd "orden Inoeld,
en .r zal eeD «e ..oel "an nlllgheid III)D In
bet beWUltZI)U, d.t, mocht partIJ·.mJd op
eea oC ander tlJ<l de ",oll8l~geohed8U "an het
I.od In ge9aar brenlIeD, er een man 10 reeer"e
.. 'lfUrop gerekeod lun wordeD. WIJ bebbeD
het mlDlte vooruem"u Din Om de deugdtlt1
VIW d.zeD KoloDlaloll 8t ... hml.D te o,eraobat-
ten-ooge'WI)leld ui bIJ UJU foa leo aooala
all. aaderen bobbeD-wur biJ Inert oen be-
langrIJke Ilodie, Il)()0eud~ hoe een Dad.Di.od
en .oorzlo~IIg Dlao 1'aD bek "aamheld, ale
bIl lOllig ODDlClenbeD' eo on"8J'ICbrolLkeo
eerllJIa 18, ID..loed yerwerven ~O ..ertrolJ"en IL
b<Juemon k.n lO u ..r oplD~rlr.ehJIr:.D "raad

John MaJaD, lulnier Uil RODdebaecb, be-
lCIauldIgd yaa oDZedellJke aanraDdlDg op Mar.
jlAret Bag op de Cwemontscb'l 91akteD op:lO
Februan, werd IICbuldic be"ouden &aD!fe"ooe
_diOI eo h.t 9001111 wu Il muodeu bar-
dea arbeid.;

WaKil RiJD.U·.

DaDlel Simon., een koe~ller, en \Vliliam
Dandaon. arbeiclar, beId ..... 0 Woo:l.tock, atou-
deD be80hllldigd door acbtelooa n)d.u lelt.reo
Charlte Boot, ....D Maitland. beso.rd te bebbeo
De hoofdrechter lel III deze .... k dit IuJ niet :0· ltedreDaeD.
aag boa DandaoD aaagekl&aad kou II1JO,daar d.

1
.eeUe nu do wel aUt:en cp deo koetaier .Ioelf. LolilElI, h Apr" (Por 1iloofrM'.i-Ue C,ly a.od
De lJUle 'fOnd Simou ~u1lUc ea· ..... kreeg ~1óbar\)Ma bandicap .. eni ge.onoen door Re<lUl1.
14 c1aaeD, *wIJI Dul4.O.a ODtlJageIÏ ",nl , eler, Stowmarltet L",eade 10 lrieb Car derde.

~PO RT.

heer

I. we~t .. aarh k r iet wur te beIlIDo_,
wanl 1<11llld<leo b.t Iller heel drnll: gedureacle
de Iaa~te pur .ekeu. Eer.t uI het road.
Illl..nd bol nu.r • u de > ad wae vol YaII lP·
11111180..ao~ekl&&gdea eo kl&jCi:T8 'loen k_
J.~I lo 1.... lOet haren trocop bier eD 111) 1"u'-
'e ball, no •• eel geDol Ifedo...,nde fier .'I'OIldu."11. wlt blULJ' .pel betr ef t Ir:ao n lem&DU In
Klog kra,l!fm, waOL dat " .. Dlllltekend, "oor-
aamellJI: .. Run Wild" eo Jc ., ZIJ had
bet huis vol alle "Ier &1'ood.o en lIloet hael
wat ge:d 9an b,er wt genomeo bebben 'I'oen
k".mon d. KaapllObe cncket8pelers eo dia
ver "eli I,u wat 0plI'e"oDd""h.nd onder oud .a
)onlt, " ..ut ZIJ zonden oase .Jleleu hier wat
leeren en dal hebbeu "J ook op de bMW
IO&Dler Kedun ZI) Ir.lopteo ooze ,pelen Uit
biJ Opr <le !Oo runs op de eersee lonlagll. Dal
b.dden "'J tocb DIet ..erwacht , maer ..a
Irder. kOIl Ifebeurd h-bben toen elh lIpelu
.,ch lOO bang mv .. ' .. ' yoelde a.Ia hiJ moaat
IngauP

GedureDde de l_t..... weel< bad Dala Col.
18jf8 oo.loten om I(eld 10 Le gr>denm voor hel
aleu.e Il6bou .. dat Diet lao~ lI;eleden opgerIcht
.erd. Vin M&and&l to~ Woenadar wueo de
crleket·matcb •• lo8ll den _ang LUlIaob811 t_
team. ....0 Oosl LODdeJJ ell t"ee YaD hier.
DIt 18 ....0 Jaarh J It.eh k>arnool 1'001 eeu .obil.,
dat £20 .terllng "081. Verledea laat: .. ad
D..le College hur gewonllell Maandag .paald.
Dale College tegen de pllblu.lte aobool ftII
OOIt Lauden eD WOObiJ 400 mllB_op de __ te
Inolage De l)l0Cd8ao GraDllIl"r SchooJ, 0_1
L~oden, lpeelde teRen de DlOceaa. Gramaar
School van KIl:Igwllh&DLlitO"D eo WOIlmet ~
rlllJl DlDeda~ .peelde de DiooeeaD.Grammar
School, Kiugwllllam.to"D. tege. de pDhlialte
scbool 008t L?lldsll, su .. 00 m.t b~ ruDI, eD
Dale Coll8l!e "ersloeg de Dlooe8lL1l-Grammar
Scbool, Oost LalldeD lDet I L~ run. Woauadag
.peeld~ Dill. Colleg. togen d~ Dlooeaao-Gram.
lOar ~cbool KIDl{"llham.l.O.o, ell "eraloei
haar mat 16~ run., en d. DlOc8tlAn-Gramaar
Beboal, 008t Londen, "ersloeg de publleh
.cbJOI, 00lt L~odeo. me\ 9 .ld ..~t.I en 2 nlll"
Zoo dUI h~eft Dale College b PDDteII,
D, c... ",o Gram ma' 8ohool, Ooet Loodeo, ~
pa'Olell D,oo_1l Grammar &h'lOl, KlDgwil.·
h.am.v;wa. 2 puoten, "'1 de Pllbheke ecboo1,
OOIt Looden, ~_ paat.

Ulea W ut:llBd"pYond "erd "eo dl1l8r IU de
o()Ii~R.·eetz ....1 I(o ••• en t I welk.r jlele,eobeld
bpt echoId aaD h.' WI"Ilende I....m oYerreiil
wer.!. Veeacb"leoe r dno"rlnR"n "erden
geboad611 eu ook IH,deren gaongeo .... ro.
mell Jlch na .. r LUla beg ..l

L~alelledell DODd~rd..p.oud vood het paJU·V
Dreu B&ll plaal.l In bet OleU"e geboaw yau
bet D.le C31lege ..Iw"r oon ~rooLe m8lllgte
!neh "eri&d.rde ODI een IU.llgea avood door t.
brengen De kl86dercll waren Dltetekeud. BIl
ledereell been getracbt om och 100 orlR~
mOl(ehJKnit '" dre.en ell It.t eftekt WY
aohittereDd. Hier 900d men de o<lde t'rallaabe
dame aoh met eeD matruoa oo.Dderhonclaa au
da.r eeu edelmau met eeD 'lICb1'rou" D.
..olledllflte k.leedulj! WU dIe "&Il oelO ridder ..
eeo badje, eD bet la OleL noodIg om te zeqeu
cat meD die lw UIel ,an 1080eehte ondenob.id8l1
kOD Douderdag .peelden de dam81 ook aen
t1lDnli toornOOI en Mue DI"k venlO8fl al hare
lDededlngsters laterdag werd de ,,,,ud
,jO<tb/u g~8peeld, so &oonr ZlJIl er DOg tw ..
.pelen te speleo 1'oor het kl.!w.r 11 Heden zal
de or~lret·lDalcb pi"",. bebben tu ... oh811 da
damea en de beerelI dIe hllk!l<)b spelen _lea.

Zaterdaga, 0 Id youd be~ t:Oooort la gerbaad
iDel Dale college pi ... ", In bot stadbals, h"-"
wellt eeD grool 8Uce,,", "&II. Dd dramabache
yoordraobt wa8 Illt.talr:OIod ell ook beeft l.loh heL
olcbest goed nn II1Jntaak pw. ten. H •• taci-
balS "l1li propt ol eo meer dan £lti .$&rUDI
werd luge.aoaeu.

De

-
BraI4ziekte-A,itatif.,

001i DAANTJE TE SEY.HOUli. - 2:! Apnl, 1195.

Na de ....1, belnften &aD .IJne k' .. ert ID b~t
StookRlltroOllOb. dl.trlkt, dl. Oom Ou.otJe
e".D zoo 1'el. lDalen l(ebroteD heeft, W&8 biJ
"odeli)k lO()"er gekom'D e_ pll':>h~ie Yer.
~enDII' te ~.ymollr bil te WODaO

De h.. r Ailandor! oalD den "oortlt(.f"ltO e,
ID .n .teld. Oom DUDI)e aan d. urll.detlni'
'oar. _

De heer v~o d.n B ..... r beron daarop &lJO>
red ....oenDj1. HIJ WII8 nrbli]d ook lu,r d.
reJelf8Dbeld te h.bbeD ZIJD klu.n 11)01 l.
.prekeo. HiJ mo.. t pcbter Nnt om ....rscboo
IIIDg vrareD ~at hl) in 12 Ja&l bjd naa-I dur
If·weeat wu. Dit " .. OlDdet hiJ zoo ... le dor
pall-tot ID il. Tranl9aal-te belO8kQ had
gehad. Hi 1 lbeloofde eohlar OOteJ'ICball Hij
"lid. Lb.nl I1leL 'Ff8ken Yan w..t 1'oorOI) _.
"'.t "rlede~ ... moer. al8 gedue uiten
buohou"d wOrden. De vraag wu wat _.
er ID de toekOJDat Iedaao "oreleD, eo wal
I'erlaogde Stpokenetrolll "an bem. De bnu,.
deude kw.. ue ftII deo dag "" Je I:raad
lielriewet en, de ..olk.bewegmg. Er WIU'ID
136 petitJea .,.... het parlelD80t J!8aOIIlleo, all.
teg~n de wat. (Hler "1"088 de beer VaD der
VIJ.er, 9ul tort Beaufort, of 801DIlllgtI 9&0
d .. petltl811 lI,et teaeu 88D1I!eder artlkela ..an
de bil 9&0 deu beer lI'nlal War8Il 0!"llet ~eld
Oom Daant)e ·"I.t daar Jl)otl " ..n, eD gaf toeo
eeD lange nll;benzett.iug ....0 het beata.n doel
an 900J"tpug, "an de "olbagttatie, dlDgfn
WUl'VU d. ~ reeda genoeg galezeu eD
geboord hebbqD. De .preker eprak genolgeOl
o... r de pUD$eJl op De Aar be,p'oken. Dur
had !Dan lI"lirokeo nD d. brudll1ekte_t, de
l.ndlllObald ep deo Boud. Van b.n"nnlllg
nn deu Boof wal er Reeu "oord geweeet
behal"e dat eeu paar "aD de le.!en dIe zaak
haddon .... ~d. De leiden hadden dIt
nlet ~. ;HIj Yerw_ Zijne boerden Ilaar
al lilDe k.nl1 ....... ingen. Te VlO~la beddeD
al de 117 afctYaardl~ tepo de wet ge-
.teaacl, lIG daatoa alleD YaD de &00 dIe tei!"eD-
wori, ,,~ 1',,88It. gOI: bad bel
BondacoJllrta he, beaJUlt ..a" V,ctor ..
West ~, beDennI al de ander"
,,~. 0": dae _k, behalve
di. - aan cIa '.arl waar _ bealoten bed
direkt l1a&r elllll Boad te lUll, ea ala de Purl
Da pWoll" ... dat beaJ1Ut wilde bhj,eD, mauL
lIiJ Dal'OOr 88I1,permiaai ..... wet .tewwell Dit
d. m .... erheid op hItO ooal'"l Diet grooter W&8
,eWHlli - ~ te IOhri)9en .aD bet 1.lt dat
de afgenardlga.::1 .... 0 Ah .. al Noord, SteIJn ••
bUil, A.delalde' .u Samereet OOIt "our .. 0
aIJrllm_. wet·haddeD Re.temel,lerwIJI dit ID
.tnJd w.. met )!et gevoeleu "an het al"m88D
pDbliek lO buoqe diatrikteo. (HIer nrdedlilde
de heer Vau dal VIJ"'r, 9aD .Ad.laide, zlcb door
dwdeliJk te m.,kCIII dat hem ... oPRedrag.n
gewordeo om 900r eeue ber-roep1Dlll te ltem_.
Toea DU op ~t coolfrea de Jnrealle 9aD her.
roePIDIf doorge,a1laa w.. , baf bIJ Ilch "alko.
m80 nlJ ,eaohf ""nolgeol te ItalDmea ZOOaI.
h.t Mm goed daebt. HIJ bad elu. er ..oor
geatemd om ue ,wet eeD proe! t. ge"eu, ~ dat
..... lliet tell'e&,:!ie ,nDelen. YaD I:l)D diaViIrte-
beetuar. Oom J)aaot)o ... rder het woord ut-
tende Zei clat hij door SJBlereel eB BedCord had
gureied, diatnltt'D, die oDder de wet "aren
eu daar had hlJ brend&18ke ICbapen aanl(e'
trotl'en. Dit "Cl la ZIJD oplwe een be"IJ. dat
de "et o.ieta lUelp. Dan _ren er 100 .... le
be.warm $egel!; de tOePaUiDjr 9aD de "et
8prmkhaoeu 9'J'Dleldell diiWlJ II bel Yehl eD
meo mOeIt den ~rekkeo. De boer wal diPI)I.
kort 9an h.ud", omd., ZlJU "olk gednrg well
troll. .loo bi) 9Dder da", eD ,,",oogele audere
belwaren ..er"~1 worden te dippen P .Eu
daD klaagde me" oog dAlt ele opbreDg.t 91Ulde
wol zoo Y8rmlDcierd ".a. terWIjl de wol m Port
Eh&&betb 0PlleI:jlokI lal( "eceo. lage pn}&8D.
Dat "" de OOhMk dat er In de Eaplaehe
marll:teD eeD "'l1Dmderde b08Yeelh81d Ka.apaoM
"ol Wall. Le.at m.n eent bier wo!CabrllkeD
oprlcbten, du 'Oil mlD.,.o eeu braDUlekte-
weL .prek.n .

V.rder apru de beer V lia deu H ..... r oog
o,er .poorwelen. die WIJ billoen 80 DIet bEllieD
da KolouIe, d~bt hij, m08llten aanleglf8D.
FabnekeD hier ~ lande zoadeo aao arme bl ..D.
keD w.rk geyen, Ook bid bet l'Dd behoefte
aan protectie Daardoor ...... Amenlta tot
eeu groot land g.wordeo.
Do hear W. Bro"n vroeg $egen "elke pUuWinder

wet ar illgealIl k liet groo!.lte bea waar bNtond.
A.otwOQrd. d ..t JlI.maod met .I)ne .. bepan
trekken kon sonder ... rlof 9au den In.pekteur,
al "areD di. ec~pau lOboon. De heer Brown
lu artt~1 26 der 'wet eD _kte daL dUIdelij k.
De heer Van dan Heeyer bleef ec'bw bl~ ZIJD
gnoelen. De hf6r Browa _de dal hi) een
paar dagen lI'eledeu DOg ZIJD aehapeo 980 bet
411trikt Oatbcart op ZIJD .lgeD pu had gezoD-
d. 8JI nIemand b;.d belli kDnoen hindereD. De
beer Vu der V~ ..er"l dal hij 5 rammeD wl
For~ Beaufort o$r Cathoart had gesooden.n
bij aOIl deo bee~ Vao deD Hoever £5 betaiea
al. bl) hem "oor een hof wilde U>Ilklagen dat bl)
teKeD de braod alC$kte"et laad gebandeld. Hllr-
0(1acheeD bet ala ""Ide de beer VaD den Heenr
I'lf draaieo door 'e segg8JI daL de .. et zoo ...
dat men met eep wageD eD eeD .pao ollen eeD
draaJ er m ma.ken· koo. Met de eerate Zlthog
vaD bet puiewelIt zou bl) orer dIt pUDt eeD
.paclale "raag dOfu

Tot ttemmeD lJ.bracbt waren lJ voor eeD
al"ell1eea, 8JI 3~ Yool eeo r~rmlUl'ge wet.

De h.. r BrO"D deed toea eeD paar vrateo
o,er de 901i:nerr'denDI en de benormlnll 1'''0
den Bond .. aaro, Oom Dunt), lI~ch tot deo
900rlÏtklr "e7' '<iu.et te MgIf'o : mijobeer "oor.
utter, ii: zal u"a heer Bro"a .alllt antwoorden
omdat hij eeD rébel 11 (Itemmea ..an neeD I
neen ! eD afkenrllJg). Ii: bedoel een pohtl.ke
rebel [Wit 11 da' '] Verder "roeg de heer
Bro.n w.. rom, lil. d..... k nD ID hel oooir ..
af"ebaudeld w.. , eie "ollabew~I(1I1, nIeL opbillid
lIlet haar pel.lt.aea lJIl depntMi.. Het an,woord
"" o.dal de Boud aJat had;bepaald tna de uak
eo h.l baal Uil 90ór d. regearilllr of parlemeD*
11011brenlf8n, Wllll'Op de beer Brown Oom
Daa.ol~Jeweea op bf' wt,oerend colDlté door het
proVlDcl ... 1 _Lnut .eko.en N lettegen.taande
deze tereohtwlJZlQg, bleef de beer Van deu
Hee ... r biJ .Iln ge,oelen

Op eeu aadere "raa" waarom hi) DIet behoor.
lij Il YID IUJD ko .... t had kmnls gO«ogen (de
..erga4erlolllOu yEieI 1(1'00ter en meer vertegeD.
"oordilend ge"..,. 111)111,MI Oow DaalllJe del
bl] dit ....D ..er.eij8ldeto ..nendau had bek"od
g.maakl, boew.1 bt~laLer bleek d.t slee. ta ean
perlOOD er "an lIe.,et.>D had.

He~ Ieantoor w... DU bilne ledig Lo.m meD
aYerglllj! wt eeo Y(Jtlllll ".0 ....rtrou"en dat met
Ilem~ meerder beiCI "erd laD geuomen teJrlla
eeD IDahe "aD dao~.

J.

-OtBel~ele KeDDI~e ..la"eD

Lea poetag6cL8L ha.p I~ t!6YtWtlgJ te lJ~oa&p.
afdeeung Kenhardl eD eeD poatMpMrb&ll~ 0['
Tafelberg, Kaapa< b" &Id""hng
De plaa.w '001 het baQd..c '''0 heL !lof YILD dllll

reoideat JDaglatn.at, your het d,.t.rllt.t van de Jtaap
"unit UeI'108ld.... l~ "Ju h.t gebou .. up de boei<
Y'a..u BucKdt.ra.aL on J:(erkat.ra.at

1 ,t &1_f~L1I"l! der it n_kuud~ < Ja 1.Oegaiat.ea
de 1",ereD H J V IlL Leeot ea G IJ Pletaraon.

Ragul.a.t..leI voor \ie munlclpailt.elt .an K.oU\M
1JJn goedgelteurd ea "ordell g6proclMlleer<l.

Een weleoat""'l' om d. vanopre,dlDg 1'1Ill.ie&.
ten 10 ['laaLeo eO V"" lueelr.tenpu.gea te 9OOr.
komeo ... onit ....epublweerd.
Aangecrt.eld UJD -tot Oly..,l. ODmm....... l. _

re,"dellt-zna;:"Uut Huil Olt.... , "OOr VICtor ..
W_, .Art.bDLl' Byduey lioole. YG91Hay, A.nt.boD7
Berraoge V .... I!Yl16veld, 'oor Phihpel.o1l'Il, .Fno-
derook Wreoech, voor K"uhardt, labo Traro
Wylde roor QU...... t.o ... D W,lltam l:I..... tL Good"lD
Blealli., roor BóAuforL West Fre<I"nalt: Whi ..
ham, VOOr 1l ..... Lhel Pe""r Dreyer, Pneaka,
/)Leahooa8 Tlln.y, vOOrl:Iarlr:ly()08L,-LOL ... ...-t-
r .. ,doo!.-IllIlgI.II....1 H...-old Emne GlLdd,"oor ~
a ...triJo:t Oadt.lllooorn, Frederlalt: CI"mell' O&ratlD.
..oor b,,\ d'.In"t t!vat Lootleo -!.OL vredereoil.
LeI'1l ~udnt,. lino.. liul ruoyr, voor bet diatrikc.
HJwover t'reder t..:'L: Clerueol. GanLlll Y'QOr het
d18lr1kt Oost Laode", HerUl&llIlil Auguatoa laa
Sar", Yoor l,et dlJltrllr.t <":radock -tuL .e~,
Fredenel< V".. feld, ,oor WIJlt.V1OI'-eo-t"wtJCrt.....
afd""llDK PIketberg

IK BEN MOE.
Lijders &.all mdigestle en Ie..erk waal hebbeD
altijd een geroel VaD slapengh81d, hoofdplJQ
vormoelde ledematen eu liJD gewoonlIJk tot
zwaarmued\gbuld geneIgd. Dese Iymp-
tomen komeu hoofdzakehJ.k Y&Il eene ge_
brekkige af Jl( heidlOg der gal, het D&tntlrl.ij~.
zUIverIngsmiddel van dE lever, ala dit
namelijk nlet In voldoeode hoeveelhej.t
afgeech61den wordt, lAat het alle rawe BD
dra.dellge deeltJOIj vaD het v~l BDudere
giftige stofflIn Vlln a.lle dealen 1'IoB het.
stelsel 10 dednodeoutll en lagere logeWaDcHn
vaatpakken, wlI.udoor lieD &081' ge"aarliJke
coodilie ou tiltaa t, d,e terl!tol1d behoorlijk
behaodeld mOet wordeu &ln ondemnding
van VIJt Jaar met Cletllclntll ToDlC heeft bew.
CD d,,' deze remedIe Voor zt1lke Jrn1enbIJaon.
der gecngoDd lB, en haar a..lgemeen llUJc&I
beeft tot gevolg gehad dat dUlzeDde D&IIlaIalo;.
seis h ').n weg op de markt ge"ooden hebDelI i
nwt omdat ZIJ eIIwge hoeleode "aardt
bellJtten waut EIJ zIJn DIet. cLt.u ëpecu1atJea.
LIJden! die geholpen Willen IIIJn. moeten
elements Towe gebruikeo Het werkt
weteosah&ppehJk, en heeh ZIJII werkdadig.
'leid In d uIzende I(iIRilen getoond, wo&l.
la dat. 'au \leJlllvrotlw WillIou, 11"'~
Kantoor, Bulll, N I:l W, die schrIjft .-Het
doet mlj veel genoegen mlJu getalgenis te
voegeo biJ de 'eie ooootwlJfeldc getuIg·
achrItten omtreDt de 'lnArde van Clemtota
ToniC. Ik heb l&n~ t;elooeo aan zwakte en
nerveuse ,.erz"akJnog, Will! dJ.: "IJls ruet ~D
staat om heht btll8Weri te doen, eo 'IlI'IlJ:i
Boms g"beel bedlegerIg DoUer!; geoOOl-
IIllddeleo bebbe, !nIJ zelJ..u oellig go<>Ciguda.ao
ter "erbeWrttl!{ mijner gllJ:ondbeld r,lDd@-
hJIi: naRIdi uwn r 0) oYlr Clemolll.t ToniC
te probeertt!; Cl uo~elootl!Jk &lij bet m,,~
r;chilll' n ot:U bol t" IIn,ebt oeo wvaderbar6
vCMWd"noi{ tu w,*:'(-setlust heratelo.
'PIJ8vert€r1 Lt! 'f.'ebokl cl, rnu;se!JJ KC h?o',j
r'Jl! P'I tlcer-..d8ltl"t!h"d gtllt;el ,eroweo, 1)

IK t,t I,el tJ ~~ r Clan oone IJCl'l'Oefd, Ilo z.1
II'uil 'e'IJlg rUI€! ZouCl,·r ro,oen 111ft
Sk,·rl· ..~obt vdeu "~ll mllne vrl(;lldeo
'Vd ekead b A \r I/!!OU Tt"",. Office
Budl \ ~ W

Vrijstaatsehe \'olksraad.
l _

lo dan raad yl ril ~ele"1l eeD rICbrIjnn v.n
profeeeor O. Glil, 9&n beL K&apecbe obserrb.
tonam, omtreDt • !D,aenDg yan ..,o ..or1lllgeo
t diD ZUld·Afrlka;. Be.loloen wnd dat, .18 de
a~dere rI!..IeatLDgea I' ZUid-AfrIka genegeD
UJO toe te treden, de OrlUl]e V rl)lt<l&t daertoe
DIcKon"llh~ .aJ .')P

Ook werd gelesen ee .. IIChnJYeo van den heer
H De MaMIl.ac, aarnallht.h, "ermeldeode clat
hl· eea lt.okenJ te d;j.r plutae heeft. eo ,lat hiJ
Joote acbade heelt: geledeo ooder de acoIJDB"~'

fer Zwd.Afnkaaoscb. &'pobh •.k. D.. regee
nug had bem p, b;t.er .t;:I~O beloofd, docb AlJU
ecb.de 11 over ot IPUil, en oDd.r de Putobef-
.troollllCbe coDy.ahe germeende bl) d,.t alle
produIten 9an bel~ landeD 9n) YaD bol.euGg
wareo. HIJ ..erW<iht dat II1JO IChnlyen &au
dan Volkaraad "au de Tran .... el &On "ori'n
"oorgeieRd. Bealot.en "erd -" De r.ai 'lr .... I
un de regeenog op OlD o,er del" .... 1< m.t ( ,
reg&en0l 9a11de Zp.ld.Afnlla'lolCbe Jt..; ol:,b.k
te correapoadeerea eD d. Zllld.Afni< ....1 8' be
Hapubllek opaerk~1D te m&k~n op b., • .".
r.oek deanD 'erme~, docb be.cballwt C., •
.. .. r De K.rillao II'" IObadenrgo.jlDi{ "'"
clIO Vnl .... t kaD ....... ' HIJ YULLT::;EL

-- ..._~.,
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Bloe.foDkiD, ~:j A.priI18!l5.

De meer J.a onn.loedi.1 r•• eal, eli. wij
bl~' in de Ifg.lcopea w~k h.dd.a, lltem."a
1D'811Chiea aea buiteDllln tot blijdllClbep, of·
IOboon 't lu._rhand al 'e koad wordt 'fOOr
d.,a IIrond om nOlf &00... 1 nter .. kUD•• a
nrdra..:en ; .. lier .chudt de dorp.bewoa. wel
eell1l ~ijn hoofd 'a krijllt nu al die u.tU.Mid
eene !!Ombere .temmiD,. Ea er i.bi., ZOCI .aiDic
dat een mea.ch tIeu. doet lach,," ea nooliik
lijn ""DDMr bet zoaD'tje Yall buiIeD ontbreekt.

Met deo pr .. id.Dt «aal 't, .01,,01 d. I.. \lte
b8riebtev .... 1 nC ...ooruil. Bea Jeu_klmc)i.
oadersoek iD awe jtODde I\u.,.tad b .. ra niel
.ulk eeD oDguD.t~ea ultalag ~ al. 't eor·
cl ... I van dGl dokt.. luidde w.l~ •. ·h.·eeI.
albier oadenoebt, IJl het plan wt .. a. rei,
naar Europe IObijut te zijn opgepnn. Terwiil
de yollurud daaelijke door een telerrua op d.
hoogte ....0 dft tooItand wordt •• boudeD, ....
de ~~a.. eerde Zood.. ualrlw.eu .1' len
bid~ ...oor •. -b.·ed. Wel .. aC 'rT_lDd il bet
a.t met died <'oor den yolk .. uel o1Iioi .. 1 uit-
g.. ehreuo de. ftlI nrootmoedilfÏDL door d.
kerkeliik. autoriteiten lIDO billel., "'O'll' dat
hoor ltaablich .. m zelf ea 'fOOrde ........ de
.ynod ... erd yerboadea; d.' b.ft _ ietl ftlI
een afdoeoer.
Nlet aander ioteren wartn d, JOD,.IA die·

c_i •• oyer 't Mnden YaD e.oe deputatie Dur
de BWI~e'·",pabl;"k. In de pert! i. al beel .. at
lleprut o"e, '~ Yoor en tpp;eD "all IMIDI DAuwe
a&nuallailinll tU.ChID de beide RemMo.beeteo
doch mea kan I(ereedeli]k t .. ijf.1 ka.""D of
't ooit tot iete aauwen dan een IfIWOOD nisall-
eebaputirboud-iD den !(Mat "DIl de Dog ri«-
rende Potobefatroom-oonYIDtï.-saJ lIomeo ;
nl er lei bezwaren etUD un _. uaie in den
.. ell, al zijD e. ook Iieden diedaario hlil meen ..
te I<leo k!geooYer 10000tlDUIDd. illlp8rialiati.cbe
ItroomiDRBa. Terecht wordt oPRemerkt dat de
Vri;slaat "«lOcyer de Zmd- ...triIlaaMChe Re-
Jluhllek in ekoDomiaob opsicbt ala Ujeruillll te
"'HI .t.. t ia de yerhoadial YDU eeD d_rlr tot
88n reu. ea al weteu we DD hoe ... 1 e8D8 de
d.. erg feD reaa nnloeg, dat blijft toeb .a.r
nitzondenD!!: l1li ala " er op aankomt al meo
bi"r te lande ...ee! te baaR lijD"'oor _ IOOn
•• a .oogdijeohap "aD de broeder. oYer de
Vaal. Oo.fhaokelijk, blijftn i. toeb aeker
ma ..r " beete, 110() iD " lenD YDa liateu .11 '.0
illdiYidnell.

Dat IDLPlChllD onl Irl.ia laDdje ui.t .t il-
.taat blijkt moer dan uit iele uden uit 't
joagate ju"eralac na ODZ8D lllperiateodeui
nn op"oediall: en oaderwij.. WaaD"'" uwe
K.. pache bladeo bij berhaling met rechtmatige
Yold~oillll oa. nrtelIlIQ boe oud .. d. leidiaK
.. au dr. Mllir de Koloei. reUlllICb.reden UIt op
den we. dis tot yol.uiDt( leidt, dan kUllaeo
wij a .. i]aen op hot feit d&t io 't hjdYDk lS74·
~,dOl iD de I.. "~e ~O j.ren, bet .. okI
~ooYernemenulCholen tOlD.m YaD 10 tot laJ,
rHpelrtienlijli: met eeD .. lIta! onderwijz8r' ".a
12 eo :~O, en eeD aantal IcllolierGl .... n 1-1.8tot
4,&4, llll re ~ijfer. tooneD un dat, " .. 20
jaar ~eleden de Vrij.taat op 't gebied Yaa
onderwij. maar eeo baby, wij tbane ia kracb·
tire" groei on. 1Il000eo"urbeng9n eo', i.Mlcer
een guDetig t'enchijD8e1 dal ia bet afploopen
jaar aiet minder d.D 13 p4rceat Yan al de
at.&atllUit,aY8n "erdeD be.teed "'00' 'zalr.n ".n
oaderwij~_o la dese .om il ai.t b&grepea de
aao- eo verbon" .... 0 Icboolceboa"on.

Toch i. bet uDtal kiaderen det o'lderwijl
gen".1 DO. II~D ~ p<lrceot.,.a de "D.ohe be-
yolluac ; wel eea bewij. boe noodzakelijlc be' il
dat al,han. de eentt .tappeD "orde •• edaan
in de ricbtiog .. 0 yerplichc onderwij •.

Met d. uitbreidillll der Il'On".rnemeow·kao.
tore[l ie mea Ibanl eindelij l aan dlIII 1.0' ;
...aarli]1I hoog tijd, "aa' .ebreli: UIl raimto i.
a1temaaae klacbt bij Ichier all. bureanx no deo
opeob.ren di Balt.

De uitel&j{ VRa de benoeming 'raD t"••
oieo". ledeo in deo Dit"oenmden raad i! jtedeel·
t~lij k eene t~leor.teIliDR; .oor de h""'1111
\v e.... I. (",a (,,! '1aggsfoal.io), die aan de beurt

. wa. no pe, i011elle IftrediDg, eo Fichardt, di.
'bedankt ba~, werd.e met lleriDRe meerderheid
gekol'lO d. hee",,, P ..lmer InBII''' ...ao d.a
"oo,"'ILer van den "olll.ruel) en Joubert; de
b'>el Weanl. "Aa in elk ~enl iemand IDea .... r·
stand eo .olkomoo onafb.nk.lijk.

Voor ZooYe. bel ziob tot du ..er lut aanliell
beloofl de zitlio. van dea "oll"raa1 dit jlAr
8<!D laDg.n dnar te fulln hebbeD. Na, ala
m•• r d. boev~lh.id eD boedauilfheid .,..n .f~e.
duo werk duraan ie ~.~reoredii(d, dan nl
Dlem ..nd kiaCID. 't la wol eeD b... tj" luubch,
z01als de '.rpr'" elll:eD d'll aDder haar Ye,.I ••
.aD de .,LIIOIl80 nrm.ldt, wat .oor werk er
gedaaD II; ....rlOh.id.a ledeo ,allen bet .. iader
1lf&"!I IjeD dat op"oo lIe•• rkeerde wijze lao
d"a dae kom' boe" bulinllle dOlle" aieh dik·
WIjl. bepaalt tot ea ...ruehlbe" dj.cnni,s OYer
IIlo,igbeden.
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TANDHEELKUNDIGE
KENNISGEVING.

De Heer GAQRIEL,
De Lang- gevestigde Lond9nsche

Dentist,
Kan Dagelijks aan zijne Woning Ge-

consulteerd worden in

44, STRANDSTRAAT, 44
(Nabij het Witte Bnia).

Uren ~ 9 tot 5; 's Zondags, 9 tot 11.

VOLMAAKTE KUNSTTANDEN

TANDEN GETROKKEN ZONDER PIJN,

Blechta een Bezoek va.n Pa.tienten van Buiten
is ncodig.

D. prak~ijk vao den beer GHSUL8 (de oud.t.e.
in IlDl(land) .. erd ge'88tigd in 1815.

T :\ N D ti E ~jL K liN IJ E
IS no .. I. een kuoet erkend in .. I ba.re details, die

een grondige Rtodie vereiflCht. Ik beb dit
Speciale n.k opgenomen en (' nivenit&ir Onderwijl
geooten onder toeaicbt van Prol__ BuecK. en
Dr. OOTTISO&ll. beroemd in KOPP"Dbagen en Ber+ijn.
_,,, mijn esamen gep_rd te hebben reisde ik .in
trankrijk en Hnelend en boo .!88'_llt ge"ee.t ru
Dr. BO.DEI& •• iuricht ing en daarom hoop Ik dat
het publiek mij een deol vaa zijne begulliItlj(ÏDg .al
gevUD .

Rijzondere naudeebt ,:al "orden ~ge"'i!la MU het
opstoppen met Gou-I, Tuuden+re kken sonder piJn
"D K uDMtLUuden.

De~!iji: werk 5lPw&a.rbor~d > eu daarmede over-
eenkomende I~ge prij ten

Consultatie Li ren ~ ,. m. i.ot 5 U,ID.

'g Zond~ Vt.H ~ \ .. m. Lul I n.m.

Spec,,,le ("reD bij al.l'r .....k.

J .. A.. EOBER-G,
TANDHlliKUNDIGE,

9:2, ADDERLEYSTRAAT, 92
(Tu_'beu Keri:· on Laogma~l<t1traat).

En.ellOh, Fr"nlJC:L Duit.&oh, Doeuauu en Ru.. i.oB
iE"sprokell.

,. KEATING'.:; LOZENGE::;:'
"KEATING'S LOZENGES"

"r.r.~ t. ... ~li_ ~ll~ ~,\.nlll"'·! Kr~A11 !\'C'S t-IvEST
1 OII·:"i(~ëS. \'caao(l dr hf'c!e "'trc-id d, .. ,r, iJl !cd('
'.\ !1d d,11 ._:,'r,. ,(":nd I(.~n W01<I("', C'n >!:.: II.it .. Inde ••• It Je
'\M'" •• , f' ~C':,;l \c!~".ht ...."rJ(·n. Er J~ t('I',lald
l.{C'~r. ~C'lll·(' .. II;lddt:!, d;tl t, .., ~"('l'd'l!; tlcipt. Z')!' ..:r:"Cf
)<;C'ncc"<t (Il tu, h k.ul de lwak ..!c :te flcn'cn.

EEN VREESELIJKE HOEST,
EEN VREESELIJKE HOEsr,

"(P'I mnc'.'!., K,qd, l'C'ckh.1Tn, IJ Inii,
\\'.14fóC IICeT,-lk h,'; tr.,;H ,w~1.: If, he! :Iitdr"i..,,, ,:ln

;T;lnc i1:t"',(':en .. :n,,;jf Ik ""'rr. ...(,h ,; ,:.u,k Ic ll:c:.cerl, l.'~~ lOLl:n~
,(" .. I,cl'!.,n ...."'''!t:fC''1 (cd.I. ..ln I" hel \\t."~nC:Tnefl ,·;u: 111'Jlliltfl
\TC'("~", ken ~:,,(' ..t, ~,·.krt Ik de ""fr;l(h(CO!flm, " ";Xr.ltIC
nn,Jn:.I.I" t'd' deu.'dd ... ;,.~ ",",("1' de KU:lC"r \'~n rhlll~hl,loJ.,
en r '-<:"1. ,lt. I ".dd:u!\(, (n kll!'ll. Illcl ~c!,·k ("J ten \l!t\!lCr
jiI;('! r." ::1 '!. hd. k ...rth .. i',!l1t>uti :! .~" . In rllcm ... n~
cc', '·('c·c",'lr: r:'x:'''t ~~·h.HJ); , I> C~~. d"t ik er
,'/IT'~ ,J»,:ehC'c:I,.ti!~pl·' \,'!,n ,. ',d,cJ:C"("r ",'~vl,O("dig
rf", h ,r,l \\,", ,~/.l(/.t I!,"-"ord,", ." :;ch dit· ~,rnder mH<Clte

lll;!l("', ~""It r.lkcl.-llr.:. hell, TI:I,nh('cr, I!ctrut,'A' de W'WC,
J. III I I."

Ten Eenemale Ongeevenaard.
Teo Eenemale Ongeevenaard.

ltd L.,Q"t1..t.l.l.lI,Jo:- ~preekt ''''Of" Zlch&cd. l:(f n.il1l1li"hCII"'::

IJ( ,lcrr ..d, t',qi.t •• I"t de ht:llumc If'l t'JC"d .·an het gchndi. Vói,n
Kr,lIln,(,. Hq~ ..tjpzc"o!e· nJd '/lcrdrc1en I.... l"k nperatJe .... ~
t ..Icr-.I.!cw, ... n &".\,.',Lr. ~n ~crrt tCil iJitlf\C"f" ~chr;"chl 41/or der,J, 1'"(1.l,:'''! Dr. H. I. HI,tilll, ell! het H.:lrth,..,!nmo:-u5 HOtorta;ll.

~';I~~,,.,r~~l:t~~~;,h ..~ ,JC;\~\:~~:,),~c~nr~C",:.m~1~cnhc!n k;~e~:r~l~st~~~

erlllhT'roc:: ~cdt .,I...(hnqn .. rt dCI: aard dn- laak de i.eelont
,tt:k (lij( t'ec ef" L~.

GEWICHT nl GOUD.
GEWICHT IIf GOUD.

()'\<1er 'l,ll\lm iii Soepl. r~I, schr!lh de hca tI!!! ",·edt'
I' II. l' " .J, Ltf'~ ,I(lod gr .ec ..t 'Ill' londer UWe L/'lcn~t'~. ~I
".;Il 1: .. " .(~~'I,. 'Il 1'1 ,:"uJ -('44rll. lit lGI ~<larn«: <tar icdefeer
Irr!o:-dcM ... 0:111 re,", heN.II. f:I>C"·tmJJdt:1 liJ IL;n.

Kerltrr'~'!1 1I.'(" ..t:"I.("'1"..:el', hrt ()nf:cC"\'C"n~..,rdc 1tf''1 , ..midde
,·(",r H'l'("st. Hce~hhcld('n Kcc."nie:<teldhC"ld, ~'(Wdc n:rko<h
n hlli.ell caBo(tcu, do,or "!-HcCherr.I:oten"

BESPAAR DOK1EkS REKENINGEti.

Kave's
Worsdell's

Pi lien,
BAkend voor ID&er danilOO ja.ren als het

be8talgeneesm1ddeL
Zij reinil(eu het bloed eo ;.ijn ongeefenaan:! al.
een 7....dlt.., mu.... degelijke buikopeoer, en boveo
dit alles versterken zij de zenuwen ell veI'-
Eekeren, de j,{eEoDJe werking van alle organen
.. r"onakend" op we wilze yolkomene gezoDd•
heid .

Zij zijn een zeker,genee~middel
te~en Indigestie,M iglij kheid,Hoofd
pijn, Slechte Spijsverteeri ng, Lever

en Nier Kwalen
(erkl)(bl QOIlraik CiJ,Jri,tel, lll-jq4. per 4oosje.

.Kigene.ars, JOHN" fAYE, Bept., Londne
Vnte..,,, /, h.J..lI'''<ld á.."H lLt ftarr-l I'r:,"~.' M:JI I':,,-u.' t efl,

f" I, r, Pt'o., I. r"l ("

*MiE'" wen·

A.. SfO!'ANDER &Go~
&E-' VEbTIGD 53 JAREN.

Ohronometer., Halologe. en Klolunakerw
",M.t ..al G&ho1&_, DGrlillv.tJollld

GOII<~en ên Zil· eroln HQrologe.s il]
"oorraad ~ehoudeD

I.ET OP HET .\.DRE!!!

'VED. 'V. p, I~ETIEF,
LOGIESHUIS;

Somerset ~West Strand, Nabij de
Kerk en Zee.

u..D.,ZATBBDAa. 27 APRlL J.8D6.

· Deze WiDdmoleos zijl! de laatJte yerbeterde
M~i_ voor dit "erk, en sija gewaarborgd, yoor
b meer "elk t.e doen daD _nig lUI der
hriilldmo,len ter wereld.:

; De Aermotor Co ... ijD d. nit ...iudere YIUI deo
n8tet.aande Stalen Toren, en ...au deu Deenlaande
S"leo Toren, die !.oelaat dat meo den IDolen n.ar
dell grond kaD uee.lat.en om hem olie to geveD en
_tuien.

; Dese Windmolens Izijn selfreguleerende en
eu.sijn g6wurborgd eenijrea storm te weeretaal1
d£+n bet buib weerstaat. Zi liJD licht ma&l' sterk
eu; draaien met den minateo wiud. Zij sullen
w.ier oppOmpen nD eeDige diepte Diet 8S0 voet
te ~boyeuga&Dde, ou wanneer bet ..... ter 25 yoet
vap den grond ia, za) de 8 voet molen 800 llalloDIIper anr oppom-pen. De 12 ...oet toegPrDste molen.
la'ieren omtrent e<'n 4 psardenkrscht, en indien
,totgerust met eene .peoiule staleD moleneteen
sal het. 6 tot 10 busbels koren in een uur malen,
teljZelfder tijd nl het ...ater oppompen of eenig
aDder Macbinerie drij ...en,

LLOYDS & COMPAGNIE
En'1GE AGENTEN l~ zuio U'RIKA VOOR DilD. ISAACS & CO.,

DE KAAPSTA.DSCHE LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

STELLEN NU TE~ TOON HUN LAATSTE ZEGEPRAAL

STALENAER~IOTOR GEGALY ANIRERDE
WATERMOLENS

- - . __,.-

Om Water mee op te pompen, ~nvoor het drijven van Machinerie
op eene ;Boerenplaats.Het' Jameson' Slaapkamer Set

(ONZE EIGEN MAAKSEL),
IN GOED BEDROO€OE SOLFDE ESSCH£NHOUT.

KOMPLEET,

£S 1Ss. £S 1Ss,.
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALB HIERONDER:

26 LANGSTRAAT, KAAPSTAD,

QaQOTTK'II III ALOElIElJii GIB.un: Vooll HST POMP .Il

V.... WATaIi. ALLIt:llY•

8 ~oet molen en 20 voet VUtIt&aDde Stalen
'loren,

S Noet molen en 30 voet vutst.a.a.nde Stalen
f 'loren,

8 ~Voetmolen en 40 voet vutat.a&nde Stalen
, Toren,

8 Voet molen en 30 voet neeralaa.nde Stalen
• Toren.

8 Voet Molen en 40 Voet neerslaa.nde St.a.len
· Toren.

TOBQlIRusn 1II0L&!l8 VOOR wn.n 'ACBT.

l~ Voet molen en 40 voet Va.atst.a.a.nde
St.a.len 'loren.

· Verd('re informatie omtrent molene en torenli
VII~ alle grootte op applibtie.

; Deze windmale~Il zijn de beste voof werk en
dei goedkoopste in Znid.Afrika; Bij werkeo den
koopprijs iD biDnen eeD paar jaren fr. loopeu
,w~der moeite IIn ergeDis.

~END OM PRIJZEN ENIBIJZONDEBHEDEN
i NUB Hm. .. KJ.NTouN

De " Aermotor" Windmole~8 trokken dit jaar de Eerste Prijzen
op beide de Westelijke Provinpie en de Port Ellzabethsohe Land
bouw- Tentoonstelllngen .

HANGKAST. 3 VI.et 4 oUlm wijd en 6 voet 9 duim hoog. met Spi"ielglu
4b duim bij 14 duim. £6 6"" SPEOIALE KENNISGEVING AAN BOEREN.

& CO.,
i

Hebben ontvangen de volgende Goederen van bijzonder belang.

BRA~nRAMS B,B. BrJoEM VAN Z\VAVEL.

PARIS GREEN voor het vernielen van slakken
in VruchtboomeQ.

Knapzak Sproei-Poll1pen (VermoI:els Patent)
en een nieuwe 'lot van onze Speciale
Wijnpompen.

GEORGE FINDLAY & CO.,
Grave Straat, Kaapstad.j vod ~IARDREl'f-Top WASCHTAFEL met tichel rug, met klein kaatje

beneden, en een Kapstok aall elke ziide,· £2 148.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ4
De ODderp*k81lden zijD be-
reid monumenIAD en graf.
S~eD iD IDal'mer en gl'lloDiet
te leveren en op t,I) richten,
gravIJD met· lieeneJl mnreD of
gnwriet in te alui tell, te M.aie-
laud of op andere hrkhoven
in de Kolonie of MIllI'teoaeude
Staten, tepn redelijkeprijzeD
611 met. dDll metsten .poed.

lJsercn hekwerk geleverd
vol~ alle t.8ekenillffen. Op.
Bt~rif~n gemaakt op de '*'te
WIJze, lDgelegd met lood. Por.
celeiaea kranten tegen de
la&pte prijzen.

PlanDeo en prij ..eo worclen
fn.nC() op aan_k gezoDden.

•
R. CANE EN ZONEN, Kerkplein en Hoek van Strand en L&ngstraa.t,

KAA::fSTAD .
GRANIETWERKEN, WWJBERG. TUEGRAPHISCH AORES: CAIE KAAPSTAO.

Probeer de II MIll ioer " Parafine Lamp I I

KOCH & DIXIE .
BURGSTRAA~, KAAPSTAD

BIEDEN TE: KOOP AAN

Gepalvaniseerde IJzerplafen;van 6 tof 10 Voefivoor~Daken,
Bladlood' vorstplafen, Qakuofen, en AflOOfJfJtiPen.

VENSTER-GLAS.:J. B.._ STOP8~L VOOR LEKKENDE DAXElI
'ICARBOWEUM." het ber~de hout-bewarende. vloeistof. Aller.

oeste Witlood, Lijnzaad Ol\e. Terpeqtijn, en Borstels en K w~ , 1

STEEl EN GEWOIB HEINliG DRADEI STAlDAARDEI.
OOK KEN GROOTE HOEV.&ELHEID VAN RRUZELOLIE •

Stoves, Ledekanten. en Keukengereedschap in groote
Ve1"acheidenh8id •

3 voet KUIDTA..FEL voorzieh van eoo\~pi6@'elglas 18 duilB bij 14 drum
op patente wieletjes, £2 '8.~

Bo~en~eDoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan' de inferieure ingevoerde
artiktleo en daar wij slechts hout gebruiken die goed gedroogd is in d" Kolonie
~ullhln Koopen h~t voordeel hebben van onl waarborg' dat de artikelen
e tte van het klImaat lullen staan.

D. :rS.A.ACS & CO.
STOOM KABINET FABRIEK, I UITSTAL lLUIERS,

BARRAOX·STRAAT LANaltARXT.8TBAAT

BOOK.:TRAA r, I PLEIN ·;TBAAT.

KAAPST.A n~

HET GENAS HE~ ALLE\
-I

MIJNllEER,-Ne!l'en mUDden geledt.
betui~de ik it: een bn~f aan "

d,e I!'~e ni_t_werkin~ van 1\l:lEnl!rr
CUIW ID mIJD ~Ilval. Ik ben G" ,aren d
eD heb 28 j~ren lall!' Il£-I,,<ier, "Rn '('11P.~
ISCHE ~Sr.H.MA en RHl:.U!!T!EE.
sooh ~erhoht1Dg VRn Yfle b\,roemde gene!
knndtgen, en probeerde IIllf~ fOnder baat
yiDdeD en bad in mijn ~'RI alle l<eloof"
m~elijke bek~t.llmh",d verloren, ~
dat Ik RHEUMA 1 I CU RO probeerde eu
zijn mijn Neuralgia, Hbenmatltk en Pll~
in boofd en aangelicht verd wenen ec' h$
oleuw8 is Vel' en wijd vprspreld dal "(IQ

meester VAN Rooy amper h<'ellem aa ] ~
wu ...an die wonderlijke jjedlqL," ell iLl
wa. werkelijk het govou; elkO€t dIe il«
probeerde beyeelt het Mn.

De beer JACOB VAli ZUL, VIIon \{aldollte.
(3 aur ~.an Bteijnsbnr!l' J, '" >reDestt: ....
een schijnbaar ongeneesh ik RH,,) "JIll Rh"
matlek en Jicht. NOOit, ZI'I "J" mOede:
Mnr. V4S ZUL un ml], was er een erg.r p.
...&1 .... 0 "Ko om Ziekte," zooale lIJ het DOt-
meD. De .... te dosie BEE UMATICCM
liet de. ~ijdende jonge maD rll8tl£ 8lal* !l
medeclln werd voortdurend I.oegedieDd. G!
boewel de bllrlln en vrienden teiden !la
lij niet nrwachten da' hij leven 1001, ...

ht,j hDee-mlJlJl hUlr, en getllillde V8.n de.~
kracH 'Van de RllEl:MAT1CCáo lt
PILLE~.

D. oude h ee r VAS Dn WHT,'IUl Redderob:q
"wd P_D door een beuel. .

De beer A. Con,,,,. Bl"1Ulddei, Mldd.l~ c!
rond dadelIjK verliohting. Mi)D loon JA> ,..' ~
IOboon ... der, de b_ J. A. ~'IT, Y&nWond"",,,-
Bargondocp, werdeD ook genezfn rn_,l ... "
Iinitea-ik btijf uw dankb..,.., vneno, J. C .••• &aar

JONES RHEUMATICURO.
Het groote Zuid·Afrika.Ln""be ;("n ... 'nuddol ....
Jichl, Rbeum&t.iek., Rheum~titche Jlcht,!.&_
Jloht., HeupJicht., Aa.ngcZlc.hu-pl:neLI8U1.e:a beet'
Tel .. duilendeo gev&l'eD, v.,., I ertor dllJo bo, ..
noemden "eD ..... n. 1. verkriJ!Cbaar "'" t.t;. .!.po
ker WUlUlian door geheel l.wd.A1rtb.

KIJK. HIER.

PROBEER E. G. WETTO!i, \n.
7 CaledoDstraat, Kaal)stad, ala

de beste Koloniaal leder, alies
to t het poli toeren van lPG oi
maken van schoenen, behoort,
klaargemaakte Blucher
Pantoffels en VeldschvoneD,
wilt hebben.

MOSSOP& CAR
BEWER.KE&8,

NO. 3 PLEIN8TRAAT

KAAPSTAD

HEBBEN (eel i\elloegeo ~
ceeren dal !tij be (joadoD

voor KOLONIAAL LEDER
Kimberley Tllnt.oon8~el:illg
terwijl ze reeds ZES
MEDALJES bonden, vroeger
op Koloniale Tentooostellinjl611j.II
bouw 8hoWli ~ ...onneL

ZUID-AFRIKAAN BCHE

Koninklijke Mai.ldienJt.

D. "Ccutle M rut" Maal.6chappt1,

DE Stoombooten dezer Lijn
n.n Kaapstad naar wndeD 0111

anderen Woensdag, te 4 Qllr n.m.
Madein eu Plymonth, te ,)iDt.
Á.Ioenaion &anleggeod8 op de be~dt
IChen tijdeD.
lUi l-NORHAM CA-BTLK, KApt: Den ....
" lá-TAN'l'ALLON OA6TLK, Upt.
" !9--ROSLlN LiJSrLE, K~pt.Tan"l

lIT&! .BOOTH fOO&UGKLA\H, m Ll.Il
DOUNE OASTLE, Kapt. II 111<", om,""t
BULJICH CASTLK, K.pt. WaD'""

U \1 ei, .ia BL Hel"no en . ,
L18MORE CASTLE, Kaf''- L. Src ...

28 Mei.
METHVEN CASTLE, l\apl. 1lB.,", omlrtS

Jtmi, via St. He1eua en A8Ct:ltl~LOn,

Voor V racb l of P&.'III&f(Cvervoegt
zicb- bij de Agenten' \"B.Il rif' C
MAILBOOT MAATSCHAPPJJ, :

U:!:rTON LINE,

UNION STCaIBOOT!!!
,BEPERKT,)

DE Mailbooten der MMtsctApPli
trekkeD "an KaApM.ad, D~..r E

via Madeira, om den anuen'o ,\'oe:1ila&,
4 Uur n.m., alA onde! ILhol'·jl!<,,'c,le.

VOOB E~G LLA.:>D.
Mei S-NOR:\IA~, (T....," tY:~ .. ) .

8"11'{8&1 [)Q r..
" !2-ATHES1A.'ó, l\ap:' 1;,0.,.

Juni 6-MOOR, Kapt. (;"'" .'.

~ ~n de Mllbl.!:chIioPPI.·8 moo's
booten ml SOUTHA.illTU~ ve~I"IA!D

HAMBURG, kort na de MnKOllW
dese Mailstoomhookn.
RE'T'OURKAARTJESnwl:.~GL~

~ngbaa.r voor zes MaacdcJJ. wurden
reikt telren een vernlloderlu,- \ :,re 1)
op den Dubbelen Pa.M&.gcPrlJ •.

RETOUB.KAARTJE~ voor
l8.o!{Rde KC8T ",c,cden Qlt~erf,': .

terUgreis binoeD Dnc hla&oi,c pH.ie '
{Jf de C&8tle Maat6chapplj :-;!:){)trl!>A:~

Voor Vrar:bt of 1\ ..'18:'"[" de".' :--ete
a.&ude Kllntoren van de re 1D ~

MaatscbappiJ, AdderleptrM:.
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