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Jo:rlt't"l\ sbrr ~. en,
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om 'l :\lhiét- <l
'el (I!l1l'i I~. "
\-,1.11 (I hletli!!C le '
, de hcfa- KeUy
Id is, zal Lij zich
~p~ul do a.w.
~fI dc%()l' Qagen
Id r,,~.z "de
In b. ik dat he;
he pelen be-

b~'elcttl'l ...\l kreu-
Il dut' CJ: nooit
den ; maar nu-
\0 Pillen -'00"
mp,Il guond 11
en d"t de (eNte
toen ik op de
land. Ik kroer
:ieb CMl' mUllf,l'
werdell dat ik'
Ik mo t hl!t

sn l4;gen 11 de
,leegdo, een

en gaf mij
uneeN!t), maar

Dl! vree e-
too, en miine
lzwollen. N.a. '
kW3m ik nu:r
oeder W ,er.
laan. Gij olD\
I. in tulk een
,bannesburg , ta
over mijD ge-
tJa.il verdween
teller sleebt ge
en ble lt dat,
an gtlkend mij
lt (ing ilc in de
en Adcoclt en
D en voeten, en
m ~~nd ilc
Emij een bettel
u. die bij zeide
en herstellende
ren en ua den
a punen mjj be-
meh, an eet.
19 gebruikt te
, had ik geen
omen wel. Het
ouden heb de
geznndheid is
cbe Pillen bad.
I m!jn geval. en
relen aan allen
:a11U!' Paar..clte
niet alleen een
.ulke gevallen,
-smiddel voor
lleellelijke <er·
kocht door alle
t rels. pOstVTjj
nedieijn maat-
le indigUlie.
1gen, slape!OOi!:'
I.. worden ge-
I .iin onever-
oor verarming
m alle kW1l.Ien

:TEN.
Pt Elizabeth
K!IA psebe Afd
Qn eo'. To"u

li: IV To"u

Cradook
Carnar'Von
Lady G'er
flaclcJy Oos,
Paarl
Tark ..

Calvini ..

8omerll8~0

Sle'lenboo.b
K ... p.eheACd
£i<,oJge

Do .
Queen', To
l' Elanbeth
Britstowu

Do
Pi']lleu",rg

Som~raet W,

S tellenboech
Ka.potad
B....kll QUit

B....kly 00"

Do
JC aapsclle Md
Gru1f·RnG
lo(onu.1!"
GraaJl'·Reni
Paarl
'Citeo~
M Im...bl'1
Cal..do

Do

00
!Jo

W'Orcell~

Graafl'·~el '
8vlleDt>oo<:b '
lla u_b •..., .

Do
"1IJlp",,~A.ld '
R... ,..11
WorcelUlf
K""l*'be AIJ ,

Do
QUMU'. r.
K".pM·h~ AlJ
Kaall"',.J
SI"J.,.bG~

Worc~J1er

Beaut 'rt VI
\Vor.eaoter

DE £GONOMJC' .utJllUSrl~~::..',.
Hrr GEBOUWi~VERKOCHT·:' ,. 't

DI \ 0OUIID lOBTUIJDO JU GiimilD 10IIII: .,[
Bezoekers aan de Stad behooren,!

on8 een 'bezoek te brengen en Zich van r'
eenige aangebodene,koopjes verz~ker. ,.:
en. Vergeet niet: ,

De Voorraad moot Verkoeht WOMett............... ~

DEEL 68.-No 6,123.1

JIL
PUBLIEKE

GROOT=-"
MALMtE~

Dag .en Datum later te word,l ,bepásid;
den w,bekendtnf~htgaDger, dell,¥e~r WILL~I(

JI' w. MOORREES Jr. &,

DE onderJl"Ut kende aijne plaat~en .1'Boschendal" en "Nieuwe
Dorp" uit ~e hand vcrkccht hebbende, rat publiek doen v~rk()()ptn

OP DONDERDAG, 15, APRIL,
PRECIES OM lf UUR V.M.,

~ELDBRGBREBDSOHAP :
] 7 Kuste-kit s Stuk lat en, 17 do. Kuipen. l.eggen, Pijpen, lIo,c"heads,

1 Trap en Onder ba ie, :EOlmers. 3 Wij, pompen met leiders, Trechters. 2
Brandewijn Ketel., 2 Gallon Potten. .liet vaatwerk lal op 9 malode:l
orediet .. orden verkocht.

BOBRDERIJGEJRBEDSOH.A,P:
1 Esehragen, 1 Af.laan Kspker, 1 BugQy, 1 MNkt Kar, 1 KaClJok

PI~Ren Culti'l8tora. Pchro, I, Graven, ~cboffdl9, MaDden. Z8~en, I Lot
Geu8gde Denneplsnken, BlalHbJl,..en, Gelooide, en Ongelooide Beeste
Yellen, 3 Paar .Achtertuigen. 1 Bpan Voortuigen.

VBE:
1 Pur opr-cht-geteelde KIIJpaardrn, 1 Rij- en 8cbietpaard, 4 flitkt'

Ezels, 80 A.llnted Pchau n, 40 Yakci.s, 25 Beesten \Vl1ltrulJder .0111. i,.;e
Koeien in n.elk en in ru, Ik koun nd«, alleu un het JerSt·y ras, 3 J~ratl
Bullen, I l lollaudsche do.

HU::tSRAAD :
1 Eerste-klas Piano, 1 Overrnillltdl (Spit'~11~IB8), I ~roote Eettafel en

and, re kk ice Taf Is, 1 Ronde Txf .r,' 'Stot'lr'Il, Ir seren led, kante-i, W 118~~-

en Kleedtafel, Spiegels, KIlStt!Il, Gor.tijuen, Tapijten, Lamj.e r, ens., enz,

K.EU~ENGBRBBDSOHA.P: '
1 Knjaten Iloaten Wlttt'rvnt, 1 BaJ..kis', Tafels, Pou-n, K'un, eDZ"

ens , tt: vleI e.n te m ldeu.

EINDEL::tJK. :
Ahr., Uien, Patetss, Pcmpoenon, en Wilt nog meer zal Morden

aangeboden.

Vendukantoor, '
:Hal~sbu'y, 6 Apdl, 18~7~

Dr. I. BOBERG, 92, ,
TANDEN worden abseluut wader pijn uitgetrokk:en ,

soorten VIlO .vullingen (voornamelijk met goud,)
worden op Vnlcr.nite. Celluloid of Gouden platen IDA"tzes,l\OOk
Crown en Bridge met~l)de. Billijke prijzen.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

.~
VERVERSGHINGEN MILDElIJK VERSCHAFT. Gebroeders Penis,

VOER· HANDELAARS, ENZ.,
J. G. C. MYBURGH. M, 41, 13, 1G,' Breemut, I !PSTU.

A. B. De VILLIERS & Co., Afslagers, Publieke Verkooping
PAARL. VAN

Vaste Goederen

!
N ! !

SHEA.DS! ! f

EN;:lle
Markt
teekt'tDde.

JIL .J6!(_
VENDUTIE' VENDUTIE'

van Vaatwerk
tegen de laagste
den Onderge-

TE

FR A NSC H HOE K,
CEW AARBORCiD.

, ZUIDMEER,
Grey Straat,

Paarl.

DE ondergeteekend~D, daartoe be-
gunstigd luHeD Publiek verkoopeD

Op IAAHDAG ,den,1iden dew, .
om 11 uur precies,

Zektre drie erven No. 80,31 en 32,
lijnde gedeelte van de plaats "La
Oabrier," vroejler bewoood door den
beer P. I" GaoBNEW.lLD; beplant
mdt allerlei vruchtboomen, hebbende
.en st&ncihollMnde put· CEl bonnop
lio~recht op het gezamenlijke nkr;
.. aaroV.taan een geridlijk woonbuis
en Luiten .gebouwen. Nn is er kans
om wat te, koopen te Frans~hhoek.

A. B, De YIWERS l Co., _ers •
Paad, 2 A pril 1897.

der onderge-

'aal!1merrIe Ezel, 6 jaren
, ,gebrandmerkt

hoef.ijZ4~t'linkerkant van nek.
merrie Ezel,

gebrandmerkt hoef.
van nek.

merrie Ezel, gemerkt
manen ongelijk

DE ondergctet'kende begunstigd door de broeders W. & O. TAN SOU.lLK.
"IJJ[ lal per publieke veiliog verko'pen op de plaats

KLEIN BOESMANSPOORT
OP

WOENSDAG, 21 APRIL, 1897,
OM .1.0UUR '. MORGaNB,

, DE VOLGENDE •

LEVENDE HAVE:
1000 Keri'lo Hamela in &Cergoede conditie eo kuDueo dadelijk Daar den

..lachter gesocden _ orden
800 Afrika lDdcr Hamela. in dezelfde con dit ie
j 00 Afrikaander l.ammers, letr goed van vleesch, omtrent II maanden oud
Il 81.eht. OIeeo, ,et eD zwaar
ó Muil EuJa
2 lente-klu Kar- en RijPllarden.
1 Rijpaard.

En verder nog de' volgende goederen :
2 Dubbel.e .chaar PIOt'gen in #(oeJe orde, 1 Olifier Ploeg, 1 Onulag

Ploeg 1 W.lsleeper. 1 .Alllaan Kapkar, 1 Span Tlligeu 'oor 8 dit>ren
compl~t, 1 Paar Kartuigen, 60 Zakken AllrdappeleD, Lot Mielie.. Onaf.
gem,..kt. een groote boe,t:elbeiJ Poropo nen, dan Dog een A8IOrtiment
Huisraad, eD wat oog verder uI a\ngelJodeo worden. ,

De Plaat. KleiD Doeamanipoort is slechts ~O minuten van Bar 0 ard
Biding. Koupen die oaar de Vendu'ill WilleD kome&l v·lln d, ze 8idIDJ lul.
len a(~baa1d wordeD zooder kOlteo, indi';lo lij den Vendu- Met.ter .ooraC
kennis geven. Van Victoria Welt Dut de pluts i. slecht. lt nur rijclens.

Termen 800als r:ewoonlij"k: BILLIJK. .GESTOLEN
L. H. BRINKMAN, Vendu-Meester. VA~ de pla ..ta !duldt" Vlei.

Victoria Weat 8 April 1897. . In de~ nuht n~ 80 Maart,
" I.. een hcbt brum paard, beJ~ard, fI'OOte

, Kol Toor dtn kop, witte acbterpootKaapsohe Gouvernements Spoorwegen. en witte plt-k op deo rug. Niet be.
IIa,ren. .

. Gelieve kenni. te ~eT('D a&D deVracht op lna'evoerde Graan, Jrtielies en Keel van Inga. oDdergeteekeoden of aan do. politir.
voeroe Jlie1iea gemalen in Zuid·.A.trika. lenig peflOOlI, in 1rÏe1ll be.it het

~TeD~oemd. paard na due kea.
DJtg~ moge gnooden word ...
IOIider e"1Q infOrmatie te hebben
.... ea, .al in recbten "."olpwor". .,

, (JBBBQ&DB~ SUBK.
~ ~ h .' .' • ,

DE NIEUWE KERK.

DE BAZAAR, io verband met
d!'l Nieuwe Kerk,. tot stij,illg

nD bet fonds, zal gehouden worden
in de

'W'XORTZAA.L.
Op " RIJ DAG, {) APRIL.

merrIe

Giften zllllén worien iugewacht
zOO8lsgtwoonlijk. ,

De Bataar lal geopend worJ"D teD
bJf.elf uur en J(t slote a tfor"en. te
leven ure. F'en gr( ate ,enchei -ten-
hdd Tan ia de Kolonie ~rmllakle
koo.fi. ten in vleeaoh· n gfrf'ed voor
vl'flendirJg. Vervenchiogen van 12
lot 2 our.

J. v. D. SPUY,
Oak DaJe.

)
H. LOUW Sr.,

Phisantekraal.

OMTRENT" 15den Dceem-
ber, w8JdelOOl~n een zweet

VOl Paard, D. oP. rech.
terbout.
Laatat gez.leIli!)n

Piketberg.
noemd peard ......uu.""u,
wet vervolgd wOJrden.

. S. J.

HJERMEDI wordt kumia legenD dat de temp?hire Speciale TUcht.
prijlen voor in,eToerd.e graan en mi~lie.eo ,oor lDeel ftn ingeyo:lr.

de mielies gtmaJeu ua Zuid-Af rib, "enollden naar &...tin in de Trans,"',
die op al l.I. Ye".JleD war.." tUI_ !'U kraCht bJjj'eu &eK So April, Hg7.

c,. B. ELUOrr, Direkteur.~ ..
Direkteur-GeGelaal'. lCantool', .

KMpatad. 6 Apri~ 1m.

~·HEi·.G~Bo9W'
,DeVooll'Ud moet uit lieD
~'" ae;oekera naa.;' de' Stau ~Iil,~ V\N'D

,0 ~A t.zoek ~bMngen, etl z.ich
.;del' .·.·'.. niebo.ctene t<,oopjes YeJ"Z_elKel"!rtf

V~Dief: _
, .:/~J)êY60rrud nioet Verkocht Wl\r,tlAft·.:,B_ vu Plein en SPiDstraten.; ,.ti..a~1laE

• AN-

ZEG KOSTBARE Zandfontein
' " " " ,

VA.STH-oLOSSEOOQBREN. Afdeelint'_ ~~M£$8tJfO'l

Donderdag, 16 April,.

8th ptn tn

D'B,"Q04~,g,; e.·teelt,~deli,l·Qe~
:'. ~':'''jthon~'fil''tlóiU~v~rbo
·Oraboéttio uit de hand rcrkocllL
'hebbende III

,J. 8 ¥ARA.~8 Jo 00., 4!~lag8r8: • Publiek Doen Verkoopen op

WOENSDAG, 21 APRIL A.S.....~.
Om 10 Ure Voormiddag.

~ ......' 4., ~.;--- S ,~.: , ~ :_" .:

DE h9énn 'Van d(r'Bpuy.·' .
III';n & Co., behOOllIJk . '

lo Ir den luw huoors P. V.ur
'cl BtWI, db, tijne boerden; g1w
~YOII, Ja.i.~ Il., bWlr Vil!) zJ1I(~ " I'.IJI.,,!'lIi ..

verstreken li. luUeu 'toor &JJ.ne oe,,.'"",;,. ..r
ning, op bo'en!{erud Jo ptaa!s -'; .
dalulII. pu'lliek verltoopen:

I. Ierende Have, .&l8 :
S Uocd Gl-drcsseerde Keels.·11 ·tot

jaar , ":'
2 GOI d Gedr sseerde K" Pnro:éu' ;.
1Mn. ' • A

~OOVeUe Aanteel Schapen
J 9 Aar.t· el D~lt n
l L It VarkcDs.
II. Boerderijgereedschap; aIs
I Bokwagen (I(t'heel nieuw)
1 K.apknr . ,.
I Opt'nk"r
l Watt-rhr
2 RPM 'ruigen
3 Paar Aohlt:rIUi6t!11
1 6t Ifoind'!r
8 T,t'Ie Zwengels en Ketting.
ii Hillf-"amen, I Wijn.. at
j }jahu 1 Water- Krib
3 Vnl)beJt-yoor Ploegen "·.DIloaalQ." ..
I BtaaUtmd. Kgsre
1 Btoplanda, " ,
• Koren Scbaal met Gewiohten
181ijp-te.io
I Schroef
Grsven, Pikken, Vorken,

8tokkéD, eaz, , eOI.

nl. Granen, als:
ZOMud Kol't'n
20 ,. Haver (Zaad)

IV. Eindelijk:
Het gewo~ IlIortilDtnt

Glas- en Aardewerk en Ir --,~_ ..:..

reederhap.
RUIM CRBDIBT:
F. P. VAN D8:H.MEawt

Ju derSplJ, tUelrao t Co., ,.

MALMESBURY
mcUTEllRSUIER El YOOODIJ- El BRAID

ASSUWTIE IAATSCHmU.
" .

BBLAHGRIJU' ,YBRIOOPIHG

Vastegoederen :
lijnde EeD Tulle Aandeel, ia de alom
bekende Vee plaatseen : Oud" Post
f!cbiereil'IDd, li: r·e(tl, Kaai en Li].ter!!
Roek, gelegen te SaMilna BIlIli. Dele
.'jn de beate en geachikate pl'\ratSOD
bekend YO r 'fee. WegeD. d-rse Te
bekendheid il verdere (Jm'chri. Yintl
overbodig

Lossegoederen :
KELDERG'J!:REEDSCH,AP :

VAN

Boerderij Gereedscbap,
Leyende Haye, Granen, enz.

,. d", BOBd,{ ",. Wijl,,, D,.i,/ Jocob.s
va1l dIT W'S/bijIl1l '" "og,'ot,,~
,,11''''''001, Maria 80~"ia fla" d,
W,stbijlelt, gebor,,, Noli"

. --
DE ondergeteekende, behoorlijk

daartoe gelast, zal Publiek doen
Verkoopen op

WOENSDAG, den 2lsWll dezer,
TEN 10 URE, DEs VOORMIDDAOS,

TE

84 81uk ,~tell ~án 6 tot 1 leg~ertl, 17
Klljaten-hoilteu K-.ipen, 20 l"Il~€'rs
Pijpen CII Okilbo._.f ten, 6 Rijb",:ies, 1.
l'np- en Olld r-balie, 2 Trt'clttt'r!l, '!
Vlo.,lj.tl 9 Kllj'i.t6I1h(IUkn E UIJlf'r8 2
druiven Zit on, 12 fo'r nentlltie "lifc
keil 1 AliJr.- at; 3 oude Wi;n-vltteo,
3 le·s.ltalf.a'lOi Urandoillijn Kdel. met
teebehooren, 2 E :rslO Klas Wijn.
po:opcu met COvoel leiders, eOI., e. I.

BOERDERIJGEREEDSCHAP :

I Onen-"RgeD, 8 Ezel-ws~enll, I
M, I-Wilger. op verrt!lJ, IAjka,s nif u.v,
1 Pc .~ehkarf 1 Upeu 'de., l Zwarl
b,. sfJaan do., 2 KIiCbokkeu, .~ cI.I.
th.·on, Eggeu, Ploegen, 1 HO:JIJD -n-
ketel, 8: Zeeppott"n, 1 .lot ge.!lI~dt'
OilnDtD Planken, .1do Eiken, 2 duuD,
1 Lot kozijneD en deuren, 1 do.
Graven, Pikken, Sclwffela. )lauden,
18 Schraper.. '6 Bia.. balgeD, J 00
Vruchteo kiltjCl,lOO Vrucht Jtaoden
met deksel., 600 ukken Kar, ~O do.
A.ken, 6 do. Doonen, 8') do. Uien,
1CO do Patatall, 10 do ~~, 600
Pompoenen., 100 Lemeell eo Nartjea
boomt:n, 2 L raai &t ee!leD, S paa,
Achter-Initie" 1 do. Beeate·Yd do., 2
Bpa'l do., 8 Zwengel. en kettiD~ 2
S~·an,Ju,kken en Stroppen, 1. do.
Riemen, ) 2 Ualte:w, 1 &kel fulg.

HUISRAAD:
1 Prar.h\iae TeleJCOpe Tafel, ~ide-
board 1 Xl.tieren, 1 Voorkamer Bet,
Wuch- Xleed- en Andere tttela:
Toile\. eo Andere Spiegels, Schilde-
rijen, waaroDder seer oude oli-
atv.kken, IJaenn- tn 'Houttn Led~-
kanten en Katel .., Mahooihouten eo
&Delete Stoelen, K.honihouten Klee-
der- eo andere Kuten, MatralIs",
BeddeD, Ol .. • Aarde.' eo Poneltin
Werk in soorten, Keuktl?gereedaehap
) groote etc,,,; PoUêu~ PaDDen,!
B,kkllten, eOI. eOI.

Eindelijk:
VEE:

200 Aanteel 8thapen en Bokken, 80
Trek Oaseo, SO .A,nt8al Het>aten nn
p!d ru; 12 &"la, 1 Riipaud, 1 paar
Kar P.'lrdcfl, 16 b...nd hOOll, 6 jaren B 1 "k
oud 20 V'lbm, 1 lot lIoendert en e &ngr1J a
Be;deo en wat nog Dlter UI .. orden .
aangeboden.

Verferechingen lullen ,erschaft
..ordel1.

A. B. De Villiers jj Co., AfBJ.a.gers
W. A, SCHOLTZ.

Paarl, 18 Maart, 1897.

ORANJE'SKRAAL,
IN DIU,A,FDULING, VGLGENDE:

LEVENDE HAVE :
17 Ezels van 2 tot 6 jaar oud.
1 Ezel hengst. .

,IPaar rij- en katpaarden, van 40
en6 jaar. '

5 Merries, van 40tot 6 jaar.
" . ',~ Jong. ·]luim -p..aaro,. 4, jaa·r-oud·.
: 34 Aa.nteel~llten.
350 " Schapen en Bokken.
40 Varkens, klein en groot.

BOERDnIJGIUEDSCHAP :
1 ~pkar, op veereD.
1 Open do. do.
I Bakkar.
1 Watarkar.
] Bokwagen, 1 voor leer en

achter stok.
1 Daisy Zelfbinder Machine, met

een lot nieuwe extras.
7 Zensen. ' '
1 Braakland, Egge.
1 Paar br tuigen, 1 span wa.gen
- tuigen.,
1 span ploeg tuigen, 4 paar

achten tuigen.
I span leidsels i 1 span los toomen
[) Dubbel-voor Ploegen. R. &

·Howards.
1 Enkel voor Boward's Ploeg.

12 doz. Ploegscharen.
1 Lot Graven, Pikken, 'forken,

Ga.ffels en Harken. . _ .
1 ~lijpsteen, 1 Kruiwagen.

10 Trek Zwengels, 3 kisten Go-
reedschap.

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

Kribben.
1Zweep met stok; 1 lot beeste

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

75 Pompoenen.
GB.llU, ZA..A.D:

150 Mud Zaad Haver.
11" "Koren (Du Toit's)
15 JJ " " (Haard)
5" "Rog.
2 Bushels Erwten.

En wat nog verder zal aangeboden
worden.

OP

Donderdag, 15 Ap.ril,
Z ULLEN l'OYengt~de

klaue Tette Vilters,
8chulkr. .. 1 bij de racce.8taD:cl
verk'1Cb'"ordeD.
P. J. BOSIlU en Zoon,. A.{AUI~

Btellenbosch, 30 Haart; -li9t ...

~DE onclergete,ekende ,
lijnde de Paarl te yenahQ,'

publiek doen ,erkOC"p:n op

:a.UZM O:a.ED::tElT.
G. W. KOTZE,

Secretaris.

1f'L f!!t.
NOG EEN KANS Zijn aang«nUL'lm en centraal

Rm Hiatendom, .aa-:a de U
40 Excellente Ruin Paarden, .oabij het SwJhuia ~n de

k'lntoren. ·bestaande UIt: een3 tot 6jaar. 'h . H:b '20 Fraaie gedresseerde Ker. lijk WOOD U18 U1et UIU WB
ries. Boifeogebouwdn, 8bL enz•• en

10 Gedresseerde Ezels van 3 met Wijnlla!ird, en VruCh!OOUliU"ll------------::/:--- beptaLt I£rf.
• jaar... A:lallJe~t', HuÏlraaJ, l008ls: Vu.I<,"'._i«;.,Publieke VerkoopIng , _:_18 A 'l umer Set, Piano, ÁAn2et.

Op D,ns,.}aD- prl W..,h- eo andere Tllfds, 11DE OIIdergete.~ende aal f.lublie le . UlO" . 'Houlenledekante I8U Kateh, gW,CIl.OlJ--;.~:
Yf'rloopen le Cere., in frOl.t Zullea opgelDe,lde Paar.den .en ezels, Buffet (met marmerenbl&d

YaD lij" I(,o&oor allen rdreueerd en m wtmuteode DlJlimaehint, Dtie 8taaQ('e AI(J .."'."_

~P conditie, publiek ,edocht worden aan (Kngelsohe eo Amaterdameche) ,
lDapmu.~~~tatie. Onder de en Aar4ewerk, Kellk.,ugereedieJup)Za~rdag, 17 April, ~nst., Paarden IlJll hco paar egale pa.r.~ l'Bolinder 8toye No. o. e~z. *

TE 10 URBVM. (. ~ lChimaael)1',eJ:l. ~ lij~r Velder, Laddert, Timm-et'lDan.. .
deD eIflenaár. ptl'llOC8liJk _lJn 1IItp. Kaipeogereedaehap &tra

De Karoo pl .. tl, D;~iD, ....IJ IOCht i~ hel dia~~ OoIe_berg, eD nuchiue fD een ~ ande.re
deo heer J'A" WBIlAlf,ll.D het dm· du TOlJgell,&roep, biJ ftIT8 onrtrd- 4eren

. triUCera, poot' omtreQt'S918 moro: _. ko mea ietl soeda YlirWUh.teo. •
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I.

Vll
lom'J{.6!ooeK611cen,behoorlijk gelast door de Tru:[J'Wes van

A.8i8Plsta4C1" In11an ptl"bliek verkoopeo te

OALEDOJ::;:f
Op Zaterdag, 24 'April, 1~97)

,lIet;. Deel van liet ·.I!i~£rendom toogekend aan zijn Hoog '!eiw. den
t~'J!f~l!ClllóP;en beter bekend &1:sde f4 Oude Warme Badeu,""&Jwá8r 'warme
~;,;~,~wgQ1lUll~n(leFonteinen ontspringen leverende eenige tlllizel\d~ gallons

dag. Dit eigendo~ grenst· aan het alreeds bel'OO~de 'il Cale-
arme Baden SanatorinIn," en beeft een gezonde en

fOl1rootle ligging op een heuvel boven het dorp Caledon, 1,000 vt. bozen
0pjN)rvJa1tte der zee. , .

~ -De wateren van de .te verkoofen Baden bevatten a]s hun voornaam~
,ate' ~ll Dl~t-"kostbaar bestanddee, JJzerkoo]ztlurwut met een temper&-
. tuw "80,120 graden Fah. en in een hoeveelheid viermalen zooveel als
4lellige bekende Bade Il.

" RnilD;e' en uitgestrekte gronden, liggendo rondom de baden, groot
'omtl'ent: 3& mO'~ll, znl]et;t als deel ervan uitmakende verkocht worden.
-~ . De 'I'ran port·.Akten of 1,'ookenning en Karu·ten kunnen geinspek.".~ra en onderzocht WOMen ten kantore van de orJdergeteekenden, van~nook alle bijzonderheden kunnon verkregen wordon. ~,
,Verkoopinit te beattnnen ter

pla.a.t.e precfe. 0D111 V.D'1.

van ,OD:[Cwonnn g'.allS 1II'elXt
OtbS1J'OO.li:S h.'Ilf-eJf te Bloem.

, den nQOrdWCilteliilcen hemil.I _
,1tsh:Uitrecp begon ill het terren~

Loo'eH oCI8'lo nM!' het we ten.
,-"'<E~l;li;Q8I~.;:so,:'Qtde'ti .; B lr;'Ul ,"&wr:not:n:~xin den Rand schijnt

láng nid' ~og met get!~Qr\'en te zon, Bli laat nog steed!
' r' aé m I~nne&burg bonwen en is "an plan binnen
pr Jil r trort UI Bar_n.t{) park eee groote \illa te mten

op_rlicbtmJ, dll~£40,000 nl kosten.
J,Jli~··.~!r:aJlnJliQllebeJ:~~ ·ROl'OOu.:I1:[) no~ TE RIVÉJU;D.iI.._Rechf.er

n t.u.d te RlveI'l!dal slecht!! een lI44.Ir te
bê.tl()i9.rern en wel een van strafblU'eD man I di

ge.plJW.l8d 'lOU zjjn door z~e~n Gert~' e
'4.() 'nieuwe die dool"dejn.Tle vrijgeaproken werd. ysen,

LJJlELL.t:tr ••-l~et volgende ia uit de JoU/"fin"'t- •
. t~ Gl2hamlll!~ nltgtlgeven : "AJa een beta ,.nh'''''''''''' tegen daar die fUire Iffdeelmg als '\Vodehonse rich verIasDg

ve~ij , door iemand te Icie£lln ~ als een verrader vfn
$l8ir'QJl\~êti'(lilr. 'kglen. Sir de kroo~ bekeQil ~,t, IS bet hoog tijd om dui.

'-- 1 d UIt te sprolcen,men t"""ns jl e
';:l;~~'Hlt~.~~~~~\Q;{,."4A*.;,;.tl~':'-$\(I~t;t'~~Ji!UEt&:ll~~t~l~;(jt"V04)t bet ventOOl'eD HONG'im NOQn.-Te Taungs beerscbt Cr III
~ - .:1_- • t ergen gl;lIad hongel'lil100d .lnder de Kaff

men. .e rom me De magistraat van VrYburg heeft d ers.
Pill se te laten° veran- geerio8 ee,n VOOrstel gedaa.D., het h:: da~~&~

K&1fefJ bj}eeDvergad6J'en op te Ic.oopenen dan
Ia;ter weder te verkoopen.-SI~i1a"'"td<'r,
, Da 1'IlEK TE MA.RIT'ZANf._D, heer lV, A J
Drot8Ite, !'OOrman van d trekken te Mant~
beeft on een bezoek gebracht. Hnn benard
~talld '!Iut .alle beSCbrjjving te boven. en te
ZIln zeer verbitter.! ; VIIll al die fraaie belo~
van Rhodes i8 niets verw~enlUIct.-SleUala ..der,
." DE S'l.'Ef.W,AND!:R" is de Daam ~ een

meuw. HoUandiCh bt.d, dat te Vrjjburg Ult-ge_
geVlm 'wordt. Reeda de .naam toont eeJuger.
1Mit,e den fMlt van .bet blad !IQ, die recht
A.frihanaeh já. Het is te hopen dat deze po-
giDg om een goed Hollandseh weelcb~d ID
VrjJburg te doen eircnleeren, mage &!agen en

......'&.-·-"'eabn h..""'Ud--_+án'&.ftp- dat het b*! vele o.nderetennen lIIOge viaden".\UoUYIu- ,D'.... Qev ~~ Het verdient lulb. '

pjjen, ~}·DEELINn8RAAD._De maandeJijksche ~erga.
Men ~rt zoovee! "an de wijze waar- -demg vali den Kaapachen raad werd Dimdag_

op de Jphannesburgtlche gondlndustrie morgen gebouden. Het finaneiee1 veralag toen,
ollderdrtrkt wordt, dat het wel de moeite de dat er op 31 Maart een laediet'bala.ne W~

waard i8 ~na een ~r feiten na te gaan. van £ ,OG6. Er werd eeklaagd over den slech-
De heer Rhodes hElefi VOOr het select tel;l toestand "an den hOOfdweg te MOwbrav

Er werd bepaald dat de tU88Cben·va.luatle r,;ooq2ité verklaard,' dat de belutingen op SeP~ber sou plaat& vinden. Er waren geen
de gJlndindustrie op 36s., per ton. komen 1 verdere zaken \"8npubliek belang.
In de Fi1l/J.ltcialBeaord (Johannesburg) van l>IoOllO,_Ee.n ka.trermeid te • haw-park in
3 April vindt men een verslag van de ~!leden.Alba'Dle bleef n1l.4r den zill l'11ll haar
werk2aambedtln van de Simmer en Jack v):'ucr wat lang m een hut 1I'llarin drie andere
maatachappij gedurende het algeloopen k:ttfen zaten. Hij riep haa.- daarom. Teen tIJ
jaar. « De ""aarde van de opbrengst was ulet gau.w genoeg Ic~&o:!, ging bij w~r naar de
.£290,210 of 438. 3d., per ton, en d.e werk- hut, waarop de drie katfel'8 hem dreigden te
kosten beqroegen .£.l79,732 of 27s., per toil.· slaan, Met eau groot mes dat de jaloel'RChe
De boeken der maatachappiJ' toonen :_ uit~ehaald had, ,Ink hjj een dood, t-erwul bijdetwee anderen verwonde, De moordenaar

£290,269 beeft daarop zijn heil io de vlucht gezocht.
10,l} 4 .. Dr. K,u~ JONG,-Er wordt door de

- JlDgoeS en JlDgugenoóten heelwat ~emaalct VI.D
.£301,253 het feit <4t de "Kaapeche jong" ID de Trans.
£179,732 vaal een ~ moet hebben. Wel de conventie

36,4.50 legt dat 'naturellen VTjj in bet land kunnen
rondgaan of bet verlaten onder een Pas..,t,el,
sel, n . Is ~e ~ptlChe jong dan geen naturel"
Wat IS hIJ dan? In den Vrijstn.at moe! de
Kaapscha jong, hO'lwêl bU een Britseb onder.
daan mag zjjo, even soo goed ah de Kolontale
Fingo, Tem.bu of Baauto, die ook Bnteche on.
derdsnen zijn, een paa draRen,

EEN WAJlM:E I'ATRJ01\-De heer o.A, Lou"
ift 86Cretari4 v&n bet 1andboawgeoootscbap te
Colesberg en on tving ala Eulles van den pre.
sident van ~nnig geooot-schnp te Port EII>;a.
both een aantal prij 1jj8t.en 'van de tentoollStel.
ling die te Port Elizn:bt.tb geh.ouden zal \vorden
De heér Louw antwoordde ecbter dat Itu D1e~
wilde doen ~r bevordering dler, tentoon tellmg
daar Port Ellza.belh deel genomen bad in de
demonstraties ter eere vnn Rbodes "den ver.
rader van "'ijn !&od," Er tijn er IlU te Cules-
b.:rg, die den heer ,Louw dit lnva1ijk nemen,

BOE LA.SGER HOE .EKKRR.-Bjj gelegen.
beid van de tentoonstelling te Somerset Oael
werd een menigte ~laggen ter v6l'8iering aange-
braoot. Onder dle allen 11'8.8 één Dllit6che.
Jf:L1.r o. weo! een paar heethoofdige jingoes
vaiten dit op Rls con beleedigirg Engel:utd of
ten ininste de Engelscl!en aangedaan en 8Cbre-
v('n lange rnpporlion dMrover Daar de Icreot;m,
Een der plaat,scljjko bladen troost de heethoof.
den met het hcricl}t dat de •Union Jack' bij het
kantoor VllD den I!eCretaris der tentoonstelling
wappcrg.t'. Dc beethoofdige kindertjes ZUD nuweer zoet.

DE ELëCTlt: VOORWODEno~ E.-Na a.l het
Illwnai.door de Ca)J~Trme~ gemaakt aver deD
"eersten repubhkein P. J. de Wet" die web
vcrl.."O~en ut, is bet merkwaardig te lezen '11'&1
0\ er de elecf ie Mn de Midlal1d, lYtIC' geseind
word. Daar haet hfll: ••De Wet is verkozen.
Z.eventig IOtemmen, m_t voor' 8tretton, ongel.
dig (Roe weet men dat ze voor 8tretton
waren, nu de geheime stemming ingevOerd i8?-
RgD. 0". Laud.) 4!lO ka.1feratemmen voor
Stretl;(,n. De lIol1a.ndscbe-Abikli11eC! alleD
voor .le Wet. Zooala gewoonljjk Waren de
Brit.ten onvenchililg en lamlendig, en ,,,/en
stelL"«!!U e'1I tlenulm Z~lf8 '-'OQr de Jl"el /'",,,eI d~
electie a/rik/ Uil k'&eAt~ vali "IU IIl(I<".' lVat regt
de CO.P;J TimeJJ va.n het laat!!te ? .

BIJNA ON1'SNAPT.-Ma.e.nd4gavond btj de ge_
vlln~e?i8 ~n de Paart ?O(l~bii loopende hoorde
de cipier .lIl een der ce'l1en let dat Eijn aandacht
trok. HU opende de ooI, en zag djatde vier ge-
VlIngenen daarin .l!Chjjnbaar rustig te S~pen
lagen, Hij 8teJde een onderzoek ill eli beTond
toen dat ~ii beliig geweest waren een ~t door
den muu.r te graven, en was hij een weInig lan-
ger weggebleven dan 30nden ~ijdaarin ook
gesJl13gd "'iJn, wl!nt Iii waren 0.1 ver gevorderd.
Hij vond een tuein stuk hoepel in <le 001 '!lIAr.
mede zij bet gat gllgnlven hadden: Zil werdeD
naiuurljjk toen goed ve~elr:erd. De g~\'allgenen
'ijn dne dill Voor het rondgaand bof op VrUthtg
moeien .ko,meiJ,-P,D.

D~: HEEn A.. DOUGLAS L.W,V. n&m de ge-
legenheid ~1lI1 een diner bjj d tentoonstelling
to Grabaml!8tad te; baat om et volgende !e
.Iuch1en:-" Hj) W&II bang dat er nog iets erge ...
dan runderpe!l' dreigde, Hii hoopte nipt dat
het .lIOnkomen, maar men wist dat ieder omtrent
oorlog sprak, een r.assenoorlog waarbiJ de
rtlnderpest Diets zou blUken te tun. Iedereen
sprak er over, maar ieder behoorde te bIdden
dat die afgekeerd zou worden, Als er echter
oorlog kwam, zou die niet eindigen voor d. En.
gelJcbe vlag vau de Kaap tot de Zaml>esl
waa;ideen hi] wilde de Holf&ndacbe Afrikanen
ran de Kolonie wMrechuwen niet door de
Trans'vaal vaTleid te worden tot de gedachte dat
er in Zlud·Afrib een Afrilmner republiek zou
gey.estiBd1II'oroen. want er kon llllIar een mt-
einde zon van zulk een oorlog. HU dacht dat
de tijd V('(lr de Engelsc.bell gelcomen wa.. om
duiáelijlr: te ·spre!cen. Zij hadden te lang gftl
ge$eteh, maar hij hoopte niet dat er oorlog rou
kemen. (Hat geaelschap lOng daarop, en wat
anden dan' Rule Bntannia?")

GEEl' I'EU·IJZES.-De V"lk8Blem merkte 011

hnge nur aanleIding van bet Elojf'lDCldellt op
d1t de 'Transvaler!! nooit lawMI gemaak! had,
d1)FJ als president Kruger bespot en beleedagd
werd in KllapfItad of LoDden. .. Geef be"'I/'
zen," ~t de Cam~t daarop, dat bet 0011 ge
beurd is dat president KrUger beleedJ.gd ui ID

Engelanq. Wel io Engeland mag dit niel gc
beurd ziJn, IllaU dat Engillschen het god""n
hebben, dWl:l"'anzijn 8taaJtjet! geDOOj(te fie' en
Toen in 1884 president Kruger, generaal SmIt
en d~, . J, du Toit van Europa terugkeerden
werd op de etoom.hoet. die hen o\'erbmcht gc
n6rll.'1l Smit door een soldaat (een l<Crgeant of
soo iebi) ten zeerste befeedigd; toen de drpu
tatte te Beanf')rt West kwam, waar de Bond
eeu adret! a..nbood, was bet platform wo ,,,I
..an Ilehre4uwende en huilende jingoe8 dat.hu
hoofd Villi den stl13t Qch met moelt.e eell \leg
door h n kon banen' toen in bet eet"erll't'K ,'an
het station bet ad?ea vooTgelez.en,,'ord kun er
bijna niets "el'lltaan worden daar een men Igte
baldadige IIm-els met stokken en khppen 1,<)<)

op bet ijleren da.k eloegen dat booren en ?Iell
\terglng. e.n toen de treiD dit statIOn ...,r"ol
'Il'e.rden de Tran velers uitgejouwd, 1'0011 de
deputatie in een hotel te Hopetown ham
wareo de ~oudhollder en de bedienden zuo
onbeleefd dat de president on andere leden
der d~putiltie van de tafel Opstonden zonder
gegete!!; le hebben. Da.t zijn 'n paar staall)e,
"'&artlan meer kunnen toegevoegd worde" Ult

vroog~re jAl'en, als bet lJoodig m, om nog Old

eens van lateron tijd te 8preken,

OVERL"EOE_N~ -te 'Wol'ce.iiter, :bp
3den dezer,. in z-jjn S&.t.en jaar,

g,ljefd" ocbtg.enoo't FSAXCOIII'D.Á:N"~L
,lUIDE: ,diep betreurd. ",

'.... r \; ,J

. 0, S. OONR4-DlE; 'ii ,

, Geb, FISOHER, I~

------- ---_._

-OVERLEDEN op 5 April, '1897, k,
Sohaa.pplaate, Malmesbury Afdeeliqg', 11III11J8'IIKJ,l'Uj

mijo ieedergeliefde echtge~oote ¥~U
MAQO.AL,.lt'... TJWTU, (geboren Dauon) ill
deo ooderdom "an '25 jaar. . ,

Ik: betuig hienneqe mijn har.telijken datJE
&an alle "riEinden 81l inlQrulerhcid aan dr.
Blccard van Hopefield, voor de hulp mij
bewezen gcdul:ende l::lJ'e ziekte.

JAOOBUS G. TRUTER.

nis d~r weorden de .. conventie. En toeb
lOudêzi- de ·oudersteUru!.FIj van het I amen-
dé.ment· van 'den heel' ..,INltB8~. ~illen
ieggeri i er ia een v~rbrekjDg'-Yan de' cor{,.

.....·.··~~""'I"'. ventie, Zuid~Afrika js in gevaar, Enge-
land' moet erop aandringen, al Wafj

het ook 'met een ultimatum, dat
dé' oonvent.l0· snptelijk 'Warde nagekomen!
~ten wij, een. voorbeeld' nemen. De
T1Il11lll'aál,maakt een wet -omtrént de pel1l,

',u.aUl~v"die volgens hare rech~eleerden niet
tegen de conventio' is. . De EDlnI}sehe
recht(lgeleerden zijn echter van gevoelen
dat de j)et8wet we 1< eeu vel'm.eklng der
eonventie i8. Z,tl J men om dit geschil
Zuid-Afrika in 96)1 bloedigen oorlog willen
atorten? Dat recht$gelflerden vel' kun-
nen vel'8Chillen hebben ,vij nog .
in de Transvaal ge~en,' toen drie der
rechtere meenden, dat rij het toetsings'
recht hebben, en drie dat zjj dat 'recht
niet hebben. In. het geval dat wij hier
boven get!teld hebben, waa er niet de
minste lJtx!oeling om de convjlntie te ver-
breken. en toch zouden de BRABANTS en
FULLERS het geluk van Zuid - Afrika
Voor a:ltijd daarvoor willen" opofferen:
Wij kunnen het niet denken, dat
eenig vriend van Zuid-Afrika, die waar-
lijk naar vrede verlangt, het op dit punt
met bat amendement kan eens ziju.

Het vooretel· DU TorT drokt pl'OOiet!
uit wat elke vriend van Zuid -Afrika
verlangt, en .wij vertrouwen dat het met
eene groote meerderheid, indien niet met
algemeene stemmen, zal worden aangeno-
meD. Op, die wijze alleen, wij zijn er
innig ovel'tuigd van, zullen' de hoogste
belangen van Zuid - Afrika bevorderd
worden.

8cbaappfaats, Malnlesbory,
7 Apl'il, 1897.

Delagoabaal.

VaD a~sándt de Villiers I Co.•
'QBP:aaKT.

H1ERMEUE worJt kMlD;. J.r\tge-
Jen dat, de h.·~r e.p.

SCB.Uf.TZ b noem] id tot W.IaI'IIe-
IUt nd S vr,~tnri!l \fan cfc ,I 'ruLkerij en
Vitgeyersm',ats, hllPpij \'S'l d~ tJltDd~
de VilJiere, Ilt·p.erkl.

FRED, J. OENTLIVERS,
Bestierend lJirekteur.

K"pllpslad. ) I:! '~Jllárt, 18'91.

DEMPBRS, ,MOORE ti. KRIGE, Mslagers.
In deu

haaldelrjk
ernstige

verkeert , getMicht aan te
toonen op wijzen het oorlogsvullr
in Znid-MI"i!(a aangeblalen door
lieden die óf ojJibel~e·~l.dzij~ met onze

n"ll''''''''VO'fj wenseben te
Kaapsche Gouvernements 'Spoorwegen

. -- £2113 182
Due latende een schoon profijt van £85,070 I

In de laatste Europeesche Sta.ndard mld
Digge·n New, vinden we een resumé van
het jaarverslag der W. W. Randscha Oity
& Suburban GoudmiJn-maatschappij . .Men
vergelijke onderstaande getalleD ~.

1895 18!JG
Kapitaal '" £ 85 000 £1 SoO 000
Willllt . 121 686 ,121 395
Dividend .... ï6 pCt 5 pCt
!Jedrag aan dividend £ 63 75(J £ 68000
Overgebracbt ...·239 307 ' 2J 767

In dit geval i8 het dividend verniinderdvan
75 percent" tot 5 percent, doch ~t i8 lOO
klaar als de middag-zon dat dit h;t gevolg
1S van een grootamalgamatie.schellla. Men
heeft het ka oHaa I dt'r maat-schappij 16
maal vergroot,' goede zoowel als 8lechte
maatschappijen werden geamalgameerd,
doch is het nu billijk .om de I'~eering eD
de dynamiet en spoorwegen op te zadelen
met dit verschil? Dat de dynamiet dnUl'
iR, en de spoorwegprijzen hoog is wel
bekend, doch dat zij verantwoordillijk zijn
voor alles wat hun ten laste gelegd wordt
i~ ?.OOver van de wel'kelijkheid a18 de dag
van den nacht.

PAlSOII .VACA.NTJE, 1897. In1coUlJlten :-Goud verlcocht
Huur, $t!).\ '"------ ----- --- laatstleden Vl'ijdag

regeering getracht
Zuid-Aflika te bewa.
klonken heel mooi
zij niet slechts holle

de regeering gedaan
'Om hare positie ven, en om de
gevoelens dezer de8 grootstt.n en
oudBten 8taats iu 4I.1JU··A.lrut;u. te doon gel.
deu? DI' heer stelde deze waag
aan' den premier ten ant'w.oord:
de regeering heeft gedaan, de minis-
tere hebben de nden gevouwen en
zich gel'ust bij de politiek
gevolgd dOOI'de regeering, die
zij als volk0men bet!chonw-
de. Sir Gordon het dOB onnoodig
de weDacheu Kolonie in dezen
kritieken tijd aan " imperiale regeel'ing
bekend te makSil. li;olllen wat wil,

Kolonie heeft niets
te zeggen, achter anderen, on
acht <lIet' onwen8~~hell.ijk een zelfstandjge
politiek *e voigeIl.

AAN INTEEKENAARS. UltgMf :-Bewerkin~ der mijuen
Andere ultgaaf

VAN af 12 April tot 19 April, 1897, zullen Retour Kaartjes
.. tusschen alle St~tje uitg:ereikt worden (uitgesloten die op de DE Subscri tie 0 IIDE ZUID.
IfJDvan de Neded.nd~che M.... ch.Pp;j. al,mede oP, de W;jnberg,che AFRIKkN e~ ONS LAND"
en: Simon stadsche lijn) tegen de gewone verm11lderde vracht . f 1 J . 1897 te
VOO uk lP' F .. Ge 1 h lJ; van Il anuarJ, ,rugree e -&glers en~oor ami1ie ze SC appen, gebraoht op den oude. prij., te

S~EOX.A.LE TREXNEN. weten: 'Een pond zes shillings per
'Donderdag, J,) Al,ril 'ORDINAIRS EX0URSION PRlJztN. jaar ~f 6/6 per kwartaal.

f'n I Kaapstad om 6.25 n.m. naar Sir C, P. SCHULTZ.
Pansel! Mrullldtl.!-r. Lowry's Pas en Wellington Wli r~lt'm:1d Secretaris

Lijnen (v'Ïa St-el1enbosch). Drnlc:p8l'llm&at8chappij,
Van de Bandt de Villiere '" 00., Bpkt.,1 Ordinaire Excursion Prijzen van 17 Aug., 1896.

Kaapstad om 6.25 n.m. naar _

I Wellington lijnen (t>kl Stel. Dr. SMJTH'MOR:f:ËN"~:OUSE,
I lenbosoh). WALMER WEG, WOODSTOCK.

Kantoor U ren ; 7 tot 9

Kantoor te Kaapstad,
1Lutheran Ten-ace,

Kantoor Ul'en: 10 tot 12 v,m., " t~t 6 n.m,

GOEDE VRIJDAG.

PAASCH MAANDAG. .A.LLElRLEJX.
J)e Innes-drankbW.

GOEDKOOPE EXCURSIOS I'RIJZEN.

IlH!1'OURTIJDEN. RETOUR PRIJZE~.

J
Kaar I : !r:] iste (LAS. 2da KLIS. ade ILASSomerset West .. ).3a
~trand, I 5.47 85. 3s. 25,

Sir Lowry's Pas~ I 5.55
P AASCH MAA{(DAG. Ordinaire; xcursioJlPrijzen,

V'III']Van Kaapstau om ï.+O Welliugton lijn, via Kraaifontein.n Ill.

en 355

VaD
De heel' Inues béeft wool'd gehouden

en dadelijk \Veder zijn verongelnkte dl'llnk-
bill ingebracht. Men l'.al zich hei'inne.
ren dat de bill, behalv" de bepalingen
omtrent. kafferbier, ll.'\U alle licentie-hoven

De houding van heer CHAMBER- de macht geeft bet verkoopen van drank
LA1N, 8eC1'etal"Ïs koloniën, is OUS aan naturellen óf te verbieden of t.e' 1'6-
thans goed bekend, Jooral dOOl'de vragen gelen. Deze twee beginselen worden iu
die hi i aan de gehJijren voor het }Jarle- één regel ingevoegd en heel licht kan
rnentail'e comité heet gesteld. Herhaal- men het belangrijk verschil t.usschen die

' , twee begiu8elen ove.r het hoofd zien.dolijk heb hen Engef he parlementsleden Regeling of bej'l('rking '':tn den verkoop
reeds he(Britsche P?pliek gewllaI"SChuwd, van drank aan naturellen,200a1s bij voor-
dat, de strekking van::' des heel'en CRAM- beeld herhaaldelijk aau do han.d gegeven
BERLAfN'S politiek :IS ~m Zuid-Afl'ika in door het Bondscongl'6!!, dat aau den na-
een bloedigeu burgeroorlog to doen ont- turel geen drank verkocht zon worden
vlammen. 'Wij we~ dat een kapitalis- zondel' een order van zijn baas, is .in be~

" lang van alle partijen. De wijnboer zalt.en-kliek alle pogiri'Jen aanwendt om daardoor niet .Yjd.en, daar de nlitul'6Uen
de Britsche regeering;den ool'log te doen dan Rlechts lll&er geregeld zullen .drin-
verklaren. En kilnn~n wij onder zulke ken, de veeboe.r zal er door winnen, daar
omstandigheden 8til litten en alles aan de naturel die iets sterks drink,lU wil,
de imperiale rcgeerii18 laten? Zullen verplicht zal zijn om een baa8 te gaan
wij de verantwOOrd,:iJliJ'kheid van een zoeken, de dorpen te verlaten eu op de

"- hoert>nplaatsen te gaan werken. Wijbet!liste politiek van ogS schttiven, hoewel Vr!)ezen dat de goed", verwachtingen die
wij weten dat do d'~rbaarste bela.ngen lIOmmigen op dit punt schijnen te koes-
van 0118 land in groot ~vaar.zijn? Heb- teren teleurgesteld y.ullen worden, doch
ben wij dan g~en v~ntw~rdeJijk be- het neemt niet.weg dat de bill den vee.
stuur en eigen pal'le4lent? Of bestaan hoer goed en geen kwaad kan. doen.

Regeling van den drankverkoop is ookdeze dingen 81echts iI1"naam, dat wij ons goed voor den naturel. dit spreekt van
onYOOrwaardelijk m~n, nederliggen bij zelf.
hetgeen men in Enge!Jpd omtrent Znid- Het beginael van totale prohibitie of
Afrika be8Iuit?" verbieding' werkt echter geheel anders.

D~ resolutie van d~ heer Du TOIT' De natnrellen zullen dan nog meer op de
zegt niet dat de vrede .~nder aUo omstan- dorpen gaan 'liggen, omdat zij D1inder

"1:' zullen behoeven te werken, en dicht bijdigheden bewaard moe~ worden.' Het is de drinkplekken zullen willen ziju om
niet gemakkelijk zich ee", geval Voor te ste1- een 800pje, of per gunst of door bedl'ie-
len, doch het is wch mi-~!lijk dat iets kon gerij een borJ!t!ltje te krijgen. De vee.
gebeul'6n, dat een ootJog noodzakelijk boer zal dan nog mindel' werkvolk heb-
maakte. Gesteld ee~ dat de Trans- ben, terwijl de wijnboer zijn l

'
rodukt

vaalsehe regeering met: ppzet een gewa. niet zal knnnen verkoopen. ,Vel'IJie-
pende expeditie in het n"'ttsche '""'Il<l-- ding i8 dus direkt tegen de belapgen

~ .,. ~ "tSo van de boeren zoowel als de naturel.bied zond, of dat men ~e Iterhaling had
, len.

van den snOoden JAl{&~N-inval, dan zou op het congres t~ Malmesbury wel'd
men toch niet willen .l)eweren, dat de dan ook een bel31uit genomen met de
vrede nog bewaard zou~moeten blijven. overgroote meerderheid der 8temmen, dat
Daarom zegt 4e resolu~1e eenvoudig dat het congres er Voor is dat geen drank
de hoogste belangen vad~uia-A1iika den aan naturellen verkocht zou wo:rden zon-_

." der een order van huu baas, doch het
vrede eischen. :0- 1 verklaarde zich ten duidel,ijk8te tegen

Maar de resolutie gaat ,erder en spreekt het "beginsel van prohibitie !>f verbieding
den wenseh uit, dÁt de tenchiJlende be- zooals nedergelêgd in de' Innes-drank_
trokken regeeringen .alle't»ogingen zullen biJl. De heer Theron, die in de afge-
aanwenden om deil vr;)ae te bewaren. loopen se88ie zoo s~rk pleitte "oor de
Dit sluit natuurliJ'k ·d.'r" "'w.1 100 .. bIH. "ken,.' dat .. ~lribitl.

niet zijn doel bevorderde, en bs'J9ófde zijnde TransVUáJse}ie r , ring in. Het best te doen dit beginsel uit (fé bill te
amendement van den, hl." INNES, waarin krijgen. .
melding gemaakt word{{ van de veel· Dan zijn er nog andere ·oozwaren tegen
besproken uitJander grjlften, sehijnt al de bill zooals de beteekenis van 't WQOrd
het kwaad bIj de Tranil~. I te zoeken, naturel. De Innes-bill geeft een defi-

1 nHie die niemand bevredigt en die ookhoewel wij heel good wet~n dat. de mis- moeilijk kan worden uitgevoerd. Dan
lokte samenzw6fjrde.re ,!lP lcapitalisten. komt de vraag: indien de natUrel be-
kliek alte pogingen aan~~nden om het 8chermd moet worden tegen zichzelf, it!
oorlogsvllur aan te blazen.;: Deze kWet!tie hij dan een geschillte peraoon ,aan wien
omtrent de .. uitlandel'-firieve,n" wei'd, het stemrecht gegeven kan worden?
volledig en breedvoerig b"pl'Oken gedu-
rende de vorige zitting ~n het pal'le.
ment. Dezelfde argumed]én die toen
gebrnikl werden zullen ,.etter. voorke-
men. De bijvoeging van él'~ze.. uitlander
grieven" iS waal'8Chijnlijk ~~ wijten aan
den. B~ABANT-]<'ULLBR-fGvloed der
INNBS-volgeJingen. '

Maar dan maakt

De Vr1jstaatsohe volksraad

Kaapstad cm

7.30 v.m. VERJ{OOPINGEN
J. W. MOORREES Jil. It Co., AFSLAGERS.
9 ,o,prtl-Dnssenbeuvel, ~1ahnesburJ', fc~ende ha.

.e, bocrderajgo"I'eCkhap, enz.
J 7 Aprli-liloelllendal, Malmcsbury, le "ende hafe,1,-, goedereo, en",

- APril-Malmesbury, C-O ecrFtc-lJns ezels ingoede condllJe. .
2! APJ<i1-0ranjekraal, Mallllesbury. lc,otlde ha.e

boe1derilgereedschap, gman, em.
2! April-Mafmosbllry, 50 prachtige transport.ezel!!.

PAUL D. CLUVER, AFSLAGER.
H Aplll-Goêgeloof, Stellenbosch, levoollc bave,

I>oerrle.t-,jgereedechap, graan, huisraad,
DEMPERS, MOORE.It KRIGE, AFSLAGERS.
10 A.pril-Caledon, kOlliba&r V&8tgoe.l, namelijk

"de oude warme t.den."
H April-Villiendorp, ... te. cnlOll8e goederen.
8 eD 9 April-Rietjeegat, distrikt Caledon, nate

en 10IlI!e goederen, groot- cn kleinvee. graaD, COl
1; Apnl-Te Droogasriviet, a!deeling Caledon,

levende haTe, boerderii~hap, graan, COol.

P. J. BOSMAN II: ZOON, AFSLAG),;n,
15 Apnl-'3tellenbo.cb, 90 groote 'Vette vark~I18.
l5.April-Brakelsd&l, Stellenbotcb, levende bave,

boerdeiijgel'Cedochap, huisl1llld, en..
A.. B. DE VILLIERS li. CO., .AFSLAGER.

13 April-Aan de Paarl, ..... te goederen, bUiHrud,
"nz.
S April-Klapmut.aetatie, 103 ceraf.e.kla8 O_n.
12 APril-I;l:alUlChboek, v&atelloederen.
15 Apral-Groot Dftkeastein, hUISraad, kelder.,

boerdenj. en keukengereedschap.
2 f April-Groot Drakewstcin, Paar I, 108llCgoede.

ren, boerderijgereedachap, enz,
A. BERGHANN, AF'SLAGER.

17 Apl'il-<Jeres, een Karoo plaats.
L. H. BRINKM.AN, AFSLAGER.

21 April-Klein Boesm&llllpoort, Victoria Wl!llt,
levende have, boerderiJgereedochap, huÏ4r..-I.

J. J. THERON. AFSLAGER.
21 April-Bo.en DoorllJ'Jvier, Worce&t.er,lcvende

have, boerdertjgereedllCbap, hui~.
VAN DER SPUY, I)(MELJrUNkCo, A}'SLAGER8
Il Apnl-Riebeek West, .ut. en lOSgoed,
6 Apnl-Te RlebceitakasteeJ,erf, woonhuis,enl.
S APril-WelteVreden, P&&1denberg,leVende have,

boe1dcrljgereedochap, buiMud, wijn, ellJl.,en •.
ló :April-Zandtontein, Houingberg, di.trikt Mal.

rDesbtUJ',leYollde bne, boeI'derljgereedlChap,buis-raad, graan.
!~April-Te Durban.ille, karren, p.aroen, boer.

denjgereedechap, hui4r..-I, machinerie, en •.
J. S. "A!UIS.It Co. AFSLAGERS.

- April-Klapmut88tatie, eerste klas paarden enezels,
8 .April-Klapmutastatle, ochapen en bokken.
18 April-Klapmut8lltatie, movie paarden en ezelt!
J FRED PENTZ li. 00., AFSLAGERS.

8 Apnl-Rcrmon Statie, rijtUigen, buiMud, graanenl., enz.

houdt thans ook zitting en zal o.a. twee
belang"djke intel'nationale 7.aken te be.
handelen bebben; namelijk, de pas gt?-
1iI0ten ovel'eenk0D18t met de 1'1'anf:lvaal
en het llieu\V& tQtvérbond. Souunigen
SChijnen te denken, dat \'mdnt de heer
Van der Post niet "Weder t,Qt "OOttitter
gekozen werd, dit EIen bewijs is, dat de
Vrij8t:aat8che volksraad tegen de nauwere
vereeniging is; doch dit if! zeer ver ge_
zocht. Wat het tolverbond betreft dat
ilJ reeds goedgekeurd door den volks~ ;
doch IJlen zal nog moeten besli88eli of
.Baautoland ingesloten zal worden, .Sir
Gordon lspt:igg 'heeft Dins<;lag verklaard
dat indien Basutoland niet opgenome~
wordt, de tolunie ten t'-inde Zll!1zjjq. De
rnnderpest kwam ook onder behandeling
en hoewel de Vrijstaa.t r;waar heeft gele~
den is het toch aangenaam t.e vernemen
dat het verlies niet zoo groot was als men
gevreesd had. Dr. Koch'8 middel schijnt
eell 80C('$ te zijn.

Waar zit het begin ?
Sh' John Wil:Ioughby bevindt 'zich niet

in een aangename posrtie, eu het comité
van onderzoek ook niet. Men zal zich
herinneren dat het comité laat8tleden
Vrijdag niet dadelijk kon besluiten of het
eJ'llp 7.ou strum, dat,d~ privat.e brief, doOi'
sir John Willoughby uit de gevangenjs
aall het oorlogsdepnrtement gellonden,
ingeleverd zou worden. De brie! w~rd
ecbter DinBdagmiddag gelezeu' ill het
comité, en daarin schreef sir John, 'dat dr.
JlWl8S0n hem verteld had,datde expeditie
de goedkeuring ën. toestemming der
impel'ia:Jeal1 tori teif.ell wegdroeg. ';['oen hem
lateI' gevraagl;l werd <len inhoud van zijne
gesp'I'6'kken met dr. Jamesollove:r deze Z3ak
mede te deeJen en de. nalUen deJ' autol'Ï.
teitun te noemen wéigel'de hij hesliJit
rulks te doon. Wel mag het comité dit
een zaak vu groot belang achten 0 eu di'.
Jameson, die verklaard heeft dat hij de
officieren nooit gezegd had, dat de im.
periale autoriteiten met dep inval instem-
den, weder in vel'hoor nemen. Het is
van groot belang d'it wij aehttl.r d waa.r-
heid komen en u,itvinden waar de wortel
van tie BaIll.enZ'wering eindigt De verdel'e
ontwikkeling zal met algemeene belang_
stelling afgewacht worden. - .

Van n.m
Wellington om 2.4"> Kaapstad, 1·itt Kraaifontein.

" 6.43 Kaapstad, via ~tellenbosch.
Kaartjes ~mll{'11van hacht zijn tot en met inbegrip van 12 Mei, 1397.
Passagiers zullen ('nkv! op de terugreis toegelaten worden de reÏBaf,. te breken.

op Goede Vrijdag en Paasch :Maandag zal ~e Maitland Treindienst
gestaakt morden met uitzondering van den 1.5 n.m. Trein van Kaap.
sta J, E;\nden 1.50 n.m. Trein van Maitland, welke Treinen enkel tusschell
K~pstad en Maitland loopen zullen.

WIJNBER.G EN SIMONSSTAD TAK.
Op Donderdag, 15. en Goede Vrijdag, 16 April, zullen retour.kaar.

tjes, alle klassen, tegen Enkelen vrachtprijs, van alle statiea uitgflreikt
worden, Kaapstad naar WIjnberg inbegrepen, naar Muizenber~, St.
James, Kalkbaai. Vi chhoek en' SimonB8ta.d, waarmede men tot op
Dinsdag, 20 April terug keeren kan. '

Op Pa.ascll. MB~ndag, zullen retou:-kaartjes, alle k!a.sse~ tegen
enkele vracht, mtger61kt worden van StatIes, Kaapstad naar Retreat in.
be.!lrepen, naar Muizenberg, St" James, Kalkbaai, Vischhoek en Simons.
-stad, en van Simonsstad, Kalkbóai, St. James en Muizenberg naar Kaap.
stad. van kracht alleen op den dag der uitreiking.

<?,pGoede Vrijd~g zal de Trein Dienst op de Wijnberg en Simons.
stad h.nen dezelfde ZiJD als des Zondags. en een Speciale Trein zal van
Wijnberg vertrekken om 7.30 v.m., en zich aansluiten bij de 7.50 v.m.
(Wellington) en 8.1;j v.m. (SIr Lowrys PIlS en Malmesbury) Treinen.
Ben speciale Trein zal ook van Kaapstad vertrekken om 9.20 V.m. naar
Simonsstad, en van Simonsst.ad om 5,40 n.m. naar Káapstad.

. . Op Paase'l ~aandag zal de gewone T~in Dienst op de WijnberlS en

.' SlmoDsstadsche bJn gestaakt worden, en een speciale dienst in de plaats~8teld worden.

V~r verdere bijwnderheden zie pub1:iekeBiljetten ..

C. B. ELLIOTT,
. Direkteur Generaal.'Kaapstad, [) Ápril, 1897.

lf!t I D~:~:;---
EZELS.' 'EZELS' IA.AN familiebetrekkingen en vrienden

• wordt bekend gemaakt dat bet den
Hoor van leven en dood bebaagd heeft
tot zieb to nemen, op Maandag 29 Maart
1.1., mijn tedel'geliefde echtgenoot. DANI!fL
JACOIlI1S HK DEN WESTHlTYZHK, in den onder.
dom Vlln 81ecbts 39 jaren en 10 msanden
mij nala.teude .met ~7~jon~e kinderen. Hex:
ZWSllI' dlt verhes ml) ook 18, zal ik de hand
kllSllen, die mij geslagen heeft. Tevens
breng ik mijn hart el ijken dank foe san Dr.
Steyn; ook aan alle vrienden die mij be.
bulpzSIlm WIlren ; .vooral aan de broeders
en zusters Dn Toit.Jr. cl C{)., AfsJagers.

MARKTPRIJZEN,
K.AA.PSTAD.

VIICIroS .UET

7 April 1897.
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Ob WOENSDAG, 21,deser,
,:. aiULLEN tso groote. sterke cu
' : ~ goed g-eilrees erde transport

te Ma.lmesbury worden
"·~·Ir"'lPII'-, .....·t.f Een r:uim crediet van

J.UllMlO~in zal worden gegeven.
AND. J. LAUBSER.
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Er zijn. weder- gernchten in omloop
omtrent Delagoabaai. &mm iien be-
weren dat ue arbitrage commissie gereed
is met haar Qit8praa.k, anderen zeggen dat
Engeland zich gereed maakt om Delagoa._
b-dai in bezit te neInen. lJea derde breuetdeze gerncht~n in verband met het bevel
dat de 'OOrlogsschepen te Slmonastad zich
gereed moesten hdudell en het bezoek
van den admiraal in de Tranf!vual Het
if! moeilijk te :.;eggen \Vat de waarheid in
dezen is, en het beate is 'Gm een oog in 't
zeil te houden.

KolOniale kolenmijnen.
Sir Jame,s Sivewright 7~ Jat hij kolo-

niale indU8triën wil bevorderen, doch het
schijnt 01111 dat el' veel waarheid zit in de
bewering van kol. Schermbrucker, dat
koloniale kolenmijnen onrechtvaardig
worden behandeld tegenover kolen' uit
Engeland., Hjj staafde deze bewering in
'het lagerhuis met feiten en cijfers, en in
een brief dien wij ~!d~rs opnemen, hllj
leer duidelijk dat de koloniale kolen-
mijnen _"fairplay" gegeven kan worden,
zonder 'dat '8 landsru erdoor in 't mil1llt
za! lijden. I~tegendeel toont bij aan dat
de tenders-der kolóniáJe kolen.maatschap-

veel g~!c®pel: zou.den nitJcomflD,
aall)tXllef;ilqttg'genomeb, dan die

Laatstl~en Vrij.
geopend; en die

.En.

-11'11111'11'•• AUT

7 April 1891.
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Onze korte, droevedagen
Vol van jam oren en !Z'eween,
Snellen spoedig ondel' 't klagen,
Ongemf»:'kt !lts droomcn heon,
'Vant ons 'leven en on8 leed
Zijn. e n I,nnd, {'('D hand 81~chts b~

De Weduwe

0",

GEMENGD NIEUWS,

Orlinjeskra.al,
,Mall!leabu.ry,

5 .April 11:97.

V, il. WESTHUlJZEN
. Promenade concert

1
hUl-
ant'
GI't'
Init-
mOf:'
daar
hel
dat
beh ..
len
henl
gent,
ailn
gen>
zoek,

, KnJ
blank.
de Cru
IIf te I
IfI'Ond
FaolkJ
d Ian.
verk",

. in 'bun
maar
vervl«,

K,M,
mellog
tnatlChe
wé8k t..
legpan.
voor 15
de IUD
word eo

TER ï

PORT
tentoon-
tian ge,
kers.

Ten 'I
I!(Ihe, \'r
IIChe ILI'tl'
tig, Mu
wordt lfl

vertoont!
kOl'tebo. I

goed. "
Paard""
la.cht\e(
Het e"

• avond, d.
• lruntfi&an

Na een
Johmo"
br:mdstl'"
lig de :-:
hooft.

}

KIMIll ,
vergaden,
eeD bncf
geneesbe<> I

. 'flArin z t I
b dell c'
wndheid ,.
i&aW-e Vlt

hevigen ru,
. deren de
beperkt w,.
van de IK
den raad ii,
voor gel:U

- V n en d,
~PP8'eerer
dlenai tor
zijn,
Er werd

raad te ach,
,stenning \
• lo:;jgen eel,

DiiUnantve I
in te stelle I

KI".VlII
t De verdaag,
.vond het,
m.iaaie op d,
de opriebtllJ
de' koning an
m1Lj~teit1l '
rapport be ..
Europeel!éb(

Een comJl
mch olt te I
r:ien.ing te m
lingen ki.nd~

PIK&TIIEk,
uililliebten z
een J:'11'&!'6 re,
de boeren lO

dit don land I
zal, doen
Namak-wa.lan.
'de watellJk~

Z·A
Dela.g,

BAllBER1'O'
Fiddtt Ne,,"
~ba.ai da'

·tiel iJot>'t) &Jill
~b re 'I'a.n ee,
temba CI7IlCeI<>
pen un d.
tegenover Lo,
door zij in be,
De Ne,r. ,

•de Bernll ult.
zal ~ voor ti
het Ka:!poeb.
van de drutd
ging alt !Jove,
Hat' kabelt

Delagoabani "
daa,jo 0 root )
.zetten al. ~
(If dehuen !!
togal uit te 0<

K(

JOHA.!rNE.~Il[' ,
koorbi beel'llch

GO

JOURNAL,

P!ttrOll.IA. I
--!!iale ' I

ill tu boehtkn"
'.Jreerd Yonit, '

blad ~



,r
~ toch
n

rozen.
oog

I is?-

en
,1)llfe

t¥:l~,.
'el dil

e-

laeh~

:Ipen
nd

:l

ook

lIal'-
den
lien

~&-
Illg
te

~I'II
I
ru.
SD

Regelil

Il- PIlo.. ~ r R
UIt/II h tt.: Il

ra I e-rt z w
le

Waart dit ?
1.IJ\"Ot\',1 ,: .A

'V'Jbwh_.' LI mot
-er rt

JL, - (Reu/' ,)_
aseben Gi ,'Ill r i

KAA KOLONIE.'

raaf wer tt sschen bart

Vr' .staatscheVolks d.
[R -tellJgra

DR. K CH' G

,]

Z -A. REPUBLIEK.
Dela oabaai. de twis ppel.

I.,..:, , d LU

GO
", ,,;

lil'/'hlll'



, \.

• ' .•• ' • ., ". -_I • ,. • , ,

~-t k~rtate en GoedkooP8tee Route Y®r'fJ.JzI8.~,.n '
. . • " - . '.. . • ": " ..... _. -- >

.~~·~EtJ· van de Zee·i naar J'ohal'lne$bu-r.~ .Pretorla:
e.n andere plaata~" {nj de Trans,vaaJ.' . .1",: . '." ~•.
',... '. " .. i·.. ,

·f •. ', . DagelUksche P81TS0rtendienst va,'" '~Lo~neO
Marques (Oelagobaai)fin 24uren ~aar.JQ~:n"b;nr

. \, . - ~ëtt r~"\ "!,_:,, __ ."'- -I' ~ ...;jn 21uur naar Pretoria.

farit rooI 1_.,~ it: fr'-1.JfI ..'
. . . . f'; ""-, ,

IJ Jf ti." Pretoria lt II. ". ..... ..-
_;DagelJjksche persónendien8t van Dur~-éN._.

naar JOhannesburg, Pret-oria el) andere pl~"" J.;
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

'E1 EN n~1'TEYTor om'reot 5
. . 'l1(t hoogt Koe! raQ kI"ur 100.

der. ncat, met grOOle merkel! in aln.
l(ei1cbt eli achter dan nel. Laatst
l{elie~ in de .~f'~tib)l .~ao de Pe,rl.
Ben k'dt"r biJ .lea bij mag kornen"IJJuopeD, _gelieve kenoÏl te geren
aao deo ondcr~eleekendet en een ieder
.- g~ Hottentot It.&nh,)QJt Ol
dele kénni.,p.,iog 1&1 iD ft chten Ter.
rolgd .orden.

! ;. II .LLOYDS' . T ..•

A Ea ":0"1' Ora ..
' WIC.lr1dil .. oI·e_.~'

GEDEL YJJ STUt, mYD~1D Jj, .tooliG, JóLlom" M...
, rt, 11 rt, el lt rt. Naj au 'IULUC:UD_~ ol

"STi ro~' JU JO tet fOt reet ...,. .

"BBAOH HOUSE,"
SOMERSET STRAND

N mUi LOGIESHUIS,

Adres : P. 1. DU TOIT.

OrlD4"tfonteio,
Malm~bur1 -.

De .. nl.. Wlndl1lO"", ftfI'I&aJd .....
Wl.... n Be• ....,.,.. ToNne. Zw.....
meer water DOmpen dan .. n .. ancient
'MOI",,'n d.mand. .
o. hoonte PJ1Ja werd bëaaJd doqr

d.z. I.Moto ..... op de Ch~ W.......
"'.ntooJletemJW. 1898.

OEOP,i1f1> DOOI

FRED J. HOITSEMA,
81lliJlf PRJJZEJ I GO£DE 8£HAIIDWIC r I

, ; .-, "u_ .
§ ~ ..

lup 'de ·VIIIfII-.(JIJIIdlea per ~11 otte KMPItId, _I. per pa.l ftI'faarL
t\"lIl Jil .... " oe"....ollut 0IIJaa0miid iadJe. te K.UP.t.CI ,........
'VIII ~ 'fOlIa .... ea __ A. T. RUTTER,

V.ADB.,.. eie beroeuade Koloaial.lil ._DrlO8 lt _" OlUGHTOJJ" &adeJa,
....... cI...-te L1oaie. z.deJa op./ FT'L'LIS' h...a.Iit ....<>.d".dela

.;L. ='tt el ..aar ~
van de . >. . :GROOT CIRCUS ~ 'rU';::;'

Depart_t YI.lJi.bHete I JeJten. M' -ENABG,N_ERIE ::~=1n~:tND6.~
- A.A.N.T n.·OUW.M E.lE8T~Rs. '. . '" .. '. ' .... '. ... De=C::T•AAT•

TENDl!RS wo"'.. ~agd OJ.en EIkelt, Avond. ,. I..",-~M

voor het Bouwén vanlN18uwe y. , ._ .
Stallen, .jTemporaite Gevlmgenis. MATINEE. EL-KEN ZATERDAG,
enz. te Touwsrivier. I IflA8ERJE DEI BESEfLE. DAS OPE ••

PJanneQ, Specificatie. en I Condi- I.ren word.n..voed om JJ uur v.m ZUI [)..AFRJKAANSCHE
li.. van Kpntrakt l<illm•• gJ.;.. •• KONINKLUKE JLULnIENST.
verdere in;fo~ie Terkre~n wor- " I. m.Us _. lUo..... _
d.. te. Kantore van de. ODdergo. B J. PIlLLIJII Jl_II a.u.mr. De .. CAsTLE IU u,• M"lach.".,/.

i SCH D~.· F tee~ende, en ten kantore Tan den CBU BIllISS Secretuls•• 'luurJ., ,DB Stoombooten-:;;:' Lijn ~~kkn
' ."" 1Ie,..dent ~ W0I'Ce8tei'. . • • ... 1CaOPO ..... "'" r........ ... do,
; Tenden duidelijk gomerkt "Ten· _ W~ lo • u...... , _
~ om Ilet Soek der voor 8taJJen. en I•.•Topwsrivier," ~ BENOODIG' D lladeira eD PJTJIl~th, te Sw Helezaa l1li

. I znlleD-'o.nhangen worden door den .' " '. A""'uicm lI&II.legeode op et. bepaald. tu.
lover bespul- Qontl'Qleur en Auditeur. Ge,neraaJ, It EEN GOUVEHN AN r.R Toor echeaUjde.
.~ 'lrftft r,· t 0,) ._1 ( • f ,. d " IJl-DUNVEGAN OABTLB, Kapt. ROlIIX801!'~~tad. tot op DINSDAG MID- ('I'D l'rl\'. e Dl'I'U1 Vl. "I, l'rf'D)' Aprillf-R08:LCN OA81'LB,&apt. '.1'..... \' ....

·te.1Ivan DA 20.l
D
Blr 1897 'P l'C\D 1,'D.t. ló minuten !1 hf" "JO-H.lWARD..&NO.lBTL.K&pt.BlQI.C,, 1.1", ·U,··. Sa' • L> '0 .IleJ U-T~ALLl()N OABTLBK"~ DI7.c'UTenderaa 8 'moeten twee voJdoen- dor",. '~'IJ ~ I .pt', 1&1r md kOlf ... , M-NO&R.".IC oAan&, Jl'.-Pt._~.' Ill.

:) ,SOOMEN de v,erschaften Voor het be- fend 1~"OIl',II~~.L KCt"nlln "adn Rol Ju: J=fJ:~r~~i~~.;::::1l8011
uitvoeren van he.t Kontrakt, an .tIC". Il' 1.. ~n .• U.. "8' ken ·JulI '-BA lV.lBDEN CAlITLB, Kapt. Blon

en zoodanige borge.n' moeten den' yen itCh": " H-T4NTÁL{.ION OASTLa, .lapt. Dt1lrC4lr
• Aug. hoNOBtUX VA.8TI&, ~t. H..uo.i!lOl!ITender teekellen. Il. EBN ONllEBWI1ZER YOOr "J&-DUjr01'T4BO.l8TLB.!.~lUr;P.RIJS LIJST. De laagste ol eOiUg. Tend.r niet do lt ••htidieorde ....hooI te l!Iaad.. ..... I-DUN\'lO}~A8TLJO, ......... _

.oodwendig te ~ .... _.. Iont.ia.' iutr va. h•• dorp. lIoIario &JIn Iq .....~ lIa r.u hJaa
H . . .£180 per jur.. Ko.& (n lUW'ODing G4Bi!t CA8~LE, Kapt, l''''~D, omb-eat U
. S. GREAVES, k..... amo,.a """'.. '-:£2 ....,.....u CA.................. ,'~_pro H~d-In8pekteur. muod. ApllCQteq lIl'aeten lIilnsteDa .t Kaart .

Departemeot Ya1I Publieke WerlctID, iD bait Z"ljn " D f'\m lilde KI... TlN'ftoB~ aA8TLIiI, Kapt.. BEND.!.L, omtml~
Kaapnaa;-'Sl"JlUri 1897. oodtr1riiael'll alte. . 1U8LB~ GÁ~LE, Kapt. C.r.mecJ(, OIIItreIlt

1 A Jf t" b 11A.pril,mSt Hclenaen~D. '. - !. . pp!""... YOOt .... _~. AJlUNn£J,·curu., ..... w..... , ~ ... iEENICE ACENTEN VOOR -..A.-_ """..._. Onde' rwu···zeres bt&tekkm en lulleo door d n on-der_ . lSA.pril
. ..' --_Z.. Pu.,..,....-.... . '. . • et' . k --d"" .h . . , DOUNB OASTLE, KApt lLu,lUlI, omtrent u lEef

' ,. , , . g ..... • Iq!"_ .. t ........ lot ZO DONOru cas__ .......... ,_ ..... --. ---i-_. -_ ...i . .. . . . ApriJ 1891. Die".tea indien moge . 18 XeI, yja St. II~ en Á8ceIWo

u

,GEORG
D FI.N,P. LAY' E.·.·~.;y,; CO. '.' NOODIG rvoo.r 6 Km~eren .op ,le ijk dadelijk'&8 begi'IDeo. LlS-:"~~B CASTLE, Kapt. LJ:: 8':11., ODltrqt :It

. ct. All PlaOIO Rietlontetn, d18!rikt Jl. r.: FINr VD I( "UWIOX CAS"", --. ~ ...... lt
• •. r " . •• CoIeeberg. salaris £60 periuir en pot h lit .' • • s m_

.' ORA. VE8TRA..A.T,~, KA APS1'
ADd . Vrije LOgies. Aplika.nten moot9n ; ""il 9r:oml'8'9'7 . Voar, Vnchl of..p ~1II"1'Oege mea

' . , - r leCI'" ptv pr..... ~ A do OÁilT1JKO"O·l'l··A". ;'E" P···Rf.lO-,;.'.Jitf.;tN ~~:;Tt~.e:.~~· THOIlLEY'$ VOBR ". JU,._.:U. 8OlU.PPU.~B.perkt. L Jl .. lJ lj' ..UAU:. Ond'!"'"J .... jEume.. •• d~jk . VOOR .
. -.': " .~ kellD18 van de Hollandsche taal'l en' RUN 0 V

of .. '. ", .• ,EE,WU 'bieden eTe YOIgoade. - Ya. Prodni~ .... !.; ImIUWJ!. 1i:!~"":.iJ=.~; ~
SKIZ.O~N aan tegen de laagste markt-pnJzeD:_ J:.' '. . schriften o,,~handigen van :00.: Dsft""en ilarlr~~a C!A1.aftAII

AardapPe)en; Natol, l'sn Zy] .eo ~nrtbek kw_heid .. Tgood gedn,g. Za!tg- call1ll. I II I.IdIo, ~
~Den; Há.ver en Gerst (voor TQer ~n.zaad);· ~. ~,F;.rwtén .k1mat zal ",. ~~e .. ~bevelind .»z.
Lim..., ZW:~ , 1Ion.•. TaBak, lIuchjJ i Ga • ..." ...... :. APl'1tca1.iea !!j>Og

\'eederea. . 1· .. mogelijk ... ""It laler dan I JUjNg . LAC'T "'F E'ROok hebben wij j'!list ontvangen Jadingen . r:· 1897, aan den iOndergeteekende I in -',' ,. '.' .'. ,:.',a.....o·_...e uv"':-cro" . d' , '. J te zeftden. ! .
QWI .~, .-.uI, P en an ere. 8JlP§n~ure SOOJ1en inge- . . t :

' Voerde AardaPP8lmoeren; : . N.L J;)v~ BENS,BURG, .tr." .
MieUes. M~eJie Meel. Zaa~;?r ech..·...().t~che RM~':K~A:rundeLI :t·'. 'III.:.......I·~.~::I··4A •.

.. Ammlauu.ache). Rog. lloode .. WItte !leo.... ~;p......... . ,.. I .IIW .-.
0nI"", ~ -1)IO<id, .. ~ fIIi;niet.. :lLu!eJblc 'iIJó. . lonl.oIg DnlJJjaJ.. > l'~t.OOl ~.~

.' .aandacht. ." J.,; . - UIAI6 fil lil OW ~ _-:- ".:-._,'"'"""7-;-:-:_:--...;.,.....;...

p-!;'~f!iMAN EN RU_'; 24, 8URG8r~Mr..· B~=ll~~ CO'MI(EBCJAL HOTEl _
'. '. T~~ te Swelle~~~i~~~~..~p~rt3on. het KIDde~n-DeJiartem8llt ih. ,0" _ lEI. • nn. BOOUB VOOBUO.LAlfD.

G.... te '-raad Dop Ilrande.nJD tebop. en~11nj ~I" !'laat. ~ .... de Mooi.. . . I)'_n; B~ .ia'thaaa O';"lgellOllleD door ATU:~, Kapt. a.on, omtrent 8 April, ;ria_e.._.......·._·.'t'e~~:i.:.d.;'t.··d.~e;.v~~ha •. ;lteA~en....,h 'fI'''l'a;:r..;;:j.~lf:= ~~;::::::':::
-... . ... .-, .... ,.... . mei laler dan.J '-'_oud_.. ................~.

' . '. ' . .-. -' ~,',;i'" ,f." . " , Salaris £90 'Jaar. BJi'B.l'É lIA.RDELs .POSITIE t.· G'UE..!:-~B(T-=~~_!c;J1)")'"apt. TreoN, omtrent %0

. <l!tAED'1l! T.l" _'r _et, 'ria--=ia.
D

E Senior V..... t. de h_ A. B; DBVILt..... - \<10 Firma Zend A:~pli .' "r6dr 17April. .. d IL .UV .•~ .u-..u.,!! GOr.,~~~~:~ Kapt, Battua, omtrent 3
D

.. VILLI I & C di h-.J" ·.. ...:::.d .j, '__1 " -h Al e te lIOOrieJa W1JOtID ea Druak 0 ... .,. ""'-bezi I.id· ,ua li....... n.. e ..... ont... ea Jf> -"'JD. J. O. T~UTEB, V.D.M. r. 1lnoba R.C_........... ""_'".~ J...... _, ~ , Ug., ~U.• _ •• -ale Yroegor. al. Yendu~·a.aenUo 11.- 'I . TARtEF BILLIJK. .q.'r.ï!;.... ,..,.. "'Mr" _, ,en ComDU88Je An~I~n aan de Paar! en wel. onder ·den,'tijn~.n Firma ~nA~rilu,1897: . Jali. .,

Tan A. B•.DE VI RS L C'o'. '. . . r ~,.J '. p.. K.rren onmo.ten aIle Treinen ATHENIAN,.Kapt. CIIOP.£, OIIItrent Iii JaiL

m _ (Twl • ...." __ ~.o. _ ...... • Alle Vendu 1Iollen ...u... koat.ont "orden beIOaJd óf . zal 0, J. VANDER DlIWII. __ .. •
...... haft word ....... ~. . •. ,. . .'. _ ~ •• .utg'!'~ , ....... _",. _,=.
T~N R. Geld op ..,.te ~bond altooa te >erhijrpn ~.. ., - Boa .... ~cleotf1~ifPlr(jN

PaOrI. JH ... ; 1891. ,. '.. . I"AUn' & .lOmESHUI S, .ar

:lIIT.' SOIDSJT.... -' .. WISTB'l'iA.in' '. aii~~~T~.JESD&&rENGELAND
~ YOOr Z. llaaacIen, ~orden nitge.' . H ". ~L-!_' . reik1 ~ MD Tena.inderin~.V&D 10 percent'.,J:)4tZOE, IK.. ' ...lun'~.~ts-Kl!lUlW&lt voor op de Dubbelen P~nll,

OQede, Behandell1~g •. JCom en .Dl'O~TJEg .~ .HA.VENa
. overtuig' <.......J ...:.. '" ol __ • ... de .KUST wc:rden Ul. tseNllct voor de
. . .'_"" ~ ....,.,• , ~ bUmn Drie Jlaauden peret. Union

G. HAUPT. ol the ~. V.'Ucbappij Stoomboot.ea.
Voor .Vl'acht of pauá.g. doe 1DeD &aIlIOU:
de 'Kaator. ftll eie Unioo Stoom boot

VOOR

V:aUC:a:TE~-:eO

- -Speoiale

P"ijzen

Modellen

Aanbevol,n

door

Gouve rn- en om

menta

Ambtenarn.
l POSTVRIJ,:.'GELIEVE TE L~TTEN OP ONS NIUEW ~N EENIG ADRES:

a:...LOy~s eh. Co.,
40 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

-
-

. ~Wf88EL8&GOMPAGN'E' .

2& x..a~.e_~z-_a~,
KAAPSTAD.

'A" LGEMEENE Agenten icn Zuid·Afnh voor NESS en CO's
. . beroemd niet ..ver~iftig Vloeibaar SChapendip. Toegekend
. Acht Gouden MedalJCS en 00 BoolJSto TookenlJin.~ op de Wereld'.

. Tt'ntoonsteUing te Chicago, Noord Amerika, in 1893.
.' '. -::~!"Pboercn bPbooren di,t Dip eens ~ probeeren en zij aollen oven.
. )" . orden dat het het mtetekMldste 18.

,Bet TdnneDgt zich T.J'ÏjoJijk met koqtf water. Vraag er om bij uw
:: plaatselijk Dip - DepOt. GetuigsehrifteD 'nUl Zuid-AfrikaaDacbe
. :; Doeren vrij op ontvangst van ndres.

'~:(1seren KetoIs om Bnitendeurs met lIout of Kraalmest verwarmd te
.. worden voor het maken Tan Kalk. eD Zwanldip, V8D 20 tot

60 galJol13. !

.Jrmrige A~enten \'"oor Knnpstad ('n Omstreken VOOr de beroel1lde
Nixon Sproeipompen. Een tweede bezending nu verwacht.

Ook VOOr het beroemd~ Nlxon Sproeimixtuur.
-lenige Agenten voor KaapstnIl ,"oor do Amerikaansche Vruchte;,_

droogers, De E('nvolltligste ('D DOBte.

rlll~'~,,,,l'.·van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en:..Persen.

DYlJ18nJ.ltrrl'l vnn .Graven, Vorken, SChopgraven, Kruiwagens
PIkken, BOSchpIkken, Pompen en Pijpen, Wijngaard.'Cultivators eu Stalen enz., enz.

. V_ZO_ LZJ_
KONlNKLIJKB )fA fLDIENST-11IIO.8TOOllBOOTJl.UTSClUPPU
- ClIIIJIiIIp--STl.

Ifeeren Combrinck & CO.
ERSCREN. san hunne KI~ten en aari h.et Publiek in 't Illgemeen
..beleend te maken dat ZJJ hunne BezIgheid en HoofdkantorenStrandatraat naar

BOD,". mDB VAl BRBBSTUA', VBBPLAATSTDBBD.
,.aIl de TUID D, ZOOfunt en Voorsteden gaan Breesttaat Dabi' het.

gebouw voorbij. J

;::':"GEUE-yE TE LETTER OP HET NIEUWE ADRES:

M~R'NCK &, CO.,
~a./JClelSen Ha"de/aars Ht levends Hov~.

,.&ad;. Einde van Breestraat
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De l1lnderpest- regal t:... dlO
kocren over' Ornnje.rtllCt ." 0+
waren oorzaak da t con 'Vil •
(le C"eoflCIlelle opm~tlDg van L,uJd-.~ fl1.lra
kon l"err'cht wOI'tlao . ol het verhUlcli!o van do
lirlllngu latlb , rn I:Itll:nollllltLUld doop den he4lll'
J J Bostaan gCblJ1ll.kt, met het u\M:lrdcJi:jht
uiteinde van die Inn iiir Tho:m't' Muule:tF tn
)f tmaJfwahu,l De 1<1\ OJ>110,-:1001' cl".) :Umtl!Cbc
'II rcgoorln... opgeworpen omireo1' CC:I1' men-
diaan ',I.u :lO ~radcn ooeterlcn~!o 18 dus IIQg
mot UIt dJ" erold g~bolpan

Het I QJdwer~ In verband mot de opm ting
cl .. r Gleo Orey IOC1\tlrulL~ germdlgd en bona
allo plannen ZIIn ingeleveed Reeds zlio 7, Jr,?
"aar:-e.l !.(C,-,d~ek(lU:roen daarvan zrlll 4,1329 moi
do grondbne1eu vcreenden tor Ultga~O aan de
re1:b~hobbelldcn Een b,lna el en groot naJltal
moet nog gewMkt worden en het MuJ:al '1In
ben, dis do helft del opmet.ingskogteu gedcpo
r.eerd batMeo tegen het einde des jaars, bedroog
1~2'll Het opmeten ~RIl gronuen In Zlbl" lo.
c;LtH18bIJ J)!jdd<lldnn 18 begonnen on (!:lt van de
gronden van Zab'8 volk lil dez...,.Jfde buurt zal
ter hand genomen" orden

D rueuwe kaart der KolollJO 18 nu Il'creed en
reeds 'Uil over do 1,100 e"eID;>hran afgedrukt,
het grootsLO deel daa ... an "0'1r het departl!m1)n ~
va~ onder1<"uI! In veroond met b"t samenssol
len dezer kaart wordt dank to&.:;ebracht nim de
haeren C N Thomas 011 M J Brmk
Jn 18:.16 worden bebaho de Illltll.rellel1-{lrvéQ

2~ stukken kroonland opgemeten. tesamen
oOie veer ::IG.t!3 morgon De kosten van het
opmeten d. irvan !Jedl:agen £1,677 Ss d. Bo-
langrlJko opmetmgell III BechuanQ,Jand zuu or
mQ-i geweest Do opmetmg van het ovenge del
Millr phnhen, toog1lkend door bet landcon-
<'-e4lOhof aan personen, dIe hun ,ordenngcn
kr..gen van kaptem D,'Vld Filandor, lR begou-
nen Er wordt rerwaeht (ht LIerdoor belaDg
rIJke mform,llle znl 'orkreg' n worden omtrent
de.n grond "All d...N080pn\ ,~r teu noor,len '\ an
waar deze Mmem locil met d" MoloporJ vlor
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P E1~JJ.,gh1Me" I,ll!'"
JdVllero
fp:ta b nl:
Jr '!lid.,,!!"
lYoo~h 'rm,Js
J Dnvenhage
C rrclt
J U'-1I
C Litt' Je

KOlltraldell

'1. }

ftv.o 'I
ut(?u V!He

~lI'f.o vun Jo Flnl1r-
~tAII~en er ZiJl)< 000 pl4u> tuinen ill
fJV'J.et. J~r ~Ijn cl""'!; etlmgll" puUrn.
wnler I" Jl..t vald iii Ol' boI$chac:biig
soo goed nis Ingcr de nvj1lf nt. nu
beesten OchWT "'lI'1U'Ctt tn de K,ulban op do
Po.,iéD. 'V;m Ku,s D'ilnr Mak.n:lRkalf\ lS "lt futfl
en daM' M bo' lnatllte water, dat sterlr mQ6t ~~.
daar ur veel lee gevond Jl "erd. Do 1andm •
'tcrs !JeYeJen a; de te .. oerHlg Mn 't >;ool(on fl~-:t
'" .ter Mn,to l!1Oadlgen, zoo doze hE* zelf nie
WIl deon, voorul In die streken wnnr trot ~elVfl
qlll!tllkclJd li<. De lJattl!'(jlleu. die 10 die !lfro-
ken WIlPP..IItun enkelo l{nhulan Boesmans, dlC
~"tl de meloen le,·oo CI1$CIlU kwnru:l doen "I'e
ell- nMU KOIl! wonen Bccbuenas van een lage
agort, dronklappeu en lougenaars O"t W10 lllei
"eel wfonru.tio Lo krIJgen WnB

Wt;T NO 40 UN 18115

Retl.sbllrg IVClti \ o()r.
Il a3ngl<oolllen

:YJ)OJ:1tI!.1U;eb.l door den h CCI' W H J Jl! ru 1\1S,
r (kp h~er A G.. Muller. en

llnrt.QenolV"Il D~ze' erj!',nermg
,la' de heer I~"oc1 B eicb

'I"~klllltl'd heeft l'onr de Impeflt.le
~m l'eJ.lml'6On Jr1,~lll1 de Z A lhpu.
'Iiheli, Il: ilat'!f>Or hcrn dM, ol~~hflldJ", blood I

\ 1.'1'1'f(jt Il, '-00 beHloi~ Jcze r.ergudcru~ m m
,le wekotnst gecli ,"ertmo",.oll 'hocgcllunmil ID

hem (Rb(..ae8). te lItl'llcll, hem DOOLt weJer tee
oncler"tf!Jlnen, en hl)Ol't en vert;roul t dat
onto IedeIl ~fI,ll het; p$r f>ITIl'flt Zlch niet ....eder
lullen I~t~n Jeiden diDr :ahodas, nO<''' mindel
hClM Ondel'8tenllcn in cem~c zaak en hoopt
CUt I !tIJ zyne 'roetJeu nOOit wedV ~p Afl'lk,
g~rnd ZI>I 7.etkn. omrl.ttt biJ C()11 vijund IS \'ThD
ons Af:rlha hl<tl1e 'rO~k.

"oorgesteM door den hoor 'f. J L Mara!"',
en g"'soeondcerd door den beel' II R de Wet
en Illgeme1!n itangellqm n , Dez-e vergn.derlDg
kcurt goed het 'roo1'8tol-l'beunlJ!!eil op h t
(\O~g'!'ejI teM("~blrl~ allllgenolIlc:n f' RLodes
aglt'lhe en JamesonS_UlI"a1

Voo"S"eeteld door den heer W IL 1. MIll"~is,
gesecondeerd dool' den beer A..: cl M'uller OIl
I!?nparlg na.njl"i!lIomen· l>f.YAl '·el'gaderill.g ge.
iiir n bebbendé het gedrng 'Clip de lieel'lfu Luu'IV
~mVentel' ,.~ RbodeJi en ChArtered Compauy.
18 V/t1J 0pUlie dat hg.ll g1!d:rag zeer I.ill\bá&r
rs, eli dlle wij wis BOJl(lsledell geen mrtrop\ven
iD beu stellen
V(.Iot:gesteld door dell 11eer W Roux

---- gesocolldeerd dOOI den heer A 0 .Af<u11er;
• Ala I>e ebrljnllgllpuht 1001' het t1U!tfi!;t -be-De droogto duult 10 OJ1SdiBtrlkt. ',Og maar s:tuur De regcering til \ rn.g n meel' PQlit16

"oort. Do QO~t VBn ~erJeden JAAru mol beel- (Olunke) In het distrfkt 11..'\11 te stellen, en <-'eM
geluldbg. uitgevallen, en md.eu wl]llIet SpoedIg pohtiest-atl() hooger op tn 'de BaVtMtt8 nVïer
~e(j krUllen zal 0118 vee ge~olgt:ltJÁ m<x:ten te PIa&tSCIl.
Ijjilen. DI! beer A G. MuUer ga..f k(mllls VI\Il 'r001'-
Geld IlOhunt echler nag Dlct beelm3.11 op te stel blj vorgende. 're~aJoi !lIg ~mtrent boete-

zIJn, dur ooze baz.ur verleden maund runn klll~.
£252 beeft opgebraoht Ook wordt bl!~r tam!l De heer H. R de Wet gal kcnOl. van

Il4n bet bQuwen gedaan De ~-e.rj(l·ootiulf<·rvooFStel lolJ FOI !lnlk vergtWer'.mg H'U vcr-kel"k, d,e Zoo'vat £1 Wo u.1 andorlug va.n .
nu goed Het .cboolgebonw De volgéb 0. ,lerg&clérlng zal gebouden

verg.root, eep t.celren dat er In dIt bv den heer '1' J. L Manus,
V
OO

\"IlIt.gang ill. J - hof, op den !woodcn Woonsda." 10 Juni
Ds. Cdlters was !lenigeD tud nwt heel "el, 1897 OJtI 11 UtiI' V m '"

doch IICbUnt nu weder gebeel bersteld te z!}n, W Bona f-ccTetari~
ilaar bIJ van de ~lI'eek een paar buitendlenatoll
In de u.tbookeD der geWOOllte gehad beeft.

Ol> politleir rebled ~ ons deel dor
met zoo heel lI'oehg, all In en rondom Kaap
.!itad. Toob gaan 'lVjj, In algemeen _en met
de ware A.frtkanors alO hUil land, volk e<l
taal luet maar zoo door vreemden willen1aton
vertrappen Weg met Rbodcs, de .A:odenroDil
Oil lIartJ~~!
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{'It 00" r.tpport '.ln den landmeter J'llenl
komt men lell! te welen van eell nog \VetDig be
kendo stJ'ol'k Van Towen !'aar GallC80 IS 6 OJ~L
afst3nd La.alStoonoemde plek 18 de b:)nng
riJkste veepost (be><taande Uit 30 butten) 'JIll
cl... BnthlurOl< d.e te TSIIJCIl of hoogel d~ llVler
up \\"I1J'CII ru Gascse ZIJU tweo butten 'l'e
Dlkgalhloso, 11 m'll vap Ti!.Ulen ZUil dno put
ion mei een goeden watcrloouaad Do hoofd
mBn dMr IS een Morolong vnn dOli nAam '1In
![ayer Ratblobe, die d,= sedelt 11181 gewoond
heefl:\ t<>enbil' an HelIOIngvIel trok nathlobc,
eoo respektahel soort "an kaffer. zegt dat de
grolId lUll zlln grol1t, ader gogeven werd dOOI
Morwe Er zUn op dle p-Iek tten fnmlileB met
d1ellsivolk

Te Dlooyngbome, 5 m!J1 \101der, "!In twee
putten 'an 15 en 30 'oet diep, (he zelfll In de
droogste tijden 3 tot 4 voet water bebben
Zekere Johanny, ecu Motblaro, 18 er hoofdmllo
HU heeft er BlitJd gewoond, zoo ook zlln vader
en ZUil grootvader, die gro Id ter grootte \ao
ongeveer 200 vlerftante m!llen van Morwe bet
Bot hlllJ"Q opperhoofd kreeg Do beer 'l'llelll
zag er koren eo tabak gro~ld ,
Te nmophe;:><" '1.7 m.II ",I l'ijiMO. Z JO dnn

putteo l,tU .ii) ,"oet dl"pL<>, en eeu 230 bIlttIen
worde ... be'Y')OI d Joor Botbl. 0 , die er ecbter
met atelld WOlleu m tar '0'1 Ul! ell d,\n komen
om nUllr bun, eo te z,en cl t bet gebeele J'.nr
daar b~t oO(ler zorg I'llll huulle slaven

Keamll't3mlOn, .3., ID IJl \"aa Ts:neo, mot een
pat V811135_oot diep, 18 een veepost bvboo!ende
""n d~nI boveng~'lJeldeu Jot,,~nnv
,I Keega, 4 mIJl ,order, waar 15 bulton ZUU,15
verlaten De putten, wa.'lrwt de I)at~reaen
water kregen, on d 10 sleobts \'U f "oet diep wa.
ten, 'lid ...erspoeld

Lotlbo!cnne, 52 m II VOn Tamcn 18 do plek
waar de Kuruamo en .11a.,oOl\"en nl'ler b!)~en
komen Er Zlln :N butten. door 3 Bo'b1'l~0
gO'llI!l"en wet hun ~la...e(l OOwoond Ze "MPn
er DOg met lan~ manr schenen pi 10 to beb.
lien er ~ bll/,en daru- er beel wat gep'oog.! WIlS
en nook tabaktlllllen w"ro l,t H voet dlope
gale1l In het bc'~ der nVler wordt W:lt~r ge-
b3ald fotton bedft men (.ok gegraten eo een
ervan wag HJ voet diep, tocn men op de rOGs
kwam Eon der kaffo~ wll<Ie d lar doorheen
g1:;11'en. LoIIbokaoa beteol.ent "do noteD,"
en net groeit et lJ1 ovt:t\ loed, hlltgeen als
een goed tee:teo voor staan'l Wrlter ooscbouwd
wordt.
Zeven mul verder op voud de bool Theal

groote poelen water van de IM t te regens eD
twee Bothlaros warell blerheeu getrokken
van Mier mot WO beesten €ID6O(J stukg klem'
tee

Te 'rblllpntlcn, 110 mjJl V.11 'l'.inelJ,w r _Il drlo
AlrikB.'U=be f"mllles (Van ZIJl, Van Wrjk en
Llebenber,g), dlO nit Pl11Jallders.land danrheell
gekomen Iwaren [Je ze z())fgen dat zIJ do eel'l!te
mell3Cben waren, die de Kurumanrl\'1er epge.
trokken waren, en toen zu b!) de vorceruglng
met de lIlashoweR gekomen waren, waren ze
teruggekeerd naar een plek ongoveer 30 mUl
van Ablquaspnts, WaM ZIJ tot October afhan-
kelIJk waren Van bet sl)ferwater Vandaar
trokken ze naar 'l'hJapaneD. waar zIJ _\llt gaten
tu de nVler water genoeg kregeu voor 2,000
stnks klelnvee Op dIe plek was ook eeD Motb
!aro PIOt Dlok geboeten, die I an lTplUgton
daarbeen gakowen wag met eell 100 stuks klem
'ee en 60 be""ten Een.dmde pnt "ag I.(eopend
door drie baslerds gOZlnnen, .he nog WUd,lU ~n
komen.

De beer Then! zette '-un tocbt l)Jet verder
VOOI t daar er geen water" ,IS I oor een afstand
"aa 7 t mIJlen, de bltte was ook 'e!l!Chnkke-
lUk en de t:!amma, de wilde meloen. (he IU

plaat.. van water gebrUikt wordt. wa.. rIJp ~D
bitter

In 18'1-1 had de KuromanTlllel voor de eerst"
keer zoo' er de menscbell Zich konden herinneren,
een ona/gt-brokeu loop \ an af de bron tot de
)UI ctle OIet de Molopo

In vroegere J1l.ren hep de Kuruman zelden
verder dnn TRUlen en de MlIl!howen zelden 'er
der dan Maaeberg Maar de laatste JarelJ was
de Knruman een altud loopende stroom tot op
DeLayakgomo en de Masbowen Ikwam steeds
tot Lo~hlakant', De ce",te dlO oen pad maakte
\'nn het pont waar de Langeberg weg over de
nVler I(Uat naar de Moloro "as Van Wijk eo
zIJo gezelschap Het welVelJ wordt dOOl den
beer Theal nis Uitstekend bescbre'en Ril
hoorde v'ln ieen Ziekte onder 'ee en het groot
vee dat bU zag was III goede oondltle. en bem
werd verteld dat rus "00 te Kuruman bllDa vau
gebrek omkomt In dw •• treken nog goed \ ee
gevollden,wordt De boeren die Lij te Lothla.
kana zag ~dden tUIDen en kralen gewaakt
wat bern deed denken dat ze I'all plan worden
er io b~Jven Ook de basterd. acbtten hei, eld
goed en hon vee, dat van Mei af tsamma ge
brorh ha<l zag er goed UIt Ann bOldo zIJdeo
der rlVler w. gnnl1 ...booch lo'C"'11 'n gra. wdde
kla'Ver "'1% Dun .'111 cr k!lDleeldoorns die 1001
grooter waren dan die In oosteliJk Beobaana
land De \Vacht eeu beetje groult In het bed
der n Vler en op de oeI en! venter de zwart
bart, ell een VOOrden beer The,,", llleowe boom
door de hottentoll! kaboom en door de knffers
makghol' genoemd De heer The:J IS 'In

Op'lIIe dat de grond gemakkeIIIk dO'lr de re
goormg van do band 'l"~zel ,ou kunne" wordJn
al. deze Gel'l!t bewees door horelI d.Lt er per
manon! "at"r "NI dat dit op een rMeluke
diepte zal ge, onden "ontell In de !;:tlk.teen
achl hU zeH waarl!chUnllJk Zoouls de zaken
nu 8l.aun kao een llIao alIeelI geen grond krlJ1reu
en zoo "orde!! de groote StukkeIl grond opge
kocht door de speculute","" De ~rond IanrIs de
Kuruman Ilan Je Knapse he r~geenDg en Br~tBch
ZUId Afnlc.a Compagmo behoorend kon gemak
kelUk verkocht "'ol,jen VOurprIlzen van 1. Gd
per morgen toL! ,als ~et lI,"tD kken 'an 2J,o(l()
morgen verko< bt werd en \ oor t~ tid tot ~s per
~Iorgell,.oo bet 'elkocbt werd 111 plaatse.n \,IQ

tJ.L!I)() morgen Theals rapfrt "1i8t \ urder op
bet Oll.roelen ~all groot wti dat er lBaar wcmtg
meer UI In "en maand, dat h" Imlgs de fl\ Ier
was, zag bIJ slechts een !roedoe, een 10gel.irulS
en dne tt oepeD sprlDgbok kon Ook spreekt het
van bet komen van ka1{era UIt verschIllende
deelen "'ao oost Becbu3naland naar Kor111mB
berg Van Pukwnne CII .\!nnyoomg waren Cr
lOl! gokomen en c n 'an ben vertelde cLlt twee
plaat.~en gokocht .. aren door Lllea •• Jant)" ter
wnl ('aseboll cr ook ooOige beZit HiJ acht dIt
foeDonderzoek waard daar Lucas Jantje 8 karak
t-el OIet oollildellswa:\r<.hg "OD dieDS tcgenW(l(,r
dig held 111 Korauna""rg de waurde I nn de om
hggende grollden DIet verbetm-eu ml

liet rn.pport deelt verder mede heli verkoopen
VBn kroonllUld.cn ene. onder IOelliQluJlcndowet.
ten en zoo wordt er ondae twderetl Iwl iebt hoe;
gedurende bet afgeloopelI ]1UIr 48 plaatseu Ill.
Kurumrm en 9 JO 'Vru}}urg, te samen
359-,217 morgen VOl kocht werdell voor
DIe ru Kurumen behaalden gemldde]d 28-
per morgen, dto tn Vrllborg 2n. l1!d. pCI mor-
gen Verdet wordt velfllag gogevca van het
v rkoepen I un kroonland voor selecljê Mn J>6r'
• wen rIi'.) g~en va"tgo~>d bé1.ltten op conditie
dat zo den gt olld voor fJ J3111' bewonen D,lt rs
de wet 40 'all 18ilii CII d'l'd 18 In Cahjnul,
Kenn.rut en B3rkly West toO'gepast. Do be
tnIlng van den grond en rule kO!!len IS zoo
gemakkel)Jk gemaa.Jct dat mon 20 )I\ar ~ljtI daar-
'oor heeft In f8UG "ordell lO C.IJrUll8. -lO
pfa.1tS<m Jn Kenbllrdt 20 cn lO &ridy Weet 35
voor <fnt doel Opeogeze.t, d.l:lrv;m zlJn 19 III
Cnl<lOla. lil III Kenhllrdt en 2':> 10 Barlcly Weet
opgOllornea Iu CalvIlIla werd voor 200,280
morgen £5, 15, In Kenb!U'ut VOOr 24,1,I38iJ mor
gen £9,825 Oil III Barkly West voor 94,2 ~6
morgcn £10,.300 verkregen of een LotMI van
638,909 morgen l"()Qr £25,9ïO Br Z!]u
bovendien 24 plnatsen JIl Kenbn.rdt ell 31 In
Vanrlll)ru;;d.rp gcarlvorteord als opert. De land-
moter generaal beveo~t aan dlO wet tu Boohaa
nalillld too t-o p35$ell daar veel grond nu III
banden 'vllll spekulateurs L!I zonder eQnig profiJt
voor bet land t Bpa
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DaarQlDtrent wordt gerapporteerd dat -de
droogte oouauk 11"88 dot vele kudden naar an-
der leid trokkeD De dam was tweemaal leeg.
maar m MC! wa.. er regen gevruien zoodot er
kOIl geploegd worden. Op sommige InDaon IJJ

beol Ivat khtslCl DId, en wlldo aa \'er W'<8 ook
o'ervloedlJ en de bewclkc,-s d'OI !tnden "clIU-
no!! to lut te ~tJn om .l,<t_Ul~ te rOoton, daJlrOm
"oldt cr 111 het rapport aangeli'~m"'_n op
troIlg" rDa:ltregellll van den nfdceli;i-iiraad.
Het dorp oey:J.t uu twes IV \ukelil. bIJ een 'vaar.
I an ccn k.lIltleu ell bU de ander een boitel
st.>or IS eo elf WOOUlllI!Zell,WAarVtln "er leeg
staan De mCllschell Hl betore omstMdlgneden
wonen op hUlll:lolld Een put 111 gegrnl'ell, do
tamel!Jk wat"r be\nt , -de k06tcn voor het boten
waren mOOr dan £ WO. De regen val w.t Hl
Mei 1 42 daIm en lf'I No'eOllJer l'GO du.rn De
dam, wordt gezegd, IS ill goede orde Op 16
NovelLber was dlo drooll mn,r op 30 N()\ember
was el 8 voet wator 0, er de 1,200 mud graAn
IS gewonnen Ylin 2913 morgen, die do eerate
benattw~ kregen. 180 bet eerst lIa het ploegelI
en 107 do tweede maal na bet ploegou P~1:
mitten .oor 16 tUlIlon welden genomell,wlIlItI'a.1
eon nog Dlat geploegd e1'1veTfrobeldene verlaten
zun Op twee of drie groeiden pompoeneJl,
mdocnell en groeut-un. De pl.lOtages l~en erg
van de droogto, vele vrucbtenboqmell .tlenen,
eo er 'tin nu nag maar wat peren, kweeperen eli
tllg'Cll, bUlla de belf~ der wdgeboomon 18dood
tot 0VTIe Ivortels. T"l1llir~ken IJChlJnen ecJ<ter
de droogte te k!lnnen wecl'I!laan. Het ,"ee tiet
er pover alt, m"''1r vcrbt!tOl-t, 'P)Jtlg 18 hot -dat
de rupsen bet veld opvreten .IS aar &oub "88
heel .at n-nag eli el' IS thaIIs nog een 100 mud
voorhandeD. De Inkoms.ten voor b~]141' wa.-
ren £362 lIs. Id., en dit uItglIven .£516 His. Id
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Boekenjn 'Pijdschriften.
J.nscn.,IUo

l~ l':uMe lee,bQeN.
2) liet la~mcelfc,bopl SI,tDda::~rJ II
lj) I{~l }I/~UIC' [J.".{nc/.;,' 8tandan-d III
4) T'!ftl·cel.ell Uil de l,rk!Je.cll·6Iclu. Stan.daard IV. •
Allen door, li VIil'Sc!Jec, hoofdonrlt;Ilv'iZ(;!"

te RIJstenbarg, Z -A R UItgm ora J:wqu,s
Dos_u & 00 , KAapsta'l.

De sc)lrIJ, er van date wedlJeB hoeH zleb
ten doel. gos.leld lees!)j)clcJes 10ur ZUid Afrl
kaan8~be scbolell to "cl'lilchatrell I., 'l schr'l
'en ~BII deze workJcs-)mtlent 100 bladziJden
elk-heeft blJ .",h ten doel gc.~t~ld (I) o\'er
Z!lld~fri:ka:aulóCbe rakell to .'brlJlen Zoo
vlOdi ID<m J(.edurlg taf Clcolon IJlt de \ ader
uucLicbe ge!!C..IlI ..dellls, '~I h.len IJ)M oBn plaat-
t1eljlk~ klol):r euz, eljl (2) ziJn we' kies eeu
godsdiens ugo strc.kklJlg te ge'eo .!flcnD
IIChjjnt dil" ecllrt]ver nltlDlMltelld geslaagd te
&Oh. Wu preekt nOO1t, doch d3 1.0011 W.l1lflQ de
stukjes geiichre,en Z[lIl, i~ JUln g!lsclllkt het
karakter "31J bet kind te ontwlk.kulcn Het

workje 15 fraaJ geilInstroord, zoodat het
het oog ook 'kan leeren De ecbte
lt~t komt telkens te voo:-scbUn en

de tqal IS eenvoudig en ver.tnanb.1ar 1'001 bet
Afakl&neche kind. Het Vierde gedeelte
Tant-colen litt do korkgescb;odcDl.~ bc\at
k.orte IIChet.een o,"er de 'OOrnnamste geoonr.te-
D~n en personen t,jdens de ber,vormlOg.
Meer dan eéoe Lladl!}de UIt de '_'1Ii~enia
dol' Hugenoten wordt gegeven, pn b over-
zicbt "ordt gebracht tot op onzen ~Ud W lJ
gelooven dat deze werkj6l!.bl eOn laog gevoel-
de bebootte voor.i1en De scbruver beeft ge.
toond dat bU ona Afrikaner volblcarakter
kent en dat hU de gill e beZit "un atof aaage-
naam voot te .tellen.

De boekJetI "IJn goed gedrukt, stork mgebon.
den en oetJee afgewerkt De onderuemmg
verdient algemeoDe ondentellolOg

KQJ\pseb. Afd
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Een stem voor vrede.
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llE l(()LO!'IJRrvu Il

De beer.-n TlDdall en Wiudley rappo.rtlleren
dat ZlJ die nner op eFlomen bebben van Ablquaets, ze kondon c<:hter DIet zoo.er komeu ..hl
n opgedrngejJ "ns omdat de meloen met ton

OOIItenvan zeKQre pIele lfotohong bostMt. Van
Ab~na;PQts naaz- Kms 1$ lM mul, en naar
DoD1~e lIt'.haiten ze den A:filtar.d IJJ) 215 mUl
'Van Abiqnapu(8 100pt de Molopo Qllr.~
1Djj!to DQO~Ok door 'i WIll d'r

Atm dm Etl,t.eur

Monbcer,-De ?cruchten dat TWldW'pe,t Ult.
gebrokeu 18 ul Hel'l!Chel, en andere on.rust-
barendo gerucbten, die on~..A1riJcaall3Che lacht
bezoedelen zlJ.noorzaak dat Ik u ditmaiIJ om een
plaat..Je vraag, Als bet gemcbt bel estlgd wordt
van l'IIuderpest dan IS bet, men8<lhe}uk gespro-
ken, te vel"geefs; te denken dat z-e nog go.
keerd l!Il} worden, en dat wu bevrUd EDUen
bluv1ln Eli dan zou, mUD! IOLlell!, do eerste
stap wezell Ian ons ~ouvernement de runder.
pest-wet te bel roepen of te arnoodeeran loodat
bet dooden Vlln voo gestope IBI worden) en geen
verdere g~ldvcrkwlll!;ing 1111 plaat.. vIDIleo, maar
dat dr Koch's gcnee@mlddel dadeluk met Illle
voorzorg zal worden aangewend Ik wilslochlM
terloGps ,lanmerken ell hopen dat de edele beer
Fauro niet \ an de runderpest uI zcg~en zoo ala
'.Hl de; brnndzlektewet bil gelegenbQld vali een
ditIer op st Pntncksdng, door de Kaapscbe
Jeleo gegeven I No, Ik ml maar Lopen bet IS
een" after dwner speech," Dlanr geloof mIJ bet
ga"t llIet zoom aar cen "et tesen wil cn llO aan
eeu, olk op tc dnngen En dat onder I oor
wendsel eT! schUn dat het s'ecbts één pCI"8oon IS
die het, olk opgemaakt had tegen de \Vette agltee
reu Dat IS onzllI, en oonedcn dell staud van
deu edelen beer Faure, nl IS bet ook 10 een "nfter
dmner speech 'gezegd [8 bet IIJet ,"eel betcr
de wet zoo te nmendool en of perOHll81Cfte mnkell
dat Zil DllIlder gold kosten zal en loet31 UItg';
voerd zal woden 0 En nwttert[ld zelfs door
het 'oljc ulgemcen .Iungcnomen zal worden'l Is
bet 1111 l1Iot slecbts een dubbele geld
,el-sprllmg ') Eli de wet, eon dcode
letter op de mecste plaatsen E, zlln nog
audere zaken vnn ge~tcbt die ons roepen om
lIuchteren te zIJn en on8 dUideliJk lIJt te "pre.
kee nu onze AfrlkMnsche lucbt bewolkt lS en
moor en meer bezoedeld word t door geweten
looze k" alldstokers, dlO Olcr kleIne dmgen eell
81 oot bobruIl maken om 'Ilur IUln te blazen Ja
dle bun UlteL1!tedOtn om Zutd Afnka fil vlan:
te zelten en dan opz!l te staan, DIet wetende
wannem h~t een! gebeurt, dat bet met hcU ge-
loll1!ICllt7.:11 WOlden Zijn '''1 OIet aan elkander
gebondell door banden de. bloeds VUtl Kuaps!.3d
tot Delagoub.",.I, elke llutlOJJaJltelt die In ZUld,
Afllka vertegenwoordIgd 18') Kali er ge-
dachte be.ta.~n dat de broeder met lede oogen
zal staan too te kuken dnt z!Jn broeder, do vader
dat 'IJII zoon (eu omgekeerd) door het
Z\T.lurd en met macht en Ileweld, betz'J le-
recbt of onrecht 'an ?j,u dUIjc. door bloed
gokocht elgcndom en bClhge recht~n beroofdwordt' • I
Xeen, het 18dwaasheid Kn Ik wil bopen

IllUllIlcn Ian weer bek~ namboul en LU"loed
zullen met zwu¥en maar bun stem laten booren.,
opdat Ulller ma)estelts regeenng dnldelllk kll11
ve;stnan wat de ge, oclens zun 'an bet ware
'0. k 'an Zwel AirikJt, Iln lIlet gaat op de ge
voelens van personen die Illet er om g<" en wat
van ZUId Afnka 1I01-dt zoelang zu maar geld
kUllnen mnken en hun gouddorst 'er .•adlgeu
kunnen, al 18 L"t teu koste van \ eel dlel baar
bloed, zooru. de Rhodes Jameson IDval on. reeds
een beWIJIIwas ,"VRarOnl kWlllon w'l u.et IIllmen
WOhen'

J
Laat Transvaal baro zakeQ regelen en

bnre gondzaken bestu;ren, en W!) OllLe zaken
W le heeft de mee.te reden tot klagen? De
goud compagnies In dt. ZUId Afrlka:aJllICbe Re.
publiek of de kool-compagnle!J III KaapkoloDJe ?
Ja" le ? ~ Zal dat ook lIlot eeu der eel'llt-e
....-tl.:co wezen I'IJJ]Ouze rogeerUlg b[l de openwg
van oos pailcillent, om hare goedkeonng te
~ecb teIl aan do vorkJarlug door den edelen boor
8chremor gegeven III Engeland lil mire het
Rhodes kl>wplot.. NU dBt er Vergadel'Ulgen
gebouden "orden t-o K~ptltad en a.ndere
plaatseT., en zolfs naar EngeJand gekabeld
"ordt dat Zlln!) 'orldanr,g met bet ge>oolen 18
"aD bet Bl')t"!Oh kolomale volk. Veel hru-rg' af
DU "ao on~ r geenIlg eli parlement til dezen
kntlckell tijd zal zv de beer &brruuer
steu~en eo Z!Jn verkJanna lIterken tvt lI'eJ\'avi
-.n Zmd-Afl:iIra?

I
K..ap<cbe A fd

Do
B....kl,00a'

leveren ttlgen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborm:vpor vijf jaar wordt

.t k~
·'mll~:i>jn.r ste, ~geven.

Bewerkt vrede
Christus rijk en

Aan de" Ecl,l.et",.
MlJnbcer,-B~ hot lezeo vtw ,noll1.rl.;IIr",1

•on weerewolken bekroop do
bIl het denKen aan oorlog eu bet
A 8i lIegeus bet scbelden,
oor og komt tusachen de
sommJgen zoo zeergewenllCbt, al"
volk gevreesd wordt, wat.zal dan
on le arme blanken mot wuen? liil'hebhEm
geluk de rUkeo en geleerdon lust
pehtlek, eouranten, en oodog, OliLa~:J!'ilet:e1'[
werken om ID het zweet
brood to oten, bunne Bcb
geleerde eu ruke 'Hukohei1', aOirt(;IrcJlen
~ betalen

Als er nu oorlog kOUlt, dao ZIJ

groot.sto I[jdcrg wozen, z[I,
Mn pohtiek, bet scbrljvelJ )0

couranten, de 'oornanmste
oorlog Dus daar Ik slddel" b!1
bet lot van dezo reeds
wanbopende urmen wezen
,eloolMnkt door de ruken, gc
moodJgell, betzu Engelscheu of
Ik de mannen 'V,1Il UH loed en
A fnka I cel op te offeren, "/I,,
wille, an den V1ede.

D Z

TRLIi:G1L\FlllClI A nJtI':i! •

Van waar komt
matie?

({ELlUM."de infor- KAAPSTAD,

MQNTAGUPrieska, :I Apnl, 18{!7
A(", detr &l.!eur.

MIJohoor.-I1c zie In bet bIJvoegsel van do
Zaul Aj,..d;:aall VBn27 Maart I I. een versing "Ill!
~eue vergadcl1Dg geboud en te Stel)nsbllrg, op
:lO, Maart, waarop de beer ,an Heerden eene
onJurst.bcld aan de vergaderlOg 'bekend m.lakte

Dit zIJn "Ine WooMen, indIen Iecht gemp
p0ricerd 'In d\) noorówesl-elilke distnkten
was nog geon enkel schaap gedipt cn groote
verklVlllllllg valI ge'd ,olld aldMl' plaats, d<illl de
lnspectenl1! salans irok:-kon en geen werk
deden." Ik zou glk1rlle te weten 'YllIen kowen
waar genoom de h<'el 'nn Heerden aan zulke Or..
JUIste lllformntle komt' B.) het l.tndbouudepartement zekO! met, u nnt dMr hggen de
ver~lagen 'an al dc IDSpectellrs Zelf heeft hU
bet ook met gezlon 10 bet lIoordwesten want
hU was bIer Diet gcwe66t. lIraar wanr ko~t hUeraan ?
Ik kall tot geen andere ge\ olgtr.ekkLllI!"

komen, dan dat hH bet IlJt ~un olgen vmgerli
gozo~en bee,ft.

DaD spreekt b!) 'Illl de groote geld, erkw1S
tlOg Illcr HIJ spreekt ,"Iln het geheele noord-
westeluke deel des lands, alsof DlCIl! lO het
noordwesten deugt, alsof do Inspekteurs ook
allen lUl of IICbavUlten ZUD Zooals oomIDaanl)<l
gezegd beeft van z!Jl1 eigen kiezers Ik ben
g..en lnspekt.flur, maar lla} DlCt gedoogeu dat zulk
c"n grol e onwaarheid aan de wereld verkon
Iltgd w<lrdt van bot noordwesten met zun
Ulspekteurs
Ik boop. gIJ zult mU zeggen wanr iU daaraankomt,

LEZl;I, '\N II lil 'i':I("L Ir.
De V"ltlC8bode wordt tot

l"k verzocht.

NOGG. P. VAN.ZIJL , 40Excel
SOOt

20 Fraai(

10'cf!1~
jaar.

Vendu: At8la.ger, Algemeen
Wetsagellt.
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Aall dell Redakll!'Ul

1I11JIlheor,-Ik las 111 i1WW;0~:~~3:
VBn het laatst gehondOIl E
mcsbury Aangenaam WRS b h'r,nr' ..... r
te ZIen boc de Bondsmannen
gesproken III we het
Braro! AfrikaDers! jammer
"aardlgde ook met ZlJue atem
Met verwondenng l~ Ik hoe de
maDnen en ware Afrikaners den
J dn lOlt bebben gerandseld
bek gedrog lIJ het laa"ste Jllar
hl! llOOft gedacht dat bU tuin 't
schip zat, maar lIet Wil! zIJn
Zoolaug ,. Ooze JIlU" leeft, .al
lieu DIet ten UitVoer kunnen
bU met lun ecbte vnend of... .
floreoren, wU bebben al lang de
boom gezIen, w'lar wee baar uls zll
dan eergt. zal zu 1\ eten hoe III
moet boeten.
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