
HET GEBOUW IS. ,.'..... JI' .. v.~~
IOOUW lOEf UITDU lIGiGJllfID'JQUD:~

,.. I .. ,,,,__,
aan de' Stad t~hOor~n'

een bezoek te breng~n;en 21...,) van'
ige aangebodene koopjes v,erzeker.:
Vergeet niet: .

De Voorraad moet Ve~koch~ 'tt'Ord~D.
... JWa ....... _ .......

r
"I

VdlJI"I'l!WI' moet nit den we2' tMl"orOHl

, . 8ezOek8l'8 naar de Stad
.,-,,",~zQe,k' te br·p,ngen,,eh zich van'
.(I., '.,.,pqgebodene K09p.~es.
, , ,":tftp61mief:', I

, q., ~,Dé;~.Oó~d !DOet Veriooht wO$ri~
, '~~-'Pleui '~ Spin8traten, ,',

Belangrijke Verkooping

,

" :
,

,

Ezels! ' , ·GODYERlWfffS ,KEKlnS
NO. a98. 189'7,
~eD' nu 1And.bouw;. . ' .'

Kaap d~Goede ltope, .
~ 'LA{!riI.l897

RUNDE.RPESr~·~,

d

IAfd

AId

DE ONDERGXTEFKENDl1, lijD
Vr-stgoed en J!'ed8f'1te lijner I.OIIe

Goederen uit de hand verkocht heb.
bende, Illlop

WOEISDAG, 21 JpliJ. Austwde.
'B Morgen. ten fO ure,

Publiek laten verkoopen :
1. Levttnde Have.

1 Span (10) Fraai" Bhls
:l Jrarpaarden
1 Rij Pu d
I Jonge PaarJ
4 Merries

30 Var~ens
20 Jonge 088eIl
30 Vaarzen
20 Melk-Koeien
1 Bul
100 Kapater Bokken

II. Boerderijgereedschap;

.... '. -
J,/I ';(}i_d;ll ~1J':;'tft].{~."_ 'JlJc.'."

, .... " W'S/bUI'1I ,t/l .'IIl1§IIal'/I'
,dfr.'1I0()f, Mafia $0''';0 "" dl
1(1S1.llij6'1I./,torp ,Koli,..-

DE. ond~rgetéébnde, behoorlijk
, daar~ ge~t, ,zal Pllbliek doen

VertooptJQ Op '., .
;WOENSIM.G, den '218ten deser,:
Tu 10 URE, Dlli VOORllIDDAGS,

V008

.td it
EZELS! EZI;LS!
Op DONDERDAG, 22 dezer,
ZULLEN 00 groote. sterke en

.goed .gedreesserde transport
EZéls te Malmesbury worden
verkocht. Een ruim eredier van
6 Maanden z~ worden gegeven.

AND. J. LAUBSER.
J. W. MOORREE8, Jr. " Co., Aft/age".

"Van
. Kaapstad -tim lODDERGAT, (BRAlELSDAL,}

Op Donderdag; 15 Apri1,

ORANJESKRAAL,
'1ll'DI:ZIl',AI'DIJILUIO, VO,L.Gtlll'DE:

LmJDJ. ru.VI :
17 Ezels van 2.f,o~ -6 jaar oud,
1 Ezel hángst. . ,
1 Paar rij-' en karpaarden. van 4

en 'ti jaar.
5 Memes~ '¥8D 4 tot 6 jaar.
8 Jong'Jluim Paard, 4 Jaar oud.

34 AanteeIbeesten.
350 " Schapen en Bok:ketJ.
40 Varkens, kl~in en groot.

BOERDIRIJGIRUDSG1UP :
1 Kapkar, op veeree.
lOpen do. do.
1 Bakkar.
1 'Waterkar.
1 Bokwagen, 1 voor leer en

achter stok.
t Daisy Zelfbinder Machine, met

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

tuigen.
1 span plOeg tuigen, "paar

achten tuigen.
1 span leidsels j' 1span los toomen
5 Dubbel-voor Ploegen. R. &

Howards.
1 Enkel Toor Howard's Ploeg.
. 12 doz. Ploegscharen.

1 Lot' Graven, Pikken, Vorken,
Gaffels en H~rken.

{ Slijpsteeo, 1 K:rqiwagen.
. 10 T~k Zwengels, 3 kisten Ge-

reedsohap.
1 Lot Wijnvaten, 1Vleesohbalie.
.l Waterkrib, 1 Naaibank:. 2 zeil

Kribben.
1 Zweep.' met stOk; 1 lot beeste

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

75 Pompoenen.
&lU.JU, Zill:

150 Mud zaad Haver.
11" "Koren (Du Toit's)
V> tt ti " (Baard)
.j" "Rog.DEHeer J. .A. Á.CKtRiI!N!. zij?e plui' 2 Bushels Erwten.

uit de hand verkocht -bO!l~!ldf: En' nt nog verder zal aangeboden
heeft de ondergeteekeDden geautoriseerd·· - woroen
publiek te verkoopeD 0» de plaate ulve te ' '. '''. .r. .

:a.VX~"BD~ST.
O. 1f.-·KOl'~;E~.

SecretariS~ -.

lRENTING TEGEN. 1LeJ•• ~, 1Atalaan .bpk."
PI<Ml~en, Culti'lI to,.,' Sebro('I.·. Gra'en" ~.'.~ttoffi~f"it"L'1!D!iI'lJ;.~f."U); , A
Gezaagde. Denuplllnkeo. Blaubaten,
VelleD,8 Paar Ach(erf~igen. 1 8pan,Vpc. m[h~n

VBa:
1 Paar opJ'P.cbt-~efeelde I!"'pa.rd~;, 1 ..

Ezels, 80 A..nteel echa" n, 40 V.ken.; 26 DtIIe&U"Jt. WlLllrODloer
KOf'ien in melk"il in wrik kOlDend,., .Hell.
nllllCfl, I I folJllnd&cbc do,

aUX.RAAD.:
1 Et-,'sl,.kl'la Piano, 1 UVtlr'l)"n~I" (:::lP~t!KC'f,,'II'}'!li

ar,d.re ldt:Ïoe Taf. Is, 1 Hondt: Tllf,,(Slod"n. . .
I:D l\ letdt"Cd. Spie~ell!l !\Ió.ten, Oor.lijnen., 'J'a:pij,é~, ",IU"'I'U".

~lB~~lB~c.~B~~~~EI%)8H~.~A~lP
1 Kaj.'en UoutJ" Wilterval, i

OLI , te Yt.'el0:0 te m :ldel!'

SXNDS1.XJK. :
ALfr', Uien, P ..tatu, .Pompoellell, C(l "at

aangeboden. ,

Id

VAST - EN. LOSGOED,
Aan de PAARL.

0111tis Cal 19 Imïvgn.
Een dier, bij ,oorkenr eeD,

met fen h~e temJ)'"J'itnur:j
'{ekoz' n .. orden op den ·6lieb
7den dag na hrt rijleo "&Il, ek,
peratuur, of op den 4den ot
,,~ ,,,, .jcbtbll'e lu'ntlN'keDI. '.

(-'al V811ern VlWgweD of .
!alnm is ·nutteloos.
.net dier moet gedood e.. -qp
ioker lijde gelpgd warden, fill .
AreJe lorgfuldig gfm~llt.
DIet een aehOoDe mea doer
de .pitftn langs den raod, "I IIi:JJ,'l '.;{l
ben Tin den rUif tot op

Het Tel van den buik moet,
beneden geslig '0 worden doo.r
lel tan til" Inede lange den
Ee,D 88.ÏJUllt met'

8Ohoon8 hndeo, IDOet OQ d,
nemen bij dsn nek ~pcf{I.t
.lat ,ut i. aan de Je'Gr._ •
De galblaas lal gevonden

on&-r den bDt 'Ill do .-j'Ift'!IIr;!'J:"'III

den r.anel nn de ribben.
De operateur plaatJt .,..

belt ballel bemtende DJIU~I
pint, onder de·pl.'.f'III~ .._
gende' om die
. Ln sat moet in

een IKho )1)8 ecberpe meiJ --Jl
de gal in den bottel ON:,nilrJrtIll
dea, die dadelijk .......
"ordea. . _

De lottet moet 'foora( .__ ,
kende "ater gere1nigd zijD ~ ,
Hjt mt' alcohol geepoe~ ~.' ;'
. De gal moet OlD b!_bJkbUr te:
I", k"r fJ11l1groen 1110, IOel~..m[ll
I'n hrlJer .onder d,oeacDI .:

Oal van gevrek,té dieren. InHIICJ~t;II
'"nder dat men weet nOC~l&g,sr'
~ielte ged1ltlrd bad, ksn ·t)ie~
.."Jen word n.

Gal raa teoige Qndel'fJkleur
-(Ioen moet .rgE'k.urd wordeo.

De gal kan loor een p.",
hewaard worden, dit echter ':'~".31 .. ",

.nn het weer ar; het be"ut!Q «
LaD btl bl'st gerchiedea .&lot
boUd hewattende de gal iu'c.eb
lak (lP een b('8chadu.d~
plaats op te hingen. .•

Zoo dil gal Da te liJn
z , 'nt .,,_ ...1,1;,." ol

w_....."C7~

te ,elanderen moet die'" 'ii.:~~~"11
worden.

0", I!g/ di" I, fit',*-.
\\ erp het op den grond.
Mlak de peeten goed vast. -Ó:

Roud lijn kcp ioed achter over.
Druk het k-eel,el goed ... at t1Jl...

schen den vinger DD dUim eo .~eelt. '
in!puitin';fII naald ic. .

De Ill&ld moet hUlobeD
yleeseh ingaan. .

Plaflts 10 cubieke lt oentim.eltr.a .,,:....
~al in de spuit en spuit die iu, . -
, Dieren die alr('( ds besmr t lijn en ,-
dieren IlIU IJ,csmetting b'eodg sld.J
to.t op 6 dagt'D Da de in1i:oting, lij,,' ':
r,iet gevrijwaard.

DltIlrom zIJlI. n gevallen ondrr in-
g' iLte ku IJeo lich tot op den 12den-.;.'
dag voordoen. . . • .

Penooeo die de giil van eeD
beeJtHe dier newon moekn onlamot
...orden, en andere kl'eren eo slevds
.'lld080. al"orens ecn onoo.we.tee
kudde in te eLten.

1 KaIl kar
lOpeD Kir
I êcbotsehe K,.,
I WIlSten op Vel ren
8 Ploegen
1 Egge
1 Paar Achter Tuigen
2 Bpan Tuj~tn
I Zadel en Toom
8 Zeep-Potten
2 llet'sch BrJiel
1 Loogbalie
1 Groote fchaal
Rozijnen·Zeef
Stellages
Kruiwagen
Zwengels en Ketting8
nrtlven, MandeD, En•.

m Huisraad.
Het gewoDe Aaaortiment. Eo.Kin.

deli,ik : 30 ~ers jonge
Wijn, en 2 Leggers oude
Wijn (zeer goed). ..

1. N. HAIUIAN.

STELLENBOSCH.
90 Extra Vette Groote Varkens.

OP

Donderdag,' 15 April,. 8-.8.,
7ULLJ. N t-ovcngl noem-te . Fer;ife
I.J Uuse vette Varke. suit de
Bclmtkraal bij de raët 8·Stand alhier
yerkl)()bt W'OMer.
P. J. BOSllil en Zoon, AlsIagers.

8kllenhoacb, 30 Maart, I S01.

--..----~~-
VERVERSCH,INOEN . "'tD£lI.JK

A. B~De VILLIE:Q,S &
STUKYATEN !

KUIPEN! !
HOGSHEADS ! !!

EN alle soorten van Vaatwerk
, te verkrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den Onderga-
~"'t_::.!~ .. ! _. 'c •

GOED. WERK GEWAARBO~.cD.
H. ZUIDMEER, -, '.

Lady Grey Straat,
Paarl.

J J. THERON. Afslager.
Worcester. 24 Iffaut, J897.

.JJ£. J1!I!.
NOG EEN KANS- SPECIALE GELEGENHEID I-Aardappel Moeren. GOEDE VRIJDAG.

-VA.N-

Vaatwerk. Paarden, Melkkoei-
en, Varkens," Boerderijge-
reedsohap, 'fltjtuigcn, en
Huismeubelen.

'EBN Lading "Early Rose"
Aardappelmoeteo jui.t aallg&-

komen lijnde direkt un CnuB'.,
- de welbekende Eogelache plantera,Op Dln8~Q'J7, 13Ap .''l,_ in prachtige conditie, gereed om da.

Uj Ol " • dehJlt te worden gepllnt, kUDDen wij
Zulleo opge.elde Paarden .en eHJ., die tegen d e Tol~nde prijzen, .,aten
allen ~d en in uitmutedeo iDbf..grepen, aanbieden: 2h. për Ya'.
conditie. publiek yelkocht trorden aan toet een gemiddelde gewicht no 190
Klapmuts 8tatif:t Onder de Ibs. (groe), bevattende omtreDt l~O
·.Paarden zijn tien paar egale ~n, Ibs. aardappelen: ..20&. -per Yeti lo
(4 paar achimmeJ)J en dur. IIi door boeveelbedtlo ,aD 'lj! of meer.
den ei~naar pt.noonJjjk zijn vitge • .DtZE ZIJN ECHTEAARDAPPELMQEREN
zocht in het distrikt CoIeiberg, en "_ ,
den vorigen troep, bij verre overtnf- n broed. Pent
fer , kan men iel. goeda "enraoh'eo. Ue roeUers e.n 3,
L:l op neo naam van : VOER HANDELAARS, ENZ.,

D. J. SCHWaRTZ. M. 41. 13, 76. BnwlIt. I JPSUD.J, S. MARAIS&; Co. Afslagers.

PUblie'-ke-V-k--'- GESTOLEN'
- er oopmg VA~ de platsla MI;ddf rt Vlei.
'AN in deo Dubt van SO Mltart.Goederen eeD licht bruin paard, .bej lard, groof.e

Irol Toor den kop, "lUe at'bt./rro II
en witte pick op deo rug. NIet be.
.ia~en. .

Gc:tit 'e keDl,h le • even un deD onc!ergeteekeooen of aan de prllitif'.E ondergeteekendeo, daari08 be· Rf nig pel8OO11, io wieol be.i& het
gunstigd zullen Publiek lerkoopeo b 'Teogtooemdis paard Da d(1e keD-

OplliMDAG den iaden doer, oi,g': ving mage ga'ODden wordeo
iOnder e"an iDformatie ie heb beDom 71 /lur precies, gegeven, lY in rechten 'ftnolgd

Zekfre drie elTen No, 30, 81 en 32, wordeD.
lijnde gedeelte YID de. plu. ta ti 14: GBBBOmBas 8TABKE.
Cabrier," vroeger be"oond door deD U'ulden1'Jei lnoetioa, '
beer P. I. GJ.ODEW.u.D; beplant _
met allerlei vrucbtboolDen, hebbende . 811laarc, 1891.
een standhoutknde put ell' boT.nop MAAS DO'RP
nog recht op het geamenJijlte Tlkr; C. H. •. ,
"8810!" staan een geritflijk wooohuil PMIlI.r,"tarts II fnuptrt.UttllaUr,
en bUIten gebouweo. Nu is er hDl ' ••aouth AfrJ~n Cftam ......
om "at te koopen te Franschhoek.

BT. ChOiOlA,'l';I.lq,

40 Excellente Rum Paarden,
3 tot 6jaar.

20 Fraaie gedresseerde Mer..
nes.

10 Gedresseerde Ezels van 3
jaar.

PAASCR .MAANDAG.' ,

Malmeshury,
3 April 1897.

J. I. loomes Jr. ct Co•• ACsJagars.

Belangrijke· Verkoopmg
-VAN-

n'E ondergeteekende voornemen.
lij.ode de Paarl te ,erIst :r, zaJ

pllbl~k doen ,erkoopcn op

Dinsdag, 13April,
TE

FRANSCH HOE K,

Get. KOCH.

'.~f~-'
'''1_<

At B, De YILLIERS I:Ce., AtaII#A .
laad, 2 April J897, ......._.'. __



.,.REKli~ 1'1IlVG--2--
Verkoopiug' ~ .~ ':.."

. Van' dI48l'eJlte ?:bpten .~nde T~~.~ ~mmgeJl.·c,h·ebti~le.~J.;",
em "&$iJ het einde·~". P~.nt,a..qs~.~~ .l.iQlJMd.Me . ".~~~i'fk;t
Cl" om_ "111'" te '.... heb'L.-..;.' m' beslóf;eti, daarun· OP' de Jl~ ,- Pr-- .~. J, .... ' ..' . 1...... 'IlnlT....,'a~ze te voldoen. . . i· . ,'f:.. .... .••. .': .... ,

Al .de Parletne~~ ~ppqrien' (dilf dit jaat. ·JQnedi~~,~~ .".
woonlijk: sullen sijn)~ opaoin.iJ:fiDgen -van. Parleme~tali"e··blauwboé1ceD~ en
oommi.saie verslagen, samen met de: hoofd·artikeJs. {~eaae~) .en .be. 1.t1""'V.il!t.",..
8Ohol1~n over PiU'Jéln&ntaire onderwerpep, "ve1"89hlJ.nende In Ollf .:
Land zullen worde.n overgedrukt in 0718 We~kblad.. De .. pngt-
nas ~n dat blad zullen gedurende de sessie', in ong.ebroken vo!~o.rd~!. ~ll9!I'eP::'
worden aangenommerd. Aan bet ~inde der Sessie d~kken WIJ ~?" rHiiïllRlt'
volledige Inhoudsopgave en BladWlJze1". ~ zenden dl~ tee aan a11~
gewone in·teekenaars op .·Ons We~lad, <lie daardoor ID . stnat· ztiUen .... ,r1r.. " .
zijn, indien zij de Pat'lementaire nummere v~ bet blad bew8:$Fden,
dadelijk de verrichtingen van het, Parlement en het doen en .Ja.ten
hunner 'leden, betrekkelijk elk: on~erwérp, na te slaan. . . c

Wij drukken. tevens een .b.eperkt. ge~~ exempJa.ren boven ~at vOQr
de gewone inteekenaars ~erelSOht, .. die WIJ na af1~p ~er. Bessie, voor.
zien van Inhoudsopgave en BladWIJzer, als een stevIg Ingebonden boek,
onder den titel van il ONS PABUMBNT,1897," beschikbaar 1l11Uenstellen
voor Speciale Inteekenaars tegen Vijf Shillin~s. T:'e~ ex.emplaar, indien
te Kaapstad of per spoortrein, of tegen Zes ShIllings,. indien per po~t
verzonden, vooruit betaalbaar.

Men doe om teleurstelling te voorkomen dadelijk aanzoek of
persoonlijk, of in onderstaand en vorm bij

V.ANDE S.ANDTDE VILLIE'RS & Co., Beperkt;
Uitgevers van "DnB Weekbfad," Kaaps.tad.

31 December 1896.

Tg

LOEMENDAL.

'ond~r flrl kenden beh .orlijk
. th Il toe vdasl ZIJ IJI!O voor le-

;t":-'1>"'U!'1( yan Á,'(I.IRhs AR.F.ND8E;
Hoofdwegen: W,A.ndere Totaal. .

. . . ·egen 'fnz.
-. . £ 8, d. £ '" d. £ 8. d.'Aan iiaI~._-, . '129' 18 . SI . '300 6 lOt .4$0 1 9f

" Alpmeene Balast. .
. i~Ach~l.
. .llge. 1893 0 0 91.,' ~. " '1894, 42 ~5 21

'" 'IJ 189S ... 14~ 1.1 ,
. " ." LoOpende, 1896 133 17 7t
" -TQ4)laag.van-Goliver- .
• neDient, alUlleg

Oal1a8i1;r... '., 160 8 6
." Tóllén.op .RQQ'fd ~

Af~J.mg.r:: il.lswe-
gen... .~.

" ~,A~dere IU'Qn~envan
·iDkomsten~ ,

.'W. Viugiéi"L.A.B"
Vouohilr8<~otI:_.

l.S, 16, 17;18, 19,20,
21,22. 23, ~
'. ~144 18 6 ,

" ot 76, 7'1, 78, 79V80;
Rl, 82, 83, 8., SS,
88, 81. '88, f09, ''90,
IU,92,93

£2# 5 101
-~-,,- 390 " 4t

"Snrplu. 8ohutve.l'''
koopingen ' 14 18 8t ]4 18 8t 29 17 4t

" Dorpsbestuur.
achtel'lltallige, 1894

189S
1896

3lf 0 0

Per Ba.lans-
j, Salarissen van secre-

t8.ns, Anditell1'e1l en
alle andere Beambten 31 13 4 31 13 4

" ~Wings a.an R&ada-
·leden 12 IS 0 12 15 0

" Gewo~ Hoofdwegen l:{'1 0 0 0 0 0
" Make!), Onderhoud en

Reparatie en Verbe-
teringvan .Afdeelings-
wegen en Da.mmen
daarop '" ... 0 0 0 . 137 0 0

" .Andere Uitgav8I1, t.W:

KQlonWe Re-geering :
tt Gelden bet!UYd voor

oonltl'U()tie Gana.ga
Pas,als.per Vouchers
Nos. 15,16, 17,'l8,
18, 19. ·20, 21, 22,
23, 24, £144 Hl 6

J' " 76, 77,78, 70,80,
81,82, 83, 8., 85, 86,
87,88,89,90, 91, 9~

I
,93, £245 5 lOf

--- 390 4 4t 0 0 0
" W. Visagie, L..A.R.,
Bedrag &Ml hem voor-
geschoten, zijnde de.
posi ta voor de beta-
ling van werkvolk,
eae , aanleg Ganaga

Pas 520 8 (I 0 0 0
Aan goederen voor

GIUl&ga Pa8 .
" Inspectie do .
u Rente aan Kerk
.. A.geilt8Cha,p ...
ti Sarplus Scb·ut-
verJroopingen terng-
bet__ ld... ... 12 13 4 12 13 4

"Drnlcwerk en
Scbrijf.behoeften 2G 13 71 20 13 'lt

u Dorps-bestUlll' .. . 27 Il ol 27 11 Of

Hoofdwegen.
£, 8.. d,

Andere .
Wegen enz. Tota.&l.
£ 8. d, £ 8. d.

:Zaterdag, 17 .April a.s.,
....Aan ho-.rnjlelllcide pla lfs Bloem.

;= D)endal, j(c}t gen nabij het dorp
. llalmesbury, Publiek VF'kool'cc
c;Je· (:))ld~rvo)geutle LeVe! de I f nve,
.J:.osa,g06 'eren, en z., bestaft' d I uil:

J. Levende Hare, als :

o 0 9i 0 1 ~l
~ J5 ij 85 10 ...f

142 13.' 28.5 6 8
18S 1'1 71 ~7 15 31

6S 6 ;-

25 10 0
137 0 0

HiO 8 6.
~n die op ka'ven gaao
JOrlge Ossen

, 6. Spe.en V 8.kens

n. Lossegoedel'en, als:
". ]lC'kwagen (tijna Ilil'uw)
.~2 Opel karr, n op veeren
1 Bakkar .,

'1 Kapkar. . "
- 1: 8pan 'l'uigco compleet
!' ,. Sw-cog's en KettID~"
. 8. D ..bbel \001' PJo()gen
- 2' Zeil Kribbe
- 300 Grnno Zakkt n
· ,18 Ded n \a'l 28 VI):!I I =s
.:.l. ,. DunDl'r"
:t DflVOIl Rllm~n

· ti Ndkhculjcs
2 V:l10l1

2. Balie"
· I lot Uere, daehap
"'I 'I G r;,v. n, Pik ken. Vor ken el z ,

E·, wat J 0\ h refer 1nl worden
,Yoortgebr8cnt.

ANDUH S AREN DSB.

I. W. IOORRERS, Jr., "CO., Afslagers.

3S. 0 0 137 0 0

. I • I '/1' , '" /.Gelieve hiemeoens te tnnden (e Iltn1t '!lan 8 tt. 1n:J8, en .
daarvoor pe-r t te zenden, na afloop der Sessie, een erempl«
van" ONS PARLEM.I!$T, 1897."

" " "
1 0 31

23 17 4j-
7 19 44

1 0 3t
23 17 4.
7 19 4t

2 0 7t
47 14 9
]5 18 9

390 4 +t
'OVEI, K
.vond 7
teedergel
GHTlIClr
Wedllwil
thinu F
;juen 4 n

Teven~

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

390 4 4t

" "

Geadresseerd aan §..............•... ,••"".11 ••••••••• II' '" •• , ••••• , ••.••• ,. I 270000
2500000
25 10 0 25 10 0
14 0 lot 14 0 lot

520 8 6

2 7 0
2.5 0 0
51 0 0
28 1 9§...•.•.. , , .

1,047 13 lOf 702 9 6t
OvertrokImn Ba.lausen

op Hoofd en .an-
dere Wegen ... In 3 2t

·V ul in uW' indien per trein ot t-e KupeL"I, UI indien per post verumgd.
tVul in w"n of pon, of laat oningenJd indien le KMpetad verlangd.
lVul in vollen naam en adres. .

Belangrijke Verkooping
VAN

]\/1 Er rt (ort0 'ot du Oou\"ernemcnts KCl'nisgeving, No. ?96, feIl. 1
.~ ['1'1 '. I.' fl7 word~ br ken I ~emaakt dat de publicatle van de

\~ rschrtftHI V"or h, t ~c!JrlIIN vun t'r, f s-or KoeRd Incn'ings Voor!>ch'1
1
d

midd. I 1."gC·, Bil rt·If'1·P(~tI iet b ~s('houw.l mo ':Cfl wor len Ids 8111hor seeJ't'nde
hot nlnW~II(ten v·" ~()(}JInize inonting teuij door eenige and -re dan
(b..!t tc'e IIllnge:;I~ld,; PII'SUllt n in de beemeH,' IIri'8!!.

1'(' Rund, rpe~t Tf'l?uIAtie.~vcrbied,.,n lIog steed8 do inen: i g fnn vee
1t'!'1'11 1IIJuderr·e~t (a"l ~I!'("I oil celTe voor~r \'!'r';regC:l gcschrev 0 ", Jm:trJ,t.
V.1t (Iell Kolo"ialcn V6CnrtJ• _

------------------

nJm~r,,,·Or1.fIRn gevrRa,d voor
"an .NÏ$1we Pub.

CarnarYOD.
.. 'en Téek~ningen kun-

Yerdere informatie
ten Kantore· van

()nclerQ:el~I~J:lde. eo ten Kantore
,Magiltraat, C.Jr·

1219 17 lt 281 17 2! 0 0 0
" Balansen op Roofd en

o.ndere Wegen 0 0 0 420 12 3f 0-0 0
In de Kaot £248 s 9 248 li 9

---_
25 6 8

41 7 3
55 2 It

Vendl1'Wt'tt:>T,
Ma-tmC!lDur)'. li() MMr!. ISIli.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING
NO. 32.0. 1897.

, ::F. r--;..
• '"f"['

..... : ",,"'_J;. - \ ._", "-
.. _.... ..:..t.~,

Totaal ... ...1219_17 lt 702 9 6t 17SO 0 1,
OVERI

Kan
kort ziekb<
dierbare el

O.lBOL[!~A, ,
,dom van
máa.nden.
Wij wens.

dank te bet

------ -----~
Totaal 1,219 17 lt 702 9 6l 1,750 0 I

" AUCTIONE!l.R."

II&1VOII.
Tenders dUlliJ,ellljk,l{emelrkt: "Ten

der voor "'eo, Car-
narvoi;' . wordon
door den ..n Auditeur.
Gtneraal, • tot op DIN J.

!JAG MIDD ' 20 Apri11897.
eD tWt'e voldoende

Calvinia, 26 Febr·fla.n 189i';'(;.Oi:' de uit tor.
lk NIOOLAAB ,gUOMON LOUI\', cetifiCf'Cl'mits liezen,: andel' de v(lOrzieniugs va.n St'ctie l! van Wet 32 van 1883, dat boveD'

l n die botg<'n staan do e~n waar en nanuwkeul'ig opgaaf iH van mijne rekening als Tbesaurier mn den Afdeeling&l'a&d van Calvinia voor he
tet'keuen. . half-jaar ge,t'indigd 81 December' 18~6; ell dat het balans is zooals gespecificeerd op n.e,·eu"-gaanden Vorm C.Á. 4.') Á.

n"···!__ ""<PR Tender niet N. S. LOUW, T hesan riel'.
Geteckend voor mij, als getuigl', dezen 30 Januari, 1897.

ÁAN

Wij oortifióeei-en mits dezen ~i) dat wij bovensta.nde Re~ning :van O~o:vangsten en Uitgaven van den Afd~lingsraad van
Calvinia voor het half jaar geeindlgd 31 December 1896 hebben ~Ien; tu) dat (onderworpen aan par&g1'&&fIl hlervan) de:reh'e
door beboorlijke bewljsstukken gtl8ta.&fd is; (iii) dat, in 1>.00 ver &18 wij knnnen vernemen, de ontvangsten daarin aangeteekend de
eenige sommen lijn gedurende gemelde tijdperk ~nva.ngen; (iv) ~e.t de nitgaaf wetl~g OD o~nkomstig stemmen, Resolutie!!.e11
Contracten vo.n den R.aad is ; (V) dat bet ba.la.ns nit £248 58. 9d. ln handen van' den Tbesauner bestaat (hetwelk aan ons werkelijk
voorgelegd was op den 31 December ]893, zooa.ls opgegeven in den '·orm C.Á. 45 Á.) en (ti),~ C6l'tmceeren verder dat wij de
opgaaf van Ba.ten en Lasten vB:~ gemelde~ ~ voor het Iaatste half-j~ hebban onder'ZOCht d&t dezelve met het Grootboek
overeenkomt, en, voor zoo ver WIJ kunnen uisvinden, ten alie deele oorrec.t 18.

: VASTE· EN LOSSEGOEDEREN ;

DE PAARL. W. S. L.
B. F. B. 1Au.ditellren.

GISTER
doch,

,decro~, ,"0

Sjuen, 2 n,
.Hoe ZWIiJ

wij nooit ui'
V'IUl ha.t'tc It
heeft gegevl
.n:a&m des H,

. De di

J iE or,rhrcttft keilde n"nr t l·t!'r.
I Wel I cb('lIdc te !lADn, heeft hr.

j,Jolcn ruLli\k t~ dOL"11 verkoepen

Op Donderdag, 22 dezer,

I'Cj'flf!errClit vnn Lalldbouw,
I<n'II'6tad, 8 Aplil, 1897.

CHA.RLES CUR-REY,
Ond, r ~ecrr(aria van Ian {bouw.

..
Geëxamineerd; en goedg!lkourd dooI: gen .Ro.a.d op den

. / .
CHAS. B. :MOLLETT.

" .

t~l Iwlf Il ure preek'.,

zijn Erf gde~' n in do Oranje n:nnt,
r8fUI, IDee hl t uanrop 'slanndo Wd!'
i glriehlc, groot Woo·,ltui!! m"t
~t('ot P~kbllis. en 2 Sta Ilo:), I,!I, R
ondtr i)ef(,u dok. beplant n,cl IJlI r.
lei nuchltoulIl('n, dennen In alJtl. rli
boomfn ID "88 Ileplant ".t-t o'rc I

. ,0(10 "j, gcrdstokkclI; llo',bo'hJu
t'i~en watt'r, uit e, n ,tn,.dh·'·IJ. nt.!,
fonteill, die [,og nooit S' raaId hee'f.
X-O•• B GOEDEREN.
Boerderijgereedschap, Ille

Or VpD. Pikb·o, Sohdfelll, Mlinde~I,
.1 Aar hC\llrl, Slijp teenen, 1 Krui.
wagf-D, Zager, Emmers, l.arldt r,. I
1..01 Zink-pIsten, 1 Lot Loo!ipijpcl'I: l
Lor B'Qfldbc1ut, 1 ~t Mllst, I Kap.
j( Ar 0Jl neren, lOpeD Kar, 2 pUllr
Tuigen, en ... en'.
Huisraad: ABn.pta Wuch. en

XJeedt, fEll., ~todl'n. J Harmonium
i Huisk lokken, 1 Buffet, ~cnilde~
rj~eD. 8flie~d8, rorcelein· Glae. en
Aardewerk, K eu~ng_~.r~8c~~
Ston.,,,& "t:I - van l., •• '

~ - .... _. A-.~~~ ~ _ -- ".v~"er 1 Bolioder 1';0 ) 8, -.;~~--- . _
",".i. ~tafiDe do. J hoevtelheid Negolie .A...AN

goederen, 2 Kinier.wagena enz. enl. Hande/aars in H.ollandsohe MedioI')'"ne",Levende Have : 2 Rij. PU

Tr't'kpaarden, 2 Gtschikte Kar Ezel~, HOPE'S HAAR VERNIE·UWER." Varkens, I 11rnsscbaap. aO Hoen
. dm tD l!:eDden enwatDOg meer zal DR.. '0. P. JUR.XTZ & 00.
wordmalngeboden Hebben de heeren H.i:YNES, MATHEW & Co. tot .Eenige

,8A\1UI!:L .M \LllRRB~. en Distribueerende Agenten voor al Hunne beroemde
A. B~ DE VILLIERS " Co., Afslager. ' Hollandsche ,Medicijnen aangesteld.
Paar', 6 .Aprij. 1897. HEy~S. M-t~THE-W-.& 00.

TANDEN , I . KAAPSCHE.• IGOUVER.Nft,iE~ SPOORWEGEN Depart_I tail

TANDEN! , I, TENDERS~ OLiEN. AAN BO
1,EN.DERS worden gevraagd
. voor het leveren van·:

TANDEN t.t·' 59,000 Gallons Kastoor OUe
21,000 " . Reuzel ." .
19,000 " Paraffin"

Vorm~n van Tender: voorwaarden
van kontrakt en alle verdel'e bij.
zonderheden kunnen verhe~D
worden ten kantere van de Spoor-
weg Magazijnen, Kaapstad,. Port
Elitabeth en Oost. Londen en van
deu oilde.rg~kend'e: .

Ve"'egelde Xendérs
seêrd a3n. den ll.lbnJtMllellr,,·'
Álldjteur·Qenël'liaJ· _

. '". " .J .....
merkt lf Tendel'l. voor

hengen w~rd~n 'tot op .,.{'.!(I.V'''U
ltIJODAO, 30 APRIL, 1897.' .
. De J~tf:l of eelligé tender' niet-
nood \Vendig te WONen . •

W. SlNO~iJ;

MIELIES! MIELIES f I De~rtement .
Kaapstad, 22

KUTING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATiNG'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEArING'S 'POEDER

WEEGLUIZEN.
VLOOIEN,
KOTTEN
KEVERS,

18 ONSCHADELJJK VOOR
." ~EREN.

QQ~. UNSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

'JOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEReN.

:JOCH IS ONSCHADELIJK V,Q_OR
DIEREN. .

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

Ht-! hl ~ ....... T ..... hot dG<t4ft na VLOOIOi
.\c':EGL·UIZR'N. KAKKERLAKKEN, KEVBRS, MOTt~
o IroNl. en atle ••_.-t I~. J.odIt .... I1IIn~ •
..~\'e oumlllihu.r vInden 'oor bet d:~ ~Q d~ op h......
Otuttt'tl, :'\':TOO ook damn ,·oot hU"f\t R"h~1t h~
, n .. t'UBI._IRK .. ",dl OPI\!&NKZAAM ... p ",.....ttb<
'." <Cb\ p>U<t fA. bo'" <Chili .POOCItr bet ci~. hudocht'~
:'''SI ~a.• ,.UOMA K~TlN'G, ~ 4It1.. 1k "'fI(~
·oden ""'11':.., (I n' ..tCl. £a cl ,•. blitje&.

INDF.REN LIJDENAANWORMEN.
INOi:.Rt:.N LIJOEN AANWORMEN.
IHOEREN LIJOENAANWORMF.N.
IN OEREN LIJDEN AANWORMEN.

. INDERENLIJDENAANWORMEN .
dl~ hun •• ~~IA ....... mij ...... lDAnNC'S WOD
1'~:I·P.Ut "'ï'l!:N ilJn 'l tV1Ut PLANTEN BANKEt,
'~·:b,~Jl.1,r::n* '",at t'QOI'''''Offi.\,'flen ,""a:~k "neut. ftll urIf
......... ..ij"" ..... "'" bet ..,.,,"' ...... iddd t.. WOU
\ab~. Jcou :tl"::Qr:<1e'.~ ,U.:t. t.a.cea "oJkoMea rdUa c.ft t:adttc..",.,;.mt, dl I. bl~ondior g...:h'.tl _ 'iMonD. Vab*
l»hlt:a eo 'JlC>ttIoo, dOOr ...,le ~ck<QI
"fj:iMU. THl?"~S K!!A ING.l""'4 ....

HOOFD8NDBRWIIZB~ BBi,Obil~.
. , "." j

• ~f, " ..

VOOR de Seie KI." P,llliliekeM~,
. Goutliui,: Dabij wOrOlIm.1)IT Hotel ill than. overgenomen door. Kennis v-an Holland.b ·eo

. den eigenaar de heer O. J. VAlI DIB "·reisebt. AppJikánten_ "orde-n.
lhllWI, en sal on.der zijn perIOOnIijk toe- wacht het .. 1ieïlier ,~ de kóalio
zicht bestourd worde.'. richting op sich te ~emen Salaris
BEh'TE HANDELS POSITIE! £, l20per jaar met "ri~e woning, &e.

GOEDE TAFEL!! balve loelaQg al. Supeuotendent v,nAl de Beste soorten Wijnen' en Dll&JJk k . 07 bed
.E:oloniale Dranken en Cigaren voorhoden ~tj1JTjchtiug. " ., erk,narn .en te

TARJE.F BILLIJK. beginnen indiell Qlogelij1t Da de
Paaach·YlCál.til', %00 Die' dan oa d.·Karren onmoete~ alle Trel nen winter:"_itJe.

C. J. VAN DER MERWE, Applicaties met Qerti6C11ten 'ID'

Eigen&a.r. belr ... rn'beid eo goed gedra! luUenYAu D SP'UY' 1.IELIAi &: CO door deo ODargeteekende 'worden
. ft. " .' '. ingew.cht tot dell 2hten A_PRIL..
Vondu Afs{OllerS 8'f1 ~;:renlen. lemaod gene~n met het 8Ilnte Jurar-

Tel. ad. ¥.almesbury en: Paarl: la.l te begiJlneD gelieve dadelijk
.' '·UNITY.' ~lOek tsdoell. - . 1GrandH~t8I Geoonwen, Strardsl!l!'I· J. VAN DER IlRBW~, ... .-

Voora-8choolciommIl8li.

JOHN C. ST4-PLETON, Voorzitter .

. E. PILLIS Enige Eigeaur,
H T. PHILLIPS qmende BesUerder.
(HAS. BIRRlSS SeaNruis ea Tbestarier

LOGIESHUIS.

SOMERSET STRA·~D.

C BENOODIGJ). I
I, EEN GOUVERN ANl'E voorl

t'('n Privak Sch,)()1 (fijf khderen)
op een p'a,tlts 1ó minuten vali btl
dorp, Salaris £60 per laHr met kost
en inwor.inl!. Kenn.. van HOI'

I1Il1'dsch, MU'i k en Hal.d"erken DOCH
verf'iscbt. .

Open Elke" Avond de I~.~dj~~,~~!tr~~I!L:~
MATINEE ELKEN ZATERDAG. • f~~~~e'ID:4 u~r van bet dorp.; ~al~ri.

IE.AOERIE OEI OEHEELEI DAOOP~.:.~I.£180 per J'IlIr, KOlt tn 11l'll['m~tlJ{
lerenworden •• voedom ·ir I kUODt'Dvt'rkregc D worde!) tegeu£2 Fer

. . • - ~;""'rruur v.m toaand App.icalltell m den Illinsten.
iD besit zIjn v 0 ('I!n IJlde Klnas13

. ooderwijzerd akte.

Applicaties voor bOVt ngeD~lDde
betrekkin en sullen door d Il ouder.
getl!ekende iug •• ·.cht worJell tot 20
Aplil 1891. Dieh1!teu j"dien m'og"
ijk. dade~ijk t" begi .Ileo.

M. L. FH K, V,D,H.

FIL LIS;','
GROO~r. CIRCUS

JI;N·

MENAGERIE.

DOoDT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOoDT

Ninodie, dist
2 April,,

VAN DER BYL& CO.
Hebben een

kaansche

'--------------------

L~d;ng Gezonde Ameri-
Mielies Ontvangen.

DE Senior, Vennoot, de hem' A. B. DE VILLIHRS, 'van de Firma
DE VILLiERS IMlrfJolLMAN & Co., elie heden ontbonden is zal zijne

bezigheid ~u. voortzetten, zoo als vroeger, a1s Vendu.AfsJagers,' Generale
en CommissIe Agenten aan de Puarl en wel onder den stijl. ~f\ J£j,rJlfl.
van A. B. DE VILLIERS & Co. • _ . ge,oo'{ll'lio~;'!J ~'.. .la

Alle Vendu Rollen zullen konta"t Wfrr.R-ll'''IVOt r~e,,"_ .

verso haft worden naar vereisoh!irsof~-'.ll.-. ';~.'itrn betaaM of Securiteit za.]
Hl"N B. Gel~~01'~"'!... '

Termen. """-:i:l ...... JI.II't:- - "1 000 verband altoos te verkrijgen tegen billijke__,...,,,c stv
~...;.- -

~r: 15 Jan., 1897.

Liohtenbnrg,
' ,Darbanri)!.

Er:~b..:n. •••• eV'.n.••
, r

AYBRLEr
U 3dende?
geliefde echt",.
iW>I.I: diep b.

Potchefatroom.
A.pril 26, 1891.

Adres: Ravenaeron.

2 el. Ád're-IJ : DE PRUZEN .. ZIJN )lILLt;JK.
op zindelijkheid en lloede behandel,lng

lUln ,erekend worden

wal
«!Jl .1!'f.en Du ,

• O;ne Icon.
Vol van J
Sn.ellen BP
Ongemerk
Want ons
.Zijn een i

&lDgeDplllell~
'''''11''' .u·~VES.· .

Intpekteor.
Pnlillielre Werken;

CO M MER C IA L HOTE L..
OBRaB.

KENNISG~jVING.

-""'flAn' geWaagd
Hn"""""n van Nieuwe

'Am'nI'\1_1" e Gevange.nis,
R. MULLER,

{)Eonde~1. baren ID

die ville ,..rie
ll8r8oonJijk, I"

'. ~u.un.e sym pa II
thonll hebben ,.
den dood van"
ge1lOO •

Wed, T'

';Sol'Il_t Wetll

. 8.April, II:'

OY'l'REN'l' lieu 15don Dceem-
bert weggeloopen een zweet

vos Paa.rd, gemf'rkt H. D. op "och.
terbout. .
. L.aat t gt'zien in de nabijheid vaD
Piketb "g Eeu ieder die bovenge-
lJoemd paard aanboudt' zal volgens
wet nrvolgd worden.

S. J. VAN DER PUY,
AJexnndria,

P.O. KJipheuvel.

.
TF "nLEY'S VOER

VOOR

R U:NDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen,

ENZ.

De Heer WALKER, TBLBOaAPISCH AD:',. .. :

BEN(
ila. 0

DIrtEf\TEUU VAN HH

HAUPT' 8 100·1£8HOI8,
SOllwrr WISTSTRllD.

K.A...APST AD.---.------- ..

897.
... ""... t.<l'n tW,*, voldoen~

versob·&ttlm TOOr het be.
het Kontrakt,

'I(lO(l:abllll_e .hnraiP·n .moeten den

Bezoek HAUPT'S {..ogieshuis, voor
Goode BehaQdeling .. Kom '.'
overtuig uze1:ven ....:....,Adrés:

- G. HAUPT.

SOMERSET STRA.ND.
SER8Te.KI..A8 _

.. I ".

LOGt~-' -. . '.,: ~

lontBgn _ .PnbHek School., AELLUM." KAAP0TAJ.

LACTIFER
"W~",",~,. : . ZoD4....

BENOODltlP etllle gooertifi~
ceerde Onderwijzeres .voor'

.Kindergarten-De. ~rte.rnent in
bove:ngenoemde 'Schoot

WerkZaamhed~ll te qegÏnlien in.
elien mogelijk O.p 21 APRI4 ~óch
niet later dan JUli. , .

s;UariB £00 per J~" .'
, -?Ieha -+-I?pliéatief vOót 1'1 .April.

GEOPEND DOOR .

E·'EN die
" . 'bearbe.
boomen en
}.Volling. .A I
~é.t ~alari r
~ns afschrift
,tezamen met

C I

LONr~ENsrnE TANDEM INSTITUUT
UIsIer Kamers, Grant8p/e.i",
U EE ~"T de eer ~ ~et publiek
III ID de 13Ultendlst~ te
~richtcn dat bij een HEEL STEL
T;ANDEN in EEN DAG Tkan.
levm:cn

--~-----
"BEAOH HOUSE,"

SOMERSET STRAND.

l\rIHUW LOGIESHUIS,
.FRED J. HOITSEMA.

BIU.UIE ¥RIJn. I GOEDE 8EKANOHlN~ ~I

T. A.' WATSON,
Architect en landmeter,

12' WAALSTRAAT,

"~IIfó!". tTren. .
. leant<.
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DANKBETUIGING.-

""!)l,., r w st,
-" Ap'·d. lil9i'.
-

BENOODIGD,
:e~lV OPzxoa: aR.

C F . .A

Dr.



id~Afrikaanséhe

~. SPOUNDER &CO.,·
GEVesTIG!) 64 JAREN

Cluoaometer.jlIOrOlOge. q IJokmuers
Iltllul ~ Darli"V*lt'aot,

Gouden en ZilTeren Horologes in
Voorraad eebouden.

Het-GeQa8 Hen Allen.
~

S"'IaJe-Y~Dinq f~ IIte,tiOe~5n .5(JórlliR_;
N{ea."e :lijd ••• kt....-

. Nieuwt Bl~ .:. .
Niauw. UodertJe.,..q .
lVieuwe Furtop HlPdIaboeaea
Nieuwe XouteD,' .
Nieuwo Linten .
Niet...rll Borduurwerk
Nieuwe K.ntiiia .
Bieawe 81ai.. ·
Ni~uw", Bontrokken
Nieuwe lij.I.1I1 Bl01Uel ,_

-Al'ood Jtleedia,.

MIJNHRER.-Negen maanden geledu
.betuigde ik in een brief aan u "lUl

1,8 ~old. uItwerking van RSEUMATI.
cuao in mijn ~Y'&I. Ik ben 60 jaren ond

· ea heb iS iNn l&nggeleden aau CHRON.
{BORE A:ST.HAlf 'D RHEUAUTIEK en

· 1IPCh~ v~r'lich:ting vau Yel, beroemde ge
~lgeu,. en probeerde allee zonder
,bu;t t; riDden .eu had in mijn gnal all,
'plooI in menaóbelijk,e benumheid ver.

- ,lonQ,.tot ~ ,ik RH~U1U~'ICURO pro:
, beerde n. Ul ~. lIJD. DUIn Nenn.lgia,
-Jlheu.malielt ~'·PIJDen ID hoofd e,n UDge.

- &idat .,erdwenen eu het nieuwl ÏI Ter liD
. wijd nnpreid dat ti oumeeeter V.iN Ra T
amper. heeDemaa' gesond WUII v&ll die
won¥jlr;,l£edicïjn,:' IIIdit wa. werIrelijk

- h.t. ...... ; elkeen die het, probeerde be., t".. het; &&Il.

De heer :lA008 YU ZUL 'rail Vlakfonte i
.(8 .UI' nil SteijDllbtu:lr), ia geD1I&tD nn
-een *"aijahaar_ cmgen..l1ijkgenl 'fatl.Rheu.
m_" eo Jicht. NQOlt,lei sijn moede-
.Hen. Vu ZU~Jltij, wa. ereene:rgerge.
\'al na ··Kc;roriaZiecbe". soo.l •.a;i:j het noe-
men. De ~ dOlik RHEUMATICURO
deed ~ lijdeDde joal" rD&I1 nri;' .l&pen en
medeotJ_n wqd voortdurend . ~ieJld
hoew.1 ile b1ll"eu en Yrieodeb leiden dat

- ,JI.!i niet """''?bten dat ~ij _.f'n "an, tealI~"~ *Ier, e!l getll.l~ "&Jl de ,ge.
Aeeekracht UD de RHRU1UTICURO en
PILLEN •.

,JONES RHEUMATCURO.
· 0. oude beer Vu DI:B WEL'!', Tan Red.
clenbaqr, Wl!rei_geneRa. door .een bot"Lon. heer .A. Co~ .. , Brahd'f'lei, Middel.
bllllr,o.· O. vond dadeJij'k ...erlicting. Mijn
100II .rAIl en &i.jnIIChoonv~eI'. de heel' J. A.
SlU'!', un wonqerboom, B~rp, wer.
du oo}c genezen maar ikmoet liD IIDitell_
Ik blijf uw daakhare vriend,' J. C. Tan

' .!let g,Oote Zuid.Afrikaansche gel1enmiddel
... licbt, Bb,umtiek. Rbenmatie-che Jicht
Lead, Jicht, .Heup' lipht, 411iDge&icht
pijDeD, au., en heeft .,.Ie duizenden g..
" ..lIen, 'reel. erger dan bo.,.ngen noemde
geneaen. .LI' V'~rltrjjgba.At' ve!l all~Apoth~:un en WlDk.htfl dOOI'gehetJ Zll.Id.AIri Ic.
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Ple1nstraa~, Kaapstad.

Ket of IOnder

.,
: ,-,Nederlandsche,

SPOORWEGMMTSOAHPPIJ.·

Kortste en Coedkoopstle Route voor Reiziger. en
. (loedéren van de Zee naar Johannesburg. Pretoria.

:' >eD andere plaatse" In de Tranávaa],
.' Dagelijksche PElrsoT)Elndienst van Lourenco~ ,

. Marques (Delagobaai) in 24 uren naar.Johanne8bur.
- -en 21 uur ·naar Pretoria._ TO"

, .'

.
Tarid,~r1_ lUl JoillDaabIrg Jj f'L-iI Ja tf.

" ' Pftt~I1a '" os. 8d.-eaJI • ' ," JJ "
..DageJljksche personendienst van Durban (Na~

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
\ ..,de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

KOLONIALE PRODUKTfN.
d~dl'li~d,.··.• ilo~~

d. Pa~-,'_W' 'lJ bieden de volgende soorten van produkten van 't l'lEUwB. '
. .' -SEIZOEN &aD tegen de laagste markt-prijzeD:- . .

A.ardappelen; Natal, van Zyl en Zwnrtbek
. Boonen j HaveJ' eD G.nt (voor vOer en zaad) j' BOK, ErWten;

Linren] Zweepstokken j Rollen Tabak j Buchu i Ganzeg;
veederen. , .

Ook hebben wij j:rist Qntvaogen 'ladingen
Schot8che "Kaincrop .. en and~re superieure soorten inge-,

~ voerde Aardappelmoeren ; .
.Mielies, Mielie l'feel, Zaadhav.?r ("chot~clle

en Amerikaanache1 Rog, .Roóde en Witte Boenen, Linzen, enz;
Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen genieten dadelijk alle'

aandacht.

lIBERMAN EN BUIRSKI, 24, BURGSTRAAT.
Poatbua 157. Takken ·té'Swellendam enl1.obertson.

Groote voorraad. Dop Brandewijn te koop, enkel bij de groote maa;

...~..

J. CH~:I.T
Heeft altijd een met zora ult8'Q~~voorraady.an .

BEHANGSELPAPIER, UN'CRO'STA EN ANAOLYPTA,
ALSOOK VERF. OLIE, VERNIS. BORSTELS. Enz.

,
-SPECTAJ,lTEIT :-Papier JlaeM (Stuca& Papier) HoebtUlteu, Midden •

.tlmamentco. Yormen, ens., enll. .

Arehltektt· .., Pouwmeeil~ra en HniMignaan sullen t~r.taparen door sijn 9,rnameu-
j", 1'IIt'he..-en relief te gebruiken daaJ'II' veel gemakkehJlter op t. letten .IJn ea 'reel
ficlttl':r 1'0 gnedkooper dan bont. .

J. C, neem~ !lAD all. IIOOrlnn Huiucbilderioglll Venienllf beDenma h.. Soha..
ml "'r Uithangborden, tegen billijke prijzen.

BOH.EMIAN HOUSE, 16=:':~~~T.
. t .

De Heeren Combrinck & Co. -
W ENSCHEN aan hunne Klanten en aan het Publiek in 't algemeen

bekend te maken dat _zij hunne Bezigheid en Hoofdkantoren
van St:randstraat naar 4

lo DOCI BOAD,~' EIBDE YArilRBBsTRAAT, VERPLAATST REBBBlt
Trams van ge. Tuin n, Zeei unt en Voorsteden gaan Breestraat nabij het
. gebouw voorbij.

IN

WEDGW,QOD
GELIEyE TE LETT.EN OP HET NIEUWE A.DRES:

.COM ~RfNCK & CO.,
,'. leveranciers en HalIdelaars in leve- de Hav'?,

)Jock Road, Einde van Breestraat.

Diner Servies ..•
Thee :Sérvi89 ••,
Toilet Servies
Juweelenstelletjes (6 Stuks)
Desaert Servies (11S~uksJ....

... ... .., .

• 0' .... ...'
'0' ..,.., '.'
'0' •••
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-TES rOO:>lSTELLI:'IO V,U CIIRV!AN Lo~PEN 8 APIUL _ (Revur).-Dr Stephan
aal op 21 :1pnl te Cradock gebouden de Dui_h. JlOrim_ter lt o,erleden

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.-DR STEPlLU( OVERLEDEN

VlTISTGEVECHT

aat
TIF.~ worden gev~ voor een
d >or den bOOI Pfeiffer Adderley

Z a adv

-
smtlOr1am

,
• K Er IEZI,ER;W-Verleden "'eek k"amen

koel es van Kalkutta te Port Natal un
VLOTTESBUR(l In bet SteUen
pubheke veiling verkochl voor

TYPRECSE KOORTS

-De maandel"ltache vergaderln~ van de Oon
stantla V1'uchtenkweekel'!l vel"eenlgmg werd op
6 dezer gehouden toen de heer A Albrecht
voorzJttcr) en 15 leden aanWezig 'll'aren

WIJIE\ m IHfRIANDFRnJJL
De voor~tter gewaagde In gevoelvoUe be

.. oord ngen vali het overluden sedert de vor ge
vergadering I an den hoor W A van der B"I
een geach t progr_lef en ener!flek Ird der
vereemgmg dat lfroot beianI!' stelde In de wel
"aan der vereelllg'lIlg en het dl8trlet
Een motie \ nn ~ympathlO met cn deelne

ming 111 het ,erhe. van mel'l" ValI der BIJl werdstaande aangenomen

VRCCHTE~KloTJES
De VOOrzltter vertoollde eenige harde papieren

kistjes Vlln de heeren Barge Starhng & Co Kaap-
stad d,e de firma dacht goed te zun voor, er
zendIng vaIJ vrucbten De algemeene OplDle
wns dat de kl.tJe. IJlet .terk genoeg waren enongeschikt, Oor I ot duel

AH"Klf~
Bnovon wellioll golezen "an do mUllIclpah

te ten "an C}aremo t en W)nberg In zake de
stlcbtlng van markten voor bet verkoopen van
proJuctel De ,\ ,nberg mUIlICpalitelt be
loofde onder.teunmg eli het gebruik van een
stuk glond voor dat dool De Claremont rand
had beslot~n de mUlllflpale mal kt te beropenen
en .al >erkooPlClgen houden leden n DID8dag
morgen om ) Uur en Zaterdagnnmlddag om 4uur

B.,.loten de n UllIClpalitelten te dal k"n voor
hunne ondersteullIng eo den ClarenlO t-raad te
vragen de ZiterdagllllUlddag veriroopillge~ 0 n
3 uur te boudeu II den winter

BERCDIL\NDEN
Met betrek k, II tot het ge en van beloomn

gen voor II fOIruatle die 101den za I tot, eroor
deel I g an petso Jen d e moed WiJlIl' bra d8tlch
ten ID COu"tnntla Oorg ond een lallge d l!CU8810
plaat. en er werd he.lotel! eell fonds, oor dat
doel te stlchte en dat bet bedrag 'Illl de beho
nlDg zal z ,n naar don ~rd I Bn den brand en
dat de belOllIl g alle maanden III de llleuws
bladen gepubl ceerd zal "orden

I fil \ n:'l:R\
r, antwoord op een brUlf vau de a.8OCtatlc

met betrekkmg t<Jt de ontsmetting van mandelI
dlO "an de Kaapstadl!()h~ .markt komen ten
emde vel"llpreidlllg .an pbylJo:tera te voorkomen
werd een lange bnef 'an den beer Lounsbl1ry
geIezeIl "lIa1'1n h, aanbe, al de wanden n
kokend water te dompelelI 'oor een mInU t
HU wees crop dat bet IllSect Ingebracht kon
worden door de karren dIe Van de markt terugkornel

Dcn seCretans werd gel1\3t del beer Louns
bury te bedanken voor ZUil IIItere!!8antenbnef

De heer Van der SchiJf "roeg of de Paarheten
d,e drnll en In Constantia kocbten ~oor I er
koop In de 'OO1'8tedeu hunne klst)es ont
swetten voor zU llaar de COl stantIa plaateenkomen

De heer MeJ'Cr ze dat er geen wet wae om
ben te 'el pI cl ten hunne manden te ontsmetten

De OurZItter zei dat de CDnstantla boeren
geen drUI ven moesten verkoopen aau personen
dIe u t besmette streken komen

I I l Cli TE ~J(',EEKt RS tO~(JRES

( lezen br ef meldende dat bet 'olgende
congres te Wellmgto J zal wordelI gehouden op
Do derdag f, 'fel
AI. beschl' V!Dgspuut 8telde de heer L

Cloete OOr de .tlcbtlng van gouvernements
plantages voor bet kweeken vllu Amenkaanacbe
w,'stokken H, beval aan de IUVOenng lan
Franscbe arbeiders om dit '!rerIc té doen
Be.'oten werd dat tle afgpvaardlgden ten

hUize I an den voorzitter bueen zuUen komen
om bescbr ,vlDgspunten op te .teUen
AI. afgevaardigdelI !laar het congres werden

gekozen de heeren A. A IlJrech I R Allan J
Bnnk W Lategan H ife) ers en P
Van der BUl lIIl1IIenmet d~ heer Cloete
dte aanw-elli( zal 'IJn al. hd van den tUinbouwnw:!

\ACATlRE
Als hd van den tUlnboDWl"llAcllO plaate .-an

"uIen den beer W Van der Bijl werd gekozende heer Albrecbt

CRETA.
...,..__ I

[lklfUJ; ~'e!IrtJ11I1ftnI.]--DE NO'l'A GElIrINAOHT-LoNDRN 7 APRIL-Van de JongBie nota door
de mogendhedeu aan 01'l6keuland en TurkUe
gellOnden mboudende dat de aarn .. Uende ~u
nooit tof.gelaten IIOU wonlen Om Uit eene Over
WInDIng "OOI'I;jeel te trekken wordt door de
Athenen welDlg pdacht Desniettegenstaande
veroordeelden de GneklCbe bladen het geroepom oorlog

GewoonlIJk 'VInden er dageluks achermutae
hngen op Creta plaats De oproerlingen
keu zioh nu teqmen rondom Sitla alwaar de
be ..elhebber een aanval op de Btad vree.,.nde
kanonnen geland heeft

PREEKBEURTEN

PORT ELIZARETIl 8 APRIL - (Reuter)-De
landbouw t..ntoonatelhog ",erd heden geopend
Het ,.eder 18prachtig-PORT EUZAB}TU 8 APBIL -(Reutu )-De
voornaaw8te prlJ''''lOnen op de tentoon.telling
'un -Voor wol Jacbon Wilmot Arnold en
Kog Bokwol Cawood Veeren Hob&on
Gardmer en Zoon8 Brgge en Barb@r Angora
bokken Hobson Holme., Hobson en zoon
Paarden Melhsh Oroot-vee Melhllh Chna-tlAn HaU Wlenaud

- LO:'>DEN !I AJlllL -De porte el8Cht ID dne
achtereenvolgende Clrclllall'ell aan de mogend
heden de ontrulmlDj van Creta door de Grle
k~n en prot68teert tegen de AIlllatelling Tan
een Enropeeecben gou1erneur en klaagt Ovor
bet onrecht van ontwapemng der Mahowedanen
en niet <ler Cbrl8tenen OJk

Eene kerkbuaar te I ckboH 0 V S gehou
den op den 20eten Maart heeft de som 'Il I.£863 opgebracht

( J trial UlO 1'<'" Lead r )

Daar de motlC8 voor het parlement omtrent
den krrtJeken tocstand WUnn wfJ leven van
groot belang It!!n pubbceeren wu heden eone
Eugr!_ he Vert ilillg van ons hoofd artikel _

A'" EAR~EST W 'R~IISG
If I ere be still al vone who doubts that

South Hnca IS In dnoger of belng at aUJ
"ome e tbrown Into ClIII war we would only
reru d him ui the senou. and WnrDlug words
of "IT GoMon Spngg tbe premier of tblS
Colony In t-he debats On tho Merrrmau mouon
Mst fuesday asklll~ tbat nil papcl'!! .-elatmg to
tbe olos ng of tbe 'aalnver dnfte sbould be
Ia.d Oil the table of the House Su (Tordon
declared that the r"latlons between the lID
penal CO'ernment Md tbe Tl"lUI8vaal are of
such Il noture that thA pubhcation of the
requIred dOCuments could 8enonsly endanger
tt e peace of 80uth A1rlca~ Wbat these rela
hons ore to wb eh Sir Gordon referred IS of
OOU1'1!Ca secret b It It goes WIthout saYIng
that a man In tbc posltlOU of 811'Gordon wonld
not make suel a seriOUS "atement Withoutweighty reasons
There are nt present, "-8 we are aware two

moltol' before the Luwer Hou.e "Ith reference
to tbc er ueal .tate of pubhe atrall's In South
Africa-tbe mollon of Mr P J du TOit and
the nmendment of Mr lnnes nl d Mr \ an
Rby n till! g" en notice of 8 IUllulnr motIon ID
the L pper Honse Tbe Iunes amendment we
are unable to .upport cbiefij for the follo"mgr6a;!ons _

I The amendment of Mr Innes Is too one
Sided fn th", amendment 8trCII8r. laid On tbe
conSIderatIon and redress of legltllDate

grlevallC<llJ On the part of the GovernmeDt of
the South AfrlCllIl Republic bot not a smgle
word i8 satd about the efforCdl of the capltallAts
to attain their own seliisb ends by Cl'eatmg
Il race "ar ID So",[, Afnca fa there anyone
In Soutb Af1'1ca who has follow<:<:l the course
of events dunllg tbe Ia8t bvo yeers who IS
not acquainted WIth these atr.empts Wbo
has not noticed] With regret tbat el e1') oppor
tuulty 18 tallen bv a ce~talO party to
provoke an I 1ll8Ult the Tran.laal? 'Vho has
not notICed how the ultJander grle, ancee ba e
tJeen magni1ied and UlIed to C&4t Soutb AfnC8
ID trouble And are we gomg to put all the
blame on tbe shoulders of tbo onD party onl)
That thiS 18 the object of tbe IlDltmdment lS
uIte clear amoug other II1dlcnilDns from tre

columns of the Ope ArllUf and 0.,,,,..
Tbe ame d nent furtber speaks of tbe

contluuance of a pohcy of moderatIOn on tbe
part of Her majesty 8 Go'ernment Tbe at-
tItude of H er 1I1a~88t) S Government IS fuUy
endon!ed tbough It lA known that .~rong
court capItal aud pre88 Influences are lJrought to
bear on l\<lr Chamberlain to dri e blm to adopt
nn extreme polle] Just 88 .. e belre'e that pre
• dent Kruger III bonest wben he decl31't18tbat
t IS bIS earnest IDtentron to malntalll tbe con
veutlon we also bel eve that Mr Chamberlain
f ne rrghtly undel'lltood our CIrcumstances and
were not nR lenoed by the c.'pltahJlts-c1 1 ",
ovuld .l een'!) work fOI tbe welfare of RoUiItt en
For thIS reason "e prefer the notlo I of Mr

du lo t because Ihere n an eUlnest "arlIIng s
addressed te all partles concerned to tbc
I ra lS aal } gIn d and all olher go en ment.
I Sou tb A fnca wbo Ia e an ID tere.t 111 tb,.
o Ir dear CUUntry 1h. House trust., Ihat
e ery effort on l..ehlllf of peace v Il be made
bv tI e dltfe ent gover mentB concerned 1be
G lo y ti e largest and aldest .tate IU Soutb
A fnca hero comes forward In hel worth)
P" tlO a.. med liter and cou sollor

An, tlrer rcason wb) we cannot support
tb L ncs nmel Imeot I. bocause lt leare. e cf)
tI ug In tbe bands of tbe fmperud (rovernmenl
Our ntere.ts are In danger Our mlhva)s w II
be broken UI d mng a war Our trade 11' Il be
ru ed tbereby III tbc III "~f) of a blood)
extermmatlng e vri war will be felt m Our
cou Iry batred and Bplte whlCb Will make Our
con munlty unbearable will be sown II tbc hearts
of our peoples alld sbnJl we not ralilO our
'Ol ce. In tblS matter? The experiences of
mnt y years I a e sho" n u. tbat all ooutb
Af cau affairs can best be 8ettlell by ourse" es

u ow I "ay :-lo let us freely exprese 0 lf
op ons fil d look fier Our own JC terests Lot
u. f arlessly dccla 'C th e our II ghest Interests
In Sou tb Afr ca demand penoe--, ot peace
wuho t booour Ol at any prIce, as some l!eem
to tb Ilk -not a destruct e ~(\r on the haIr
spI ttlngs .f some JudICial m nds about the
interpretation of some words 10 tbc London
COil elltlon And tbl8 latter seem. to be the
ob)e t of the Fullers and Brabants wbo pro
tested agan st tbe eVidence of Mr Schremer
and vcbo altbough tbere IS no question of all
te t nUll • rt d ,." I breach of the Conventlvn

(except the breacb by tDr Jameson In 1816)
1II.",t at the preier t moment on tbe stnet
obser ance of the terJns of the Convention
3 The l1\3t reuon .. hlCb we s/lall bere

meutlon wby We are agalllst tbe Innes amend
ment. that we fear tbat 110 adoption Will rot
t-eud to promote peace In South Africa Its
ostens bie object If Mr Chamberlam himself
had to draft thl. amendment he oould not Im
provo n IL Surely he also prefers peace to
War but then be also laJs the greatest .treM 00
tbc sIr ct obse1'\ance of tbe London conventten,
nccordlng to tbe Interpretatton of l • law
ad mer. And bas Mr ChamberlaIn not
repeatedly shown IllS rendmess to mterfere n
ti e nternal affairS of the 1ran8\'llal? And DO
Ol e Imagmas that lIfr Cbamber"un would calt hl.
Own po ICyanytrung else but moderate And M
regards the Trans'aal WIUthey t.ba.k u. for
lutermeJdhng wllb theu II terual .trll1l'8 Does
anyone behe e that they would tbnnkfully
accept tIe Indirect charge COntalOed III the lnue.
amendment tbat t 18 not tbelI IDtentJon to
stnctJy ",bserve the t.. rms of tbe convention not
"Jtbstandlng preSident Krnger haVIng repeatedly
declared that t IS bill eam68t ICltellLJonto mam
tall1 tbe convention? And In oonoectlon wltb
th li POlO t we "'isb to dra watten tlon to tbe
Important article lo anotber column Slgned
Q," WI bout COmlIllttmg ourseh es to e.-ery

word be .. yo We are not at hberty to diJlcl08e
tile name of the autbor but we can !lily thl8
that It 18 from the hand of :L troe fnend of
South Afrrca from one wbo Ot>cuples a blgb and
IDHoentla1 posit on 111 South Africa

We the .. fore fear that tbe acceptance of tbe
amendmellt of Mr lnnes WIll not tend In tbe
drrectlon of peace aud surely peace 18ourobJ~ct
lf one !hl! ka of the dreadful coDAeqnences of Il
Civil .. ar ID South A.fri::a one can hardly _ve
that there lAanyone,. ho does not d('slre 1'bce
to be IWUntalUed lt IS because We80 clearly see
the bitter frolts of a Mlce "ar ID South Africa
that we 80 feehngly speak on thiS supremely
Important subject 1t 18 not no,. a tll11eiooonsider
mll1ordi1ferences tbereby to )destroy tor eyerthe
happiness of South Afnca It 18earneatly boped
tbat eacb and everyone Will senouaJy ooll8lder
thIS matter and ihat our members of parhament
10 partIcular WIll carnet!tl] oonslder the conlle
qnencos of tbelr aete ID theu cntlcal tll11es
PrOVIdence wblch directs the affairs of men and
peoples '!\'lI t bell drrect all tblng. 80 as to
promo~ our welfare and bapPinfl88

DWANG IS 'T WOORD

-BULA.WAYO, 9 A"RIL-(R~llte, ) _ PapleJ'eQ
WerdOlll heden namidtLag reteekend 'oor een
htlnt., 'l'OUnda geveclJt voor een beul'1l Tan
£300 op l'i Met tUll8Cben Herbert Smott den
vel'll1aarden "middle we'lfht en Art1. TulJJ
den bght-"elght kamPioen Tan Zuid Afrikaen Au.tra!ltl

ZONDAO Il APRIT.. 1897
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Rn.£, hNES onders8CJ'etaria
a u ellen zakeIl, tal m J UDi 8.S zIJn
I ge De heer Innea die 73 Jaar

" Ar dan 50 Jaar ID dun Clnelenr Kolon1e

E Il K~EAI OIWOOD_ Te Adel31de
'( ..,odng een verachnUt'IUk onweer
e IOQfdkon.tabel Hawk.., door den

l(eJ " d werd Dc overledene laat een
f kll1dertJes UA

<" I ERUES -De heer J T"'eedle
c Md een zwaar verlles op de Ora
I. I e tentoon.~IIIDg Zuu nm pioen

, .!Jerf ann Inflammatie van de
~ an Joor bet donken van te veel

J .. armen dag
, L8T( l R ergaderde
maand Maart wae er 1 823 ton
Er Z,n thans 14 &81lscbepen en

chepeu die op een plek ID het dok
cdu ende de lIlRJUld werden 42507
geland en "erscheept tegen 404Jl

\ rue arbeIders "aren er 929
a j eten op constructIewerkeu 184

r'<i'r,,,c,c,,, ".,eu llaO bet statton en 1::l3 ban
andere werken met andere arbeiden!aa' 1 tH

Jr RTREKKER - De heer F M
le oudste kolon18t van Natal-bIJ

h ~ 18b en WOOnt ledert 1840 lO
e tt eeu dag re Bloemfontein door
p le terUore S van K""pstad Stf.'1
!:leaufort West, en" wau bU ledeo

u II e bezocht Ta Bethulia gll1g hU
len an Idrost op:<oekeft en bU IS tham

~!! aar Johannesburg De beer Wolbu
eelr an. ,n eerste reis door den VrIJ

1 le "e1'O.e1'1I1g ,o,n N"atal In 1842
gebeu,tentssen al. "an dlDieJI die

eli' er plan t. vonden ZUn boofd
helder als 'un gestel gelond en krach

f !

} U';<UIF. BELEEFDHEID-BIJ gele
a de tentoonstelhng r.e GrahamM&ad

en f e.tmaal geboudeu l\'aar SIr Jaoob
1 lere ot,obelell te!\,cnwooMlg "Qren

cr eell he Idronk 'oorstelde
W'e 18 dat

allen nCp6n Sif Alfred
><:nJro Jk meD er !lub op los

I. at ond.r al dIe notabelen nIe
e'<le dat den eerbledwaardIgefl
\\ cldra met zoo veel eere het land

l Jh kracbten ten beste van
Zu I H1'1ka besteed beeft daar
e € b"leed !flng aangedaan werd

bn, eerder dan a 1 gel tl~
...acht.m
"\JK UF."E~'IEE.TER~ er aan
I lI' 1 " z'Jn Er wordt
• gemaakt 0 er d" trailS-

n F IJ. menagene en" naar
D som oor de d .tIlnt e naar

an <laar naar Job,,, neslJur~
I::r wordt n t geheel geen

m~n dat de Vr ,staat zun 'Un~ nn en daar Iet van Kaap"tad naar
p Kaapscbe systeem genoemd
• bet dan nOOIt n het boofd

P 'l(atberer gekomen om te be
je goederen op de Ka.pscbe
d der TralJJl aal VOOr5t) m Jl

bet bedrag per mul heel
lan 001' de grootere dl8

-ONTROUWHEID LoYOEN 8 APRJL -De Daily CfarO"lCl. &egt
bet heeft reden te plooven dat lord Roamead
de IJDperiaJe autoriteit 18 Waarvan 111' John
WiJlou,hby 10 ZjJne verklarmg PWaagde Het
lelfde blad &egt ook met betrekking tot het
onderzeek dat de heer ChamberlallJ ook zal
moeten getuigenllI alleggen

Meer troepen
GRIEKENLAND BEDAARDER

-

Oroo~ Ka:rk-.Morren! (Holland!!Ch dr
Kotzé (VOOI'1l~l1lng van hdmat.en) sa onds
(EngeJ.ch) ds S&eftler
leePUIlt -I Morgens ds 0 R Keet
Papendorp - s Morgen. en s aVOlds da ZJ de Beer
Hanover.tnntKapel_ .Mprgen.p oav ndx

(voorstellu g VRIJhdmat.en) ds Boo e
Roggebaal_ a A'ond8 eerw Knov.!
Nieuwe Kerk Bree~tl'l1llt - sl'r[oq,eu. '30

IQ "vonds G 3() ds C F J Muller
BUIteuhnt.traatzaaJ (Eng!llscbo dlensten)_

• MOTgeIU 10 30 en s avo d. 6 30 ds DBoe.an
St Stepben" - • Mor1l'en. 9 30 Cu sa ro ids

63() ('oorstelhtg "an IJdrntteo), da Af CBotha.

Rondebosch - I Morgens en s IIvoUQS dsMarchand
Evang Luth Kerk Stra Id~traat _ 8Morguns

10 ure (Hollandsch) en sa oud. G 30 nr
(Enplach) dr Zabn Zordag.scbool ten 3
ure W oeIl8daga vond 7 30 (I:Iolland.ch)
Groenef.unt -Hollandseh ~ if> ID prof68l<Or

Manwr Enlfclach 11 I:J v m d. LoulS H Ul'O
en G 3() ure 18' oud. professor Maml8 Zondag"achool3 nm

Ebenezer Zendmgkerk Roze.traat _ s Mc r
genR 9-30 en s avond. 630 eer,. Dreyer

WUnberg - s Morgen. 10 lire (Hollandsen)
en "vond. 7 ure (Engelach) ds C Morgan

811110naatad - s Morgen. (Holhndsch) un
.. vonde (EnlrOl8eb) da Van Llngen
VrUe Proielltantacbe Kerk Houtetrnat _Oeen dienat ,

VOOrstelde waarvan cl&oaale 6 ala volgt ltlidde I
((j) IIpreeh de ern8tig& hoop UIt da~ &OOCta.nJie

.tappen In de Zwd Afrikaansche rel'ubtieJ .ge.
nomen ,uIlen worden tot de Ifllll8tige i)Tt.rJ!'1I.
ging van eenige .. eUlge grr ven 1"IUI de beYOJ
Icing die ",cb In dien .tu rev trgd been lift
de Rolorue eo elders ala dl(men &al tot dell TTeCIe,
ea.held en ",.Ivaart van ZUid Afrika.."

Tot 3t.flfnmtllg gebrólcht stemden 28 er "oor
"n 40 er tegen
V\XIr .t-emden (28) de heeren AbrahalllllOll

Beard Berry Brabant, Brown, Croable, ~J

1:1M Frost Fuller Hlly Hutton I1lDes, loos.
LalDg Lawrence Logan RoberUoD, RlP.
Sehermbrncker'wSmuts 1amplin ThomJ*;ln,
Warren Weil rener en Wood
Tellen de heeren PalIOer en Norton
Tegen stemden (~5)t de beel't'n De.npen, ne.

'ages de \ lUiers, D C de Waal, P de Waal,
A S du Ple88lA, J P du PI_I~ du Tm\
F aure, HoltshllUzeD Immelm.ao Joubert 1O&f!!.
Krtge I" RooI. Louw D J Ma.raïa: CJ S.
Marats Merrrman J C MoltClIo, J. T Mol
teno Ob1"l61' R.utenhacb Sauer Sahreiner,
SI ewrtgbt, Smant South Sonnenberg SP"ft'.
Te W'"t.;:l Theron l pmgton "an der V"11!V.
""n der Walt, van Heerden Vanea, Tall ~I
van Wuk, 'enter Weeber Wege eu Wolfn.ardt
Tellers de heeren La .. renoe en Havboll'

loges IJl LOllDJlN, 8 APRIL - (ReNier )-Een artikel
ID de Nal~l agt pre.ident Kruger kan de
Nederlandsebe maat&chaPPU iemakkeJUk dWln
gen de venoerprUlfln is ..ermlllderen mdien
bn baar d.FeJgt met de toepuaIng der koop-oJallSule

De heer Rhodes en de Afri-
kaners.
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-LoSDEN 8 APRIL - (Rrnt~r) _ De peet
neemt zeer af te Bombaai

PEST TE BO)(BAAI lReuu.. lelegramlllt11 ]

WIE IS HET?

-LoSPES 9 APRIL -( Reuu,r )-De DDlt.c"e
pera beaebuldigt Oroot llnttanJe weder van on
trouwheid Jegens de Trann .. 1 De Hamburger
Nadtric.hltll zegt het lijdi geen twjjfel dse
Engeland ncb klaar maakt voor een coup ik
/Il(U"

LoNDEN Il APRil -De opmle In St Plltel'!l
burg en andI)"" plaat86U IS dat GnekenJand
kalmeert tenpvulp van de onverwachte lterkte
der Turken op de ,...,n.l6n

De W!llet fn.Ulers on de O\'enge Seaforth
HooIfIanden zun op Creta ungekomen De
RUMlache versterkIOgen JJun ook Uugekonltln

De heer CurZQn OlJder .ecretarl8 voor bill
tenJand8Che &alcell &el In antwoord op een vraag
III het lagerhUIR dllt ve~beldene mogendbeden
van gevoelen waren dat de Grieken Creta moes
ten ontruimen v~6r de Turken Het InitiatIef
Jag dus bU Gnekenland

W.<lT MEN TN TRANSVAAL WIL

BUFFALO BILL
KAAPKOLONIE

HET JUBILEuM

DE TENTOONS~NG

De heer LabouelWre legt 'an Rhodes het
Tolgende 10 T..uh In den laataten tVd heb
ik mu met Rhodes twee of dne keer In een
kamer bevonden en ala ik naar hem keek "'erd
ik heelwat un Buffalo Bill hertnnerd AI. een
man Tall lnteUectueele bekw&amheld heeft bU
mu tel.uryeateld als een vreemde 1'08kelooze
soort "an poli heken Buffalo BIJl meer op Bun
plek op een paard 10 bet veld dan op een stoel
la een parlementskamer wae Ik eeulgBlIlna lIIethem lOgenomeu

Eisch van, de porte
Er kan zegt de TroJt¥lVUu 4d<'f!rltlltf" (eeu

blad dat gewoonl"k al het mogelUke doet 0Ia
T1Is8euhaat aan te .token) geen t"'UteJ &!Indat
de meerderbeid van de be,ollnng 'an dit laad,
wowel der burge .... al. der Ultlandtlnl, &eer ver
langt dal alle kw-~titi dIe tluu18 bet land
beroeren zonder venotormg V<ID den openbanm
vrede gescbikt wordon

-WORCESTER 8 APRIL - (R~uter)-Op een
publieke vergad8rtl!i heden gehouden werd be
sloten bet dIamanten Jubileum der kODlnilD te
Vieren lO den VOrm van een pleJc voorspoMa

Dv.-AALsTER OPINIE
JOIlANNfSBURO fI AI KIL -Tn een oommen

tau O1'er de getulgenl8 van sir John Willoughby
zegt de (0 "'/ dat 'un z""ugen volgende op
veracbeldene andere lOCIdenten strelrt om een
onaangenamen smaak te ge"en &al het openbaar
maken van zekere gebeurtenlll8en

Constantla vruchtenkwee.
kers.

Op het eumen te \\ elhngton
l6den en 17den Maart II ',n de volgend
hoeren tot zendehngen der N ed Geref Kerk
toegelaten C G Gro é A J LlebcntJerg C
H Latsky B l'reybnck COl horon en F
N van Niekerk en tot god><dleu8tonder"f}&ers
A M du TOit J Kaohelbotl'er H A Roux
P J Smit eD B J van der Merwe

MOTIE VAl', DEN ED HEER VAN RRIJN
IN HET HOOGER8UrS

Eerwaarde -MacPherson
leden over

De London dJarlit van de O'l;H T '08 heeft
het volgende De aanmerking 10 mun verslag
VaD de VOrige wook over het ongelukkig effekt
(van het .tandpont eier Chartered compagme)
van de getUig&nl8 van de beeren Louw en
Venter "ordt merkWaardig genoeg door de
NaJ OIfflJ ObserlJer gestaafd Dit blad zegt 0 a
Deze twee Afrikaners die bun Terschunmg

maakten "oor bet Rhod68 OOlnlté waren daai
aeker ten gevolge Tan een sJII11plan vali den vu
and Wu zonden .. el eena "Illen welen WIe
Kruieriet of Sehrelnenet deze getuigen bet
oomlté unsmeerde Natuur! ,II' geven ze getul
pnlA op een wenk Tan den heer Ha"kaley

Ds Stofberr van Boksburg • andermaal
nav Rustenburg ZAR beroepen en eerw
proponent Theron naar Fordsburg ZAR-

De"" raad £lende III welken kritieken to..
atand Zuid Afrika op dit <>ogeublik Terltevt,
en gelet bebbende op .ekere on1'l18twekkeDde
geruchten van oorlog '" ten volle overtuigd
dat de bt>ar.ebela.ngcl van ZUId Airih het be
waren V8n den I rede 'erelSChen daar een oorklr
tu8SChen de blal1ke l1l&Ien tot Teel hloedTeJ'.
g etlng elleode en lie aren leiden en een on
UltwISCbbu-en nu;"enha.at I erwekken en ..er
der de 810ffelvke belangen van Zuid Afrika be
nadeeien zou

Louw en Venter

-TYPHEUSE KOORTS EPIDEMIE
KUIOERLEY 8 APRIL-(Reuter.)-op eene

vergadering van den .tadvaád ,"nl een bnef
van do geneesbeercn met betrekking tot de
typheul!!l koorts-epidemle gt'lezen Tan hetzelfde
gebalte als dIen pricht aan den raad ....n
Beacon.Jleld waarop na dtacll88le beaLDten werd
dien bnef t-e lenden un het gerondheida be
.tuur daar bet dien. plicht "U te rorgen voor
de aansteUIng 'an een p&oodheida beambte

TAFELBAAI

Aan le I Redakteur

Mijnheer IJc voel 80ma zeer verdrietig 0' er ons
'olJc(dcAfnkaners) W"beleven tham zulk eeu
kritIeken tod een tijd die meer dan OOit de
samenwerktng der Af1'lkaners el8Cht Wil men
llfch DIet door den Jlllgo laten venrappen
die op alle mogeluke wuze den Afrikaner tf.'rgt
eu verach t dan moet er harteluke samen .. er
kIng wezen En w"t v nden "U Het Dagbla I
wtens editeur een Afrilcanér 1.8 maar ongelukkig
Iemand die men' ols rekt Illet vertrouwen kan
188teed8 belig om t zaad 'an verdeeld beid onder
de Afrikaner. te ZAaleu en vIJllndlgheden tegen
de Transvl\8l en oom Pa II te achr Jl en
om daardoor de pobtit'k van Rbodes In de hand
te werken Ik ben geen profeet maar de dag
zal komen dat ook Rhod68 en de Rbodee part~
met hem breken zullen En WlIarheen dan
Ja wie zegt ons Wn.ar een man met zulk een
verleden nog III de toekomst zal le lande komen
'" at Ik Wilde "ragen heer edlt~ur 18dit Is t
mogol)k dat eerug Athkanol' het DaOblad nog
steunen kan Is de tijd DIet gekomen dAt men
als é n man er 'oor bedanken moet' Is meD
dit Diet aan zIJn volk &jJnland &1chzelfverschul
digd Afrikaners waarom langer geholpen DW
eigen graf te deh en? Schudt IJ los Cdr be, te
laat '"

BAZAAR
De bazaar ID verband met de Breestrnat ge

meente tot stuv~ 'an het kerkfond. had
g18teren ID de Wichtaaal Loopstraat plaats
Er w... een 8anZlenluke scbare reeds bIJ de
OpeIlIng tegenwoordig waaronder waren dl C
Mnller en D Bosmau oud ouderling Jacob de
Kock oud diakenen P Smute eu G 'ar
Heerde ouderh 19 Vn J WUk dweu F Carterenz

Zoowat over balt elf "erd dIe door ds
Muller geopend de zu" bl Jdschap te kennen
gaf over de harteliJke medewerktng tusschen
de broeders en zus te s der gemeentf.' d e
zoo Tele art kelen OOI dezen ba?aa bebb n
bueengebract t en n do hope IJ tcl ukte dat
het ook n et llll koope,."." 0 Itbrekcn opd t
deze bazaar ook zooals alle ongel een SUcces
moge z, n en gaf I ver olgens e Dlge redel en
op wnarom • Jns nz en. alle "uaars n ~t af
te kou ren 'un hier loor wordt bllrteluke u e
dewerkmr onder de gemeenteleden bevorderd
en IS b.t besteden v I geld op bAzaars .Iecb Is
een andere wuze VOl z g81d VOorde z tak
des HeereD te geven N a nog een" oord Vlln
aanmoedrgmg tol I lrteluke mede"crklng deed
ds D Bosman een b rt"'uk e toepaosel Ic
gebed ... W3ar1l1 h, vooral de Heere dankte
voor de eendracht dw er n de gemeente be
stond en deo zegen des Heeren 0 er le er
nohtmgen afsmeekte waa.rop d. 1\1 Iller Ps
146 3 slaande het zIngen en de bazaar 'oor
opeu verklaarde J "a. een groote erschc
denheld artikelen e J vooral de tafel
III het midden tegeno er den Ingang tot de
zaal die met een moo e eereboog "3S ver. erd
maakte een aaugename vertoolll g
De tafela waren al. volgt _
1 Blllt .. n!rAntstraat (allerle) me) D Bos

man FICk Bran-dt R Ilwpll en J'H geJ AIdrlC8!e

2 Fáncy taf I Jonge; II Do Kock (dr e)Naud. en Barn
3 Speelgoed J ullgejutf f 60n>O\r Aoster enVan Heerde

" Ver ersch rgen mo) POllt. JO'ge) fT'" IIhl co B, asler
5 Endeavour Soc cty (allerleI) )ooge)utr

Braaier en Van Heerde (t"ee)
6 FancyeVen eT8cllJngen mej P Rmuts

JODgeJu1f Van de Spuy Loub.er
7 Ver erscb I gen me) Gallo"a) Jonge)uil Wahl en Bnuk
8 Fancy tafel JOllge)uif ~alloway

en Betty Brlllk
!) Fancy tafel JongeJ A de Kock
10 Ververscbll1gen meJJ C MIller Botha

)ongeJuff Klerek Dempal" el Faure
II Ververschingen eu koffie meJJ Hardlcken 1\f de Vllhers
12 SUikergoed en bloementafel Jonge)utf

Carter (drie) en me) DIUmall
13 Faucy en speelgoed JongeJUi!' De VdI ers (dne)

De basaar heeft de som lan £1 0 opgebracbt

Te Johannesburg lAZondagmorgen de eerste
steen gelegd voor een DUltAcbe school Vooraf
glllg een dienst IQ de DUItsche Luther8che kerk
Door ds Naubaus werd een toepaaseI ,ke preek
gehouden naar aanleiding van PS 106 1 waarbU
bU ID bermnerIDg bracht de groote plaat. dIe
DUllachland steeds op het ~ebled der geestesont-
wlkkehug had Ingenomen De Johannesburger
sche DUJtacbers wenschen deze traditie te eeren en
hun kIDderen te wapenen met dezelfde kundig
beden die tot dUB, er DUItschIands ron"n heeft
gekenmerkt Na den diellSt glllg men 10 optocbt
naar de plek waar de scbool zal ....orden
geboUwd Deze granRt aan 'on Brandn;pleln en
11'&11 versierd met Du I.l!Che TflIJJ8' aal8Che en
Engelsche vlaggen De Dlllt8che h'lllertafel
lOng hier D1\3 Ist der Tag des Herrn wat
grooten lDdruk maakte Daarna bleld de
DUlt8Che Vice kon8ul de heer L Nels de feest
rede HU wees vooral op het groote belang dat
er III W&llgelegen om ID een vreemd land DUit
sehe Eeden en de DUltache laai tegen den over
heerschenden In loed, an andere nat en te beecber
men en hun kmderen 1'')lgen8 Dllltache begrIp
pen op te voeden Door meV]' Mathilde Rolfes
werd daarna met n kort woord van gelukwenseh
de eerste steen gelegd Nadat pastor N .ubau.
den zegen 0'er de aan,.ezigen en de te .tlchten
achool had uitgesproken IflDgen de vergllder

onder het gOOIItdriftIg gezang van Deutacb
land Deutschland ber alles nl 'een

MAILNIEUWS.

Z ~A REPUBLIEK
MEER ARRESTEN

-

De II yf~" G,.II kwam \\ oensdag ID den
namldd 0 hnneu te laat om rie rechte n.ailbla
den ta bc,komer. B~r p&8aaglt'rsllT8t acruttert
1110orat .. eztgb61d

Het meuws VOOrZUid Afrika ....n bIJzonder be-
lang beperk I "c1, t<Jt bet, erhoor van den beer,
Schremer OOI' h"t COmt~ Over de Rbod6ll_k.
Den Indruk b" het le.en der telegrammen ~
mank~at h" tuSllCben door wou ullen-voelt
men ook als men bet eTSIng 'an Z!Jll lerhoor
lO de bladen I_t Zeer Sprak bIJ over de gne
VeB der A fr bn rs degeen 8temreclJt ID de
Z A R"I ubi ek kOl den bekomen maar hy
scheel gel eel te 'ergeten dat de woord oerd_
dIer Afnkal t'11< zoo ..iJl de belde Leonar:f., ln
bet publre.k steeds nultra Eugdschen of wil
men Europeesch"n 'n "PraJren verlr:laardeu
dat :'J de boere zouden leercn bet land ~$
te bestureD gee rapulJhek acbenen aI. aoo-
dal1lg te erker nel "lUIT Jack met net zoo ~
Ills 'U Il baas "as el 1 Ouk voroordeelde hU de
pohtlek tn i80Me C door preSident Kl"1i&'w
en diens ra d.u an dr Leydll, gevolgd maar
alweer ergnt bU dat dIe polrtlek ten deele Qit
een wan tron" en voortsPl"OQt III bet hoofd der
Kaapscbe regeer ng dat later ma~ al te zeer
gerechh aardigd "erd ten deele mt de vU&ndlge
politiek door lord Loch rus Vertegenwoordlpl!
van bet Br tacb ge7.llg lO de Ka&pkolo

llIe
re

olgd Il IU de zaak an 8wanelaod en ZaInbannsland

T oen de mrul verI rok was de blokknd& van
Cret.a een fel( maar werd '-n die der ha ...ellll
"'0 Gntkenland !log slecbts als vao letl! moge
lUies gesprokeD Lord tSaJl8bury wee., bU het
bespreken der ZIUIk voornJ op de hon~ der
Franscbe legecrlng waarmede die der Bntache
gebeel overoonkwam BUiten bet parlement'
werd eli wel door molImen van a&Ullen 00,
I eel teu gunste van Griekenland en ~ de
znmenwerkmg der mogendhedeu gti~ ter-
WUI de ma 1 en der InaacbenpartU er op wu.n
dat als Or ekel land thaus toega.f het later
Greta tocb &ou krugen In GnekenJaod .....
men vroeger het aterlcst tegen den I>nii.cb.i
keizer bacr W88 t.hanB RlllIland de lDOgendheii:l
dIe het ergst werd verfoeid Aan de 0pte1rou
denbeld der Gneken1 ook die hun woonateden
bUiten bet konmgruk nebben. 18 geen twUfeL

Verder 18 er Uit Engeland luet veel te -leien
behalve dat de beer BaJfolir h41t _t &!In
onderwU8-wet In comIté lllnde41k .zoo YeI' fie
bracht had dat art I een deel der we" llrOQ
zU" Hlenoor W8Seon groote meenlerheid III
bet bulS WelDrg Uit Grooter BrittAnje an
Canada slechts da dat. de Roomache aarta
bl8l!chop verklaan dat leder gelooflcenoot 4ie
0' er de onderwii.skwestl6 een a.ndere steaa lilt-
brengt dan bU Je rechte oordeelt, ID oDpwjJde
aarde zal begra ven worden als hn dood pat, ea
-wat 80mllllge le~ers .. ellrgt belangrijker &UlIen
Vinden -dal In Bnt.ch ColumbIA _~ lood
streek heet gevonden te .un waar d. TlaDavuJ
VOor billen moet Een Roede p1.-enheid
"oor artJeld6rs zonder werk te Jobaon.ourg
1n EgJ pte .. orden met goedkeunng 'YI.D deo

khedive maar DIet naar den &Ill der ED~
mznmellOgen voor den TurkIIGben .nlta,n re-
honden en In bet Nrgerland bebben Frao.cGoa
een stad beut d,e volgena de Engelachen binnea
bun knog van IDvloed hgt Verder _Been DleInnI
lut FranhUk en ook met veel lilt Dul~
wa&r de repenng than. een hoofdkweeu. ~
te Willen maken van de vergrootib, der ~
vloot maar blenoor Diet 'eel bijval v~:. ~
de verk.rezangen 111 80mmlge Ooeten~
landen z!Jn de tIOClaaJ-democraten bV.oader
gelukkrg geweest en 10 ROll111&111Cheeft de ~
geeTlng een wet mgedlend die de IltrekkiDr beeft
om aan den grooten grondetgendOJJl een eind
te maken en dus lIIet wellllg Op.ch~
heeft verwekt In Denemarken Ja -IIIUUI
teneeIe cmlll ophanden dur de ~
voor bet eene buIS te liberaal en VOOrhet q:
dere niet hberaal genoeg 18 Uit Raalaad em.
delUk -want er 18well1'i Euror-ch ..llleo",,_
lS DIet. anders te melden dan dat weder ..
menigte studenten zIJn 111 hecbt.e1ll8 renOIDeD,
omdat B!J demoustratles tegen de rereen.n, ~
ven bun studIe verkoten
L lt Amerika l.S dit te melden dat tenrlJI

de heer Sbermsn de nlen we IDuu.ater 'YI.D
bUItenlandsche zaken voor Iemand 'YI.D J8IfD
v88te denkbeelden doo'lraat preardenilL:KU:t1e1
Zicb In de oogf'ln van Engeland lIlterat bé
boorlUk gedraagt en daar nlel "emlg pedaat
op 18 Scboon dsn ook de llenaat hei venlrq
over mtema~lOnale schef(hgenchten &00 wil
WUzlgen dat Bugeland er met &an &al Wln.O,
koestert meD de hoop dat bU eemge ledeu
om zal praten ten einde het verdl1lg ID be
hoorluken "orm door te krijgen

-P RT ELiz Unil 9 Al RI _ (Reulu.) _
Eerwaarde J R Macl'hal1lon stierf heden
morgen aan de gevolpn van het ongeluk hem
onlangs overkemen Zuu dood wordt diep be
treurd door de gebeele bnrgerU

De brlefSChr1jver
Charha Leonard scbreef d en IlSt< nachen

bnef ten beboeve vali le <we, I l d,rP
van Johnnnesbu,,¥ Daarop nam h I de ,lucht
en--de vrOU.. en ble'en rUshg te JobannC8burg

HET HINKENDE PAARD

NaT.
JOHA"SF'S8CRG 8 APIlIL - (RN Ier )- N0i

t"'ee andere personen 'un gearresteerd n ver
band met de d ef.tal lI..n de mUn Tan de Bal
moral gOlldmaatachapp"

B, een gevecbt tu~ben Inboorhngen 1ft
bet Rob n.::>u compour.d werd ,sen kaffergedood

EEN VERSfANDIG MA.~

VOLUiTIER REGLLATIES

LtrTENA:-;T ELOFF

GR.A"A\J"~rAf 9 AI Il L -Op een Zl'er groote
pestclr ftvolle vergaden g werd gl.teral oud de
volgende resolutie met .Ieel ts eell tegen8tem
aaugenomen De I gezetenen vali G I1lhams
stad "ar .. erpen • leeren &breIDers bewenng
dAt bIJ de opm e Van Brttsche kolonlSten 'er
tegeuwoordJgt Z J drmgen aan op een ferm
handbaven van dQ Londen8cbe COn entle en bet
berstel van ondragel ,kc fiunntl 'eIe en pohtleke
gneven van de uItlander. en erklan,n dat de
politiek en bewapt:nlllg 'Itn de fran8\aal een
voortduren le bron van Ol rnst tweedracbt en
gevaar 10001' ZUid AfrIka I\as

EerWaarde Cr083 nam bet op voor den heer
Scbrelller den raad ge ende OlDeerst volledIge
rapporten van bet getulgelJJlI Ilf te wacbtf.'1 voor
men 'erQprdeeldc Er werd 'erd r b....loten
deu IDboud der resolutie naar den heer Cham
berlllin Le abelen

lPPIJ.

vlieD
ID den
DUl'

na eD
t tu.

-NIEUWE VERDEELtNG

PIlETORIA 8 A PRil -(Reuter) -De repubhek
zal verdeeld ,.orden ID vIJf dl.tnkten met het
OOgop staatsbeheer bet toejacht 'I!;D elk zundc
toevertrou .. d aan eeu kommandant.
De regeenng beett een commlM/e benoemd

bestaande !Jlt Tenocbeldel]e artiJlene en 1'oluntJer
OffiCIeren om de voInniIer regulatJe. van den
8t.a:&ttelberzleu en te ber ormen dau de thnns
beslaande Voor tegenWOOrdIge verel8Cbten ODvoldoende lIJn

Vuf-en t,." trg addItIOneeIe polrile "orden
mgeecbreven voor de .tad en OOrsteden vanJohannesbnrg,
LOItenant Eloff zal terecQtstun 10 bet hof

van dell landdrost en ,.el '001' laster

VrlJstaatsche Volksraad.
( Reu/er te/rym "'")

PROFESsOR WILLI.AMS

BL f ~U 'n I~ 8 A Rel -De haudelw,ze
van ee recbter die Uit een runderpest dl.tnkt
ID eeu ander ging om het rondgaand hof te bou
den werd heden IU den raad gekritiseerd en de
president autwoordde dat de zaak II de
halldel Van den prokureur generaal geplaatst.. as

In antwoord op een vraag Illet lJetreLJ<lng
tot bet kabelgra u "" kapte n Brabant a ID den
bool Cbamberla n d lt d. 'rU"ta.ll Vuandlg wa..
tegeu d~ Bntscbe IegeerJ '15 zeI le preside t
Steyn dat hu geen notl tre daar a genome I I ad
daar de regeerlOg Gaeht dat do "..."k heelemwd
beneden baar was (Hoor boor) Het kabel
gram .. erd ongetwufeld zoo spotld g gez<>oden
om het 81ulptocbt onderzoek ta Huenceeren
maar bIJ dacht dat or gAen keI OIS an ge omen
zou worden nocb door den heer Cham berlalll
noch door het com te an onderzoek dnnr de
po.,tle 11I1dell Vrustrult welbekend .. as
De mad keurde de bandelw ,"e vnn den

president goed (n men stapte van de zaak af

BI I)HI/OSH 1'1 9 ....PRlJ -I den raad op
heden werd bea10ten dat de VflJslaatacbe
regeert ng eene deputatie zal senden naar de
Natalsehe regfl6r1ng om haar te verzoeken
de bekken op hare grenzen te openen
roodst trekboeren Uit do noordel ,ke atreken van
den Vru.taat bun kIelmee In Natal kondenoemen

Een comml88le werd benoemd om de "etten
eedert 1892 gepasseerd te benllen en de foutente COlTtgeeren
Het grootste gedeelte vau den namiddag werd

'-teed aan de bekrachttglllg van otliclcele aan•tellingen

Besloten een onder-fltaat&lecretafl. en ouder
thesaurier generaal aan te stellen

I:-IBOORLINGEN WERKLOON

t 26

JOFLDNF."OlRG 8 AIRI - (R~u.r)-Pro
ftl880r W lllialll8 daagde Illet op te Darna
.. ay "ndaAi en ZIJn borgtocht werd ve~beurd
eu een I...,tbr ef ultge'aardlgd 'oor zIJnarrest

De beambten aan het stalton zeggen dat Toor
leder peril()(}ndIe er aankom t verlaten er een
tWlntrg tal Johannesburg
Het wordt bencbt dat eenconferentre morgeu

zal gehouden "orden tUSllChell "erteg"nwoor
digers 'an het m Inhestuu1" de ""SOCIatle van
mIJnbestuurders en rand rnboorhngen arbeid.
auocJatlc om de r:tJIdzaambwd 'an een verdere
aanZIen I ,ke erlag lig 'an werkloon voor ft!
boorlrngeu te overwege,

It It

GOUD COMMISSIE

PRlT RIA 9 APRIL - (R~IlI"...) _ De eerste
ZlttlOg van de goud comml8Sle bad beden plaats
toen bet prehmmaJr .. erk afgehandeld werd

Het wordt berJchtdateen zeer treurige zaken
toest;wd ID bet arhllene kamp heerscht 'unde
een aantal manschappen ludende un typhense
koorts doch dr Laxton de artillene chirurg Jn
ontkent dal zulk~ te "'Jten IS aan den slecbten
sallltalren t<>et!tand van het nmp maar veeleer
aan dien der st."\d zelve ru.ar de epldem e algemoon wordt

3d Boete en een arrestatie
OPROERIGE KAFFERS.

IN F(IENfF'TIHII

De oorlltter la8 óet olltwerp 0 rer de
ID8ccten pest aan de vergaderuIg 'oor
De heer H MeJ ers een kweeker lel dat hU

per.oonlUk geen obJectre had tegen den s~ngel!
maatrepl mits dat de lDspekteurs IDanncn 'Ulldie hun werk verslaau

TUAlIWEr. VEIILENGI\G
rnformeel werd besproken met een vertegen

oroordIger van de Kaapstadsebe tramweg
maatechapPU de verienglIrg, an den electnllChen
tramweg, an \\ IJnberg Daar Constantia
De heer Lategan zei dat er ook .prake ,,"&II

vnn een hchten .poorweg te bouwen
Besloten werd eon onderboud te bebben met

den algemeeben bestuurder der lllaattcl1apPU
0' er deze zaak

F.F~ fS<flE'"
\ an exem rlaren van een aa, tal land!:>ou11' ) 181'
boeken "811 den heer Jagger .. erd onder deleden Uitgedeeld
Een hartel ,k votum 'an dank aan den heerJ agger werd gepl1860erd
Daarna sloot de vergad erlng

HET DAGBLAD

JO[fA"'~t "Ot IIf fI AI Ril -( Rl!tlUr l-Qnge-
veer negentlg kaffers, eroordeeld wagens over
tredmg der pas wet werden te Bokshurg "er
08rdeeld tot een 3d boeie elk omdat de mUnmaatscbappen JU het. dl8tnkt DIet ID8laat .. aren
£ I 00 £3 boeten te betalen en de plaataeluketronk reeds vol .. ...,
De heer Heffer edltenr 'an de TranH aal

Cril r 18weder gearresteerd wagemo luter tegen
vel'llCheldene beambten te Krngeradorp Borg
tocht werd gesteld op J;Zr,o

EEN SCHERMUTSELING

I

e

I VOOreerst ll:eDOegom
/{h,de, nIet ,.a.VtiJg 18 "U'
Iele h • Il te nemon
hovg leh tlUg VIER DUKES GEDOOD ZES GEWOND

zegen voor lIJders aan
S eChte SPl]SVerteenng Allerlei uJt JOhannesburg

VRI Bl Rr. 8 AI Ril -Een specIale déjX'ohe
ruder van Kurumnu kwam hedenocbtend aan
de distanhe In twaalf uren afgelegd hebben
de HU bencht dat een schermu t","ng or
Dinsdag heeft plaats !Ceba I tu_hel d nand
en een gedeelt.e van de Duke. Deze
laatete verloren VIer na I gedooden on &e.
gewonden Het ...... Il et een algemeen gevecht

Dit "1l8 gisteren per behogrnaf na.M Kuruman gellemd.
Goeu bIJzonderheden ter band

\ I\\DP.\ TA:\DE~ Jt H'A.:<i"I'.Sllt Rr. 9 A PRil - (Reul<!r) _ Ter
"'UI men bedon beZIg W&ll met de 'erkooplOg
vau geweren en ammunItIe van "lJlen dr Meyer
werd de verkoopmg ~an geweren door de
al1tontelten b<>let

C:haa Geor~n en Fred Bundy be.ochuldlgd
van on,.ettIg goud koopen werden heden ont
.Ja,qell daar het veronderstelde alll1llgam met8
anders wae dan koper

Op "'ne vergadenng van vertegenwoonlJge ....
van de IrJUDer1"IUI mUnwezen en Rand naturel
lenarbeld _lA tIe werd eeft ~lIIlmenluke
oomml88le aangeateld om eon dOll'llIUkondenoek
te doen naar bet vooTgllatelde achema voor
"eMere vertnlDderwg 1'&0 loon Toor ka:tferarbeId
VIer n:ffers zl,n Terdronlren aan de Village

mam reef door bet Invallen "an but platform
WlArop 'II stonden

Oongres van bUJ""iers.

Pl'lJs

o I 0 <l kt... Hey es Mathe ..
'raat Kaap8t.ad wenllCbt
Zu I Hr ka bekend te

le p 00 .. eo In de aanvraag
E1hedkunde t ..gen mMlge
v ncchatfen Een gebeel

en onderkaak, tegen van af
"' '" r t en Jaren eo ge

rres pondeerende pru
eel ·peclall.! 10 het

I r P ID hu gebrUlkt
f rm of eeuIg lete dat
laakt Een let tandeu
worden blunen 24 uren

.j rel kennlA geeft DOOI"
'" terde .ulgmgs~llIel Ja het
• fen ge gezonde b\nden

ku lOen tanden toege
plan t tegen gennge kOl!
n kunnen gevnld worden
gemaakt wordeu Het

I ge" llarborgd he~ bOMe te
ka verkregen kan "orden
T6geIt .. eemaal zoo veel

'wortlcn De heer Nolan
I e gemaakt "Iln kun.t
I " ze u t t ....k kJn~ en beeft
j n ndlng '" Europa en
,.. , het pnbliek doen "'or
pr Ilell billIJk .un het

'" r "...,.Jnelt werk te "UI
LGt op hAl, I1dres Den

lalbew gelJQuwen bp

van brandeWIjn
HANDEL EN NIJVERHJID

~
Van rle heeren Joban Janll6n ei Oo~ St

(,eoTge8traat Kaapslad, makelun en alge
meene agenten)

PRI:I'" lie :J APRIL - (Rt:Ut~r) -Toegang
.. enj gl.'<ternond 'e.rlrregen !.ot de gebouwen
van de Argus ruutachapPU eli fW gMtoleu

Van morgen .. erd een penooo beboej IIHIt
£36 w~ het ".nwpell VUl <buk lOIIdtr_be

De beer P 1 du To t gaf kenna dat hIJ aan
.taanden DIlLMdag 1 I dezer zou voorstellen
Dit hulS zIende op den ern.t gen tOOStand Val

zaken 10 ZUId Afnka wenscbt zun ge'oelen nIt
te spreken da t de boogste belangen "an d.
bevolkIng ....0 ZUid A fri.ka bestaan ID t bewaren
des vrede!! tuascben do Europeeache ra.ssen lu
dIt laI,d en vertrouwt dat alle pogtngen ter
bevordenng van den vrede nangewend .uJlen
worden door de verachlllende betrok:ken regee
flngen (boor h >or)

De beer Inna-. gaf bnrn8 dat hn zou voor
.tellen als een amendement op bet 100l1ltel 'all
den beer dn T lt Dlt hu," den ernst ''lID
deo tegenwoordjge>! toestand '-an zaken n ZUId
Afnka ten ,oUe bese.tfende en beZiel:! z Jnde
met een ernstIge begeer~ om den ,-rede te ver
zekeren en ondcrlmg vertrouwen In en tus..cben
de verschillende 8taten el kuiollles tewoeg t-e
hrenren 1.8 van gevoelen dat dat doel hest be
retkt kan worden door een stnkte IDachtnerrung
van de termen Y.n de COnyentUl V&D Louden
door beide partijen door de ooll.8lderatIe en ver
wijdenng van de vettige grieven door de regee
nng Vlln de ZUId A.1'rilta.an.rce republiek en
door het TOOrtzetten van een matige politIek
van den bnt van ~r maJetltelta l"eieen:og
(Hoor boor)
Men &al neh hennnereo da, de heer Innes

laattrte }liar op de motle-&htemer met betrek
~ to~ dei, Jaua.oa IDYll ee~&a1illdemeAt

DE '\ REDE RESOLL TIE

lITLA'iDER GRIEVE:\' I~ 18'lG

DE STEMLIJ~T

AANDEELENHARKT

Diefstal en dra.nkverkoop

Aa I df':tlEd tm

Munheer -Er gaat een gerncht rond dAt hIer
te Over Hexrlner omtrl'ut 200 leggel'1l brande
W!Jn ,.erkoc.bt t8 Dit 18 een gm, eonwaarheid
De wIJnboeren hier hebben beAloten lIlet onder
een zekeren prIJs te "erkoopen

Verleden .. ook .. ord bier door dne boeren
omtrent 20 I 30 leggers brnndewun verkocht
1'001' £27 lOt! per legger Ook ,.ordt het
ulterat.., aangewend om de boeren te miaJeiden
En ongelukkig .(Jn er 80mmlgen dIe 61eh !atec
beetnemen door ncb te laten 'IrIJS malten dat
markt oTen!t<:>kt en de oogst goed lO

De wUn en brandewIJr oor;st 18 hier veel
slechter ultgemJlen dan Terwacbt ,.erd.. Som
mrgen bebben vau een tO hen leggers brande
wun mmder dau bet 'orige Jaar
Ook 18 de oogst te Robertaon eD M.ontagu

veel ~~r ~ VMT~t werd
Vnendeu mede-.wuuboeren laat u t.och niet

DliaJeidfIl door de JenpD8 d]e ,.bruikt_nieu
Ik rou nog ""le fet&.en kunnen noemen doch

PDQtf wees op uwe boede

O"er Hex \Jer 7 Apnl 18',
M8r~ lJCecr•

\ l' jdag ~ April 14117

K

aou DAA' DEELKN
Al~n E.la CM 1". ru Bant, .. 191 od Blae lik,

1 lA, 1Iona.nza 62. od BuIlei!ldoorn :za., Brit-trlllS
Africa f lo 6d Barnato Banb z90 od Ccm .. h4ated
Oold f' ehl. 1368, Clyd 'tidale CoWery lbo 6d Drie
kop)6a (Dmmont) a. 8d Eaot Band 6hOd, Kut
coal and 0 lJ I '" od f'lor da lo" od, Fren::h
Rand. 22. oe,! OcWeohulA EBlate 64s, George
Irocl:t 31 .. G nsberg ~o. Mf)lynelU West 3s, Pnm
roses 81. BandtODI.e n 30s 6<1Ucbutaon Dl&mond
1"" Roodepoort Heidelberjt ijs 9d, Rand CoIlJery
S. 3d Rand N gels:ls \ orelstru.. Ooo.,lidateiI
Deep 18. M W 1"'~lenira.Dd l>eep 3Ot!ld Yorblh,
Sile'- f2J!, \ ogelsrru. Goll8ObdJlte:!Deep I b od
Worcester 821 6d \\ I" atersrand Deep 260, Yark.
lu 6d.

~~DER. AAYDEBLEN

Argus Company 2.. OCJ A':!fll Aanraoce 1651
od, Colonl&l • re II)., u.1'IllIl<!rcI'\l F re 651 od,
&<julable Manne 2()s. Guardl&l! AarnuaDCe IU.
od Colonial Orpban ("bambcr £34.5 A. A..,.
ei.lI"" £'27 Gen ESl li: Orpban Chamber.&2OI)
0., IS A Al: Wng 420 6d Standard Bank u4,
Bank of Africa'£' 0 A1ncao B&DIcingCorparat_
£6 Cn:>herpl C<l&l 160 6d P E ~ IJL
P K.-lloatrnll' 350 6d Un OD &.ti_, ,H. Id

1

BANK VAS ENGELA!\iD
Losn.u B ApaIL-{Per telegruf)-!.De Bil k

'Rn Engeland di>loontokOCIl!S ver I '.lerd tot 2ipercent..

SOHEEPVAARTBERIOHTEN

EJOOAS"l:SURn !J Ar Ril -(Rf /fr) -Op het
congres 1'1UJ burprs te Hcidelbe~ .. erd op
voorstel '1lI! deu beer Kruger klelDzoon Tan
den president beslolen de regC6rIDg te peu
tloneeren om den .poonrel over te nemen en
het dJnamJet monopobe te vernIetigen

A.&1IGI:l[OKI[B
Apr I 7-Pon Crawford van san Franclll<XjJ

8-Aorang an LondeD
VIIBTlIOUu

-Ma I JOotMMlcan naar Enguland
- '"oorscbc bark POlnkarp naar Gual!!

B-:Sl! Aroll Icl Out)" naar kUothATOD+
LONDEN

7 Apnl-{Ier tel~}-De AV(lndale C... tle
• heden D d Jag te PlJmoutb lI&n"",kllmen
lJC lantaUoD c...Ue av de mtrelll, ta b~ om 1

II r D.m un Madeira Yet'trokken.
8 ~Prtl-{Pcr ~graaf.}-De Clan

trok hedellm ddai" van I IYerpool naar "~'_ ..... ".._
II April-(Per teIe&TaaQ -Da 8eo~ II bell_DOr.

weu om 10 IIUl"~
De Olldph " ~r_"

De I ..e

Wunou.

Een oorrespolldent zendt 0118 oen hettlpu aan
val on den beer P J van deu Beever die een
stuk had g..schreven ID de Aalon.t HU be
treurt den man d,e uog &an den leIband van d
Patr ot staat. Dail gaat hU 0\ er 10 t'elt warmen
aan"al op den edIteur "an I. Palriol doch daar
de bnef \'An den beer Vau den Heever niet 10
0"., Laud 18 ~e1'llch6flen, en de aanmerkingen
van den coiTellpondent die z!Jn naam teekent,... n een te pel1lOOn!iiken aard &!J.II, bebben "'lJ
het beter ~ de&ell brief wet J.II .......I"~

i
fBRIEVENBUS

----

f

1
i
l'
•_-
I

,

JUliA...' "ESB!;1 U
9 April.-(Per telegra&t.}-De Dlal'kt .. ge.

rereJd. Eut &od 6le 6d, llcDtJeti fOOt Ba!I!i.foil. :14

...
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