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KÉT 'O£BOUW' IS VERKOCHT'
DeVoorraad moet uit den we2' geruimd wordon
Bezoekers naar de Stad behooren ons

een bezoek te brfJngen, en zich van .eenige
der .aangebodene Koopjes, verzekeren,
~ergeet Diet : '

"Is Voorraad moet Verkocht worden.
lIOeJt Tall Plein en Spinstraten, Kaapstad

aan de Stad' behooren
n bezoek te brengen en zich van
,aangebodene koopjes verzeker-

niet:
Voorraad moet Verk~hti wordeJL
'na PWa .......... 1f*4

VEEL 68~-No 6,425~1

UBLIEKE

~ VAJ,'j:,
'FDPIJN
lr:X VA~
'EZOND. TENDIR~ "orden ge~ Toor 'T1ENDERS worden gevraagd

Afdéelinl, MAUIE8BURr, het oou:W'en nn aêoommodatie .1. voor het Bouwen van Nieuwe
, - OP - vocr Fyphilili8('h~ patienlen., eOI,.ao Stallen, Temporaire Gevangenis,
D iid d 15 A ril, de Vic~r~ Wut gevIngrIlii. , ' enz. te Touwsrivier. , .~. er ag, . p. a..s. Tetko:.iDg~r, speeific .ti-n, fn .Ige- Plannen, Specificaties en Condi-

, , . '. : meene. ~dit$rt, ·Iiin.t.' ,:en aan de ties ~an Kontrakt kunnen gezien en
' '. :§:~~,~ •.I';'~~ .. k~t~t\n~dfn OIdfr!leteek~n le.den verdere ~fonnatie verkregeu wor-

DOuI JI/cobrs m,a !Jt;~ -, m:aent,.aafffioiilt,'té'·'Vietori& W,.. t."den ten KlUltQre van den onderO'&-
den ~ee.~ Fa",oo~~. Vd DB-I fn den ht)()fJ in8J>f'klr.ur van op~bare tee~ende, on ~en kantore V&Il ~ nS::lti~(/~~:t';:MERWE, die IIJDe boerden I" gaat OP', .. eiken, f:'IIDl'e'ad, gedurende .!e ge- Resident Magistraat, Worcester.

".j~n"r.NOltl, gnen, tfaa~ de huur van z'}.ne pla'll wone kallto~'r nren, t'lt en iOlllui~ende Tenders duidelijk gemerkt "Ten.
' v~strell:en IS, ztalJe,u voor IIJne .elte- Vonderdeg, 16 April, 1897. der voor Stallen, ens., Touwsriyit\r,"
mng, op ~"t;ngemtl,te piaaIs en Ten eiude o.'rwegiflg te erlsD6en znllen ontvangen worden door den
d.tn~, publiek verkoopen : moeten tenden geschreven word n op Controleur en Auditeur-Generaal,

I. Levende Have, als: den vorm die ver~cbaft wordt, en on. Kaapstad, tot op DINSDAG MID.
8 Goed, Gedresseerde Ezels. li lot 6 derteekend zijn door twee ·be,oegdé DAG, 20 APRIL, 1897.

jaar borgé'l. Tenderas s moeten twee voldoen.
2 Goed Gedr('aseerde K'\r P4ardeu Tenders duitlelijk gemerkt" T,mder de bo~gen. verschaften voor het be.
1 Merrie "oor accommodlltie voor slpililiaehe hoorlijk Ult,voeren van het Kontrakt,
200 Vette Aanteel Schapen (merlnos] lijders, e I 'Dan Victoria W ut Ge. en zoodam~e borgen moeten den
10 Aar,teel Beesttn vllngeuil" zullen ontvaDgeD wordtn Tender teekenen.
1 Lot VarkenII. door tien Conteelleur en Auditeur. De laagste of eenige Tender niet
II, Boertlerij!-,rel'eedschl:l,p,als: Generaal, Kanpstad. tot om 12 uur op noodwendig te worden aangenomen.

DinsJaJ{, 20 ,April, 1897. H. S. GREAVES. .
I Bok.agen (j(theel nieuw) De hagste of eenige tender niet pro Hoofd.lnspekteur.

4 1 Kapkar ,. noodwendig t,e wordeD aangenomen,
1 Openbr WOODMAN DICKINdON,1 Watt-rhr
2 8pan Tuigen WaaroemeDd Diet. Inspekteur, ïtefGe'-nas-- IIe--n- -Á ll~n '
3 Pear Aohlertuigen Departt'ment van Openb,'Wci en, 11. \J
1 Stlfuindor Ou 'tshooni. 19 Maart, 1"97
3 T,ek Z.engels en Keltings
3 Half-eamen, 1 Wijnwat
S Bahs. 1 Wnter.KJib
3 Du~beJr-voor Ploegen "R'illSJm'
1 Braaklende Bgll:o
1 Stoplands .,
I Koren Schaal met Gewichten
1 Slijpsteen
1 Schroef
Graven, Pikken, VOlk m, Zweepen"

Btokken, enz., enz.

III. Granen, als:
20 Mud Koren
20 ,. lIaver(Zaad)

rv. Eindelijk:
Het ge"one us()rtimtnt Huisraad,

GJu- en Aardewerk en Keukenge.
reedllChap.

RUIM CREDIET.
F. P. VAN OEH. MELtWE.

Yin der SpIY, Immelmln Il Co., !tslagers.

GROOTJ~ ,Dli;
ISTA.A.1'. ,
Á~ DR>-
PILL.f(N· DE onoer~~~tkende I(ne p'aatsen " BosChel1d~l" en "Nieuwe

Dorp UIt de band verkocht hebbende, lal publi-k doen Terkoopt'n• •

OP DONDERDAG, 15, APRIL,
PRECIES OM 11'UUR V.M.,

~ELDERGEBEEDSOHAP :
1; Fmte-kIJ 8 S~uk7llten. 17 do. ~?ipen. I e,zgc:lI, P,jpen, Uo,Zsheads,

1 Trap cn Onder ba le, Emme .... 8 WIJ' p1mpen m. t IeLIers, Trechters 2
Brance s ijn Ketel". 2 G!lJJon Pollen. liet ,,8lltWt'rk zal op 9 maan~o
cr~i<t worden verkoeht. flukvaten en Gi8tkuip~11 zullen ooi 'WordeD
rerk 't bt.

BOERDERXJGEREEDSOHAP:
1 EzeJwigeD, 1 AflllaBn iapbr, 1 BugQy, 1 lt..rkt Kat, 1 Kafbok,

Ploegen. Culri ..etors, Fchrorf, Grnven, Pchoffds, Manden. Z~~eD, 1 Lot
Geza8goe Dcnnepl-nkeo, BlaotbllLe1, Gelooide, en Ongelooide Beeste
lelleIl, 3 Paar Acht.trtuigen, 1 8fan Voortuigen. '

VEE:
1 Paar oprecht-geteelde KIllpaarden, 1 Rij- eo 8ohielpllard, 4, flinke

Ezels, 80 AfIIlteel Pcba,,· n, 40 Vnkcrs, 25 Derstel', WQaronder lIom,uiXe
Kooien in n-elk I n iii melk k oru-ud-, UI!t'I!',Vlll het Jt'fs7 ras, 13Ji'fIIC,
nullen, ! J lollandeche do.

HUXSRAAD:
1 Eetstc-k laa Piano, 1 OVl'rlnhntel (Sfli{'J{t1~18s), I ,Ilrnotc Edt>trd en

andere kIt'iDe 1',,1, Is, 1 Ronde TaL,I. Sloe-I,,", IJteren lcdt k rnten, "\V ~80~.
rn K leedtn(,:, t-'piegeb, 1\ listen, Gordijnen, Tapijten, Lil IT' ['CJ. enz., t ns.

~EU~ENGEREEDSOHAP :
K8;nlrn Ilouten Watervat, 1 BaLkis', TlI<f~'s, POttJIl, K IIn, cna ,

enr , te veel o:n te m -lden.

EXNDELXJK. :
Ak(T', Uien, PlitatU!'t, I'ompoenea, en wat oOJ meer zal worden

aangebodeJJ.

DR heet A. C'.VAN Dla Bm., "jn
plaatl, uit de hand hebbende

yerkOCbt, heeft den ondergelef'keode
geJ•• t l'ublit k te verkoepen ten lijue
wOCoiogte

GOEDGELOOF,
Nabij VREDENBURG STATIE,

OP

ley woont
IlIfouteiJl..
reeren ge-
lden naar
.taf nn ,
)nl.t!inge- .
'no Een·'
ista."t eeu
ule dat de
\"111 hare
,t gebMlik
r [lJ efte
ooiten,en'
met dat
'urt 1IAIl·
· een ge-
~eling in
WijlO den
omen en
IcL block
zij hare
oy, toen
vernam,
h3re~
derbeden
WL...JO le

DE onderge,','
daartoe "

Verkoopen op '.'

WOENSDAG" 21stell dezer,Woensdag, 14 April,
~4~,

ORANJ E,S KRAAL,
1:<1 DIZEArDJ!!~!,n'i.o,VOLGf:l\IJE:

TEN 10 URE, V.M.,
r,Levende Ha ve: ]2 Iroeien

en Kal"fr8, 4 Clleer, 2 Vurlen, J
Paar Eerate·klu Karp.arde", (lb
hind), 1 Kente·klal Jhjpsard, Var-
kens, Een Menigte Pluimv8C, el z.

II. 1 Splinternieuwe Kapkar (af.
IJa'Lll tent}, 1 Kapkar. 1 Mol Wa-
gentje, 1 Openk-ir op rceren, 1
~cbot~che Kar, .3 Rat:som Ploegen
1 Dubbele Ploeg (Ulllr.Lell patent),
1Oil slag Ploeg (Lloyds patent), I
Amcrikantscbe I'Ioeg, ~ Cuhivaror,
I .Fg,e (lIo\V8rd~), Span Jukken,
2 Paur Áehtertuigeu, I Lot TlIi.:;en,
Voortuigen, Zwingels, KIuiugs,
Riemen, el Z.

Ill. 4 I epgere, 2 Hogsheads, 2
Rijders, Trop en onderbalie compleet,
2 Kajntenhout BaliIs, Hultumen,
Anken., i Anl..llS, Emmers, Trrch-
ter!'. Graven. fik ken, Vorken.
Mandjes, Lot IJzt-ren Pijpen.
IV. 200 Zakken Kaf, 8 Ml1dden

Zaad Koren (Du Toits~ 50 Mud
Pats'a,.
V. S"lintf'roieuwe et(,ve, Stoelen,

T8fel~, LeJI kanten, Bt'dJen, Kaewo,
Br,ekgoed, eli eIn menigte audero
goederen.
K.O~T ZXET, EN KOOPT.

LEVEN~E' RAVE: i

17 Ezels vali 2 ~t 6 jaar oud,
1 Ezel hengst~-' .
1 Paar rij. enjlcarpaarden, van

en 6 jaar."
5 Merries, nnj'4 tot 6 jaar,
8 Jong ltnim ~"ard, 4 jaar oud.

34 Aanteelbee8t~n.,
350 , "' Sch~pt'n en Bokken.
40 V arkens, kl~ltl en groot. \

BOERDERIJGnE.EDSCHAP :

Deplll"tement,van Publieke Werkcn.
Kaapetad, :H Afaa:rt 1897.~.,,begon

IJ In ZiP't
nl had,
mogeliJk

g:;io '"
vcrdun-
.Jlen van
· hoofd,
lderdaad
,zollbeid.
I als ,ij
Il en 'II'

echt, en
ehng ill
li,u_t

1\ ITJJNHIi:ER,-Negen manndengeleden
l..Y...L betuig.-i.eik in een brief aan u VA,n

le ! 0 >de uitwe,.kAlg_1I1t1~R-.H1'l:mMJ:
CUR) in mijn geval. Ik benlO ...._--,~
en heb 2;l jaren lang geleden nan _
(SCJ:H~ A.STHA.Men RHlWMATIEKeu
zocbte verlichting v&,nvele beroemde ge
nooskundigen. en probeerde aHes zonder
baat te vinden en had in mijn geval alle .
geloof in menschelijke bekwaamheid ver.
loren, tot dat ik RHEUMATIOURO pr0-
beerde en in eens :tijn mijn Nelll'algia,
Rheumo.tiek en pijnen in hoofd en _~iIIII.O.-'

:r;icbtverdwenen en het nieuwsl
wijd verspreid dat .. ou.m-eesl'Al/V
amper heellemaal ge(ond was
wonderlijke .Medicijn."hn dit WM Wet'lrel,1I
het gevAAI; elkeen die het probeerde
veet het aan,

De heer JACOR VAN ZIJl. van V1alcfonte
(3 uor vlln 8teijnsbnrg). is genezen %n
een schijnbaar ongeneeslijkgevalvnn Ehen.
ma.tiek en Jicht, N~t, zei :r;ijn moede-
Mevr,VAN ZIJLaan mij. Will! er Mn e.J:j1,1eq~~ ....
val vaD "Koorts Ziekte". z<'O&)s zij het nno •.
men. De eeste dosis RHEU lfATICURO
deed de lijdende jonge ma.nMlátig 1I1a.penen
medooijn werd voortdurend toegediend,
hoewel da bnren en vrienden leioen dat
niJ niet verwachten dat bij leven zou. tDaf
zij tmee-maal hier. en getuig-de van de ge•.
laeeskrn.chtv&n de RHEUMATICURO en
PILLEN,

1 Kapkar, op veel'e~.
lOpen do. do.
1 Bakkar.
1 Waterkar.
) Bokwagen, -~, voor leer en

achter stok;
1 Daisy Zelfbinder Machine, met

een lot niehwe extras.
7 Zensen.
1 Braakland Ëgge.
1 Paar, kar tuigen, 1 span wagen

tuigen. ':,
1 span ploeg 1 tuigen, 4 paar

acht?D tuigen. ,
1 span leIdsels; 1span los toomen
5 Dubbel·voor i :ploegen. R. &

Howards.
1 Enkel voor: lloward's Ploeg~

12 doz. PI~gscharen.
1 Lot Graven,; Fikken, Vorken,

Gaffels en Harken!
1 Slijpsteen, 1 I{'rmwagen.

10 Trek Zwengels, .3 kisten Ge.
reedschap. , :

1 Lot WijnvateQ~ 1Vleeso}JIbalie.
1 Waterkrib, LNaaibank, 2 zeil

Kribben. '
1 Zweep met stQk; 1 ,lot beeste

,Vellen, geb~id en rauw.
1 Bok Vel (gebriPid), 1 lot kalk.

75 Pompoenen.
GRAJIH, ~liD:

150 Mud Zaad Hav"r.
11" "Koren (Du Toit's)
15" " " ' (Haard)
ij" "Rog,
2 Busbels Erwteh.. •

En wat nog verder izal aangeboden
worden.

RVXJ.\f.EO_.DX~",.
G. Wo· KOTZE,

Secretar11!.

Departement Yan Publieke Werten,
AAN :BOUWMEESTERS.gerand.

et OUZlIO

,jde dU
tnderiag
luerdom

TENDERS worden gevraagd voor
het Douwen van Nieuwe Pub.

lieke Kantoren te Cemarvon.
Speeificatië 1en Teekeningen kun.

nen gezien fn rerdere informatie
verkregen worden ten Kantore Tan
den ondulletekende. en ten KAntore
van den Re@ident Magiatraat, Car.

----_._
VERVERSCHINGEN MILDElIJK VERSCHAFT.

J. G. C. MYBURGH.
A.B. DeVILLIERS& Co., Afslagers,

PAARL.
DarvoD.

Tenders duidelijk gemerkt: "Ten
der voor Publieke Uebouwen, Car.
nar\·on." lullen ontvangen word~\n
door den Cootrol,;:ur fn Auditeur.
Generaal, Kaapstad, tot op DINS.
DAG AtIDD1G, 20 Apri1I897.

Ten ierun moeten t.ee voldoende
borgen verath,trtln TOOi' de uitToe-
ring Vin het ~ontr.kt, (D die botgeD
moetsD het KOlltnkt tel'kenen.

De la.~ of eenig'3 Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. 8. GBBA VEi,
pro Hoofd.Inspekteur.

PAUL D. CLUVER, Af~/~ge'.
St. lltJ'bo!ch,

8 Ap:!I, 1807.~ 1fL
EZeLS!BZBLS! .rt

STELLENBOSOH.

MaltDeabury,
Maart, 1897,
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j 00g01l
Uit ver·
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STUKVATEN f
KUIPEN! !
HOGSHEADS! I !

JONES lUIEUMATOURO.
De oude heer VAN'DERWELT,VIl,nRed.

dersburg. werd genezen door een bottel,
De beer A., COETZEE.Bra.ndvle:i•.Mid(fliT:' •

burg. C. C. vond dadelijk verlieting, Mijn'
zoonJ!N en zijn schoonvader. de beer J. A..
811fT,v&nwonderboom.Bnrgersdorp. wer.
den ook genezen ma.ar ik moe~nu sluiten-
fk blijf nw dankbare vriend. J. C, va.n
Het groote Znid,Afrikaansche gelloosmiddel
V09rJïcb.t, Rbenmti.ek, Rhenma.tischeJicllt
Lende Jicht, Henp Jic.ht. A.angez.icht
pijnen, enz., en heeft vele duizenden ge.
vallen. veel erger dan bovengen noemde, .
genezen. Is verkrijgbAArvan a.UeApotb.e.
kers en Winkeliel'lldoor geheel Za:id.A.£rika.

80 Eerste·iJass6 Ezels, Grooten Stert, en'in Uitmuntende Conditie,
EN aUe soorten van Vaatwerk

, te verkrijgen tegen de laagste
Markt Prijzen bij den. Onderga-
lieekende.
GOED WERK GEWAAJlBORCD.

, H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

PaarL

Publieke VerkoopingOrOEMELDE dieren lullen in den loop deser M8Ilnd Publiek
heht worden uit de V cndukraal vnn de ondergeter kcnden te

MALMIeSBURY.
lJa~ en Datum later te worden htpa.aJJ; zij worden opgebracht door

den w~lbekenden tochtganger, den heer WILLEM C. HOFFMA.N.

Deractement v&nPublieke Werken
Kaapstad. 22 Ma.art 1897,Ver-

-VAN-

Vaatwerk. Paarden, Melkkoei-
en, Varkens, Boerderijge",
reedschap, Rijtuigen, en
Huismeu beien. Departement yan Publlete Werken.

AAN BOUWMEESTERS.Ondrwijezeres Benood~d TENDERS worden ~d voor

V·OOR de III klas Publieke 'het Bonwen van PubJi-ke
School te Artois Mills, Tul. Kantoren eo GeTaDgenis te Somer.

bagh. Salaris £60 per jaar. Hol- e~t Wrat. .
landsch een vereischte. Getuig'- 8pecificatiën en Teeken.ingen kllr:.
schriften van bekwaamheid en goed nm gezien en vordere iDformatie ver.
zedelijk gedrag met de applicaties kregen ...orden ten Kantore vaD den
moeten voor of op 19 A pril 1897 bij '.()nder~eteekende, eD va'l d.lo Resi.
ds. V.\N AArde, 'l'ulba.gh, ingeumden ient MagiJtraat, ~:nereet W (st.
worden. Applicant moet lid van Tendert dui~elijk gemerkt, " Ten.
een ProtestantBche Kerk zijn. dara voor Publteke Kantoren (>D Ge-

H. YOUNGMAN, ...-.,;_, Somerset Wnt" zullen
Hon. Eec. door.~ Controleur en Auditeur-

OeoEl'.t&t Kaapstad, ontYan~en 11ordeD
tot ., DINSDAG MIDDAG, 13
APRIL, 1897.

Teclderaafll moeten twee "oMoeode
Borgen Teracha1fcm voor de nihoering
nn het Kont.rakt, en zoodllDige bore
gen l1'oetEn de Tend~ra t~kenen. .

De laagste op eenIge I ender met
ooo-dwendig te worden aangenomeo •

B. 8. GREAVES,
pro Hoofd.Inspekteur.

Depar'itcment vnn Publieke Werken.
Ku at.ad. 23 Jllaa.rt 1897.

J. W. MOORREES Jr, & Co., Afslagers,'
Vl ndukantoor,

MaJmrsbury, 6 April, 1897.

KENNISGEVfNG.DE Heef' J. A., A.CIi'EJUlAX.zijne plo.at.s
nit de haud verkocht hebbende,

heeft de ondergeteekenden geantorizeilrd
publiek te verkoopen op de pla.ats zelve te

MODDERGAT, (BRA{ELSDAL,)_
Op Donderdag, 15 April,

OMTRENT den 15d~n Dceetn ..
ber, weggeloopen een zweet

VOB Paard, gemerkt H. D. op rech .. '
terhout.

Laatst gezien in de nabijheid van
Piketberg. Een ieder die boven ge- •
noemd paard aanhoudt zal volgens
wet vervolgd worden,

S. J. VAN DER SPUY,
, Alexandria.

P.O. Klipheuvel
- -BENOODIGD •.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING Malmesbury,
3 April 1897.

I. I. loorrees Ir~ a Co., A(sluer&.
:arO• 320, 1897.

:; KlI.jatl:nbouten Kuipen
4 Groote do 8tnhaten. Pijpen, Half.

amen. 'Vijnpomp, Keldergereedschap ,
en B''andcwijnsketel, kompleet ..

1Mielie Machine
1 Ligte Paat-den Wagentjo (in goede ol·de) :
1Nieuwe Afsla.a;nKapka.r
2 " Open K,uTen i',. '
~ Groote Voeder Kisten ~ZELS! ~ZELS!2 Paar Tnigen • Ijij-'
2 Eerste Klas KarpaaJ-den ,
"K~tra Ezels OIJ'DONDERDAfJ., 22 dezer,
10 " Melk Koeien en vaarzen ZUrLLEN kO O'1'f\Á,', .,_ , sterke,' en100" V€ite Varkens U e • ."......,
}:indeJijk het gewone assortiment hnis. goed gedressêerde transport

meubelen. Glas,. Aardewerk, Kcoko~e. Ezels te Malm~b.ury women
reedscb1tpenz. en wat er meel' ten verkoop verkocht. Een ruinf crediet van
•,al worden aangeboden, 6 Maanden zal wordiiQ gegeven.:

Yerkooping te begillen om 10 are Y.m, . AND. J. L!UBSER.
P. J, BOSMAN en Zoon, !fslagers J. w. MOORREE8. Jr, 6, Co., Afslagers.

. "1' ET rf~crte lot de Gouvernement. ,XcI'Disgeving, No. :.'96, ged. 1
II Apnl, 1891, wordt b,keod gemaakt dat depubJicatie nnde
v~or-.,chrlften voor het Jlcbruik van Prof.ssor KOCH8 Inentingll Voorheb()('d.
mlddd tegen Runderpfst niet beachouwd mosten "oden als author'seerende
het llltnWfndtD von zoodan~e ineoticg teuzij door eeni~6 aodere dan
dAolrtoe a8ngfstelde per80Dfll in de besmette IIreas.

De Rundupest regulaties verbied",n Jlog stet-ds de inent i 19 vnn Tee
tegen Runderpest da., aJll'en op eene yooraf verarllseQ 1gesohrev, n volmacht
vall dell Kolonialen Vernrt •.

GEVRAAGD
EEN BESTUURDER der KOlt-
j Icbcot van het Orty Col~e,

Boorufolntt>in, 0,V. 8. 8alari •. £800
's jaar, benevens vrij kost en in.
woning Toor den Be8tuurd~1 en zijne
familie. De pliohten van den Be.
stuurder lijn: ~e z1rg voor en het
tOl'lichi over eeD honderdtal kost ..
leerlinllen, en Det lI;eldelijk bekeer der
inrichting. AppJioanten moeten deo
bewijzen ovrrleggen dat Jij lijD.: ge-
ëxamineerde en enaren onder"IJzera,.
gehuwd, behoorende tot een Pro-
teatantsch Kerkgenootl!ch~p, eD
:bedreven in de HollandllCho ft
EngelllOhe •taal. "
De betrekkiDg 'moet aanvaard 'Wor-

den op 1 Juli a. s. Applioltier. met
de Doodige getuigschriften vf!W J
A.pril L e. in te seudea .. 0

Da. J. BRILL, Rector,
Gre1 CoDege,

. BlouDfontein.

EEN die kennis heeft van de
bearbeiding van V rncht.en-

boomen en Wingerd. Salaris en
woning. Applikanten te noemen
het Sa.laris rereischt, en moeten te.
vens afschriften van getuigschriften
tezamen met applicaties toewnden.,~

C F. A PFEIFFER,
Adderleystraat;

Kaapstad.'

:0"

CHARLES CURREr,
Ondt'r flrcretaria Tnn landbouw.Departement van Landbouw

Iraapstad, 8 Apdl, 1891.
Stellenbosch, ;) .April, 1897.----------------------------------------------- 1(£ ,,_.

Ezels! Ezels!
THORL~RS VOER PLAKPAPIER, .

Jl;RUN 0 VEE, Voor gij .Id"", koopt .. brijft dan

~en, ~~e=:Schapen, rmSTAF ll1Ë"isON & CO.,
35, LANGSTRAAT,

L "c ., KAAPST,4D,
1'\ T IFER TOOl' mooaten ra.Dhun

HAU PT' S lOGI ESH U I S,
SOMKRSET WEST STRAID,

P. J.VAN ZIJL.'
KLEED ERMAKER,
PORTERVILLE.r ~.

. Be-zoek HAlï'T'S Logieshuis, voor
Goede Behandeling. Kom en
overtuig uzelven.-Adres :

O. HAUPT.
A. T. RUTTER,

M.uB ftIl u beroemde Koloniale
• JlflOI8" _ • OKIGHTON" sadela,

...... «mr de .... EOICmie. Wela op~~ftIla __ .O.d._e.,~ == :"!.:'de-=.,~ur=Mkt
~. ....a.a ••....

DE ~:)llderr.teel~pden bieden
UIt de hanq', te koop aan

EeJ'8tekla.sse Kaa.p8C1i~:Ezels, JQpg,
Goed, in goede ~Con8i~~e en Ged~-
eerde Prijlen en :"~rmen van
betaling zeer billijk., Yoor verd~re
bijzonderheden doe:. aaDzoek ,bij
hunne kantoren. : •. :

LOMBARD & t4N '
Malmesbury, ' .,
, , 3Maart, 189i'r-

"BEAOH HOUSE,"
SOMERSET STRAND nw... ,..ZZ.R B·ILLUK-_

B :EI ZO:EI ~ 'l '4mUI LOGIBSHUIS \ IlB D, SPUY, IIIELIAIl ct OO~.
Van Dop's • H~ ""mo 00'" ' Vondu Afslol{ers en AJfen ..
TeSOXEBSET WEST STWD. FRED J. HOITSEMA. Tel ad. MalmeSbury en Paul;

, 11ft f ft UNITY,', _'. 'jT--tl blllfJk en a•• behandeU.,. IlWIE PIJn. r .. IEJlAIlfU... I

PRACHTIG PLAKPAPIER.

_l~·. _
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PARLEMENT, 1897."
\
' 'N Le(uw~ud,tlll op,flto 6del,

!.Iti er eeu blllhU,,-y_,1 M,.rrie
E el, 7 la Lr ou I, b ~llj!e ',AOl hod
Ijl r tJfHudm..rkh,. s Iinka li de
, a D. k I' t'( reil en f.chutmt'e8ter.
"'~ l"'V li' k, DI IS te ~t:Yell WiD 4 Jl

o d,'1' li teR. n 'e rio )r M'lOn aU,
bl "Jkc onkos eli sult-n b Laald
de I

Van diHerente bn~n dringende verzoek~D ontvan~n ~ebbend~
em aan het einde der Parlemente-sessie een Hollandse e H~
SARD "ni~ te geven, hebben mj besloten daaraan op de volgen e
wijze te voldoen. .

.Al de Parlementaire Rapporten (die dit jaar vollediger dan ge.
woonlijk zullen ZIJn); opsomnungen van Parlementaire blauwboeken en
eommisaie verslagen, samen met de hoofd-artikels (leaders) en be-
sehouwmgen over Parlementairs onder lerpen, verschijaende ID On»
Land zullen worden overgedrukt III (Jas Weekbkui. De pngl-
D&8 ~n dat blad zullen gedurende de scss LI In ongebroken volaords
worden aangenommerd. Aan het einde der Sessie drukken WlJ een
vollediga Inhoudsopgave en Bladwij er, en zendon die toe flan alle
gewone inteekensars op Ons Weclcbhv/, die daardoor m staat zullen
Z13n lndien ZIJ de Parlementaire nummers \ an het blad bewaar IJ 11,

dad~llJk de verrIChtIDg'~lO van het PUllcmcut eli het doen en laten
hunner leden, betrekkelIjk elk onderwerp, na te slaan

WIj drukken tevens een beperkt getal exem .larcn bo, en dat VOor
de gewone inteekenaars vererscht, die 1\ IJ na af loop der Sessie, voor-
zien van InhoudsoplYave en BladwlJzer, ab een stevig ingebonden Lock,
onder den titel van~' ONS P.!JH..EMl!lNT, 18~17," beschikbaar zullen stelton
VOOr Speciale Ïnteekenaara tegen VIJf Shdhn,l?'s Iwr exemplaar, indien
te Kaapstad of per spoortrein, of tegen Zes ~hIJllUgs, indien per post
verzonden, 1'oor-utt belaa lbaa r

Men' doe om teleurstelling te voorkomen dadelijk aanzoek ,f
persoonlijk, of lo onderstaanden vorm bij

VAN DE S.ANDT DE YILLIERS & Co., Beperkt,
Uitgevers van 'Ons WeekblJd, Kaapstad

2 pril, 1897

ope OE KI~CK,
Kliph, IlV~ I S18h~

•

lIondermgen • 1 De convenus rnaakt I
WlJ1"Zlenmg dat de Tranavaal op Koloniale ('I

pm lukren eene la;.pr I.Ovoerbtlhls~lllg tIJd,,_
kuu hefl'eu dan op ovorzeesehe goeders-a g'OO!
BN londer dtz,) IJtoplllD.g dal op dc su
Eu rope6l'lcbe drank IJ Il v een veel hooger
1l1,(lerb(!lastml~ lJ,·taaIJ wordt UUI op
Koloniale dranken D9 andeIe n n zon
clellug IS ruet betrekking tot den Yrijsraa;
Volgens de conventib knn de Tra Ilsvaal
met den VII}St'aat verblUteulSlien aaagaan
zouder ze atgelllean t.e rnaken voor alle
andel e rogeer iugen Handeltude .ullfellil
deze bepalwg III de conventie hebbeu WIJ
presidem .Kruger onlangs met een depu.
talle te Bloemfoutein gezlfffi, en een \ an de
gevulgen der cODfe.rentJe IS, dat de V IIJ-
staat che bnrgers als zoodanig lIJ de
Transvaal erkend zullen "orden Maar
Indien de Transvaal een traktaat
van dien aard met Ue Kolonie zou
willeu aangaan, dan zou men eerst
eerie veranderwg ID de convenrre moeten
maken Behalve met betrt·kklnll tot III

voerrechten kan de TI ansv aal ondei de
Loudenscha convenne geen onderscheid
maken tusscben de Kolonie en een 19
ander land,

Het kan dus ID belang van ZUId Afrika
'1\ ezen eemge vel1l.nde.llngen In de LOll
densche conventie te krijgen, en daarom
zren WIJ er bezwaar 10 te gaan zeggen
met de Fullera en Brabants de Londen-
sche convenne, zooals ZIJ daar staat, moet
8tiptelJJk gehandhaafd worden Geste IJ

de Transvaal zou aan de imperiale
rAgeeI mgj voorstelleu, eene verandering
ten gunste der Kolonie III de conventie te
maken, dan zou de heer Chamber lain,
met de motie van den heer Iunes In de
hand, kunnen zeggen Neen, Ik kan
geens verandering III de conventie maken,
want het parlement van de Kaapkololli"
heeft ZICh sterk ten gunste van de con
ventte, zooals ze LB, verklaar-I

Ittll

L~I
I"

Dr. SM ITH J MOR:fËN"ïIOUSE,
WALMER WEG, WOODSTOCK

Kantoor U. en 7 tut 9
K&ntoor le Ksapatad,

I Lutheran Terrace
Ka.,tOOI Uren 10 tot hl v m , " t.ot t; n m

'raag IS
molUlte.
ongesi fl) le
raad eieren 1l<1'l~8Cti
pelen en Uie

LEVENlJf II
have aangaat
rapportcerell
'aster

lIET schIjnt of de groots ouderwijs kwes-
tie meer of uun (jp den Iwhtergrolld ge-
schovea I'~ UIJ onse pm lementsledell Ge-
durende de vongs sessie werd et veel
over de opleIding van Jong ZUH.l Afl :"a
gedacht, de h el 'fHO THERON, seere
tans van het plOVlllclaal bestuu-, le verde
zIJn schoolraden-bIll In, dit> tezamen met
de onderwlJzel'B pensloen-blll vali dr TE
WATER en de school pitcht bill van den
h36r SAUER naar een select comité \\ erd
Vtlrwezcn. Het huis ging toen li Iteen
onder de vatittl veOilaudhoudllJg dat de
geheels ~AMk III =eue oru vangrlJke bill,
dOOI de regeel mg te worden Ingediend,
u()h,mdeld IOU w, 1 n .,

De seSSUJ I~ 1<.: U" III vollen gang en
toch h(jbheu WIJ nog mets van uie men We
onderWIJtl-hll! vernomsn, Dit IS zeer te
bctrenren daar die hill elk blank huisga
sru In de geheele Kolonie zal laken, en
het volk moet toch de gelegenheid heb-
ben ZICh over eene zaak van dien lard
Uit te spreken VOOI men eeue IIlJ.,TIJ-
pende vel'alldenng gaat maken
Ionlala secretaris IS, \001 zoo ver WIJ
vernomen hebb~. uag van plan om
zijne belofte van de vorIg", sessie na te
komen, \\ aarsehlJllhJk hgt srjn bill
reeds maandan lang op ZIJU schrijf tafel,
eli waarom publieas. I, hij ze nu nIet zoo-

dat het publiek ZICh el over kau lilt- De heer Chamberlain en "Ons
sl·Heken? Waarom wacht mell tOt op Land."
het laat&te oogenblJk met eeu belangrIJKe De heer Chambellam \\'llue ,au Jtll
zaak .Jis deze? Zoo het UOIdeel van de h6€1 Schremer w!'teu welk DIeu wsblad
p .llementaledAn ook niet veel riJpe I en In de Tnmsvaal de optrlle der regeerlD~
klaarder wezen, Illdien ZIJ tijd gehad het best vertegenwooldlgt De het I
hebben om de bdl nauwkeulIg te lezen bchreiner antwoOI dde (lat hij Diet kou

zeggen uat eelllg IIleu wsulad In den [[ecu te hllrlezen' WI] tWIJfeleu el n let wonden zIn gt.llnsplreerd worJt, dvch biJ
,Ian, dat el meel dan een PUttt van grtot meende dat de Johanne8h~rgsche .st""
geWIcht zal voorkomen, punten tbe dru d rtlJd DIUyNS Ne/u met'1 of nun Je
wet aaugeroerJ oehool en te WOl d03U opiUle del regeellug teruggeeft Daalop
tettZIJ men de zaak \au ,L1le kLUlten h"'l ft \JOeg dtl heer Chamberlain "Hoe IS htlL
overwogen met 0118 Law)" De huer &b'PlnPI

• Ons L lIId lA eell on.lfhallkehJke kolu~eem blJVOOI belu de vraag of lilen VI r- Ulal~ Cuurant I' Wat moet llIen \all
pitcht onderWijS zal IUvoerell of deze vralolg van den he-r (haUlbellslIl
nIet Het kau nIet, ontkeud worden dat denken" HIJ IS IDIUISIel \oor kolonll"n
de paltij dlO er regen was III den laatsltn heeft gpdmende de afgl:'loopen Jaren 'eel
tiJd zeel I~ verzwakt Cil alle deelen U.lS met lnld- ,\.inka te ducu geuad, hiJ sprak
lauds vel neemt men 1I1( uen mond vun Vtltll V,l[) het gevoeleu d"'l HollanJfjch,'

Alllksuel"l'! III d~ K,wpkololue luelkeen, dIe praktisch Illet UP opieJdlllg dIen men oon mllllsWI, en dlt
uer Jeugd ~lU aaul'ukmg kOUIt, dezclfde al den mll111ttel \ OOI koloDl(,II,
klacht tenzIJ er eene 'Iet 18 dIe de kill fout ziet oegaan dan kan mell
deren V,ID wedll'Stlevlge, nalatige of OD ludlen dit het geval IS
vlll'Schtlhge ouders ondel bepaalde VOOl- met lel(lers, hoevt'el W~IPn ,le
w,laluen Il.tar eie 8cl1001 IJiengt, IS het Uil volgelIngen dan V,Ln J(' lO, "taudCII W<lar

0\ Cl ZIJ ~prekell eli ourde< len fil lod,nlf)gellJkde ulme ongelukklgeklHlelel1 \lIltlt !lIen IInpenalll>t.en III ZUIJ :\.ulkl
118taal te stellen hun elge!l brooJ le H'I dIe dl hl,ltti8111g O\el ,'nu laugeltll(lll
ulenen In\loeuIIJk( leeldlln hebbell heden gelwcl (n d \\tllpl' 11I,n In dt;
hUlhaalucltJk ClOp aaugeJlOlI.geo, J.lr hllldell olcl lillplllalc liUIOIILtlLl'1t lite
Ids In dil I!thtllli, gtda III IUuul lo (~~) llllJI \an UWl '\ontn ell ,d bUil ",1
I\UrUlll ,(',V'l !H u ,k \ III Il Ze z II~ [Ill Il JIl. IIlIlIlelil Zllld \fJ ti" IIIl "

It \\ e,·Je h IJld IIIoU' 'l kll]gPIl Jl. I v, I
nlUJe ZIJIl, gdOOl

eli '''J toch dUI 'I' 1101Ptt 'IlH ,cllt!>1 dil de h"'1 (hUIlI, .. ,
ZUlIl \t11["1 III de Ill~t( P,1I1 JLJ~lI IPcl IjJ'l ZIch zooollJ,Ulldlllgetoollrl h, ... fl UI
IlICer ontwaakt Ill, Om de helangllJkheld den legeIls hiJ gr.ed op lwogtt> \all zakpIl
V IQ de opleidill", dc, Jlll"( I ill te Ziell Dc h. el ( 11,IDlhellalu kall Ill' t zeg~t n dal
J{)elenscbolelt worden U\tlml upgelltht. (jil' I (f!lfl van te rum Ode, kUil. '" UDI III

aalllUerkllJg" "pnollH I, \\ordl Il \\alllo lt[prwIJZt'I"ll en on den, IJZeleg"en WOl den h ft"l d b lol I 1
IV 11I'nn •• II] eli etl._.,c lrplnel ( 111g vJ;tagd, ouders glltloolOr~u Zll'1 gloote UllcI, nkklll'Jk da lrO\el g~"",,agd Doch

o,lOt1", Iligen Olll hu Uile kllldt'I"e1l e~ IIH z Ifti Ilk!Jell h J dl{ zPgt ti Lil 'ngtln "IJ
d, gelijke opleIding te \CI"S( 'I Jl Il ( I ;:t~n ",Jel ,,,·Ike ue\'wguheld ht'cft de h~el
aJle k'lIlte

r
l IS cell merkiJ lie IlPlle, Illg ('It I li heil I IJ d 'II "lIJ O'~I ll1,,1 :\.fllkalll

te be"peuren Het Jlud IS du, ong-ellVlJ I!Ch, a:11lg'< legt'lIheden tt oOlrlpden '
fdd veel rIJpel gC\")) deM '<)01 cene "Je
lJleell( ,emnderlng 10 de IIChtrllg va I
el·ne behuorllJke opleIuIlIg vall elk "lank
kilitl IU"ZUlll-.\fllka" Hut gued zou liet
Ill! ulet gewpest zIJn dit olldel W(>Jp prak-
tisch t~ I'esplek.n met de ~OulgebtdJtl
bIll ,ds leludl aad ? InWgelluoel hiJ]ft
bt,t volk In 't dlllstere Het cong!'&; le
\Ialmesbury wati gel eOO deze zaak bl (I'd
voel 19 te behand",len, doch meu gtlvoelde
d II het tIJd ver8pllting ZOIl ZIJ u om 111

afgetrokken besc110u" lOgen tt ti eden, lel
\\ Ijl ue regeelJ Dg beZig W,IS met t opHLeI-
len va n een bill

Het 18 de OplOle vali blJua dl,een uIe
lets Le doeu gehad heeft Iuet het opnch
teu 'an scholen 10 de hllltendl"tliklen
dat de machluerie van on.~ t~euwoordlg
stelsel, zooals In Kaapsta.d gecentl1llJseel ti,
zeer omsl.lchtlg eu lUO"IlIJk werkt Het

waar dat overal gevoeld wordt 18 0111

Iemand te kllJgen die het \ oortou \\ kan
nemen, en die de vel ant WOCIIuelJJkhelu
van een begJn kan d, Igen De centrall
satJe LB dUi! nooulg, zooJlI men In tik
dlBtnkt, en mdlell mogelijk III eIken \\ Ijk
een hchaam krijgt, dat de be1.lllgeu van
het onderWIJS lo Jlit dllOtllkt klu bell»1
tlgen Eene veranuellng the h"t daal
lltellen 'an scholen 1,1 de afgelegeu deelen
del dlstnkten zal hevorderen zal Z6€r
"elkom ZIJn, en vele opoffeiingen kuunen
gem.akt WOluell oru dit doel te bp-
reiken

Y \an ueu anuel "11 kaut moet lUell Ulel
Uit het oog verlll>zen dat het tl1genwooldlg
stelsel tamelijk goetl gewet kt heeft daal
waar Inen een leldel of een voorbok
hAeft De pl"atselJ)ke he langste Illl1g
wOldt uevoldeld dOOI het gevoel van
vel-alltwoordellJkheld, en als er een te-
kolt 1u d.e kas 18 Jail '~Ol dt een bazaal
gehoudeu, of IJlen opent een sUbSCllptle_
iJJst, uoch bet geld wordt gevonden ~ He(
18 dus zeel t-e wenseheu, dat de meuwe
wet niet te .eel V.IU die plaaUlell,ke be
bugstellJng zou \I egnemen NeelUt meu
bIJ'OOI beeld Je "choolcolllrultl8leS geheel
weg, ZOlluel lets 1.0 h.lal plaat..; te ~Iellell,
dan VIeezon WI] da. de belaug~telhng
gl'ootelIJIuJ zal "fel mmderen, ell dat dit
zePI nwJeeltge gevo~gen zal hebben

Een ,lUdei pUnt vun uelang 18 de Haag
'\i'It ged,l,lU ;,;al WOlJell meI de school-
elgtluuommen (he Ieeds hestaan Men
kan ,11 h.LaIlt nIN \el-W,tChten, uat die
eigendommen nit lie ",mden del tegen-
woorltgp hezItll'lo zullen gegeven wor-
den Maal ue zaak 18 van te glOot belang
om hier volledig bespruken te worden,
vour WIJ de bill zeil e \ oor ons heb-
ben WIJ hopen dUB dat de kolomale
secretarIS zoo spoedIg mogehJk zIJn bill
zal publlceel en, opdat het volk, dat die
wet le gehoorzamen MI bebben, ue ge-
legenheid moge hebben, hun gevoelens
daarover drlluelIj.k uit te spieken.

r
• ó

],I C V A_."'I" SCHOOR
KaaJmn.llsklouf, ï Apnl, 1897

:Men z,l d us ZI~1l ol I I. 11J'.r<ltlhllJ
van tI~1lhe, f IUlll~ _" 'I, ml I' I is e;1
dut -Ie ;!tl1lm, li UlllI'eh,,"lll "" I (,,,d,aul
ell Bakf'r I"YAtIl'. Il Il , 'I III lJ I, Z JIJ dail
die U11"-lIJJ ,rhl , • ti. lJ J" I I Illtl!>
DE'Z(' is nn dl' t"eeJe i'r"Jll"' eli I '(IJIT JC,
()"fel \\ Iunlng \"(JI 'IJZe I al IJ \\ lj " ..U
scheu alle I~JIld';lllaUl" n 'au halt

t
geluk

met deze ovel\\lnmng d, 1_, 1'-<IJft ld
een gn<:-d"'l1 Ilnloul 'al 11<1,1. Il ()p nz.
toe:-<lanrl(1J \\UIIU'lIIIU'" krtl -<'ZtO{'!'11
dl' :\'frlk:tner',+wnrlrol(lalt"u"("',,uh e o:n
hunne n u: iua le l>elanll' Il k lt t n Ih , I
Iu dil g<val h ..eft m. u Ul',.ae IJ "L I

kosten Illl'p"ald 0111 IPII I!h" I ,
\ drkozeu lt kllJg'1l dr'lh all., hl- II I
gebaar, de heer 11ltlJg hE-eft Il )0{

uien uioer dan Je Iw l'e UI J>< ' I
dar=n le zumpn' (,een" Il j I

Illige P,lllt m<nLllleut'1J ~"~iell I
het Lel,"tlllwoordig parItlJltlll
kan WOlden hOI:' l>f'Lf!1 V. IJ III
naai het volk : Het 'ulk 'la
kome \, at wil Het 18 d, illo, I

voor eell volk te "erken dal zlJr,p
Lelangen verstaat en h...h Irt 'I' II
krulPl"S zIJn ontwaakt ,IJ \ r I il

viiand 'nllf'u m ...t lien lIWt'! I r-k ll1~
houden l\\6€elektll'M \11,1
tpr-ende n' er" IllIlIJJ;:en I_
prachtig ,

DOODBERICHT.

OVERLED:EN, op den zesdeu dezer te
K Ialmauskfouf, Koeberg, na een

kort z iekbe I van alechts twee dag.eu, mIJn
d lel hare en zee I geheide ecb tgenoote MARIA
CAROII'A, gtlbolen Mostelt, III don onder
dom vali eeu eu 'eel tlg Jil' en en acht
maanden
,V IJ ~ euschen nuts dezen onzen harteltJken

dank te betDlgen Mil alle VTHlDden die mij

zoo trou IV gebol pon hebben gedurende die
korte Ziekte

Aan VAN DE SANDT DE YILLlER8 & ('0., Beperkt,
KAAPSTAD

Gdli'Jj.e

daan'our Jlt r
Vatl "O'iS P\RI EYP,T,

Iilernel ens te t't/1,Ilen de .(jm Villi •

t I~zt'lldt3/1, na "f / > 'p lt,
1,.,97."

,11/1II/11~, eil II

St~stJ, ~tn (/11//,/1

l,{~u za] zich herium I en dil, I

"llIOtlgbu\ 1118('11 Jtoi .. f ,Rn htl "
depanenrt'nt hericht IL,d, ,};" hl]
d ..n indruk \elkl?E'nJ .. dat d t' 'Iii
<lIP d.'! InallJf'1l aall Ipn ,lUll I ,"
d<lor de <tUl<Jlllellt n ~eSI "lfl Z IJ I r
dcn "H CIHt (UIllIt, 'llkla.rl 1 J Jal
h 'J 011 lel dezen tnJru k \\ tor 111' I I-rl( I I I 'ur
~'~prekken meI tlJ ,1,LlU"", li ol I,
h~ fil ge\ raLll<cl \\ erd dt n lnholl J I I
~prt kkell IlIl:'de te de .. I"," \\. 19 I
I",S!tRI, z"lfs na het NJmlt. 111J"11 IJ

« Il 1,llIge heraad~la,l(,ng I" si ,tp" III I
~Ir John dil 'raag lUU"" blnll ti I.n
Pr Jamel<On "enl doul hel (.< Illil I ru,
gt'ro'''pt'!1 Jodl kon gepn \e"l~r 'I P
d .. zaak \~elpeU "'J zullen lill I' II \\al
het corult.e met Rlr John V. til, 'l~Jd ,a]
J"l II pn uf ht I zich Z:ll I'H IlJt'1J I n
met ue getDIgeDIs ,an dr JalU 'I IJ,
n-alg \\ I!' "alPI] <lt' 11Ilpen,t1 ,IJ

1..-11d001 ,Ir ,Iohll !n zIJn bn, t c
UllJfl !lug onLeaOI\\u<lI"l1 Zull'!J ti

ooll eell ant" 001"11op krijgen

Geadres"et ui aan §

§

MARKTPRIJZEN.

'" rh l~ I., td In NL( n I en per tr~tn ol ti h,a.ar ...ta.d
t\u.l ItrOJH' {Jo .. t {b._~t 1~ \ulJ,,,il
il \ ullll vvlku !laaUl C I a.tlre.!.

01', Jl! ! r
llu.erhool
fClcr n
t crl;1I
K \l'" peren
Appelen
:\ trdapl)Clp.u
P.r.lill<l8
(; en
Tl\mall"" I'cr 100
H >ende ..
Boter

~ 1f•.Ei~f:.~·
~-, ~~-

I) I I I r nel 18 tbanR 0\ el~ren()men d'~>rPUBLIEKE VERKOOPING den mllenallr Oil heer"C I '~N I EK

;,\1f.RI" III za.l onder zIJn l'er80oullJk foe
(Jp z (ht " .....rlJold worden

)aJenlaz, 17 \ priI. lSD7,
Op de Plaats

KROMRl¥IER (Dlst. PIKETBERG.}

G EL \~1 doo- 11· Ex cutcurtlJ IU

den Boetiel va'! wIJfrn den
TIetf n'lJEO~ II J_, d MFRIH

ner puolleke velllug te ¥ rk()o
J,

/ dres.eerJ" Karpaar 1"n
I" MUil .Ezels

larkeD'
'-,IV len en Kal'errn

charen en B kktn
l I udden Za IJ 11ore'l

_...r.. " " Haver
~ " , Ga'st
I BvkwlIlIl'lI (BlJkal1l neil \)
2 Paar Aenter TUlge I

6 " Voor 1 ulgen
1 llowarés Eg;;(e
2 lJubbele 'oor 1 loegell
2 Stelltn Z\\logeh
2 Water Vbteil
J Lot Pikken en G,avel]
50 G1a&nzaUeo

---I-~DlBchlDe (rlleu w)
1 Kro.iwagen
4. Zellen, enz J enz.

R. P. MALAN, Afslager.
SAprIJ. 1897.

4 Prachtige Bouw-Erven
TI-;

MOORDER PAARL.

,
DB Ol dergele k 'T de ,

gllnstl2n 000" dell
MD1NUB, zullen Pul.llek

eh~rloe bu_
per T r p

\erkoopn

Op DINSDAG, 20 dezer
OM II ('UR PRECIES

Zeker 4 Erven, ll.lrgen tI' '. n
over bet Noorder Paarl Ges-
ticht. b,pla[;t mtt al. riel ~O(Jrt n
VrucJ.tb om,'n "II WIJ 19aard, BOn x
elkander en ;:zenefll omdr8l!od. Wegells
de veele aanZOt'ken daa VOor I~ 1..
verk.ooper dllll'10j 1,'1 rKe~aall I)IlJ t
Ter~oor en en bie Il d03e kans ~ In
VOOr liefhebbers

A. B. De VILLIERS & Co , AfsJagers,

Ond SteJJenbosscbe Rifle Corps.

DEZE vereemlllllg li read, 'e
30 Jaar geleden op~ I)rn,e I

Eer I(."e vl,n ZIJl mUtl'lkll'tr un' I( n

zIJn no~ In h ZIt, a I dpn (Jn I rg
ledtE'Ddtll, d c va I p Il I Zl) I l
vf'rkoopen. \11 I'" (I~I 11 _'r,~ n
erop zullc" lot CID! \1 r J,..:. cl. I
"orden. 1JCltl~lll t 1\ I', " • I l

Beeld ann

A [I

Onder wrg van
Yn I d" eandt de VIlliers & Co., Bpt•

Kaapetad.

KEN N ISGEVI ~'-JG
K ENN I SGE V ING gescillo II

hIermede dat Ik ledere{ n Van
: Il af belet op mIjne plaats Groen-
• at ...t, n.b J '0 t..:, ,11 e, I, lucht Il ( f
te jo po met of ao cl r ll()ll.!ell

Alle overlrcdtrs zu leu zo der
ondel cneld du p6raOOD8, atnkt yol.
gen. Wtt behanddd worden.

1 D. J. VISBEH.
Gr-oenT.nei. Poriemlte,

10 A,pril. 1097.

COMMERCIAL HOTEL
CERES.

llE:-'1 E H \_\1DEI,s POSJTJE I

hOEVE TH EL!!
AI de Ht"te soorten WIJrten en Drank
Koloniale IJranken en CIgaren 'OOI banden

TARIEF' BILLIJK

Appden
Boter
!lo men (groon )
KfX>1
Eenden
Eieren
floenrirnr
Ganzen
GnlY ~
V lIlvtn

Uien
Aar'lappclt f}

PalatAi'!
Percn
Po npocnt. I

KWtcp. r 1
rnmall~
KalkO<!nen
\0\ atel le n ~nell

ZoctcJt.:IDOCnL: •

arren 0 r:oeten alle Treinen
l J. VAN DI!;R .MEHWE,

EIgenaar.

BENOODIGD
1\ PPLIC.A TIE~ worden g vr ga
~'-l om als Olldt'fWlJzer op te tre-
den aan een b1Illen plaats tweE' uur
van Ermelo. UndellflJs moet wor-
den gegeven ID Hn1l8ndach r n
Engrlsoh \ olgem !leh }()lwet 8dlaN
£R lOs p r maand en Vdj logies.
Iielskosten zulle I ver~ued wordell.
I IT aDd ~enegeo om le komen, geve
keom., pl'r telegram, !la'!

1'. W. ENNI':, VD.M.,
Ermelo, Z.A.8.

l.Ermelo, 6 A pnl, 1897.

KAAPSTAD

vaoll:(Ji: IIARIT

lO Apl!! Isn
li & d
o ~ 'J
I 4 li
o 5 0
o 2 I
() Ó ~

o Il i;
J ,In
o "I)
o I H
o I lo
o 2 Gl

o ij ()

lOl
o I 8
o ~ 0
o 0 'I
o 10 10
o I 7
I) 8 I
U 0 8
o I 6
o I Vj-

l{]IIUWIl IIA.lUCT
10 Aplll 1807

li • <I
o H I
o I 9
o lO 8
o 0 4f
o 3 0
I 2
~ 2 3
o 2 11
o 4 r.
o 2 to
o X I)

o 12 ii
o 4 J
o 8 6
o 0 3
o • ii
U J ,
o U U
ulO
o ti 0

o 0 -
o I I _
o ij 0 _
OOit _
o I i
o 1" 0
o I 2
u 2 II
o 0 9
o 2 6
o 2 0

U ti 4
u 4 0
o U 8
o 0 2t
o 0 x
u 0 7
o 4 9
IJ U 8
tl 6 0

I' )lll Ef IZA13ETH

7 April, 1897
\ OGEu<rULJ"' EEriE' -Onu L JU len"ehe kabel

g'CihlL'\!ro 6 dezer L'lp ,nrt.ecrt \To:;rcl trUIi'lve£'I n
vasl IUt IJ on vera" lerd De 1'1""1'" IIJke roar kl
18..wat fn lrf (II "lt; J6d~ ). rtcn tJt tn ft z.ot r V ':"Il
an lerf' ""')! rtcn nil 'Vel II Iced \\ IJ Jlutoercli

.£ • rl .£ R 1

~ 10 0 7 10 0
4100 000
~ lOOf 0 0
2 Il), 0 3 0 0
rlOO 200
~ 10 0 4 10 0
~OO 350
200 2100
I 0 0 I I; 0
I lO 0 4 10 0
4 0 0 4 1, ()
I 15 0 a 0 0
I 0 0 I 0 0
060 OIlO
o r2 6 I 0 ()
250 ~o()

I 5 0 1 Iii 0
o ~ U () ,) {l

o 4 0 () 6 0
o 12 0 I 0 0
I 10 0 2 10 0
o 10 0 I 0 0
o I 0 0 ó 0
I 13 0 I 16 0
1 8 0 I 12 0
o 18 0 I 0 0
I 0 0 I 4 6

\ EI L!lN - Seltaapvellen Ietwilt zwakker alle
andere soorten on veranderd \\ IJ notceren _

Ifennos, 'n lItU... onge,;orteerd 0 3i 0 3~
(,,,,,,,hOi en 0 2t 0 2.
Ka&psche per stnk 1 {) 1 2

lammer en bescha.:lln Ic 0 3 0 0
Bok ve!k:n ge;;orteerd 0 9 0 'It

M besehlldlgd 0 0 0 3
c\llgora<, gesortR.crd 0 ~~ _ 0 li

Angoravellen, JesclJorell U li - 0 4
lx_'sclJad'g lOlt 0 2

Hu,den dlOgc 0 0 0 6
droog gezouLen 0" 0 5t
MLLe 0 ~i 0 0
dr .oogbesehac.hgd 0 4 0 4t

Spnngbokvellcn 0 6. _ 0 ,

BOK" or -Ou,,, [ondeuschc kabel gcolaleenl 7
dL~r r.pporleerf • WIJ not£,eren Ull<ldelmatige
Turksehe bokwol tegen 15<1, onder..-oq>eD un Vijf
perC'-"nl "l!Cu"l<> Malk, vaster PI atsellJk wordt
er n'et. ge.!""" en er 18goen >raag voor dit artlke!
Op LJ,nl!dags,plaatseIoJ"e markt werden U balen en
la zakken aangcboden doch tiaar bet ... n orders en
geregelde koopers ontbrak wenl het Ii"OOtste ge-
deelte erV3n mgehoudcn 2 balen 'Ilpcr'enre .omer
lammerwol 'VerdeD verkocht voor r4id 3 balen
k rte '.omer eeroten werden >nfhonden tegen 9td
é<n baal WHlLer lamrner\\ol "cr Ingehouden t.~",n
9t' eli l",,, uaal !{CUlengn" .nler IaDlmerwol werd
lnJehouden to, en 9<1 WIJ notorren

Wllte HU[>eneur lil Una
prima

Eerste \\ t te
1 • L'Cde
lJcrde
W Jtlt~ snJ~r1eur

g'oc..t Lot ,;e\.\ 0011
tw ,-..:le
l~T Ic

IlY'>cks (fa"cy)
Zwa.rte ~o\....,J t-ot SUI">el lang

mlfldc]m
kUl tBENOODIGD ,

Zwwc luft!rIeu.r kort
vlos

Vale goed t'lt Sn~)êl lang
I Uletllllffi

kortEEN BOER met 3 rf 4 I' oos 0 Il

om de heUt te boere" nabIj
Johallnesbu!Jr. Woonhuis, boom-
gaard, 2000 akkers, grond omhelnrl,
1000 akkers bebouwbaar, en gned-
bewaterd.

Verdere bijzonderheden van

GEBROEDERS GIBjON,

Newjande,

oablj K8Jlpstad

IufCflcur
\! L,s

1S?",lonns Uonge vogeb)
~mal en hani

, chicks
Slaart WIt

gddeulJ
dauke,
II B

BENOODIGD
EEN A 88lstent
~ ~oor tlo Derde

Schr,ol le Villi' rsdorp.
Bekw8ambcl~wordt nrelwbt om

onderw I iS te geven In Enl('elsch,
Hollanc1sch, lil MU61ek.

BlOt on.derwlJs ID Mu~,ek gC8(lble It
privaat.

Werkz~ambeden te begIDnen 10-

dien mogelijk (JP 21 JIlli, 18 J1.
8~larrs £60 pFf JaBr
A ppIIC.itl6S IIIet g"r uigsch ri{t,eu

zullen ontvangen Wor Jell tut 28
April

On lerwlJZer~
Klas PU'):leke

WWoughby en Jameson

.. 0800100
I) 1 V O;! U
o 10 0 0 17 6
o :.! li 0 ~ 3
I 0 0 I lo 0
;.lOO 300
020 02~
1 3 0 I li 3
o 15 0 0 Ih li
o 18 0 .. 1 0 0
o 18 0 I 5 0

? 0 Im 0 I I) 0
'I 0 14 0 I;! 6

De markt was ",,,JurenJe d~ week onveran
derd en de p-Jze~ I, ,rel! 0' r Lgeheel dezelfd~
prlJzeu als de voog~ w'!ek Voer lIllJft 8chaar.eh
en wat te koop ltllllgeboden wecyJ haalde goede
p'll·erl ~lleli(!~ lUll wat "".&titl iJeste geele
VrUsLaatsehe gaat! &p tot 20. pef zak U len en
aardappeL; WlrOll uie! zoo 'olop BI. tevoren en
de prozon ZlJO va~t

De volgende ttlh de n Jtec, mgein , Lr! verlcdeu
week -
Zemels
Boter ( vel sch)
Kaf
EIereD ..
Voer por iJaal
Voer per lW bdl~
Hoenders
KalIerke<lrn .,
Mlehcs Ámerlk ,.,.
Mlehes kolonIaIll· ...
Haver per zak
UIen •
A,vdappels ...

goUdopbrengst te
burg

1\1. I(.t~n IIHtaalld. il tiP ')IJlt, +i'1
g ludlttll Ollllr"llt d. é1"Ullil 1"'1
1t-lIl~V lal g"lilL ZIJ loch /<. "1:' II I rIJ r
1>e "pbrelll(l;L vour ,Il lIlaall I \1 III

.2 12,1)1,(, onSt n hPt gl ,>.Jt~t~ ~t'I ,I

hPIl:lkt In ~IH' l&laant! Il, t IJ
tal \Jot'gel "as de ()pl'n1J~SI
\ n ..'1.ISI ns 2L! .J..2q Oll'l n
d~llllg bed"".I"KI Jus d, rOil I. 'Ii
;! I (lijf I "lIS' n ,\Ier J lt f, II \ '(jl
k Ln well u el hl Ipeil 110,., II I Ic
t. ~h III a III dr II. '11' hl' I I J

"'11'1" "'1, II" III ol Jl
\\()ldt-n lt
U I I' (Jl { U,:g~JH [I lt IJ \\old

ll~'" IIII,! Dal ti, 'HJtI .. I, lIllla hl
I,ll" III \\, L' II \\ IJ dat d" jo lil "1 •
Lo, stand, Il \P .. I tn~1 Ul Ri'I:',cnlatlP I
h bh"" "i'n>ekt o()k v lil zltlf Hel I,
g I u~I"leliplld al dit> valsche ~'lll
u,, zulk (t'n liPtJUllI.
Ic Zll n

J W ~100!{BEIDS,JR & CO AI"SLAGf;.!(~
17 Apnl-llJ()CDlendl\l MAl nesbury, levJ;lltlc h£ re

lo~ goctierCll CD1-

- Iprlt-MalQlO$bucy CO ",,",te.k"._., ",,;eJ, 'li
goe.lc "'lOdJt '"-,tl

21 cl.Jml-Ornn)ckrll4J MalrIltsbury, Icvcnde ltale
UocnlenJgercc.J>< hap Ifl'!l"n enz
n ~pril-"nlme$llry. i)() pracLl1ge traosport

ezd"
PArL D CVV\ Efl Al'SL,\GEII

I j April-lOo. jTcloQf, ~'cllenboS< h levende l:ne,
!.roer I nJ;rereo Isch~" ~n, Illll.ra..-.d
lJl.l;llll£h:o ~lOOI\~ jl< KBWE, ARSLAGERS
II '. rrJ-' lll'e\"sd(irl~ .a.sk~ en I)!;.'ill goc leren
b AI nl-le Dre(~1"I.Jer, llf<lee~njl CaJoJon

leven le ha.e bocrdcli~gero",:l.ch LP gfaaD enz
P J BOSMAN c1\ ~lOON AF~4GEIt

lu Al'rii-Il".l<elsd~l, 8teJleub~.ch, levende I,ave,
boerder'Jg<lCl..odschap Qulsrand en ..

A Il DK V ILLlEWS .I,; CO AI"SLWER
13 AprJl-,\an de paarl. vaste goederen hUI.raad

enz •

I u A IJr<l-( •Ioot Drr.~~Il.sLeIIl hu ti!1llOd kelder,
boertIer! J eli keu k, D!,>erctldscbap

2J Apill-U'oot Dro!tr.llAtelU, raarl, loese !,'OOrle
ren boer lenJ,;ercc<t.chap, cuz

A IlEROMAN~, AFSLAG&R
17 Aprll-Ccre"" een J{~oo plaats

l lf BIUNKi\U.N, A:~SLAGER
ti A1JfJI-K lelu Boesn)all8poort YlOtofia \I est.

lerende have,bocrderJ!81<tccdschap, bn'4raa.1
J J lHEUON AFSLAGER

21 A IJfl I - Llo ven Doornri \ler Woroester Ic vende
ha,c bocldertjgereedschap. bUl8mad
VA." D~,R SPlj Y IMM.K4MAN ~ Co Al1'SLAOERB
b Aprti-ZandfonlCJII l10nwgberg distrikt Mal

m ... bury Ic.cm[e have, bokrderJJgereedllêbap hUlS.
raart gra.."\n
li Apnl-Te DlJrbantlll~, karren paardeu, boer

dcnJgereedschap hUlsr~, machinene CU",
J S '1AI{AlS dGCP .AFSLAGERS

- AI rJl-Klapmu~tatlt), eerste kw paarden en
e;c18

13

ParlementaIre praatjes

De drlften geschiederus
M alleer m, Il onder> lOdIng 18d II cl "" Jj()rn

t.) I. baWl( belangnke dwxe 1ft \ el balld rul! die
parlement 'oo":al wat 1l00lt an d,e puiJiJ,k loe
kend gemaak word me omdat dit I Il n ril<
bUIS self, oorkom UIe DIe pral11Je. In rill''''''
p)rtlal 'an d.e parlementsbuIS en In .-j," I , ,
hUISe werpdikwils ,eol hg 0l' die bali I, I~ I'e Tan
p Irlementslede ~n dIe malIIer "tulrop hulle 'tl
bIlIle IIIdIe hul.!! ifedra Ek IS Illu ill,raplll.h! mt
e, daarom kan ek Dle beloof rial n1\ n "ukke
altyd 80 goed sal W6e' nIe [lJar ui, JIlli'"
stuk.ke "Il opneem da.o sal ek Hr JOU, I' tn
d_n skry Ne wat ek so ondcr dit leele ',rneem
1: k \\et"'t dat JY grvg all <lw kw .. ", ,,1) IJ J.end
mank wat bulle \ II tccnwoonll\l' T1' IT. I ( I\a;,p
doen er ek weet oek dal die kle.u gr Utg '"
DU en dan n kykte agter die .ken", ..-J h •
Partykeer sien Ti men. "ollderiJke rl , t" a!.'u,r
d,e gordyne dtnge wat 'er jOll 1",.1 , row
"lUlL, mar glo Ul) dIt Il!dIe mO~II. "rr I m ..
ongemerk k kyk hoe d,e I urk UI d,e 'In I .I<>eI.

o 0
o

Ho was daar n tyi gewee&! totn ol" k" LO'"
\ all Da nd de \ oort, arellJe Jl P (k ~ a .....
balng 0prelrt., A fnka.ners In mak lo" gl k nl hel
001 0 er landasa.ke te pr-.u,t f)., Id dl. "T>
reode ht>t die m:},IlIer om Mu flU tHl cia
lirtP te maak en al bet ") Il loug 1'"'1\ k
',rstand 'erb.) goor-.! toch bp.! elk,cl
d,t .vn hart op d.e regte pi, k sll. bll
L, J Jó ulJcndl1 \cul \ lil bo Jl glJ.tH U f) t ~P\1
m, egter om Lt! !'lIeu dat dIe llIet;:~f , ~ lom
tllU J a.nder llaam g 1i het 1l1f! I" jl j je
U"""I UIe lJaam k ,m lJaluurld. I .., "Jaan
d lt die gOeie man hcelkm:r.a1 \ cl I ~ •
d,e regie 'poor H uile 8~ hy luop 4: Ier !HUI",r
:--\juarer lil ~f)08 n hundJe omdat 11 ml ~t.:r n
• uk brood In syn sak hel

c 0
o

LUi!.."" \I e~k bet 00111 Plet !',<'<!rkal I 'enllJl!
gtgt \an n mORJC WRar Jn :eaeg word J<I IR

tlcJe III tiuld Afnk" ...JI b, ell Jal al ,,~
g~CI".ugs wat lets te lit hel ID SUid ~ fr h. I uil,
ultcrs(( tllOf..:t doen om t..lte \ rede
Jo k hoef IJle (068" IJle dal dle mO.1 .e'"
.. '"" al d.e ware Afnknners wat d,r I. lan~
'nu ons I uld op dIe hart dra. Toen I. U1OO'
Cp';eg "rut .pnng JllllO LeIer Jle ad ","I 'al
so lekker pra..,1.. waL hom mar me k. j, rUI
IlIC , In d 'e jJngobo~d 'pnD (dit sp
biJ" alld, r' 11 eerhke en opregI'" k

,het lIJ u jj Ik. gedra mot d.ie squ,",
I"kln,,) op eli stel Il amendemeut "aartn
al die .kuld 'an dl~ onlw.t.. '" Ru,d ~ {'lbo g.
pak IVO' de op die rug' an d" IU" U I \ Ir ka <"
wat 1I.k. "oed" kan dotn nie lIJ <lit dit
JIng"". UlO kapn<lhst<l \\ '" <l 1..11
noem nle~ !Soos n paar \ Tlndc.: \ {r n
gem1.3k hel "ou ek moet, till I.
beel nIC met dIe Jlflgoes kan rerpen
alt.,d hnlle neru lIJ n anJorlOa
steek en 'ergee( OlD Jl" I alk I
te ha,"

{""IA len \\"ld hpt 'el-J.aagde debat ()" r
luotle- \lulllnan, Vl"llgl nde dat dt'rt

gOtl\erueul \eI7-o"hl lOU \\olden de pa
1>1t'lell In verhantl met het ~llIltell der
dnften t-el I uel It> legg"II, h( I vat, en ztllde
Sif Goruol:! dat hiJ antwoord had ontvan
g'dnvalldt.lI be<ll (,hamuell'lln, dat hIJge"n
bezwaar ziet IU 't pliblHo&'leu der gc
hCIme' clocumentell De papieren ZIJn
lu" naai de (1ll1kkelB gt'wndtln ..n SII

l1oldol1 mille" dllldel!Jk dat lwr eell l{e
lUImen tIJJ 7.11 ,hll pn \ nOl ze t.er tafel
zullen kOlll I Heel W IAI""chlJnllJk <lal
I'et Jedlllr.al 'au hel >o[Jge mlDlsLerJe
(lllt 1,lt.;111Ig ZIJII In heL hUIi< WIJ OIlL
honden aus '1'1)1 L lie aallmel kIlIgen o'el
deze nak toWat WIJ ue paplel"tn In hall
den behben

De luollC Vln den beer Du TOit over
III ZllldAfllk,l weId

geslPhl Lot Haltst Donue' da~ daar cr
"ellllg kall8 hestond dat ze heden Irl ht'
h 1U!ldlllg' zou gckQ,neu ZIJl! De SPI)OI-

\\lg"-cOU"fentle lU hel tohelhond ml:'l
d;n YII]lltaat staIn nos) ell ï up d.-I'J!!t
, III WCI kZllalllhl uen tCl \\ Ijl Jl' lUIJtlC 'an
dlln hLel Dil TOit slechl>l ue Kilte pLt.a1.8
kllu kllJgen
'[lil z~"t dut Ue legeClIlIg 11IJg \ .. r

d'i.ld ,~ op dt'zc It.., cuskwe_ lP Iud I.. ,
zou, dan kan lUen \\el vl-dgeu wat bindt
heu aaneen'

WAAROM ~an~!N~~~en
VERKOUDHEID, HOlST"

mRE KEEL?

AyO~S KOfSBI 8ofstmi6dol

J

Heeft een bijna 6O-jarlge .......
voor het genenn van aandoe.
nlngen van dfl g:!.'el en Lonpn.
Verkoudhederr, "Qat, Inag-
e ftz. , e ft l;onroftuteldhr.
Aancenaam o~ to nemea,
zekere renezlni.

AJar's KefSen porsfmlddel'
[AYER'S CHERRY PEOTORALJ

t
...... M.-11", op de O.... te w...,...

T.............. lntcn
lErIJI _ Ooedi""!'" :pn Waanhl .....

1II~~

Sohrelner's getuigenis
Iweedelde \111 het gerUigPnIS ',In

den heel Rehr. Iner afgelegd 'oor her var-
lernt'ntalre comIté IS leedR hlel en elk
e,," zal moeten el·ke.unen dal dit gedeelte
van zIjne \prklarlngblllrJk b en de ZlIken
IQ het rechtR hebt VOorstelr De Lon-
dellsche pers i'lChlJnt OH'I 't algemeelI zeel
Ingenomen met den het'l Hchl einel :\.1_
gemeeu weId gezegu dat hij de f!el'Ste
staatsman "'as dIe getUIgeuIs atlegdp, ell
de Hpeclale l-dPPOI teul \ au de Dcu('I C/o"
nlete v0egde er UIJ dat ue heer SchreIDei
VOOI het COIlllle h(·rn het dellken a,m ex-
pt eHluent ClevtJlanu \ an de Vpreelllgde
!:-:if.tlen 'an ~mcnka D.· tweede d.ag van
ZIJU vel hOOI bracbt DIets bijzonders aan
het hcht daar hiJ ond"'J,r.lllgd "tru door
den heel W)Ild.hlUl die bepaald IU Jpll
Will I schtJeu te schermelI Hll ,,;rveeld.e
(ell ledel dan ook til h ...t "it~ ,",Olll. m(j~1
liJk om een q 1I01um hijeen lf' hondpo
Me' tIe \ul>(l:'lIdl maall1o,)( k0l11l bt I krul~
'el boor ..1(1(1' den hl?t'1 (hamherJalll
Dit 18 lhllu liI hJk 'all 'eel glootel Ijelang
d,lll de \ l"a~en van mlJnbt>er \V} ndbanl
Van belang IS het dat de heer &hremer
ZI]ue veruazlIlg Le kenneu gaf toeu hiJ
Uit de getlllgelJlI~ \an dell h''''1 Rhodes
vern..rn. fult Rh K!PR reeds Zondag_
ij vond j~ Drc("'mb"r \, ISt dat de tele-
grnaf,lraden afgesneden \\aren tussehen
VnJblllg en Mafektng

Super lang ,-<>mel bokjes
Goed tot supcr lange ZOmer eerste
Mochum tot lan.; zomer eer"leVI Jlie.rsdul ,I

9 Aprti, 189i.

Hnlponderwijzeres Geyraagd
Voor de Gouvernements School te Wilkop s
Laagte D st. Herbert Gnqualand West

(Tien minuten van Klokfontem Siding na
biJ den Spoorweg)

A Pl'L1C..A.TIE \, lovenge
IO'Ul

I bel('k~ll!, ~elglzel
v,, ~ Cl) tt11C Lr f "f·e hrlfLlI 'a I ge-
IU ~.chllflUIl \'1\ I b k\lanmbtld ~oj,1
I(c Irag eli II 'malts iI 'p 'enrr Pro-
testa Isrhe Kerk, zull~1I (Ioor clen Ol-
der~p'6(!ltfnde I gdW Jcbt worden t,lt
21 Ap,,!, 18!)7

E 19dsch, Ilo'landsr:h, Ran Iwerk
"OIJlO 80lfa en vooral llJUllek wo:'"
eo vere18cnt (Pili-DO In Harmolllum)

'8'811a £60 per Jaar en 811es vnj.
Werk zaambeden te beglDnen op
Maandag, 8 Mei, 1897.

A. J. MARA
Voorz

p.C. Honey Neat Kloof
Dw. Herbert, G. W.

!!: <tra ~ 12 <nUn ),'1""" clJ vette
Goed ull SIlper
Kort lOLIDI Id, lOl ~'Tall.dd vetlc
Extra Super 12 m \3U karoo "ctte
Uoo-I tQ(

Kort tot " .. <Jrlelm
Zware slechte vctLe
Ruwe CD gckleurrl \ctte
Extra SUltenhage .noouWllLe
Superlru e
Ooerl 1 I,

Slechte eli meLonkrmd "
Op het I,orl !(cwa_bcn <Iroog

sleeht
Bilwe cn geklclJrdc gewl\&.."Chcn
Zwarte ruwe gewllMcbell
Witte k.rUL'<l"ll8 gewMllChen
W.tte ruwe
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KIMBERLEY

( Vali Ik Tt<lerl!lI JQ4 LaJCf'tlfCe cf 00 )

, 9 A.pril; 1897~
Ze_MD, per uk, 100 I..... (If 6d tot 7, 'Od

Gant, per u.k, 163 I~ 1~ od

Een zegen voor' lijders aan
slechte sPÏJsverteering.
rANDEN'

\br I lt h,,, ..k '"" I, II
\, I ~Io nie ~n tuJ.( IS dit MI itl.; I I
ntclll,.h.t..It: niel AflIk tner lIam~ \\
'cr dIe amendement \IlO J ,r ~
Su 'er IL' ek kan 81en Jlin l. hu'
Af.-Ikane,." Jrl die TI":'lIl.. aal In I
slaan en om daardeur JI~ P')111I,~
• 1ua.rcr Jn dIt hand (. "urk
J \PflJner UlD dil te _, mOlr dle led
bulle hu'le to ( e'lgl" _k. nd,
op dJe ()~f. cnJ I t"6 til dIe kon ..r
nIe

o ,
c

Dit l'lk ver Ill'l (If d,e kant.. r
DwaaJ nOli so Il dooM \ UI

worde het ''''''''IC' r'lu,
bet Da \Id de I)" aal" Il, !!.
noU I wat b" IlOU gedink Ire
lamme -\ fflkanen; IS Or1.;1r
en die toeganl( wa~ rile 'I (

kaneT!! DIe Dom lIlee LO~pl
ver hom ~el f gedool' b, j ri
Ilond "as nek da lr oaal I"~I

mrnL~tel"ll Huilt ''II .~ ti t d,.
&elfdf kteser. "ij \erteg~ w .. r I. I
lende elektie 'he <loeI r," I,,, •
denng was om ~t.emm~ te "e::r", t.: I:" J
dement VIl.II Ju.go ICier 'erhe ..1 Jl' •

WIe het OOit gedink ,lal A fnk "" r'
bandel ' IR dIt me IJ .kand. nit II al nr,
'n mens 'nn nlke Afnkanen< dInk (0' n U,

regte patrIOt mi ver bulle dit! 1I11n't, r. 'f""k
bebou nie en ek dlnk meneer l".r .. '" ,k
lue hoogm::.edig op bulle Ille JJ" ,. 19 ....Kcr
du.t hulle geestverwante Lou wel cU (tiJr lO

Dr. Koch's middel.
Mell schl)nt nog niet te kunut n bcshll-

ten of het illlddel vall dJ Koch tegen de
runderpest doeltl effend IS nf DIet Nu
komell er wedel berIchten dat geente
beesteu aan de pest bezweken Zl]n, ter-
wIJl anderen bepaald olldervonden heb-
ben dat het illlddel goed IS De hoeren
lil &chaanaland die ook Illet goal geênt
hebben, VÓór dl Kocb nog zIJne ontdek-
kwg lad gemaakt, I':I)U bepaald van ge-
voelen dat men de ga1111et m-net gAbrui-
ken wolarig ze "WaJ m IS. In de r-egnlatl08
van dl' Koch wordt niets van dit punt
8t!zegd, en het is wel ee.n degeliJk onder-
.zoek wwud.

ALL:aaLEX.
De Londensohe conventie.

'Q)ldel' de LondenllChe conven le k4lD de
~ ~n vencttjJ. m.aken tUl!8C11en
de Zuid-AhibaDlChe ~ I<olamën en
l!.uro~ ~Op ~t(régel %ÏJIl er twee nit-
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Ds Tl!llli ~N Ve1lllBON'1l-ZOOAI. III
'ong nummer meégedecJd ww de rechte
van dell Jlllgoooud onlangs op eeu vergaderuJg
III de oosteliJke prOVIUCJeopenbWIl toen op een
loggen VIUl den voorzHter dat de heel" Sch:l'6l1ler
op zuo plek ge¥et moest word on ecu nep _
teer ell ve~r hem le Toiseri Ier WMr de

) r ;obond on tstond na I to, r en \ eêr saak
I eersebt nog de op ...cbte Jl go»ccst Daar
hebben zo eeu pop der heer 8ch:rtuner 'oorstol
lend, beplllkt me; een pJaklma' waa op leage
naar 8tond eerst geteerd eu geveerd en daarop
te mldden van bet Jubelende gepjlupel verbrand.
Pat IS recbte manuenwerkl Wat zegt de pro-
f,slOr van de Ifercurg ervan?

T rAH LE}fENT. De heer Rhodes en
Afflkaners.
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Twee pl'Iloatjes WETGEVENDE VERGADERING

LONDEN !) APRLI ,..(llmttct") -Het dopvte
ment van buJtenlandscho &aken VOl klaari dat
er geen woord waar 11 van het bericht {lmtrent
Inyack
De beer Cbamberlam zeI ID ant"owd op een

'n"IlI1g m bet lagerbulIl dat hIJ ondonoelr pdaan
had uaar het schIeten van troepe- Black maar
er "NMgeen grond om over de zaak represen
taties aan de 'l'ranwvaal te maken

MAA D vo 1) APRIL

D I eer Bergh de so:" ~nt was voor de eers"
.naal tegenwoordig me. zuno groote bllOkcur ~
knoopeu Cl ZIJIIweren voet Bu werd vriende
lIJk door d! leden verwelkomd

f'IITITIEB

De heer Wege dlt~nde een 1" en dr Vanes ee I

Over hel te Spoorwegen naar Humansdorp Ee
groot aant Il pctltae. werden Ingeleverd ter her
roeping van de Ilalli!tekel jke riekten w et 0 I
door den heer Hay van di Murray en Albert).
van Welhng!<ln Men wil dat die ZIekte onder
de gezondhelds wet gebracht zal wordeu

!lET NIEUWE lID

De heer P J de Wet het nieuwe lid voor
Wodehoulle werd iOIIn IIlgeb-I"&C1t door dr Te
Wat-er en dr Smartt zUn colleg& Laatstge
genoemde ech66D ruet heel op Z Jn gemak langs
Z jn collega" doch men kan met mzren li aarom-
biJ 18 toch ook een Bondemac Het lid legde
den eed af door t jne twee vingers op echt
Afrikaansche ",uze op te steken

KES~ISOE' ISOEN

Door den beer Du TOit werd ken'llsge mg
ran een motie gedaan dat de regeeru g .tap
pen moet nemen om perk te 8 ellen aan de
ul8troommg van ongewen!!Cbte llumlgrantt.n

IJEl.ASTI~a Ol INGEvm:no MEEl
De beer Mernman gaf kennis a, een motie

d lt da ID oerbelMtmjl' op meel zUn
Instede van "8 per 100 Ibs

SIOOIlWEGTAIUEVEN
Sif James Sl\ewflght I~ de verdere oor

respondentle over deze zaak Z JU ant voord
op hei Wllegram van NaUiI eeu conferentIe van
do hand lIlJzcnde was d,,~ het hem speet dat
men tot dit besluit was gekomen daar h J
dacht dat die conferentte het onderzoek I an
de COmllllSSle ID de Trans aal zou bevorderen

\ RAGI-:N
De heer Schermbrucker vroeg w!lnneer de

m I ster van pnblieke werken de door hem
ge "aagd" papieren ter tuIel leggen 1.OUz en
de dat er nu al tie I lagen van de SEl!! e er
lOOpel ZU d e zooals gezegd vON t een korte
z!Jn zal

De corum ssanH (, James SI eWl"llfbtl !lnt
woordde dat bj nlle 'P' cd er mede maakte e
d e zood ra z, gereed zIJn zal voorleggen
H erop ze de le heer ~ bermbrucker Ik bol
u al reed. dr e ru "'I I~n vooraf h er an kennis
gegeven (I}elacb)

Naar Abesslnle

"lol -d
Dr te "ater reIde dat I U be t I ter ",j tt<

deze clausulo uit te laten daar er macht eo "'c
gego en werd zooalsdr bill than s staal R, dacl t
dat de som te veel" <u om tegen den '\lI, lt het
p\Jl3tdeJukc hel aam u t te IfC'en ti I ..-:lt! er
moor voor om de f laal.8elUke Iichamen te er
trouwen e hU geloofd~ n et dat bet noodtg was
beo met een stnf t-e dreIgen
De beer Dougtass ..eid e dal hU deze clausule

nocdig achLLe daar I ct ce t.r:.1" I chaam '-"mIke
macht gege ven moest worden anders UI de bill
nutteloos
De heer Fnller was het hIermede eena an

ondersteunde de meuwe clausule HU toonde
aan dat de erschIlIende pL"\:ltsen aaneengeboll
deu zun

De beer t\brabamson was ook VOOrde llleowe
clausule daar er lil elke muniCipalIteit een retro
grGS8leve en prqgressleve sect e 5

De n \.>0 w c ausule werd aal gel 0111".
~ leo we clausule 3.1 voorgesteld door dr

Berry
De kolor iale secretafl! zeida naar aanleIding

\ ar hetgeen door bet hd van Qoeenst-own ge
zeg I • dat hU er DIets op tegen had <id mu
• c palltelten eenige hl)dragell aan hospitalen
ded ..n doch li ol had hIJ er ep tegen dat • I
de mun clpalitell.en de macht louden hebben
Ilgemeene lospItalen op te nchteo waarop de
heer Metnm 111 vroeg waarom DIet? wat co?
op tegen ko aange oerd word.n?

Kap tein firnbaut zeide dat hIJ onlanB'" Jr
een dorp m de westelIJke
et w"Ie. lOO slecht was dat h I het DIet kou

I rinken [De beer Sa oer WaL dronkt gU
\\ el Ik zal d t IlU !Ut>t zeggan \ Groot ge-
lach)
Dr Berry v lde ook aan mnlJlClpallteu.en d.

uacht ge en om hesp taler op te neh ten
8 r Gordon 8pngg gaf aan de hand deze

1llAk te lat-en 0 (""Strum VOOreon lateren stap
tenr)l de heer Sauer aal de hand fiat de
clausule te later, 0 ersta..'lU

Het debat verd h erop erdaagd tot Woens
dae-

'"' A r. Jl) d zitting op heden
he RI xl scorn werd dr Jlunt!il(}n
~ool)(erocpe. ti Z(J dat hU den brIef

SlT John \\ lloughbj !\JInhet departement
an urlog 15 .>edkeurde boewel hu de be"oor
j ng er van n et WUI' Sr John Willeugbbl
en anderen 0 erdr en mugel/k de beteekenll
van ZjJn prate H bad nooit laD leDUt.n<l
gelegd dat J. Lrer maJeslelY! reg6enng hem
steunde Sir John Wlilooghbys brief glOg veel
verder dan wa; rtoe h) gereehtvaanltgd wu.
HU dr Jameson WIJlt niets van de nJbauto-
ruertc n m Londen en b I verleide lord Ros
mead UOOlt letS omtrent den silllptocht 0lIl<!,;.1.
bil WIst da, deze dien zou afkeuren 1li:i was
bereid een eed er op te doen dat manschape!l1
bern te Krugersdorp zouden ontmoe\en HU
W,,", niet zeker maar hel geta! was oqev.er
dris bond erd

!SlT Jobn WiUougbby weer 0p!l"eroapen Qt

da t het eemge doel van ')D brief .... om te
'oorkom~n dat .on offiCltlren nit deo d~Dat
Ootslagen werden Er was baMt ea hp dacht
dat de bewoonhng van den bnef er wemlg toe
deed De beer Hawlr&l8Y stelde den bnef op
Bil was verschrikt toen hY later bevond dat
dr J ameson gebeel den vorm aflceurde

Dr Wol1f werd toen opgeroepen. HU ver
klaa.de dat 68n deel van het k"mplot ..an de
bervonnen; li' a. om In den. nacht het lll"Se

naal te Pretoria II te nearen dat maar nou
bewaakt werd Z ) konden daru-door de boeren
')ntwapeuen en .. chrel~en wapenen De hbo
ren werden aehterdochttg en bezetten den weg
die naar Pretori gaat andaar het verlangen
om dr J amCl!On8 ertrek u.t te stellen

Het connt verdaagde daarop tot den 3Otte.n.

Waar Engelsóhe luohtJes te Vinden
zijn

EEN KENNISGEVING VOOR AAMECH_
TIGE SCHREEUWERS

LONDEN 12 AIIUL -(Reuter) _ De heer
Goscbenl8prekende aan een banket lO bet Mt~1
Af tropo e op Zaterdagavond ter eers van Ilf
AI fred MIlner yuf aan de band dat ahi JU"t
genoemde III Bntschc atmospheer wen8chte
te ademen hU een berook aan het eskader te
Slmonsatad moest brengen betgeeneen waarborg
VOOr koloniseen was dat Groot Bnttan)e
gedetermmeerd WII8 om haar oppermacht te
bandhaven

Over deze speeeb en die van den heer Cbam
berlain onlangs sprekende bescbuidigde de
Dad!! ell" eie belde mUllster8 dreigende en
Ulttart-ende taal te gebruiken tegen de 1rans
vaal en drukt zon vrees UIt dat het land op den
rand van een ongeluk III

lson
Sir John

let oorlogs..
bl) onder
omej eten

;ocht Il"let
lldI'D wo .....
de hiJ da~
raehtdoor
L10ch toen
LI dier ~
gerde hij
lotem, Da
o had, dat
twoorden.
lite terug
lr heht op
I ZleD W"at
Ighby zal
n tellen
SOn De
au ton tel
enoemd f
n WIJ er

L )~I)EN 12 AI Ril =-De he~r Rennall Rood
die nu op een speciale t~nding nn r Abel!81mc
IS ten behoeve der kOlllDgm kwam op den 2den
dezer to RaMI" aan waar hU zeer goed onhan
gen werd door Mabouncn

Troepen VOOr Zuid-Afrika

LO~I)FN 12 AIUlL--(Rl>ute )-Er wordt
ge%egd dat bet plan 18 om bet lste SuHolk
regiment het 2de Dublin fuailiers er het 18te
LIl erpool reglment naar ZUid Afrika te
zeuden

KapiteIn Brabant.

KIMBERLn P APR.I -(Reut r) -Het be
stllur van den Klmberleyschen tak van den
Afrikaner Bond beeft een resolutie aangenomen
ten effecte dat aangeZIen bet zeer li enschel,k IS
dat de kolomale troepen waardig vertell'en "oor
digd zouden worden bU de &an8t.aaude feeste
11lkheden ID Engeland ter gelegenheid vall bet
diamanten JubIleum ~e regeenllg en het parle
ment oe.nJ.agd worde een korps te zenden
gelicht u t verscheidene berede. ruwllhgers
korp8en bQnevens de Kaapsche bereden seberp
scbntters

Ook werd een voor. tel aangenomen WIUlTln
de sympath eder aauwezlgen ultgesprokon werd
met het docJ an het pllatsollk com té oor le
l';rI Il" bet Juaile, lil ellie., ZICh verbond
oor dat loul n lOr ermooen I te dragen en

de Cl. 1 lende t.akken ge raagd werden met
de plu 8 I ke t ,k sallJn te we kc

00 1:1 c bert. be tak ID den J ngubor d heeft
de gewone resolut es tegen :sel rewers ge
tUIgel u;: an.,3enon al

nemen

Sif James S ewngbt ze de dat het he n "peet
dat dat rapport nog , d gereed "n" doch het
werd ortraagd door een go gru ures die ge
maakt • loesten "ordOIl Hu dacht dat men
tocb kon '00. tgaan mot de co ventie da..'L ze
reed. lani{ voor bet publiek \ra

SIr Go don Spr gg WIlS bet hiermede e.ns en
de discu!i8le werd gesloten

UI Ko f 8 IfETffODF.

Bet deba! op de mOLe an den heer Merr
ma dat le pap eren n verband met de slul
t ng der dnfte Ler tafel g~legd touden "ord~u
erd benat
S r Gord n Spngg e de dat hll "J"Oe,er ge

.. 8'l h.ad dat hIJ n et al de pap eren op taf.l
t: n laggen zonder de toestemmwg "nu den
m n.te voor kolon lJ eo ud eu d e toe..tem
m ng el kl eg~n werd zo I 1 de pap eren op
de t.,fel leggen H had dat geduao en het
ant voord 1 nen he"r Ch"mberla. Wa. dat
h gee ob)e 0 hud dat cl e pap ere, p bl ek
gem lakt zulleo vord", De pap eren zIJn ve
lo. get il e z In de handen der druk
hr. en !ullon znodra Z J ged rukt zUn op de
taf I gelegd words (Hoor hoor) D t zal
ecl ter Ulet zoo beet spood gkn 0 geschle
de daar de drukk ..rs zeer bezJg lj)n met
andere rapporte!

De I eer Morr man Ook de commun entles
av r de kwestIe met den VTJ8taat ?

"r Gordon 1 a., aJ dc lA" I eren In \ erbaDd
me deze kwestl.

D" beer I uller n eend" dat na hetg"een ge
al en WM VlUJ den prem Cf bet onraadzaam
a om uu met het debat over deze zaak voort

te g mn
re sp<'llkcr b a bt de mot e toen ter stem

n n go en ze werd tange omeg e

Wanneer OOIt oen dor Jmgo beeren III d.
KaapkoloDle een las gehad heeft die bern lang
zal beuge dan I. het wel kal;lI°om Brabant.
Eel"!!l hebben de heeren M"trIlllan .n Saner
hem ID het Kaaps<:be parlement eena duchtig
de ooren gewassehen 0 ..r 'Un VOOl"lltel0111 de
ZUId Afril<aa.ru!Cbe Repubbek In te vallen met
:2 000 mal en thans hebben de Vru taatacbe
olksr&ad en presIdent Stt;un hem en al"'!}n

mede Jmgoes doen gevoelen op welke .IJ~ III
Je republieken de verdacbtmalringen van Ill-
kere Kaapkolo=1 ti rumoermaken worden
bejegend \ oor eSM en 'oor alt!)d weten thans
bede, ~a.n bel _lug ... n kapItein Brabant dat
da republ ek ..n 'erh ..ven 'un boven sulke aan
tugmgen eD dat dergeljlke wapenen hen ruet
kunnen treff~n Wanneer.r grteven lion die
op behoorl )ke w )ze vorden voorgebracbt zullen
Z J ten allen 'Jde door de regeenng ID over
wegtng worden genomen en mdlen gegrond be
vonden worden weggenomen). beeft nOif on
IangH da nce pre",dcnt der z.wd A..fri.kaanscb.
Republiek te Jobannesburg gezegd en tbane
becft p <l8ldent Steun '1cb In denz.elfden geOlit •
u tellten D t ISde politiek Villi belde .taten-
lT kolen

DlIIFTf ~ -{ ES EI ~ x S -( Ien 19)

KAAPKOLONIE
WAARHEEN?

SLII)NtlST\n 1:.1 APRlI -(lleuter)-Bet
oorlogsschIp Il, CO steekt hedenmIddag n zee
met verzegelde orde", Niets III bekend omtrent
de bcst-emmlDg

Bond en jlIlj'obond

hannes-

IpeUentle
rt'lOdu,
VOOrUit

Maart I

nog 00lt
>g::lte ge-
van Il

~e1"llleer
;om van
r oogen

geloof
L100r de
~ ~pl"tlhl_
hterult
loor de
kt zeer
peesche
le doen
s echt-er
Illchten
:q>roken

Stellen bossche mag'lStraats-
hof

I'/N} IJ. II CCenRJf)

Z -A REPUBLIEK
Boeten en een zot

es oa lullen gehouden vorden op
Z. ter Ing 1 n aanst van 9-1) I m en
I il t t ~ &(

) Al!.nwe an kand.daten zullen door
Je I)nde g~ke de als ageerende secretariS
worden ootv tin tot op den l5dc Mm aanst
I Kandid v ln pn 10rp of UIt één d 8

tr kt g~1 e e 0 veel mogelIk tezameo appli
cat e te m e de namen \ olu t op eene
I ,t met ad n -noor te sehr ven
~ veral r m.n een centrum voor bet

e~ I n I ei w 1 zal mer moeten melden
li e nis 0 er het ~ork van !<Iezlcbt op
ZIcb ncme

~ Kandl n brengen bun elten papIer
(foolscap) p"n mirt voor bet examen

ti Oe apPf t e8 ml)eten vergezeJd gaan van
de e tréegln Is 6d oor eder vak I e
Deemt 00 I daat belde HolJand.!!ch eu ge
seh edeoUl zendt h,js neemt b I één
allee, dlln z t b 18 id

7 'aoris den ID acht genomen de bepa
lJ g"n dle h un ver. te ts xamll a gelden

Ter bean rdlnii: al de vele vragen des
aangaande sen w I op eu W de bU"-Dnder
bedel omtr leze exam nil Oor d t JMr

lOns I ste examen n het Holland8ch
wordt Inge. voor alle meergevorderden en
·t.aat ooge !gel,k met het mtermedlalr
e)la nen (na 7 zal er steeds een tud\ak UIt
de lett.erku vordel opge\l"even)
i Het er examen ID het Hollandseh

td-Omvattj ktant Zim 6n woordontleding
,ertalmg v Engelsch n t Hollandsch ver
beten ng 'a tJe e opstellen en eeD opstel
Bet bo g~amen In de geschiedem8 van
ZUId Afnk 'eel als te ~lllden UI to Tbeal8
ultgebre cl odsehe werk
3 Het la xamen zaJ omvatt." dlll:taat

<TcI1I1lkkelJ rtalwg van t Engelscb m t
Holhll dseh.hragen over geslachten getallen
naam allenn,D1gmg verv.egmg trappen van
vergel lkin ..erklemwoitrde. Het lager

~escbledeU18 \an ZUId Afnka
vonden wordt ID elemeutalre

Sidwell 8 'tV hlteMdes The&! I
en.
e~alDen worden toegelaten kan
Dlet het scbool hooger examen
I of dIe daan oor opgaan ID dat

J 10 AI Ril -(Re tor )-De
J let !oIWI eele la,d I 08t.kantoor

bel ep n ili~,t. m ~ dan £5 000
Eer c "eu 'r hg buwel,k wordt hedenmorgen

n kapte n VI) l:lrandls !Jof gesloten De
brUIdegom I H Krau,e die te Melton ville In
den trook z.t UI eeruge ultJkl:tcbten va I dwf
stal zal II de blaok Mafia (gevangenwagen)
n:\ll.r bet bof geb lebt wurden en na de pleebhg
beid "eer naar den tronk terogkeeren

Delag-oabU1, enz

PRETORIA JU ;\1 RtL -( Reu'e )-Het wordt
alh er op OffiClool gelag hencht d!lt Portugal
gee ; oorneme heeft eelllg deel van
Delagoabaa aan een vreemde mogendh61d af te
staan

De go ldmd ustr e commU!.'e beeft den heer
8cb!llk Burger van den u tvoerenden raad !<It
baar voorzitter gekozen De 'olgende 61gade
Mng zal op aaustaandenJDlDsdag gehouden
worden

Semm ge verr\88ende mededeehngcn worden
aanstaande week 'arwaebt met het. verhoor an
de e<Lp' T. "" correspondent op een beschul
dIg 19 vau Olertredmg der telegraaf wet

lat d 1 u
het ~erk ka

Ontslagen

IOUA~NF.8IUlu IOAfRI -(R .t .. ) Janseu
lI.!II! steut tratlie manage va den :"<eder
landschen spoorweg 'ln dlef.tal bescbuld gd
werd <1ntslagcn

Een dwa.as en aasvo~eIs

nn
neet
er D

JOHANNF.8BUR(l 12 APRIL -(Rw.te )- Dr
St rhng Johll8on een AmenkaanscI e .pe al st
tracbtte terw Il R J dronken wa.s var bet balkon
'Bll bet ~ortb Wtl!Jtern botel.u te k men door
mIddel an aan stukken gescheuNe laken. die
b I aan elkaar gebonden had D,t substItuut
'-oor een touw brak en deed hem met een
scbrild lae smak op de straat neêrkomen
brak een ann eeu been "un tanden ware I
eD zlIn gebooio g-e"cht W8.3 orbruzeld
beeft geen.J!oop op hersttll
Joba lllesburgsche spekulateur. • In naar

Dalagoabaa gegaan Il de b >op koo{'Jes le doen
met bet oog op de r!JZlDg In groud dlO men daar
erwncht

HA~mEl Sol \KJ- N

Op' ndenl )

~ April 189

DE DRANKWET

KLAUWZIEKTE ONDER DONKEYS
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P J G DE VOS

PRt. rOt lA 12 APRil - (RffitM- ) _ Heden
werden wede verscb61d~ne personen ve volgd
wegons e e li edrng van de drankwet Ver
.ebe dene 'a" de bcsebuJJ gden waren kaffers

De zaak n erba Jd met de seborSlIlg an de
'{I r dIende heden In bet hoogehof eli na een
lange argumentatIe werd de zaak lJ tgesteld !<It
Woensdag
Ea J erostige epIdemIC erspreldt

de donke}"ll d e ten bchoe, e an
IDgevoerd Z Jil Het '" e~n soort
1.tektt.

scbool t.e
25 PERCENT DIVIDEND

Iloffmar wees er Oil dat vele boeren
n lar I et strand
au da k aan dell Y(:)OrzltLerslo tJ

voor Ath-

RUNDERPEST.
Verdere verspreiding

(Ret (f'r le 'gram)

PRFTIRII 14 Arnu -Volgel3 officloele be
rebten JUISt ontvangen UI runderpest III bet
dorp RWlttmburg w:tgebrolren.

DR KOCH'S MIDDEL

[ZU: HUVOEGSEL
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iAo'-"l'VUJrc;' hebbend'e Ploegen of. Boerderijgereedschap, be-

hooren, alvorens <Uete koopen het groote voorraad
van de heeren ~

B«. ~C>&ltiI di;400'.
Ploegen en~ Gereedschap te inspektee-ren.

ISAAOS & CO.,•
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

DE Ond erge~fenden v~rwaehten binnen ·kOI\fkiMD _San
. per" Con war Castle, , .

2,8DO' TON, UITGEZOC'
Bestaande int 3~,267 Zak~en Koorn, 1~900 l'aU~eQj:~Gá1'8t,
Haver, 3,000 Zakken Zemelen. Ook eep Kleine 1l04:tIC,eJJlIBlQ-
ZEN. van. de eerste kwaliteit. . . ..,

Alsook met de "GanI!_Déde," van Nleuw.' een lading van
9,000 Zak~en UITGEZOCHTE ......-._. HAVER.
Benevens bov.::ngenoomde verwachten wij met het Stoomschip van
Calcntta,1 5000 Zakken A Kwaliteit . aver, bepaald
geschikt v~r de vereischten en grond fan dit land. i I, aanzoek bij,

,De "Verity" Dubbele-voor Ploeg

Bovengenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarna
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen"
Ransotnes, Howards, Zweedscha en Amerikaansche Ploegen.
Ransomes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Met of zonder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator nog gemaab

en gep-it alle voldoening.

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

•

KOCH & DIXIE, Kaapstad.------------------------~--------.....--
GEGALVANISEERDE STALEN

'·~'WVI~X»B«4O~:E:~IiI.

OM 'VATER OP TE POMpEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD.
S voet wiel en 26 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

Pompen van alle soort om op! alle putten
passen.

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan ingericht, en sterker dan iets nog in dit
land ing-evoerd. De torens zijn sterk ge-
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zoodat
er feitelijk niet naar omge1ien behoeft te
worden.

ALLE lN~'ORlfArrE MET PI1IJZEN >AN

WESSELS & GOMPY.,26Kl!!~~!~T
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

KOLONIALE PRODUKTEN.
WIJ bier1en Je volgl'ndo soorten van I'r0ulJkt('n ran 't ~ 1EUWE

SEIZOt;s aan tegen llL· laag-;h m:ll'kt-]'rijl.v:!:_

.Aardappelcn ; Nata], va n Zyl CIl ZWflJ'thek
BOOnt'n; ~Iarcr ('n Carilt (V(lO!" 'Ol,';· en z;Jncl); Rog, Erwten;
Linzen; Zweepstokken ; H.ollen Tabak; .Buchu; (lan zen.VCl,ueren.

Ook h"hht'T! wij j·.Iist ontvangen ladingen
Schotsche" Maincrop n en andere Superieure soorten inge-

voerde AardappelmoeTen ;

Mielies. :.a-lielie ~ree], Zandhaver (~chotsche
. en Amenkaanscho), Hog, Roode cu Witte Rooncn, L:llzen, enz.

Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen genietcll. duuclijk alle
aandacht.

lIBERMAN EN BUIRSKI, 24, BURGSTRAAT.
Postbus 157. Takken te Swellendam en ~obert~OD.

Groote voorrnad Dnp nrandewijll te koop, enkel bij de groote maat.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING
-AATaCaA.PPIJ.-o P G E RIC H TIN 18 4 5.

Het 'Jameson' Slaapkamer Set -Geincorporeerd bij Acte ran Parlement 18-91
---

ROOfJkantoor; DULIYGSTR.UT, Ka,1;J3tJ.i

(ONS EIGEl'V MAAKSEL),

II GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

IrQ :LSi;PL:£s :LaL
Mm'DE 8 ART/KELEN Al8 HI£ROIIOEI:I , ,

ZUID-AFRIKAANSCHEH.uw.. ,,_ 3 'oet 4 Duim .. ljd en 6 Voet 9 Duim boog. me ~.1t!fC1lIgIu KONINKLIJKE MAILDIENST.
.AB DuiI& bij14' Duim: ~5 6. ,

J Oe II CASTLE MAl L" MaatschapPIJ.

DE 8toombooten deser Lijn vertrekkelI
van :I:aa{'8tad naar Londen om den

&Dderen W~, te 4, Dill" n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Bint Helena eli
A.oenlJion aanJeggende op de bepaalde tu-
schentijden.-
April H-R08LIN CASTLE, Kapt. T&.U'ElIlI. -:'1

" t·-HA WARDE.N CA.8TLS Kapt. RIGHT.
Hei IZ-TANTALLION CASTLE, Kapt. DUNCAN
" 26-NORHAM CASTLE, Kapt. HA.IlIIt!!Wll

Juni • If-DUNVJOOAN CASTLE, Kapt.lloBIIfSCN
" 23-ROSLIN CASTLE, KApt. hA "&lIB

Juli 7-HAWARDE:s' CASTL!!:, Kapt. RIORT
.. 91-TAXTALLION CA ....TLJi, Kapt. DUNCAN

Ang .• -~ORHAM VASTLE, Kapt. fUlIJII!ION
" 18-DUNO"M'AR CA ....TLE, Kapt. H.tT

Sept. I-Dl'N\'EGAN CAS TL}!;, Kapt. RORIN~ON

~

Nederlandsche Zuid-Afri&a[.....\N......IV'-'.&.&.

SPOORWEGMAATSCA

D I BOBERG .TA~DENDOK.TER..r.. .' , 92, ADDERLEY STRAAT, Kaall8tad
f"T'ANOL'i l\'uru."D an.olllnt Evuder pijn uitgetrokken door toepas<iing Van ga..•. Alle

. .1. 800rten ...an , vullingen (voornamel'JL; met goud.) IJe helfte kunstmatige tanden
ttorden op Yulcnntte, CellulQld of Oooden pInten in~et, ook volgens de alleruie . ~

. CrJwn en Bndge methode. Billijke prijxeu. Sprceku;reD 'fau 9 'f.ID. tot [> D.m. IlWI!

EET -, Ontbijt-, en Thecservies, Toiletartikeleu en ane,~soorten .Aarde-
werk in groote keuzo. .

ai Hang- en 'l'afellampell, Vloerlampen voorde VoorkaT,ter, Tafelmessen
en fantas-ie- artikelen en ;llle Huishoud.Benoodigdheden~-

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-,of Verjaar-
dagspresentcn een Specialiteit. J!list ontvangen een l~~ng van hun
speciale Port.

"VICTORIAN 'VATER- 'VlIIT1)} OIL."
" 1500 VUURPROEF, \ :BESTE TUINGEREEDSCHAP. IN PATENXE "FAUCET"NOZZLE" Elf; KANNEN.

- ......pjJg.......... Ch..p. Rlch ..l •• 0-.". en , .. flE BESTEOLIEIN DE MARKT .Dek_ ~a.tt..-ieel, Ve..-...., OUe en K...._ten. . ...;.. _
CARBOLINEUM, de Jtroote 'Wolbe'1illraarder.

TEGEN LAGE rR1JZEN BIJ

Kortste en Goedkoopste Route \'00' R.eizigers en
,- r

Goederen van de Zee naar Johannes fg, Pretoria
~' ~ ...-i ,

en anders I?laatse,.,'in de Transvaal.
Dagelijksche personendienst v~n' Lourenco

Marques (Delagobaai) in 24 uren naar _"hannesbur8
en 2J uur naar Pretoria. '~;

Tarief foor Be~ers DUr JohanDesburg ~ 111.:'; eD £3 11.
II " " "Pretoria £4 6s. 64.~D£3 41..,).

Dagelijksche personendienst van Dli.lrban (Natal)
til . ->;

naar JOhannesburg. Pretoria en andere:;pJaat8en In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat. ~_.~

J. D. CARTWRIGHT &;. Co.,
GLAS'- EN PORCE~E'N- 4MÁGAZIJN,

t1'\ ADDERLEY EN DARLINGSTRA;,~N.
' ,~ ,;. 1~.

3 VOlT M.unlUD Top WA80BTAPEL m~t Tichel B.ug'ft~. in ~
beneden, en een KapStok aan elke Zijde. ~_ .&. •C·HUW ING. Bevonden hebbende <til, zeker 10maM

In no.am van ons In '!(e OJnstrekea _
Bu:1teDdlstr1oten bestellingen aanneemt, zoo wenschen WiJ het Publtek lrennia te ....
tat WiJ BUITE DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VER,4E;OENWOOR-
0100 WORD N. ...; .

Mans I en Jongens Overjassen en Regenjqti;sen,
• !. " Witte en Flannellen Hemdel\
•• " Broeken, alle Qualiteiten,
• • " Hemden, Caps en Stavels,

, ,.De b.at. Goederen ~oor do laa,.t. pr1JztD bl d. '.

\ .La.ngemarktstraat en Kerkpleinr KA. A'P ST~ D,
J. LAWLEY & CO. j. -

SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR "ZUID • AFRIKA.
i

Bemoedigd door de:.norme
verkoopingen, maken de. Fa-
brikanten zich ger~ed:om

I ,"OH JUun.r4ftL voorzien van een SpieO'eJglaa 18 duim bij 4 duim op
patente wieletjes. ~2 7&.

1a50,OOO
TE VERSCHEPEN~.

Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de infe
Toerde artikelen en daar wij slechts bont gebruiken dat goed
iJl de Kolonie zullen Koopers heli voordeel hebben van onze w
.. M1ike1ea de hitte van het klimaat zullen staan.

VERKRIJGBAAR arr :-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MA THEW en Co. :
J. D. CARTWRIGHT en ',Co. !
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERBON en 00.
en bjJ andere Pakhuizen.

I&.OO~,.., ....._ ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS.· W. HOLM ES,
Timber Straat, Pietermaritzbur.g.

noo.· K!BINm!Bmx. IBARRAOK_ STRAAT

BOOM - STRAAT. PLEIN. S

KAA~PS T AD.
AAN K dGd HHandelaars in Hol/andsahe Mediaijne/l, aap e oe e OOp Spaarbank Jfaa~bappiJ

HOPE'S HAAR VERNIEUWER. APPLICAT~8 Voor Leeningen zullen dagelii1cs in
Da. O. lP. JU:a:aTZ &; 00 •. : overwegmg genomen worden ten Kantore VIlJldeHebbenD·de heeren HEYNES. MATHE\V & Co. tot ,.E)enjge Bank, Groenteplein, Kaapstadten lstrlbueerende Agenten voor al Hunne beroemde

Hollondsche Medicijnen •• ngesteld. . . S. V,.B0FKEYR,
HEYNES .. ~T!HE"W & secretari&

-_
DIR~IrTEtRI:'?; ,

Hon. ALFRED EBDEN Voo 'tt
H. M. ARDERNE. ' l'Z1 er.
HENRY SOLOMON, S[~.
FRED. J. CENTLrVRE .."
PAUL DI VILLIERS.
GODFREY srCHEL.'
J. G, STEYTLER. .
HARRY BOLUS.
HaD, J. X. MERRBUX, lIL.! •

l!ERllTE O&NEE8NKl'OJ(lf 'OVI' '.
G. E. C. A.NDERSON, M u MC' .rLoR. d

.... RC S ' .. , n on_. . . . Engeland.-J .U.RLUKSCH 1PREMIE
monE INTEREST e170,555

fONDSEN IN HUDEN 85,965
. . • • £1,S62,g'43

Gtltu{ &kgd "' Zuu-J-Af,.il.:<za1l«:lt. Waardor.
VOOR.NU.Il8T1 VOOIII>I!.KLU I

Aboolu~ Zekerheid, Groote BonIWIlD.
Geen Beperkingen.
Bep&Iingen omtrent niet_ rerbeurd 1'erk lui Olr.

Geen re1!trictie op B.euen en Woonplaat..
Mlltige Ookol<ten.
Spoedil«' Ikt:.Iiog .&11 l"DrderiD~"n.

Alle Voord~len behool'en un de Ledon
~n Pe~ulijlle A3ntprak&lijkheid.

OnmlddenlJke Boil"" op Vordl!rin~n.
R.uime Betaling 1'OOrO.erg..-e.

Driejurlijksch Onderzoek, Ja.at.t in Juni 11195
de ,o4,'Ctlde in Juni, 1896. ' ,

Dertig dagen' toegestaan Yoor b.,t:.ling .'D
Premuun., gedurende welke de Polu ""D kracblblijft..

Polil!llCn blijyen ran ""'ebt toolang .r ~oldoend.
oYergaa(sW&arde u om een "nrt....~be prellllete dellen.

LAATSTE UITBETALINGEN, 1889.

Poli.!l!en lan nr.cbillenden duur "q.len b.,tald
met de ,ol~. lIOmUIen YOOJ" iedere £1,000 nn d.
oonpróllkelijke YerJfekerlng._

DuIlJ" in <IS89. Det&ald,
47 JUR. ~.ooa
46 JUB. •.• 2,781
30 JUK ..• 1,846
20 JAAR. 1,'77
]:1 JUR. ..• ..f 1,3%11
12 JAAR ••• 1,200
9 JUIl 1,160
6 JUn I.l03
a JUR. 1.062

- - WILïJFiL"_"""___

bira BooteI Joor bgelUd, Jla Lu Pal...
TINTAG EL CASTLE, Kapt. BE."D.4LL, omIrent

If AJlI"il
HARL1..:G H CASTLE. Kapt. CLINOCK, DmtteDt

16 Apri I, via St. Helena en .Asoemion
AB'U:,DEL CASTLK, KB!'t. WINDER, omtrent

2f! April
DOUN.!!; CASTLE, Kapt RAIUllll, omtrent 12 MeI
DU!I'OLLY CAJlTLE. KBI'!. WALLACE, omtrent

13 Mei, via St. Hclena en Ascension.
LIS MORE CASTLE, Kapt, LE SEt"R, omtreut 2&

Mei.
WARWICK CASTLE, Kapt. -, omtrent IQ

Juni, vin St. Helena en Asorn.lOn.
A VOX DALE CAl"'TLE. Kapt.. Ul<Qw.'<, Omtrent 10

JunL

G.ABTEl CASTLJ<;, Kapt. WARDEN, 'omt.renl 23
Juni.

rrxr AGKL CALTLE, Kapl. R£!iDAI.L, omlnnt 7
.Juli.

RAOLA~ CA"TLE. Kapt. BRI'S. r'm'rcn( 8 Juli,
nn xt. Rcl,:na en ..\ "'("CJl "1011.

ARUSDEL CASTLE, Knpt , \I'INDER, omtrent 21
Juli.

Voor Vracht of P8B8&ge "ervotge me
sich bij de Agenten van de O.ÁBTLK
MAILBOOT MA !.TSCHA.PPIJ, (Beperh

U_XON LXJN
KONINKLLr KB MAILDIENST
UJIOI 8TOODOOT1U.A.TSClUPPU

CaBPlEIKKT).-DE Mailbooten der Maatschappij ver-
trekken van Kaapetad l1&6r E.Qgllland

via Madeira, om dPD andtll'8n W~ tea
• !l1ll" I:..m., .la onder ~~de

VOOR ENGJ!iLAND.
" 21-NORMA."I (Twin Screw), Kapt. MOLon.

Mei r,-TARTAR, Kapt. MOiITON.
.. l!l-!IlooR, Kapt .. GRIFFBN.

Juni 2-8COT (Twin Screw). AlI.pt. LAR>f"R.

" If-MEXICAN, Kapt. REYSOLro.<.
.. 3O-XORhlAN {Twin I'crew). K"I'" }IOLOl<T.

Juli U-TARTER, Kapt. MORTO~',
" 2S-MOOR,Kapt. GBlyn;_",.

EXTRA BOoTEN VOOR KNGKLA..ND.
GREEK (Twin Screw). Kll.pt. ARJII.TaOJ";. "ID',.'!]I

22 April, ,-is Maderi a,
G.ASCON', (Twin Serew), Kapt. MARTIN, omtrent

G Mei, via Madenu ...
GCELI'H (Twill Se1'('w). Ka)'\. TY80.'<. omt ron: ZIJ

Mei. vi" ~1",lerin.
GOTH (Twin &rew). K')'l. HRI!>lIIKB, omlrelll 1

Juni. yja Ala.d,·nll.
GIAKA (Twin ,"'crew). Kap" _, omln'Dl 1:

Juni.
Gt:'AL (Twin Screw). Kapt. !"YHEsTER, omtrent 1

Joli.
ATH"NlAN, Kapt. CHOPE, omtrentl.; Juli.
GII.EKK (Twin Screw). Ka)'l. ARlIf8TRUS(;. omtrent

omtrenl 19 Juli.
G.H\CON (Twio Screw), Ka)'l. }!ABTIN, nlD(r,,,t

12 AUgu,tu,,-

Een van de Maat.schappij'8 mooie Stoom
booten zal SOUTHil1PTON verlaten voor
HA.MBURG, kort na de aankomst Vlldl

deze Mailstoombooten.
RETOURKAARTJES~ENGELASD

gangbaar voor Zes Maanden, worden nitge.
reikt tegen een vermindering vall 10 percent
op den Dubbelen Pa&lageplijs.

RETOURK.A..A.RTJES naar HA YENS
langs de KUST worden uitgereikt voor de
teru.grei8 binnen Drie Maanden per de Union
of the Castle Ma&tschappij Stoom booten.

Voor VnICht of Passage doe men IIo&nwek
aan de Kantoren van de Union Stoomboot
Maatechappij, Adderleyatraa.t

Gedrukt at Gi.lgegeven door de Drulker. Yut
l!cliepplj Van de Mand! <le \ïlHe1!! .I: ('''". ~
pem,- II&D hun Klllltoor boek YaJl Bmg CD "BA
Btraat., Kaapetad.
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Afdeelingsraad,
\-ERG \lH~HLW: u ~;HOUDF;N

- .\LtA HT, lil!)"

Gaarne puWiceel'en
sel Uit een briof on!aIJgtI
valIgen. De IIChrjjver",,as io de v';6r
de annQuLie en ~u-wde die ve~erjng
do.tUda eene in de rechte richti.". Zijn opinie
in dezen is dUI veel waa;riJ :_

"Ooie ik betl'llur beheer dat Engeland den,
afrihnel'll in de Trans"'oll on VrU~t3at de "ru.'
heid om een eigen 81aa~ te bezitten niet gunt,
De IUJlCbinaties en 8trekpn ,.all Rhodes en Ja,
meson zUn qJ te tergend, UIa&!' niet minder h~t
onderzOek van de parlOp1ontllire commu,8ie in
Londen, dat eigenl,jk sledlJta een lI00rt komedie
genoemd kan WOl don. Zeker zUn de Engel80he
J'cgooriog en nntie zeer uchti IllawMrd, maar huur
naijver en- nijd togenovel' 11I)deren is toch te be-
lachelijk al. men hot nie~ verwerpelijk noemen
WIl. Ik kan bet de Afrikahors na alle hunne
ondervindingon niet kwaJ~k nomen uls de stem-
ming immer bItterder en wantrouwender wordt.
Alle vriendschap 8Chjjnt riets meer te helpen,
de Rbodes.partij!lllJ volge,¥, voorgenomen plan-
nen opstoken en verdacht l1lalcen eli niat ru.teu
voor Woer het oorlog~vuur ontstoken is
In Duitsclllnnd bestaat slecbts f.én gevee-
len, nRlOf,)lIk, een welwillend gevoel voor
de gét.ergdo Afrikanors, OQ ieder wcnsaltt en
hoopt dut het Rhodllll niet gelukkeo zal de
Afrikaners onder het juk te brengon. MogelI
er b.v. in de Tralls,'lUlI vele verkeerdheden li;n.
Paul Kl'llger bluft toeh een man die de .trikken
der gewicbtlgtlto djJ.lomatell, waarin ztJ hem
willen VllJlgon, .tukken scbeurt. Het is duide-
lUk dAt Gods hand en Geest met hom ZIJII. ,Maat.
niet slecbt. in TI'I1n."aal is er ..eel te berISpen.
maar ook in de Engelacbe koloniën IS zeer veel
dat niet zoo is a18 het beboorde te zlJn, ja in
Engelalld zelf is er veel, dat weggenomen
behoort te WOrdOIleh dilt is III iederen slaat het
geval. Daarom kao Enjleillnd do Afrikaner"
Dlet zoo eeer ,'eroordeeleu. Het 19 ecbtt>r moor ••
dut niet alle EngelS<lhen op de wegon van Rlvr-les
wandelen, ell VaDhen die Ilem volgen, tullen
er ook niet weilligen z!Jn die door hem be.
droien Oil misleid geworden zIJD, Ik geloof
Vallt WIn de toekomst der AfrIkaners, want
zoolung z" zich, eveaals Israël ten tIJde der
rIchteren, aan .God den Heer houden, zal
Hli ook ,?at vertrouwen DIet te schaude latenworden.

OP 20

Atdeel~ad
- ianct

GEWONE VERGADERING, GEHOUDEN
17 :a!AA.R1.', l8!)7.

TegenWOOrdig: de heeren H. M. Blaku"ay,
c.c, Voorl'iltter, W. W. Townaend1G. 4. RoW,
1. ,T, VMINiekerk, Tholl. Dixoa, . J. Jloax en
p, J. Webster.
Notulen der 1'or* vergadoring werden gele.

zen en goedgekelird. '

ARMEX·I!{·IiOLBN.

Bericht werd dat or nog geen antwoord van
de rog aring werd ontv:lngen in antwoord op dos
raMS be"luit in zake de oprichting VIlO scbolenVOor arme bltlnke kindereu.

VE1.OK'OJ:XET.

De heer Alfred ft Pearoo zal bij de regeering
wordon IlI1nbevolon als eon gtscbilcte pel'800n
om als veldkornet te wOrd6n aangesteld in de
pllUlts van den heer Jobn H. POllrco, die ala zoo.
dantg had bedankt.

IIELIE.·,WEJIKEN.

Ile.loton onder de aandacht dor regeerjng te
brengen de wenscbeJfilcheid van eeuigo repana-
ti~n te doen aan den poetweg van O'okiep naar
Oaries, daar gedurende de la.atate 5 mll4llden
oJacht", JH miJlen van dat pud gereparel'rd zjJn,
bljJkellde bet dat er 1100 man aldaar geëm-
ployeerd waren. Een deel van het gedane werk
WM ~ehecl oonoodig, De raad was van oordeel
dat In dien tijd ouder buhoorJijk toezicbt, het
g-obeele pud kon ge.repareord Ilin, en gaf aan de
hnnd dat de I'sgeering aan den opzlollter in-
structies rou I;even om meer spoed met die wer.
ken til maken, alsook dat de mad bereid is aan
te toonen op welke wijze bet pud met een dis.
taotle van 3. uur verkort en IlanmerkeltJk ver.
beterd Kon worden.

OVEJITJIOKKI:); llt;"E~I"(l,
F.tln brief vnn de regeemlg werd voorgelezen

,el'dore inlichting vrR!S'.(l(ldeIlanguaOtie dC!! rdllds
kanzoek om in d~ Il'Itandllrd bank te WOllen
overtrekken; waarop besloten werd de noodige
informatte te geven.

nc \ porzJtL('r. Jc hcer J C, :-i,r.apleton, i!'
dell slud I )l' J"'<ln'JI ~'. J" J, JIl . ('[I, S, ~V.
H I' d ,\I"rll v. II I' J !'OIJ'V eu W. VIsaglo,

""'HJIe!r" All" lid ~u:uwolJdt wordtr.IJfI te~t' :"J

\! rlof \ .UI ah, t z.,}{hclfl tocgestl!tul.
I,', ,.....tlll'tY.\ UIOt AU\fEX.

I)., .~cr('l ..n, 1'!l1'1~1r!t'ert dat llij ran bet
1!' 11\ trilt Uit'lIt tn 1.1l~(t lJ()lcn~nQ('ll1de l$(o"oJOI1,
! O!~ 'l1~(,11all!" f)ord llt.'cft olltvl\ngcll. ...

/'''111 r r r 1'\/1\ \\ BH\\ll"t~I.'\\H Kt..\JI\ROT.
I),. I '''))'Z,lt,.,· ('" lid S \\ n.'·.d. Merwe

ra! I")rlt't'refl al .. IIf,i.:r\·MI·(h~do COrnmlt4~lIe,dut.
/'J <:'"." ,lid,· I"''' Jl( bbcn gC1usP':ctocl'd eli uat
da.ll.w,/! UJ' [ oll,l.{cliLlik gesno. verbcterlllg'
1,1,.,j!,~ I" 1l.· .. /o{.Ptl gt'IIOcnuJo ,·a.pportgot."'<J te
h' Ir' Il m--t 1I1[ZOllderJ(Jg' out mon h~t pau van
dl' darn \ nn }{ut;'k \ un -pruu tot op t werl van
I., j, k, , I, <:met PCIl l'ediL" lijn moet laten mnken
, r , d ct :.(1 JIO{'''Hl,' t nmrnl!'iIilIO deze '-OOI'gestolue
\, r ultl, I !lIg ('f', ..t 111....pcet.cero en op de nan.
'·.JII de \t·ll.!'a,dl'l'llll( nt-pporteel'o

Ht r~II\I.Jt.llt'H. ('OlUfbSIE.

H.• I"t,·" "!I" 'id ~ W B. V d. Mprwe voor
1.,'"' li ), IrHlr lIi"Pl'('[ IC tt) te betalen, zijude \'001'

" .k.""" '"" I Jag-cll. oll.£:l 1(J~.. "'UI den
\ "'!I.lt/~·,. l.J)ntlt.' \001' r01Mkost.en Vaneen dag
I' n'''C!l,\ lh"Htf)()\fSr..~ Il' Hln!!J.oI~O

I 1\ \\' 1LLISTOII.
H,··I"'cll d.H dez~ ~aak zal orerst.llnn tot
J!.!', f1dl \i 1'~u.Jl'rll}g

K\HI1t"IIt;H. "Eli ~\..1R HU\I[JU\IER.
I ,ol J , v ol .\Ienve rapporteert dat ge.

, ""/II,, Il (I( '(<'mankt I. door f. I1oltlO
llll

en
Il I' I IJ 1111 Jri Iln~de r~eparatie is. III

H""/dlt" dat de ~e(·ret&.ri:; nan don h(.l(\r F.
11",I'"IlII b" IIJLI,,·t,den, als lid J. ~. v. cl
\1· 'Iq· .'ell '0' t,tikn.at toonj, vun een geloofbJlJlt
1" r ..q()I\ III zakt) troede reparutitt \an ge~
,,," m-Ieu ''''g. dr.'" dat "Is het pul>liek klaagt
.J .• , <:cllOcm,lc pn.d niet in goede !'cparotle is
ol III "'oct 1(1'''''''o"ic I"i het pad zelf ilJ,pc, t()('roll
, ij ZIJn 111pport uden'l'en.
H,·.lott·1l dat dit DUk als een alg('m!'('lle

r' '" I zal rlte"CIl I Oor alle andere wegeu 'oor
( j.uu JM~;-

I)OIlI.O,.SKI.ov~RI\IEIi Bltlv.
Il.: comrn,,,,o rapporte!'rt dat de hf'.'tlrN E

J."" IV heeft t~estelnd dut men allo be-
" .. "I,!l'uc· rnau·rll.lell .• ooals '!""tcr, kliJ.>P£'n ell
l!r',rld m1\.~ nemr-n IonJer vergoeding,
11'1" I" R,n TOllE'" DOoR Or. POITE\' TOT

S \IR .'![ATJa ·,o",nl.\.

I.,d F' .J \' d Menve rapporteert dut hij
II't",(}pmd£,1Iweg voor dit ja ..r aan den 1.001' J
,\ ,', I, ,l."hterplllat s, voor £10 storlllJg heeft
I("I{"\~" oru to rc"arooren en In st<lnd te
JJlIIIUt'1l

I,"IIZI'<" 'A\ "El, J'C'IJT VL.\J>;TI:.
lic· \'I)<1rz'tte,' ""pportoert d ..tBan genoemden

wel.( nog Illcts geJaan '" om reden ,Llt hiel' zoo
"t~lllJC' gC\ angcnell zIJn met :st rHf nJ.n. 6
InaH.ndt~H en minder

B",loteli gen')(lmde grIllzing te nt'lIlvnrtlen
2:.-.., "pood,g' Inogehjk

. K" JTl'Tlt BoEKE"'.

De ""<'retnr .. rapporteert dat hij vO!gens
'IhtlW (I('''~{'an den voorzltt.er, een order n>or
I.("n'>cmd" '~1Cken !reeft opgezollden.

..... 1 lit T Tf lAJt:RIf:~f'-Q:ST.[r\'.
II" ",,·n·tan. rapporteert dat lll.i nUl den

h,..1..'1' ~'It.t'j no~ )let'll antwoord heeft Out\'ungeu.

I" j, lI'll

.J u, Lln

I:\~()1.1 E:\ I E I:Or<;D~.I.:<
\IlJJ\·,JC.LJOp. O\EH(L\', I':

\\ Ilklill l',llllJ.JIJ~IJ~'n, K":1.:1JH1a l. Lil I" Jó \r!-
lJdm CUlI :--\ 'jl,; lef \\·ljlJo,'rg.

UEKR.'OSUl-.:S Teu DISrUIUUTH: (jJ,;, :'ll!:\:"l.

J" de lus.ol\'t'nte 1_,.)C:ltls \'t1O .JElc"hl!~ ''''1(' t"a \
Aarde, JaCII'bu"Il'll!lln C()C[zee, PiIonl\\",/I\.t! \ "la l
wIjlen Joli.l.nnl~ J::I\..·,JJbllS~c-ho~d~'-'l,j dril... 1 VI

DcLi:4 StIU\'lg. Thorn~ Ernest \\""Ikl 'r"g'lt
, Jo:l'OADEUI~G";'Io:.

ne \,'[illil!"!l \l'I_!'ul('1 )ï!.,Ir ~1C'C'ar'l" t00r ti.
re.'ld("It.ln;IC'I~tr.1.H. L'llltnt-1. ~ I .!; ('11.iJ A I)"r

I{e l'I~h'r .J"hall·IL'1'l nll\~'l'r r.J'tc'nf IJlt.:.: 'I, \'1'01
ol,," re.,d.· I-"'~"':all "r'""r!""~",,, 7 '1"1 110
W!l!I.'l·1I I!:1. II 10,1. \\ I'll ·"flor. VdUr d

e
'
l

(!.'!j'/eHI.

nl.l ..!I~{f":ló.lt .":rdlenl). ""Cd. 0:, :! I A/lfil I:, wJ'l...-,n
I"et"r llcrui"".I'l< ,Jc ~ Jl Ii. r. '1,», de" ,' •. 1"qJ ••
n.t;I~L...rr!l,1t PJ.l.1'1. op :U \,1/11 l~e JV'Il J'!IU"dJ
" ,J, '''''. " c"!"r." v. "r de" r<}o<,.I""I_''''C'.1 r"q.
] _..'Id. np ti Mt". He P'wf ~ I' .I:l.rt~ P, tCl' V'1il

,)"""d,j ,...",i id, In"r deu ......d",III-.Jl.,g '<''''Il,
i1a;m -slHlry !I(':!J .\jlnt

Vr.,t:\I'\ lHïll\'. \ \~ S( Hl TTt \
f~.I"L,,, dat d,t zal 0~!'18Iuu"

,,)lgtHltle lerga.Jerulg'

CIl:CI:I.AIlH;S

"an den kolonialen secretaris III zake klnderpok.
ken on de budell·pest werden gelezen CIl geao-tuleerd.

TlIEKI'.\OF\.

Op con IIChrJJ.cn Van het landbouw-depal'te.
ment werd besloteu de z""k der ,oorge.telde
trekpaden maar te laten varen,

A,'-'f8TE\T Vt:1UKOr:\ E'I
Een brief van den heer D. J Wiese WQrd

"oorgel"aen, ''l'll!{ende om de aanstelling van
een IlIIilistent.veJdkornet, daar bl; geen kans ZlI4I'
hot werk van veldkortlet en brandziekte.inspek.
teur tegelilk zonder vordere hulp te doen.
Werd besloten den beer Wiese te antwoorden
dat, daar hl; zelf nog kort geleden deu nwi
,nedegedeeld bad dat de benoeming van ccn
IlSsistent..veldkoroet onnoodtg was, de 1'3.1.<) WIn
"Un verzoek IJJet kon voldoen, hem teven" aan.
md ende om voor de eene of andere dIer Iwee
betrekkIllgen to bedankoJJ.

"tIfUTTt:N.
Een pe'Hw geteekcnd door D, J, Kotze, A.

J, Coetzee en noderon werd IngedIend, "6raoo.
kende de daarstelling van een schut te Zont.
pan u/",. de RiAt, wtik Onder Kamiesberi', en
daar er ook behoette wordt gevoeld &an 6f.n
•ebut to Aebaniea, wl;k Pella, zoo werd besJoten
den gou verneor te "erzoeken belde ,oorgaandc
SChutten le proclameeren,

W'tOEN

Zeer gunstIge rnpporten o"er den stnat '"n
verscheidene wegen ill het dlstnkt werden voor.
gelegd eo gelezen,

L't (',,, ~AXDt; !JEl. ,- ""GF."
Den secrelarLS werd gelast do ulta~nde be.

InstJngen. v(lr-.chuldi~ uan het ontbonden
<le dorpsbestuur va[l Sprwgbokfontem III to vor-

deren.

Ladismith.A1deelingsraad
De raad ,'erguderde op Woenadag, 24

Maart l.I. Tegenwoordig waren de heeren H.
lf. Edye, e,c, I'OOl'7ltter, en de leden P. ]\f.
Bnnk, e. J. Nel, T. W. J. van der Vu"er, W.
H. du PI68B1sen J. H, Bruwl'r.
Nm de notulen "an de vorigo verg"dering j;8.

lezen en goedgekollrd en sommige ,ekenlngen
gepasseerd waren, I Icbt de SOO:etlOrts zIJn
rnaandellJkach verslag .·r tafel en toonde eeue
balans in ka. van £:t.t:J J', 2d.

KLlJ'.'oX I'[JS LI r'I''''\I'lIlU .

De sccretarlll zeide dat h" de noodlge kennLS'
gevillgen volgens instructleiegeven had, en bet
werd be.Yoten dat de heer !;Sruwer de nltspan.
nllli' zoo spoedig mogeljJk in.pt'Cteere en ult\'lnde
of door de eigenaren der plaat8 nog gebruik Le.
maakt werd Vtln da ult8pannll1g.

ifC fSI:n'fF.lllH.f; .
De 8ccretarl8 5-lf te kenllen dat uan den ccm-

mitlllarlS van publieke werken go.oh,.m en WM .n
dat hU geen :autwoord ontv&lliOIl h"d.

Z,~\IJKOltl!:S.

'Vert! gelezen een brlef van den secretarIs van
l.utdbouw gedateerd I J Maart, .eggende d.t de
raad Mnsprt'kel"k gehouden lOUworden ..oor het
JUdkolen door den rilad uitgedeeld in .tTijd
met de door het departeto ..nt gogeyen Instruc-
ties, en dat de raad dadeluk het koren lDoet lIl,

'orderen ..au alle boeren die niet "ezenlUk III
armoede verkeeren,

De VOOrzItter zeide dat bij ontvangen bad
eene kopij van den brief door bet departement
aan dell 8ecretari. gericht. en verzocbt ge-
worden bij den raad aantedringen op de ooodlge
stappen tot invordering van het koren.

Besloten dat de zaak oversta ten elOde den
beer van der Vijver de gelegenheid te geven
met den secretaris van landbouw pel'llOOnl"k d~
zaak te bespreken. .

G4l1IUWI:G.

Werd gelezen een brief ..an L. Pretorius aan.
biedende den weg naar Rie'vlei in reparatIe ~
boud en voor £ JIJ Os. per jaar.

Besloten dat tenden ge\Taagd "'orden, tJOr
het repareeren van den weg vun de bovenste
drift van Gamka naar Rieh'lei, iD!lultende
den toegang tot FOllries-drift.

Hll"'nERGWEG.
Gelezen een brIef van dén heer e. F' d"

lVlt, kontrakteur van dezen "eg, "erzoekende
om ondenteuntng voor het repareeren "'Ill de
groote .chad... door de laatste buitenóewoue
regen! "t!roorzfL~kt.

ne.lotcn d.lt £;j aAn den kOlJtr~ktour toege.
Icend worde voor spocl.lal werk,

~W£I.Ll.\ Jl \.\lWF.G_

Dd boer Brlllk .prak \':1n een gjJvl,arl"lce
plek Inng. ., K'nlly", 'eroorzntllct door het
0\ edoopen "an de .Ioot van den beer Ou
To,t, en den beer Bruwer word 'enocht de
plaat. te III'pekteeren en biJ do volgende "er.
gaJering le rapporteeren.

JIL', n:I,SORJ FTWt;l..
Den heer Du PI""",. word 'erzocbt om ce

nocxhge repamtle te maken uan den weg I an
Buffel.drlft op het p,,,,cI,voor-pond "tels ..l, het
aandeel van den raad JIIet £1 te boveu to g.wn,

nl\ F.H~I)ALW.E( ••

DUll heer nrulV~r WIlN verzocht Dill omte"~n
naar de repa.ratJ6 van den we~ \'.1') het dUI p \'!a
l'llkrn.11 naar de X,II'" kloof-drift.

Ye, lof Yall afwe"gheld werd aan den beer
Van der Vllrel' "cr/eend gedurende d~ !lIlnsLton.
de ZlttlOg van het p"rlerncnt,

-\' I!TP':RIliiiT\tJ /f,E 'V.:(d~f:L..'~TJ'f;.

l.,oI.J , I d \l""ve rapport"""·t dat die
IrTlnll .....lf· IH t.°ft order gCJ:e'-en onl te da.g-

"m,,J,,, "I' alle ,wl,t('rstulilge wegbel. ...stlng'
I l{ J .,,':, III~l'> .."tJL{.·fI Bt:~'oten dut genoemde
,qll1nlJ ...~t' Illj f"'t.·r....ttolL:'ell(ie \ crgadm'lng eflne
I, 1-' 1101. "C'''''11 zal 1'11" de IVegbelu.tll'g'. dIe
IIJI r. kali Won!ell ltlge.orderd

tot

S, ''''TT~'\' I\' 'T DISTUJ~T
1\:tltH? g ...I(·zefl \IUl _\ Erdll en afHlE.'I'cn

l{"daL"",,1 .~. lJO('ClDber. 1i!9(I, den Raa.d
'''rzoekende Le 1",.I,"ten dut men \'()()I'tanu net
III ZlJIl (,'!l'ell UL.lrokt mag .chutten en nIet
v'er ric IIJIJ mag ~aaLl

!Je-Iuten 't gou ~ernement· to Vragen om
,,,I,,,en. ~('('lle ~,'. ,'an Wet No )., \"an 1~2 te
I"'Oe mml'f' ren dat uile dlf~ren overtredende
naa,' het nWl-%t' senut moeten worden gc.
zoudcn III 't d,gtl'lkt.

VAl,lHIE KROO'LHO 'VOL'£Pt'ST

Betdeteu· dat do waarde \'llIl genoemden
grond berékend wordt tegen Gd. per morgen.

\ £Rw:o;f,f\'G TIlf.IU\D \ I' \VfrlUlHL sun
JAY VI£ORIllO' KULK,

I"·tlt,e £:,ell'zen ran \' en J, ''i "agie,
t:. eL'te"rd I~dcn .'Ifli.Qrt, J897. d£'n Raad
,. I ,'!Cb'lIde ~elloell1{Je pad twaalf honderd
\ 'lrd .. ll.).ó.H·t Wf~Stell te verleggpu, Besloten
d.Jt de ""j ret.lr!....:. op ku~.,ten l"31J de Olgena.a.r:ot,
d·' ! '_)()dlL,!'t... t.lprl·U Hemen zul ter l"'erJeg~Ill~
',~/. I.!:' !II lOnHie pa,1

I)~ f'''K Iii: P.:'
, I I f IJi ..4JIt' \ I)_ :;, ~edJJteeru ~1'iteu
1"'1; \ ,Hl dt"1 OIH.l('r~Jco'o'"aJe:)

nE IlEKEXfSGE'I1
vnn den raad, OOI' bet half-Jaar, ell1dlgende 31
Decflmber, J89O, werden ter tJfel gelelfd, 'vaar.
Uit bleek dat er een overtrokken rekenIng in de
ba'lk van £50'2 >Is, 6d. en een balans aan kontant
lIJ handen van £:.!Ii 9., 11'118. Het verslag ...erd
goedgekeurd en zal "echts eenmaal In 't Hol.
Ialldsch gilpubhceerd worden.

IJl;L.A.'ll.~tlEX Ol' RIJn·IGE);.
De.loten de medewerking van alle andere

afdeelingsraden binnen de Kolonie te verzoe.
ken met bet doel het ~rlement te petitloDeenm
act. 4() '!&Il. J~ in dier voege te amendeeron
dat .f~, .. macbt hebben eeD be-
lasting op r!;tlllgen te- heiren,

Ter keDllla voo den raai werd gebracht dllt
zekere wegkoilirakt-en ruet "nn de vereischte
&egel_, waretl voorzien, die tezamen met de
boete op £,3 to staa" komen, .Besloten de
oood Ige stappen dienaangaande te nemen voor
rekeulI1g van dell raad

DA LAXSSTA.\ r.
YoJgen~ verslag van den secretaris

wos de balans aan kontant op
1 Januart f>in '" £26 9 0

nedrag s.eJert dIen t,~1 ontvangen 110 J2 10... , "t.J.I ~ II, 7.ab· \ oorzlt~lIlng g..:-m.aakt door
I '~'l I li It'Irlr. III I! fOor het I>tbtrljden tier
pJ", .'\ I. rl "llJli~ ~lll l.{UU\OS-f1cnWU( te Z('uden
(,[lI': "d " k""Jfr II

1 , \' '\' \ I' \' I fT II t T ~1/, I,

1:"1 -'1';.0:"11 'Ydr! 1!'/I "':~'(retnrloj \an
! I' ~t \. rk, IJ L.:",·,L,rh'nl {-(lel! F"urHull.
)- ,; L _...... I" t 'Ln d"n It4H:Jfd 1ll!to.p<"t.tellr

\1 1",II.J.. ..., \\(,klll !.!f'dat~rd :?O ...tPIi

I I" I ....' I; .I, 'I \\, Il{t rf"udl \ olie
,I . t: !.! \ III t _ I ...~ rl!! t" dcx'/]

£ !:J7
'" 11)3l'itl"etarud ."dert J Januan J lIJ

o .1
BaJan. III u3ndeQ ... '" £34 7

(", JHl:l' \L1S"(d':~;
ah volgt werden geauthorl8eOrd: lot. A R,cbarda
.'< ZOIl"O £:!I) 14., Id" Van de Handt de Vllhers
'" Cf). £ 17 UI.. Cd. Kaapsehe KOJ)etmaat.
""hapl'!1 (beperkt). Hh.lid., J, AI. W ''Un
Coevordco. 'l. , tezamen £42 1h. Jd.

II I \, I \
, \ "lI> I-\\:"'"r

j;. ,[ ;..;' 'I II \ I I, ,j 'I IJ!' r 1 \\ Ijk,
R."l,k'r -"~L;,,,j _d"l \1. ..."1 I""I~ dell
H.ll,j " rl .. ~ I j, 1..'" IJ I, f kl/Ill \ I '1 I ul\ Inla.
I I, }o\ I. "''.!' II , L.' " II H ,LJ/I/] d.JI de .:iet 1','_

Id - 11: ,Jl- \IIJd[, \Ull 2:1
" 1" r 'I)" )",111 ;\1 I .. \I}()J'

1 .... 1 ' l ..:' 'I 'I 'Id \ucn tJek,, .

Z. A.-REPUBLIEK.
Omtrent een onlanl\B door den heer Cbam,

berh," gehoudell reJe zegt de Zvlltp<lII."rrg
W", kiN 'De heer l.1lam),erlalll heeft in zijn
Itpeech ter ccre \ an den Illeu wen gou \ ernenr
pen I,r""d., I!ln getrokken tU<Bchen Afnka-
nen< en I': II![elschen Vao de 'eroonrgmg
en HaulOcre aanslultlJlg tu"schen de twee r.",-
"en .ch!Jnt nu geen sprake meer te zulJ~n Zijn
Dit 'oorded beeft men echter van dIe ~peech.
da t de . Du teh 1"1 weten welk~ pohtlCke g<o'
r:lra!(.I'ln teil buncea opZlcbte ge"olgd zal \\ ur,Jell HANDEL EN NIJVERHEID.

! \.!,

I:
. "I I ,I'. II, '",dt PP

, !l!., .. '1,7. l', ;.. r) 1
" r !',tjll"r I lj 'nkr II f"

- I>! \ tIl d, lt 0I,'(! er .lrl .. tot
\\1'1'1' 11 I ~t I, lt'11 elI [(Of'd,

SPOORWEGO~TV ANGSTEX.
Sp';)f1rwe~ont van_;skn VD.)r de weck beëindigd11 \1'111 L,,~~ _

\ '
II
I,

1-

'\ "

e 0
o

0, er ,j~ gUN.lchten omtrent Dulagoab3ai laat
d" J "IJ. <A/, " '1ch aldll~ Ult "Op de plotsellJll1
Jeze wc..k opgcdoken gel'ucbton omtrtlnt dell
I cr koop \ a'l DcJagoaLa ... 'L'n Engeland I. Cun
plul~o.)""g ,ldz\VIJgen gelolgd, 'V!I willen dit
!lIPt be~}J{)lI"elJ als ecn aanwIJzIng Jat blCr
mede de ,""k "eder "3n de baan IS totJ.~t hd
8....1J~.ltle /}Ieu~ tJe l\eer zIJn pcnodwkc \'cI8_:b:j
fIJIl,.: 1JJ.1.'lkt-JnlnléJ'~ bch.:!he do OfficJecJtl tegen.
!ilipr,l.lk Uit Ld~S:tl:~"1I I!' geen aosoluut rprtrOU\l'

lxlro ontkeIInIng ge\olgd-maar aan den anuoren
kant kUiJllt"n "'! ook lO d.lt zWiJgen )lIet de
~trlle Ziell die a.lll den storm pleegt \ ooraf te
ga.tJI Ht}ewel \\-1) de w.a,nf&hqnluheld th'lnJ'l
lIog minder ~root aL'htcn dau eenige d3geo ,e-
I"dell op grond "lO seuelt ollt\at1g'~u aanw'l¥
'Blgen zal 'olkomen geru.thc"f njJ dIt p"nt
et."T:ilt kUfli1en "edt:rkcer~Jl) ""anneer de my:itc,
neu~ zL"ndmg \ ,1 I het Rlloonsb:ni C~kHder \ nJ
Joend~ ,. Op~l''',·ldonl. W""'wer de Engel,lChe
rege-enng UtlI)r dt ze rH lntlcme manocu\'rc be,
doeld : "eft "'Jl zekere pnkkclillg en cell
lIleuwe UloU \ :111 Ollru~t te scheppon, d:tn IS Z I
Jaal' \ oor Cud ti ~I In ge8bagrl, mn.ar ):04 ()u~
ec'u te nleer gcl,Jckcn hoo Je F.tlg'cl..ehe op' ,t
tlflg Ii:'! \!ln lIe \Cr/O.:!llcnde politiek en de J.::dmte
urcllgenri, gt'l~ I! 'g-dhelll, wcJ!.:c B, Jtlidle 8taat~_

lie-d")11 In dozt: ,LI''': n te kust en Le keur aar.
bwuun JU ltun "PJ!ccbes.

o 0
o

(',t den .J/1:41 \ In de waarde Van ,nge<ocr,le
~u·deJ'tlO In dé /'Illd-Atrlkliallscl,c n"IJUbh,'k.
gedurende de "''',,"r1 F"Lruall 18!!7, sarnellge-
!It,:iJ aal] t dtJIJ.,,·\rlt-went '·an den ~ll!;poch.'l.lr.
~l'nt:'rHal \,1:1 Jrl\ot'nechtco, ontJetHlefi \VU het
volgende

LOlL Europa tVI rt} ,.1(1 ~atflJ tnget'oerd "'lor
~en "aard .. I .IJ' ': I '1::l.61.~, nl( cló K""pkolo

rtlof,: t4 [,:Ti, ' 'ft l>..·l.,~onh~lll £:!:..l),ROJ.
ran nnd~re f.u./i(.,tI "d' ~atal 'VOOf een "'":lame

\:lI} !::!I.ï.!:! l/jl dt· Kaapkolonie flx,ool, ,-,tI
1Jl'lngoab.~~1 .!:" . .t:!ï,

l"1t X:ltal \\'t'I1.f IIl$1Cyoen1 \'Oor C€n w:tardo

t ;111 .( I ~:t.~'K'i. lilt dl' K:lapkololllO .f I ~'_;J:jf)7) lilt

th.. Or:UljC Vlljojla.:lt £i112J I. lilt Dt'l.t~o.:ltiai
i :fJ I;~.-) Z,llIdu {'CII tot::tle \Ta-arde 'aH
.( I.:! 1:J.-;7~

.\.111 111\oerrl·(. !Iten werden daalToor ont\ ;]!I_

!.;'·u gedurende ti ouand J.muan £; 17,P:ï
17. 4tl en ;;,,,luJ'~ltde de maaod Februall
.!: I'Jti,ï7li IK, :JII

Il" vOOruaalO~re go~dcren gedurende f'ebrn.1T1
1Jlg'~voerd, W:lJ'Pn ~ln.clIfDerlén 'ooreen W'aanJe
\(lU £1 '1J . .!i ~ kh"rl?euUl.akte onder. Cu hoveu.
klC'roercn £:q. L~,t, '/Z('J' eu metaalwaren £8-1,5 I!l,
krnmerjJ en nlw""ur"n £'l.q,J.'lO, spoor\V"1(rnatu.
rlMJ £ [:!4,XI~;, g"uvern"ment.!l~ereJ) ££>O,OïO •
g'l'oot ,·et ti 1.7:~leli klein vee £\8,[.56, oiol\lll
£ l,lf24. mieli,,· eli kniferkooram"el

haver e.n bavc";~ld £L~·Il, ""v~,,~u;':'~"Jt":".;~~~ii.~f,;i:~~,itijiii.vel'llChe aal'(l1. . ,t::lIi3, do,; II

. ,uk.,r £J 6,G5.I.,

---_

T j':. ti \.411 dl ,tlldl(CUrl'TI,
'. k, II I!.!', n ',il! lfl'll I"aa,d
r ,. r' fJ d,a ZIJ J-it'IJI)(" lil de
!.! 'I JJI III~"1 !:!t'lllolIH"'ct.f'f'rd

I ·1, " l,jl;";t'lIdt·:1 l)e' 1~~If) eJl

'0/ • 1 .: \ Ilfdt Il, oul.: 1)(·, t'Jf~1l I. IJ

TI .III!,! JJ!)( k ln()l'C hO'I,[, n
I .J" 111_', IJ I" r,t dn-HIIII rt.'

/ I 'Illd.! JH), k ,ll~,)()k t('.

\ "Il" \( ,hO()~II'g rUil
' l l ....j , r JoI ... r

lI' 11),/ IrlpP"'t \\f)jde li!llt.

f ( IJ, "I fI T.trh {'1' fl da,:.;-IfÓ}f'k
dir gt !IV Illdf' .lllIL,

C,II' IK: l.-; JH 1 Ii.Jn! kj IJ&;t'lr

/, .. ''I' r 11.lr-rC hcdt /JL:n
j .. II, lt ~11! l:o-\ p, I J,t.u

.,
'"§...
j
.&

IH!)
H9
365

:...

.VeslcI'Jk
1.IJ.I,leUSJJds.
Oostcl'Jk

Ijt) 'HL'
! !! .iI ~',3
J n 214/7

Totaal

lIatt'rllln.!·\l'r\q.r H't:-;t\':Jjk, 1~!~-; nl) J,o.:JG
uI rJJlddc!l.II,,r eli. J8J.\ nd ISflt:, nd, on-olrt liJk
I"U-'I lid 1~lt, /I/ 111'(>1/\'),)1..: It(!}'::'1 lid !jLlti
Ui' 1 totn.il, /.,'1'1 n). J8:}t., JIll.

t PeZt"> cIJfer'! lij I dt! tol.d_·11 t:w d,. J"lf:k Il IL'II

V:J,', de vLr~1 ,lit Ihlc ~1a.IJf)II ... Z-!Hhlll \"'11" :111';

tl.,"'Chen Jl! ailds..:l'4, 1)1 \\()td I Vr'r'\tld,:r,l 'Il .. 7. dJ.,:
v.!l'det.·l.ng ph:u:s hL"t'fr ZIJ !Jjn oud,·, ,\ "P"_'II .l1\'1
,,·t.'rand\;rl'q LJJ \l!lth .....lllI,!{ VRll de 0,'IH ...·/1,.:'

001
1 fn,.

~hen 111':( J\:l.JI'lll]~dl.: l.:" r.l:ulu,lt.! gUUVC!HCUIC1IfL'1l I
C:1 Ijl L.:lI:<dJ.tPIJ j' 'I.

~H-nal. hot 1!f)or,J'~J'~ .... t\l"dv:lnppo)r'1...'1
(,'"ell d,l r dell \ fll ..laat I'" "";Ig'l'1I0flll'1I

1

7.111] C

\'er.;l'l Jkll/g Itil r lt.. J lll'Illl" IVt!feenkO"'IClldl' w~_.
la'] VLll ...dt:n j Llr .}l,jlll.: ..:l.IIJ~ ZIJli.

~'('l, fill .. d, rJ JH"" \

I I -" 1'~ldHr ......., t!1 III II liJn

Jil I.IJll J..''''''dl)óH ~ tt ,
1111\\ 1' .. ( ("'111 ... ddt! 'an

''':'' II \, ',rdt L!1)e-dg<·kl ril t
' I. ,j r ,\Ir r~'I' ~('t..ft k"lIli~

'il,dp \ I I ~ad('1 lllg "Pil' Of'l

'I I,qi lL 1IIIIJUlld_\ Il... kl.d~

\ I" JJrl \! rrl-l ht II"Hi,. L.G!'

II...!: ,II/or J, Il "(JUf/.,:lt'l

\ " 1.1' I II
."" f .\fd. Iba I

seIrU ?V:\.ARTDERICHTEN.
I \ r I••1.[1 \.~ I

I ,- \ 'Ht 1.1Vd ; ,~ I
~ I:, rrl Il. \ 'II \1_....la1

\ I , I'~. 11 ll:u k , l r..tl,: " "\.10 H, (_

,-\I,

I~ all \ .10 ""£ilk..n
k ( Il .. Ir. \ an LOlld\'n

'I f 1.1' t. lan ''''''l1llt lt

'" '(1) . fn. "ln ll! h';t!al •.w,
I. I ...."IIII ..'\n'l.fOtl

1. ,..JJII C3.bIIt,.' V;lll de kll"i'havcn ..

\ fo:';1(TkOKkKN.

II' I ~II lI:l.lH fo;nJ"ft.lnnd.
~If .r ''''(I.f' llArk K1udef(h ... n:J:1r ~t

J • f, "'! ur;.!

...., lt· I.,.rl (homn''lt'r n!t&CGuam
, 1:'>" ....,. 'I:\oar -\u~trah,.
... I IJfirk Hose, nn.'lr B!lrbndt~.: ....

~1_" ....Il 1\\:1r::l"ll t'!Lc.lll', nacr "'lt3thav([i~.
'\_ II \1'" '·hl'/t-')l'. naar SiDlon~af.
I,L_ ...~ \11 [r:\JtL..,ln.n. naAr AIUl, .. h;-.
/'J_ .. -;J~,.r" tJU4l IcitAt..oc.
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Sprekende O1'er dat deel "Iln de openingsrede
"an bet Kaapsche parlement dat handelt uver
de pogingen der ministen om ecn gematigden
in ..loed nit te oefeDen'ten einde vreedzame betrek·
kiogen met de naburen te onderhouden, z-egt de
f'ulbsl'/Il 0.((. :" We mogeu ondersteUen dat de
staatsman die "er:wtwoordeliik is "oor het op-
&tellen de.er tinnen, ook de Zuid-Afrikaan"cbe
Repnblie-k-jazclh voornamelijk de Zuid·Afri·
kaansche Republiek-op bet oog gehlld beeft.
Want de Zuid-A f,.ikaallscbe Republiek dunkt
het" tijdperk "nn voorbooldeloOl.e moeil!lkheid .,
aan ee~ gewezen centen minister der Ka:lp.
kolonie eli mag dus in de eersle plaats aJmspraak
maken op eCII soort "nn apologie van de hnidige

.""'*Il""'--" - "cering te K:tapstr.<.i vooraJ 8inds die~; r , \' oorst.e Dliuister tot hedou t-oe nog niet de ge·
. ;I ringste boote beeft gedaan voor bet door hemI geplMgde onrecbt. Dit.oo !tijnde, badden de

: mellscben in de Zuid·á frilmnnsche Republiek
misocbien wnt meer mogeu "erwacl,teu dau d"
nederbnigende "orkJnring Vlm den W3arnemen-
dOll gouverneur d~r Kupkolonie dat ' miju
minUiI,el1!"oortdurend pogmgen bebben iJl bet
werk ge~teld 01Jl e..n gematigden iu ..loed uit te
oefenen.ten einde nee<lmmo betrekkingen met
onze naburen te onderhouden.' De indruk in
de boeren·republieken, bij het lezen de.er
woordl.lll, k:w niet IUldcn wezen dan dQ[ die
pogingen erg biizonder gem:itigd geweeat zijn
__ per ~eiden we, nl te gematigd. E,· iBo..-er-
driiving m~elijk, ook in politieke matigheid.
En wanr den "3JU'nem~den gou'4"6rneur der
Kolonie in den mODd "ordt geltlli[lldatde ~prigg_
8ivewright combinatie dl' vreedzame betrek.
kingen met de nahllren hebben trachten te
(jnderhouden, - .,11 deZ4l ..erklari.ng benoorden
Orllnjeriviêr mei talrijke korrels zout worden
geil likt. N~, niet ,. oua minilterie "
h~"ft dil weeph:w "l1n Zuid-Afrika in eve.n.
wleht g !mneIen, maar de boeren der Kaap-
k;o.lonie, do Afrikaner ''Bond, het pobt:iok van
o,,~L~,rl, _lineD nis Hofmeyr, prof. de Y08,
lir. Ho:ll'man, M}vokw lIIa]"n, da. Moorrees. D.
P. van d'Il.H~"er,M. J. Prelorin!!, d~. Botha
eu b,!ll\llerdlll\ IIndeMu, ui. mede TrolIW'lm ala
mev.f. ~~M\"~ do W~ en vel., anderyn

wleu eal'Q toekomt; waDl1ll6r hed~n een
dl! booren-re~bUtlken eu de

~~_Pi!l,h)!\W ,ajm oDwaa.l'IIlhjjllllikbeid is reWQr.
""",,~.,., ... ill _rif il VUl en OD-'

doch ~aok tLi dim Afri,~I!"d_n hiodeu wo,
(\1\f8 'hQ)d~. :act ware
(1; Tall d~
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Aall de" Eeliteu,·.
MUnbeer,-Ik heb weder een inteekenaar voor

uw blad gekregen. f.KN YOKlIls'

Het ia waarlijk walgelijk zooals de EngeJscbe De hoofdrechter zei dat een zaak voor hem
kapitaliaten scbreeuwen'om oorlog. Zij denken gekomen was als rechter van de week, waarin
waanebjjnlifk het nl gemakkelijk welon seker Geduld voor den resident ~agistraat van
om de Afrikaners we.g te blazen. Zij moeten Stellenbosch terechtetond, beechaldigd van
weten er'i8 een God, en 1lls-.10 het niet willen geld"erduistering. Toen de ZMk onder ver-
weten,wetende 'l'ordrukteAfrikiLnera het wel. ÁIA hoor wu pleitte de beschuldigde 8cbIJ De
sij niet puw maken met de en als zij aaak werd door den precureur-genernal

,- ·c~Ior·..nlh!n VUI~lWl",!!lrIWl'_.'A.,· Jl.aaIHvl!"'~A&t.®P. Jn48i~~t onder wet 110 ..
in ge'l'alr. Et word,t '\Táh '1885,' un laatatgenoemde' t"erooraeelde bern
bet lIChiJ'}ttof sommigen rich klaar maken VOOt tot 2 jaren harden arbied. Onder de bepalmgon
oorlog. ' "IlO genoemde wet kan de mag1strMt niet meer

Hoe trenrig is het ge«t-eld met Di Pat.·;o/! dan een jaar straf ge"en en de rechter was
Boe diep iahii ge't'alleu ! le "liu editeur niet de- van gevoelen dat het vonnis verminderd moest
selfde die boeken. teJren de Engelsche regeering worden.
gescbreven heeft? Roe jammer dat er zulke
mel1lChen onder ons zlin !

De uwe.
P. J. C. VA~ ZI.I(~

"ol~d ge·
w~tiikmop.
in Natal eu de

w'oord aan-
van den vrede.

"ormt .bet optreden der
RetPQbli,ak~tb leg'llltOver de llgitntie in de Kaap·

groote '~aIinte in bet b-ell'ustzjjJl
l'el:ht. en beueden de Oranj&rivier

riliabUr. De Bepublieken toonea
• met de dlWJ da~z!J niet, de eauvallende part jj
zjjn en bU ,!,-onde harer woord~oerders, o.m.
bij gelegenheid der TOlIlS\'!lJlI.VrU8taatl!ehe con-
ferentie, dat lij eerbiediging van ieders rechten
willtn. Hot l!:Qmtnoch in - den Vrijt!taat&ebcn,
noch in den 'Tranavaa!sch\ln volksraad voor dat'
eeu der 'Ieden geheele f'edevoeriugon wiidt aan
de nangelégenbeden in N",tal of de Kanpkolonie.
Men maakt er ziin eilfen binne.ulandsche zaken
in orde, die wCl'keljjk genoeg to doen geven,
Als in -andere Z'ui()-Af~be parlementen
eveneens gehandeld'werd, sou het er zeker heel
wat bet-er uitaien in Zujd·Afrika en 'lOU de
'Vredu, die énorni bedI1!i~d heet, zeker veel min.
der in" geva ..~r zijn, Niet degene tegen wien
wordt opgebiW; ia sehuldig aan vredebreuk."

HOE KOMT DIT?

Griquut-ad, G April, )il~'i.

VOOR HET VOORSTEL·DU TOIT.

Grijskop, MiddelbUIg,
9 April, 1~7.

.AaN den Redakteur.
Mjjnheer,-Hoe kritiek zijn toch niet de toe-

standen in Zuid-Afrika.! Moet de HollAndsehe
Afrikaner niet uitroepen: "Wee mii dat ik een
vreemdeling ben in Meaech en lang gewoond
beb in de tenteu Kedan, bii degenen die den
wede haten ?," (Ps. 120: 5, G, 7.) Is dit niet
precies de to:.tand van ous, Afrikaners? AI
wat de Afrikaner doet wordt miakend, en hij
wordt yerruiad.

Niattegemotaande zjjn geduld en lijdzaamheid,
en wat meer &egt" ziju recbt all eersteling in
bet land, wordt .bij met al ziin loyaliteit o_ver
het hoofd gezien.

Maar mijnbeer, wst zullen wij daarbti stilstaAn
als degenen die geen hoPf' bebben: wji zullen
op den Heere hopen en de toekomst in Zljne
bandel! laten.

Doch de tijdeJa zijn kritiek, en de nede en
bet algemeen belang eiscben van on8 dat wjj
in belang v~ den vrede in Zuid-Afrika JtUllen
nitapnken, daarom bebben wij ook l'9rlangend
'uitgesien naar bet paMMren van een I'e8Olutie
iJl dien geaat door ons p.rlement, opdat harer
majesteite regeering kon weten wat:bet gevoe-
len ia van de KaafNIChe boeren, en meer be-
paald van de oprechte Hollandscbe Afrikanen,
Clia &ot motto hebben, "recbt en gerechtigheid
verhoogt, eeu ..oJk," maar de zonde en het
kwud moet geltraft worden, daa~ eiachen
wij ala trouwe en loyale ondérdanen van bare
majesteit dat de wede met de Znid·AfrikAan-
lIChe Republiek behouden w':)rde,'daar wij in "olle
aymp.t.hie met d. Tr,nsvaal ziin en een oorlog
met dat laad niet andera dan de _t nood-
Iot'Mre ge ..oJaen voor pheel Zuid-Afrika heb-
ben lOg.

• Ten-jjl ik ecb.rijf ~ ik de JlidflJM J.Yelr;'
III -haJldeil q ui dUriD bet TOOrateI·Da TOIt
~ hili ..... c:\eiaut-lntIM IaÏ4roattml$.

, '. Na. ~ ;,,. el' nie~ poót ..... in
alllelldemeoi ~ dell beer 1IIJleI? II Ht niet

- -- "te'- -il9i~ ill áie. "n de regeeri.ng der
- Znid-Afri.bauohe Bepabtiek? Door te _pre'

keil ftJl ..me"en te verbelpen," pat bet
parlement in aekere ~te erkennen dat er
gri6'l'en beaiaao, waardOOII.de Gecharterde maat·
lIChappij ges_kt· nl wOihlen, en dit kan een
..erkeerde nitwerking bebben. Bet ..oontel·
Dn Toit komt mij al. .eer gemaU!rd "oor en
bet beate van de tWee tham 'rOOrbet huia, en
wii ..enrachten van de Afrikaner leden dat zii
dit jaar getrou "er bij elkaar znlten staan dan
verleden jaar het geval ...·as, want un on~
p.rlemeut -zal de loop van J::lken grootetijka af·
bangen.

ReedA bebbeu wij gezien dat je heer Cba~.
berlain doet wnt hij kan om eCIJ steen te 'l'ID'
den om de Tranlvaal er meê te gooien, ..nndlUU'
zjjn vraag an.n den beer Schreiner un welken
kant de Hollandacbe Afrikaners zulleJl staan
in geval.Engeland met de Tran..,ul in oorlog
komt. Welk eene "raag! Heeft hij dan niet
van MozCII gezieIJ dat hO, hoewel &nll F:ullo's
bof opgevoed, tocb Israëla part opnam? De
beer Chamberlain kiest partij voor zijne landge-
nooten, en boe kan bij ,-nwncbt.en d.t een ouder
of zoon zal rien dat zijne dierbaren op onrecbt-
-vaardige wjize "'orden u.ngevaUen en met '-oor
ben partij kiezen?

Mijnheer, het jubilenm Tan bare maje.!teits
Ee8tig- jarige regllering staat gE)\'ierd te wordeu,

'maar wij "ragen beangst: op welke wiize zal
het ge"lerd worden? Mage zulks tocb op
zulk een wijze geschieden dat ook wij kunnen
nitroepen: ook ons is rooM en gerecbtlgheld
gegchied. .
- Vergeef Dlii, heer editeur, dat Ik zooveol in-
breuk op uwe ruimte gelJlJlakt beb.

De ull·e.
M. J, PRETOR Il ~.

WIE BEWAARDE~ HET E\ENWICHT?

;j .-»» : -'t
OFFIOIEELE KENNISGEVING~N.:PHrLtl'101'OW-~, 12 ,ApJlu_-Een groot-e. v~r·

pderina VIUl inwol)ern van het dorp en di.stnkt
I'hi-li,PII!.own bo8loot met algemeene stemmen
dAt I heereu Schreioen yef'klaring oor bilt
aluiptocbto()()mitl::korrclrt ia met betrekking
tot.dc".asmp.thie der koloniateli met de Trans-
vaa~ traebtende de uitlanden eIJ kapItaliIIten
de oorspronkelijke be"9nera van hun gebeorëe-
re.~t zoo duur door han en hnnne voorouders
gek~ht, te bereoven. De kolon~ten'zijn ..~r-
'Wonderd dat de heer Chamberlain een tWilit
wekt .te verwekken door de TrlIIIsv:w!Jlcb
zaJcen te onderzoeken in pla:t-ts \"411 deon sluip-
tocht en de Charter corrupties. Zii verkou wea
dat het comité onpartijdig en onbevooroor-
deeld a.a.I handelen en een bloedigen strijd !IJS-
schen Engetschman eli Afrikaner in Zuid-
Afrika lal vermjjden, hetgeen b.et d~1
IIChjjnt .-an den jin~bond, die een k1el~e 1Jl1f1-
derheid van kolonisten vertegenwoordigt. De
hmdeh'ij2.e van den heer Venter :werd scherp
veroordeeld; bij had geen llutont61t om getut-
genis ten aunlte van de Charter te geren en
beeft deshalve het vertrouwen der kolonisten
verloren,

Tot de prallijk der gcuocskundc in <le Kolom,
is toogelJ\t"n dr. Y. A.. Piper.

Aaflgestel-! zijn tot: Ils!I!stent.1'68ident-·oagilltr""t
Duncan Dunbar Leslie ~OOT hel dtarrtkt Some ..... '
()o,;t: tot vrederechters: Willem Jacobus te Water
v~'r het dist.rlkt Hiehmond, F'rcder'.ck Johan
Bernhard L..'l.n.ge.rlt1!lH \"<>01 act Ka.'\..pscue dist f"I kt,
\\'illiam l1u"rge A!.:",o.ndel· T.ljM,,1 "'''''r hel dl"
trikt Fort &."r"r" \\'iUiBm Miller <oor he ,b .
trekt Willowmor»

Het pl·-".Jkkl' hof lê L.t ...!} GI'('.". afd<lflln~
Roberteon, ml ;..~hou,l"n worden op ~i .A prd. d'\I
te !\anwIJl()ort, Colt!&ber~. sal in het "en'"I).:' op del!
3.Jen Donderdnz in de tIIQ.9.nflg"ehou~jenwurdeu.
Het peeio.lieke hur te St. Helenabaai %lil ('I' 23 deze-r
gehouden word n, dat te Klci,,!o()Ort, C itcn hage'. up
VI M~L

Tot uitreiker l"::.n pn.M"'ll I\l1U knffe-. rt' \'L_1.!.:-
stAf Pomlolnnd Oost. is tlAn('t'slcld eerw. 1', Ha:.
~,c" te l nd we R_ W. Gordon.

Gepn bj ieeer-t U"OnJ t CCD wet SOli t werp Om \Td 21t

van 188"3 re herroepen, zoo ook dl' Innl':Hirnll b.
wet, alsmede c(>11 wctsonrworp {«lt R1Io!'lelhng van
k.ommissa:ri. n "oor de vcrminder.ng van de i 'H-
blleke schuld dcr Kolonie.HOOGGERECHTSHOF.

, Dr. G. M. Theal in Nederland( Voor deu lioofdrechter ,ir J. lf. dt 1/llier"
"" recluer Bllchallau_)

MAANDAG, 12 APRIL.
t'it eeu verslag vz n een verglid,r:ng der i'Kon-

inklijke academie VRn iwetenscbappen." in ~ e-
derland op 8 Maart l.I. gehouden. voorkomende
in de ;Y",[('r/mtd<d" 81(1.01""0111""", bljikt dat «nz«
g,,~chi~8ebrijver dr. Thenl teg-enwOONlg W"_" til
eeue rëde hield over de bronnen "an ltud
Afrikaanscbe geschiedenis. WjJ nemen bl'l
volgende uit dat verslag over:-

" De heel' Tbeal, buiteulandsch lid uit K ......p-
stad. hondt daarna in de Enielsche taal een,'
rode: 'On tb~ 80llrCCS of South A.frican hIS.

bospreekt bij de schel-
monnde)'.in holen 1I-..n Ce
gegevens in den bod e m.

waaruit b-et bestaan VILli oude btHVoners .bljikt.
die op zeer lagen trap "an beschaving stonden
de ruinen van tempels in 1If3.shulllt-land. ""uge-
legd door een voorsbands niet IlAuwkeurig h'
bepalen volk. dat iIJ beschaving hooger stond
dali de drie rassen van inboorlingen in ZUid.
Afrika. maar toch in zijne bonwkanat lang niet
den hoogsten trap bereikt had: de talen. aeden,
mytbolog isehe voorstellingen, recbt.sbegrippen.
godsdienstivan de dool' de Europeanen in ZUI<1-
Afrika gevonden inboorlingen. wier geseh ......:l-
kundige berinnenngen ook bij de boogst ont-
wikkelde Bantu-stammen geen drie eeuw en
t-erug!l"-'1n. Hij gnat daarna over tot eene be-
spreking van de geschre,'on eu t.en deele gedruk,
te mededeelingen over Zuid-Afr-ika, achtereen-
volgens gegeven door de Arabieren. de Port u-
geezen. de Hollanders en de EngelscbflIl. De
historici der Arabieren, voor een deel in het
Frunsch vertaald, vertellen "Tij veel over ZIJId-
Afrika, maar bet j,., dikwijts niet gemakkei"" te
bepalen wat zij bedoelen. De boeken der
Portngeezen zijn op vele punt ...n niet in over-
eenstemmiug met wat de archieven geleerd heb.
ben, die nog slecht. t->n deele onderzocht Eiln en
eoewel te Lissabon nis te Mo:mmbiqlJc nog Hel
nieuws kunnen leeren.

Met de komst dcr Hollanders in Zuid-Afrika
in 1652 belli"t eeIJ groote vc>o!Tll.l1d\'Ou in bet
Holla.ndscb .geilCbrtl\-en en ten deele gedrukte
bronnen. De handelin!r"n en besiniten nm de"
politlera-.d te Kupstw, h ,t dagboek, door van
Riebeek aangelegd. en door 'iine 0p"o4101' bil
gehouden; déP<'ches "an de oomrnau<leur. te
Kaapetad Mn bet bestuur der Oost.lncU..<cb,.
Compagnie en omgekeerd, journalen v.n eXf*-
dities tnt onderzoek van het binnenland en vele
aIJdere dergeljjke be]a.ngrjjke documenten wer-
den te Kaapstad bewaard. Iu den aanvang
dezer eeu .. werd echter het archief ald:.ar zeer
verwaarloosd. %OOdat er veel verloren is gegaan_
De benoeming ceuer archief-oommÏA8ie met dr.
J. W. G. "an Oordt als secretaris, eo daarna d"
aansteiltng van een arcbi \"1l11A, e-erst den spreker,
daamtl den beer Leibrandt, heeft verbetering
gebracbt. Door kopieën "all de in den !hag 33n-
wel~ kopieën der Ka:1psche documenten '[Ill
de If'flmtenlin het Klapscb archief grootendeelil
aangevuld. Van de archieven der oIJde drostdil-
en, bii voorbeeld t-o Stellenbosch en te Swellen-
dam, heeft spreker gered Iwat er van te redden
Wllll.·

Dr Engelsche documenteD, eerst beginnende
met. bet jaar 1795, I\jjn natuurl[jk veel beter be~
"aard, deels te Lo~n, deer. te Kaapstad en
andere Zuid-AfrikaantlChe steden. Zij zijn
echter alleen toegankeliik 'I'OOrZ'oover Ejj betrek-
king bebben op ~eren tijd, niet to Gp den
dag 'l'll:U beden. Dit is wel bet geval in de
Boeren-Republieken. Te Bloemfontein i•• 1
zeer@poedigna.de "08tigiug van den Oranje. YrU-
8t<13tdoor president BOIloof gezorgd voor bet ar-
cbief wezen en het arebief tl Bloemfontein laat
niets te weuachen over. ln<1ie Zuid-AfrikaanscbE:'
Republiek daarent~gen had men :l.IlIJrnnkellik
geen oog voor deze beln.ngeu. De verwlL.'lrloo-
zing der documenten heeft '-oor de Trans '·ale ....
droevige gevolgen gehad bii yorschillende onder-
h:\Ddelingon. voornl bii het 'Keate-award' '"
1871, waarbij de gouverneur Keale groote la.nd-
.treken "un de Zllid-Áfrikaarrscbe Repubhek
lIfscheidde, die hjj wirer daaraan ZOIJ heb!.en
toegekend, al8 de Re~eering do noodige bewlJ'-
stukken had overgeleyd. Thans i. mell daH
beter op de hoogte: alles Wilt van belang lea"
ziin wordt zorgrnldig bt>waard eli dr. \'an Oonl,
i. Mngesteld om -in het archief te Kaapst..:d m
te gaau W<lt dllar met ht-t oog op Transl·ualoc!".
znken belangrjjks annwelP:ig lA.

De vele boeken 0\'6r Zuid-Af.rilrn bebben n:l
tIJnrIijk eelle zoer uiteenloopende waarde
F.ene eenolle vermelding verd leIJt "oom I \-.
lentij,,'s "Be!IChrijnnge '·tlO de Kaap de Il'ned"
Doope." met <hl zaaken daartoe b~hooreode.
Amsterdam li2G.

De stIJdie \'an Arcbieven en hoeken """f,
ecbter alleeu b..t 8kelet der bistorie. 0", ha,,'
le"end te zien moet men bet "ulk .elf I,,~r,",
kennen dat. &oOalsspreker in yeMld,illende L-,
zonderbeden I\"ntoont, zicb door Zijn ZHe""!'r:
de-eeu\\-sch en Bolltludscb karakter onde'
scbeidt.

De voorzitter dan ki den "preker. namen. J,
ver.gaderiug voor zijne belangwokkende 1",dntJ.['
die op den onvermoeiden arlwiJ mn een geh.".;
leven berust en wenscht hem :toe dat ",n
uitgebreide onderzoekiogen hem rJ 'I< I,,'

..eie belungrijke resultaten m66"n '·oeren.

TOt:LATfllG .

De beer Frederick George
toegelaten ala ad vokant, en de
Blayney ala procureur.

PROVISIO~EELE ROL.

Gardiner werd
heer Duniel P.

Adams ."s. Cape Colonial Company_-Appli-
katie "oor previaioneele uitspraak op een pro-
messe voor £300 !-l.s.-Toegestaan.

Findlay & Co. .... Bn.ier.-Op een veroond
van £175 ; min £66 13s. :ld., op rekening nfbe-
taald.-Toegeswn. 0

White, Ryan & Co. r.. Greenfield.- V001

finale adjudicatie VJ1.D den boedel ....rn verweer-
der.- Toere.taa.n.

Gebroeders Daviaon rs. J onbcrt.-Op een som
van £25 1~. 4d., balace "an een promesse.-
Toegeslaan_

McLoed -B. li. P. Perrins. jun.- Voor her-
roeping vall order voor aeq IJestratie.- Toe-
gestaan.

Steyn & Co. r4. Heroitson. Jeffery & Co,-
Dergelijke 8p,plilratie.-Toegestaan.

Alford, "ills & Co. rR. Bot.man.- Y oor fiDlUQ
adjudicatie van deIJ boedel van verweerder.-
ToegestaAn.

Kelly r8. Le Den.-Op een promease voor
£ 12G.- Toegestaan.
Bernstein "'. Colley.-Op eoIJ promesse voor

£423, min, £.5() lOs. !KI. afbetnald.-Toege-
staan.

Diekaon en Co. ,.•. Broadbead en een :md.r.
-Op een prom08lle voor £400 58. lId.-
Toegestaan.

Baumann en Co. .... Cilliers.-Op een pro-
m_ van £7;!. 168. 4d.-Toegestaan.

Master t·,. Ferreiraa executeIJr. - Gewone
order .t'06gestaa.o.

Witbinabaw en Co. "•. Lindsay.-Op reke-
ning ..oor £;lij Se. lId., goedereu verkocht 6I1
geleTerd.- T oegeetlllln.

Ta.felbu.i havenbeatunr .... E. Romey.-Op
rekening' un .£894 7s. dok·rechten.-Toege-
staan.

Gebroeders Stephan ,.,. Annandale Balcing
Compuy.-£110 118. 9d. balana op rekening.-

Tëf:~ eo Co. 1'1. Figs ot.,y 091 ~
tda~ ~iliahQW'~ > <' ,<;4-'."'''''''

a.IUlIILITATIEI.

De boedels 1'1Ll1 de 'I'OJcende penonen werden
on~ uit 1Mlq1l8ab-atie: J. M. McDoDaJd,
J.J. LouhlerJ. G. J. Basson, H. Albertiin, J. J.
Piton, J. L. tsteyn, P. J. A. du PI_D, P. J. J.
de Villiers en F. 'V. Baxter.

AIlftAIlA1IS r •. AIJRUIAlIIS.

Deze wu een applicatie ..an de vrouw om
i" jO"lIw [XwJ",ri. eone sktie voor eehtacheiding'
in t.e stellen wegens moedwillige verlating.-
Naar den b....,or Jone!! Terwezen voor r.tpport.

I'ETITIE Y.,~ HEI.E~·.' OPPEI.,·

Applicatie voor verlof om.te dagvaarden voor
hen.tel van ochtellike rechten. - Toegestaan.

l'ETlTIE GEllROEDERS li'AUIH.

Applicatie 'oor !aet absoluut maken nn efn
rule. "i.i in nMm vau de petitionariaen van
zekeren grond in de nfdeeling CaledoD.-Toe-
gestaaIJ.

1l0t:DF:L WIJLEN SIR CIIARLES ~II.I.S .

Applicatie \'oor het transportecren \'3n vut·,
goed 111 de Bfdeeling Peddie aan den boedel.
!!:en ruif "i.; werd toegestaan.

BOEDEL WIJLEN l<IACKESO KCLli.

Applicatie ~oor bet registreeren in naam nn
Jeu eerugen ZOOIl. van zeker "!gendom in het
diatrikt Glen Urey. Eeu ,.,,1, ni8; werd toege-
gestaan.

l'ETITCr,; UCDTSIIOOHN ,u·DEF:I.ISG<'I1.AAD.

Applicatie I oor het trans(>Qrteeren van zeke-
ren grond. Een rtde IIi., werd toegest8Jln_

l,nOSES t"s. G()();:'E~.

Applicatie "oor echtscheiding, daar "erweer.
der verz:nillld beeft echtelijke !Echten te her.
stellen. Toegestaan.

110EDEL \\'I.JLES D. P. KIlIJ~AC\Y.

Applicatie .oor het absoluut maken mIJ een
rule nisi den registrateur "an ncbten macbt ge.
vende om eon verb lnd van £Zi!O te IIChrappen.
ToegestaaIJ.

DE· BRANDZIEKTE-WET.
SIJtberlnnd, ApriL J -"~Hl;YEil r8. IIn·EIl.

Applicatie voor echtscbeiding eli zorg der
kinderen, daar ·...erweerder "erzuimd beeft ecb-
telijke rechten te herstelleIl. Toegestaan.

KO. 'IN(;JS n. JIIITI'IIEI.L.

Dit was een ~p-p"'1 tegen de uitspro.a.k Vlln den
Irulgistraat 'l'allJK-lIl1p8lad die de verdediger tot
eeu boete "an £3 veroordeelde wegens o,er-
treding der municipale regulaties van Groen· ell
ZeeplInt.

Na argument wees bet hof het app,'1 'l'au.de
band met kOBlen .

Daarna verdaagde bet bof,

Aa .. dm Edi/,.,"

Miinheer.-\erglln mij iet.s te zC1'gC'n n\P1 I,·'
sebrijl'en '''"n dell beer flri t.s. '-;lI1 "",it.IIlI·J'
De heer Brits ze!,rl d ..t hii li" r.::aanden '0'>" k
teIJr isgewee t. Maarde heer nril.lJ",,·ft <pr",., ,'"
da t bet juist de tjid wru; wanneer l...t ,,'e ,,\,' "
gezond is. Verder, hoo ,-"",t hd lII..t Itel k f_

zen 'Vau iu.spektcuTS di~ £,~ :.... in eel! lIla.11.

k:riigen? neen fatsoenliike bocr wd 1I.'I~k"
wez.en. Nu ,-rr.lAg ik de n>l!e{'rmg (I f Lt 1 !
lijk is om menseben o,'cr dé t_,"urcTi t .. ",.~ ..-
om den baas op hUil eigendomte "1,elen_01l1.,,:o '
bezittingen te ver\VOCSlcn. die Z!I met Ill," Zl"··
verdieud bebben ?

Het Ïii n'l ,-ier maanden dal wij [:('fll ",'1' k
tenr in onze wj'k bebben. mnnr d" w, t ",., ~,
als door deIJ duivel. Het "dIllIlt In" d, '"
kers vnn de wet "eNt""n bo,,. 7~df I.1t't \,'

staan :tij haar dan ben ik een !JehnuJt'!) m1!, 7

meel' ik.

AANDEELENMARKT.

Van de bel·ren Joball Jansen & Co .• St.
Oeorgestraat, Kaapstad, ma~e~8 en .I¥&-
meene agenten.)

M:..,ndag, 12 ;A.pri!' 1897.
De uwe. {'JlZ.,

A_ .l \' I,,' I:
Abrkt ge.regcld.

GOUDA.Al'\DEF..LES.

African Est", cs 15. OJ, nantles 19. OU,Blue' S~J
11... &DAllD 63. Od, Bu.ffelodoorn 211., Bntirll S
.urica u. 6d, BAM>ato Banks 29s Od, Consolidated
Gold Fiekl. 1~5A,ClydPlldale Colliery 168 6<1, Orie-
kopjes (DiAmond) a. Bd, East P..and 51. 3d, :&Mt
Coal .nd Gold 15s Od, Florida lO!! Od, }'reD~h
RandJ lias Od, Geldenhtl:ia 1;.tat" 64s, George
Qocb Sh, Ginsberg ~ Molyneox West 3s, Prim.
rOtIe8 8la, Randfontein 30s 6d, RobilllOll Di&mond
l&a, Roodepoort Heidelberg se 9..1, R&nd ,Colliery
SJ 3d, Rand N igeU!Is, VoreJstrnis Consolidated
Deep 188 3d, W,t ... terar.nd Deep 301! 3d, Yorksl98,
Sbeba 428, Vogelstrnis IJotulOhdated Deep I la Od,
Worcester 8b Gd,Witwatersrand Deep Hs 6<1.Yoru
Hs Gd.

A !fDKlLII AA.Nl>EBLCN.

Argus Comp".ny 258 (M, £g-'.s ÁI51lralICé IG,:;s
Od,Oolonlt.1 Fire' 195, Commerei'\l Fire Ms Od,
Equitable Marine !Os. Owudlan A.. arance 162.
Od, Coloaial orpb&n Chamber '=34;;, S. A. ~
elation £%11 Uen. Est. ~ O,pIwl Oh&mber -'200
O!!, S. A. VUDng 42. 6<1, Standard Bank -'&I,
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P. E. 8ot.tiDg s:n, G.l, Union &atiag 3i. Gd.

IK BEX XIET TEYilEDE\'

Aa" d"" £Iilrur.
Mjjnbee.t,-Tk ~ie in een ,an uwp .' Tl!,',.

een brief w:utrin de schrijn'r l<'gt ti:. tw, I
stu zijn omt.-ent de brnndlif'kt._.w!'1. "II ,'. v.
nIJ zwjigen dan is bet e('n teeken dat ",. t .... I,
den zijn, Ik ben du, I'erplicbt tp "'g.,.~11 ':
wij gall8Cb niet tevreden ziln_ AII..e" de
spekteUMI zijn lenOOoo. wau' .. irelJ wal,:, '
is. maakt recht wnt krom tx.·· Ik "c"fn J,'
hun niet kwaliik. ne lY,eren ",,, "":",-,,,j.
met de wnt. Wii be!Jben de w ..t I"'£",,,·fd ,
vinden iD ba... niets dan marn. mocite, <Ink,_",
en sc.b...de. Boo v.,le dui%er.den IXJ"d"n k·
gen de Inspekteurs "n wil h..l,bt>n er Ill'~n 1,,,,,'
"a.n. \Vij bebben niet iem3nd noo<llg ",!! p' _

t.e IPeTen hoe te boeren. W!; :roll~n n"or ~_".,
in .pekteur- lnisieren. Mog-e ons pa,!~rn~lIl d--
inzien en het geld beter t,...,.tede!l. n" ,.",_.
ring kan liever ODEe kin"."...,n met ,ht L.": I

laten leeren. dll.n z!lllen wii t()('h ,,'t. d.",",
:ien. Onu kindere lJ kunnen dil" nc.g het bo' .
nn,grooter dielllit zjjn. Zii ku.:nen dil" :,. I,

parlementllieden en magi.~trnten ....orden el' d
zullen -ii uiot noodig hebbeD .-reemdel:ng'c,,-
te voeren.
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