
ECONOMIC UITRUSTING °no~,
HET)iEBOUW IS V£R(OCHT

IOOUUD lOET UITDU lEG GBIUID lOIDEI.
Bezoekers aan de Stad bêhooren
een bezoek te brengen en zich van

temge aangebodene koopjes verzeker-
er.. Verfeet niet:
Je'f'oorraad moet Verkocht worden.
ftSlWa ..... -.~,....

" DéËëonomic uitrusting CO.
"I HET OEBOU-W IS VERKOCHT

De Voorraad moet nit den we!, geruimd worden
Bezoekers naar de, Stad behooren om

een bezoek te br"ngen, en zlch van eenige
dsr aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet met :

- De Voorraad moel Verkooht worden,
Boek van Plein en SPinstratén. Kaepstad

.._ !!fF«~'~
PU BLIE1tE VEB.KOOP-I'NG' Uifl8!ire1d~

V.AN

KOSTBARE VASTE- fft LOSSE GOEDEREN
TE

Y"''Ih!i;''!''.. '.~ Kaap de Qoede Hope s.paarbani laatschappij.
. 'VJaS~DPI~G DepartemeDt flD Publieke Wenen.EEN IIlgemee~e ".,rgadelÏnl! \'art 'ft lo I ral in de C..mit li iamela

;, 189Z. AAN BOUWMEESTERS. D~N;;lG~;;'"W1;itL:Wdi897;'
OlD~.",,;;M"'.t. TENDERS worden gevraagd

voor het Bouwen van Nieuwe Te 12 uur dq DUddagB.,
ItA'lmf"JIfVD StaDen, -Temporail e Gevangen~, M. t bet dllel ttm 'till Dftkttur- te kirzen t1r lt&ovulJillg \'an de be.

: z. te';PO\lWsrivier. .taando v~htnte ih b~t Btstuar. N'Otai'a~Ï(l5in Ilflqhrine ~k.nd door,
. ''': J?J8nn<m; Specificaties en Condi- mmat8f\' hree 'MJl'D"IUUetl t,f'b' haton ,.lIJ) de &nk' OIilnr" w,)fdell tot

'" 10 tl88 van ~ontrakt kunnen gezien en om 8 U'lr n.m. r p Maal dag. 12 d, z r, ILoal. aanecdu'd iu &etit J 9,.'"J" n dtD verdere mlonnatie verkregea WOl'- Artt! 24. v .n ISO".
MRRWI den ten Kantore van den onderga-
vakoo- teekende, en ten kantore van den

'Resident Magistraat, Worcester. lraAralarl_ 6 A"ri',)897.
Tenders duidelijk: gemerkt" 'l'en-

del' voor Stallen, enz., Touwsrivier,"
zullen ontvangen worden door den
Controleur en Audit-eur.Generaa~
Kaapstad, tot op DINSDAG MID.
DAG, 20 APRfL, 1897.

Tenderaa'smoeten twee voldoen. Ka.r~ttd, 1ó April, 1897.de borgen verschaften Voor het be- _
hoorlijk uitvoeren van het Kontrakt,
en zoodanige borgen moeten den
Tender teekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

-. ij AMng" ';W~.,,:'t.·.1l~,•.r" Rbimc tlÏ. UIU\10 "I~; Drakenltt in uit
bebbende uI

Puhliek Doen Yerkoopen op
WOENSDAG, 21 APRIL A.S.

Om 10 Ure Voormid~ag.

ii

G Et.'.Sl~
deq

net'r O'
p"r
Jl -n, .

~ Q/ed U, drcs't',rde Ka'panr I, n
9) Il' ; i II u.1 t:zda
20 YII}koaa ;:
8 Kof'Ïen 'tQ Kal~erl'n
160 SchHlll'o III;'" k~ n
ló \111I.h.i. n la'ltJll 0-1'11
t6 " " . 1l aVOl
-a " ,.' ;. (; arst
1 BokwnlleJl·(I~iJkl m n'en.)
2 Paar Achtl'r tuigen
6 " VIM ruig!:"
1 nowllr~s E,. ë i .o .. ,
2 Iluhbe'e VO)!"'-''1oegen
2 St 111 n 7. _ iogfli~
l! lVlltel V ten .
1 L,t "lktl'nen'O,8\'CI'

• - j

50 G aanz IHen , :
L 81 ijluIlchina ('I iciuw)
1 K'ruiwllg' n i :
LZ isen, enz., t'D~. :

R. P. MAL-Uf, Afslager.
8 Ap,,'. 1897. i i

VELLEN, Wol, Huidjn, enz., op
. COlllmi!(sie Vtl k chL lIoo

o
8te

Markt Pd,Ztl11 altoos verkregen.

In den BoedeJ van wijlen den Heer H. F. Simonis.------.._ __ .-.-. C. 0011 L, Ageercn deIS cretari ....re Onderg8feokrnde z,.1 publiek rlot'n velkoopen

OP WOENSDAG, 28, APRIL, A.S.
's l:ld,OE;\.:) TEN JO UHE. " IN "trband met het bo"e'l'aand. wordL mils d re k, nlli~ ge,;evell rlul de .

voJ~ende penln,n beho rlilk ~enooli, eer.I zijn n lOltlijk : d~ hl,t'len
J. r, DE KOnT&, W. F. n. Pl()()CI, C. J. F. TJ'KRL'Nen R. C. NEJ.80N.

O. GOUL, Agp-tlrellJe St'ert bri ..

Vastegoederen :
lijnde Een T.oHeA&Ild~.J, in de alom
bekende Vee plu_n': Ou~e . POlt
SchiereiJand, Krl'eftu &ai en J.i·aters
Hoek. gelegen te Saldaria Buit Dele
zijn de beate en geacbikate plutsell
bekend Yo"!r Tee. WegeDI d;erze!ve
bekendh~d il verdere' om!c~rijving
overbodig. i

Lossegoederen : ;
, KELDERG~REEDSCHAP :

84 StukYaten Tan 6 tot 7 Jegg"n, 17
Klljaten.houten Kuipen, 20 Je'Jers.
Pijpen en Ok8hoof lea, 6 Rijbll1ies, 1
Trap. en Ond r.balie, 2 Trechters, CJ
VIooljrs 9 Tr.Rj:\tenhout~n Ernm£'rs 2
"ruiven Ziften, 12 frrrr.enlatio: Hlik~
ken, 1 Azijn.vat. 3 oude Wi;r..,vaten,
3 ees- halfaam 1I.rRndeitijn Ketels met
toebebooren, 2 E 'rare KillS "'ijn-
pompen II et CO vo~lleiders, enz:~ e, z.

BOERDERIJ GEREEDSCHAP. :

1 O~lIen. wageD, a Ezel.wageqs, )
~fol-wagen op veeren, bijkans nieuw,
1 Ptntachhr, lOpen do., 1 Zwart
hp Ir.Jaan do., 2 Kafbokken, ~ cul.
tivators, "F'j;tgen,Ploegen, 1 Rozi1nen.
kete I, S Zceppottfn, 1 lot gp~agde
den neD Planken, I do Eikenl 2 duim,
1 Lot kozijDfD, en denren, I, do.
GrayeD. Pikken, Schoffel •. 1la~don,

I&· ... r ~."''''.ilO()Verzoeken uwe aandacht voor'de vcOfgende' Specl. Vruchtea iS!jcs.lOO Vrucht I(a~den
Artikelen. met deksels, 600 _keD Lf,~(j do.

Elk artikel werd ingevoerd voor den op handen zijnde Aken, 6 do. Boenen, 80 do. Uien,
winter. ]00 do. Patatall, 10 do Boa, ;1>00

be ; rompoenen, 100 Lemeen en Nart juHet zal U goed loonen Onze PakhUizen le bezoeken, voor boomen, 2 Draai IItee!lOo, 8 paar
Nieuwe Maui1Ia8 .l\ieu re Mal,lela Achter-tui,,(eD, 1 do, Beette-vel do., 2
Nieuwe fSaatjea Nit'uNo Walerprcof. Spa'l do., 8 Znngelt en kettin~IJ 2
~ieuwe Golf JerSf)'s , Ni uwe Gowna . Sran Jukken en StroppeD, ): do.
Nifuwe Tabbtrt Stoffeo Nkn-e Zi;den rn Satijn n Riemen, 12 Halte", 1 Enkel Tuig.
Nieuwe _tjode.llrt,n Nitu"e Ko~luOJcs ~ HUISRAAD:
Nieuwe Ooderkleeren Nieuwe XOIII,..n 1 Praebt~e TolelCO~ riCeI, Fide.
Nieuwe Borstrokken' Nil U"'C ShHd. en 8choefa'n boerde llDa\'ienn, 1 Voorkamer $et,
~ieuwe Komb~nlzen Ni':uwd Finnel Waaeh- Kleed. en Andere heels,
Nieuwe FllIlldl,ltl'8 Ni, U\\'o C'retonnrs Toilet. eD Andere Spiegel., SchiJde.
Niru.e Gordijoen ~ituwe Taf. I RI~drn rijeo, wllaronder leer oude oli.
Niluwe Handschoenen Nieuwe Lillten ItukkeD, I/zeren. en HoutEn Letle.
N~euweK&I;t Ni, uwe Borduurwerk ksnten en Katel_' KahonihoufoD :eD
Nieuwe Parspluie8 Nieuwe Lijfbanden Indere Stoelen. KahoDibouten Klee-
~ït'u.e Linolt'uma Nieuwe Tapijten der. en andere Kaaten, Matrua~n,
Nieuwe Dtur Matten Nieuwe Gordijn-palen Bedden, Glas. Aarde. eb Ponel~in

Werk in loorten, Keuk(Dgereedach~p
Geeftons een kans; Onze Goederen zullen U t>evallen; 1 groote Sto'f', Potten, Pannen,: 2onze P";;zen z;;n de laagsten. ' BakkJsten, eDI. esz.

• AJ '\I Eindelijk:
VEE:

200 Au teel Schlpen eo Boklren, aO
Trek 088eD,80 ,A,nteel Beesten va'ó
goed ru, 12 Ezels, 1 Rijpaard, 1 pa~r
Kar Paarden, 16 hsnd hoog, ó jaren
oud, 20 VukeDl, 1 lot HoeDden eh
Benden cn ,..at nog meer la]'wordep
aallgeboden. .

Vefferschingen zullen "erschalt
worden. !

A. B, De Villiers & Co., Afsla.gers:.
W. A. SOHOLTZ,

Paarl, ] 8 Maart, 1897.

ZEKER ged-o'te Van de plaats II G,O}le Eiland," beboOt'eD~e aan boven.
III no-mden bord ). ,
Dit eigt·, r'cm i. b. hnrJ alII rrn d.'r Vruchlhan.te lion de GOt dini,
Ilet iA h'plut m,t 7u,000 Wijlstolkeo, Groote D'auwlotom- en

Eiken bosch, h"lft 10'0,1 -.It" eli i- t veil;' l:itsrek,nd gr8rhd,t tis \'&.eo
zaai,.llIals. De GIb uw en lijIt. 2 Woolhu'Zdll. Kdder, Stal, COl ens,

LOSSS GOSDSR.SN.
D.: gewone '~rr"od K,I !er. en aliJer Bvt'tduijl{l rel U: chop,. al,mede

70 Sohapen en llokaoD, 23 Dee8lefl, Paard, Eul, Valhns en "'~t verder
opgeveild Lal worden,

Departement van Publieke Werken
Kaapsta.u, 81 Maart 1897. 'J. J. ~]M()l\P, fl1CU'I\tr Tr8'.

1,LND ex BEl'G & C,) Af:'lnO'Cl'S" ., :s,~ .
Paarlsche Spiritus Maatschappij

BEEIO:E:T'
AAN

EEN GOED ARTIKEL --------- --:'-i--r----_

: k7\I[·,·;t4'; '71
ft ._,,' ......."l. ,..:

llelangrUJte~ irerkooping
-( t

v4Li

VASTE- EN W$EGOEDEREN
AÁz,t

Dep ~A RL STA.~::TVXS.
~ X,;I~ '. jn-le van Di, kt!!l1.r J .t.: ont.DE o:ld'~rl!ttel Ii:~.".aj';f~'~~'~ar ~.iI, r ... v.ngëtr'~If"'Vërsllg ell Sllht IS'. d-

We. E.Chllllde tt) :kun, hCIft b('- zaken der Maallk haJlpij t t uit im )
Iloten J ul.Ji k te d9~11'Irk ot ,p;.n Maort; ter "erkielioJC van drie direk-

. \ i I uren in II.~ flJnal~ VAn rJ~ We'.'Op Donderda~22 dezer, 1!1f. Heeren W. A. JIJUUEliT. W. A
ten half' 1 'V~precies. ZN. J. 1. DU Pu~~sr8 en F. J. LR

zi;n Erf gtlcgl'n in 4~ tlrllllJtl H'llat KOUX, r'ie bij blur: willFel ng a(tr •.den,
Paarl, n et hl t daotip !!laanJe wd. twee VIII! wie wedl r ,el kie8bur lijn,
il'glrichte, groot >WOOdIU:8 met en t s ee Auditeuren in plaats Yan de
groot Pa.khuis, In 12 Stallen, allt'S htlf'r~1l D. J. A. VAN DER ~PUTI M'Z.N.
oader ijzer'CD dak. ~ira,nt ruer IdI t"f. en D. F M.ABA IS, Jz" i alsmede kr
lei nncbtboomen, d~lnen en alldt're Oeballdeliog vin de algomtene be.
boomen 'n was be~Jant md cire I lanKo>:qder maltacbappi:.
8,0(10 wi"gerdllok~~; hebbo'lde Dd vergadering z~1 tevenl te be-
eigen water, uit e, d ;.tandho'J "nJ~ ~luikn hebben of de V.x'1 Lduriog der
~ . d' . ' . ~ I h millllsch.ppij zal worden vt'rlengd,
"nIein, le nog noolt;~t ila J eert. daar h: t beltaan derz!'}vo met 81
LOBSR GOJi;J»'.RRN. Oolobtr aan~t afloopt.

Boerderijgereé4schap, III., Op last V8n de Direlr.feuren,
GruI'lI. I'ikkt-n, Soh4ffell, Mandeo, lse. I. MARAIS, Dzn.
1 AarheélrJl ~ 8'iJps~eD, 1 Klui.
w·gl'nl Za.geJl, ~m"c!f'II. Laudel'P, )
Lot Ziok.plilten, 1 14;1o.>dpijpeD, 1
LIJt B a ,db·.lUt, 1 Lot, ~~st, I Klip-
k a~ 0,1 veercll. 1 Cp '\_,}K"r, 2 I aar
TUigen, enz,. 007. ; ;

Huisraad: i\onzHli;o Wlilfh. en
ilee.Jt. f·JI!, t!lo I, n, -1 ' IIlIrm:>lliuln,
2 lJ uisk lok'tcn, 1 llllff I, t'cerildl'_
riJen. 8, ie.;els, Porc~rJh Ola '. en
Aardewe. k, Keuken~eteed8ch8p, 2
Sto'el. "Il~ronder 1 ij,Unc:fer No 18
2 Pllrafine dO'.1 hoe,,~l)Jeid Negoti~
goederen, 2 Kmder,waJQf18 enr. enl.
Levende Ha ve ~ . 2 Rij. ~1'1

Trekpaarden, 2 Glscbi_té Ku EZtl.,
" Varkens, 1 I1(Dsschlll~. 30 Uoen
den t'D Eenden en wat ;nQe meer I~d
worden &Ilogeboden, ::

8A\fUEL MaLflfRBE.
A. B. DE VIUIERS " C~" ' AfslagerI::IHET:GOEDKOOPSTE HUIS IN AFRIKA IS ,J.. P.. rl, 6 ApróUS9T. ,

"WEDGWOOD HOUSE" -tt:L... 4 Prachtige BoUlW-E,:veu
CPersonen van Buiten .. II•• g,ld b 'p'''. d"", , •• OD' I< lo<; EZEL.S! EZELS!. NOORDE: ~RL.
pm. Schrijf aan 008 om onze gl illuIltreI rJa Prijslijst, postvrij aan lOlligadres.

TEGEN LAGEN PRIJS. T:= KAAPS'Ae,.
DEN BOOTDA.G. AlD dea laglDg IlD de hbllel. C_'Q s .lJEELHEBBERS_ VERA.NDERING V

OPH IERMEDI<.: schiedt kennis.

geving lot Jgemeen naricht DONDERDAG 2 . 1
dat, daar Vrijda., 16 dezer', eu • 9 Ap", 807,
Maau(jag, 1!) deze publieke vacan- te 11 Il" des JoormJ4dlgs,
tin dagen zijn, de oot, die anders. Zal aan den Hoogsten Bieder ver.
zins op die dagen n r Robbeneiland kocht worden
ZOu vertrekkeIl, op et gewone UU~ ,

op Zaterdllg, 1i de er, en Dinsdag,- Zeker resteerende deeJ van het
20 dezer respektiev lijk vertrekken Erf, gemerkt. No. 2, met. de ge.
zal. bouwen. da.aror.' gt!legen 11 het

In het vervolg li I de Boot ver. dorp RIversda , ~ als per TeS-
eonden worden n Robbeneiland teerende deel 133 vierkante roeden
op Dinsdag', Dond dags en Zater. en 48 vierkante. voet.en. getrans-
dags, instede van op Maandags, por~erd ,op ~enoe.mden Verwet'N'Gl"
Woensdags en 'ijdags, zooals op 20 Juli 18()3, 26 September 1861,
thans. en 30 .April 1877.

I e koopcon iities zullen voor"
kontant zijn, of op drie en zes
maandon krediet, zoo dé .kÓopel'
twee borgen tot 8&tisfa~iie l!:an den '_
Opper-baljuw verschaft. ,

De Afslagers fooi 0 pe~n4 ZOO
die nie>t minder is dan 2l6.) zoowel,

PEN als ~erenrecht, en, alle. kOSten ván
Transport met inbegri p . van alle'

INhet begin van . ' 18V7, van aeMerstaUige - belastiag.eQ" t~pJIê.n .
de plaats van den onderge- door den kooper moeten.,g~,u ,

teek ende l zwartbruin Ezelhengst, worden. . '.
2 jaren oud, verder ongeteekend._ Het elgendom wordt verkoopt,
Heereo Schutmeesters en anderen volg_ens kaart en transport acten. .
bij wie gemeld Ezelbenget mogt zu!lende d~. baljuw zich niet ve~-
aangeloopen zijn of DOg mog.l aan. an ..woordelrJk ,houden voor eentg
loopen, worden verzocht er dadelijk tekort en alZiende van aUes daar
kennis van te geven aan den onder. boven. .
getet. ~kende door .wien alle billijke ..De verkoopmg zal o~?erworpen
kostt~n zullea betaald worden. ZIJn ~n een Reserv~ PnJs vastge •

M A BASSON steId onder den 113den Regel van
• .• . .I. • het Hof.

Driefontein, dist., Malmesbury, . Voor verdere bij7.0nderheden ver •
10 April, 1897. voege men zich ten kantore van den

-- -, -- -. -. '- .. , -- Opper. Baljuw.

WEGGELOOPEN, H. ~:-~}~ ...
Kantoor van den Opper-BeJju1r,

Kaapstad, .j. April, 1897.

I)E ja rli, sche AI,.(, mee"e BIj'
l'c' ko-ost van Ueelhet.bs s zaJ

,,1"',fR lu b'len Ol'

Zaterdag, ,24 April, s.s,
s' morgen! i en hal] Il "re.

SMIDT,
e Secretaris.

Kant.lr van de, X oniaJen Secre-
taris.

Paall, 13 April, lE97.
Srorl tui ••

PRODUKTEN.

Pleinstraat, Kaapsta,d.
Naast de "Odd Fellows Hal1.·' ra leliJkd afrekening ge "aarborgd

FARRINGTOlf, CHICKEN &: Co.,
De Schouwburg,

Darlingstraat,

KAAPSTAD.
''''-.-----------

STUKVATEN r
KUIPEN! !

HOGSHEADS! ! !

AARDE- EN MfS8£NWAREN V AN Leeu.wendam op den 6deo
dezer een bJaan ,,·vaal Merrie

E :el, 7 jaar ·ou.l, belhge", een h(k'f.
ijzf'r brand merk14~~ s linlet'r li~de
Ya':!DIk. Ileeren tn fcbut'ncesters
~!i~vtn kennis te ~even Alln d, n
onderget.>ekrnde, dO'lr wi~n ell"
bidijke onk08'oD lullen b:t.allld wor.
den.

Acr,s:

Onderwijzeres.

Op DONDERDAG, 22 dezer,
ZULLEN 50 groote, sterke an

goed gedresseerde transport
Ezels te Malmesbury worden
verkocht. Een ruim crediet van
6 Maanden zal worden gegeven.' .

De Schouwburg, Darling Straat, Kaapstad. AND, J. LAUBSER.

J, w. MqORRffS, Jr. " Co., Afslagers

DE ondergetookende ~ eene'
Onderwijzeres die genegen is

a1'i GOl1vernement.~ onderwijzeres
werkzaam te zijn. AIR vereischteo.
worden gesteld acte 3de klas on.o p, C DR KOCK, derwijzers ex.amen, Protestantsche

Kliphcll,~l Statie. Godsdienst, overleggiug van certifi-
12 ,A pril, le97 eaten bij het maken van applicatie.

--- . - -, - - - Salaris £[, per maand voor (;

Benoodidd kinderen en de schoolgelden voor
.I{). bijkomende kinderen. Vrij logies.

Reiskosten worden vergoed.APPLICA TIES voor bovenge- I Applicaties moeten VÓÓr 20 Mei
noemde betrekking aan de I8.... inge~on I worden bij

dorpsaebool te Heidelberg, Z.A.R., J SPIES
zullen door den ondergeteekende . A " •
ingewacht worden tot op D1Dsdag' d' t E T'Jï ~R.
18 Mei, e.k. I IS. nne 0 •.

Applicanten moeten voldoen aan I -K E-N--N- --,-S" G' ·E·Vf NG
de eischcu der school-wet, en moet.en I ,
dus ook een bewijs van goed zedelijk KEN NIS GE V ING gachieJt
gedrag, als ook van lidmaatschap hitrmede da~ ik ieden:tn ....n
eener Protestantsche kerk over. DUaf belet op mijne p~ Groen.
leggen. ,&llci, nab.j .PoriervilJe, te jachten ol

SalaJ-iCl £130per jaar, Werkzaam. te lOOpeD met of &onder honden.
heden UI beginnen onmiddelijk na ADe OYertreders zuUen . zooder
de Juni vacantie. onderscheid dH pelaoona, strikt '01.,

R. ·P. UECKERMA.NN, gent wet behandeld wordeD.
See. der Schoolcom. D. J. Vl88BH.

Heidelberg, Z.A.R. Grom7alJei, Portemlle,
9 April, 1897. 10 April, Itn.

....

17'N alle soorten van Vaatwerk
~ te verkrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den Onderge-
teekE\nde.
GOED WERK' GEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

Paarl.

Assistente
LET OP HET ADRES r DE onder~cl e kmde ~ ~djaJtoe be.

gunlti~d dl;or dC9 H per fT t p.
MINN4AR, lullen Publie'. iVerkoopen

Op DINSDAG, 20 Ioezer,
mi 11 UUR PRE~I~S,

Zeker 4 Erven, ~tJen ~en.
het Noorder PJlarI Gea.
b plant met allerlfi loorkn

ivrOClltDoom,~n en Wijng~~ ; alln'.x
og, .. ;..... "" en flweel omdr~ Wegen.

aanz()( keD daanwr is de
ter:kooper daarfo." ~Iv"rg~~.an om t ..

eo baedt delo" kon! aaD
liefllebbeJ 8.

GEOPEND OOOR

"WEDGWOOD HO.USE"
:~e:n.~._.e~:l:n. •• KENNISGEVING. "BEA.OH HOUSE,"

SOMERSET STRAND

NIEUW LOGIESHUIS,
-O[ SC)JJor Vennoot de hoor A. B. Di': VlLLI J;!rui, van do Firma

Jh. VIl.LH:BS h~~:L.MAN & Co., die heden ontbonden ifS, zal zijne
beZJg,hl')dnil voortzetten. zoo a1!5 vroeger, als Vendu •.AI81a~;"S, Oen~rale
en (,;fJJ))));,;,'.;ieAgenten aan de Paarl en wel onder den stiJl en Firma
Tan A. B. DE VILLIERS & Co.

Allt· Vendu R-ollcn zullen kontant worden betaald of Securiteit zal
Vl"rscbaft wordl'n naar vereischte.

T ~ N B. Geld op eenste verband altoos te yerkrijgen tegen billijkeermen.

I Paarl, l~ Jan., 1897.

OMTRENT. den 15den Dceem.
ber, weggeloopen een zweet

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

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

S. J. VAN DER SPUY,
Alexandria,

P.O. Klipheuvel·

: T • .A. WA:TliICJ••
,e/titeet eR

. FRED J. HOITSEMA.
BILLIJKE PRIJZEN I GOEDE BEHA.DELlla r

:a:aZOSK.

Yan Duyn's Logies Huis,
Te SOMERSET WEST STRAND.
T'~.n blUlJkenaotd. bthand.U".

2el. ~d-,.e~ ; " AUOTIOlUEB."



VAN

•Van elke uitgave
Land tt kunnen verkregen
worden blJ de haeren
M.J..BURNARD ell CO.,
Som9rset West Strand

Dr. SMITH,MOR~ÊN"tIOUSE
WALMER WEG, WOODSTOCK

Kantoor U ren 7 tot 9
Kantoor te Kaaf)stad

I Lutheran Terrace
Ka.,toar Uren 10 tot 12 v m 4 tot 6 n m

WJ!.TGEVENDE RAAD

HUISRAAD, KARREN,
ENZ.

Q .., ERGE'l'EEKENDE, be-
arliJk gelast door den heer

u..t:...." .....y C POOLE, voorheen van
privrer Hotel, zal te POOLE'S

HOTEL, Kerkstraat, Stellen-
verkoopen op

VrIJDAG, 23 APRIL, te 10 ure v m,
het- Kostbare H uiaraad van den

BlgllIDal!l.r bestaande uit -

Piano (Zwarte) door Challon en
(lo., lo ctkamer Set (bekleed)
Spiegelglas, "Occasional " stoelen,
SChIlderIJen, V unrhaarden en
IJzers, enz

2. Voorhuis Tafels (mal-meren),
Madell'& Sofa, Kostbare horens en
koppen, Stoepbank (groot), Dek-
stoelen, enz

3. Eet-Wel, Mahoniehouton Ronde
tafel, Eetkamer set (Marocco

.loor), Bentwood Easy CbaIrs,

.. Boekeurak, kostbare Scherm,
:Bchnlflessenaar [zeer kostbaar J,
-nuisklokkcn, Schilderijen, enz
4. Mahomehouten Slaapkamer set,

'; Dubbele Jedekanten(koperen), 8
Ledekanten et), -i dubbele Sprmg
:ma.trass6n,6Enkele spring matras

• sen, Paardenhaar matrassen voor
al de bedden, Kussens, kleine
tapijten, "ekens
KostbaJ e groote Kleederkasten,
2 &fas, Madel ra stoelen, Wasch
tafels Aurdewaar-, Gordijnpalen

6. l'\aaunaclllnc (::-ilDgcl voor hand
of voet), Keukengereedschap,
Koper CII pot tcu, trommels, ti1-
terR, gJ ~SW [\,:11

}.1et een woorll letlt I t '00I t I II ,;
raad die voor eelW Cl'rste kl.as

~ Inrlchtmg benoodlgd IS
'1. Groote kar nIet drIl b LIlkJI~,
.zadels, en keIL en dubbde ::ltelJLn
tUIgen, enz
PAUL D CLUVER,

Afslager
Stellenbosch, 1 ~Ai ril 1897
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E."MOEDlJENDE
Dil: politieke lucht van
gedru ende de afgelqppen
zeer merkbars "'Jze gesu:
gekla lrd De donkere vo<o~litzichten
hebben plaats gemaakt voor Hl1;equelll
moedige stemming dlo zICh
In de oogen van een leder
land en volk gevoelt Dat die V.,nU;UO'UK

van blijvenden aal U 18 WIJ haast
Diet, daar er gedui 19 geheime pogmgen
w orden iangewend om de van
ons pohtiek leven troebel te en
om de oogen der mensehen verblin
den door stofwolken die
audei I'l dan kaplt,lh8ten wind
worden geworpen Maal
Diet weg dit de
lijk althans outm Li!kel'u ZIJU
pubhek zich In de toekomst
door dezelfde middelen MI
lelden

Dooi op dl Zt bemoedigende •
ga III '~IF~n WIllen WI) uiemand onder
den iudr uk brengen, dat er 1}let nog
groot gevaar IR WIJ kunnen 110g Diet
gerust gaan zitten daal WIJ Qog lang
uier UIt het bosch lIlJI lilt WIJ bij
eeue opene plaats d UIrILl gekom,en zIJn
De rust zd IU ZUlU Ullka uonit het
steld kuuneu worden VOOILldtde kapita

lie pla Its hebbeu mgenouien
die ZIJ vel henen lu een alm land
loopt men gedu lig gevaar te veel macht
aan het geld te gel en PU dat W IJ III

Zflld Hllka oll\Vl1IekeulIg III den su-ik
ZIJU gelnopen II] lt geen tWIjfel Het
IS te hopen (lat onze oogen nu geopend
ZIJII en dat WIJ In de toe kouist meer op
onze hoede zullen zrjn

De ge beur teuisseu die ~e"l II toe heb
ben blJgedllgen om de politleka lucht
te doen opk lureu ZIJu U!g< uuen Old de
elektie te Wodehonsa De zetel vnn dl Tl

hler ORPEN thau~ In dlen!;t VUl de
(,och Irtel-tle ma It8chapplj In l{hode8la
el n .' an de \1Innate verdedigers ',Ill

den hpel HHOIJE~ geduIende de \ollge
lIlttlUg Vnn het pat lemeut moe~t \101

uen gl vuld t'lJ daar to~ \\ al en
til ce kandidaten lie heen n P
VtI<:1 cu i::lrnETros Do heel STRIH

10:\ I~ ollget\\ IJfold populall
hel dlstl tJa 'ID DOl(l1 echt eu
de h IrtellJke onuel'8teunlllg vau
de 11111Afllkaner luezel'8 op de dOlpen
en III de lok Itles Het kan Diet ontkend
II Olden dat hiJ ue ~tel kste kaudldaat was
dit Il le legenpaltij III het ~eld kon breu
gen III geeu Ilioelte wel d gespa ltd om
zijne Vt'1klezlDg te \erzekelon Doph de
Afflkallel'll alII hnn kant gevodden \lat
deze plek I l hel.eekende lieten alle obdel-
I uge geschdlcu wegzlIlken \001 t alge
ID li IIltl Hli Il bllllJg eli I. hC(j1 DE
vt ct de II ntlskandulaat toonde dat hiJ het
Vt'ltlOlll\en "aaldig "II'! dit In helD go
Rkltl I\elll HIJ doolrel~de de gehoele
klesatJ~dll1g luaakte pel H()()nhJk k.~nnI8
lDet de kIezelS, weeH hen op den ktlllC
keu tiJd II alliIn WIJ le, en en spoprde
hen llll tot eendrachtige samelllvCl
king I!let het gevolg-het nU:l1kW13rdlo
Rehrttercud gevolg-dat hiJ verkozen WIlIJ

II! pla ltS \ III dt I! Rhode" JU Ierstellnel
den hf'cl ORPEN Deze over WIIlDlUg YOOI
ollze pal tiJ Ih (ell 1fJ1I',kond bewlJ~ dat
de -\flIkantIS ontw lakt ZIJll eu d lt ZIJ
[H'gIllIlCIJ te Vt'l1Staan waal IU hao kqlCht
Zit DIt heeft ook ongetwljfeltl veel el
toe IJlJgcdl-lgen om le verhitte vf:'rvoerde
I'!chleeuwers te doen uadeuken cu de
zake n tilt tlen PI aktlBch oogpu nt te doen
OO:schouwen III stede van Uit het oogpuut
tiel JIngobond vl:lrgadermgen <he dbor
knllupacn11ge ~OOlll1annen welden belegd
rekenende op d.. opge" ond~uneld ran
Bd oogenblrk

OP twepde uelaugII.iJ<e gl:lheul lelll~ la tie
VtIkl ti Illg \ In OIlZI'IIgeacLten hoofdre~b
tt'1 811 HE'iR) DE VILLJEn~ lUantwoord
p .Ie vllgt!n \an deu hepl NEETH[ING

De RUODE:; pers bad Zich heescb Efe
schreeuwd ovel het gaau vau 811 HE:'iRY
n lar tie llaos'aal eu hunne k\\a1IJk v';lr
borgen t~leurstelhng biJ het, elllem!'lD

de tijdlUg dal le ongelukkige
stl Jd tU88chen deu volksl<lad ilO
de lechtbank leu elu le wus Rche-
lliel le lUItlelijk dOOI alles
ovel tilt! 7..a.ak8thll:lCf Z( 0 was men ~I
bljoa leeds III gesla 19d dI) ouu Idenkende
\\ eldd te doen gploo\ en d lt onze hoofd
Iech tel eene bellspmg In olaats \ lUl
de oplecht8te dankuetulglllg had vel
dleut DClch wat II a8 bet gijl lig van tht
I!wa;lI? ~11 HE:'iRY antwoordde op
\\aaldlge \\IJZP IU eeu toespiaak \\uatlU
uefe tellz oheldel (Ukltal uiteen wOIden
gezel d tt rueu on\\ IlJekeullg kan zien
h Jt Je I I lel en del machlUerle del on
IU'leu vel vaaldigers In

J)IU~ lagmldd I~ welden
\erhaot! met het gaan
n tal de I Iaos\ uil UOOI

11i!MAN0 g{'vouuen met lrond of
geweer op ue plaai"cn (weel

vertrouwen NeetLIllIg' ~ Hof 11l~lul
tende Franchmnn s K, I Jl cn al de
omleggende gronden, z,d zonder
onderschl'ld ,un pcn;ooll ve" olJd
worden.

Parlement se praatJes

W H'OJ.:LQOPI':~ VIUl de plMt Driefontein
l\1II1mesblllj beboorenda MIl den beer M A
BaJlSon een zwm blum eeelheng t Zie adver
ten tie,

ONDEll I aocss van bel booggeroc!Jtshof Eal
te KauptUiad een ~elter er-f Il le:,ren In het dorp
RI~endal op Dooderdag 2'J dezer verkocht
worden -Zie &dv

ONZE 1EZF-1lI!l'en~'uz-en wl1 naar eene kennIs
gevuig van den onder kolonialen tloC(',fej.'trtll lil
z Ike den boot dlenst tu chei Kaapstad en
Rollbenellrmd

W AA IlI!CI:Itn\ I:-'(} -De heeren J W Roux ou
J P Louw van Goedvertrouw en Noothbngll
hof Stellenboscb hebben een kenllUlgeV10g van
belang voor JQgW'Ij ID die buurt

KE:liNl&:lIlVlNO geechloot dat de JaarlukBche
ver~enng van deelhebbers In de Paarleche
spmtD8 maatiICbappg zal pj lata hebben III hd
stadbuIs aldJIM eli wel op Zaterdag 24 dezer
Pl!ODUKT~Nzooa.l!l vellen wol huiden enz

op comDllwe verkocht tegen de boogste markt-
prozen door de boeren F arrlngtolJ Chicken ~
CO De Schouwburg Darlinistraat Kaap
stad

DIC G(ltOOOlillllll!SlE-Op '('noek van 22
goudmjjn bestuurders beeft de Tr&tl8vaaJsche
regeenug den m!1nkomm188arIS van Krugers
dorp den heer Buttger tut hd der goudeommJJ<
sie aangesteld

Ur TI) DAIE-I!ldeBeaufort \'iest Cr,
van 13 Februari toen de IlItslag der vorklezlIlg
reeds bekend WILl!vel'8Cheen ID het HoJIaodsch
een verslag van een door ad"okaat Graham op iJ

Ápril gehouden vergadermg

KENN lWH INOgeschisdr dat een :tlgemeene
vcrgadenng van leden IUn de Kaaps<b" 'paar
bank maatachappu gohouden zal worden op
Dinsdag 27 deser ten emde eeu direkteur I oor
genoemde 1I1T1chtlDgte kiezen

EE'I SCI I K \ iS A\I<PI ~I IS werd de onge
week te Plctersburg (Z AR) gel oeJd HUILt-r
bet dorp was de schok I og al erg daar de en
sters op sommige plaatsel zoo mllmeldeu dat
de bewoners tamelUk angsltg werden

SI )( AlAAf< -De (), I e 7 • bespot president
Ste,} I daar deze \al op Die 18 dat hel (,rej
college le BloemfootelO nog oom een UOIIersi
telt 'oor ZUid Afnka kuil wordel Ef Z I
'erscheldilne eakeu waar de J p, om gelachen
beeft en die b!) toch beeft zren worden
Dn J UlS ex eo fnmihe worden urn t eind

der week In Kaapstad lerwacht ZII zullen JIl

het Queen 8 bOlel Zeepunt logeeren Zll sul
leo 'OOI een week of wat bler >ertoevoll De
.. aalulge oude lechter !leeft gedUlende aen
laatsten t[Jd 'ecJ!la1i de koorts geleden

ÁA~\IA fI I'C -lit een pTlvaten brief deelt
de L .t li, D "I' uc}, mede dat b[J gclegM
leid, an president Krugers bezoek aan Bloern
fontem de eetllge Engel!!Cho vlag dlO cr UIt
gestoken was hlog bCIJt.'l1en de belde ropulll
kOlo8cbo daggon Wat &IIn perruaowgaeld III
zoo n paar woorden

TRil 0\ Eft" E( ING voor RHOI~;g -De beer
8 IB Joel ZOI onlangs op de vergnderlllg vn.n
de 1';ow PflUII 08e ruaa.tsehapPU dat de kosten
voor arlleid vau blrulkon In J 8U6 bedroegen
Ua 9d per on. goud dat geproduceerd ward
tuwUI ln 1181.5 do kosten ~s fXJ bedroegen
Waar ID 1896 twee mAn gebrwkt werden waren
er In 18::16 drie

!JOElJEL." -Gedureode de eerste
d le maand4ln 'an dit Jaar werden vruwIlhg
Ó ergegeven 43 boedehl daarvuIl waren de baten
.1: 10 476 eu de lasten £bO I'JI In 1~9G gedu
leude denzelfden tVd "as het aantal 54 en ill

18~» 91 In de rille maaod'lI lo lx II bedrot'
gen de OOten £:lu Ilij.j en de Issten £4:.1 :li:lx III
II<~ Wilrt'>n 1 e respektlel'ellJk £ 311 io!(}~ en
£ iJ lA

Z1111:-'G Vtn hel hoogelJ)f
w, rd t heden geopend Er III een •.aak 'an
aa IrRUdlU$ om crustig leed aall te dven en le
OVerige pnsonré 'Jl die moeteJJ vool'koru"o d 1
!, staan Illlen "all dlefl!tlll be6Chuldrgd met of
101 der luomak Een van hen heeft eeo lange
reek!! v ln alUlklacbten (Jpgen Zich en ru .. t Illln
del dail 'l7 getulieo zulleo tegen bern ver
schUilen

Il.I AGOAIIAAI -De Portugeescbe rogeelJug
hetft otf!Gleel kenDlJl gegeven aan do regeennlf
dor ZUid AfrikaaBl!cho republiek dit POltugal
noel Delagoab lal heuft \ erkocht Ilan \lIe eok
noch Voori1eruen. IS eeo zIJner kolomen III ZUId
Afr ka 0011 lall cc llge Illog,,~dbeld af te Maan
De 1 11. .. " It IClmeld" de IJetUlgt de)1 g
p ",organen 111 f 11geland cu ZUId Afrika ZllO
deelucmlllg In dele \ OOr I eu na aJ bu ge)lud.l
zek. r grle ende LeleursLelhng

J \KIHfl B.I HllTH' \\ BLoKr 1\1 Het
Paa.ri8Cbe U gbl,l oeemt oen !I)1l1 gerucbt oVer
Uit 1a ui e I Ik Jat de VIJanden \ an den over
lede le rond8prelden nIs 'Oll bU op cell onnatuur
lqke Wllze a.'lD ZIJII mnde gekomel Z Jn l' en
pl1 v ,le bnef Uit leu Haag geacb! even ~egt-
J onkbeel BeelaeMs werd In de kork lIa... 1

MI. okaat generaal Gr-egor) ZIttende d( Ol eer
bero I te o\enaJle I lIkeie U'en later stlDlf I IJ
zo Jd r "eer b" kc r lIj te ZIJO geweest

K£~~r;(J1 \ S \"" xs

d hoer \ IlJ Rblll gaf kennis "
.. "ism [werp er amenduuc an de Wet
smeuel ,kc",,\ektcn 'an I"x~

De cd heer \\ lU101 \ olgde met eer k
gel''''g 'an een []JoIle over de k" tl.!
vrede net al. ID bN lagerbuu door den
e. I n~"<I,eld

IJ I eer K C) ter gnf kennie xan een rn
bel" k, lij goedkoope kost dat nl die g I
bewegIng sleehts \ oor poli tic kc doele. d I
staal
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De Innes-dtankb1ll
Gli!wreu werd de :J»nes-drankblll VOOI

de tweede maal III hê! 111801 hWi! gelezon
zonde I eene vel(l~cg, hoewel ver
8Cheldelle der leden pie er Voor 8pl a
ken zelden dat ZIJ Elfntge veraudellU
gen In comité zllllen 'oo1'8Wllen Ooa
grootate beZWRal lt! lp J clau~lIle :2 waarll)
aan de hcentlehoven tie macht gegeven
WOldt het vel koopen, rao drank gehl~e1
W v( I ),Icdeu De jleej tnne!! had 8lecbt~
eeu II¥UUlent tegon dwt weglllen Vlll
deze loeplilllg, nalllelv~ dat 7.tl de aan
btlvthug If! van de 31ooidscom01lssw
Doch dan mOtlt hiJ tli~t vel'geten, dat er
nog vele andere Ranhefehogen zIJn dlo
!liet aangeroei d wOI'4ell, en die de wel
klUg, an deze bepahQf{' eel zouden vel
audoren De he6l' Il],ndii~etlft IU t gtjh ..el
niet getr lcbt tie UI'gllDl(llWU tIer tegen
t!talldel8 vali totale ,orbledlllg te beant
IVOolucn Dl! hedoelJror. delgellen die
Le",eu totale plOIl1blh~ ZIJ~ I:; heel een
voudIg ZIJ wIJlen ~lhm dat de natn
lel III lIou 11IJdllnken ~ ...I een hallHwoet
he[}ben Het al gumellt dat er veIl IJ i

till elleu ZIJlI li lO geet~ baas h( bhen ~n
daB llIet oudel de wet ~tJJJen komen IU
dleu t{)tale prolllbltle wOldt weg.reno
Illen geldt llIet want" ,~et'ft ue naturel
geen baas, dan krijgt hh! geen POlO1lt en
ook geeu drdnk Maar"'ls dit met JUIst
de uedoellng van tot.al~ belettmg? DI
Berry lllllakte van dIt at~ment gebl U1k,
doch het IS dUIdelijk tf;l\t hiJ gel!pl'Oken
heeft zondel Olll ua ~ denken DIt IS
zeker het lamlendlgst~ 31gnrneut dat
taugevoerd kan worden Ma Ir \\ IJ gaan
verder De bill zegt nle:~' dat de eel1lge
bepalmg welke een hcentillbof kan maken
IS dat de naturel een verfof[Hlef)e van zIJn
biULi! moest heb hen .\.~&Ple hepahngen
kunnen bijgevoegd "ort'll!lo, zoodaL die
geuen die geen baas hep®n ook drank
knnnen krJJgen, doch an-per een andere
VOOl\vaalde Laat men ;lqtale prohibitie
III deze hIli dan slaat m~;Il den wijnboer
dil ekt ID t aangezicht, eu Uus geen won
der dat d61heer Weeber 6Rgemerkt heeft
dftt 11de wlJnboeleu IU hl;[t hUIS er tegen
ZIJIl Maar hiJ als VIU~gell woordlger
del veeboeren behoort ae wijnboeren te
h.lpen waal dIe hnlp h~niI ook helpt en
geensz108 benadeelt mlJft totale pla
hlblhe In de hIlI dan liuJlert de natn
rellen nog eens zoo veel UtJij tie kantlenen
lrggen om te zien of ZIJ U$t een soopJe
present kuouen knJgeo ..{'rwljl de ooel en
zondel werklieden zulleu D1)etell sukke
leo De naturel zal lIundet werken om
d lt hiJ IllJndel geld ooodr:g heeft, ledig
held zal toenemen eu de :tiIHUIellen nog
eens zoo \ eel gedemolalu!I:WllXl "orden als
voorheen

W IJ hopen dat de p uleruentsleden zul
len toezien dat het beg"~lll)l van totale
'el bieding zal wOI-den utt~ehaald '" IJ
erkennen dat er goede dtlle.en III de bdl
ZIJIl 6n hoewel WIJ gelooVilll dat de voor
atanuels te veel erv lO vll)'wachten toc h
louden wiJ de blll kuonen oUldel'Stellueu
doch ~Iecht:l op deze \~L""aarde het
beginsel van (otale vel hl.lig OH ft UIt
gehaald WOldeo Dit IS het beslUit 'ao
het Jongste COO!P el! eo W'Il vel trou wen
dat het hoogel hUIB de bIll wedel /All
uItgooien tell~ dez" H'I'lludellng wOldt
!:(p1U3akt

eeD ge-
De Oil/H! A ruu,

rooskleunge
GRAHAM zooveel

stemmen daAr
zIJDe verkiealng

was gesteld En t(,ch
grootpraat I

!frlkanel'll ZICh zou
mis1"EIkt!Qij. dat de invloeden, die

teg,énli>arttji gebr nikt werden, de
zouden brengen

al die vel-
v""ur~t'IK'" en onse eaak een

lt geholpen.
kaut 'an den heer
Zijne vellneZLng te
LUTTIG heeft pel

gedaan dan men
hebben Velen

meer kon gedaan
WIJ nu niet te veel

.W:lam!ChlenWIJ el toch
kil tieke tijden

•.>J,IlI<JJUt''''''lIn te doen dill
Was de

De driften-geschiedenis.
Meu :ragt dat de papl61 en over de (lt lf

ten kwestie, die In druk ZIJIl, en binnen
kort op de t{lfel V'ln het hUIS gelegd zu]
len worden luorop nederkomeu Indien
het uitimatum tegen de Transvaal door
een oorlog gevolgd moest vi orden dan
zou de Kolonia (belofte van het nn nrs
Wile)
(1) De imperiale ti oepen grattil over

hare spoorwegen vel voeren [SlUIt
dit in de lijn door den VII]Btaat,
(he toen nog ID handen del KQloDle
W81.1 ?]

(2) De helft del onkosten zou betalen
( \) Indien noodig hulp zou bieden

dOOI t vel sch Ulell van eene af
deeling koloniale bereden troepen
CC~1lt)

Het doel was (zegt de CnJle 1/I/I s) (JIn
te voorkomen, dat het mlDlstelle afh III

kolijk van de stein del Afllkauel ~ Zich
zou terugtreklren na dell IInpellalen Iac
tor te hebben Ingeroepet. WIJ onthouden
ons van comment •.ul' totdat WIJ de papie-
ICIl gtlzren hebbe J-------
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Van de Sandt de YJlllers &: Co.,

HIEl MEDE wordt hum. gc ge
'lID dllt do lt. I' C P.

SCHUl TZ b noem I 18 tot Wdame-

!lil nd S ere tuns van ti" J lruHc IJ en
llt6eversmaatsohap,lIJ Vii de ~O ndt
de V ill re, Ilt-purkt

FRED J CENTLIVERS,
HUIIf.'rf'lld Vue" Ir.ur

KaBpsfalj ) S &laart, 18tl7

; .
I;
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Rondgaande
P(iOT de (rutH t~ "It ol f ~ I d.:);ult

Dis' /11 I Pul. '/11 I 0 V"L _._
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AAN 'NTEEKENAARS.
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DE Subscriptie op ti DE. zum
AFRIKAAN en ONS LAND

18 \ an af 1 JanuarI, 1897, terug
gebracht op den ouden pnJB, te
weten Een pond zes ShlJIlIlgs per
Jaar of 6/6 per kwartaal

C P SCHULTZ
""a r'1' met d Set r etaris,

Dl nkpen;maatsebaPPIJ
VIlD de "an lt de V II ('l"'I ~ C) Rpkt'

1, Aug Uhlo

onder ti woue
lllt"llg v III deze

men de

MARKTPRIJZEN
K \APSTAD

Waarschuwing aan Jagers.

De Bechuana-opstand
MaJoor Tampllll 18 van LlI1ght'lg n lar

Kaapt;t.ad vertrokken en IUtal WIJ

vernemen II! zIJn III dl lik dat dA op"tand
niet meer lang zal dUIelI De l!lodel pest
heeft de beesten der kaffels ultgel'Oeltl
zoodat ZIJ spoedig zonder kost zullen zIJn
€On genoodza.akt zulleu wOltiell hunue
sterkten te vel laten Olll voelh!el te gaan
zoeken

Intusscllen hebben \VIJ vernomen dat
de burgers die te Lang'>erg op commando
ZIJO geweigerd hebben om te vechten,
IDdlen ZIJ Diet toegE'laten worden op
hnnne eigene maUler te "erk te ga~u
Het 18 onmogelijk over deze zaak eeo
oordeel UI t te sPI"Cken VÓOI men III
beZit 18 van al de feiten De heel La"
rt nee heeft daarom ti ent een moUe op
palHer ge~et, en WIJ zullen het aut
WOOI-dvan sir GOI-don met hellugdtdltng
afwachten
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V&OJJ:Gil MAIlKT

H Apnl-V Il end rp vaste en I"""" goctlcren
I ii AI r 1-1 c Drl)()ga.r v er "fjeel "_ Caledon

I"r " • har bo'Crder JKereedl<Chapgra"l enz
P J RO"'MA~&: ZoO~ A~SLAGER

I \ r I-H"kel."A! StdJenbooccb lev" Ic t IVC
bolel'dcr J" ",..jl« I ar h I raad enz

A Il lP:\ILLJER~&CO A~:;LAGI!;R
I !Apr 1- I.. de I aar~ VAstegoederen I Il"'r"" 1

e z

Iil IJ - ro<t Draken"te I t u """"I
!Xl< I'd r ) en kcukengcrood., hnl

\1 r I-tiN)o I Drak.nlrtc n Paarl lOt<!!
l'9n boe Ier Jl(creedschap enz
t\) \ I r 1- ~ oor Jer I BMI j """,bt li" Onu
2' II r I-PlUri .""te eo 108""goed ren

\ BRROMANS AFtlLA ~ li

ATlIC dlC nr lt brandstuktc I ct led= an dIe
pallernent Sit ID II moeIlike positie Cll 80 'el
"" ek kAli 81en weet bIllle self nw hoc om nt
die moeilikheId te jWflI JJI Gloot Oom Br.dud
811 k staat OQk ltl die mlddel \ nn dte "er cId lion
dat by me meet 10 die voorportaal I IlD die
parlemcots),ul' 8008 hy die Bondscongre8
nOem .taan IIle mnal Ul dlo bms ~elf IS 0Llt
lj k dIt 'cr mj of die bllrd~1e teenstanders van
die wet oek al OOglO kop8k I te t<Ulk en btLng
word om we Jr III die 8~ckellgc dIng II .. t bul
noem brllQdzlektowilt tt) I lt '*'

oo 0
Laa.te DUlsdagmorre het bulle II konkel

..erg Idenug gehad III cell \ Illl dIe baltlg kame,,,
van die pa.lemeutsbu,s en dit het d I&r mar
net llrookskeur toe gegaan DIC lede van dIe
la erhuil wd bê dat een lUO die lede \ an d16
groothul8 met ehe rOOI kU88111g. nou weer d IC

Lranru!lek moot anpa.k HuUe st dat die ander
span het nou III twee maal klop gekry eli hulje
b"t DlC lUB om >teer au die saak te roer Die
Dan SIJ buUe ook dat Groot Oom BrandSiek die
mOllIe teen die wet op dIe Bondscongre8 \ Oor
gebrmg eo beehst het en daarom Olnk bulle
dat bU nou uet die regte ma.1l IS om die arlge
IUlIlwa wat 80 datJI~ haing .llllger an te pak
Dan moet ons oek Die vergeet rue dat Groot Oom
BrandSIek omdhk die maJI U! "at !>e:;kou worde
nIs die ICier of dryver 'an 1Iie wat nou gild \ a~
gesteek bet

A pphcatl8::l voor bovengenoetnetle
betrekking vergezeld van II J

de wet veret;;chte cl'rtdicatt n eli ge
tmgschrlften van bekwaalDheid
good zedelIJk gedrag en IJdlllllat
schap eener PIote"t lnhehc Kerk
worden door dell ondel gekukendl'
mgewacht tot den 1)den \[el J ~qï

Balans £120 per annllUl en de
schoolgelden

Welkzaamheden tl begl1ln~1l
den 12deu J III I

Kenms van mllzilk eell
aanbevelmg

BIllijke reiskosten zullen vl'rgoed
"orden

WETGEVE1\

r
A. T. RUTTER,

o
o 0

DlIl IS dll&r nug II anuor ugumeJt wat I(c
bl mk worde eo dit 18dat dil die laaste 81ttlllg
18 van d16 hUil! wat so bamg holiday hou eo
d I3rom dmk hulle dat dIt n mooI geletlodbeld
\ er Oom Rrandlllek Oom Skoondorp cu Pater
Lolpot (of 18 SyD naam W,tmot ) IS om bulle
politiek ov"r dIe bl'llndende lJIokte Uit te sploek
Word hulle dan gelelop rlao kan hulle sÓ dit
die bUit 0 er die bl'llndeod6 Siekte UIt IOllk", r
gejaag IS en dat dIe volk nou moet ":les tu.
sen hulle cu die nare wet Ek glo IIIet d lt
IOlD811dvcr hulle sal glo as bulle 8u f raat "aot
OilSalmal weet dat daar n groot kwes.to 0 r
die \olk IS mar dail lvk dtt tog nes ct t

l' WIJ LE
~ ers Sebooleomml~sle

Commando '-;ek
Dl~t lil bbllr g 0 V ~j

v April l~ li

SIr Jam ... "
UIt GnkwalRn f
Ohn.er een ¥"

deelte 'ar le
heer JUl C. ho
'an de lTI(jlaaL..
om verw Iden ~

MAUa 'BD de beroemde Kolom.l.
"fitIni:8 'ft" O&lGHTON zadeJa.,

..... nw de pheele Kolome Zadel.e op
...... ~ 'BD £8 en meer Oude sadei.
.... w- ~ of .. !mv nagemaakt
...... ,....,_ 'BD de klanten

TUJ:GE1N... a;- .. _ 8oh1111tttteng, IT~=~:~-
... D.~n.<NITaA.A.T

P8TAI;)

()
o 0

Mar glo my die 00 "pan 18.t""ks
het al blUn~." eupsla e go al e I lr!) bet al
spore gelIruIk mnr geen eCI a I dte ou lathes
wil die voortoll 'at me 0 In BrandSiek word
hoe langer hoe steekser en sê net Jullo moct
dit doen Ek sal bn" Q skr) 'c en vergadelIDgs
bou mill" ok 18 ballg 'er die lehke ding a~ ek
bom 'an aan~eslg tot WUlgesI" In die h ,
moet ontmoet lot selfs d 0 pr3dlk LiltIS bang
ver die lut. Waa, n I .aJ dIt lyk a. oUs d t III
die groen h01Ij \erloor \la by IIIr hj ra
me wat an die lUIS ID die andor plek sal worde
rue

Oe bler (r
wu mwenCI

De !reer I
zIJn 'rede rw« I
daanan zal , " "

Du bIll.
va.llen 'ao a
OOvollnllg 'a" Z
LI[Jkell ee, nlmr
van bet la d •
ID Z,"d "-frk

o 0
o

SO staan dlO wa no I ID die modder ;;U gesak
en wanneel dit sal 108 raak vliet ek nw As
ek nou my OplOlO moet gé dIL deok ek dat
Oom BrandSlok net d e lIlan iS m 1001tou te
vat Hy ISgroot en sterk oek IS I) lie bar g
OIe ell 00 tUles ISh v ROOSI uIle s( d e gladsLt-
met BYI' tong onder die ou Indies Ek kao lJt
goed beg ry p dat l'iwa cr Dirk al moeg 18 van dlc
lUI" dAlr hy IlIll8te J lar tog w3ITllk .yn ues
ged wn bet 1 die warm hur. Op dIe m 'n ere
het Ily pe tJCer 0 n die na lilt te kr nk n.r d e
'OOfWlOlc I nou al lAt ( r je Ila .. o lU die
od lel' lJus glo ek UlO da I 1 nog moed het

u Il weer te begm lJlC ~ k hoop cl e klcsers SIll
kJ k op \I u Oom Bl md.lek ",d doe u

o 0
o

[)a;u IS n bele op.ku IdlJlg III d,e nUIJl
an dIe ou ladies ómdat die 0 I wat ver

spek en boontjes daar roet n swart kine
moel "It (p pClllHOeJ lf tI, De eerste
vraag nu 18 wie sal 'Y" Ol olger wees ;\fa IT
loor ek die l ",ag bespreek w I ek net" dat
hulle l er dlO ou baal! met dIe .WArt kille S) Il
alle RalMIK(-lOO) ns pell"lOer geg Illt

PlUlr 'an (he Holhnscbe lede wa_daar
DI "Ir ou [olpot I et daal hal cl ')(lr
bulle st' by vry sterk na dre ba lOtje \\ le sal
!lOU die pos kry Jan tIJ ens lUoet amper
bang wees om dIe, raag te be.preek WMt lY kiln
80 makhk aJlwt~ot gé lUI dw eell of ander kandl
daat Oom Martiens VRn SteIlel.liJos word 'er
ondel'llt.el hard te werk ID die strIte Dan 18
daar oom Dolf die .eker n veuj eenva:u-riiger
voorkom het dan eeR a 1 die ander lede op die
rOOIbanke Mar wat Ik VOOrbaDg IS 18 dllt die
Afnbner lede holle kragte Bal ,erdeal lJlet dIe
gevolg dat een, an dle teenpartj met die pos sal
been gaan Ek dink oom Dolf sal u e pos lUet
eer beldé en daarom boop ek dat al dIe Un
kaller lede 'er hom 11:11ondemeu KI j oom
Dolf die pos dan behoef hy hom nu: meer te
kwel oer die brandzlelctewet me en as n man
wat -eU! 'er. dre Afrikaner par1y co \ er die
Bond gedaan bet !lAl dlt moOi staan :Lq hy op
sYIl one dag eeu eerwaardIge positie hu beklé
In de hoollllte raadsaal van dle land

JoL'I KlI:;sEJL,

WCIlll<:ht lt
deze doeltlllld,
door de getrou"
van alle 'CrJ I t
ventte! en ~
I"RAmd mogen "
6Chlkklng nl lil.
staan ID de I

eo da.t door de
pohWek cu "
rocht> Ulrdllll ,,"J
delelo, er II
"-fnka crder

SCHU 1BERICHT
slechte

r \ \ rH \

StemmlDg te Beaufort West

Dotnvlel.'!l d,
U Ap' I I"

J III tig
(,raltaul
Hahl
lltgpWorPtlll
RteUlIIJcn Ull.gebl achl
::l te lU Illt 0 gel eglstl eel LI •

\1 r \ \N SCHOOR
Apl I I-

IIJlSl!ie l!ee, on Jc
daar z 141 I anu
Wa!!

De beer f jJj
Ik commiS. C kl(

De beer ~f rr
Jectle men k n I
meer macbt.i I
één COruUll»Sl~ u c
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- . . r Tt~efte lot de Oóll'Ve.l1C l~ent! ~fr!li g~vhrtl~o~?,9.~' }g~étL~
, . Apnt, I F:i7. wordt b k.'nrl gemtla t d:Jt 110pr(hll(á.t~-"~lIlf'de'

T~::rc :Drift ..n ~OOr het p·,.r.llik ~ n I'rofs C!rKoclI_. JrJ'~rifi~iV~~~I€~";
nl a:CSe.l r g I R~nrh'Tpl'. t , IQt b 'I (·hl)tnV.Tmo ~:cn woden s;1"JIIU1J'ao-Ysetlmrd, .
. he r- ~~nWt ed. n "kil ~OO I, ni~e in~j.ti,.g IOÓ'lil doer " te'~igl,';h6d4"i':d&
churt< e nrJ}S' 'steMI' }!M'S ,no il In de b~8lI1ettc areas,
• I c' Rund, rpf'" ( r('~ ulatiC3 ye, ti~:djHl fJO~ st ~d!J d..rin'étlri .g ,.vn,,' "t~

t. t!n 'tiJlflderp('l't rM &11"00 op eeue VOOl'i·r ~rr~W7eQ gt!uhyev'n \rofrD!tbt
"aO den K1ifoi.i:"en Veftut., 0 .

CrIAne~S ttJIUt!y,'
Ond'rr S<'i:retarla 'tan tandb'Ó111':'

art'on 0 loeten ane Treinen

C. J. YA\' DI!;R ~fRn\\-E,
Ei~nAAr.

--

OM 'VATER UP TE POMPEN'
DE'STERKS TE EN D,E',:BE~T:FY~

IN'DE W'E~LD;"
8' voet wiel en 26 voet-Torén.
8 voet wiel en 30 voet T-oren.
8' voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 20 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Torén.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 20 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren:
12 voet wiel en 4-0voet Toren.

PPtU!~lÏis~;;éfg~~d'·
gi.tIDglKiJil-':fte1f Ii1fJJ~h'tlont 'ij

otJatrgêtt,'e"fnj~';jdgt:.W)f{4i~··" .
(of'oft_;7 'M'~:eH8nt8)J!t'If"' v(lo-'d';oltl' , ,
\~er~~ib~i'bét'~!il"gáll !

. 1.' EéAt'ijAM8)~nt-7 tI( k"lia'li'f' (tn
SAlp'da'rd IV'td-ÓO'det'when, tlalt."s
j;8'O'ptr: janr. ' •
: . ~:. ~nf IJnileMVfj~res VO)f: het,
,. Inr~ttt- 'Dr-p'lf~6merrl, I K~nlr,i~ \ Bl>
lt ~niJt"1"g,"'tte!f" ste 8 'I vettl:-lse-bl
Sa:laH.., £8Ih>fl" ~alJt-,: ,
. In' b~dff' g«vánetl' zit l~lJni!l "'lh
9oDi'!uJ8étt eeY!e: "bn be\lé}in I ,u'no ,

P; Ai a. R\ATIJ',
. St'e'ft&fi9.

Bicbmond;: 12-&pi-itt 169~.

LA'C,,'FER
Aan VAN DE·8AN D~,'~~:11lti-ÊRS'k~~b.~'.BëpéTl',:~.

KAÁPStAD; ; il ~
, : ~' ~

Gelieve hiernetens le vindrn de I!()tn van • :" ,!ljlling:6; 'en 1117

daarvoor per '. t le zen~e?l, na aflwp der . Se8l1if1;~~en e:rclIll'lam
van cr Oxs P,\RL'EM1.'NT, 189'7." ) %' ~

; ~ {

§ ..••••.. , t, ••• t •• 't' t tt; I .-; .,. ',- •• - '" ' •• f t,.~,.~....I •••• 0 ••••

t ::,J
; ;"

§ ....••.. L ••••• , •• ' •• '"1 •••••••• , •• ,., •.•••• '::,10.;, •• , •••••••••••.•••••••.

Een .. " ........

Il \IIIBOM; .. ZOOB'!mi tor (J.~ 1 coa g~
BkJeDifont, ill. O.V.8.

Geadresseerd aan HOB

K.OMT

-------------- ROl

Kon
POInpttt YaB alle S6W! om opl alle pitten

paS9.
l)p7.C Windmolens zijD op een verbeterd

plan iogpricht, en sterker dan iets nog in dit
land tngt:"Mrd, De torens eijn sterk ge-
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zoodat

. er ff'itrlijk n iet naar omgezien behoeft te
worden,

'Vul In jJintli".n 1'<'1' I.reln of ee KMt>m;(rt, re in,lien. pt'1' pnot Trrhllgd.
tVu! ill fir M po"', of IAA~onihge~1l1d i~dlen te KIt.11Ystatl verj"ngd:
'''''Illn Tollen IlJlAtIIell rJr~ .--

arr iAllANZOEKEN' voor da betrek.
~, king "an ,Ondemj~ in de·' DAT. d.. ïwero>«.'h.. \"orra.tll.mruet'

Rondgaande School Ui~·SohuinskoPi -. _ I\~""DI. 7.')() ['''pala,r ''1 Zn,d,
\lr.·I_ ,{"Jd lA. ~, t ;- F',., >\.frih 1.J" "'"\\"",<1,.,, ~"tV'lJ~ Il 'lu' Elnveur· UlS r.v .. · Rure- -.

"' OM,1A T :--ï:,; I." .., t"" .l! .. "".h· ....t h.~"'.smith, zullen door' den OD09rgetee. ..kk.· .. 0", i... ;" Ill•. -.'r' },"n,•.t,',,1 .: ~,n.kt
kende ontvangen WOl'dOll;.f;ót 'op den can "'.",h·" -ei". """""'''f '.~IL""", ".nh.

~ij ;.....!.n'Ulkk~~ti!.. .. ,.J.""'r'f t.· IIIM -n r. Ill, #'"1 ''13:80.-t~n Apt..jl,. 1897. AppHca.tlten .dc.",.Icno,' ,.,..1.. I.."

moeeen zi-jG van E'nro~be af- III 't 8'f'O'lt eli ill ·t klein btJ
komst en Lem~en leveren van WA'J'~~ EN ER1KS=:N.
bekwanmheid. van goed gedrag eu 'rr"t-;n)J;Ii ,

va,n Jidmllatscb~l bij een, erkend Wt:IGB't'1'l"{, E'1IKSEN ~ Co, :7
L n !'lr.rn1t, KB.'1flRtAl1Pro téstan tsobe erkgtiltlootseb ap.

SalaMa £120 's jasrs met de
schl)ol~jden,

Billij ka reishsten zullen betaald
worden.

. ',i

DE Stnombooten dBm' Lijn l'ertreU!lI
, van KaapJtad OAaJ' Londen om dm

&lld8!'t1l WoenadAg, te 4 n nr n.m.. naar
Madein. ea Plymouth, te Sint Helena
Aacension u.n1tJggende op de bepaalde tu.
schentijdaD.

GEHEEt, VU'STAAL,' GNifUrZEERDiWk ~OLTO(nWGj Y~~!O.M* .
I ". .

8 ft" 12 vt., ~n 20 vL Wlel'ertJ ID.. r GE8!LUCEBRD
. _ VASTe 1ÓREBS, V~· 20, tuHOO voet· b~t.

Dé eenlgeWtndmóJA;aitl'lg~
i Wielen B'ewêe!fbare
ll'l1Eier water Dompen
: Mblehs In demarkt.

De h{)o~te prljs
\deze' ..Motors" opi t1'Á"~t'I'!"I1n'\
:Te ntoo n'Stelil ng, 189S>', "-

.' .-:-,:~!

.ts & OOMPY" 2~A~~~Ar
InvOérde!,s van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

..__. _ Ba.kklespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.
W. RlOBER'l'SON', ·V.D.M.

V OOl'Z. Schoolcommiasie.
Invf'rurie Villa, Petrusburg, O.\".S.

Ajwil, I8!1?

ZUJt)."FR~NSCHE
KONINKLUKE MAfLDIENSr.

VOOR

VRUO:a:TE~- BOOJY.tE~
0...OASTLE M4fi...11Mutachapptl.-_._._-------~--

OJ' ' I.... plrlflf,< JI"'1V"tliti.!1lm1<k. Wijk
KI),.,tn'Y/f1!#'1·!J. rN,.trilr.t Iflld!}!J1"fl,nd.

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

&EORG'E FINDLAY EN CO.,
GRAVESTRAAT, KAA·PSTAD.'".~,~~:.~_.RIH.~~~~"

~ cd'erlanrlsehe Zu jd~Ah)i'ka~he
SP0 O~\VEGMAATSOAHP1'1J.·

------
Kortste en Coedkoopste Route VO'Or Reizigers' én

Coederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
;,.,/.rJ "...:e7'ë !)ia:rtsel'" in de Transvaal.
/ Dagelijksche persotiendienst van l.ourénto'
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannésburl'
én 21 uur naar Pretoria,

Tarid voor HeiligeN nnr Jobannesbnrg£, t'ls.-en .£3 f1.
.£4 68, 6d.-en.£3 ft" " Frtforla" "

Dagelijksene pcrsoncndienst van Durban (Natan
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de. Transvaal en Or;, nje Vrijstaat.

de 6&6de Hoop

DB tt
Be

ons,
~i
en. ,••

_.!
80

OP
Bo
40
40
All

"uden

VUl

DE ]I

K

OP
Ten eit d
a Het H
b, Den ~

Iss:
c Nituw(

Spuv
OVt rt'

d. Audilel
T H,

e, v.s. Ill.

·Wor~sl(lr.

N.B.-
Hef ren, Il
F. Burger

AlIDe,
geslot'ln w,
er ill dlit 1

Gewaarborg
PJ

ORDEn
s

Hond,
met laatst

Voor I

H. E. \---
Groot

CALE

Pracbt

DE onderfl
dom, .k

o
Het I

Bisschop, e'
Staalhoudcl
water per d
don Wan:
schoone lig/-
de oppervla

De wat
steen meest
tuur van 12·
eenige beke:

Ruime
,omtrent 30

De Tra
teerd en OD'

wie ook all»
Yerkoc

Dl
Dr. If
TANDKX"
. IIOOrten ,
-orden op Vul
&..,,!!,a ID Dridl-



lIIllUer
Zoid.

17

rST.
·PIJ.

-.

TELEGRAMM-EN

MEER BLIJDSOHAP.

QV E R Z EE se H.

_.liuachen twee en drie bonden! .klerken en
wml:elbedienden hebbeu kenn:i1tgevi~ van bun-
ne ~n ontvllllgen van wege de: groote ge-
druktheid in dell handel.

Een zakkehrolJer ontroofde eea 'Duitscben
heer £500 in Duitach en Engelacb geld bij
Parkstation, De dief ontsnapte.

De heer Thos. Blackbnre, editeur ~an de
Traneeaal 8ellt;lId, is gearresteerd op een aan-
klacht van laster.

DE DRIFTEN-K~TIE.

sm RIl'H_.·\RU }URTL~S RAPPORT.

REUD!EXTEX 'tOOR ZUID-AFRIKA.

I""'I".~, I:! Apf!II ..-(Reuter.)-Juantwoord
op een n.ag zeide de heer Chamberlain dat de
paplenln In zake de driften-kwestie voor bet
buis tier gemeenten zullen gelegd worden.

Op een verdere vmag zeide hli dat het niet
raadzaam zou 'IJn om air Richard Martiu~ rap-
port over H hodes ill voor te leggen, dat ecbter
voor b~t cornit,' over den Jameson invul zal
gelegd worden.

De beer Chamberlain voegde bierbij dat de
C'tt><:hanerde mantscheppjj bezig was eeu "contra-
rapport up te stellen. .

De Dublin en Liverpool regimenten zullen
alechts tut af}oSl!lOgvoor bet volgende seizoen
Zlln '811 rue t tut versterkingen dienen,

De be.tU>mwlng van bet Su1folk regiment ia
niet Lekend.

PnETOItlA, 14 ÁPRIL_-(Speciaal.)-De Afri-
kaners alhier zijn lDnig verblijd en daoJcbaar
over de glansrijke overwinning van Luttig te
Beaufort West.

De "jtngoster " weer verrezen.

JOHASNESIIURG, 14 AI'Rl~.- (Reu.ter),-De
Argus oompaguie heeft haar zaak tegen de re-
geenl)g gewonnen met kosten, De Star ver-
schijnt vandaag weêr,

Verdaging van het parlement.

[Reuter-t,'legrnmmen. ]

PRETORIA, 14 ÁPRJL.- (Reuter.) _ In hot
hoogehof werd heden nltspraak gedaan in de
Star zaak. Het bof WBII van ~evoelen dat het
niet in de macb t van den presideu t lag volgens
de wet, om een order nit te vaardigen voor de
schorsing van toekomstige exemplaren van een
kouram daar in de w~t gesproken werd over
gedrukte zaken betgeen beteekeode kranten of
tijdschriften die reeds gepubliceerd waren.

LONlH:". J:\ Ar-uu.. - (Reuter) - De heer
Balt""r ,t~lde gisternvond Voor het hui. til
verdagen to t dell :ll;sten dezer, De heer
Labouch;·re stelde een verdeeling voor op de
politiek der r"g6enlll( met betrekking tot bet
oosren. maar '!I" amer ..lement werd met ilO
tegen 4!l vtemruen verworpen.

Pf(ETORIA, 14 M.URT.-(R"IlI'r.) - Zoonls
Terwacht werd wordt de Star met liver aan den
mao gebracbt door de IlI~tsel!Jke krantenjen-
gems. en de Cum,.! is verdwenen,

De V~IIcx.lp,,, van bedenavond verklaart dat
zoodra de volksraad bijeenkomst 1,j1I zulle eene
verklaring van artikel [) Ills door de rechters
gegeven onmogelijk gemaakt worden.

" HONOURABLE."

LdX ... , 1.~ .\'·'{II..-(R~ftlt·r.) -De l~u/(tI(m
(;,,:'1/, k"ndlgt aan dat overe .rkom tig de
uieuwe regulaties de koninlr" heeft !,'oedge-
keurd ,1..t d~ hoeren Brown, Ebden en Hofmeyr
hun til"] van . houourabie ' beboud en daar Z~J
meer dan 1\1 J.,r~n In den watge' enden raad
g~hclld hd,f,\.·n

. NOO- EEN REGHTSZAAK.

PRETOHI.A, 14 AI'IlIL.-(Rl'uter.)-De zaak
tegen Falconer. den correspondent van de Cop"
TUliPS, is voor den tijd doorgevallen daar bet
hof de zaak mn der band wee. omdat bet af-
schrift "an het bjj-de dagvaarding gevoegde tele-
gram ru bet Engelsch WM Men verwacht dat
beschuldigde weér zal aangek luagd worden,

KAAPKOLONIE.

WAARHEEN? KONINGINS JUBILEUM.
"'1\1,""r \J'. 1'\ .\1'''11.. - (H~III,,) - Li e t

(M'Jrl, 'g"lSI.:hltt /"1"'/" 'ert rOK hede urnor-ven met
't.'rlt>gelde orders en rl~ .'-' t , ~IJr!)' vertrekt om
4 uur n.rn 111'·t deu adunrual De F".J' bl!Jft tot
op de aaukoms r 'an de ma-l Uit Engelund
H. lt.'wél 1l1t_·[S Ilekelid I~ van Je bestemnring der
ioW._'}It.'f)C1} \ er .. taal uv-u dat I1J "P ~CI1 aangewezen
plt·bi: !It)t-\: II z ul le n k orne n

B.Al!nERT"~, 14 _-\.I'I<lL.-(Reull'r.)-Eeu der
grootste, enthousiastische vergaderingen 10

Barbert on werd glOteravond geboudeu 10 de
.KaaJJ beurs om \ oorloopige plannen te maken
voor de nerIng van koningjus dinmanten jubi-
leum. Een comité vau vlJftl~n. stad en dia-
tnkt verregen woerdigende. werd aangesteld
met macht urn I)!! zIJn getal te \ vegen. DIt
comité zal hesrissen omtrent de wuze "an feest-
viermgEEN EERLIJK OORDEEL.

K.\lI:1 1:' f.\, I:l .-\l'kIL_-(Rr'd<'r )-De beer
('l'l,r\.;l' ,.\11111 voo r z t t t e r van de ~IeJ(:r en
Lha r lton die et'll t,t'Z(1~k aan K,ruberlt) brengt
lt'! ITl h.'1l 'lnd~( h"tld met den \ ertt'genwuonlt.
gt.'r vnn d~ 1·/., I' ..".,met b€'tn~kklng tut een
"pt::"\:ï.dt. t.:nl1l!1l1!i-llt.: JOin' de Trunsvualsche re-
getl Jn~ ..lallge~Ht.'ld dat bn geloofde dat Je
n;l.:"~ertll1S ef f1~llg \\ ·'n:-\chtt de mdust rie III deze
zaak 1Jl11l!k [ ...~t)1 tJlqcl tê kornel! om te o ntdck-
ken op we lk e \\>,Jl.e Z'J dl.! bewerkers der mjjnen
kc.n hel pen um dt, k.. ..r··11 le vermin-leren Ot:
n_'gl_'t..'nn~ k'HI v.m Luiteug e wunen dienst z!ln
dvo! her ~roorwegtar1t'f te \'erlagen up de
~t.lt:rLl[l.I ..che lqn eu J1rt.Jr eel! goed voorbeeld
aan de Kaapknl"!lIC en \""rltal te. ~evt:!!n. hen
aldu~ ,j"lIH!elldt..' om Dok hun t.i r ref le \crlagtn
il ,j Yt:l'\)or,l~ddt: het d~ na nue t mouopo l ie en
honpie dal Je c-unrutss re de la:!k volledig zou
qud e r-zoe keu Ut.' heer ,-\11)(1dacht zeer gunstIg
over lid l~b()[Iet:1 der comrrussro. II tJ gtJoufde
echter dLlI m eer noocllg was dan goedkoope
dynamlt.'t, !.;\)edkIHll)€ taneYt:ll ell W'oedkoope
arlk:l<.1 om Jé mCt: ...te uIthggewle dl~Lnkten een
lamdllkt ophrcng-"( te Jut!n gf'\'en '~oor het
geld dat cr "' belegd wa.; H!J dacht dat er
veel te veel handwtrksheden I.:Jerken en ar·
bt.'lder'" IIp den Hand waren om allen een bt.!·
hourlqk le\"cnsolderhuud Te n:~rdlenen en dacht
dat htt gOt'd lUU ZP" een wilan§chuwmg na.ar
Eur"l'a Jaarnmtrent te zenden .\fet betrekklllg
tot de 'er:.lllden"g nin de polI[l~k "an de :;t"r
ooder '!J" rll~lIwen nMm. lel de heer ,\ll>u riat
het ,lrtlkcJ In de ClilHd ontwqfelbaar de oplrueS
",n fe,wl!Jk Icd"reen ,·oorst.,lt. die ook maar
voor de waarJe van een pond belang heeft lO de
toekomit van J obaunesburg.

DE DONKEY PLAAG,

PI<FI,jRII. l~ APIIII -(Rclltrr).-De land
droat glOg heden uaar Wat-erval om de Zieke
donkey s daar te onderzoeken,

'RHODESIA.
Een moordenaar gevangen,

BII.I\\'A"', 14 AI'ItII.-(R,"lrr.) - Morini,
een irul uun van het Ingobo regiment en de bel-
hurnel 'u den moord op inboorlingen-kommis
sans Grant ham en diens part!! te Inyati, is
gevangen geuomen en Daar Bulawaj lj gebracht.

CRETA.
(Rrul,r.ltlrgrltl/IIHP/<, )

De inval te Gr-avena,
DE GESXEL'VELDE:'\'

J.,,-;nES I~ Aplu!. -Het rapport yau de
Turk.cbe ooamoten In zake den jougsten Inval
In Turkscb gebied te GI1I"ena houdt III dat cr
onder de HUbulU>rs geregeld" troepen waren
onder bevel van Griekscbe officIeren.

net (; neksche verlies gednreode het gevecbt
was 5:2 gedood, terw!Jl dat van de Turken slecbts
twee gedoodeu eo 12 gewonden was.

De vruhwters Vlelen alleen des nacbts aan_
De Turken Z!JUvertoornd over deo inval.
IJJ bet huts der gemeenten bedenavoed zelde

de heer Curwn onder-secreta rIJ! '-oor burten
laudsehe zaken, dal Griekenland den 10\'.'11 ont·
kende, eo dat Turk!Je heloofd had dien
o,'er hd hoofd te zollen zten als dit met her·
haald wertI.

De verdronken voluntiers.
P"ttT [I.I/ IHf ril, I~ APR'L. -(Rr.<lrl')-

De I"keu "UI de twe~ 1,.Jen der Pnns Alfred
Ua.rde. d Il' tt' ,. rqburg \ erdronken, werden
hlerl("t"ravond gebracht en zulle" hedennlld-
dag ~-"olltJ militaire eer Ix-gr""en wortleu
Alle vlaggen In de <tad waaien balf-mast. Beslissing noodig.

P"IH EI.IZ_lllf.TII, I~ A I" I< II. -,Reut"r)-
Eell ~~()ot)te opkomst "an menschen wa.." er heden
om g~lull(e te zIJn qU' de I1I1IItulrc_b.-grafem,
\'an de tw"" Jon!(c mannen dIe te 'f!lOurg "er·
tlronken Ue Prins Alfred Garde wa< In goe·
den getale opgekomen om perhled w betoonen
aan hUIl ve~helden kameraJen.

L()~I'E~. 13 AI·f([L.-De beer Delegam" de
Gnekoche premIer, verklaart dat ee" heslIssende
stap gehledend nooolg IS olonen de paar '01-
gende dage" daar (J rieken land nret In .taat ts
Z!jJJ leger "oor een onoepaaJden t!Jl1 op de been
te bouden

Griekenland en Turkije.
DIAMANTEN JUBILEUM. L"'DE~. 13 AI'HII.-:'\'tets bepa.altls IS nog

bekend meI betrekkilIg tot den uitslag van dell
111\ al der GrIeke" 10 Turkl)e.

L')"l/f'l. l~ >'[AAHr.-DQ Griel"che beoden
{be onlangs Turk!le binnenvielen zijn DU naar
(;neksch grondgebied u:ruggekeerd, rr:aar an·
dere benden maken Zlcb gereed lI1acooonlc In tI)
vallen. .

De (;neksche scbatkllit L'I o!Jna uitgeput en
d" eeOlge hulporou bl!Jkt een olJlIlenlandsche
leenIng te '!jn die alleen te verkr!fgen zal '!Jn
door oorlog uit te lokken en du. op de vader-
landshefde een beeoep te doen.

_-\Llif: I/.I.\I'RIL-(Rnd,,)-Eenpublieke
vt!rgad, nng htdt 10('( meerderheld yan stcm·
men l;t!"shst ('en ont"'panntng!'·terrmo te maken
,n ,erhand met de herdenlnng van haar ma)es-
teib rE::g\'t,.nll~ Een aantal tBgezetenen wa:-t er
voor veld til te zamelen um een vleugel v(){)r
blank~n te ""egen hO bet Luvedale hospitaal.
Ben c'Jmlt~: IS ge\ormd om belde zaken UIt Le
voeren.

PROSPEKTEURS.

~f \fFI<I"; I~ AI'Hrl.. - (Rel",,") -up eene
vtlrgadenng "an pro.peku>urs. glsteren gehou·
den ,n DlXon. h,itel, werd een .asSOCl:ltle ge·
vormtl. te wnr,len genoemd de prospekteu .. ·
aSSOClaue, en een Illvloedr!lk comlk werd aan·
gesteld om voor de belangen ~er leden te waken
en zulke stappen te nemen al. raanzaam mogen
zIJn om de regeering er to;, te brengen de
tegenwoordlll"e goud wet in Becbuanaland In

sommige anlke!. t.e amendeel'en. Er 18 een
groote streek goudboudenden grond en met
behwrllJke hel!Cbe~ming L'I er geld geDoeg be·
scbtkoo;.r om hel dL'ltrikt degeluk te prospek.
keren.

Een nieuwe dJelll!t van pa.""glerskoetsert. in
beZIt van de heOiren Zeederberg en Co, bego::.
tus.'lChen bier en K rugers<Iorp deze week te
rnden met alle voorIlItzicht op succes.

OPROERIGE KAFFERS.

EEN EETMAAL.

ZEVENTIEN KAFFERS GEDOOD.

VRIJnUW, 13 AI'1<1I -Bencht ,'an de Vrll-
hurgsche kolonne boudt In dat zu op patroudIe
uitgingen op Zondag. den 4den. Op Maandag
verbrandden zu eetl stad zOnder tegenstand,
doch op oen deel \'an de patrOUIlle werd later
gevuurd door een kl~lUe afdeehng InOOorlingeu,
die 'U terugdreven, doodende zeven 8rVan.
De ~lIand maakte 00" een poging om de paar-
den van bet ovenge deel der patrouille ID

handon te krugen, docb werd ofllBlDgeld, wordeu
de tien van ben doodgescboten. De patroutlle
keerde op W oeDJldas teru~ na:" de boofdkolonne.
Hunne bewegingen werden groot.elUks bemoei-
lukt door gebrek aan water.

Ontevredenheid onder bur-gers.
KI'IBF:RLEY, 14 APRIL. - (R~ter) - De

Klmherleysche tak van den jlOgobond beeft
besloten met dien '-an Beaoonsfield saam te
werken voor be' neren van komngltLll dlAman·
ten Jubileum door een eetmaal eo een con ver·
~~~ H
• Majoor Tamplin kwam bier gi.ter!Uln IJ
ven eekt bedena\'ond naar Ka..'p"tad om de "t·
tlllg Oil u> wonen -~~

Z -A. REPUBLIEK.

VRIJHl'RO, 13 AI'KIL.- Vóur het gevecbt op
Dinsdag VT<>eg de lUItenant van de Geluk bur-
gers verlof om OOlllge maoschappen te nemen
om de hoogten die ziJ bestormen wilden te ID-

spekteeren. De kolonel weigerde op grond dat
de IDboorhngen daarUIt zouden knonen opma-
ken wat bun plan was. De hurgers zelden dat
ZIJ niet vecbteo wuden tenzJj ,an hun wensch
v~1daan werd, waarop de kolollel hun e.m unr
voor cOlL'!Idernlle gaf. Aan bet eUlde van deo
verleenden tud Welgerden HH om te voet te
vechten. waarop de kolonel de gebeele afdee-
ling gelastte konVOOIwerk l.e docn.

Feestviering en goudcommissie.

PRFl')HIA. I:J .\I'HII.-{RpltIPr) -Een groote
vert,(adenDg van Brit. che onderdanen werd gL'l'
tera ,und gehouden III de Caledolllscbe Z.aaI
alllIer om stappen te nemen voor de vlenng van
haar maJesteit... ze.tlgste regeerlDg8)~r. De
'·errlcbtmgen he pen Oevredtgend af. E,~ werd
be loten een '. Victoria cottage bospltaal op te
nch ten ter berinnering aan bet feIt, terwlJl onder
de feestelIJkhedeu bier een danspartIJ op Maan-
dSlf<lvond '11l1 '!JO en verma1celljkheden op DIns-
dag en een specIale feestVlel'lOg \'Oor de kmde-
ren. Een sterk comité is gevormd om de
planoen Uit te voeren. .

Heden had weer een vergndertng "an de
goudcommlSllle plaa~ me~ ges.loLen deuren.

PRETOI:IA, 13 Af'lIIL. -(JU>.dc~)-Meer dan
£4'" l.~ re....b mgeteekend voor bet dtamanten
jnbtleum fonds_ . .

D.! vernchungen van de gvu:icommlSSlC op
beden waren van \'oorloopt.gen aard. .Als de
schlkktngen voltooId' Zijn JUan de .zlttmgen
open '!In ~OOr bet Pllbhek.

Van weinig beteekenis.
YR!JHt:RG, 13 ApI!IL,-Majoor Tamphn vtlll

Langberg terugkomend om de parlementSZItting
bU te wonen, geeft als zIJn opinie te kennen dat
er geen ernstige stnJd zal z!Jn daar de kdel'!!
uiet zoo sterk z!ln als verondersteld werd en
p.'ltrouilleeren zal bet hoofdwerk vao de kolonne
zijno

SOHEEPV AARTBERIOHTEN.
TAFELBAAI.

~AJIIGU:OIIEN
.april 12-SS Tintagcl Castle, van klllltMYCns.

14-HollAlldsen stoomscbip Sumatra, van
Rata nB.

v EB'!' ao KIIiN.1
April 12--Wtlsoolt. rl"''' PhIladelphia. ~

13--Aggl, naar knslhavens.
13-li~ Nautilus, naar Port Nolloth.i
13--Noorsch .tO> '!IIS('h,p Solheim. naar·
13--Noorsche bark l{egina. n....,. SIlvannah.
U-Noorsche h''''k All'b."Io,naar Appalacb.icola
14-Mailboot Ro,.lin Castle, naar Engcland.
H-S"; TintageI C....tle. naar Engeland.

LONDEN,
lt AprlL--(Per tel~rn&f,,)-De Dunvegan Ol~

kwam Maandag om 9 rrur n.m. te Madeua B?II,
Dc Ganl kwnm hedén om 9 uur v.m. te Tenerlfe

/.

éALLERLEI.

- J')!JA"SF."IIl'R", 13 APRIL - (Reltltr.)-De
be'!,r E. Sheppa...-l. secreta';" van de arbelders-
Ilj'SOClllue van den Rand, '" tot vrederechte~
voor JohSnn"6tlurg aange_teld. ,

De hoor _.\..Donion werd vroeg UI den mor-
~en In C"mmi, sarls·stMUlt dl)Or z blanken
aange,~.lIen en Ooroofd.

SIVE-

nit de beeren B. P.
pers, sernor, C. A. Alber-

tlJn, F. P Beyers. P(eter van der Bijl, de ed,
heeren B:'eyrer, L.W R., Mulder, L.W.R. cn de
heeren W. H .. F. KlpijjJ,I,.W.V, Olivier, L.W.V.,
en H. J_ Dempers, I),W.V., deed Dinsdagmor.
l1etl bare opwacht.ing) bij sir James Sivewright,
ten einde van bem te vernemen wanneer de
regeering van plan IS ~e spoorwog lijn naar Cale
don te boawen. 1

De beer H.·J. Dempers, L.W.V.,jntroonoeerde
de deputatie ell deelde aan sir J urnes mede
met welk doel de deputati» opgekomen was.

De beer H, P. lle_$rs zeide dat de deputa-
tte in de eerste plruits baren harteijjken dank
aan sir James 81\'ewn'irbt wilde betuigen voor
de bereidwilligheid <lbor hem hetoond om de
ljjn van Sir Lowrys raj! nanr Caledon te geveJl.
Het wa. verblijdend den commissaris herhaalde-
Ink te hooren \ erklaren dut de Caledon lIJn
de eerste was die geb/JUwd zou WOtden Het
oogmerk van de deputatIe wus om "an str
James te vernemen ""!Tmeer de IUn zou worden
gebouwd of de reg~enng nog in dez» lIllIng
een bill 7.OU iudienen voqr het bon weu der
lijn. De deputnt ie ;wdde ook de" wensch
uitspreken dat de IWi op dezelfde \\ Ijle als de
Graaff-Reinetscbe I!in iou worden gebouwd. Jat
Wil zeggen. als er ge<!n bevredigende tenders
Inkomen, dat de rllgeerjng zelf de ljjn '.al laten
bouwen lJe depu tatje hoopt -e ook dat de lUll
In vervolg ran t!ld naar Swellendam zou ver-
.Iengd worden 1)00.. zoodanige 'er lellglng
zou een groot en vruchtbaar distrikt geopend
worden en zou men id,rekto ver I"nd'"g met
Kaapstad hebbeu Ab de regeenng "'" plan WrL'
IJl de toekomst een kUIUIJn te bou won zou het
heter Zijn over Sir CowrY"·pa. Le gnan dan
over Ashton, daar eerstgenoemda 1!J1l ,:)q
of ~O mijlen korter zou ,-!jll De deputatie zou
zeer verblijd wezen te: vernemeu wal de cum
missarts 'un plan was l,e doen ZIJ harl.len alle
vertrouwen 111SIr .J.lJll~, dat hq heli zou Lege-
moet komen. en hoopten dat hIJ geell ,lLht zou
alaan 0(' de SIOTl~S dat Z!I verdeeld war eu,
daar de sunk zeer overdreven werd.

i
Il I: I \:-\T\Y!)t,HP

Sir .Iames Sivo:wr,!£bt ze' dat bet met ncodig
was te bel ha len wat ,hIJ herhualde ljjk IJl Pil'
vaat en publiek geztigd had. name lijk dat
Caledon de eerste pl'l'k was die een I!jll zou
kr"gen. Eene opmetlog V~tI de IlJlI wus ge-
daau en het bleek dat: er een 'ge moeihikheden
waren, maar Z!Jwaren oioel komolijk. Voordut hij
echter een bill kou mitrenen '.as het tlo"dlg
)'olled",e gegeven. oruttent de kosten tc heb-
bell Oll~ voor het hu b te leggen ZooJra hJ! de
gcgeVl'Il" bad zou hU verdere stappen Ilemen
HIJ wu dit Janl' een klein 'poorweg-IInt \\ erp
In~)ienell en zoo daarin \ oorzJenmg fllêlkel1 '-OOI
bet bouwen vall de Caledon l!jo (hoor, hoor).
De lIJn zou geoDu \I'd wpnlen nn SIT Lo\\ ry'·
pas (boor, hoor) eli nIel door Franschhoek. daar
bet bjJ opmetmg gebleken 18dat laatstgc,\oemde
lijn onoverkomel"ke uloellukheden luU geveil.
Een andere olt}eetle tegell die IUn '''lS dat er
wef'r nog een Junctie zou komen te Klapmuts,
terwui die vall Sir Lowrys-pas een verleng mg IS.
Het maken yan z<lo)'ele juncties brengt
bet venoet· stelsel geheel in dIsorder.
H!J meende dat de i "crlenglng rllet o!)
C,dedon zou hl!I"Cll maal' later naar
Swellendam zou ga..'lr\, maar cr wa. nog
OIet een beboor-l!lke opmetIng gedaan Yall de
"crdere "erlenging HO hoopte Il~ de PMsch·
"acantie al de 'nformatte te beboen en zou III

den loop der '!lt'"g e$l bdl IndIenelI (hoor,
boor). 1)e Cal~-d"n ~Jn: zou de eClllge wezen dIe
dIt J'lar gehollwd zal worden. eli h!) lbcht de
meerderheid',n het hlllsizou voor die I'Jn wezen.
(Uuor hoor). '

De dcputatre bedaIl~ sir J,lITle" toen en
gmg heen

Wellingtonsche vruchten-
kweékers.

~IA_\XD[LI.TKsr-l:rE VER(;A DERrXG
\'.-\.x m:DEX,~

De heer.J F' Pe"tz; (8ecretaris) en negelJ
leden waren tegenwoon:hg

BIJ afweZigheId )'lHl den voorzItter werd de
heer D. S. Brtnk tot \I)(n-zltter gekozen.

'Hl'! !lTE'\K\\ ESKf-:RS Cfl;"ltiRI ~

:'.[et hetrekking tot _het nuchtenkweekers'
c'Ongres tller tl worden gehouden, stelde de beer
:\lalan 'oor. gesecondeerê door den heer l\'!arUls,
dat de voorIn ter zal 'tmchten UIt te "n«'len
hoe vele afge'·a..'lrdrgden van andere aSSOCiatie.
be! congres te Wellmgton, up 6 ;\[eL zullen
buwonen '

Aangenomen.
Er werd hes loten dat het congres om ~Juur

's morgens b!Jeen mj komen op bovengenoemden
datum.

Besloten dat de heeren Bnnk en Pentz ver·
zocht worden om voorl<ioplg een plek te krugen
waar het congres L_,qeen ~J kunnen komen, en-
scbikl<lngen te maken "oor verversclll"gen, en
da! ZjJ verslag zullen doen aan de vergad.ermg
op 1 Mei. !

Beslowo dat bescbr!j"tngspunten voor bet
congres ingezonden moeten worden ,'6,,1' 17
dezer. ,

Eeo van de leden merkte aan dat de opkomst
naar de vergaclertngen kleiner begon te wor-
den.

1l\)o\rE~.
Een dl.'ICllSSlevond plants omtreut den

t!Jd om boomen te planten.
De lieer Bnnk 'temd\! toe

vergadering een opswl over
lezen '

besten> ..
hU de "olgenJe
dit onderwerp te

\VI "'J EItD<,;;~TI ~G

De beer Pentz zeI dat hn een zeer leerzruun
arttkeI o"er het enten van Amorlkaanscbe wUn-
stokken had gelelen, maq'r de papiet en dIe aau de
vergadermg voorgelezen 'vordell moesten onge-
Inkkig ill bet Hotlandsch ~!Jn. HjJ bad dlkw'Jls
stnkken gelezen die bU gáarne aan de ,ergade-
riug zou hehhen willen v.)or(ezen. maar de
moellukheld was nlt!Jd OIl) tud te VInden om die
in Hollandsch te vertalen.

lA 111-\ EIlG';'OERIXG.
Besloten werd dat de verdaagde jo.ar-"ergade-

TI ng. die In .J anuari gebouden moest z[jo, op
1 Mei gehouden ...al word~n. en dat de verkie-
zlDg van een voorzitter en leden dan zal plaats
bebben.

HANDEL EN !fIJVERHEID.
GOUDUItvoER

Per mailboot Roslin Castle werden gisteren rutge-
voen! 92,952 ons ruw goudj geschaL op een waarde
van £317,902.

NATALS INKOMSTEN,
PIETEIUURITz8uao, 13' AprlL--(Per t.elegraaf.)

Dc werkelJ}ke Inli:omswn toor de negen maandQn
van Juli tot )laart bedl"igen £1.626,765 t~en
£949,191 voor hetzelfde tI)dperk in 1895.96. .

NATAL'S ISPOORWEGEN, --_
PIETEIUlAJlITZllUlI.G, 13 IApriL--(Per telegraaf.)

-Dc .poon' egontv ..ngsten ivoor de week, geëindlgrl
31 Maart W!Il! '~H,307 tegfiil "17,079 voor de daar
mee overeenkomende week ¥eJ'leden jaar,

--...".

Re Druliel
~8tnlAt, DarklJ
Stabletolld, voor dbn
A,pril.
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BIJVOEGSEL TOT DE

WORCESTER.

--
1. Dele !lUmina zlllLeu gehouden worden op

Zaterdag,12 Jam aan t., van 9-1i! v m., en
I 3G tot 4 30 n.m.
i! A''''nzoek ..n van kandidaten zullen door

den ondel'geteekende lis ageerendtl secretaris
worden ontvang n tot op deo 15den ~Ieiaanst.

3. Kandidaten van één dorp of (lit één dis.
trikt gebeV{lJ1100 veel mogelijk tezamen appli-
catle te maken, i.e. de namen voluit op eeue
l!lst met n~ neer te schr!)ven.

4. Overal Waar men een centrum voor het
exambn hliliben WIl, zal men moet-en meldeo
'iVle als " Opzlene.r" het werk van toezicht op
aieh nemen zal

ó Kandidaten brengen hnn eigen papier
(foolscap) pen en lOkt voor het examen
6 l}e applicaties moeten vergezeld gaan van

de entreegelden J s 6d voor leder vak, i.e
neemt een kandidaat belde Bollandsch en ge.
scluedeJllI!., dan zendt hU &, neemt hIJ één
alleen dan zendt hH Is 6d.

7 VOOMS worden m aebt geoomen de bepa.
hogen die bf) de uni Versltelt8'exruullla gelden

Ter beantwoording 9an d€ vele vragen des.
a&Dg':1IUlde.plaatsen wu op Illeuw de bUzonder.
bedeu omtrent deze exnlllllla voor dit jaar
I. Ons hoogste examen III het Hollandse)l

wordt ingesteld voor alle meergevorderden en
staat ongeveer :gel"k met het uiterm ed iarr-
examen (na 1897 za] er steeds een t!ldvall: Uit
de letterkunde worden opgegeven)

:2 Het booger examen in het Bollandsch
za] omvatten dlkt.aat, zms- en woordontledmg,
"ertahng van 't Engelsch 10 t Bollandsch, ver
beteting van foutiev", opstellen, en een opstel
Bet hooger examen III de geschiedeuIS VRn
ZUld·Afrika zoo veel als te vindan IS tu Theal's
UItgebreid 'Hollandsche werk
3 Het lager examen zal omvatten dIktaat,

gemakkel!Jke vertaling van 't Engell!Cb ID 't
Holl ..ndsch, en vl"l1€0nover geslalibten, getallen,
naam, allen, t"erbulglDg. 'en·eegll:1g. trappen van
vergel"klng en "erldelOwoerden Het lager
examen In de geschiedenIS van ~uld Afrika
'1>0\ eel nIs gevonden wordt 10 elementRl~~
.choolhoeken huv i'lIdwell's, Whlt'3sldes. Thtlal •
(kleiner werk), enz

Tot dit lager examen worden toegelaton kan
eli£laten <.110 nog' niet bet school hooger examen
bebo"n "fgelegd of die daarv oor opgaan 10 dat.
zelfde Jaar

Tot het hooger examen worden toegdaleo
kan<.lldaten die nog md gernatnculeerd hebben,
of dIe IU betzelfde juar mlltrleuleerell

BIJ ieder deze I exarruna worden er eOlllge
pruzen toelo(Qkolld

lUI 1l1i1/'l1ulJf.( II" Il ""r",Mrul. n ;'u Zu",d 'flil. <,l.

Ir ''''Jf,b'llf/~",I'I',>}f,It! I,., IJlleul\/tl..t/ml ... Ifrl ti

'!'1nheer -Ik IW!f el er met aan dat uwe
Il'l' I> Ildur wt'€k lutzlen naar een goed rap-
I" rt V'Ill uwen Wore.)ster rorre pondent ell
ieruan.I van elders kan mts chien van dezelfde
l(eJ lcht..., zun : maar Ik naag u pardon, want
n» II moPI In lllInmerk:ing nemen dat wu twee
plMt..!ellJke bladen hebben. waarvan men veel
meer ""rwachten knil dan van uwen mpport-eur
En \ ~",el,kt men hunne tlltgll1.U dan bluft
e r- n r--t \ t·e J over

"ed. rt ,Ic Ilfgeloopen week was OIlSdorp vrll
li ,,,.!tl( ,'11 tnear bIJzonder op 1:1atdten Dooderdag
"1' .h·n d~!( \"erel onze meuwa maglstrn ....\
.. ')0'" ""01"1 ('-SIer tit.' heer G Rawler, afge-
"",dd ill, het 'l){\()rwe·!Statlou door den burge.
Ille""('r en 0011 groot aantal IOwoners Korl
na de tnHn aankwam werd de heer eo mo vr
HalIlIer omsIngeld .deJOr een massa van oude
\ rlend~n door wien de hand van welkom dan
""k uItgereikt werd De gast werd door den
l,urgernt>eSwr Itl de wachtkamer gen ood igd,
II" aar men bem het, olgende adres aa_bood

\V I de burgemeester en leden van de IIlU.
lllL'pahtelL 'an Worcester. wenschen ten be
ho", e van <.le10 woners VIUl het ,jorp u harteliJk
we lko rn te heel-en in den krlOg mn u wen toekom.
.tlgu, uheld III den dienst 'ar. het land,

Daar lW vroeger de hetreklnng vnn CC en
R '.! III du dorp bekleed hebt, en dus de ge.
Icgenhel<.l had om u persooulUk bekend te stel-
I..n In, t ,lê btllan.gen en behoeften van het dorp
en dl"tnkt en daar g!l ~evoren onder de popu
I.,re en g,liIde admlDlstr3he "an Willen Uwen
geacht<'II' vader. kap ein RamIer, toen hU een
<.Ierg.Iljke betrekkll1g bier heklfl€d had, bekend
werdr met de tmdJtles en het streven van de
gellu,,,".. hd)"en w I bet yot.te vertrou wen
dat gij alle. III UW' 'PrOlogen zult doen Om de
wph .tart eli h~t ~~meen goed van ons dorp en
''''Itlkt te oe'oNI"ren eli Wil 'erzekerell u dat
het I, I "'" nre t ",II Outbreken aan pogIngell
om U" wor k in d ie rJt,'hnng te ondersteunen"

III lilt "'")1"\.1 l>ed.H1kte de beer FUmlcr dell
burg. rneesrer en leden no zeI 0 il dat het. l1]tnos
l Jnt ht>,!!lCrte \\ as Haar \Vorcestcr te g-tlall Die
t:R.:g- ....er-t , 1-11 than", "erwezeulIjkt HIJ verzekerde
tit· ....ran \\ t;ll,Jl.{t n dil hij n/)!{ oen ev eu groote hef.
h. 'd ...r YO.cl" II .. dt"o!ol 'an het plan ten ván boomeu
t'll h~r IIltk~1I vun \\t~ell (1,)t!J1I1Chlug) eu hIJ
hplIJlt.e du ric (l(Jet:!IIIg'~ra.a.d en Ulunlclpalit.elt
III dt It'U h trtl·lllk zou~lcn ~nlonwerkell
~ HII d~ t·,:r~'e \er~,WenIlg van den lifdet)hn~s
t"!ld "elke Iq, )"n!{stlt"den \ II}Jllg "!}WOLHld~
o ""I d.· her-r- RamIe- harteli,k duur do ledeo
lYeik, IlO !;t hUl-"tt,Jt en hIJ i.!".lf ook. daar te ke nne n
t1ar hl' lijf) !'t:"'''l lllLJ J Itl! 1)1j Ildert) '-ergaden"g
\:ll\ ti lt !Il h "alll te~c!J\\ (}ordlg' t~ liJn

f)ll.lllk na dt I)n~\<lng~t \alJ den he~r
R 11I1I.r lu 1.'\f mell zll'h In Jar het ~rndhlll.s \\ Laf

t'l TJ~ \ t; I !..i I'!t I PIl.( i.{t bouJcll \\ t;rd In \ crh,lod
lllt:t d. \ , rill,,: \.LCI ht t Jllhdt:UID Er Wil! t.'tjll

I.(r Itdt II~) Iht 'Jl d uurgeUJt!-tJs{t" de htJcr
\ft.lrIll..! I~ h.!, tol,l. dt.Tl \t)C)rzl(t~~st()t:d Xad,tl
hl) h, t dlW I \ !rt d, \ cr!! lJ"nng- had b~kend ~e
lIi,la.kr J,l1tl .It' h.-.r()!'Hhet woord pn!IlHen

\\, !"'IH kol I. r ..d, \\ot''''':01 h J up rit:: noodl:1.kelIJk:
ht.j \ lit lit t dJ.. 11 "i.tt l!t.:n ',in t;:Cll pt.:rrua.IlCllfell

"1'1' !_r I, J 'ot l..\\_ll htt.'.Jb \ til Je 1LJIll?c til

::', .... !t-> r .:. t rl(}~ \ l.ll h lit ru IJcxtClt dt: koningul
)J li c·, ",k "1'.1, \hll"'},dlikbcld ddt het
J ..., _ ..... '(, hl Jhr IJl.h'!l/u zoo\\d al., het \ér
"'..,1'1 1111 .. t orJ,\\lkk~ Itn "I.;\\tJonlJrk tlet men
I.. I. I. "i' ...ro lt 1l1t'!1 H)k ~rl}ote :oIport~
tlll Int r ') 111/ "'!I..:d~ \OVf dat h~ti\.ukgfOOJ:--l
! lt r ."tl, II IJlldt !"f, wd. !IIJ~ l~ met de leJen \ UI

r].... "'!)oOf'l! ~ U/JI.. n \ III dt: mnnl(·}p.dlten \lr

krt &,'1 Il 111t,( t w'Jrdt:n \ oor d,lt tlnde
I)~ h, Cf H !ldt:n1Jl11 .i-t_·"uu.}u?rJe eo b!.. t \ our

.. tt I \\, ...I di(t 1U~(.;11 L;LIl.!t'1I01I1eu

(~p - I, I:t.r Q' 1\ l'n de \"rJelldt:n \:lIl Jt!c heur .J
I, Ir. -"1,1 k kj. rk \tlll deu resldellt ma"{1)o1tri~lt
t.lb ,'1 'Il ,at"t tit ,d .. dlrk'r III hel ~l hUfllek hllLcl,
I t. I \ f' ro k n ki.r .....rt.· ....u,..burg ,dw1i.ar hij de
I .r ...1\.klll~ lil t:1.11\l.J.rdt cl \Ull klerk tan Jen
t)\ lt 1t:1J 1I1f/l!1l1 ....."'.ln... l)e avond "erd op \ef
llLn. , ...t \\Ijb d''')f.l{ IH'7Hhr tO \ers.cheldenc
\ li! II \ rllil lC"1l \ l!l'gez.t:ld~Il hem tot IlMlI hut
,t.J:"l, II

H, r '<I.tJlt:'t ISLfltJt!..!'en Jat w" \ern~rncll (Lit

h (It.t r I' J. R Jex ..an \lull[.l.1{'U de twee eerste
pr I:~II \ )',r de n'L/lnen I)lJ de Purt I.::ltzaootL
[t'll ) l1~d J1UI-S' \trk-('j ~ Ik hvop Ilat ljT Hok

,lIl lt'" fl \ l'l onl:e:; \\t' ....~d./ke r)f(')\tnCJ~ boeren
li fI di"} !lIk prIlzen ~etrt)kkén ht"bl,t.'o

Dt' ()l~end(' n~...olu tl·- \t'crd door den heer
Y fIt"'" h,,!trJllIori;t:IJ, lilt' rTlUOlClpalen.!l"-
~ IdtH n~ ....")r~c~t04...dJ g-l'''~ (()lIdeeru door den
he~r P.ldlp \ "lSt cD j),;lll/P-'nomen lh,t een
I'I lef loJt:! lt ht \\ orde !.lt'lll efco comDll~n..~ rau
k rOf Hl 1..\ n.Jt f1 hem },en( btttndc eLH een re~oluth!
I(epa><",.,rd \\ erd op ceu., publleku vergadering
aJhltr .;{t hl'd.JeCl 'Ip d~n "'~te[} dt ler firn !!Jtappen
t~ n· 111""1 t'}1 Il. rd~flklll" \a_n lwt. JuhIleum \an
dl: k Jlll'li(Hl (}~ \'rdl.::e \ er~a,lt!n1):.( be*lutell
\\ Ir! llf \\ r,rf ~[-cJ et" bj I\ ~jl.j I..!'udenk
'. --kl r! m·" t h~d,IJcll Hl den \)f [lj van l'~Jl

"j1~ ....I..:r\Jt(l!j tn dat Jt' ~r_IfIJ ".\.aroOl retdi:'! a.an
l'" k !..'td1.;1J1 I .. \(rkrt::"g~o [JH)-t.:t \\llrden en dat
lt: !..."fund rtt:d.... bl d~esta.an, da.1.r de hUIS
hJ I l. ,....~u:'Jj f)IJ)~~('tl(, cr ti"~p::nhaJden

Aa" de« EJ'leur.
NI!)tlhtlsr._ Tot welke oll'1'C,,. ...IIIK

gekomen door deu
den beer Merrima.n !
zaak dat het ,onge
ha nd gereikt had
vaal door oorlog
oorlo~'.kost-en te
trot:lpcn O\TCr onze ~n,f)(,rw,,,,,,.n
dat de naam Villi K&3P
de Tlall.<\futl. eli dat,
:u.rz..,)d, h#<>h gebewe
die te vertrappen . en
m m ts terie was begO!lllel1
ware "<)gelvr" te
der dat de Traasvaal sich
zulke ,vnenden ') Is de
"Oor goeden raad ~Ie
bestondeoln Beohun
[ipington en do heer J.
het tooueet, gaven raad die WlI;Ig.e"'UUllell
de vrede werd hersteld DIe
deo door de jiugoes gehaat.
rWli( sir Heruy de VIUlers
Upington verzonh! als "'I~"""'I'u,!!,."u
'I'ransvaaJ te saan, orn
ouder de oogên te
van oorlog, ongetw
~laagd sun Afgez,lflten Uit
met bewedelJe halldcn
zonden al. gehtllll)e
zood en zon. Oom Paul
met lOU oukundig
ways van zun
klaar 10 te zren Het
dat de jingoes er op nit
been te brengen om het no'''~''''''nt
en scheve voorstellwgeo
Engeland 0' er te !eleló(rnph
&hl1:lO"r Z~tn I erkla.nu~ "oor
en Ilallbeval, om ge&cblllen om
onder arb: tratie te plaatsen.
leaguers van "lie kantel! In

cablegrams hel haaJdell}k arl1eZUIJu.ell
Sdllelller had In hunne vogelt Jd waarheld
terug).('houJell Oe I~gue "u. ~tl 'HlI"g"tl l;roJl
\,\11 wl-Uilheld UUl kort te g'tl:lJl, \H het nu me .. de
plicln \ In hel parleineut Om op pIOt Sp.,or van
den he," \f~1 rrruan vourt te g.ll!), htt lI1JIl1~tne
te untrna.hrcl! eli dan te bL'SlullVIlut het palle.
ment door- zulk \ulkl~ langer gel~l.l kan worden
Ik ze" la.lt bell .lflredeu eli plaat" ruuken 'our
.lll' lét;n ' Zie eens I,o~ uf de JIlIgOtl' SI! Henry
Iwhallueld hchl.en ZIJn hoo:.:edgle stua t hoo\(
"""ciett~kélJ,j zelfs 1/1 engelllud, et" man op wien
de K0101111.; Lrotsch kau Wezel!, Cdl ~wraad
under d~ gcJl"t!rd( Jl I t'cht va.1rdlg 0iiuulJ ~toeI llJll
1I1L'<I.praJ.., Il \\ III!lOel lhe In appd kOIll~ll Zljll un

UIIl"lll)(){t.!ljk) hfJ 1:-.!lug luJelid (dil het ge\ 0115 ~fin
tttll' ..)fIueluk hIJ i'..()uk"t rust en lel,Ldenllllg III

Cl:n kJt;~11 Illt...!la}l)e llJ.tll tit' Tr,tn~\ a d Llcht uagén
lfWt ztg Ou JlllgO(;~ kWllllJcn (bch Illk ill \0Jl-

zet Lo..{en -(il tl~nfJ De hHl;llr~:"\tt.: iJ~duerrhg
werd .'-<111 helT1 toe1tL'~('hhJ\ eli lt I \\ '--':i gUg'rLan
1I1OCJJ kn 1.11 !Jm du J',.lll~\i l<ll~l~h.1 lt.;ge-tllOg te
ht>lpcli PJ \lo a~ Ct'!1 klloop le'_;l U dij r~":cunFlg

K"el,tr!( 12 _\plll l>i'li \ bl~tlr, kk.·n ZI} m"""ué",J 'l ,i, [leilIY gllll{
() de )!aat:ol KaaIJll~llhkI0t)f alhier u' t::rJet.;tj I Of11 dle !(j~ te Ol~tkl!,1 Zljlll! kUIJt IJ dt')(';o)h:1l t.:r Ulet

I PI I! D la \InrIa Clloltua lan S"h()vr .t.lnk'''lIOl1 l.'ll\'rhcuciolell ,,,h III d" ."lt" el
~la;~t c.._c~1 II1S()!! I I fd· htgenoott: \ lJl k"UJdlikl uloeld"khclfl W.11I11I mt 1 f \ll:"i\ 'nl(~cuo()rt Il _)o"fcr! t e ~t' le ,.-- tH.': ,

dell l,fO-eder -\1 (_ \all .....I..:boor ouJerhng \all \a~t Zdl d\\t:,It'1 de Lun'eutlu •
Phlilldelphl,i Alhnu",,1 reeJ. klagende kwallI I> U \\', "t ", t,
bet Gllld, trK:b zeer ')Il\-er\\a.c-ht en !'l[KJcdlg-
Zundag dan 4den d"zer nr"cht ZlI hloed op
doch J~L3.rlla ge' o~lde lt) Zh.:h \\ fl.t bt.._·tt J. lliette-
~en.ta.allde dat de dOkter ",rklaard ha<.l dat li}

elll'tlg krank wa.' In dell nacht tu..schell Maall .L", ,i,,, E'/,/ III
d,t.; t:1l DlU~tlélg daarupvolgende \\ erd ZIJ ht'wu:iI fej...._IO~ Uil biet f In dam t<Je~tlIHj totdat l J deu
L.L.;ltl'ltCIl.ldem ullhhelli tegen \ Uf uur DllJti(bgll,l
middag

lJlj l'i.:!..'1afcnl:-i \ (Jud laat~E._lt!(.lt"'n DonJt\ld,l!{
1I.1mttJlia.g' pl~,at~ en Wt1rJ 1),jgeWt1011J dO()f ta;:lll

gT()OtC st:h,tre ....an hertekklngcn eu \ ntDd(!n
'all de Ij\t'rl"dene Bil bet stufhuI' .prak d.
~rdherl,e cell tr()o~t",oonl lut de bed.roefdcu
(\1aaroIiJer zh.h du e(htgenout en oudt:: \adOl
\ ln de fJ1t.:rIvJene bt.:\undoIl) naar auuj(;:lJlng
'un J (lit 1 ry \, 1 I Den dnnkbeker. dlen
ol'} de \ ,ui, r g'egu\. n heefl z,ll Ik dien Ulet
drinken ')

Oe In erledelle zal zeer gem18t WON('11 ln hare
buu~( daar li} ,,,,,,do !o(creec)"as alhocwel z~lf
I"dende de helpende hand te leenen IU d.•gen
'i an lilden ZIJ lal eeh ter \ vorft{ gtHlllst \lor
d~n In "L LJ hUl!'\ daar z J :'\lul:b6 SChCt::Ll
t~ lel"t:Il "uur baren echtgenoot en hare kln
<.Ieren

De IIeere zeI! trOt.. te den bedroef<.lell echt
genoot den ouden I ader en <.Ickwderen <au de
0\ erledene

Zacllt rUSle hare ~tof tut dt:n morgen JUl
upstandtug

Tret"
lW,E,. ,
~lgen.a--I~f
rente
paa!
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.:\1 Inh(o..:r,-lrJ uw ;c(t_:rd I)ja/l 1111 JJ luc!
uaó 1 dcz. I '!Od Ik udl h: let lilt den (JntlljC
\'rl!'H.l.lf De ~chl!J\-er uoemt Zlq:h C;cll pIe.
dlkallt \\ Idl:o\ ~(!tnJ' t n wuI Jer rpoeLt.: wa..-:-ud
I~ orn douf de Ie.dtju ollze', \'"ed i ('Clef keI k
gelt'l'eli lP. WOrdllt I )lIg,lll.fflC \-\ Jr Ik lli biJ
l()IJd1 rhpdt Il tlt..·-dt-'U 0111 mIJ op li ~lj 'l,lg't"n en
i.lnh\oorden \,tI} d~rl ~hJ!pel III trc dIll!gell,
Ot)ch kan aJ~ eellJ!k lHeo!'\c}J ef! 4dli 1t:I1l:lnd die
met ,d rle gC""l UIeJenIHSt:HI, autccedt'!ltL'1l en
k\\ lok~I(!g~lJ \ ill! don benJ\ btutl cx ds ~

.J dil lort S{londlg IJekelld hen "to, lJ op den
GrH~f ~ UI r'e!l pu~dlkaot met q'l'!li.:C! -lIJ!
Z\\ Jjgt.'11 I ){J~ slecht .. t'(;fl pa li a.lflJl1t'lldogen
\ uond W Lar d(:! ~W'"!J Vt;! zegt ' ~ .1 du
I UIt wtl de IIIcnschell ,t.;lllhtt;eo <Jill de kerk
te verla.ten ('ill dJll't_'lcnue gellwet)t('1! of tie
refOI m(':t'n!t:; keT kt noudel t kT 1I1:o. rt "'lIcbten
\hlan,lll hij (lJu IUH) Jc lfl()(jel~tt'{JI l~l zijn'
ellz eflz .\l:s de ~Chll)'e, OOIt deq 1,,11 l{lak
gt:'~llgeJl heeft dan \\~LShet ID dIt gel ,11 En
WH lOU dit_IJ cx dominI' d,ldIt(_Jt) t,ltl"'pOlcn, en
,\adrOIU) ~1e(:O\ WdCfR dan dit olTIlLlt hU zIch
Lewust 18 Jat It, duur l'l" af;relegttc loopbaan
Zich zuo :m\\<illrdl~ ~cdl,lgtJn ell ZOflt) beluJe
11I~ lOO erv unL~lelJ heeft.., dat g'tfell enkele
prédlk;!ut Ju:: litt zIJnc rt;t)U.s IKJ, cflgenoemde
,lntL'Cedtut.cll eelllgerwJ.t..: IJckelltl t..'11 dla rHet
moedwtll!O' \erblmd IM tnt:latt.:n ztl ddt hiJ
(" J du~ lOlL) dell klitse! III Ullzt' (Jcref
kcl ken. """ J eho\ il t""gt" IJd, z,t1 IJcklllumell
I)a3lum

Ja Jdt zal hq w.l<.l.rst.:)lUlllqk \ unrtgrlaU te
d"en VJ! h, kcJ"k gee't0l"k eli 111111..<, hap
pelJ)k gdJIt..:J lqnlang hIJ adl'lll hetEt )f'_Jl:ht
('oJ bun 1)1' zIJn lllgosl~gCIl l~)oJli"tHll seJt!1 t
l;>o\'ïfj :-.tUlttlJ gelijk cell ~ilUlu,., \\ulJer ~[uf.;ht
dit dt..: uegeerte llJll \UIl <lllc ft:ol!tgeaarde
t..:hnol.tencli dIe \1)01 JJt:m behvorell te ..:.truden
"' de genl'den lJat de lIeve Heer Item en
zijne \£.:lbJIIHle aanha/}~('n~ eli geest'er~\nllten de
schellen \ ,Ill de "og~lI laat, alku IS (le well;,ch

HOOGGERECHTSHO}'.
( I', ,r ,1," h, .(,/, <r/./_, "T f 17 cl

leIder lJ//,.I ho/rlr n)

Langkloof-spoorweg. DIX"'O.\G, l'l APRIL

Ir \ J. r ~ ',of ~ R \ \1 f

Dit was een aa.nzoek om cIvIele ge'angenl!!l
Lt:'Umg wegen ... het nl~r \ uldoeu aan eeu \'onlll"l
Vuor t:iW. \ ersd.uldlgd np een promesse"'",".Id"ti ,k n.1 de (aled"n depur.atle deed eoz. enl

• , ~, • to d'l·ut.HIt UIt de V'),tel"ke pro, mele De 'crw.ecrder Alexan<.ler K Frame .elde
t'd·' 1·"~·IIt,,,~ bil "r J,lUle~nma.:Jn te <.Illogen In ."ne 'QI<.Iedlgmg dal bU "oeger £hlkl per
I' I. w, "" h .. 1 }khcld qo ~en Ilill le huul\en Jaar trok UIt den hoede! '11n zIJn o<'erledell
'U I' 'r, ~ i!llb. Ih n,'<lr Lanl(kloof "ader doch nu .I"cht, i-l')I).omd,lt eenIge der
IJ, i, I 'l"'It i""tond UIt nl de parlemel!t" veldbelegglll"en thaw; tllet meer wu mnst

1.. 1" i. r O-t.' lke p""lncI<' eli eenIge heeren gevend wllrc~ en bOQd aan elk kwartaal de som
" I' "I I ill.tI"-lh '.10 il'! a.1n klager te bel,tlel!
[I. ill" \\ \ pne I i,urgemee'ter v:ur Port De hoofdrechter antwuordde bleror dat hel

~I .d. I , I'·-.:d. ol,· T ",k ,j"r ,leplltatle .tan 'Ir dan eentge Jaren ZOII nemen om <.le geplScbte
.J 'Jl,,, "r fill ZPI d:l( -t )4j() mcnl'l-chen eeu som 'all 1::,t)4) af te beLde!]
f'" "" • II ..:In_k va' ,I',n ,poorwe'l' Keteekeod Htlt hof gaf een urder tot (1\ Iele gevangen".
',,,,I.j, II \1,11 "11.' lf'er beg"""l\( dat de IIJIIwu .ettlllg fIlet' kostel! zullende ecbter de order
,t. 1"·,,,,01 ",rd~n ZIJ 7."U door leer Huchtoare nIet uage'oerd "or<.len als verweerder geregeld
I"'rlkr., I'.'pcn De 'pOo'-\\el( zou ~oed be iL5!JC1 k"art.1,t1 afbet:.alde het eerste paaIe
ti" ." Inu '.ln ,,'~I ''''>telcel z'in voor de meni te geschIeden op 15 JunI zullende teven,

i"" r." ilt.) '" ~ell l(o,~1c markt te P"rt I:h.<a de klager het recht hebheu om lawr aanzoek
' " h ,,,,,.1, II hd)belJ Le duen om een verboogUlg ,,'u de kwal taai'che

[Jf' • rw beor '!nc:'onzle weIdde "erner Uit betalingen
t" f. \ rIJI hllq u-ht:ld \Iln ht:t JL"Itflkt t:'11 de I

\.lo t r .... hf II rKPI" \ 111p~n '<'J)OOr'\\ e~
.....Ir .1 1nlt" \\:tt \\1),...1£ tiaar \Oorn.Lmell)k

_t'k \\ Pt kt
~. rw'! lekenl," Alles clat het ha! t van

lt fI ru· n~ IJ k 111 heg-t-'t_'rer: VrUt iJren CO graan
• , I dit- ....Orlt--II \,'.rden gcVruduceerd
I" h•. ren :\'elOlon "n SIeked .. el, Rade

nt \ r 'pr tken pok oYer wenscbellJkheld van
Itll ..:p')<)rwt'g'

'Ir ·hmes 'IV. wnght Ilnt"nOl'\ide dat Lang
kl ",f a.1I1'praak h,t.,] or een spD<Jfweg en (he
lllJ"prnkLJll niet ontkend worden B" zou
Itlt:t \lt·l lf·~.lo('t:1I n·f:.·r de kwestle of Je ~pODr
\I; t l,' loU f)(;laJt:'fl t,f rll~( Er wa..~ oen tiJd t.oen
III Il ~t't. n .!(dd hrul 1'"oor i(poorwegen file olet 10
"'t.,J k'In"Il tIJ,j zouden betalen De toestand
'Jil lakell wa,_ than. gebe"l andeT'll. A I. fIler.
rh>! ,~ n " larhQr!l hart <.larfje WInsten leder Jaar
lf Zt Ifdt' 1.ullt 11 lI/il ,ds het \Orlg Jaar rou men

\ I flj 1I1t:IlWt 'I[k)o(,rwt:!gen kunnen lngaa.ll Hl)
da. ht C~ ht"r dat de Lang~loof menscben

( 1,.0( e Il 'I''',n\eo.; t.:onden \erw ....hten 1)1 ZAKE IlE >(~\I'S, lit' "')L')'ISlflF l1~Ar.
n1·'n m')t~ .. t t't~~t et"n naUWk:eunge opmetIng ...{lt \PPI)
kr J.,'t.: li t· Il t. mdt! dt: ktHHen te weten Le komen
IJ· ( .le,I"1I hill LOll gelJ"uwd "orden en h'i
.I ,. Itt ol ti 1,,1'111 Il'tcmnell/k 'erlengd zou word(.'{J
liJr P ,rt r.117_d>t:'th
').- \ lilt ~ 11t'dJlllkrl! dell lOmmf~Tl~, y,aar03

I !HI 1{lt h. t Ugll,!"

--~K£~""'"

'\1)(, U::-< DEPl'TATIE

;an een

AANDEELEN}lARKl'.

[ran de heClen Johan J,lU8<ln & Co St
(.t:(JrgtJ~tr£lllt Kaapstad, makela.l!8 en alge-
mEeue agen t~n )

.}!al kt z 'ak

f \IlLH K I ~

I~lC'U\"\fJI::}LE\I

.AfrIcan E<tate. ,',; Od ilant],,; 1~, od 111110 ~ky
Jh Bunanza jj-f~ ii i B!ltft.:l~I')<Jrn 1~~ !HlltJra S
..\frlcs 'IJ'! '.hl Hw naLO Banks :l~h!ll)d {\lrhOlldated
Gold r leldoi 1(50:, ( hdt".dale Colliery 1 ')s.t.iod, Orle-
kUi'JcS (UIUl1lo!ld) {; ....,j En.,L ItalId 12.4' (Id, Ea..st
Cua! anJ li \JlJ I J~ 1)..1 r 1\11Ids IVs I) 9 fren'.!h
f{auds lth; ~I I Gelrl~'lhlJl~ El!itar.e 64\ Oeorge
Uoch ~lg li nsbt:rg U .. ll(JJYflen.x \\-est ps, Pflm-
ruSCg 81 IS H.a.ndfon! l'UI ! J:, !)d Hobmson ~tamond
15s. ROOlle"oo, t Ho,Jei berg ;, Od. Rn"Qi Colhery
X. &i Rllnd "'gel, 'Is \ O:d.irtlls Cun,ohdate<l
Dt,'ep 18. Jd. \\ ""Mer,ranJ Deep lO, 3d i:o.k.l~8,
bheba 42s, \ O~btrt1ll:; (;on;o,ulldr\leJ l)c~1 12s 6d,
Worcester 8l. 6d," 't"Blerslll'ld D~'Cp Il, Sol,York.
Us Gd.

(.jU"'_O~

\anzoek '1\ erd gedaan om \ unnl'; onder rule
I.!" (,1) voor L!5 J2s 2d
\'onlll" werd ultg~teld totdat de \ ~Igcn.]e

motie zou ,'erboord '110 ;

IH"- IS I i (lO\JU J( K •

l}H '" as oen lUIDZoek Vlln de heeren [rwIII en
~[ueban voor opheffing van het Lesl.lg op
zel<cre goederen In hun beZIt, welk beslag
<.IoorGarllck ID zIJn zlUIk tegen Glbson verkre.
gen werd

lltgpraak In zake Garhck (' G lbson VOOr
kl~er met kOl<ten ell In dIe van IrwlO t.
(.aroek zullen de goederen a,lO deu re~pondent
0' erbandigd worden. mIts <.Ieze aan klager de
IJalalls "In den pr". der goederen uItbetale
al mede d" kOSLelI III verband milt de Impor
tat ICer vali beneven~ ;, percent op den PriJS
De r~p()lld"llt zal kr eerste IIIstantJe In deze
de kosten moeten betalen en lat.er lraclt Len dle
.. et'r uit Glbson t.e krIlgen

A~ nEtts .u.~nEELE:<
Arllus Company 25s Od) ..t:g'lS Assurance 1655

o<:i (~Ionlill jo >re i ~S C:omruercl~l jo "." 65s Od.
E'la!laCle ~artné 20" (lu~m;an AS5I.mllCC162.
Od ColoOla1 OrtJ0an Chamber £J15 ~ AAsso.
elatlOu £22; Gen Est /,;.Orpilan Chamber ii;tOQ
Us ~ A \1 illIlIg ~ls lid :>tan.lard Ilara 0)64,
Il~nk of Hnca ii I V, Alflcao Hanktng Corporatloo,
£5. Cyphergat C""I 16& &l. P E ,u'llTa~ce 13•.
P lt: Boating l5s 6d lLlIOO Bf)f\tlAg jl~b(l.

J')}j \"" E~IlLïl(,

Op aanzoek "an tren kredlteuren werd een
order toegestaa~1 VOor de ItkwldatJe "an boven
genoemde maaL.chappu

Uel hof, t'rdaa.gde hlerup tot I )[61

It
East 1$ zWltk,

BRIEVENBUS. Z.-A. REPUBLIEK.
OFFICIEELE KENNISGEVING BNO'er de verongellIkte sjPOQrwegconferenLle

'prekend zegt de r"lk ••I.P,,, _
. SIr Jumes >:>Ivewrlght mng als spoorweg.

speClaltten hIer bek WIUIol ''In alsdIplomaat de,ugt
hIJ olet. ZUn onderhandillrngen met den \ rij'
staat rta de overname der spoorwegsektle
boven OranjerivIer zun op een gevoelrge ~eder
laag voor bem uItgeloopen, en zIJn fmale plan.
aetJe om een algemeene spoorwegkonfereatte
te beleggen ter besprehng der tllnef"erlagtug
beeh schIpbreuk geleden op bet koopmanstleg
ma '·tlO Natal Bet spel VBn SIT James WIlS dan
ook al te doorzlchttg orn ID dezen tu,i van op
wlOdmg een dusdanige konferentie te willen
bel eu Dit zou de pruttelaars braaf In de
hau,g gewerkt hebben :-;let dat w" t-egCll een
tanefl'erlaglllg zIJn, <.loch dIt onderwerp UIl
"oorzeker ook t-er sprake komen bU het onder.
zoek naar de gondjnd u_tne en ntlJlr gcllln~ 'an
bet resultaat van dit onderzoek kao een WIJ"'
'Ing al of Dlet worden ,"oorg'psteld Bovendien
~len WIl Dlet III hoe thang Sll' Jam'-"l too vol
I "er komt om de tarieven te verlageo, waar
;roeger toen de Kaap het monopohe bad van
het verkeer nsa.:- deze Repubhek, de gerlnflte
facilitelten oas land geweigerd werden Zou
dit in verb&nd staan met de boopvolle toeko11l1!t
vnn deo ipooTWeg Mar Rhodesia, waar-dan sv
James zulk een belangwe.lt.ltende rede onlaugs
beeft gewijd? Ol heeft inr James dIL vertrou.
wen pk>tse1in~ weer verloren en het weer
overgebracht op ons? Hoe v\lTeeJend bn hoe
onb4at(n"-br.

1,1...c, rh",.ll)ru, Koggelaar van IIuISvogels
,'PIl' .I(d""ilng Rlver"'-!al wenschl dat lO'}

t ..../ '\.;1 lit Ir"pr-a.ak zouden plaatsen tusschen bern
li' I"e! 1~1t..,.,k DIe ....ruen~praa1c b:urdelt oYer
I.' Ln1t+'Jr'l \-an de gemeent.t:J 1;l1nRITersdal
lil..! if lt.; I~ 1.00 1K:hHnptg ~eschreven dat \lIJ ze
'QIIl"gdl)k kunnen plant1!en.

Zrker, ht:Jen te Lamberubaa.i scbIJnen het
ma.lr Ulet lt kannen vergeten <.later oon stukje
'" ("... L.u,,1 gestaan beeft met betrek.lnng to:
lell dan'puLIl \\'-" l>ebben weder eell rle
I.J.ar'HlItrcnt ont'·angcn dlcn Wil ruet plaatsen
kunnen..

0, heer" Potgl~ter. Dothavlel, 0 V 8. maakt
c' IJII/' h l"de lI.'lnillerklDgen naar I1IlnlQldlDg van

<.lIe wONleD aangewend door ded~ ~~'!!lu~ln d Afrika
HII!>.!,., ,dlek om ""Jl oorlog In ZIlI te
d"~,, .nL'I.'1.1ln 0" schrIlver drIJft den sOPOkt ~t!t
I,·, hllle~,n lO~al en de wHte vlag '" at
L'I I, I•• lcrk hooren tegeo de dMl&1eqJvan een
'eh r e'x predlkant. die lOO gemakkelJ1k van
't: h, Il]je rondsen .preekt HU hoopt daL men
kr-~lIt~1l Lal ')lldentteunen dle de belangen~
." lalld en 'olk behartigen

I Il - [' w .tllk over kapt Brabant's bur.e-
l'Ike II.1nmerkmg over de ~ederlancbclle Lw op
e.ent "e'gaelerlllg te KWlpStad IIIverscbeoe_n ID
(Iq, ! UI,! net was ulIde.rWekMd ... .EeD vn,.:
vlUl Reeht", _

"

(U.I do Gouvernement_ Ga"'lIe )

Tot ti lt rc)_ker van perm tten \'t)l)r het lcrkT1Jgen
van ammunlUe eoz te B.,.rld v \0\ ful 1"'-a..::lnJestclo
Johan.nt.~ V1el)room fot regl:'l'tn\teul 'an ~e;~rten
enz le Somerset I)o.t D D iJ""l'e Tot iln. le
lI&II\Vllllllln J r L de ~m dl. en le \ !ct<lna
West ft C. Be<.:ker.

1 ot a.~('''érf>'nrf Jlt)st.LU~e:,tt!r h'eueraal I~ a.anh-esteldde "eer B ~[ DUJL
De rcgujalle~ V!)or la.felbll.c'\1 beslnf\ll Il ;groo

deel van de lnatste Ga7.t"'tte.

DIE L1E\ f•• J"il 1~\t~Hl'II"Er~. -Er ontgtoud
Zatard.lgavond bmnd Ih "en lIleuoBh, lulá!l te
J ohanne"uurg d,e gebluschr." erd ',,~r de I.;!>mst
"un <.le brund weer Een grOOLe lIIelllgte !neo
s<Jben lJ,ld zlch echt-er III de .tra",r '~Izalllel<.l,
dIe, zeker nlet te"red~n dat de br,wd I zoo
spoedig Uit Wllll. In een nall~tg6legen kl~reu.
wlOkel aliI' rUIten stukken slocg en alles er mt
1l!Io'lJde Toen de orde bel'Steld W,'8 dOe)r pdhtra
cn brandweer wtiTden er beel wat kle~ll!"
stukken vermist.

S Bona \ Il 3 A'lr K gerl'tdd De .1(rIJ"".
Bo,.., 0' li, J(I IU~C," "'wl, heeft hel hart ~an
onze boeren getroffen Dit boek bt,bo Jrt
plaats t-e hebben lo elke .. onwg De
slechts fis Ijd postvru eo <erkrU~M'
bee'l'en JaC(jlles Du.sseau & Co., li ~'''_.~' .....
KaaJlita.d. De geheole Z. A. Pers ber-eelt
book ten lie rate aJlO.-A db
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