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Bezoekers aan '.dé ,
ons een bezoek te
een ige aangebodene'
en. Vergeet niet,: ,

De Yocrraad moet "e~'k()eht ,!orde~. '__

Koek nA Plena eD 8piQtr,l\te."Kaa"4'I ' .

Malmesbury,
;3Maart, 18(j7. -PRODUKTEN.

~

STELLEN
---GrooteYeIteoping G'0018.:_ ¥:oii;.
- vAN - : ' Levende Have :en/M:fl,!6reIU.;II~;E!

Ezels, Levende Ha.ve,;'Kar-
ren, en andere kesroare OP' VRIJ
Losse doederen. -i... s' MO~D8 TEN 9"'urr•. '~ .;' ~

DE beer J.DAVIF.B~VR~,zij~ plaats ,ZUL~EN de oudergeteekerde I??...~
KnorhQ8k, UIt de band heb- '. blIek. doen v?rkoonen op ~lll

bende verkochten besloten hebbende eigendom ID _deNleuwestl'8J\t. ,':.
zich te Stellenbosch neder' te'zetten, ~ Paar gedresseerde ~onker,brwn
beeft de;l ondergeteekende instrue- RUlDt?ren. 4 en f) Jaren,'groot
ties gegev.m om pubhek te ver- eu1spr.. bIl; '1' 'H . -
koo ell ter plaat e • a&r ..auwsc nmme . engst

p Paarden 4 laar oud, gedresseerd,

KNORHOEK, enrtaar~~te 'klas: Vos .
OP Paarden, twee waarvan eerste klas

Dondel'dau-, 6 Mei,'~as Jufvrouws Rijp~rden zijn.
!._,) , 1 Paar bruin gedresseerde Ruin

Ten 10 tire V.fIl. precie.. Paarden 5 jaar oud.
1. Levende nave: 16; Ezels 1 Schimmel Hengst, 16 band

(.5 tot ti jaar) eersteklas, 1 paar ex- boog; eerste klas Rij- en Htlggy
tra K ar Paarden, I! paar Paard, '
eersteklas voor Paarden, 1.. paar 2 Ponies gedresseerd in oe kar
extra Schimmel Kar Paarden, 1 en onder den zadel. Iets. bijzon-
jong Paard, (3 jaar), 1 extra Rij. ders,
paard, :20 :Melkkoeien, 4 Kar Ossen 1 Paar eerste klas gedresseerde
gro.1Len sterk, 200 Aanteel Sc~apen Ezels:1 jaren oud.
en Bokken allen bezet, 150 Kapaters 20 Slacht Ossen en Koeien, gro-t
groot eli vet, (de Kapaters hebben en vet.
eerste prijzen op Bredasdorp en an- 1 Span van 1! roode Afrikaner
dere shows getrokken), 4 Zw~rtkop Ossen; 3 jaren oud (1iefhebbens van
Rammen, een lot fraaie Vark.~I!.. mooie trekossen kunnen moeite doen
II. Produkten : 100 mud Ko- om deze dieren te Men). •

ren, 100 TIl ud Schot ohé •Zaad 100, Groote vette Boel' kapater
Haver, 130 mud Kaapsche Zaai} Ba- bokken.
ver, -too mul Ui, n, 160 mud, Voer 20 An;k~dor~chaap Lammers
Haver, 10 mud Zaad Koren, lQQ (zoo als lang niet in de markt wa&). .

.1 A k .. '20 Va'rke d' . tOO 'yette Sll"ht~ T"r'"-. et. lODgemuu ers enz. . r a ns, waaron er eenige ge- "UI. u.
III. 2 Extra Bokwagens, een .mest6ll zijn: . 30Prachtige Joa,. Ezels, a eD3 .

~plin(erniellweScho~hKar,l8eha- 3 Melk Koeien •.•en 4.Vaarzen, ZO ~" II PllrdeD,3eu ,JUl.
niel Kar, 2 Kapkarren, 2 Span ex- uit goed melk gerend ras.-"
tra gebre'ide beestevel. Tuigen, 1 VOOiLTS'; f! Op .Vrijdag, 30,.A
Span Tuigen van ses, 1 paar Aqhtcer~ 1 Eers.te klas afsláan Kap kar. " ~l

bllg-ell, 18 Ploegzeiltjes (nieuw) 1 Molwagep, 1 o}le.tykár. j;:j,' ~.~l~~~,1,l RPgil}~~4~!;LJ~iE)r
Zwingels, Kettings enz. . Lot wagen voorleeren, wagen
IV. Hoods Reaper [nieuw), 3 tenten.: .

Dubbele voor Ploegen, 2 Braaklands 2.0 Nieuwe Zwengels, 1 lot Dofn-
Ploegen (Olivers), 2 Howards Eg- .kraohten, 1 lot. Scharnieren.' ,
gell,04 Om. lag Ploegen, 1, Wijn- 1Kor~n Molen voor paarde kracht,
gaard Schoffel, 1 Voer M;achine, geheel nieuw.
Graven, Pikken, Vorken, Zeisen . 1 "lIOl'Se gear" 'paarde kracht].
enz. 1Draaibank, 1Blasbalg. '.
V. 1:2 Zeslegger Stp.kva.t-en, 3 1 Groote Ijzeren Pot, lange

K uipen, ti Leggers, 'Wijnpomp en ladders, .
Leiders, Balies, Emmers, Trechters, 2 Voer Machines. ~
Illz. .lo Kajatenhouten en andere ~roote
VI. 2 Karns, M:elkziften,: 15 en kleine deuren el! kozijnen.

Enamel Melkbakken, Baksteen Yor- - Bloemen stand.
men, Kruiwagens, lot Ladders enz. ' ALmEDE.
VII. Assortimefi -Eerstfiklas 1 Piano en Hanglamp,

Huisraad en extra Hove ~nz. andere goederen te· veel
LET ~EL! melden.

Alle bovengemelde kostbare goe- LET WEL -De Yerkoopillg begiDt om
deren zullen zeker present wezen 9 au predes.
daar de beer BEURS besloten heeft •
niets uit de hand voor den dag 'der . 4· J. MALAN .
verkooping te verkoepen. J. FRED. PENTZ " go., AMBgers.

Komt dus zeker' vrienden. en
koopt want allen c;ten dat ze allen .
eersteklas goederen zijn. ' ,Somerset West Strand

PAUL D. CLUYn, AFS1AGIR. ',.
• I --:Oft'D! HAND TE KOOP

..

ID! IIIIIL BUIGHEID,. EEN wm.• g. Mer-de .beligbei4i met
I . . alle toebeboo~n en een' rnim

E I , E ,}., Woonhuis clunau 8ehecbt9met mlU-ze s .' ze s . beIen.oompJ8tt. Stal en W.geJlbuis
mri eeDgroote Acbterplaatll ook eeD

'. groo~ Zaal guchiH 'foq_PaUedoel,iD"
DE ?ndergeteekenden, bleden dCD die goed. Terhunrd trordt: .Uea

Uit de hand te koop aan In eerate k.Ja. orde rn g~elleD in het
Eer~te~lasse Kaapsc~e. Ezels, Joog, -midden 'faD bet dorp op 'de Mar~t.
Goed, ID g:~edeCondltie en Gedres- plein. V001 bijzonderheden doe • .
N:' rd: PriJzen. ,~n ~rtI\en van dig .anzoek bi' dt'D ci 6!1aa-r. K~
b~tallfi13 zeer bllhJk. '\ oor verder~ zie en on,rtuii u zelv~tl. .•
biJzonderheden doe IUlDz4Hik.bIJ •
hunne kantoren. '. C. F. A. VAN COLLEll,

LOMBARD & VAN AAltQE. Somenet Wut Sha"'ld.

VELLEN. Wol, Htlideo, enz., .op
Commi!lsie v<erkrcbt.. Il*gale

lIarkt Pri~sen altoos verkregeo.

Dadelijke afrekening ge"a.rhorgd.

FAIRIBGTOB, CHICKEN tt Co"
De iChouwburg,

Darli ngetrast,
KAAPSTAD,

P. J. VAN ZIJL.
KLEEDERMÁK~R"
'PO~VXLLB.

, On~r,ijJ6rës
.. ". Te Rooilewtll, wijk, '
Rle-' VlUllrivi61', dist,r.tk

O.V.~. -

I--~nE ondergrteeken,deri,
gt-last door den

S.de Wet, zuHen publiek
op gemelden datmp-,' de',
genoemde schapen. ' .
. Vrienden jullie w~t
!s een knappe l?Oer en; jullie
lets goeds verwachten.
KOMT EN K

D.A~IEL s,
DEMPERS, MOORE, &:

A
Caledon, ] i April, 1897.
'-----.--'--~-=--- ,Departtment '

J!!f!_ .> AAN BOU

. '. ~iéti, <.rel[egell..
. ' . Tender en '. verdere,

", ,.' , ~~rlp!egen lVorden ten
f\a,fe~,van: den''"()u~et.~te~ke~de aankoop tot, einde Mei,

~';a'l":<I,'t·n '. . val_l aen rhit.~kts den ondergeteekende'wniM'",a
WltJ)4;!lt~;,g.:rvan Publieke Werkejï'~ lfDl'ht. . ,EJ;i~beth. .... _, . .,

De: ~rëkenin.gen zjjn g•• &kt '.. G.,J. RUGO. V.
door den heer Sydney S~nt," en RIebeek West', ,
kunnen ~n ~ ,!oornoemde -Kan- . 19 ~'pril. 1897. ' ,
~te.D 'V'er~regeDworden, alsook aan
Z'IJp, K~n~r, 43 :S.t. Georgesstraat,
K~Mtad, O,p);ootalmgvan £3 38'.od,
,,:~lke Bom terug betaald ral worden
bl]' Qtlt'NUlgst van een bona-fide
Tender. ,. .

Verzegelde Tenders, duidelijk ,ge.
merkt, IC Tender voor Nieuwe Post.
en Tl'Ilegt'llsf Kantoren, Port Eliza-
beth," zullen door den Controleur
en ,Auditeur-Generaal, Kaapstad,
o;ltvangen worden tot .op Vrijdag-
middag, 14 Mei, 1897. '

'l'enderaar8 moeten twee voldoen-
de borgen vel'8Ohaffen voor de uit-
l'oeri"g van het Kontrakt, en die
borgen moeten de Tenders teeke-

. neu, . .
De laagste cf eenige Tender niet

noodwendig te wOI'<¥naangenomen. Biebeek West,
. H. S, GREAVES, 23 Aprij, 189i.

Pro. Hoofd· Inspekteur. _
Departement van Publieke Werken, On, derW]J"'zers
. Oaledonplein, Kaapstad,

22 Apri,1 1897.

veling .
Werk to boginnen 12 J '
SaLaris £l2.0 per jaart' boe1lll"'e'RJ

de schoolgelden.
Billijke reiskosten

kwitanties. sullen VAJ"on.:llf

Roodewal is '1 uur

BENOODIGD lste AS..!lstelpt
werk te beginnen

vang van eerstvolgend k ,\ rrLICA TH ij .
&Iaris £100 per jaar, met l"\, plui.!fichr1teD,·_.......""!,':~~'''''
van ver.hOoging. Applica.nt o-nderllet.e..ken te inge1facbt'
lid zijn eener Protesteotsebe tot op 7 Mei aaDstll.ndt>, fOO.f
en instaat om OOK derjlenoem le betrek .
doceeren. Applicatiés, n:.et . 1. E.mtl A .."i8·ontt>,
ten. van de bij de 'wet VP1"Al~l",h:t.p stand<lrd'IV te doder.ij:len •.
certificaten, en een getu lSO per ltDr. ,
van ~oed zedelijk gedrag, 2. Rec.e (In lenrijceres
door den ondergeteekende uTA ..... ".... t. luf .Ilt lJ. p1rtcmel1t. '
ingewacht tot helft Juni, sans . 't [(in l<tr~"rten stelsel

G. J. HU 'al'IIi" !~()per j1l:r.
IQ beide gevallen .. 1,

Hotlandsen e ne aunbe'fehJlIJl
Werkzaambeden te

de Juni Yakantle.

gevraagd
van Nieuwe
Gevangenis,

897.
"ui'-.."n twee voldoen-

Vel~8CJ~Jenvoor het be-
het Kontrakt,
moeten den

Depmement Tan Phbliete Werten. AP~~~~I!Sv::toerl'lneiVaa.,nllel[<l.
goed eedrag en Iidmaatachap

AAN BOUWMEESTERS. eene Protestantsche Kerk
door den ondergeteekende
wacht tot 20 Mei., 1897.

Salaris £120 per jaar,
de schoolgelden. Billijke rersxqsren
zuilen worden vergoed.

A. H. THERON,
Voorz. oenooroom.

Beestkraal, Wijk '
Hoopstad, O.V.S.,

11 April, 1897.

niet

TE!\ DE HS . worden gcvra:l~d Voor
ht't touwen V'lll frC'C) i.modati»

veer fyphilil ische patienten, ens 1ilL'!
de Victoria 'VI lit gev~ng~ni!., •

Terk·ningcII. specific .ti-n, fn !lIg'l-
rueene condities, zijn te zien asn de
kantoren no d. n ondrr,.cett'tk.n le.den
ulident mallilltraat. te Vict01ill Wc st
en den hoofd inspekteur nn (p')Qbar~
!Jf!ken, rupal ad, gedurende w!ege-
wone kanteer uren, tf)t en in8lui~endr
Donderdag, 16 April, 1897.

Ten einde overweging le erlangen
moeten tenden geschreven 1I'ord"Dop
don vorm die ver.::cbaftwordt, eo on
derteekend zijn door twee bevoegde
bo~lJe'1.
Tenders dui ,lelijk gemerkt " Tt:nder

'foor accommodatie voor slpilitiscbe
lijders, e'il aan Victoria West Ge,
'f;lOgeliia0' sullen ontvangen worden
door den CoIl trolleur en A.udi~IJr.
Gene-sa', l\l!npstad. tot om 12 uur op
Di.slu, 27 April, 18J7.
• De hll;.tate of eenige tender I id
noodw nd.ig te wordt u aangenomen,

WOODMAN DICKINSON,
Waarnemend D;st. Iusprkteur

Departement nn. Openb, Wer~en,
.Ount8hoorn. 19 Maart., H97

A PPLICATIES voor
noemde betrekkingen.'

door den ondergeteekende
inghacht tot Zaterdag, 29
1897. Sollicitanten zullen moeten
overlegzen :

a). Gecertificeerde getuill'8c:nrlI-
ten van afgelegde examens.
, b) Gecertificeerde jI\"".Ul·~;Ol.illll

van goed zedelijk O'AEl ..... [J'

c) ~'~I".An

lidmaatschap van een rn::ltes,tiaIll~SC.ll
K erkgenoot~chap.

Salaris £120 per jaar
schoolgelden. Billijke
zullen worden vergoed.
zaa.mheden té aanvaarden zoo
d,ig mogelijk. '

P. H. FAURE,
Voorzitter der ....VLLVV'"'"'V'4.

Delta, pik Smithfield, O.V.S.
15 April, 1897.

en
Tender .

De laagste of ..
noodwendig te w!Qrtleln

B. &..
Vier Rondgaande

Benoodigd voor de Wijk 81ikspruil,
Caledonrivier, O.Y.S.

..Op Woensdol!' 28 A
. ZULLEN opgemelde.

en 15 hand hoog, In
ditie, publiek verkocht l.vnt'l1,.ri

KLAPMUTSSTA'l'IE.
groot en sterk; en de
waardig. Let op den
den eigenaar.

1. W. BAUERMEES
J. S MARAIS 9' C(}" .ilTfj'lIu,,'1'I'R.

lerken.

tot
Ziaterd~nlJ(lclg, 15 ¥ei, 1897,

van Olie en
. Kaapstad naar

~ell®1li(Jle;Lichthuizen,
eindigende 30

STUKVATEN !
KUIPEN! !
HOGSHEADS

lAM
Dassen Eiland Lichthuis. '

t ,, . ,

EN alle soo~n van V
. te verkrijgim tegen de ~~e

Markt, .Prijzen bij den
teekMde. .
GOED WERK GEWAARDn",,. ....

B. ZlTIDMEER,
La~ Grey ., ...-......,,-

PMJ8per Vervoeren van Benoodigd·
heden enz. . AssistenteOnderwijzer

TENDERS geadresseerd aan deo
Controleur en Auditeur-Gene- 11' EN gecertificeerde

aangenomen raai, Kliapstad, zullen door dien be~ ["_J, wijzer voor de y
:!'é1ntlElr,en verdere ambte, tot op Vrijdag middag, 14 Publieke School ,(II Klaa).
.QIp€ln oP' aanzoek, Mei, 1897, ontvaligen ,worden van landsch een vereischte.

""nl'(1 ......'" deo Maga- personen dil-' genegen zijn per Getuigschriften en certificaat
"'U.~I"..;"n. Kaapstad. Stoomichip naar Dasseneiland eens goed gedrag noodig.

RY per maand, Olie en andere Benoo- Salaris £120 per jaar.
, digdheden te vervoeren, vereischt Aanzoek moet gedaan

voor dienst van het Dasseneiland voor of op den 3bten Mei.
Lichthiu8 en voor de Wacht-.ers al· Werkzaamheden te b(}ginnen
daar. ' 21st-en Juli 1897.

De laag~te of eenige Tend.er niet ._ 'F. W. B.\GIE
noodwendIg te worden aangenomen. '

Verdere bijzonderheden lFunnen
op aanvraag aan pit Kantoor ver·
kregen worden.

JOS. NEWEY,~
Hoofd-Inspekteur van

Publieke Werken.
Heidelberg, Z.A.R.

9 Apnl, 1897.

APPLICATIES VQOr
noemde betrelclring·

dOrp8l',chool teI:Ieideloorg,
zullen door den oru.1,t n'Jtete
ingewacht wordell tot
18 M:éi, e.k.

Applicanten moeten vó'jd:.0E1h
de eischen der schoof.we;.--·_~'-·
dus ook een bewijs van
gedrag, als ook van fldllDll1(Jta.
eener . Protesta:ntsche
leggen. . .'

Salaris £130per jaar. ~
heden te beginnen ·()mnU:ll®ltl~
de Juni vacantie.

--VALUATIE.

KE NNI SG 1!:VING
hierbij dat de nieuwe

rol van oIU'OOrend. ~1'IKtlJLl!(,l\'W,

gelegen in de }fUltliClD&lllt.elt
. Oaledon onderheVig aan .U'U,W.IUDl.1o!"

voor.Municipalitei~ doeleinden
h~t Jaar 18~7, ter lDzagé zal
aan het .Municipale Kantoor
14 dagen van' af d~n datum
Eenige 'sbjectie 'tegen . ~;(\'g(le

valuatie rol zal g~hoord en
wo~e~ op. ~lie vE1rg&dering
Mumc~palitelt te worden' lren.Olldéln
op Donderdag,. 6 Mei~, '. .
uur des mOl'geus.- '.

. ,Qp·Ja8t, . .
C.J~N.J>'JtPEBs:J

OUSE,"
RAND

v'''''·.....~,W.L&UIS',
_.

Ll.ntoor van Pllbl.icke Werken.
Kupsta.dj 22 Ap!'il. 1897.

OMTRENT den 15gen
ber, weggeloopen een

vos Paard', genlerkt B. D. op
terbout.
Laatst gezien in"' de na()llOew.

Piketberg. Eeh ieder die
noemd paard aanhoudt zal voJ.grdIlA
wet vervolgd worden .

s. J. VAN· DER S~UY.-~...

'AK D. SPUY. ImLIU" CO.
. , Vandu ,,4fslae.ers _e.nA,l1enten,.



0. GEI Uh vond uabj_
Het !loohteM). 'aH ~ ~

Il r Frou, &I<har "el I an en ~
• Eeu longe man 1'n~1 een!'ott III

aprollg he~ l..iild na om het te r("-Jde:: r,h ~
(Jt:D ver:JroIl ken oeh bei

D8 flESR JO[{:S NODI t Sé' re r
.lagnrhU13 zal, naat wv vernetllCI~ ~ 'an ~
op penstoen aftreden ZtJne ~€l , It·o «'lI1
.den i:l,lblten tijd zeer, er.w. kt Ct '"It. 1> III
trouwe Ilmbt.enaar heeti 1,'1 de a "!!Il
bij ve:r:langt, wcl ver(lIelld '1Qrnaa:

E S' RAlllnrr - Bil gclcgenhe I 'a
baV-llloenJllch.t te GatSTlIlt:r \lerd 'd n &ell
doode banAnen (bet getal """ , ) er de ge
w[jfJ gevonden met een "P" hl ,t ~ '~ I tOllla&l
en WIttil poeten Het dier IS Il",,, h eo b,p
Ellllllbetbsche museum gezonden et Port

Hk)!: V!U::OERIJI{- Een corre'l' nd
Bhodesiaan, roept lil de D F I / er.t eea
beer Rhodes op om terstond naa- • r den

.. +- k. - l /0 treQe.ru .. "" omen een emde te voorkom da
opstand m Lhonaland oorzaak ~n rd I eft
een ep tand van 'palap:ye Wlar ~hfeJnng t "'n

D'E v lIED" MOTIE -DaaroTer .pre~ d
'OJtze !lnuY"" • all! sir (j-ordvu 'J>n~"'l ~
0ppoll~tle gaai, en dUI de saak .1Ul ,g:1 dt
eendracht m Zrud AfrIl.a benadeelt d e eo
den 'II e werkel!1k eene OUtbIDding • an ZOri
parlnment DIet nis eeu groot ho ~~ het
Clen" ~

;I• 00.,
at het Publiek mogelijkllcan misleld,m met betrekking tot de

•TJUl deze goederen. i

J. ,r. MARTELLo
ROLFES, NEBEL & CO. OP 16 lhart eond de H~ den doods-

Engelj voor de 'h,eedel maal Qn~
WOning bHlDep, en die onto.lIj. !>1lJI onsep
(rehefden IIOI?D, Al'IDIUflS P!'~U!, ID den
Jeugdigen lee'tiJd van 18 JM!'I (!. .maandeu
e11.16 dagen I Op] 5 Feb ..n lil UJ ne
ZUlter Her!!lIlA l{AAu, SPPllf ...~em VOOruit-
geg&lln HIJfl zwaar de Hee anI heeft
bezocht WIJ ~w~gen, anbliid ell zeggen
soo als Eh " BIJ 18 de Heere, lJlJ doet dat
goed is ID zlNe oogen " 1 Sam ~ vel'll IS'

.DQ bedroefde ouderl
B.~IlEllIiD ZAOAIAII eo f
JOHArNA ELlr.AUUn I.lfDElfOEllG

Petrusklip, Pist Piketberg, !
16 Murt, Ua97 ,

1- ITER GE~ACHtEN'.JS vaJl
&tJXAKD VAN .j\.~J ~;;-,:JecJl,n te Bot

RIVler Afdee)1.DI"':aledon op aen 268tenAeljh)~.?r- : '<I. • ' ~

--iARKTPRIJZ;t:~-~--
1 ~
~A~!!AD I

VIIOKOI! lIABKf .,

? I 4~rJI 18'17
I " • d

g g z. =Ig ~ 1~
015 ..... 02.
016-072
o ~ tij -iO 13, !J
~20-)óO

I 1 :3 -'I' 1 3009-051
OOo-02J
027-081.v

--- ( t
511UWI IlJABKT

24

SCHUTBERICHTEN.

AANGEHOUDEN 10 betScblJtte Klaver-
vlel, horen den geoorloofden tijd en te

,worden verkocht op 29 Mei 1897, indieu
• ~ berorena geloet
~ 1 Een Bl. Koe wit p8118, ~lde ooren

Inede "..n voor
Een Wit Zwart. nb 0., Imkerqor suede
Tall achter
Een Roodt! Bont Os, ongemer,H, omtrent
'JaTen oud

4. Een Roode Os Ltnlreroor Zwaluwstaart.
balJm-.n van voor Neh ~roor slip,
half lllaaJ.l ran achter.
Een Zwart BJell Wlt pen Os, linkeroor
&:walll'l\'Btaart, half maan van voor
rechteroor 811p, half maan van achter

6. Een Roode Bul, 2 Jllar, reobteroor
wlDkelbaak Tan achter, linkeroor snede
ftD TOOr.

7 ];" .. /." •• t Jonge Os, rechteroor slip
half maan van achter, linkeroor
zwaluwstaart, balI maan van voor

a H\.IIJdt, lU~s 1.), ids ooren Idlesb:oart
9 ll.oode Bul Kalf, rech teroor- li P

hnkeroor lI'Yalusta.alt _."r '
Roode Koe, reehie~;kelhullk van
'1'001, snede l~r

Z Os, Wit pens, )4nker~1'
p, t:alf maan van achter, rechter-

o I half mmm ach ter
.R.~gerlb VallI'!; (%elfdfl melk). Imker
oor stomp.. half maan v-an achtel,
recbtel'OOl half maan achter

13. ROOtle Bont~ Koe rcchtRroor' Winkel
baaie van achter, linkeroor altp

I. Roode Kol Koe, rechteroo:r zw.lustaar',
1!uede van achter, hnkeroor tamp KP
gebJ'1lnd hnker bout

15 Roode Wit Kwast Koe (zelfde merk),
:recbteroor Z'lVaJustóart suede \ an
achter, hnkaroor stowp C P gehrand
liilker ooat

16 Wit Schlmmel Os J V gebrand Imker
hont

17 Donker Roode Bul Kalf, reehtel'OoI
\1'" nchter, 11"kerVOI

Fabricius Verkooping.-
PAARDEN EN EZELS.
Publieke Verkoop;ng

TEN DORPE

CALEDON
OP

ZATERDA.G, 81_.,_J1et' 897,
~~'-~&

e-Zé~tek1asse Paarden.
20 do. Ezels.

UIlycrhool
Appelen
Boter
Peren
~rdappcJcn
Kleren •
Boonen (groen)
I',.tlltaa
Guavis
Uien

1

tomp, nede
zw.llnstnart
l<oode Bont Os III.kel'Ool IlaU ru<l.l\n

DE heer FAIl&ICrUS heeft ons JUist
getelegrafeerd van OoIesberg

dat IJl) deze Paarden en Ezels wet
de grootste zorg en moeite m het
distrikt C lesberg heeft gekregen,
dat ZIJ allen eerste.klas liJD en dat
sommJgen der Paarden geleerd ZIJD

VnendeD, giJ WL'et allen dat Neef
Johan u nOOit teleurstelt, en daar
PaMden en Ezels nu bIjna Dlet
meer te kriJgen zIJn, verwacht hiJ
dat u allen zlJDé VendutJe zult bIJ-
wonen. De PloegtiJd IS op handen.
Ko:an~ dus en Koop~.

JOHAN G L\BRICIUS
Demper~1 £fom & Knge Afslagen

Cal do', 23 Apr", lë9ï

Appelen 0 0
0""088 0 0
Ecnden 0 2Patata. 0 2
r"Dlatleo< 0 2
Kalkoenen 0 4
.j("ccperell 0 0Hoender. 0 IPeren 0 0Sieren o 15
Aardappelen 0 iil:Ioter 0 I
Pom ro"Jl~" 0 0G.nzeu 0 4
Uien 0 2Kool 0 0Oranges 0 I

KBfBERLEY

o
2
o
o
o
o
G
o
8
o

~an VOOI tn achter
19 Roo.lp. 0", '.M hnker bout IlUkel"Oor

oor wlOkelblUtk van Voor
20 &00<10 WIt Pens Bal Kalf l«htcl"Oor

J( P ge
Eerste Klasse Publieke Meisjes

Sohool Mosselbaai.8t.lm, linkeroor z\Vl1lu~taal t
brand h"kpr boat

21 noorie" It Pells \\ II !Ii elI' Kce I ecJ.t.cr
OOI h.Jf !Dnnll 'un n.cl,te, I" keI OOI
'\\IlI11wRtnat ",,,.!,, .-an voor

22 7. vart nnI l'lchterc" I stomp ltuker
oor znnlnwstillt half maall \ i.ll VOOI
.&oode Vaars Kalf ollgt"mcrkt omlrelJl

Onderw ijze f' .Benoodigd.

j
(~all de heeleJl Ja. La,rlell(ie &: G

23 Apnl,! 18!J7
Zeme!en, per zak, lOO IbR, Gs lij tol is od

Oarst per zak, 163 lb, 1:Is pd tot
148 Od BUlkerb<-oneu, per zak, 20! Ibs 4<1. Od
tot 42. od Boouen, :Kaffer, ::lOS Od tot 8;ls Od
Kaf \Koloniaal) per baal, 300 lb. !O~ IJJ tot
l<ts od Kaf (Kolonmal) mfellCnr, 33

1
0J tot

')s Od Kaf (0 VS) 8. IJd tot I:!~ Od Voer
PC! 100 PoS !ls Od tot IDs (id KafferkOOln per
~k, 12. od t..lt lï~ od Boere nmeel, qngezlft
t8s 6d tot ~)S 6d , Boerenm<lel, geZift ,'Hs lId
l<Jt 348 Od, Meel I Sa Od tot 1'ls Od~ Gele
MIeltes Pc! zak 16s orl tot 18s Od Ge lengde
Mlehe! per zak I 5~ od tet I). Od IW.ite
i\'[,elws, per zak, 148 Od tot 1:J8 Od Witte
MlCh<lmecl, 203 Ibs 18. Od tot 198 O~Gele
MIeliemeel, 2()~ Ibs, lAs Od tot I 'Is Od 'ver
Kanpscb per zak, 150 Ibs, 198 Od tot Os Od
Uren per zak, IZU lb., Rs Od tet II. uJ Aard
appelen per mk I631Us, 10s od tot Iï8 Od, tT'lbak
per lb, OS 3d tot 0.4d hook per Ib\!(lIIfe
tIen,) Os Id tot D. 2d Koorn, per zaf 203
Ibs 2us Od tot 27. od Boter per Ib, (vcr-seh)
Is Ud tot Is 3d Boter (t .. eede kwatitelt}
O. JOd tot Is od ElOren, per dOZlJn,:I. or! tot
is od Eenden, per stuk zs 6d tot :1tl Od
Hoenders per stuk, 2. lkt tot 2B 3d Kalkl!)enen,
per stak, 08 od tot 8. Od Ham en Spek, tjor Ib
08 4d tot OS ud Zout, per zak 6. od t<Jt 7. Od
Okkernoten por Ib, 3d tot 4d Oedroogdel Per
'Iken 3d tot 4d Kalk per zak ó8 0 tot ti. Od

SLACHTVEE -Ossen, (goede), pruna til lO.
tot £7 O. 08"en óoo lb. ,tI) 1')8 tot .£1,[ O.
Koelen 300 tot 450 Ibs £4 OS (ot £ J 0. RAl- ers30. od tot 408 od Varkens 100 Ih,sJ ;jD. i.N tot
40e od Lammeren 30 Ibs, 7s t:KI tot Hf od
Hamels 4ti Ibs 14. od tot 1GB od Kan sebe
Schapen goede lG. Od tot I ïij 6d K,lP ters
50 tot 60 Ibs IliB Gd tot 18s od I

TIIEI{H E -Mullen, groote, £ 18 (ot £22 tOS
MUI!en kleine £10 Os tot £17 lOs Rtjpaa.tr!en,
£ 10 tot £20 lrekpaarden j 10 tot f2U
Ezela, £7 108 tot £ 10

Ol MI!;HKJ~t;J£!\ ,
".'"'lIe 'cralllcnng In ek ~flJ7.c1l I. dC1,c i'eek

°l IT, [I.erken II eh"" li c f ko.ne" zIJn zccf vol
k"lanrJe,s 'u "'Jn moeti Jk van do I ami te ZlllLcli
tCg'tllwgc prlJ~en Ecu goerl mon"tk'J VJ1):st.antf'thc
~",d"wh 1Jl11~ I ~8 I er zak Znken l Jn o'er hut
algeftlCe beperkt eli zoo ook le nllnvru,,~ \ "'v I"
ferm teg,'" de I"olal C~ I\.f Il(.h,all g )(lde I" tJzen
IJJ Lar er L~ l.'en gJ(_)t}(c voornu\Ci HX rbaoden (oetle
1\IlnJappcien hch"I, Il g",-,Io I r Fen lien zIJn b'cl
zoo \' lop Er lS vrMó I1J\ar 11uim 'et.: r..ICn':ll
"chll"'rS<. li

IE\I',~I)R H\\F;
Millk, 'onr Icvc",le have Ihllll' zeer gneJ v"ÓOr

lien maar UleU\\c ultorl!klngc.n lan rundt!rpcst
maken zaken 1.ccr on~ek61

BENOODIGD 1 Eene HoofJon-
der" IJ;t,eres Salans £ 150

pel Ja<l[ en £30 voo I' Hmshnul'.
2 Eene Asslt!tente bokwaflTn klD-

Jeren tot het Zesde Standaard op te
lelden alt! ook: onderwijS III do Hol-
land>lcbe T.tal te geven Salans
£100 per Jalr Aanzoeken vel ge-
wld \ lilt kop'Jen van gehllgschrJf-
teil ClI certlt ulten zllllelJ dooI den
und( rgot.eekellde ontvangen worden
Lot op VIIJcl.tg, 21 MeI.

DAViD WILCOCKS,
Hon Secrctallls

5 maanden oud
24 R lOde Y"ars Bout ongemelkt omtrent

:5 maanden oud

(Ott) li Il \\ Il KJ<~p
Lc.:hul)ntt:,It.1

Op I ISt

N S LOL \v

A (,Jeelt "Q"sI1111l1K" I t )("
Clhlnta I') c\i'ld li"i 'i

~lt.:llta.lh

A·\?\G~ IIOt PI'. III 1ft :-;
kraal \\ eHt Lu, en rltn ~, OJI, orden

tiJd en te '\I",jell Vel, Lht '1'.:'1 \ltl 11'[17
Ir.d'en nret be~o" n. 1f,1000t
ll)<;en Oouker B'llin ItUIt. Lzel

merkt oudrent I IJ'lf (nil
(,tl) ~ A \~I

\
J>I'LICATIES rntL cel LdJc(tten

f \.J1l bek"aamlteId, zullen onc-
\ .t ngell IV orden dooI den ondel ge-
teekcllde tot op ~9 MEI, lS9ï, voor
een '1'\\ culI.' ASSistent voor de
l'weeuu Kla" PublIeko SeLooi te
Bllt. ..tO\\ Il Grondlge kenms van
Engelse!. en Holland:scb, aJ.sook
LIJrnaat",chap eeuer Prote:Aantsebe
Kerk WOl den Hrelscht (KenDIs
van Kmdcr ga LCn eene aa nbevelmg )

Sala.n", £70 pCI par
DR JAB BAYLY,

Hon Secretal I"

Bnbtowll, 1:2Apnl, l8!)7

S, hutn.et>t"
I \I rf / E

Aangehouden II] bet <";~hllt le Molen
Stt en V lel LOl en den ",.-euorllJ .fdpll t, Jd en
te wJrden ,elko<:ht 0[' ~" MeI ltl'li IIId'en
Diet be\ nreus !l1'!nH
1 El'n II0000e Vaan; ,:erne!" tree hteroor

If'lre bnktluol z"alu"8ta.~J t met eell
Wit kwa,1 ODltl"\!lIt -l JalU ond

2 Eeu h (lOol" ÓR mt. k recbte."OOr half
UIRag van ech te. Mned" ,an voo,
linkeroor !eh. WIt keel !Lchte!
been ,"to I.nkel boUL een IJ

3 Een Roode V Il 'rs n.e! k rech telUO! l' In
kei haak van 'oor lrukcrvOl ZIVR.lu"
8taart eea p:at In hetz,lfdo OOI ge
scl:ulDrd "ete. kelld l'en "t kwasi
wItte achter pooteH:

(Ut't) \\ v d WJ.~ll1LlZ~:>i
Sehntmee"lel

Kantoor nln r1fn Afrleehng-sraad
CalVInIa 19 A prtl I t"17 5

Up Ln.,t
~ S LOLW

Secn: tana

---- ---_
WEGGELOOPEN

()P ] 0 dozer een don keI bl liID
Pdard (POll) ornt(t'ot ) Jaren

oud. ReOlolJ eli 8clilltmeesters ge-
lieven hnnlS te geveil ,La.n den 00-
dergetef'kende, door Wien alle billiJ-
ke onkof!ten ztdleo betll.lld worden

Adres

A v d BIJL NEETHLING,
KleIgat,

AANGF.HOUDEN III htt Schut t-e
10fkr"RI West Ol et den vet oor loof

den tiJd en l.e "Oldon verkocht op :ol!} Mei
1 7 IIIdien DIet be'orens gelost _
1 Donkn I ,de koe relflt.'l" onr ZI\l~lnw

.taart met w,t I'I"k IP8 onder de r!'ll~

2 Een Irthtrnorle kne ''''p:tO. (JOl zw"I""
ltaart. IlIdfmna I \ "" 'OOI bilker oor half
maan van acht" nlt't uIlt! kRllt.-n Illp In
de hesten

ponr ELIZABETH

22A"rll 18'J7
VUf l' f !'I nto Is\ E~ Il~~ -feo g~'tul~e VILli de

pnn"'t.:l!vnuLrlf l! \\l"'~ r van le wl'1..:k goen pUbJ1C~O
IMnrkt lA! vnu\,... nit. ric hUil t HJ Zoor lx!l crkt Qn
de p"I,cn ""ngeboden z ,Il "!Il 11I,gu lall le not<Je
n0M"CU "Ul vcri\..'\lcn "Ct:!k dnq,f de koopcrs Wl!gllPe
!Ill )'OiJIlek, n "MI ""' ''''ell til f<:urep,.. I\)srne~<i

<lp Laru!f \CrandCIIU£l'111 In A.fl1Cflkn WAt
II J nolueren ~

"'0-)1 odf pnmn .{)
• lO 0
3 IQ 0
2 lO 0 r-
I IQ 0
H 10 0
3 0 0
2 U 0
I Il 0
3 10 (J
4 0 0
I lil 0
I 0 0
() h 0
o I ~ G
2 0
I 5 0
o 8 0
o 4 0
o 12 0
1 10 0
o JO 0
o I 0
I 13 0
1 8 0
o 18 0
1 0 {)

LOST

I/. s rt
7 10 0
Q 0 0
4 0 0
s 0 0
2 0 0
4 10 0
~ 6 0
2 10 0
J lo 0
4 10 0
f lu 0
3 0 0
I r, 0
o 12 0
I 0 0

) 0
lo 0

o I, 0
o G 0
I 0 0
2 10 0
I 1\ 0
o /) 0
1 16 0
1 12 0
1 0 0
I • G

\ N vr

8UIJC·1.l
prlmu

Ecnle "lite
1 "'oo<lc
IJcr.le
Wllfjco ""I enClIf

goccl tot ile , oon
l"cccic
derde

Ryocks U"ncJ)
Zwarle!;oeU tot '''IJC' 1~I1g

nlld lelm
kort

7.n:artc Inft npur k HL
d

\ n.l( ,.. .... I t t !Jul t r Juni{
111611 urn
kot

'

NOTJCE l~ hereby given that
I llJtend npplYlIlg fOl IL Cer-

tIflt.;d Copy of the Det d ot 'I'mnster
made on tItO :!tlth day of Apnl
lHih hj Cunl:ST1\AS JOH-\.~:'JE~
AI K~ Il&!\'\~, In favour of JA:-';
AltlUq,\ AU\IIt\IA'\", whoreby ('cr-
I <I IIl P'l( t' of LUIlI called WeIte-
vloden ahas Hlake];jJal With the
BIlIluIng" tlrellun, sltll,Lted ID the
I t~ Inu (lf SU'lIlll bo~ch at t be

1 , idi 1':1t, hung part of 'Lire platc
BrflkLl8u II' mensul 111(1"11 IJJOfD'cn
I ' 3 n 0meesLon ge- .till ~ IJ sqUill rood" \\a8 conveyed

,tnd all pel "on8 clallmng to ha,e
all) ohJoctlOn to the IS;;l1e of such
COf'.) are Lt'leby requlfed to lodge
the 8amt llJ wfltl[)g, 1\ Ith the
Hegl"tr tr nf Deeds III Cape Town

~ pa~rdelJ ('n ez\ l~zIJn ster ko 1\ Itlllfi IUlIrteNI ua: 8 fl'ol11 thp. pub-
gel'clllkt 'oor dadelijk ge : !tClItion of Uw; XotJce
In goode condltw en de aan- Dated at Cape To\\u this 26th
wel woardlg day of Apnl, H:!97. '

1~.J. BOOY, EN. PAUL DE VILLIERQ
M, L. SMITH & Co.. AiBl&gers. .Applicant's .Atto~e'y

_lf£.
WELLINGTON.

1..; Geleerde Paarden
12 Jonge do
6 IUernes
20 Ezels. (de

leerd,) Jnfcnem
,I",

;;?a.donno(jollge \Ogel~)
, awnJ ell halt!

chiCks
Slaart Wit

gddeltrd
d1>nker
I il

\ £LLE~ -Onveranrlel'11 Wl) noteer n _
MerinO!' 10 1xJla, eng.esorteel'd 0-
GeschOL"1I I 2i _
Kaap60he per 8tuk 2

" lamlIij!l en beachadlgde a-
Bok, ellen, ges!lrtau-d Il _

" beschadigd 0 _
Angoras, j1C:!iiOrteerd
.!..ngora1'.~, iUChoren

" bc!tchadiid

Tau 1878
oordeel~ eD totale{)'r;nwêntehog ~n OUI!

véJ'dooiBw~l%l Wgeert, eu eeu
!!QOrtY.1l1láta3qd leg~ tn d~ plaat!} erv,a'p
aanbev.eelt, eene aanbêveling die .. m(lien
.aang~nomen. het land hoo~1l VRn geld~~~~:,~~~:::j:lza] k()(ltén. P3.rl11f.raaf M Vl)u he~ rapport

\I zegt. In4Ien nog een reden gege'Ven
m.qéi. 'Wo)'deo ter 8t~rkmg van onze opinie,

<aIlIeIIJIQ',lura.on[.elt.emu dat het onweIl8ChellJk 18 eemg arelsel ter
verdethgi:J)g der KoJowe te baseeren op
eene macht te worden opgeroepen onder
de liestaande J3urgerwet mn !IHS,' 000

wenli!Cben Wil) de .Mndaébt te bepalen bl)
het gettl.lgtln18 op (lit p(lnt mgewonnen,
dat zontter twijfel beWIJSt, dat eeu gr.OOt
gedeelte der burgers de.zer Kolonle--wapenen eal opnemen, s~~~UOe('f
volgens h!mn(J::p! ..n}f,~u.",~vl1og 1u kwe8tJ~
een ,.!'\\9~MMlge ..en populaire Jil "

apell8Chou'Vlngen worden in para-
grav0n.. 193 tot 195 aanbevolen onder
zekere voorwaal-den Der legeermg word~
geraden geweren logen kostprIjS aan ge-
registreerde burgers, die een bewijs he _
ben van een veldkornet of magistraat,
dat ZIJ III staat ZIJD eeu geweer-te hau-
teeren, te vOlkoopen , doch de burgers
zullen dan gehouden zIJn de wapen-
sChOU''{UlgeU biJ te wonen en de geweren
slechts aan de regeerlng te mogen verkoo-
pen h~parc.\gra.a.f 193 VInden 'VI) de \01.
gen de zlrumede "om het noodigs toezwht
be verzekeren, acbten WIJ het wensc.hehJk
een ~voegd persoon aan te stellen, wiens
pitcht het ZIJn zal toesicht te honden
over de wapenschouwIDg door de geheele
Kolonla ' Indien deze .. bevoegde per-
soon" waarlijk bevoegd IJ; voor dit werk
en In sympathH,! IS met de burge-a, dail
zal hIJ veel kunnen doen om de wapen
SChouwlIlgen esn Succes te m,Uieu eo t..,
olganlSOOleo De bedoehng Mzet wQPrden
18 oos echter llJet I echt dludeliJk DOOI
eeo bevoegden persoon kan slechts be
doeld wOlllen eeu !ewoueu otficlCr die
veel v,m exel ceel en moge weten, doch
geen sympathie met de burgers heeft
Is dl t het geval clan vreezell ,\JJ dat el
Diet '/eel van zal tiOlecht komen, daal
het een elgenaardlgheHI del burgCl'S IS,
dat ZIJ hunne eigene otIiclelen WCIIBchen
t.e lnezen, en op hun elj:reu mauler wape'1-
BcbouwlDgen '\t;n,;chen te houden

Volgeus het r,lppO! t ZIJIl cl Vlei stel
seIs W la rop de ve' dedlglDg van hét laud
k lil WOlden aangelegd (1) een sta md
lege I dit WQldt af,;ekemd omdat het
te veel kost. ~) VrtJwllll6"el"S cltt be,mt-
"ooldt met, omdat el te IUIU a mmoe<1I
glllg IS (I)" Cl tlOU weil op 11(' bUI.,rel'd
dIt "oldt \till de haud gewezen, Olllilat
de COmmlSSle eeu gloot deel del bnrgel8
ulet'velII O'llwl (4) Een 800rt \an staaud
betaald legel, me~ Iesel ven DIt UH'U \Ve

8) steell'l wordt dOOI de COlllllliR81e ;t,1I1

blCvolen t"n uitgeweI kt, hoewel ze el keilt
dat el geen twee \u~trahsche kololllen
ZIJn dIe het op (lit puut e(,IL~ ZIJU De
h_olouIe wOldt In ) afdeeltugen voor
\ el detl!glllgs !oeleIlldtll VOldet ld. tel II IJ I
lId K'l"poche svh teIL d,md afzonded IJk
behandelJ \\ Old t

In elk dezel tldeelmgell zal een boofd
offi~IeI 1mgestelJ illoet",n '101 den om
een o'CIzteht 0\"'1 de ~Ioep('n IU zIJn
,tldeellUg Lt houden De !toepen III elke
a£deellllg zullen besta,m UIt rIfle \1'1 eeUI
gll1geu ell bl I euen I Irle-kOI psen De
mauschappEIl ZUlJOIi ltet,ldld WOlden \ ol
geus een steloe! \\a,Honde! ztJ £ I Ko per
J,lar veldleueu VOOIexelcl!Jeu,JlC ZIJ Ifl

fillcht zullen ZIJU hiJ Jl \\onell doch de
hoogste bet,dlUg dIe Iemand pel JaaI kau
klljgen Ib £r, Dit 8)~t~~m ~d het Ilnd
JaallIJks ,olgens de beIel,enlUg £Wlt,()(#1
ko~u:u

M,Lar uu komt liwrbI I Ilog Je uitgaaf
In vel band UlO de II IpeuBchou WlUgen
Dan be~eelL de commiSSIe ook I,ll) dat ue
11I1Ifolluell del ti oepen dOOI de I egeellng
gIatIs 'clschaft <lullell worden Ddt J,t
plan del COllllllISSle de belw;~lngbetaleI'8
van het land eeu steeds Velll1eel d,
I ende ~om zal I.osten SpI eekt van zelf
en de vlaag welke \\IJ onz(' pur le-
meotsleuen, die dit lappoIt te behan
delen zullen hebben, doen wllll'n 18 deze
WHl toe zal deze aallzlenltJke uItgave UH

~ laneIs kas dienen' Engel<l!Jd bescher IUt

ouze kusten mot ZIJne "loot. en het pl,lll
del COrnUIISSle zal on~ Illets helpeu tegltu
eon VIJ,lOddlJ kon a,lI1\ al \ an een \Teemde
mogendheid lets dat, meI heL oog op do
betlekjong walrlIl de EllI'Opeescht! mo
gendhcden tot elkalll ~l,tan JIIJlla eene
onmogelIjkheId I~ De blallke bevolklog
'an ZUld·AfI Lka heefi d" Ilaturellpil In
bed W Illg te honden, en llJt kau Itel best
gcJaa[) WOlu<.:n dOOI de IJurgel S wouls
dl Cl V!llllló ~t!:'ed!l heel { gele,"1 LI De
bUIgei IS dt !loedko0I'Ate l<ul laat, d~ hIJ
slet:hLbIcchtutl J~ult~lItIeLtIl en tla<II\OOI

kifU wndtcr gIOO{C (Iuko~tell ~ezorgd
WlJlllell J li WIJ kunllen hl:'t loch Illet
gelOOI elI, ddt ous pal lt lUeJJ[ hel \1 In

trouw6U \au de burg(ls, UItgedrukt III
het lippOl t de I comml:>Slt )lal deelen
Epn blanke hUlgel-oollog III ZUid ;\'fllka
behooll tot de olllllogelIJke ,l!ngen be
schuu" ti {e 1\ orden, ,n Dlemalld t~ lJfelt
('man or de hlllgel"B zullen del 'allelen
el[ {Ionw \eltledlgen tegen eIken <lall

III bUlhm

Per lb.
• d .. d.
o lil 06
o ft 05
o 4t 0 4t
o 4t 0 ó
(l4t 0.4to 0 4i
o 3. 0 alo 0 0 !lf
I li 1 2t
) 0 I ot
o n o n,
o lO 0 lot
o 8f 0 9
o 7 0 8
o 4- 0 li
o 8t 0 II
o 7t 0 li
o ~ 0 li

van onsen
officieuze, eens,
glllg van een puhiiek I
parlement? Het IS niet
waard de v&lgebJkmg 1I(Ildel'
daar de twee gev:alIen niets
met elkander hebben

week goed, oor
de7.olfdtl als

zullen \\ allr
runderpest nabiJ

vorvoer per ossen

Delagoa.baa1.
De Cape TlInes vel"Spl'eldt

dat er 18 maanden geleden
LlSsabon gevO! md ,vel'd 0
van Delagoabaal aan
uliJ.ken, doch dat de TW'.mj".
bad tel ng te nemen daal de
DIets van wllde hOOien
dit beflchc waar mgge ZIJIl.
waar dat POl tU!tll1 Dela~roabaaj
verkoopeo, en dat de
geudbaden het Diet zullen
elgenhJke doel van rIc
thans III Delagoabaal
band te Sk'lall met den
Gflekenland eo TurkIje
moet VIl) gehoudeo
heel waa.l"SchlJllhJ k dat de
nchtmg'zullen gaan om IJIJ
tueeie gebelll tellls biJ der hand

V. at Delago,lbaal betreft, 18
dUideliJk, (tal de Kolorue en
duul Ulet zullen kuonen
met Df'lagoabaal voor het
overzeesche goedi'1ren n!k"lr Jouannet<.
Indien die ha,ell In han
Engelsche handel aal dIe de
hun kapitaal ZlIlIf'1l \eI tetel en
ecbt koloniaal standpunt zou
00 "'euschel Ijk ZIJn dM
IIl Engel che handen ovel ga
nIet ,er \\ Ichten U,lt Port
weg~n~ de geogl 1ft che
dunl met D('lagoabaal Zd

peteeien, ve .. l Il1Jlldel kan Illen uol"""on"
un \\at Sir James l:llve\,"ght en
Rbodes OilS ook mogen vel rellen
het, el '1'0<'1 nam en de mill kt III

Ien., (tat WIJ zullen kunnen
legell Belrll Zleuuu de kamt en
16 dUIdelijk --_----Het vredesdebat
"el d gIstereu ID het I,LgerhUl8 VOO"Llc"'ZP

doOI uen h~f r MeI rlm,IU, da'
toonde dat de OOIz tak \ lD 11

I Il ZIII<I '\flJka met IH de rl aus
r>geerJllg, ZOOfl!S Ril
meent, maat de RllllellZI'~lIl1g \a
heel Rhode, '''111 'Ui' Men
r edB VooI d(,l1 Jame"oll IIlVal \ an
lli de I I \Il~\ aal doch I II Slede
N' ng.evoel en H I rle€ld llPld zag
a lie lonten eeu hf'z(JIlde,
JlfIhlleke OplUle ,he op
wlldr oug De ~pl ech 'au
:B I,lt d, Ill! VOOI Kaap~tl<t, II a5 l'en

gt-ntatlKflste , Il kl aChtlgRte dIe gldn
dIe ddldt '\etden lJILgespIOkell III
d gepst "alIln hl/"PI-ak mep! dg(
\\, rd ,LaIl,.{etrQfl, U oudt r dut de~1
~olklog 1\ aanoe hIJ bdlUorl ti
IU, n zek('I ~eel IlllI1dOJ

Znld Afllka bO')Ieu
De heelen \ran del '11~ .. r en ,,\

helJ!)en ook geRploken, zoo.!l, JI)('!I

helt kOIl vel\\Achttu
()Ul Il IIUI gIsteI'f'Ufl'OIlJ kw lill

tot 81erumlllg met het gevolg dat
mO le van deu heer Du lolt,
ge,j !lendeeI d door het amelldem
:\brah Imson, met eene Illeel del hCld
Ut gen Atemmen w('l,i aangenomen.
18 I en \ an d. ge" Ichttgst.e
die WIJ hel land kunnen breng('[j
VeI t!'Ouwen tlat (lit heslUIt el'n
etleJ,t 2.al hehben op dell pohlIeken
Htau i vall lllld Afrika en (le houdl
der Impenale regeer'll1g IDbt betrl'kln
tot ( nze anngellgeuheden

De markt was
zien Oe
de VOrIge
IICbUnlt,k
do stad
wagen
De \"oor de week _

Zemels 6 U lO 0
Boter ( \ ersch) 0 :1 0
Kaf 0 17 6
~,eren 0 3 3
Voer per baal lIJ 0
Voer per 100 bdls 2 15 0
Hoendors . 0 :1 0
Katferkoorn I 5 0
~[lChes Amenk 0 1i 0
Mwltes ko!omalo I) I i (,
Ha ver per zak j 10 6
UIOn I 0 0
Á'l-Iappels 1 :l 0~~~~~~~~~-

•

I Er Do I en kapI te ID
COlllml8Sle heeft het
I eLsd. lIj getuIgen
4() Hollund>iche Afll
en haar Iap pOl t, een

van onge~eel .tOO blnU""lutlU,
t.uel V!ln het !tUIS gel

De uitgaat 1'001
KolonIe bedloeg geJu

GEMENGD NIEUWS.
A\~ t Oltnlo.SI'ON III NHN -WIJ wCllschcu

corr"'IXlndcuLon elup t-c wuzcn dat 0117.0 ru
gedurolluo de ]'arlemou !.sZIt tlug zcer beperkl
Zq w, rdell dcrbtl.h e 'erzocht huune bl
zoo k Irt en T.'lkeluK mogell,k t()maken

'Vf 'I lO, If' I In de plaats Kle'gat
rncsllllry, een doukcrbrull! pon) ZIe adv

Rn BEEK \\ I ~r Oe p '8torlé~ \all de
CJ unA' Kerk le dezer plaats III to koop
ad,

I E~ " H.- worden nameus dilVe COIUilllS8Ie 'oelt z, !', dat heL eeue \fLagd VOOIbet venoeren van n,lIe be'lIo<>di.lld
onmogellJkhol(1 IS \oor !Jet pallement om hoden "aar het Owen mland hchtbuis
bUI rnppol t III zIJn (ipheel lan te I), men. ()~Illll"~ I .~~" tF.lI~ met do ("(~l''' dlO
zoo,tls .lllld .. IIJIr blIjkt Illf pam,lnaaf 2111"\ II Zrm In.g In r.('lhlllll ,.rrl\f orde ":li! J, ed
Pil dUllwm heH" lt 7.e 1111 hpt 'plan tI II beer Af A (Jh lrher :Oll.ul genoraal te PreIon I

'O<Jr Il, 19l~
IIllllRte III het schleletlalla V!I1l de Kaap VOOR At (IIAPFKR, -E n ugeUlten hande
IU te voeren In \('Iband met deze gRlfl- laar le WorcCl'ter I" tot )I). I><><.wvnoo!deeld
ommen 11Ioet men llj«t vergeten de ~OOI weg ns het verkoopen van hopt"er zonder

hool1tw Er was namelllk alkohol In dat bopgestelde versterkingen dIe te algoabaai hier

en Oost Londen gebou,\ d zullen moden HfT ~1I \I T ons te vernemen dat de dvchter
worden van den ed beer T P fheloll, naar \lIer krank

V I bed de vader olHorwacbts werd glfroepen ~ uur'ï IJ beve eIl dIt rnpport, dat eene 1adl- na de aankomst van haar vader te BrIt town 18

kale en lngllJpende ,erandeIlng In ons overleden op Zaterdagmorgen De !cranke
ver<ledig\Ogs·~telsel voorstelt, zeel aan aan herkendi haar 'ader uog en bl) had de g:rueg€n

held eerllge hartelijke woorden tot haar tede aandacht onzer parlementsleden De rIChten De overledene waa pu 20 ]aar ond en
belastingbetalers zullen van hen reken- leed een rrwmen tud aan eene slepende
schap elschen van hunne stem, dIe het Ilf!lcte W[I bieden de bedroefde ouden en
I--d ddt -';>. h,nn die gehoopt had haal .UU echtgenoote teuw lUien en en lIlO-uwzenlWn van .wm, OlIM oprechte .ymp&thle UI dele b.proe.
pondeu .terliDg jaarll~ aal kunnen to.- 1'fD:I,

I

REUl'ER-TELf'GR.U£XllN -Het "'olgende I! llJj

de I'olk~em "De 1'nnlUtgen ...an li, ,/pr OVtf

de dl8CUSYe lD bet Kaapsche parletIl~OI na.r
aanieu'l:in.g der vrede !IIoti II ZUil wo onlulJedi
en toouen 11111\ een Il1lnachttng 'oor de red!
VOerIngen der .!irik::tnerledeu da t "II ODUlII
Kna:Jl6Che.n correspoudent werlreJ.jk dankbaar
%!lq VOOr zun JIlI8J.e verslagen

W •• fMUlliwIXG - Het ZUId Afnkaan.che
publiek 1I0l'dt gewaarsehuwd dat de ""hie A1ar
teU bl'llJJdewUn het welbekende IJI,uw en
Jilveren "label' heeft met de tnl1<:rtpI'e J
eo F Mart Il' Het 1$ noorllg dil I~ 'nthou
den, daar eT e n pas nltgebracht merk li go.
noemd ' Edmond MarieIl, die geen connootl!
heeft me~ de oud gevestigde firma.

- HEl' VllEUE OF.RAf -Onder dien IIId " een
bnef I'n de {}r,gM TwU!& geplaaiBt UIt B!oemfOll
tem, oollerleekend door zekeren J van der
Merwe De inhoud 1'8.1:1den brief doet ecb~
vermoeden rut welke fabnek de bnef kOtllL De
PrW/f1 kent hem goed en de Star weet I an hl!lll
en telegrnmmen worden door denZtllfdu per
soon, die om IIIJD streken te verbergen den eer
baren naam 'an Van der :Merwe aanneemt,
...er£OD':lell als het er op aankomt de Atnkaner
zaa.k tegen te werken

G IIIF \ ES -Onder de grieven in de 1r<lnsTaa!
wordt genoemd de dynaUIlet eoneessIe en ti.,
dure pQ}8 van dyuanuet Wat was er e...htcr
de vorrge week In de 1, 'JU' te rinden Het
volgende "De beer Yletor "oUf d'eh 0111
mede dat hU bc-den beproefde no I getatmc ID
Kaapstad te koopen De laagste prtpmoteerurg
W88 Ill" sh Hetzelfde artikel wordt aaD de
fabriek nabU Johannesburg waar hel monopoho
IS verkocht 'oor 87s Gd Dit IS ~-e11 I'"nt
\ oor den heer Schremer J a en ook ~oor
de gneven schreeuwers

EE'" TRF UI H; Gf VAl van zelfmoord '1111 een
brUIdegom, een uur voor hv In bet buwellJk wu
worden bevestigd vond op I!J dezer t.. ' r.doel:
pi Ults De lUUlm ...an den ongelultktgt II'Q
Frnn\ ou! J ohaones PrelIer en hU zou In hel
huwelIjk beveetIgd 'un met JongeJr ( I rasmm
'an Cr-ddock, een uur nadat bil zdfmoord
gepleegd bad nl, kwam .eemge \\eken geleden
'an de Tntn8'aaJ waar bij In regeenll:!sdI6""1
was en bleef op de pLutl! \ an den be"r :\laraa,
schoonbroeder, an de brUId Omstreek!< I J "!lr
glOg hll ecn dOOSJe 8tr)chDln~ pillen I~/ den
apotheker koopen zeggende ual b" hel naar de
pltlll.is 'nlde zenden met den goedercnlr"lll dIe
voorbl) zou komen en teekende den ...orm door
d\! "et ,erelscbt hU dell ,erkOOJJ "ill \ eegln.
H" fling naor hUl. lJiun eemge del piJJ"I ID

'oor hll 10 bUIS gmg werd ZIek en " lerf om
I Uur mldtegerrstalLlltle de poglngen der
doktoren om bem te redden UIJ" as IU>iSChen
21 eli "li Juren oud en "eer ]oHaal "':l1J aard
De oOrz.1ak wordt toegeschreven aan gelJ !lIke
moetl'Jkheden ZUil ouders "IJn vall goeden .tand
te Pretona Veel sy mpatJlIe "ordt gevoeld met
de iJrUid en fam!hebetrekklngen van den over
!edone

ZIIO Af RIKA\~5< liE COLLEGE -Ecn fancy
Fall' III verLand met vOQrnoemde lonchtlng
werd 'rudag en Zaterdag II UI de t ollege
grond"n gehouden De kermiS weM door [I/D
excelleuIl" den admmIst.rateur (generaal (,uvd
enough) geopend De kerml was zeker le
groot8te OOit In Ka.apstad Ilebouden en" .. m
ilie opzlcbten een brilhant "ucoes 1)< I er
scblllende kamers wIlren prachtig opgeloold en
de dames "tren smaakvol geklcerd De '"lig
.cblkktng en decoratres verscbaflCl de rla.lllL"'
en 3.l'Jderen dle zoo bard gewerkt haddon OOi ccn
mOOI' ertoon te maken alle kTOO Ict Z / w.,<n
ulimuntend gesluagd In bun doel Iedere af
deeling had afzondcrl!)ke kleuren e,1l de
schofInG ~erkoop8ters I an Iedere afdccllllg
wal en ,bello. ert>'enkomst 19 gekleed PrOOl1

Inent ond,,! de \"erkoopsters \I aren lad)
de \ !liteM! me, ru J uta Il:oopman. I' H
Faure A .J I Hofme) r Fuller en
~hr6l!le! De verscheIdenbeId ran frame en
kostblre goederen dIe door de SChooDe -er
koo)1«t"r. aangoboden werden gaf Mn de konnlS
bct ,oorkomen .-an ecn oost.erschen bar.aar vali
een nJken koo[Hll&D 'Oe kermIlI werd druk IJ<
zocbt des daags en de. a' onds 1n den 1\ (nd
toell de grollden VCI heht werden met elektnsch
hebt en CblOeesche lantaarIlS werd '*ll Zeer
Succesvol concert gcge, en Gedurende den tftg
werden de 'en Ichtmgell aangenaam OP)!'
Iu "terd door bet spelen 'an bcl KIng. RO';JJ
ItIJle. mutlekkorp8 De verscheldenheJd 'all

I ermskell OjJ den I" "eden dag kon h"rlll. D'et
Overtroffen worden Under ander. werd", de
X stn len 'crtoond wn.. er eell ~otor pbvn
gruai en werd een comediettu gespeeld De
kermIS \\ a.<! een UItmunt(lnd luwees cu br""bl
£1 :WO op

Stellenbosch en "Peter
Halket"

HOE KWAl\{ BET'

1an aCJI FAd/ru,
Munbecr-lld ",hl/ut of htieomn", la.! 0,

leeskuner bet jJubhck lll"U\\8~leng heefl gl
mallkt )mdal 'll """ go.< tt Id beeft bet hock
Inn UIII € Schretne, niet III de leeskamer tot>
I", laten \ el"" dl cr nwt :lOO hebben ge
d lebt "Ill het tJOek te lezen zl,n nu meUl<'
g.erlg om zulk.. te d >en (J, er-al "ordt 1111

gCImagd of men niet weet \I Il:lr men bet lY>ek
tor leen kan krugen \\ mt bet LI! net duur (I. )
:'ol liar ,k \ el [IecUl k" tI.ltI het H)on;tel ,IJ] he
IJ "k Illct In te nemen 'an een hd 'u, I L
O'Jlll,t, oI.t het Z'}<' _led" 'uor.,.telJe Jut j

111Jen Il dIe bet h", k lt I< I gcJez~n badd, b
uelqk toe.londe" M Uil ,k kan hn HId I
111111>611hoe lai hu CJ""'. Zich alll' he Il
I"tell \\ u"rllkcn Ik hoop dal lllL"fl hel' "' I I
111 I.." 1.I""llIg zal brengl Il ell het bock 1 Ic
1,..~.k.U1"r znl to"laten Er '110 lUJdul I."b Jl
du" I "cl erger ZIIfI dan lI"t()r Ualkll
dlO \\ ordell toegdalen

Et~ 1~1EEKf\ \ I

Klezers van Ona Vaderland
\'taarlle vrrendeo 'UR Erlder!!-lIet ZJlI

bekend znn boe Ik ee"'ge Jaren gpledeu bCIh ••
de malen IUede"erkIllg gen-n.agd hel om UI' I
Illeu" sbluden te 'ragen ook 'oor de HolJ I cf ~
'prekende parlcmentrlleden eCII POhtJlk I", I
hook UIt le ge, eli Illut al du aall'l rah LJ ,"

VCirH htuJgen v UI het J>arJuUl( nt t.:l III en rutt
"'". L1ad" I/zeI t. n elU C U'laat le lIJn lil c n
oogenhhk d, " Ill"prak, "en stemml1lg van ....n
op te ",hu na Z.Ot], rEien Jn P( Tl h. h
kif '7 Ir. r !f- if n I II lIJ ri'l I
h.u Jllnt Ildlldrt~rtlJ*,b( ....r
V~I Ic\. fn I" I" "hen t.
cell I,,] ")' hel nn k lUI I
'\OO"illll( te kunII.,,, rvt:l*" al- I
daan htdt MLI" l"Tlcnden "Kt

IN hel van on""hat(,artl waard~ III
e<lJt'Uur '"n 'hl_ f." ,,/ U aaublc-dt \ crlJ

"ID bet bo"k te krll!(cn \ oor;l] Illl t I
de donkere toekolu.1 die ,,,. fJe<lr ~

kort 18 de algemeene \ erklHlll1I dal
boek \OOr U \2n grOOte waarde Welen }\,
VaD dienst we~en "du'Ufl dan aa, Jr. I' )(

u het boek knlgen
tw dw dlcnaar

D P \ A' OE'I HE[I / R.
22 April 1897...,____

BF.RIIJN liE F" .!'lJtLëSIAS W(JJ I n-
kleuren tegen IM3d per pallet ,Morraoo
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". DE 'I(AAPSTADSCHE ,LEVERANOl
VAN ;'MEUBELEN, -

OPGERICHT IN 1245

-,'_'
- BESTE T~\INGEREEDSCHAP,

Boeáoct. "ereocl ohap, Rlohel-, Goo~n.- eD
." Dek_ ~"~1.r1"1, V ....... , OU. eD K'1!Ir&IIti.n..
C4RBOLINEUM, e.rz.oo~ Wolbe'1illr".cI.~.

TEGEN, A.GE PRIJZEN BIJ

IXIE, Kaapstad.

8 voet wiei en'
,) :.' ..

8~oet wie.~,f),
8 voet wieten~ ,

), 10 voêt weil éiJ. '1#""""111'1'1,""':
10 vOet Wi~len mn1!VN:!\t.

i 10 voet Wiel en A&"il'ilt7:l[)8tI 12 voet wiel ell .
! 12 voet wielen
i 12 voet Wiel ell 4'u~'Vn,et
I
j! Pompen fin alJe
I
1 D W' een verbeterd'• cze ." .....v.'"....
I plan ingericht, en iets nog in dit
I land inscev~rd. De.' zijn sterk ge-
i koppeld, en de wielen ~llnt'flITUleercndzoodatIer feitelijk niet. naar behoeft te
,worden.
!

mLLD n 'fO'TOON BUN L.UTBn ZJIJOBPK'I,U.L

liet 'Jameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

11:1)0£0 GEDROOGD SOLfED ESSCHEN
KO;KPLBBT,~as. £8 1~-
,. ARTIléLEN ALB HIERONDEI

geincorporeerd bij A ê/e VJ 1 P;.r 0,," ~.]gl

loofJlwltoO!'; D!RLHJST;;l\ 1 ;, : '}:.c' '

Tukl.:cn. in. r nr:JfL/1., /:/''''1/ '•. ,
Juh·tn "(sh" r, . .

KOCH &

Uitgegeven door <Ic l>ru UN. lJ""
lIe Sandt de Villiers ol< l'<.'.,

bun KanL()Qr b<x:k 'nUl Brng ellXAapnaq.

DrREJ,:rrrRF~ :
Hon. ALFRED EBDEN, \'OO!"7't~r
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON, Sn.
FRED. J. CENTLIVRES.
PAUL DI VILLIERS.
GODFREY SIeBEL.'
JG. ,sTEYTL ER. '
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MERRIMAX, M r. A •

gRaSTE GENEE81lïiTDIGE 1.['VI.'> I"
G. E. C. A.NDE RSON, M.D., MC, London

M.RC.S. Eng&laod.

I.ilB.LIJKSCH l' PiiiÏË .
INKO.EN INmEST

FONDSEN IJRilDEN
GeJa~(!llhkgd i" Zuid.t{friJ.:,,'J

TOOllliUKST'I VOOIlDEELCx:

Abeolul4l ZelCJ'beid, Groote Bonussen.
Geeu Beperkiugen.
DePIIJio~n o~t, ....nt njt't-:~er"""rd ,pr"vin •.

Geen restrictie op &euen eu W'''nl'[''l'
Matige OnkoJ<t<'tl. .

BpoodijIC Betaling ' ..n ,"rd"r: Il ".n.
Alle Voordetlen bebooren ann d. l...t!'ll

G_ PersoonJijOle Áan"prak"I'J'h •."j
OOUliddellijke Bonus op '·ordrrJn.!"!l

Ruime :Betaling Voor O.ergnv •.
I>riej&:Ll'lljkseb Onderzoek, laat.ot in .1Uil j ~9ó

de yolgende in J.uni, Ill!!!;. '

Dertig dagen !Joeg1ll!t.un ~OO, bel.,I'r,' Tt,
PremitllIlA, gedurende welke de Pol" "" I~.!<:hlblijft.

Polissen blijven van luacht lOOl:.nJ{ er '''ld"""o1.
oYergufllWaarde IJ om een kw.rtaal ... he l'rCIJlJete deUen.

/..

, Eie:»
NOOdig hebbende Ploegen \of Doerderijgereedschap, be.

~ hoeren, alvorens die tel, koopen het groote voorraad
van de heeren : \

~.1VI. ~~"SJ~ C::~' ..
Ploegen en~ Gereedscha~~pekteeren. WESSELS ~ nOMPl,

. Invoerders van La,~dbouwwerkt'uigen
BakkiespompeIl, Graven, Vorken

-------~~------~";---------~------~j~-~---------
'150,000' :VRUGHTBOO

Gelaarborgd Orereenkomstig ~den Kaam en VRIJ

De "Verity" Dubbele·voor Ploeg

Duur in 11889.
n.'h,,),j

47.JAAR
'" ,.. £:!''-I:!f6 JA.U

~.;, I30' JAAlt
J.'i(j20 JAAR ... ] .47i16 JAAR
I.:U·~12 JAAR ' .. I.l:"9 JAAR
U Iii)6 JAAIl
I ]Ij,)• JUn
1 ,,(,~

PRIJS, l./- "BN
--~------------ORDERS voor 100 en daarboven kosteloos

Station. '" .
Honderden ongevreagds Getuigschriften

met laatsta Seizoen ontvangen.
Voor Geillustreerden Prijs-Lijst en Vru<'.1T......_.n........

Vrij (Engelsche en Hollandsche ~~.v.~<!'

DOE .AANZOEK BIJl

H. E. V. PICKSTONE, Wijnbe

LAA TST£ UITSET AL/NGEN, 1889.aan eemg
Poli!Sen 1'IIn verscbillenden duur lV~den fW"oaid

met de vol~nde sommen voor iedere .i:l"VJ "U dt
oonprookelijke veraekel'ing 1-

Kaap.
Bovengenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarvan

hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden m~t Stalen of Gegoten Scharen.
Ransomes, Rowards, Zweedsche en .!.merikaansche Ploegen.
Ransomes en Howarde Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De' Massey Harris Cultivator
Met of zonder Zaaijer. Deze in dé beste Cultivator nog gemaakt.

en geflit alle voldoening.

J. D. CARTvVRIGIIT
GLAS- EN PORCEL:'EIN-

cl ADDERLEY EN ..,.., .,)

EET -, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletártikeleu en
werk in groote keuze.

(IHang- en Tafellampeu, Vloerlampen voord.e V
enjantas£e- artikelen en allo Huishouu-Benoo~bgdhed

Verzilverde en Fanta.sie GPederen. geschIkt voor
dagspresenten een Specialiteit,: Jllist ontvangen een
speciale Port.

"VICTORIAN )VitTER-WHIT
o 1500 VUURPRO~F,

PATENTE "FAUCETeNOZZLE"
DE BESTE OLIE IN DE MARKT,

WILLLUI MAI1S11ALI., s.-crelror:o

1F.t
IIANOKA'!T,3 Voet 4. Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog. met uU''''''''''fIi.

aa4.8 DuiIC bij 14Duim. _5 f5
ZUIO-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST ""
'"d..

De If CASTLE MAIL " Maat.schappIJ.

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

Jl r'DE Stoombooten dezer Lijn ~ertrekken
va.n Kaa.pstad naar Londen om den

anderen Woensdag, te 4 uur n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helens en
Ascension u.nJeggende op de bepa&lde taa.
schentijden.
April H-ROSLIN CASTLE, Kill". TRA '·E.. :

2°-HAWARD.KN CASTLE KlI.pl. H",flT.
M~j 12-TANTALLION CASTLE, Kllpt. [JC,\I'AN

" 26-NORHAM CASTLE, Jl.apt. HAIlR'''''''
Juni 9-Dt:N\'EGAN CASTLE, Kapt. R""I.HOX

.. 23-ROSLIN CASTLE, Kn.pt. TJlA "ER>
Juli 7-HAWARDlO; C.A,IHLE, Ka:,,!. I:I';HY

., 91-'l'A~TALLlON CAST~h, Kapt. [Jn, A~

Aug. 4-~OBHAM CAST!.E, Kal·t. HARRI;«,S
18-DCNOM'AR CA~TLE, Kapt.. HAY .

S.,pt. l-DV-"YEGA~ CASTLE, Kapt. BOBD''',~

1IJJ.'

ol
"'I',

';,
1
d,
1,.:".
I," I•••••• id,

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

IN ; .
~KANNEN.

I>.
-I: .

dt·· !
tit, ~ ,

11111' •

Jil] I'"

llidiol,.
I"·,, II
1
I., r..

i' '
1
'1', '

Kaap de Goede Hope Spaarbank
KIlra Booten Joor Engeland, Jta Las PalmlJ
TINTAG EL CASTLE, Kapt. RnoA l.I.. om' rent

14 April
HARLEGH CASTLE. Kapt. CI_I~OC". omtrent

15 April, viR ~t. Helenn en AI'CellSJon
ARV~DEL CASTLE, Kapt. \\'ISDER. ornt n-nt

28 Arril
DOUN!!; CASTLE. Ka.pt IIARRlo. omtrent 12 ~l"
DUNOLLY CA:>TLE, KIlpt. \\'AI.I.,~O;. om er..nt

13 ~lei. via St. Helena en ,A"""n'ioll.
LIS)t{)RE CA:-JTLh:, Kapt. LE ISn' K, omtrent ï6

Mei.
W,AHWICK CART!.E. Kapt. --. omtrent la

Juut, via !-It. Helenn en Asocnsion.
A\'OXDALJ; CAt'TLE. K"pt. Buo w x, ounrcnt la

Juni.
GARTS CASTLE, Ko.pl. WARDE!'. omtrenl 20

Juni.
nXTAUEL CALTLE, 1>."1'1. HEliDALL. Orut rr-n t 7

Juli.
RAGLAN CASTLE. Knpt. fillY", "lIllr"pl ~ Ju::,

via "'I. H,olt:nn en .-\,,,,(_'.Clbi"lI.

ARC~OEL l'AtiTLE, K",I't. \\'ISD~R. omt rt-n t n
Juli.

Voor V raoht of PlW!sa.ge vervoegt! men
sich bij de Agenten van de CA.STUf
MAlLBOOT MA!.TSOHA.PPIJ, (Beperkt

IJlt·t I.,
zal ITI'

\J,.cdt·!

" ----------------- EEN algemeene v'.!rgadcring van Ledeli zal in de
Groenteplein, (Protecteur aeb()uw~II), gehouden WOL'

Kamers
Kortste en Goedkoopste Route Voor Reizigers en

Goederen. van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 Uur naar Pretor~:

Tarief voor Reizigers naar Johannesburg £~ 17s.-en .£3 17s
"Pretoria £4 6s, 6d.-en£3 4s

DINSDAG, 27 APRIL, ~897,
ii

Te 12 uur des middags, ~ i
Mt>t Let doel LtD (en Dir('~t('ur le kirzon te r nall\1l:~i~gVSD de be-

staende vakature in het B. stuur. 'No-ni aties in gfscbrifte ~~~dkeod door,
nimstens twee leden sullen ren kar.tore van de Bank olltva.~~ir~word~D tot
om 3 unr D.m. (.p Maal dElg, 12 Cl z 'r, z<oals aon€fdu'(:1 JD Beetje J 9.
Acte 24 van 181).1.. .. i; 1

C. OOHL, Ageercnde~rretaris.

VOlT M.UUlUEN Top WA.80HTAFEL met Tichel .Rug, met Klein
beneden, en een F'-.apstok aan elke Zijde. .2 .14 ..

n,·, I

\\ I'. t

1" ~, , .• " ," r
\\4·'(' I

g' tn.r ' '.
d,.,,, ,I,

~I"'!ll '

,1 !1 I' \\
.\1, ...... J

1,:·1· ,
/ 'Iraapslad, 6 .Apri', 18tn." " " it I ~

!,. ~

~)~IN verband met het bever staanda 'I'ordt .mils dez.~ktn'lis ~ie.!even dat de
volgende personen behocrhJk ~eDomll.eerJ ZIJD fnrueli~k!= de heeren

J. C. DE KORTE, W. F. H. p(COCJr', C. J. F. THERON en R. ~f~EI,SON.
, : C. GOUL, .Ageelende ~t~retaris.

KaApstad, 15 April, 1897. ~tJ
III .f , h: .
f" I,-! I

fKJ!>!ill,' 1..'.

d.· Tr",,,
,i, '1'" i

"\'1"1,' I"

',;/,

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
• aar JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vriistaat.

r.-:...··, r

·<i.tl.;, !'

J. n. SMITH & C~.,
fJzer, Kool en TimmerbontMag,ijnen

KOLONIMl Hl AMERlKAANSeH WAGENIlIlUT,
STOOM ZAAG,MOLENS, f'! j

IlI'QJ3tr,lat en Ri8beeks tflein,
r(-----------(

'V'N:J:ON L:J:JN
KONINKLIJKB MAlLDIENST
DIal BTOODOOTlLUT8CH!PPU

(.. BP __ KT)_

DE MaiIbooten der MlI.&t.8chappij ver.
trekken van Kaapetad n&&r Engela.nd

via Madeira, om den anderen W~ teD
• uur D.m., ala onder &&aleggende

VOOR ENGELAND.
" 21-NORMAN (Twin Screw), Kart. MOLOI!IT,

Mei f>-;rARTAR, Ko.pt. MORTQ!,.
" la-MOOR, Kapt. GKIIIPEN.

I uni lI-SCOT (Twin Screw), Kart. LA RllER.
! " 1t>-MEXrCAN, Kapt. HSYNOLoe.

" iIO-!\ORMA:-I (Twin Sere,,), K;lpt. MOLQl'T.
uli U-TARTER, Kapt. MORTo]';.
" 28-MOOH, Kapt. URII'F!>:Z<.

Bemoedigd door de enorme
verkoópingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

\ .,',,'
il.;,

rr LI;'

ri" Id J )
L'."'I": ,J.-'
IJ'. f \,.,

1.,·r!::UI :250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN. )'",fd,· 'I::'

f:"lJ "r yl I-

I/rl!: a l...,_'

kt ~ :t II" ,. t •

Afnkn. I.
L:'hllad ... '/!I 1
Tra.IJ", ;I:'!:

JIl 7t--A.:,., t- .j,
1<:.111'1'(11' •

da,r ZIlt! 111';

dl ...1."t) \ t._ j .

Zuid Afnh
ll~hih, /'" [ .
"-aar'I/IIJ IJH '1_'

nlt! "t'\n-Id .1

Wl: In \ rt-dl /
In' df-" K'.!n:,
di ~ \\~.. ; r.

hH'r wdd" \ ~
dat !/JatllwTl 1

nll.(.tU"'I! Wa, I

Inl'fOOr] IH'h._
cLrtott"fJ ~1,H'j ...
(r1I-f'jUH·!JIt!:.:

ftit-u w"j,jad,.t,
kwamen pa .. "
onzf.' u.t' ..ran,j,
\qjri....J. '1:1/"

dU'';e! k~".r
de rt:-~',llJtl.· I,
0, h'-"r li,

rnt-f)t fnnp. / '
dl' h':Il{(H: Il,
U",II 7 'r') r!",j,

KrH••j11i.; ... J 'rk,. ~
Il(JeZ. \·tNo.t I.
(Jp\"at~ JrJW'fl ,;

am(-'nd.~'lIt·llt \lo:lê'" wal bé' I"..
dl'rdp h~m. 1fIa;~

grie~o ~ooaJ. '
niet t~ uoem"",
dJ. t men niet
n.iet dat lJ""
WOl Jc(. 4,4 ... (1..,
gP-rl' .. (;p "0.,"
Lt"
belutingen ~"
I, ,IAA~ land ,.

... ' ·:ehtl!l ,L3 r",:r. JJ'
\~ :t tI.- , •
c.J' de con'·t:"'ll,.-

VERKRIJGBAAR BIJ;-
I Tou lU.uDtmL Toorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op

patente wieletjes. £2 7••
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en 00.
en bij andere PakhUizen.

----_
THORLEY'S VOEIl

VOOR BoYengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inga.
"oorde artikelen en daar wij slophts hout gebruiken dat goed gedroogd is
iD. de Kolonie zullen Koopers het voordoel bebben van onze waarborgd at
eie 1II'tib_ de hitte van het klimaat zullen staan. .~

RUNDVEE, ..
Paard ha Voor gJJ elders koopten Varkens SC MD eerst naar, 'trUt

E N-Z. 'ItUSTAF
35, LAN

K.AA

K (Twin ticrew). Kapt. ARMlITaol'lo, Orn[)"ol
via Maden,.,

Herew), KBpt. MARTIN, ornr r- ;,1
6 , via ~lndcria..

llKLPH (Twin Screw), Kal't. T1'80!<. omt rcm -"
Mei, via Ma.lcrin..

OTI:f (Twin Screw), Knpt. BR~MlIER, omt rcn J
Jum, via !ia.ieriA,

IAKA (Twin Sere",), Kapt. __ , omt nn: 1:
Juni.

CAL (Twin Screw). Kapt. ~rr.\·E8TER. "mll.'DI
Jtlli.

Hr;NIA~, Kapt. CUOPF., omtrent I.; .Jlll,.
K (Twin Sc"'w). KlIpl. AIJ..MbTH()~G."[lJ',,::

III Juli.
:'( (Twin Screw). KllpL M,~RTlS, nnll .... '

2 A Ug'Wlt lL'.

va.n de Maatschappij's Dooie Sloom
za) SOOTHilfPTON verla.ten H>or
URO, kort na. de aankolll8t van

dan

-- D.ISAACS&COLACTIFER
I!OO. -X!BInTF.!BRIEK. I UITSTA LKA DR8.

BARR. AOK- STRAAT' LAN..GMARKT-B'l'RAAT
'D Q

BOO:rc - STRAAT: PLEIN - STRAAT.

KAAPSTAD

Spaarbank T.. W rrootaaklll TU xamn.
Zonder JIAIk

EenI .. Annten.
Maatschappij

APPLICAT~S VOor Leeningen zullen dageliiks in
. overwegIng. genomen worden ten Kantore van deBank, Groenteplam, Kaapstad

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

ft. WIlSON, ZOON tt r..,
IT. MORAlEPTRAAr. 86, LHGSnUT URKAA..RTJESnll.a.rENGELA~D

I11\DlC'U"<ll' voor Zes Maanden, worden U11~('.

een vermindering VBn 10 pen'ent
nbbelen PIUiBa.~prijs.
RKA.iRTJES naar HA n:~.-;

KUST worden uitgereikt voor de
""m."",,,,, binnen Drie Maa.nden per de L'n lOll

. OBatJe Maatschappij Sloomboot.en.
' oor Vracht of PlU!lIage doe men a.&DZOek
de Kantoren va.n de Union Stoom boot

maat8C:WU'V", A.dderleystraa.t

AAN

Hande/aars In Horarldsche Me dio ijn en,
HOPE'S IIitltR VERNIEUWER.

HAUPT'S LOGIESHUIS, EXEMPL
SOMERSET WEST STRAND.

"D' I BOBE-'I)G TANDENDOkTER"'." r. · l ,!J:2, :U)JjUi1EY b'TRAxr, Kaapst;d
Z'~. DEN wOl-den 1lh."Oluut Wilder rijn nitg'{'trokken door toepll3Ring van. ga,q.' Alte.',.,''''....L 'eoorte:g van. \'ulllU!('en ("OUrname1'Jk met goud.) De bést8 kunstmatige tanden

. " • ';- -tr.<den op V ?-1C8.UJte, CellulOId. of. Goud?n platAm ItIgezet" ook volgens de alleruieulr'~
, . t ~ lila Bri~ methode. BillIJke pnJlIeu. Sproeklll1lIl, Vali 9 T.111.tQ$ b lI.4D.,

-Bez.oek !L.UP1"S Logieshuis, voo;
'Goede Behandeling. Kom eD
overtuig uzelven.-Adres:

G. lUUPT1

DR_ C. P. JURITZ & 00.
Hehben de heeren HEY,\; ES, MATH EW & Co. tot. Eenige

en Ol,tribucoerf'ndc I\{;t'n!.en vocr ui Hunne beroemde
HoJlándscho Medicijnen aangesteld.

HEYNES. MATHE'-W'& CQ._



WI.' 'f
lIG:ay.
Dv~.
*IBOII
~:allQO.~..
:1(i.1'
DoR"'.
IUOli •

~ao~'

heilige Illliantl&.
land obmebt. .
scben dea he<.r
gelUk ww. iUln Mt "-:Yl~Q<lnq
Bbodes met dOll>beer
die altiaJl"ti.. JM 8C1'en 1i!Ul!p'I]Xl>ec1
zoo gtIiU'Ile geaien
in bet bui was
want hij bad
in be, huis,
ontmeetan met
hij (de beer
dacht dat de motie
IOU brengan. Zjj W;llf

deo geheld, Men QJ_, dl! wallHreKFDMI.\.<velr..
bergen. De eenvoudige ~J;!elc:1 .
,"",st. Het Inoes.amell.~tl"n.t dêe<i
was gezegd dot de Bood ,getracht
rossen bij~n te brengen.; Alll dit het.
dan kon bU aHoon '<3I!:g~, (hoewel
Bondsleden rjjne "l'riendell·w&ron). dat
erg gefaald had' in IliQ doel. Bij ml"!t)n~ d3,
de Bond enk I ra.sseuliaat e.rwelct had. ("Stear'
ID"U: oh, oh I) Men moes den invloed van den
Bond beperken. i . "

De beer Weeber: Welke im-loed?
De hoer HÏltton: Den:~lUIti-Engelsehen'

dt)~J: den r_nhaal inviqed. .
p,. heer lIarais; En d.. ltitgue?
J)~ he"r Hut.nll; Ik beO; niet ~ell litl '1lll dat

I,á.an,. Bij gin; voort ~11 "tU dat de op.Pieb..
"";; var, een monument te' SlacbteNlIek geen
In·ko" was can de loyaJit.~i-t. "11.1' d~ .Afrika-
Ilcr, Hjj las eeu cÏr<lnlauto der Ne.derdni. b
I;erd"r01e-erd" kerk en zei dat d ...B nd zich
'" -k filet k~l'k"'l~ e I ·101iet e~ de Et!gell!ebe.n dl~
an u "~IJ kerk behoOl"ea te Jjjf ging. (Bli III,i
{",'I" >["i·,j in bof H,'lln."tl'~I). Bij ~i wat hti ..en W,IIS 'lleII.

"'<'1 ill de TmnsvaaJ tou recljt krijgen was' dat hier- in 'be$
,.,,, i JIgo"1I1ijke blaIJko lDlIn een f.1i1l! moest . vr.oeg {lijm'.
h, ',1,"11. U,j mt11)1l(ie dot; de vred" alleen r·"OH<>u.:u Zuid'ÁMk;a
t~ w a.u d kon, worden door EjlCh.uit te p.reket1- laud. was een Hij alitw.oordife.'

,,~ "- ..an '" VU'""'.d""" men d. "". ,ilk, '00'''' voor wo"'~u ........ "~,·,dll"deoi", van de laatste daren 'nagiug dail aej_als ~ een ondeer de' . dien 'tijd. Neen,
'''Il IlMI niet anders zeggen dfu, dat:Zwd ...Airika .dacbi aan . de .. bri.f!sche .,,1118;
" 1'1'11 krilieken toeSt.llnd is. ':Er was een St01'1Il. dail zou bl! zeS'S'ell owdát.bij_ daardoor
\I l,k \Vij moesten oPp:!SSQh dat t;jj niet los- volgen. ~i:I . .slaten zou .l>eljmdigen.
j, "'<lu ~~r waren lIlaUffijll:in b,,/; hu] die premier, en zei [jet een , leonrab:ten'@:f'gefeid dat 'hii
""1'11>1{ l>cgeerden. Mil[!' koni het mt hun toe,. regeerirJgwu, AbH;roorloglnvam . ~ nipubllkei'lwas. "Er werd ook gezegd dat
-j-raak h..oren. AI. men de ,r.&.IOlnties die in Ilmd en de TraIllvaal lOU men de' V1'OgJl!'en'en -de:bEiSte. n:\lQl son willnen en bV .geloofde d;lt .
.:~ I ;"".1, Hoop .anl Mllg dowen W:u-en, %3:8, kinderen ook !mootlln dooden. l¥ Ttánll'Viml' d~ ~ékVie qit -bad gét90lld (gelllCb), daai bij
":tJ, I; "I enkel berekend om ra' enhaat -te ver- ,,!,as een N~bob'l! ~ii.og~ maar dié ~em , fii'-r:>e)I!llg' .dol',;Kolonie Wilde. werken. 'Hiu zou
\\ ekke,,': luo ook de prewiel·jo ziin speech den list nam ZOIl 'verdelgd WOl'(leu. ", . hemme.n \'Ófj,. ,de re30lut.ie van 'den beer' d;n
"",bt·" da!! HU had be :willen .nitlllaken Kaptein B~ntsprak a.I. eeu ,gema1;ill!ie lIIaQ. roit (lQ~jllir;hiug). . '. . . .
"r '.' ,tik" tes,~" d" TfUlll!V1lIl1wareo. dat de (Roor., hoor 'en' gelach). De beer M"êri'-jQ.lan; : .Pebe& tray zei da* bij ook een~e, ,1II1'nmer.
"1"1'''''"<11 d~O<Jnaakw '·a.n.!<leonm~t. 0;11 zeibg wa~nieialtiJdkoTl8ekwent' Er'wllg eeu !t£n8'l'u>Vild.e·m3kat!

o
rerdeze zMIu Hg dacht

" " w. ,·,,"z!i,li~., voors tdli ng. Waarom- bad tij.d t-oo.!', hU· den, B91\d aan.vlel, doch' !Ou~ettll: het ni>odi.g de. wegneming der grie"en te Iloe· .
I ' '".: >;"ze.:d <lllt Engelllnc( aebe€p ladingeJ) hjj lIf)n zeilen naar' den. "Wiud........ lDe men, ,Hij hQo,pte dat hei huis de''fr.aos''aal .
I' ""1""'1 \"cr"""dt: Eli; guJ! dij T!1lllBVaaJ hoor Saner: g6'Waaf~ é&l'!I~ eeJ(repubJiJcem . ...:..: ZOli "toonen cat de Kolonie de grie'ven ont ..
"ld.d dat zij zie wapelld ...i want zij w"erd (Gelac.b,) 'Ja, dQCb -nu njetmee:r! (Gelac), kende, " ..

: ""; "erraderl!jk aangevallen,' ell OOk nU was voor vrede en wise \'TQeger niet. . : 1;)e' heer J..S, Marais zei dat het dool van,
' : "" : I)~ """ale"r lei dd het lid nit de eeu jingo was, docb z~i.n idée 'waS oQJ'de Btit. be.t.oql'ilpro.Q.keliike vóo"stel was uit te drukko'"
' .: ".1> cI~«"wlko d-dtlen nap de riik.regee. ache beginaéle~' uIt te 1ire14en. Hij Wa.!! .. ..n dat wjj nede 'bcgeer-eo. Er W~ een partO
r, C , .. le ""'uii,·sll.] Hii gj~g "oon om te gevoelen dat de beit-e m~Jljer . den vrede- t-e "00.1' oO.r.!Qg":':'hetgev~en toonda <ht-. Delie
r: c"' " dat I," "OQr de lIloUe zliu stemmen na bell-'aren ww! om VOl>l'be.l'e1d resolutie lliQU niet ter tafel geb.rac11t gewOt'deri
,', r- "I" hIli':; ,tovr dt'l heer ,,' nreiner. Als - [Stemmen; dit doot de . zij~ "are:n er'lliIJt redenen voor geweest .. Het.
II,., ">0,1' het amenuelO\lnt ltt~mde zou men Iacli). HU.ook: Mar d~n w~ Ilnzé.Ii1ic~t deze zaken te overwegen. Men
'i, '." "';rl(t'n dal dl' Tr;UL~\'aa1 verkeerd ge- dC1l8Che eOll-ventJe en die .moeSt : in .., lUIllinerk:ing nemen .de 'l'emntw®rde.
':, 1"' h "I "II I!.:ngeland inroepen om TI'2JlS. wórdÓ.l). Die g~est ."tII om gelgke de leugsu-telegrlimmoll ~e 'Van
' "I ',,' haar ph"ht le Drengell. Hat amendeqHlIlt allen te geven, en dit WII8 QU niet; ,bet zitn. "\v.le isdo oorzalllq{Ï1t deze,
' ',k " ui :;ri~'·eu. maar noemde ze niet. De bijvoorbeeld met de on4~rwjj8'kW&tie. ter brfe.l iII.?-{Eon. stem: do 'l~rau8" ;.

". ,1.1;"1 hji euk e l jnlowm bjj de groote 8?'ieven mO$ten' njet verJflcind -woirlen.' va~!.] -,. De heer Marais (opgewoJlden): de
' ,., 1le ~rootS..., grle"El was dat er een oorzaak van: den ull:m-geest ,onder ae 'l~~' T.rnnsvIIII! De elle.ndige Jamê80o.

inv
ill. Rbodll~

.', " :' 'lan he, hoofd lI"all.,..nn e n OOel'enzooll ill he~OOiItiln W.Q8.o~dat 'l,jj in de T~va;ll soo was de oorzaak daarvan. Jame$(lll \\'ns ~decbtll
II e t 1\"35 ook eell gri""e dat bier Afrika· ongeluk behandeld 1o'lIrdtlO. Menscl}eq. -ZOO .1I1s een middel, 111 de hand 'Vananderen. En dim

'.':' ru 1,,,, h.u .• "iu. Het buis IVIL~ altoos ge- zijn. zoon, werden slechter bebaiJ(jeld' dan !le gmg in~1) nog den heer R'bodes verwelkomen
','. "",r den boer. De BO:1d bad ben k:Ufel'l! in de KOJonie. lljj Ag" niet.in waarom bU zljn teJ:

u
glColll8t. Had de Tl1UlSI'aaJ

. h" r~dlkn geg.,,·C'u. E.r WIL'! !()e~ samen· "het lematjgde ámendemen.t ván den heer luuCl! nie.t grQótmliedig .geh:m<ltld met de Jawel!Ot\
" , " " ","""heil Enge!schell ~ Afrikuners) niet algemeen rou worden ,aangenomen. De in"l'allers.?.In een andel land zouden zg ge:
Il"" "IJ " ~r "Ilhl ra....ellru.at. ~et speet hem TrallBvaaJ bad de raadgeving van den hoo.fd .. r;choten gewqF!ien ~ijll, lnimr de Tra1l8VUllI WilS.
ol " I.,., ":ll~nd~lDelll·.\brahaDl!lOn in ediend' re btel' aangenomen, en 1DtIg d,it .huis -D_jet ~Il bun gena(ijg. Er- waren officieren "tul liet El~gel .•
"" II, 11".,,, 1(r",,;( ge7.ien bebben Wll3rVoor de raad geven? De pos:Jtie van ,d, reg:ee~g kon scbe leger bO. Wa.s dit niet eene vwbrekiog
"'c, ,"""-' ,,"u ge"I"rnd bebben, nl:; dul amende· hij niet verstruUi", ~ men nu Dog· n~,<:),twist van de oonventie? Dit wM OOn (1)lld die met
""'.' ''',,' "I:;~,liclld "as. Hij lio)pte dnt het \l'Mr se stund. Hj) 11'&8 g~reed olJ!',e!lir",oord 81X!ed.ig 'vergllttin zou wordeu. De invallers

~,u"'Il,j"rn""t '·.rworpen wu word) n. 'BH Iron van tijn kabeJ¥Fam aan .. dIm b~r Cli1ltó;~rlain werden niet gehan~n maar gel'lltdig -behandeld.
,; ·",ill'·k 'on .irJam, .si'·ewrigbt nie I'er· te rechtvaal'lhge_n. HU Dam zUngetoe1.en ..ow .. H:Icd de' inval wet plaa~ gIlhad, dab zou'het
,', .,. 1\, le W'L. ,d. V')('r de molilj-Du '1'oit mei trent de repubheken van den- toon \flln de anders ,á'e1!'6ejlt.zij,l,l. De uitlanders haddeo de.

<:u···"j"Ult'IIt.Abn.h!LDl"OIl.ma r. al 'dit !liet EqJres;,. - [De heer Scbr-eitier : dezéJfde l!ron morceIe.' .I'lnd!ll'llteimillg der ~olonie,! en meD
,,' c, ~"",Clj W~lYl zou hij (sir ,Jame Sive· die waarUit· it J'amc's heeft geput\l_Ujj ",ou.d~grfe"en,v.el'1l'Uderen maar toen kwam de

~,,', ,,', ,r het arnuuderuent ..I'nnes stemIllen. nll!D de pers als vertegenwoordigende pUPlieke' eUeÓd.igé invaL Het v.oorlVe.~.dl!el'VaD\'rouwen
. '1,,"'1 h.·m lt'er du de Irolón:lale seeretnri oplOie. - fStemmen: hoe omhent de. Oa,pe . ldnde:;en te saa.n redden" wns aJJ~3 boc;ht
' '" "d"lllenl l""econdeerd had. Hij' dMbt Times ?)-lIij geloofde dal de Ti·rMl! h~t Brit. ied"6l"l)~n \V,jst. \"Vat ZOIl bet lJ.évelg' ge.

d,· vn.J,·, "'Ij,h'e'lie il! d" 'fral1ll~ moe t van sche ge.oel vert~enwoordig_?e. :Qe 'be~r P. J: . had Jameson Pretoria bereLkt? Een
i :li',,"11 ll'"re![~I,1wor,j"o. Hii lOU voor de motie· cl Wei had Il:er:egrl-dat ~ll kafl'en IJ) den. ramp z9u' ~uid ..Afrika ge"troifen pebbe'Jl.
I 'Ij T,,1t 't,",Il"I~" bl! >(JU oog ziel{ h(!e hij zou Bond wild'e hebben:=-[De }I~.r- D6 Web'; dit·, hét a.meodemeot-Inoos te ooJ'logaucb.
" •.,,,,,,,.,, III ",kc b~t amentiemeut, Abrobamson. onwlIlIr JJ - Ja, IIl1ktr· de Bond booft. 'kaIFers 'bet,.o£" wettige grieven, wie zon leg.

Ile h""1 i~Pllrd 'mdpl'S'eunde b,·t I1meDdement opgenomen, - [De heel'. Faure.~ waar JJ~'l'e wettige grieven. zgll? Dit! WIIi! een
·-1"" .., . Il !,:-te, nH'ral de gemntigd" speech van Kbamlli!tolle (Qne-ensto-wn), ~w<nimeii "~?id~ll: met de inwendige regeerlng der'
d, '. Ir ., I 'Ilh·'. rLi wa' "')ureenl!'''lllati~de poli· dat dali'!' g1len tak van deu Bond '11.'118.'- HU 'lOll '. en de repnblieken zouden diet zulle
Il,., '"" "'-'IJ ,j"" kant "1\11 de Trmsvrtalhl V:lll de voor het 'amendement stémmen.· . !leA:resolutie aannemen in eeu "riendeJ.ijken
"":' C:.l',· rM.(caiuq. en "U dacht d.t~ men in dit Het buis ~erdaagd'e om' 6 unr. . 'geest, Bjj dacbt uiet CUrt- de motie arhit1'lllj'e'
I,,,., , ,; ""11 ""PrL"tllkomst zon kudnen ~omen door een. vreemde mogenhe\d begeerde'!'ln bU",./,.;, '".'" "rn <'eli laid ging ritteIllom de ~aak A VO:1<.'DZITTING, .temmen. .
I. ...,; .• "'11. In dt" relfo:! gioss bij met den --- dacht de. sPeech van dén beer
1, .. , .. II "T"l!I". doch in di~ geval ~ht bij dat Het huis herva.tte om 8 nut:.' gevaarl!jk omdat ze het rll&seUg

ev

oel
' "II d,.: or.,. en tiaarom .erséblMe nij "Rn De heer Van der Walt zei .dat hij zoo veel had opgewekt. Waarom moost men elk jaar
I.. ; I , ,f I 'lrt, dat dit bui. mN dlank inlllen· nJs hij kon zich tot het amendement zou bepa. van de dingen sprekeD die in 1 96 pliUlts VOIl.

,.,,, ,I.. Tran.a'altI .ou MnnemeH iodien IWl, mll3l' boopie dat de speak-er niet te nauw. den; deed. men di~' dan zon men Ilooit tot
1",.1£./ .. '''"stand~n be,.lon,JeJ( aJs in qe lettenq zon We!elJ. Het speet hem dat de eamÉmwerlcing ko:men tusacben de Hollandsche

I'· ", ...,;. I)., r"~""ring.manflon 00 de volks, beer Ábrabamson zicb liet gebruiken om het en Engelsche Afrikaners-. Eeu pa-al" oorlog.
", i '" ,I·· l'r" " ,,,."al w"r"n voor tle;ll groot ge. am",nceme.[rt in te. dienen. Hij wist niet wie aanblazende speecbes werden gemaakt, doch
.:... '. ""'oud''l"e lied"n, die niet 6pgeIVuason de vader van dat amelldement WIlS. Hjj was overigens wae bet bnis uQalJiem "oQr vrede.
" , 'II '''''r do ingewikkelde kwesties die ili.~ns daartegen. Het was' met noodig die woorden Ret speet bem da.t· de heer Sauer gesproken
'.. ".j,.;" ,"<>,·,tOI1worden. ell zij ,,'i8ten dik· in t-e voegen. Het· was &Ieebts om dat ·arme bad ill een m-eer of mill disloyulen toon. Het
" " "'" "al de gc~ol 'en ~nn hllrlin.. monwe g-ou"ernemel'lt tegemoet te komen. Zij waren oppergezag van' Engeland moest gebandb81lfd

",,, .. ,,,del, 7.1111. o~ beer Fuller w oen in de boontjes en hij moest ben r.edden met da~' 'Vorde_n~ Hii wiJde hebben dat mru.r de wa,ar.
;.",,,",,. man. ~" toeh ",..Nt hit ,,~ggesleept amendement. VolgfillJ de toetlpraak van den qeid Z-Oll zeggt:n eu niet slechts mooie woorden.

'!' ... ,j,. ".r1.'arl"ring te Kaapstad' (geL1eh). premier lOll hU niet voor bei amendemWlt De in"al 1\'118 ni~t -de. OOr,ziUlk van de onrust,
.\ . "' }, ,. de Paswe!. I... dit nieti mMr de· stemmeD. Ale deze zicb geltile wilde blUvtl.n mllll! dé 'f.ransvaalscbe regee1'ing, 'en daarom
I· :' t.· ., ,., di,· men o"ern) opbet vru<teláJldheeft? mocst bjj VOOl'het amendement Innes s·temmen. WIlS hij "oor bet amendement. Er. WII8. een
.\1 ,." ,...." d;jM' ,>ok lIiet als men van het ec(\e :Maar wat moest hij <'Icoon? &terke oo.r1ogpartij in de 'l'rahs"!UlI, IlO hij.
I" I .. I.,r h., 'ond~r~ gnu, een p.~.poor.t tOQoell ? Dr. Te Water: Atem daanoor. meende dat bét de plicb.t '''as van dell heer

!'''',.'I,." 1J"'t'St men aItijJ ziiQ na~tn en De b~er Van dtl"rWalt (lUI een panze) ; Ik dn 'l'oi~-als vertegenwoordiger "an eene partij,
H'.!'·"I"'j,." noemen. De baer Fuller ml mij die opo·tfering getroosten om voor dat om'l4In d·ie. Partij te zeggen dat bet Britsch

I.· , , ""'11:01 I "~il dIl conventie IlWlrnrbitel'l! autendeme'nt (Abrahamll6n) te stemmeD. De géz~ in ZoU.Afrika moest gehandhaafd wor.
" '" dneh hij ,aide geen woo..q omtrent weiJrig-e woorden die ingeva,gd'.zjjn waren voor dell. Hij meeude dat de conventie herbaa,lde,

". ,,·1 ~ w"arin arbilTa;oe gelloemq wprdt jrriBt de regeering. lIet W&s.niet al t-e best 1'an de Ij'jke'wu vetln-oken door de Tr3081'aal. Hij 1(1,'1
II,", ;"'lr"kklil!( tot. de grenzen!. Mau regeering om zulk. een zwakke positie in te 'DHde aanspraak van den. heel' 11arriman van
,:.1 rn,'" ",(ot erkenllen da er trc(lnng in· !Jemen: HU was een loyale B,rit8llbe onderdaan bet laat8"te jllllF' ieb! "oor en sir Jame& Sive-
' """,.'""0 , wo,, 'ii. .m d" BM"'''' .. '"" .. ...,_ .. IDdo, ""', Al. "",,.d .rig" ......"'" "nl ,,~di.'''_el.. !Ijj
"." "I'I! IC rni.leidpn? Zal men Iriet >erkennen recht geï.nfonneerd .werdl Jon het ons recbt zou stemmen :voor. het lllDendemen~ van den
d " d,· T "'n"·aa.! r..>deDheef, OlD Dl~~ suspicie laten geldeD. Maar hij- vr~e -dat' dit me-t heel' Inoes.
' , ·Ie II: .,JOlli,; ~Il d" imperiale regeenn~ te ZIeJ?? bet geYal was. Hij pree;! ,de aanspraak van den De heer Innes ,aei dat sedert zijn amendement
,,,, " "'" '.0 ,." .,,, ". "'p~'" 'M ",. h...... "'. n".u".. .... go,~I .. , .n, ,,.... "".... Wd,. ''''g' red" d., '_
t""'I"· g-d"'uik g..maakt heeft om een amm'al op had vertrouwen in zU)lt. een land,. HU daCbt rmg gesprokeIT, en bO wiJde eenLge' :lJIumo.rftin.
<1 •. Tlanwnal te maken: (toejuiobing). i-Hii kOD dat de eom~iuaFi8 ~J!t'bad gtlzegd~m~at,bii gen malran .. Hij bad met verbasing de s.pee.eb
.'. '1"'" h 'an den prOJQ):er niet st'lrk1 !:,elloeg m' eon moeilUke ~,tie was. Mllar hO ;bad van den eel"llten minister gehoord. AI. er
.", ",r,lnlen. '~""r hii ge.<r>token bad van de eenige malen ~ ~nd toorbii géprna.t. Dit zulke dingen gebeurd waren als, hij nOCln<te

... '" . .It·· repuhlicken. d1\ar .-ii zulla ju~~ WII8 een E>Ml8tige ~á:1k. De regeering W1l8. te. Waarom uiet. "geawegeo? Hij l4-ilde enkel
,i" Il :""!'lunCII ta d<>en. (8oor, boor) .. bang, en een pri",,~ lid DIÓetIt deze zaak aan. de zwakheid der regeeripg verscbuilen. Het
";·'''!·d.· ,'", h?1 hart TlIn bet Ilritsehe volk vutten om bet w~r gevoeleo aan bet Engelsche :waren k-ranbinnige.n Ijie glWN1agd hadden

" "" .. , ...... ,di.,,, d. f"~ .... "" "~"H' p''',k~. t. log,,,, nU w, 'OW hot om~ .. oi..... ~ .... do. ,""Jm., 'Hij
."', ,kt ,'n t.("c,j VCrsl""ll ol'<l..n. :Q~i. sprJlk amendement, ter 'WiJle v.u.bet land, stemmen. kon niet.vel'8talin boe sir James, die zei"da( hU
" " "., I l'e, "d n"pr d"l" kWIl1!.ti"8en werd De ~ring was ziele. -Dii wae Illeéh~ een volg.tiDll zijn geweten lOU stellllJleu, Iliet 'voor
I, .., ",,',J,·IIlk t''''g··juidJt. Ilo LnndensJbe oon lafenis, en b~ hoopte de, regeering zou door spreken amendement. ko~ stemmen. HU tsir
<. "!!,. n'l!<lp hil q' hanrlhaufd hehben. en bij Il'e· !tomen. Hij wildo niet de motio zien. James) had er.kend dat hU- eeo! was lTlet het
I·...f,)•. da, tilt III helan:,: wa. "all beide Pertiien, en daarom ~ou hij \'oor bet amendemen't--Abra. amendement.Inoes mMr h[i koo zieb Iliet los
t·" ,r W I" h,...(!ena....mi geell gn7illrerniteit. even hamson stemmen. Hij I()Q bet Illaar 8lik~é.R, maken van den'Bond', en /!JClurilde 'Zich d::uaom
"'·i. d, "J ,,)<, i",. Ww< o"er Bel(.(jp.ct,t ook d or !Daar dii Will! de !Miste lafenis aan de regee- tIIlbt-e.r, het .. amendewent.AbrahaOl8Qo. Dat
' '''l!' '·nl,,· ge<C>"mdweN. Mn&- er jo-lI8 zoo rini!'. amendemenf. Will! .lecbt

s
~oold om eenige

,.', .tI. hp( oppel'l(ezag V!l.ll Engeland iq Zttid· De b\l6r J. P. du Ple&3is had" gedacht stil te stémmen te vangtIll.. HU ZeI dat de rliks.re.
Mn', ,." •• ·,i .. oi,. ""'._ "" d, bJ, .. , dooh ,. "- Bl._ "'d~ "'od __ •., VOl".. " r..od_ho,oo'"ml;"
0"1'.,·1,· ,J'e F:llJ(elan<l. rechl of '-erli:eerd, faan de nRngevuTJen, dat hei zon plicht was iei!! te zeg. mei dere inwendige za1l;en d"er Transvaal
1""'''':",II,,,,,lt gegeveu. Men W:IS ton,,_ be~:ig geD. De Bond wilde niemand uit hét I.nd zWh kon' .bemoeién.' De grieven Wafel} too
'. :"hl

e

d~<'!en om onrecht in f?lants ',&n recht dru!enl en slech.is de rechten en de taal der bekend dat het niet n09dig WIl8 ae oj) 1,0$(liD.
1;o·IJ"~IIl"". als fOen op dit beS1IDel vO!>rtgin¥ H6uaooach,e-Afrilmnera handhaven. De heer men. Was.er nog een lqud WMr de meerd~r.
,',,' ,,," "... '"d... nt"" ·u', O. '- ~"""" n....,.bad '" - ........ "ru hot ... " hOd du "'rolk' ••• i.,. .. '..... h%", .Dil
rile <,., veel gedaan had om de toestanden in. te Graa1I'·Roinei geeprok~n, doch w;at Iron IlO Wa!! een gevaar 'VOOrden \'rede "an Zllid •.A1'rika..
Z,,,d AI" .. ~ ............ hod ......... hij ...... ~" ........... ..., i. __ , ~ "'. hod ho, '!'.... w.. " om d, .. ni

o
,

~"I"k,· r..rt'ten wilde bebben '"OOI" allen'· doeb (!"Chekerk werd. inpvoerd? Waarom 'InIfU'1fli van d~e 81:I
eV

ell. Hu tag geen nood.'
".,,,,.,,,,, 1110est bjj zijne ideeën van gell1kb..id wij dan. niet. oose tul ·ba~Iia"'.n? Bij.... voor het amendemellt.AbrahallllJ(jn.
Illel '1

e
l\'eld llndel"1lllopdringen? Bjj w-ille dat voor geliib rechten vOOr beide taJen en ®, . HV ui dat de l'nIliltvaal verder

W ' III "rede zouden le"l'en ; bij WII8 ~, I ling blauwboeken voor one moeeten ,ook iD beide en ve!'1fer eeJJ, weg. die niemand kón.
""'e K•••",., ,,~.lri,,",~ -,. .. bio'.. ..... .. ..", gol", ,;..... rn........ _, do<" h... ".k.. ", lo _..
,'" '" ."" •• d, 00 " ..... ,.Jl"",,;; .~ h~. dol "' ........ lo - .,," "'" ho ..__."',."...... H'.u ~.
h,,,, .. kl. '-". m_•• iol - .". ~- ... ~ ... '00' ho. h.;,] Bj; - _ _~ dil "'" ; 'U
,b, """" .. -,. ~j - .. ol .......... \vu -. ""'" do ..... __ tlom _ ... Bh ,,.,...... Wu
n'· .... I.n wClChten op de invloeden yan eien ge- en bij woest helll verdedigen. .~ beer R.b9des 'moeateD~ glllChilJe:nlatenf\'ar,en en dit land
"' • ." ""... ,. ". ........".""' ... hod _ .... - "'" " ...... _. 'U" (T~j""",) .d",,,,,. , ... ,,~, om d• ._ .. ,_ -. '''''' hij _ ""..hij..rt . ,_ dl. Toit ...... <b. oil '''' m,t."
(·''''Jllir·hing). De barde IIc.bcueu"Wel'8:ru de de ooniaak wae dat de Bon<i hm had gerepu· 'd" achU:e vlBlll te- ..eggen. El', W~rdeli drie .
"'""""'''''' ~ .. d, 'obli...· . dt ..... , Do ........ d.. """"" ............ "'" _ ',U' "'olio _., Il} da.
kw ""~n pa!! !lit 'E-ngeland en _r teleargetteld. De 'Tranu...r wu '1'81'1. Dll,r:I1.1~ 'I lj} ,.~. ~. conv-611fiu. UI b~~ ~~o1icri, (2)
",]lp t"''''tanden (algemeene ai.ch te wapene~ ~ad"t er di.naen 'pbeurd, aat III)nlet IP,ht 1'lUJ grIeven ll!aár "aD .,_hiJ-
""" .. ,~'."."",., """" m ~ ' m,~ _too, Do, "" .. (2) i.....,.....'_ ,Al
"""",,,•• ....,. ...... '-'m - m _ .... _ •• fQ_ '~', _" ~........,.."""""",
d. 1"""llItie-ruues, recht gelezen. ,. . de Enge~. ~. IIIOetIl "1t.De'lJeltl.. deJd. ~ IprJk van CQD$eptiea oQ)dat "er
D" ,~, ....... , ... oil "'" h.. .. .,. .. -. _ _ _, .ij., wil ~ ~. "'" _ ,_ ..

""""""~M •• _mmooh.,,''' liII. _ .. 0, .. , _ '
d.. I~all'ue. (bij was geen lid V&ll de let;gn~) en digllIg mogen .WIel! ft Een c:!CHIUI)~_I' . er Wlll'en an«elle middell)n~Y' .
•"" "m ",.... ....N_ ",.~ Do • - ho ....... om ~. ......_ ... '"'d._"h .........., .
•p""nhl'ik~ resolutie was nie! dnideli~'Q ge oodenoek.en, '..... IIjj tUcht -dat. . ;iD, en bil hó(i~te d.t .
"O"!; \'8:1'!Oeh.iIIendleden hadden Y I'l!Chl nde op.ee·n verkeerden ttijd. "erd ~ •• l4!J1CJj~IrI·.~,ilD. . lIl-

hJl
l4éid jog., •"p'-n 'ing,," daanM gegeven.' Het I n~· 101Il1!lig-en., Ilell verk6!l:rden

amend.merit "Ill! duidelijk en precil'S.. iBet detl ge;ve~ lD~n
'''Ir Wat bet bedoelt. Ho·t woord grieft" (hin.. heid 1011 Iwm.en,
d .rd

p

b. m. maar hij kwam er O-ve:r. Er,' &jin om ~ .
gn ...ven ~ elkeen er.lrende, en Je k.a:n niet van deQ ..A'lnl[II!'~.Ttli',,~,WJ~
Olel te· ~. Rei amendemlllli t-egen. lIjjIl. .,j~. Ig~~~=~~t:1~~dat me.q",niet DI!R IlJ'bitr~n. Hil . wil<b!-dali
niet daf het amelldelllllllt ~ P'''''I.C!-IJ, lljj h..:I
"'o"l~n /,;." ..all deu b ....r 'TI""" .....'... I' en
"",n ... On voort." Rij km:i met ai$n 'bn
he I i. .:.:n. h Tram.a,)
beta..tingotu £l) per boofd. lo de
t.·laste land-in En hl'ld~: lie. ~I~~N';'*
.' >ebt! £3 per &6Qfd. Dit fJ:ikt ..... ,
lV lt d.. : '"" 'T~rritl.Ultl i~ l't-l'Wdii.
C I' de conven4ie b«~aIJ. ~ ten V~lt"';"'\II!I~ ..
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(Zat.erd
Voor v\

.' ,nom.ell. '.' .
Nu, beer editeur, eenige aanmerkingen. hier: '

oyer, niet omdát ik·den heer Ve!'lCor wenllCh te
ver:s:,b()()Den,want bU beeft he~ vél'trou1l'!i1 der
AIrikane1'8 nu eenmaal verloran, en lXleeiI ik ook,
dat hij liever plaau'moest,maken "ooreen an~n
vertegeri.'woordjg.er : maar om zulk: een 1aWUl op
te schoppen al~ de beer ~e~ Buut van BrakdaW
deed i. onnoodiR want \ne'llI toch lO~er ge.
breken?' De' !i~er P .. Smit voorzeker niet!
(Wi; bebben goedgedacht eenige 'l'erdere &aU.
merlringen van persoenlijken aard over deo. h.eer
Smit' álsmedé over den heer W. MaraitI' te
schrappeu ....;.REo.)

sPooaWEGONTVANG TEN.
Spoorwegont'vang.-t-en voor' de week ge8indigd

25 Ap.nl lSg T :.:_
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•.; Onpartijdig !.' echrii~.: "Ik ~ie 'in '~n uwer
uitgavan een aank9,!dl8'mg VIUl den h~ S. W.
B. van .der Menre no eene verga~ met
nachtmaal ~ Oal!'inia te worden gehocden over
de brantbi,kie~&t en de duuJ:g kochte goueer-
Demente ,plaatsen. Wurom? De egeenng
heeft ·er. pen IIChuld aan, De in~etprijzen_.
ren beneden de waarde der plaateen. Zii 'I'p!Nd ... 1112.6 HMI !l38 56033 2i22 76703
hebben pld 'felmonit dOO'r t~n elkand r. te llateriaald'wroor: Wesy,liik, 1895, lIil; 189~
. bieden. en nu wiJlen lIjj -be\ van de regeenDfi nil j middcllandsch., lil%, nil; 1896, nil ; oostelijk,-
hebben. ZB O)OeAten gewet-en bebben du I:jL 1 95, ntl : 1 96, nil; noordelijk, 1 6, nil; 1896
de plaatJIeD niet 1100 duur konden keopea, ~ nil j tot&&!, 18115,ail; I~!I", nil
gronden moesten nooit v.et:koclJt ¥ewee t ~~n tDese cijferl . rijn de tot.alcn V1Ul de boeldngen
maar geblevetl z.iin voor verzpachting aan, <le van de ve1'SChtuende .tDlio"s, tonder 'enleellng
trek-boel'Wl.. De plaat8en zijn "el KOt'.hk en de W!l . eu woMeu vP.t'lUldurd aM! znlh
nooit bewerkt. In plaal8 van de plutseu te rel'lieeltng beeft, Z-ij >:ijn o.tulerworpen aan
bewerken rijd.en zjj transport meet dQnkia "1,"'~l]dElI'l[.g van eie or.brengst tes-

IChen het vl'C!-"lD,le gouvernementen
'Een ~JTellpnndent uis Sorneeset WéI!t, . trand eu m~hAppjjen.

vindt '"""""" f<)ot met 'Itilllenooseh om<ia. het N .B.-Da.a.r het "oordelij"-" stelsel "an "poor ......
"..~J. ka besl te ,,~n do e den \'rijs~t is overgenomen, EGU een

comité van de pu.blielca lees mer .0 n vergelijl:ing .met de d nne;;, ove-een komen,l" week
heeft liet "ooek van Ol."" Schreiner PeV<l' Hatke: van vetlr-J Il j'M hedl'legeJijk siju,niet op tAl nomen. Hil vmtWt,met nadruk of
dit de dankbaarheid is die de Stll:\.enbollscbeFl! aan
de Trnnllvaal«eefi, da.t "ij-niet ee:u book WIllen
opnemen da~ bet pnbli.ek een inz:iobt !feef~. Ván
de ~eering d.er Gecharterde .mUb!ehapPH, de
aanTaIle.rB der TranlMlAl. De \'rn.'1-g i~ oob!.;;r in
hoeverre. &,tIillenboscb alt! ",'*3n geheel verant-
woordelijk kan gehouden worden ~l' de dade~
Tan genoemd comité, en of het comr Etch n16'
enkel (JOOl' "é"n of twee Jeden heeft laten
leiden. '

Boeken en Tijdsohriften.
"

..'
011S TijdIlCJu·ift.

De twualfde I\flevering van dit steeds leeens-
w3iU'dige tijdschrift is verschenen en daarm~
i.e de eerste jaargang!.;;n einde. De uitgeve!",
behoeven zich niet te schamen over wa't ze In
be:t afgaloopen jaar· ~~ven te lelSe.~en ~ ::ie~,
en t"ker za.! dit geïllustreerde. ijjdllChrift u,
ver·volg van tijd nog meer o.:pprijs ~teld wor.
den dan DU reeds gesetnedt. Dit nummer
oo.k bevat hool wat aaugeneme lectuur en keu.
rige plateu, Wat platen. tin teekoni~ be.
tnft, men is er. in den aIgeloopeD J&aI'gang
niet karig meê geweest en. dat .neer,. moet
reeds een gpool'll~ t[in \'OOr &lIen,. die bet
lezen, om rl.e uitgevers ln ~taat te lteUen. meer:
'te doen. Me.n kan dat doen door lDeer intee-
ken8il.rs te besorgen. Eu de. uitgeTera willen

,,nol!' meer doen in di~opzicbt als ~ meer ateun
kriJgen. In den tweed"n Jaargang mUen er
stukken verschjjnen over tUlnbo~w, Iandbóuw,
boter- en kaasbereiding, enz. De Jners zullen
dan tevens gelegenheid krijgen. ko.telooa In.
lichtingen te -vragen over be~CI'~ ,...n grond,
boterbereiding, ene, fl"l!CMtg~ platea word.eo
vaFvaardigt! van de mooiste steden en land.
IIChappen van dEI ga·.IlII!M aarde, om den
geoden jaa-rgaJlS te versieren. Onder meer aal
er ook binnenkort een stuk opgenOIDtlD worden
van dIL Lion .Oachel, .ge.titeld,: " Oude \'OOI'-
trekke.rs die ik gekend heb," en ",ord.s de toe-
• tand in 'het oosëen- van Europa eqreri .4&n
zullen de belangritkbte berichten met ve eipb.
ten TaD bet. oorlo~veld ook OppDOIDCD wor.
de.n. Allemaal rCdenen OlD de aitgeVIl1"8 te
steunen. Geen huisgezin MUTe zonder' 0""
T{i<l8e!rif't.

LONDEN •
z3 .ApriL-(Per tel"l,.,.,.,u.}-De 60th rerlti,t

1'eneri:fl'-e i,m ~ uur '.morgeIlS op Vri]dag.
25 Apnl.-(per tclegraal)-De M.WC&IlLi beden.

om 2 OUl' n.m. te nthampthon R,mgekomen, De
Atu@lia.n.kw 1 beden om 9 UUI' -.m. te Tenerille
un. De l'ellll.Jrnke CasU.. k",a.m l.aterdll( 0 .. 9 '
uur ....n. te nJ'U101l.f:h AAD.

SPORT.

'1
:.t!~-.. ".,

KIJlIlEBL.E:l", 21 AJ'1lIL.--{Pcr telegrnst.)-De
volgende :Iothleten ziJl' gdrozen om Urikw"laod
West te ~ertegenw"",rdigull bij (je kampioen wed.
rennen te Orahrunsot:v:l: E. v"lhin~, 100 yards,
T. ~tall"t. li mijl S1:&J)j..">: O. Weir. het werpen
nn deu hamer: C. 1:1. Jan ••m en A. G. Muuk!.,
S en Q mijl.~l witolle=cilstrijo't.

SO,HEEPVAARTBERIOHTÉN.

KAAPSTAD.

AANGEKO.E.~ •

•"'pril 20\-" \"111., ,le Monte Video, "aJ- Tt.maUl1"e.
tf>-:)S \vQI.'11oo11l00100, V<lD A ontaUë.

VE.flTRORX&N.

April i'~ Hru-Iech Oa...:tle, naar Engeland.
2l--li Greek, llIW' Engeland.

Een zegen voor lijders aan
slechte spijsverteering.
TANDEN! TAl\:~EN! TANDEN!
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Yruch

Land
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Olrurtreken en 8
het Publiek ke r

D()OR IEMAND

Mans er

" "" , "
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