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Verzoeken uwe
Artikelen. i.

EI~ artikel werd ingev4efét voor den op. halMlen: ZlfI1l0e'J
winter. :: . .fKmli1A.;IIr ......li:MI~t.

Het zal U goed beloonen OnzeiPakhuiunte bo~kQlJ, voor
Jfienwe 'Mad:Ill8 . l\ieu fe ~faLfe!a .
Nieuw" I:Sa>ttjes NitUlof.e Wa1erpro«.
Nieuwe O. Jf J..rs.y. Ni- ...we 00".'
Nieuwe T. bb-rt ~1()IfJIl .Ni ""'e Zijllc!l en l"'ati;n n
NifUtr., jd oJe.un.n 1\ i-u ~O Ko,tlllllé.

. tHen"e Ouderklee-en I Nie1lwc KOl:Jle,
'ieuw~ Porstro] ken Ni· uwe Sr,eyc:). en ieho~'(iI'n
Nieuwe Komb. allen I' . .Ni· uw.:' Ii'UIIlel.
iJleuwe: }'Illl.dl lt 8 Ni,u~c. C".ton ...ea

' Xifu"e (10rf!ijllcn r. i."Nt: Taf I 5Ieed"n
'ieuwe ll'"l1ltoh e. ell Nilluwe Lii.leoD
Jiieuwe hal L Ni. uwe Boi,JultrWWik
!rIeuwe Par'pluk!! I Ni.uw, l.i:lbulcdCBI
:Nieu.. e Linoleums . Nieu" e Tllpi"",~
~illl"e D. ur MIJIt. n Ni u....\: Gurdijr .•pah:n

Donderdag,' 6.._ ........",
;~. ro ._,:, ti,";.,; .

. r. 'Levenibi ..
(~ tojj'6~jaál'J.Uratëk~
tra Kar, --PJWden,,'
eersteklaa ,Voor
extra Schimmel'
jOlig Paard,
~rd, .20' ......,'..~".'V1:l.J ..,lI;'
groot 'eQ.'8te~kf tinté'~ld~_liI.ap"ti!J
en Bokken a.w~u.,..I~:6Jt7lii' ~~1)~:~~nllte'rj1J11
groot en v.'et,·
eersf.o prijzen
dcre shows gett
Rammen, een' Jot
II. '0_,,,.- ...... ''1.+

ren, 100
Hal'er,130
ver, 400 mal Uiën,. 160..
Haver, 10 mud Zaad Kqren,
mud Akers ens.' .... ".

m.. 2 E.xtra.. &k.wageDIJ, een
splinternieuwe Scbotseh Kar, 1 Seba-
meI Kar, 2' Kaplcarren, 2 Spa~ ex-
tra g~breide' beQsievel Tuige:p, 1
S~1\ Tuigen Yaq- ~i ~~t .A,cbte.l'-
trt,i~ir,·,"t18;,pJ~~4'r(~)
ZWingels, Kettmp enz. i .
IV. W~~. Reaper . . 8

Dubbele voor Ploe~n, 2·.....nloA.ut'WWl

Ploegen (Olive~), 2
gen, 4 Omslag. Ploegen,. i

gaard Scboffel~ '1 VOet"
Graven, Pi~en. V
enz.
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_ Geeft ons een kans; Onze Goederen zullen U tJevaUEDOnzePrijzen zijn de laagsten. .

~ -,,~f; I·.~'~ ./JI'.'(j:'cPTICUZ/~/[.rp-f;", ..' ~.
. ,
Pleinstraat, :Kaapsta.d.

Naast de "Odd Fellows Hall.·'

.:'VIJ .BIEDEN ·.AAN'MUILEN
VA..~ een l:itsteke~d, ~ gehard ta.!!e~ sterk gebouw~. ,ADen zij.n .~.n

prachtige conditie, ZOlIder eeDlg, g..,brek~~.ce-1I~t.!oor dadeltJk
vebruik. - . ."~. '" " >. "" ••

MALCOME'SS & CO.
KoopU~~, 00 •• LO~d.D.

t

. V. 12 ZesJegger .8tuk!taten, 3
Kuipen, 6 Lc:fgge~ ·Wijnwmp· en
Leiders, BalieflIJ'" Emmers, lF~echte1'8, .

. ,enz.
,
Pekel met 8Deceriju, )(OO~eI!I, Ge.

: QeelMék Bilto.l', eD andere 'Vtaoh men, Kruiwaaem, lot :tad(léts:e~.'
I:' - ,.

''VII. Assortiment
Huisraad en extra ~.tove.enz.

---r----. --_ LET ""BL~,

DfrKolonialeBrandcwlmlaatsdlpnn..·.,de!:e:T:~:~eJ::~re
VU ~r~d~daar deheer BEY.lRS besloten nElE'tt:I';~lnW!iCUr... (a.p."',>. '.' niAts. uit de hapd -VOOl' ,~en dag

--------1 verkoaping te.verkcopen. _
: Kom.t .dus· :aeker vrienden _DE AIgemf'eDe JaarliJhche V.'J,'ád~rinl Yan Aap(ftél~ou,c1t:r. iD del koopt want allen :weten dat ~e .

. Ko'onia'e Branrle"jjn Ma.t4cb&ppij,I{B.r~f)" zat',eh)u 'It:" ".rd,&3' eersteklas g®9~.J:C1l,~jp.
ÏA d. Stadz_al l'e 't\~8 cetkr. F'AUL D. CL.~

OP WOEN~DAG.~-5 iMEI, A~S.1!fC_' .
ten tO ure ·'5 mO(leftS. .. ,

Ten einde. . ,. I _

a Het Rapport Y8n Direk'eures, q., '. '. '. _ J4 Bmtellu ,e~e
b. Den SI&8t.:R.ekenjDg rcor bet argeJoo~D Jlar, tJA hg.ude 31 lI"". -'. Hét .1\l....:•.

.18lf7 t~ onl,angeJ.. . ..... '. 10JItn 'JeUt 813't(lueJ.
c, NItU we DuE'ktenren te hr.en In de·'plw. 'f~ d~ '1l.er.u D. J. 4. Y. ~.. '. . ~ . .

Spuy, W. A. Krige. en J. F. lJur~~r~die aftn4e. ,.Jg' DJ Acto OP..X!ANl};A,Q J:O, ltEI
ol'Heekmost. . .' , "

d. Aunit.unn le Li.I;'in i I J~ p!aab .. "II" "011 ...... F. Lrnd.nharó, . gULLEN ge~é)de
T. Roo-, die echter b:nkie,baar liJn. ; ...,.,088e~~ubl~kwordEln,"II'8ritÓClIiM

-r V or algt wcene berigheid. tellK1apmut8atatls. ; .de trmtdd.1JI)
riIJ.-L • a enOp--kst van de ~ ...eJit ...

II. P. DU ror r,

IDf'llegtÏ V.Jsoh, Vtach
4roe~ eli (fflzon.ten Gerookt
IooneD ll8al' het SeIzoen. , .erzegelde Tellders~' dtJjideJIi-jJt

merkt, .. Tep~~rvpo.r ..1\1';"" .. r:...... UZI"'•••
elr:TeJ~gnUi·!Canto,~n~ "
betb," zullen door den 'OuD~j)lel~
en .Audite.ur;Gen~J. l'AaamlT&<llo]
ontV'al)gen wb'tden. tot
middag, 14 Me." .189.1'.

: Ténderaars moeten
. de borgen vel'SCbafTéri
voeri" g l!~ri'het JS..O:!l.trI,",~
bo.~D: •.:¥lQefén' de :,l:elrlOers

~-----------------

naa·m.
FRANS HA:mJTFLEISCH •.

1. s K~RAIS & Co., J.faláprs.:

P :K. Aasvo,gelkrans, :
:. Dist ..Bethleliém,

21- April. 1897. ,

-----.-- -

WOfCf'sler, l ë April, 1897.
N.B.- De volgende Nominaties Toor Dir;ekt ur~n ~ij"ilJgezood.n :-D l'

De, ren, D.I. A. '. d. Spuy voor PlAr~ W. lA.. .K'nge T~orStdeDb.;8:h, J.
F. Burger voor Rrbt'rf80ll. , : : ..

AllDdeelhoudrrs J.teheven )una"ia le nr ~,n (!at het .~t;dffl R.ejollate.r z J
ge8lol'ltl wordelJ Y.Ul af 20 April I.ot 20 ')(dtj~('ide ~r.'ilg._ealokDt I~.ti
er in dat t~dT8k &'t'flle '.Ildeelen !UIItIl "orae •. OY..... tDQk~,

&«efari r.

.A:pipll!~ntel) moeten in bezit
DULn.LU ft,.bI!1lI11,~.mle'··.....~·...·,'"..,,":.;;...~-,_A... eertl6caat

&K>1f'W··'''''.'IO., of. r

. . ~Iijk8taande, bei-. D,utaan .
~ii:~:.;J:~.Ul~2..t:,l.\l!~iJ.:~~~:Exam~~ zoo ; ... !oQU"" ..

L&,.",···,-,.,&y.,. .a.JlóL·,I'IIV'''',de w.ët"Vé.reiSêlit; , .'_" ;- ,.. , . ..;;;;.;;.~ .."
... ilpj1iqaDt®. 'J,DOetf)p bij appli(atiee· V érvoeren
iiilevereii 'bewijfstlUtken, VDn' ijd·L Ileaen
~bap ,viln ~n der Ho1Jand80b~
PrOtOtrtantac1le·K1erken.en van good
zedelijk 'gedr:ag én, in staat 00"
derwijs -te gë:ven in de nOjf.c,a11f/.sc;.'UJ
e7~ En.gel&;/I!e. ~leri. '.. ,

Kennis V8n Mtlziel; een aan~.
velUig: . ..; . :
. In dienst te treden op 1 Jnli 1397-,.

Salaris £225 '~ jaars. - .

w. S: M.AL-HE.RBE,
Secretaris/

'lI-OIMêJII,J Pt,tch~f;8tnlom,
, 28 April, 1897 .

'. .158,000 ._.Kl~, .
Gtlwbtrgd OYel'ftuOJDStig dtn Jill e~ DR 111'flaUtar

PRIJS, 1/- BN' D~.&RBo......
-. ,

ORDERS. voor 100 en dsarborea ko~eloo8 afAele$Perd 'RaD oonig. 1'~)6(t;
Station. I . •

Honderden .ongevraagde Getlrigscbrif1lên uii gehel Zoid .Af':nb
mot laatste Sei ....oen ontvaueen. ! .

Voor GeillUI:I~rdcD Prijs.Lijst· en VJfnc1r~~w~k.era ~lds~
VI"1J (Enpl80he en Ho~dJbl14.11~al_~. . .

DG • .JUUI'ZC.&111,t

H. !. V. P·IC

APPldCAT:r ES



!
'iMJdA.r'1A £.4.00 per jaar.: _ ' _,
::\H,st?lalrlr:n:' IQ' zoo spoedig mdgelijk te aftvaardEIll. ~pp1ica.tiën met de

in te zend~n v66r of op 28 Mei 1897, aan het .
~t.~ra~!lSeloreli&r'lSaid B, met vermelding op de enveloppe: "Assis-,

bekomen aan bet Departement van'

T. J. KROGH,
Onder. Staatssecretaris.

TWEEDE
R. 3603/97.

aUISHOUDSTE,R.
1

l?PLIOATIES worden gevT;aagd voor de betrekking van :
, '

Tweede Huishoudster in de Kostinrichting der
StaatsmeisjesschOQl te Pretoria,....----- ....-----~.--__ .....

W4:~Ji WEG, WOODSTOCK.
1t1(lOl'~l'átioJC "biltoc' ')''1'- Uren: 7 tot 9

l " Ka.ntaor te KaaPlItad,
, , 1 Lutheran

~tootrcrren~ li} tot 12 v.m., 4 tot 6
,,' Voor deze betrekking kunnen alleen in aanmerking komen personen
. van beschaafde manieren, die lidmaat zijn van een Protestantsch Kerk.
c<.·IteD,<)Otlrob,ap. getuigschriften kunnen overleggen van een good Christe.
.,a,~·.......n .... -",;",., bekwaam zijn om het bestier van· en toezicht over de

~~:Jm.iiJj11c~lld:iluzin baar geheel op zich te nemen.
• . Bewijzen van ervaring in eene dergelijke betrekking zullen
'tot aanbeveli:qg strekken., •

_ Salaris £120 per jaar met vrije kost en inwoning.
",- Applicaties te worden ingezonden aan de Directrice, Mejufvrouw
4, E.Adriani, met overlegging van getuigschriften of referenties, tot
"Z.ATEHDAG, 22 MEI e.k,

Verdere informaties in te winnen bij de Directrice, die daartoe.
~iib te spreken zal zijn in het Schoolgebouw. gelegen in de Skinner.
•trut, hoek Prins]oostraat. .

Da. N, MANS VE LT,
Voorzitter J van het Beatnur, _

• . 'VER:l{OOPINGEN

DePattement van Onderwijs;
Pretoria, 24 A pril J 897 •

'Yl" -H F. KLEm, AFSLAGEl:,
lt. ){ci_;;_g~.n!otd (Oa~n), kostbare 'I.'t.

dcen,~Q.1.waad, rijtuigen, em.
1QEl£l>EBS, xoons "KRtoE, .U'SLAGERS.
, '8 )lei...;Galedon, 'eer!lte.ltIa6 paarden en "zds.
12 ){l!i-+A~utuur, O..tedan, ec_e·kla_, !!Ch~
'bókken •.

- L. J. OOETZEE, AF LAGER,
n Il~RoUtkra&l:st&tle, &Iach~

, m.. dollkers, merino 8C~JL

! R. 1'. HALAN, AYSLAGEll,
ia llci-PorterYllle, koItb&ar va&tgooJ,
, AL Lo SlHTH &. 00., AFSLAGEltS,
I\} á]lrq;._Welllngton, gedree;ooNe paard.n!'lea. ,

Jl. J. :BOSMAN lt ZOON, AF LAG EllS .
12 HeI...,suenburg, Slcllenbosch, kostl>o.rr

goederen ~ ftatwerk, wijD, levende ha • c,
rud"e.u. '

1). GLUVER, AF LAGEH
){e:l-)(uOJl'hOE:k, Stellcuboe&, w"llJan:

PAR~MENT, 1897."
Van differente kanten drinkende verzoeken ontvangen hebbende

om aan het einde der Parleme:nts-sessie een Hollandscha "HAN.
SARD ': uit te geven, hebben Wij besloten daaraan op de volgende

. wijze te voldoen.
Al de Parlementaire Rapporten (die dit jaar vollediger dan ge-

woonlijk zullen zijn); opsommingen van Parlementaire blauwboeken en
commissie verslagen, samen met de hoofd-artikels, (leaders) en be.
,8,?houwingen over Parlementaire onderwerpen, verschijnende in Ons
Land, zullen worden overgedrukt in OM Weekblnd. De pngi-
nas van dat blad zullen geduronde de sessie in ongebroken volgorde
worden aangen{)mmerd.' AalJ bet einde der Sessie drrikken wij oop
volledige Inhoudsopgave en Blad wijre!', . en zenden die toe ann' alle
gewone -inteekenaaes op ons \vce~blad, die daardoor .in staat zullen,
zijn. indien zij de Parlementaire nummers van het blad bewaarden,
dadelijk de verrichtinsv» van he}, Parlement en het doen on laten
hunner leden, betrekkelijk elk onderworp, na te slaan,

Wij drukken tovens een beperkt getal exemplaren boven dat voor
de gewone intoekenaars vorcischt, die wij na nfloop der Sessie, voor.
zien van Inhoudsopgave en Bladwijzer, ab een st~vjg- ingebonden boek,
'ondor den titel van .e ONS PAIILE1U:n, 1897," beschikbaar zullen stellen
voor Speciale Inteckcnaars togen "Vijf ShillinJ!s per exemplaar, indien
te Kaapstad of per spoortrein, of tegen Zes 8hilliug~,indien per post
verzonden, vooruit betaa lbaa r,

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

VAN DE SANDT DE YIL11ERS & Co., Beperkt,

Y)lQIIGII IU.UT

HANOKA'IT, 3
:nIlO''If& 'K,urIT

1 MeI 1891.
II. .. d,

0 0 (J j :I
JOH0 1 2 0 1 8

0 0 l~ _ o 0 Sio 1 5 - o 3 6
() lG 0 I o O·-
0 1 I 2 6o 3 0 0 o 0" .
0 0 3 0 3 3

oo, 0 1 0 0 5 1
0 4 10 0 5 1
0 Ó 1 0 8 0
0 1 7 0 7 ,
0 7 3 o 10 I
0 a 8 0 j 0
0 1 4 0
0 3 10 U
0 0 4 0
0 0 5 0

l ... 0 010 \)

0 4 3 0

i. 15. d
0 r; 6 0 ~ ! :
0 4 3 0 o 0
1 0 fl I G 0
0 7 Il o 12 !
0 I 4 0 • 6 •
,0 0 7 0 o )0
0 2 0 0 5 0.... () 8 B 0 8 10oo. i 1 - 0

'" '0 0 li 0... Ó 7 .. 0

'oo

•

Oitgerer8 van J' On~ Weekblad," Kaapstad,
.rosr ELIZABETH.

( Fall tU lumt Bird, LordJ&er di Co.]
--,--

29 Apnl. 1897.
Voo:ËL.h.tJlillVDIUf.N.-J)e lumdel op de m&rkt

wCJ!,! op ~j. ltaan.dt,g h.el'ftot, !JA de poot ten
uil de p&.uij)h '-lIC&Iltle, CD .. erd
~ -.w#~t met eel! vollen voorraad.
-~'Opcud~.lIIet eel! li P.f'Toont d!t!ini, lel wat ma
,winHnde ,met)' den. ¥oortpn, der verkooplDgfll,
doch 6loo_tIl_, llDtlt een verdere dllollng (It de
~!ld, ook, is ef een ~erkcliik ,ebrek ana aaJI'
>"taag, ~j.nde el: ..-erkeUJIi: alechts één kooper voor
me ,-geéoMeerde !IOOtU!ll. P!iizen voor deze i<OOI\
bebben' II&I!~lij1!c ged-.&ld; en DJn nu loon!

,voor ';'itlêci, l\#I!. voor Wijfjes, 2blI. voor .paJollBl,
Gd, TOOt ~-en, 12 Gd. voor valen, t5 e, JO(J

Jtaart, ~,,'. voor gdtleume sl;aart. Dezeuolae-
djl!' :"001 ,MielJjlt gemiddelde OrdlaaJlt
;- .uper· peroee!en behaaldan natuurlijk

:p_nj~l ne'1Icigt1i_g 6ChJjnt tot een verdm
WIJ ~ TOOrs-rteerde ,,"lkelPn:-
. ' ":'. -lO ti, ti L., d.

'1U~.,p1'ima". 6 10 0 ; )() 0
~, ~. , :.. c". '10 "0 5 U 0

'fitte- II 10 0 0 ()
210 0 0
1 10 0 0 (}a 6 0 (J 0
'~15 0 0 0
11'90 00

" derde}.. 1 0 0 1 Ó 0
ltJOClta\1a.néy) ." S Hl 0 4 10 0
Z'ftrte~ tot~1&n1l • '(I Q 4 15 e

" 1IIidd~ ,I 16 0 S Q 0
;, kolt .: .{ O' (I I 5 e

inflil'klll--\Qrt '" 0 6 0 0 12 (}
ii> __ylOf .. ,'.~ 0 12 i I 0 (}

V~ goed tQt $11per lAni t li 0 ol; 0
" ' J:Qeilillm 1 5 0 (}

kort ... oao 0
(I 4 0 0
e l2 0 ij
1 10 Ó 0
010 0
o I 0

','.~ 1 12 o
1 6 0
e 16 0

.;.' 1 0 0 ..... I 1 6
Y.. :.l.i:j"-8ëb_,-ellea eenlgs&illSllApper l1o!lliem

Ilotee:ren ;-

CLEMI
IS IJ

'V~1'IioUWBAl
:' ~"EJ

, GEBRUIK'

VANDE SANDT DE "1~LIERS & Co., Beperkt,
KAAPSTAD.

hierneeens te vinden de Rtmt van - ......... shil.ling8, en mij
'""'''~~' /Joorper, , .. " t te zenden, na afloop der Sessie, een eeemplaa,

"O:NS PARLEMEXT, 1897."

Geadressee1'd aa Jl §.. t , ••••••••••••••••••••••••••••••••• r••••

•
§ '-I' ••• I ••• tl.t ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·Vul in I'\lf kullen per trein of te K...ap tAtI, %ti indien per post ..erlangd,
ty 1 ill ftoej .. of po.t, of laat OIliDge.uld indien te Kaapstad verlangd.

in mUen llAam ea :IdreA.

Heeft altijd een met zorg ultgezochten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, LlNGRUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORSTELS. Enz.

SPECIALITEIT ;-Pap-Utr MaMs (Stucadoor Papier) Hoekatukken, Midden-
t-!:Qrn.,men·~eD. Vormen, anz., enz.

Arcb it-okWil, l!on wmeesters en H uiseignaars zullen tijd 'paren door zjjn Ornamenten
nrhn~n relief te gebruiken daar ze veel gemakkelijker op te Eetten lijn en nel

,'>",or;o;... :!'U .... en pdlcoojlM' dan hout, •
J. C. flHmt aan aJle somt n.n HUlsschilderingen Versiering benevena het Schild ..
TIll' Uithangborden, tegen, billijke prijzen. .

HEMIAN HOUSE.16~~~::~".,~T,
AARDE- EN MESSENWAREN,

~~':r ]WIC~~!
','HET GOEDKOOPSTE ,HUIS IN AFRIKA IS

WEDGWOOD HOUSE"
",~en van Buiten. 7UU,.n geld baparen door Tan on. te koo.

!ehn,f aan one om onse gfillustcet rde PrijslijJt, poltnij aan eem,

Per ib,
3t - 0 Sj
2* - 0 2j
2 I 0
8 - J 0
9 - 0 Q
o - Q ,
41 - ~ eo 8:' I

e It

LaT OP HIeT.ADRB.I

-"WEDGWOOD HOUSE"
.D Schouwburg, par1ing et1'aat,.K-aapsfád.

. - t ::~
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- ""NC te le l 'le nba,,-,
~.I ru<>e,j )k'!; ,I mM b~t
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:aI~1 .~ -rden
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CXllldl "aanilgoe J ........ -
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~ kJ< ( tegen 4icl.. 12
<et "'ol "t ...... t_ttet,
'''' 301 lli LaJen

;Jr 1'11- Q " .. rl ;J-bt '"oor
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!lJ hebben oo:k: hl; hunne partl) gestaan thans het Di t
als 'Wan.! .AfrIkaners, en dil tal memand zaak té ~~ dE! ~t te ir....,_~;.,
meel' ve.rbliJden dan hen die met groote 'het ruet beteJ' ziJIl de belu:netie dieren
belanga_telli:ng hu:nne pcbtiekEo Ioopbaan kans te 81!",eu te &Outen en de boeren dil-
hebben gevolgd. En zoo ,zouden WIJ de gclegWlbe:td om te Qutin-hel'haaldelijK
~hoole partij kunnen doorgaan doch het te enten willen eenmaal !liet genOOi' 1~
IS onnood.tg zulks te doen' zooals gebleken IS rn Be<thnanaland?
Het IS li k erk~ri~'L d d .. iL! Wordt het met tiJd dat men voord~l ial

waar J v ft ~ell e Am- doen met de ervartOg opgedaan met de
kaner-partil weder eensgermd te men, en pest? Heeft de ervaTlng na ruet reeds
lndien deaellde geest hen hlrJft beheer- getoond, dat de bestnJding der pest~ 100-
schen dan za!. onze partij baren Invloed ID als door de ",pnblleken ut~yoel'd betet'
de toe-komst nog veel meer kunnen doen IS dan die der Kclonie ~ De V~ ta:at
geldeu Op alle ,natIOnale kwesties be, beeft nog maar £00,000 nl~egeven e~
hoort d Afr ka de area waaronder dil pest VOl'Bprmd; LlI,

e 1 ner-parn] als één man t:} 18 niet greeter dan dle der Kolollle hOtf;
staan voor de belangen van ons dierbaar wel WIJ reeds £700,000 hebben ~.
land en volk deerd r \

T90r-~n ik.1J~Pwt
AIlrilame,1'II hn l:iier:an "'ten dat n.eef PIlrt.

~~ dl(j ~'ri ~l ferk:er how-
dlGg lIaJIg'en_ het. iIan lutate lllU " .Al
dó\iild2 leert. men .. seg dij} preek:w-oord..-_.
'n A adet lid het hul "'oor baog wil l'!I&:lk

delU' ~ie ~kbill Soos on" weet is
Ros Tan ~le b~l'bl1l teên die hill, l1UU' ~n
III by oei: Il Qoesemvriild van die Ghyide Skot.
~ toon gclmlllc: hul die Ros tim IDTlood ap
DAief Wolbard UIt. te oefen deur hom te VIl!'-
tel dilt a.s ti, vel' die .mOH''''&em. dan tem Rol!'
voor die InBes.-dl'lUlitbili en dan lwm Wolfua.ro
ul die VaJIInoi;mr bij IIIJD knae:t'S. Dit het
bul natuo;rlyk vertel an die d6p1l.l:lWe rut
Robertson ht Jnta toon m die Kaap was. SOOS
ek hoor het die ou neef lang ~"'11fel mar em
ee.Iyk het by tog getoon dat hy'n mlln 18 en dM
11,1die bol.~ 1'-.0 syn land b6 pel'8OOnl.Qlte
belange S~ Ek glo daa:r net rub van d~ die
Ros voor Cis drauItblll sal litem nie....
Die spoorweg naar Caledon was'n ander

middal wat hlll gebrwk het om Invloed op die
1.11'00 verlee1!'lroordlgep van die plaas rut t-e
oefen HnUe het vet" die t,woo 'lede wys ge
Il'la&k dat hnUe Ille die ~ 1 kry DI
alt! die r'egeenng nl~~gool word:. Die spoor
w:eg moes das gebruik worde liS n !!oort v-.o
betalinl{ 'Iter die stem van die verteen.1!!OOrdt
gl'MI, en me &Ii de best>e dl0!'t vet die dis~rik
Dle. Ek het gehoor dat alby die verteemfoordi
gers VlUlO!Wedon die agteMD.lddag 'D telegram
van hnl Ou oorwanrdlge vaders ontvang het
dat hulle liever die JlOOnn:g mooJaat V&&l'as
om lieendie A.frikulfl' ~rtl en diebeLwg:e vall
ons volk te &tem. lIDOl!lO' tmanle""OOll1lI
sulke patriotte bet 0l1Ilmeer nODdlg Gest.er.k
deur die telegramme het klem Dempeir'!! en
groot .Kle]'n oek reg gesl-em, IlD daaJ'dimr bul
po&lBICas Afl'lnners skitterend g~d1\&afd•••

Die tW'ee Rlcbmond8e lede hetditoo.k ~r
swaar gekry "''lint daar lV&!! JUIS 'n deputatl&
om n spoorweg en die gladde Skot het zulke
mOOI beloftes gemaak dn.t die deputasie so

ap zyn hand was en bulle wou toen hl! dat
Boudseketaars en Bond\ oorz1tter-dle regeenng
moet ('>nru,rstenn Mnr oek ln dIe geval het
die plan nik gehelp me, dw twee Jel ers het
gestaan by hul ~y en het daardeur hul
posuae veul -rCl'\!t&k:

• •
Non kom ek tot u·ander soort VIUI Afrl

kaner, ek meen die Sqllarer soort "'.an Dand
de Dwaal "nog heet nog warm donk~re
'Vege en Vcnt-er, bet ons na~nurhk verwag dat
hul moet hul baas Squarer sou saam loop
maar Vent er het d.:tarbr nog gehandl'! SOOll n

Dle beel dsg deur het hy geze dat by Hl
die lUO le 80U ·tem, en "yn woord daarvoor
p;egé, Illftr not by die end van dIe debat staaL
hJ vp en maak u "pees \\,.~ ek graaf{ zou wil
h~ .. I >:yn .. esers moos kon gehoor bet. Ek
het oog nooIt SO n un gentlemanly gesk re
gehoor DIe Lan!l' J,m bet hom goed die kop
gewas, mar diS vermer, dl[ kan Uie m~r skoon
word OIe Dlill I>l daar dJe aematl!Jtle Squtl""r
-rolgehng ek bedoel JaplO Lam , at saam met
Logall werk Agter al znl gemat<~held
skuil n ,erkeerde hArt en ek IS mal bly dat
dIe ou Aw.m 110uSO "oordJc daj{ gesprtbg het
nou !mu Z) n kiezers d,vals deur zyn "ema
!dgde Squarer g~tudbeld 1<len Dle RooJ.leUJ
OJev la-r '-an Ot1dt~hoorn w,t> oek op Z) n plek
naas :eJn baas

•••Met de ultsondermg 'an die paar Squarer
manno het dte AfrIkaners a<l évn man ge-tem
en dIt bet net nlk .. ge_koeillle of de boel" aB un
die maau. "Vat d,e span lOU sul doen weet Ik
Uie DolrterJe T..'C W Iter hou !log' as m Ir h)
komprolU1t.ecJ Byn pO.,g", da eltks mGer cu ek
t,,} rd of hy 'el hom "eer nIt die nCl "larm
by IS zal kan lo- ruk

••
Myn stuk WaR d,o "I':g lank mar ek deuk

lJa,lD~bclangnk Nog !lot lhl Oom JamBe .an
Craaok en Oom Fanie "an Fl-a.serlJll rg heL flll Ir-
ge. tem DIe inder Arnk.Uler~ w..., limal '0
fluks a.s II mens ma.r kan 'elhng De
Sqlll>ler kliek htt gloat geskrik en as de
Afnkauer. hul parn SIlI\ e~ '''li diL l:>ruil
"'IIl"'er lllltune en ;kj hul dan n flnk-e lo, er
III die parlcmlnt bet dan 'nl ek llVg d,e Jln~
span 81en wat b} hulle baabkenc sal kan kom

J, Kluu;
~~~~~

GEEN PLEK GENOEG.

Gll.UIÁloI An. 1 Mn-(RtwUr }-De' un-
"!'Ng om ~'1 in bOleU ill Tcrbud met de
vofht'enn.akeJykhe.1en la de "olgend lf 1&
bw~D '~llllg groot.

WAAR ZlJN WIJ xn z
LiAT8TLEDt!LS VrlJdagavonu werd de
laQtie van wantrou wen ID de regoortng
veC'Worpen met de beiilisseode stem van
deo PRUKR. die zoo moest irtenunt'1l
om de kw Uti open te laten, en de naag
was toen w at gaat de ~(:nQg cloon?
Kab ZlJ met zelf respekt aaubtijven' De
znentmJDg' was 36 voor en 36 tegen de
motie De VIJf lIllIll8iel'8 stemden na-
tuu:rli"k tegen, roodat Zl) feItelijk leehts
31 Ond8l'Btennen hebben, en onder hen
ZIJD IDJnsre:ns [) die verklaard hebben, da,
ZIJ niet het mmste vertrouwen Rl het
mJmsume hebben' En toca bUpen
lUlOJJitel'8 aan alsof er meta geberu:d IS I
Oltiterellln.Hldag gdIg men met het werk
voort op de ge-"one WIJZe.
lfaar er was loch eeue zeer merkbare

veranderlIlg m he! huis De DUn18tene-
t..>an!l:en, f,,"llel,)k na een motIe van wan
,rvJuwen, was Leut door dezelfde mannen
doch de voonne oppomtle banJCen ware~
J.edtg_u krachtig, doch m..ts!!Chien DIet
opzettelijk protesi tegen het gedrag der
rf'-g~rmg Waarlijk men moet III dt'ze
verwarrIng on\lillekenngultroepen maar
waar ZIJD WIJ dan nn' De regeenng
ht:eCt nlel het vertrou", en van het hlUS,
docb kan ZICh ruet zoo ver !)rengen om te
bedanken, de .JndersteullJng die ZJj nog
erlanf,'t-wlJ spreken nu met van kieme
bOl houolelJJke zaken-komt van de op.
pol!Jtle De leider der opposme gpvoelde
de onhoudbaarheId 'an z.lJne poS1t1e en
beeft zIjne plaaIB verlaten, doch de re-
geerrng zit met den klIp voor de bor51,

00\ erschllhg Wat van bun zelirespek:l als
p<:> lHl tI wordt' Een JammerhJk schou,"
j;p<'1 \o(jrwaar I

\\ aarom ZIt ue regeerrng zoo 'a.~!
Mt Il Zeyl be! hl omdat ZIJ meer op mlD
df, IKJJltJtk der RhOOf'8 partIJ VI Jl he-
""rderen, zooaJs lI'ebl.:kcn IS u It ue
ilJ..'6tc'C'héS 'an kapt HRA.BAST en tie
beeren Jo," ES T U(PLI"\ BR01\" eu an
dé rt n Hooft ons elgen jJ3rkment geen
't:rtl (JU\\ en ID de regeerlIlg, dan kan men
loch ook olet vl!l'\\achkn <lat de repo
l,htkeu haar bun .enrou wen "znllen
8<:henken

:-;Ir {;ORD(JX :'PHIIAJ zeJde \ nJ,lag
a\vnd dt! ah! hiJ naar i':nl(eland gaat hIJ
aan d. Impenale N'.g.:er nil z.,ggt n zal dat
de Lonu~n!l(he ('Onvenlle suptellJk ge
hamlhaafu behoort le \\ordpn en dat III
ge\'al Van 6'''''lchdlen alle diplomatische
uudJeien gebruikt mwt.en \lOorden om
die gefl{'hlllen Uh den \\eg tI" krijgen
:\.laar Il! Jl[ volgen" het hhlult van het
parlunen[ e,.nlge d,tgen geleuen genolDen
<eeu IJe,.luil v.aanoor "Ir (,(JRDO" bad tt'
-temmt:n In Jat bt,,,luH \\ urdt gezegd
dal alle ge.r>chllleu umtrent Ue lOterpre
I~I. Ier cou,. [lill 'p een. -rnendschappe
liJkt' \\ IJZ.e bIJ!!de1.:t1 I~ hl) reil lt' "onl .. nIb dil 1,,-.,JUIt uven'u k 'msllé ZIJUC I!( r

0. I " !::, I hulde -rerklanng ..n d,.. "an den heer
~ t • ..j n dlXh Je IlAl RH dat ZlJ under dezelfde OlllStandi,z
" ." r'en 'ed ht Jen ,"\ed..r <-eIJ kontrakI me! J<:Dgt'land
'crlcJcu "'~ck zuuclen aangaan al, t'J l"w; Ue dnft.t111 ge
• r .ll~ k~ "chit lenlll
ldi h daLnl(

1>e eonslilutlOnt'de malller om d<> rt:
geertnl( thans lt- lh, IUgén te IJedan.ken Id
nawurLi}k het W·Jd Ua! Il'eu"'aagu \\(\fdt
t..e wetgeren ru "IJ "ertron ....en uat
zulke g"daan zal \\oruen wdlen de
g"tnng Ulet voor dltn liJd b~UaUt

GROOTE BRAND
.Mm R S"l'OlUA!EJW &nu;"ïC:ooL.-De Stevna

burgwchc ÓOr:reapondeD' '-an de ¥tdImtd ,~~
d~lt een eo allder mede l'lm dil 'fI'tritzaaml1eden
"&lI OOi! meu" yodikut, dat ruge pJuloSm
Hl de I:'tormbergeu,~ h~ft. waar steen
kool gll\!'l)nden wordt. Op de li'luts Ze\"e1l
fontein lit. een sohach t V1I.Il 3() mé~ ea lIliUi IS
door de lagen harde stoomk1>01 been op de
(}laata Uitkyk 18 eell, boorgat tot een dU)J1ie 1'&0

lOO YOO\'ll"&arblJ men voor een ~ slieeJikool
Ir~ II de •~dutg , Ltllroe.t}knI.ns lS een
IIChaeht ter -diepte VlIIJ. 35 "oot rn bnrin: 0I1d
s een, te Zel'enfon tem Zijn reeds dne lagen
goeI!é Iroolln den oorg goopend en te Wefte-
rreden "lv. UIl den vue; VaD den berg op
Léeuwfpolelllill een l:lag goede kool geopend
KEN] URI1I' (24 April) -De droogte en de

koorte dnrea nog 'Voort. De ~r P H Mouton
beeft een acJttjarlglUl foon verloren en dne
da.gell later ook z;uoe vrou""_n r;wure be
weking ~OOr dat h!ll5geZUI '<'OOI'W;Ur Sedert
het begIn \"all het JllaI' "!Jn mmstens 30 per
sonen Ol) hilt dorp allO de koorts overledeD Ik
meen m~t qat de koqru VlIIJ. ilecltt )l<ater komt.
want dt lrool"Ui heerscht ook 10 het dillt.nkt
CbnwililllJD en l:lllgs-boven Ol.J.bntsrineT, waar
het WAt~r zoo schoon 1.8 als mell pet kno ~r
langen De opkomat met R"OlIdmaaJ 111':\8 m.ur
WCI gel'log w~eng de dropgt.e Ds \ d Merwe
van Bn~t-Olrn WMOVl!rgekomlln om de diensten
waar le Bemen Men 1.8 "Iet t~t het kiez;eu 'an
een leenar overg~ en zal l'UlIlS doen met
hot l'o!JImde ~rvondmaal op ZB JUOL De am
baohtsheden b bben wet veel te doeD en de
..oornlhlchten.xu,n donker 'BoereB dIe nm 10
tot I 200 klem\'ee hadd_ bobben th~ D&nwe-
lUkt. sillubtvee VOOr eIgen gebrni,k--{Co~
~Iflifflt )

POD EULUll:TB 3MEr -{ RI';ad"". )-(i1l1tl'el:lt
:. uur gisterochtend !uu oen bnwd' uit III bei
p:udillla -..:ln de gebroedel'll Philip ID trmd-
alrSat. De politie tlII brand ,,"eer w-aren spoedig
op de plek doeh W'&ron grootefUb verl:UDderd
wl1geU.S de W&ier~bl& Het vuur bnDdde
den geliee-ren dag en smooIt noe

Het wordt ~ndel'Ste1d dat de bi'UId ont-
uan IS lil OOI! bulten vertrek n&bij ManhaU Il
co. In de numiddell!Jk:e oahiiheid 'UD vele
kraa.inesten, dezen vatten dlIde.ljjk "lam eo het
"uw- vuspnudde trieh heel me1 DUI' li. pak
bnuen v8.l1 de gebroeders Philip, die yol no
ko!!tbue goederen ...aren. De gebouwen brand-
den gebet;) en .1 af !lechts een kkia ~eeltG
oYe.rhlilvende De roQrna&llli!te 1jjd.en JijJ1 d,
gebroeden Philip ell M&nhall &: CQ. ne
IlSSllJ'llDtte ts "OOC £25,000 'II'IIAn'IlIl d 'Volgende
""ruge der bv~onderbedea IUJD-..£gil ~
LIe Trust (roOI' de A,daS), £5,000: Port Elia
be1h .A.&!urantle, £2.WO Commerci&l Un:ron,
'£2,WO en Guardian £! 000

Z.-A. REPUBLIEK.

.A.LLERLE:I. HerleVing in d8J1 Bond
Met veel genoegen slaan "'lJ de ver-

schillende bewegingen gade rel' tutbrel-
ding en versterking van den Afri.k:aner
Bond. In het .distrikt van Oaledon ZIJD
verschillende nieu we takken gesticht I) a
te YilheFSdorp, en toch was er geen ver-
slag lan tiel. dlstriktBbe&tnnr van Oaledon
op het congres te 1\fal.tlreshnry. ZOO gaat
bet, 6U dan wordt het aan de wereld ver~
kondlgd dat de Bond' aan 't verzwakken
IS Ook 10 't dIStrikt "lW: Pi.ketberg be-
.peuren WI) eene ~etkwlkkende her-
LeVIng In een andere kolom wordt ge..
meld dat III datclistrlkt weder~n Bonda-
tak 18 gesticht ea dat de belangstelhng
algemeenlB opgewekt WIJ wiJlen slechts
herrnn.eren aan de bes.lulten die te Mal-
mesbury geuo werdtpl op dit punt
De heeren J kstetl-IJ en Liebenberg
zetten een g voorbeolld dat Jl&\oIgrng
verdient WIJ vertronwen dat de nlenwe
rakken veel ",ucbt !Qlien dragen

Engeland en Transvaal.
rit een meer volledig "~)ag van het

debat o'er ZUid-Afrikaansche aangelegen-
heden blijkt bet dat air William Hareoa.rt
een zeer besliste houding heeft aange-
nomen en dat de beteeke I van het
vredesbeslmt van- ons parleru [ID Enge-
la~d recht verstaan wordt. De hoor Bal-
four, de leider van het hUlB del gemeen-
ten, zag lHch gedrong~m ZlJn collega-
plLSbful Joe-m ZIJn oorlogznehbge
vllalt te stUiten Het kan DIet ontkend
,,"orden dat deze schijnbare ver'lDdenng lU
de politiek der Impenale regeermg
groo~endeelB IS te WIjten aan het beslUit
III onze wetgevende lichamen genomen,
eu Zrud-Afnka za.! met belangstellIng de
V..rdere Out\'; ikkehog gadeslaan De
heer Chamberl.un \lnJ meer troepen en
oorlogsmatel'laal naar Zrud-.lirika zenden
omdat hlJ beneesd IS dal de Transvaal
et'D aanval :zal maken op de Kolorue, en
\'iIJ 'l\eten dat als hIJ DIet verder gaat Wantrouwen tn de Woroestersohe
er dan nooI' een oorlog zal komen Maar leden.
I het geraden than" troepen ttl zenden GIBteren ontVlngen WIJ het volgende
om daardoor de gemoederen III ZUld- specIale telegram van Tulbagh _
:\inka !fog verder gaande te mak"n ,. Het volgende ooslutl wem b~enmOl'lrllD g ..
"elk nut zal het hebben lU ZUid Afrika Domen op een zeer mvloedrjjke puhheke ver
een ~t leger tee hebben' Er loopen ge- gadenng - Deu vergadenng betreurt ten
rncbten omtrent geheime bedoehngen sterkste dat onu VerlegenwooMlgers lD de
aan den kant .an zeker heden doch het wetge'ende vergadenog de mot1.e \-.0 wantrou
IS Uld geUlakkeh k achter d' h I .. en w bet mllli8tene nIet hebben onlientennd
\\ aarhelu te ko J e ge ee e D>Z8 ''ergadermg meent, dat eene 'l'et:lndenng

men • nlIl mlDli!ten onder de bestaande olll8Land>g
D lO \ememen "IJ Uit de Tran," aal dat beden absoluut noodmkeftjlr iS om de koloniale

er le Johannesburg onder oon zekere en mternatJonnle belangen te bevorderen 1<00
panlJ een plan bestaat om op den 21sten lFe1 als hel welz!J.n van geheel ZUld.u'rika,
J nUl a ~, met het Ju!nleuUl der koulU£Ul en <I) vertrouwt da! bare vertegenwoomlgers
t>en aan-ral te maken op oe polItie -oU:: de zaak hunne 'omare lI8ndacht zullen ge,"en
daardoor de publieke \elllgheid li g;vaar om mOOr In het belang van land en 'olk te

b ~ h la handelen al. de r.aak bil !'ene lal~!'e gelegen
te rengen at {'t p n elgenhJk IS held weder 'oor hQt hULl!wordt gebracbt.
W{'~l men njet, doch bet IS van belang dat
d", l"eget-illlg ge~ aal'schu" d '1\ on:le en op
lure hoede ZIJ ~len heeft VlJanden met
eene gll;;-r" -ran teleurstellmg aan alle
kanten, eli eeu {ouJo kan al dat bland
~to[ ID h<:hl.;l.ulle ,IaJll WHen

bil' W lUi lm li.lrooIll I BetIDoerde uen
hetl lhamlJt:rlam, die zoo nel nadruk
legt op de "ernlbende verbreklllgen der
co "eUIJ~ \olgens "'IJU lIltleg dOOI Ut
I rd.llllVaal"che I egeerlllg dat de schunde
IIJk:>l;; vcr loreklllg der con~elHJe nog on
ge~'laft h, en hiJ loU el bIJ gc \oegcl
kunnen Jotebl)(u dat de hoofdsamen
zv. et: Ider \ erlof gekregen heeft ZIJne
plannen tR k"mt n VOortzeUen ('ry, tJI
het ouuerzot:k nOli voottduurt. en Ut: heel
tU:I'.u~", \\ edel 'oor het comlt .. moet \ el
"dllJnen

\ .."I zal afhan,.:\'n 'iU den nl€U \lo en
gOln erlleur UIe murgen In Kaapstau ver
\\adll "vnlt ... olgt hIJ In de voet~
'tap~n \ ill zIJn \\aarthgen Toorganger,
clan klu alles nug III vrede medewerken
(ltt het \\~LJJn ,an Znld c\fllka doch
zoo nlt-t, dali knnnen WIJ
\\ Ikkelmg-en \ en",lcht.en
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PORT ELI7J.tlETH :I MEI -( ReuUr) -.MIU'
Shall £ CO hebben geen schade door den brand
g18twen geleden rOOaJ.S hench;. De 'foomaaSl-
ste l!Jders -un de gebroeders Philip & Gviil:k
Harper & CO I

De gebroeders Philip %{Jnveraaareerd voor
bUD'''VOorraad £25000, Iln gel,ouwen £'.500 D8~'
-rerDlelde voorra.ad echter word~. ~ewurdeerd
op .£30,000 He~ verhea 'filD Gvllck, Ilarper &
CO wordt get!Cbat op .00,000

I I. LE)

XOORTS.
-+--

PRETORIA 1 MEl -{&uier )-De 1r.0C)1'tII OlD ,
Pn-tbrUi neemt toe en de .ru.tri.I.-tadolrter be.;
schl'!Jft dIe als to "Un "l'n tJ feuzen malariICll n
aard en zoor aan le.kelUlI..

MIDDEL TEOES PAAJU)l!:!\'"ZI.EKTE-Daar d~ze
:eekt..:! lD 'en.(!.hillende dealeu das hnd" regeert
z-nudt eeD flrrespondeu l ons bet ,olgend mld
del, dat eelilé proef verdient - Geer het zieke
dier t pIn! goede storh braude\\!JD gemeogd
met een t lteelepe1t Je gemalen •warto peper In
Xeem oek een stuk oliek:leedJe van 20 bU 10
drum, bedek dit mat eeu nervoud.tg 8tQ.k fla.nel
bedek h. t flanel geJiikel!Jk mei 2 lipten goed
gemalen '''me peper doorwedi: dit d~lUk
mer spinins V!ln W!JDof si.erke brandéwiJn En
zet dezen Utp achter de 'oorpoo~en vaDbet paard
op de plek waar de blllkgom gewoonJ!)k YIl8t-

gag!> pt w>NH de hl:>he waar het pon."t boten
lU\n de bu ik koml Zol "";11 [,"l1d rondom ue
bUik en Ul.&:lkdill Btllf op dell rug "lm het di"r
goed too eo laat hem 4 of 6 n.ren stinm Dan
kan men den Oand ...e"rnemen ell llew kost
geven Ja de krlh D.n geruid worden terwiJl
men bez~ LS b.,r dlCr te bebandt>!en Ik
'l11iAroorg dat bet aldr... behaude1dQ' dIer d"n
rolgenden dag gt '<:>nd zal we~ ep gc""blkt
'Ow werk Dit mtddel behool'1 m~t gulden
letteren gc;ellre.en In de "'OnJ..IJ.gTaDélken boer
ID Zw.d A.I nkn ge' o~den te worden

DE T <fELSl nl ,(In DU! - Laatstleden
Zatordag "em Jp laatste st-eeu '''n d<!ndam
rafel herg door den burgemeester I!\l J
Woodhend gelegd tu de t.egellWOOml'IJm(f'
eCn \UlIltaJ dame." eemg< n der 'tad.r.i.adsleden
SIr James 1-1\"" "6ht dr 1~ "ater dr Smanl
de beeren I )ougJ.a,;s Bral :lnl enl. Db .teen iS

een prnchtl{e cu 1\ erd uoor domkracht til 2I)ne
pra.ats !!"ze :'\a de pl""bugbold gul~ me" alln

een "eltoelo(jl'eldc lunch De l.aa. kol!" hoofd
kok <an de.{:lI) CloiJ Kaapsud en Z'II1 rechter
hand dc beu fo, Hn.il"nt'n alle lof \OOf bu,
w~rI< De lam w<,rdoo_onuen In I ~'1:l '<le ge
leuksleen "en! op 2 Jun IK~4 gel,,;;d enibet
\Verk "'crd en emde gel.mcbt woder ernstige
kwelLuren uf ,e.rlie. 'an I." en onder de
ariJelders 1..)" <augarea IJj WO,,"at 6~lI acr""
groot Bel fondamem 't.aat op \ aste rot.~n
cO S. ruml~c phutsen moe...t meu ~I \ott dlt!p
g",,,en III I <L fourl wuom 'u't te kn gl..,l Het
"al 18HlH , >et I. ng ell d~ gt\" bl.., hwgte bm ti

het fomhm nl I' li3, oe, De ,,,,I 'fs lO Jeu
'onn 'au E'tn kWait mUin met don bocht 10 het
'\aLer De dam beeft thnn. ,vownt !Ill voel
watel en kil lJl !lehe,,1 I:!' ",et diep worden
en ,.'lI dan :t I~ mdhoen gallun. w lto- benJlteD
B e1 "erl< w rd gecl..'la1Iond ..r opZIcht 'an deu
stadBmgeme Ir den h~"r 1 "teWtlrt De
res8n oir l.S nget wUfelJ ee.h prachllg stuk werk
ell kn~t zoo wat il ~1(.I()oi \a.u ,erscillllende
kante!l \I eru de .. beg UI!e<ed.ru'kt dat Je dam
nooIt ,ol "'" "orJen doch btl ls moelllik ZOu
der de feltel u. oordeeien Hei wat"r h"eft een
zwart.achtJgc kleur men ....'gt het IBten "evolge
'an den grond- waardoor het w"ter ,loeit (Jf
rnen het bdu.:r zal kriJgen \ oor bet Hl de .tad
gebrUIkt laJ worden IS Her te bet IVI/feleu De
'emcbll1lgel werden or "elulsterd door het
mUZIek corp' • UJ het Iste LcJCestol.. hlre ragJ
ment Spec he. "erden gemaakt door den
burgemecs!el Sir Jam"" de h""ren )agger
Haarhvff Sllillrtt enz Btt genoegen "111 den
dag ""m .uil< hts ge8t.oord doot een ,hkk.., rrust
wodal men ulet veel kon tien Met de !RIU!!,
komst verdw mld" de eene part.u "!lUroader sIr
James dr ::Imant en andel en \Varen doc.b zll
wemen terocht geholpeo door een Ellgelschen
predIkant die ben ont.moette "'J wonschen deD
stadsraad gel tk met dil \oltooung Inn dIt he
ilngllJk "erk

~~~~~~
EEN KWAAD GEPEt PEL

EEN .MOORD.

mK8T ilUNG

JUUAl;liESm;RG :lAl!a -(Reuu:r.y "Qa,moo.rd
van een .r<>oJscbeD .....wkelier wordt t'1Ul ~lit'-
nVier hericht "&ln kaifer Jong eD meld zIJn '\lil'
..erband hiermede gelU'T'eSte&rd
1 enge.oIga 'an een ninnlud1ll'lllg van S&larU,.

heLOen de ..Illlllga.maton en qaUlde werklieden
Mn de Randfonteltl w!Jn eeD van de RobmllOn
reeks besloteJ:l het werken te staken Sehik:- ...
kmgen werden met_n gemaakt om do plu.tson
aan te 'uilen daar de&e moeJlllkheid "l!MnCht
wen! ~ Dleu,..~ aankornehllgpn werden e:lt
het eigendom geffiooneerd door een groot aa.n-
tal Kru,,"1ln!dorpache beredeu polItie en "'1IW
hge .... gewapend met nfies

Parlement se PraatleS.
Ek: wIl die slag Ban die kiezel"!l so die eell en

ander sk.rywe van wat Ik verneem hel omtrent
d'e stemIDlIlg 0 er dte moSIe var: wantr\)uwe III

dIe t <'geelll:g wat Vr}dag In die g.roonbuis he
sproke "erd h JJ al no~ nooit i.noolery ge
.",n het me dan raai cl(. Julle om so n beetje
na die K.a.:.p te korn aa die parlement BIL mar
~k moet daarom zê dat dit die 8~ "cul Ble!,""'r
nog g( gaan het :1-- Ilewoollhk Die ondeNI.< Il

nen; ,an die Iegeenng net geen Imddel onl'uen
lIle om dIe lede Le drelge of met mOOie 1",loftes
bulle stemme t.e koop me Eli "aL ,er wy
nog dlO "Ieg.te HUI alles wa" I.. dat dit: mlIlI~
cr, of.o hwer IJ paar van die mltll"l.<rs Jle
ekul(hg.t<: "u", ID die op§lg

o "o
Meaeer lnne, Il man ler wie a.lma.1 III dlC

Lli I!' re"pek het en Wa.!> n sekere waarborg II!
ver die ecrhkheld 'an ons pohuekc lewe het
ook dIe mO-le onderstenn en toon WI\S die
rraag W>U, sal >yu volgell.nge non doen.
Daar wa, b" die JIJJ8'O ka.ptcm "at ge8~ het
dat hf IIIC die mlllstc ve!'trouwe 10 die Spri.k
mtnl'ICrte bet me met syn maat Warring Bn
OUmeneer Hotom of Hutton Hoe ROU hulle
Illaak i' Dit werd op dIe beste outorltelt geSt
<laL onlle hIllten nemmmg sou bly omdat hulle
wept dat seur Gordon tog m Engela.nd meer of
nltll die poht.lek \ an R'luarer sal gaan bepleIt
hoewel hy d'L uIe "a.a.g om dtt lO dIe parlement
te doen uie DIL sou oek dIe eenlgste weg ge
""eel; het ru; hulle eeOlge begmsel In bnl blllue
l)f gehad bet mar WIe t;t' Squarer loop hul
dw \ r) dag blj en "c.at Imlle ver die regeenu!!
moel ~tem omdat die 1111DlS!Rrle III die IC'..e
gekom t8 deur .yll mdoed cu omdm dm meer
derheld daarin 'vn !Jeste n tode LS I Rat Jul
toe dat dIe mlDI"t( nc Utt gaan dan sal die vol
lend .. geheel LC\'nm, wOOs Die gevolg waB dlc
pan moes toen bulle el e \\oorde Opeel en be

halwe meneer Botow het hulle saam moet
~'tua.rer "er dIe rcgeerlng onder.teuu ,\ IC
Ryn mlul"terre I" dIt 1I0U ~

<> 0.,
Tussell twee haakjes wd ek liler z~ waL ek

lIJ die laalste tiJd ID d,e hUl8 0rgemerk hel
en ek dmk ander bet dtt ook geZlQjl Squaler
word nct halllg koel In d,e hu[~ outVSIl": en
h, bet nJUdie v 'moedIgheid om by eén v!>nd,c
persone -ran gewig ln die hlll~ te gaan I'I-a.a.t
Ille Ik bet nog nOOIt g;lZIen dat hJ met
Schn>ll1er Jn, Merrrmao Bondsckreta.a,.
I I"l predikant cu andere pm.'\t Ille D'8 mal
nCl die ultra Jlngoc~ en Squ:l1'13r Z} n kreature
"at met hom praat Maal daar tS net Mil
ultzondellllg en Git IS dal Ik hom al vel sk,e
male biJ seur Sprlk g"sleo SIt. bet Dit 18 ,r.e
relllgste plek III die hUIS "aar bij kom Sq. [lrer
en gladde 'ikol I. ook balllg goel vrlnde en dIe
·pour\Veg kontrakt na Bulawa) 0 moet nog
voor dIe hu'_' Kom Vier vau dIe mIOlat,,,,
IS dlC I><~te 'Tleuden met Squarer dn geen
"onder dat hy 'er hulle onderstenn Ule

ono

Mar ek gaat 1l0U "eer an met die ge,kledclIl'
omtrent dIe mOSIe \ un walltrouwe ~il \oornl
,vd ek z dat d ~ miJ verheug het. om te Zien
dat Jc Afrikaner. zoo eenpIllIg w,,, \ i"t
leensLaande al dIe dreigemente heL neL el,e
p:llir bekende "'Iuarer-aanbldden; onder dte
Aflrl"ancr8 moet bom zllam gestem DI" Jong
IJd van Ptketberg gedra hom dIe JOOl bepaald
knap tu ok I' hly om te Blell dat h) geleer
het deur ollden Illdmg V!lll laatste Jaat eu I"
loop IlOU glad nIC agter Z} n Oom Dand de
D" aal an II le Ek hOQr tt u I hel hom \ r} dag
avond in n karnet alleen gebad bulle bet hom
gedreig dat h) UIC n spoorweg ver 1'1lcetbc (I
s",1 kr) IIIC-<lle gladde ~kot "as glo oes:
d "'rhy-en dan het. hnlle bom nog Ilnder
beloftes gemaakt soos Ik boor en als dIL alles
waar l' dail IS dIt een ..an dte sleg~te dlngt'll
waL Ik DOg gehoor het toen bill uom daar bat
Uit kom wa. blJ SOtnaI' 800 bleek van aandoen
wg en l.og--IJ_f lIeL reg gestem MOOI so
neef toou h uIlo ~Iiih- n man tS dat JY )011 ,"(:
laat ~elJ"'lIk 1116, Hulle mj JOU 1I0UUIC '\eU
80 lastig .al !lie, Gn JOU klesets en JOU ,olk sal
JOu daarom eer

JnlJ'''E CtRL :I :Mf.I-{RtuUr }-Een aan
Ull mnn"erkers "an de ). ork goud lIljJDIIlut-
scbapPIl hoofl l>edallkt lie"e' dan too te stom~
men u" een verlaging 'an lV perceut op hltu
loon

\ lUl ~ Heo" '" onrse mlln womt bencht da.t
I ~)o ka ers aan I werkstaken [!Jn W~D de
'oorgeu meD \ e.rlagt. 19 'llll loon

f:EN ZW ARE BOETE.

J>RAf'I':<;)l(ll( I Mn - (Rruh'r) -Een
l.lank- Jongen van dertien J 1aJ' lOtot £75 be
boet ou,<lat hU drank l1:l11 kaffers 'erscbaft bad

00 R.LOG

"'! l ,t '""1. 1 8
tt Ipaa,.,Jen
!<It 1.1') EEN PETITIE

JOHA'''' Il' II 3 ],I"'J -Een deputatie, de
U1l1Dbebllj.[cn 'Ol deuland'ertegenwoordigende,
met den ljeer J II l:l.OWfIon al. vool'Zltter mw
Le he-dtnIDlddllg hare opwacbtln~ bJ, de regeenng
met "en 1l1011slerpeuttQ "lUJ Jobaonesburg ban
delenue 0' er noodtakel:flke hcn OlIDJQgen en de
t.egeerte :d~r UJtI"llder be"olklng uItdrukkeude
om Trlc,q.chnppelUkc belrckkmgen mot de re-
geermg te heLben

LAATSTE BERICHTEN.

GEMENGD NIEUWS.
I l RI

Unkaner 1.0)\00(, I MEI -De GrlCksche I1UIll.Ster van
(}<)dog en tie lUIfIl.ter vau binnenlandac.he %aken
,,;:Lill naar Pbar8llla om "eh over den t.oe&t;;md
'an bel leger te 'erge" U!8er

Er werd glslereo eu heden voortdurend ge-
'ocbt<:n Le "\ elesllno tussclwn \ 010 ea PhanIal.t
De (xneken benchlen dat de Turken ten slottoe
teruggedrtlveo "erden

De CJ neken trekken t..,rng naar EpI.l'l1l

Dr Oactus en Ohamberlam
De werkzaamhf'den "an het parlemtn

!<lIre comlte III .t ngelllnd weruen Il \ riJ
Ja,,! hen at doch geen \\ oord werd ge
~l'r(lken 'an de onbeant'l\ oorde n-ageD
aau dil' Juhn "1I10ughbj gedaan
ga.auue de Impe1'1ale aur.olltelten gf'
noemd III zIJn brief aan het oorlogJI
departement DI liarrls was de eerste
getuIge en hoe\> el de kabelbelIchten nog
on~olledIgt'r zIJn dan ge" oonllJk kan
men toch zien dat het daar maar \\-<lrm IS
toegeg"dall en de antwoorden van dr
HarlIS noodzaaklen deft heel ChaJllbel
laID zelf om III uen stoel te gaan zitten
HIJ ontkende dat hl) het ,ertrouwen van
ur HarrIS ont vmg tO(:n deze gedurende
ue laat!!!te helft 'an l/'\!lJ te Londen "M

Dr Harru; zegt dat hlJ den heel Cham
berlaln htdt doen Hrstaan uat het goed
loU ZjJD Lloepell op de Transvaalsche
>(renzen te hebben nun het oog op de
toestanuen Le Johannesburg On\\1I1e
k"ung denkt men hier aan de geschle
Jeuls zoo als verteld UOOI deu heer Stead,
deu LonJensche JournalIst tile wo goed
gelUfol Wl erd" aB op de dnften-geschle
dellls In zIJn boek zegt hiJ dat de heer
C !aambet lalU III ZIJn utticleele capaciteit
111el.;;.an ae Bamenz"\l. enng Wist uoch als
lh,unberlalll Wist hiJ er >\el 'an Mln
anuert woorden het schIjnt Jf dr II I)
rb d ...n I'ol~ van den heer Chamberlam up
~ene !DUll ektt \\ IJze heeft gevoelu, eu
volgt [UI Uf'1l heel bteacl nam ue dokt"l
tol t'en \t I keel de ge\ ol,sr!rekklDg aan
gaand.; dell !ot'''tand van ZIJn pauem
(hamberlatu de 't'cretans voor kolon., n
\ er:;wnd Ulet \\ at dl H.an IS aan hem
z"lde ma..1r ZOO" IJ den heer Stead kun
nen gelooven diw "elu de zaak dUIdelijk
gemaakt aan CharnberlaID lD liJ ne pnvate
capa.Cllelt Maal h'J" k,lll men die t"" ee
(hamb~rlalDl' van elkaar houdeu ' De
heer 1all1.ie Id pel maoente sekretans Vool
ZUid ,\,frtKa.. de mail dle de aanu,~che \ an
dl'll he"'l (haruh .. rlaln bJJ de mogelijk
held, dat de PItsani troepen naar Johan-
nesbuI g gell'JU konden", orden bepaalde,
tH na eeut- dleepende ZIekte overleden

'v\ at 18 'In ue kabelgl"ammen gewor
drn'

AKERS te bekomen bIJ den boor A "an ~IC
kerk WIJnberg
(; RODE zr~IU~G, ~"l1r te bekomen' b) ue

beoren Herman eu Canard Kaapstad
Dl IIEER J C F teRE resIdent map traat

alhIer lS teruggekoem van z!Jn nltstapJe
WI' (El n{\PE~ te St"lIeolJO eh eellIge Jonge

sl:u:htkoolen loebcboorende "an de heHen '~al
der ~ Co Zie adn

DI I"':O.IH' DF :\fAlLSlOT de \ rham C,gJ e
wordt morgen ochu.nd "oeg verw...:ht Dt Uit
gaande boot IS ue T"rlm

HET PAIlli Slil E Dagblad dat kantorelI heeft
ID Breestraat z ti 10 ve«olg albler Ullgege, en
wordel) lJe eerste uitgave lil de Kaapstad zal
beden hH heht zIen

Noo ~E" "'\\R-De heer W'elller 'oor
paarde O"er de motIe van "anlrOU"~1l al met
majoor Tampltn tegeu Dat \\ er j UIoos 'ung
nurnOOPI filet, ermeJd

VER~t \( \ \~ DE I ARIE1l6"Zflll~ -Zou
het nIet bIllik <JIn als sommige bladeu dw ons
yerslag van de parleillcntsllt lmg Oleroemen
erkeDden waar Z<l bun rapport kr Jgen

GEIJJ"~ I(E(IlTE~ I-lvv spelt men op som
mJge u.legnaf kantoren Iemand teodt ons
het ,olgende tolegram door bem ontnlllgen
Zal Bolba norgen brug w'ezen allCourd
HFI A·r", nfTUEI~' 10 de afdtoellOg Clliedon

\~OrdCD ref wezen naar een kcnnlMge\ mg namC-:ll8

den afdc~llUgsraad aldaar In roke "one ,crg- ..de
rulJ W "ol UOllgehoud(![J met bet doel OlD e"u
bclastmg le heffel
J 011 BR UD" - De madbladen brongen het

berlchl 'all hd o'erl )del1 'ali dcwn grool<3U
eomponu;t R<tle bcdl 'all ,ht ,crh". vó<_r
de muzIkale werelu geen w"ord gerepl mb
.eblen omdat cr geco" of I rrl 'v lf dell lla.~1ll

stond

Y)(JRIHlfll)!'l!:IF.' 'o<r tie oll"angst .an
den meuwen gou, emeur • I A.lfred Mllller die
Woensdag 'foeg 'erwacbt ""rUL lliQ "Id aan
bet vomertJn De eeroboog bV deu lI.gang
van de elkenla.au na.aJ gou verncments}JULs
leIdende nadert ,"Olt.Qotlll";

EE~ T1(EURil U~ ELl" - le Graaff Re uet
z.ette CtIl meJ"j)C n paar kl~JTle ]Ongcll"l. up een
ongeleerden Jonke) Uie toen hU mei de lVl et Jl
geklopt werd b.igon te scboppen eo de klnueren
afwIerp Een der klUderl Jes werd zoo bezeerd
dat be, eentgen I Id da ..rna stIerf

AA~rJo:EI£~ AA'lJfflf' -lenlers wor
den door de KolonIale \\ eeskulller ell Trust
~1allt<!CbaI'PI gen'llagd 'ocr een groot aalltal
""nueclen n31I1Cn8ue boedel> '"all W lien dell
beer JAIln Coenraad Wicht en u,erledene
echqenoJle I::hlabetb JobaUJ a WIcht geburull
de K x:k lte advt.

lJF. ""'Ell 'V li i tE l[UlIEIWf n <\. 'III
Frall.d h)ck heeft na achlll"n rnaa 1uAn .Iud ..
te E Irnburg den nraaJ \B I B"c ..IJlar 'er
kre.gen uil kumt. IJ,nlH.!n kiJft t.tlUg Jm aJ~
pnllclpllld dor hle klas óebo01 Lu f ranschllO"k
ZICha lf' t uUuer" )H W WIJden Wu wcnscoen
de cvmml s'e ,an harte geluk dal ziJ eno ge
sla.:lgd IS mIk een kuappe Jonge Afnkaner \'oor
de Rchool te kqlgen en" U \ erlrouwen dat de
scbool ,nl bloeien onder ZIJlle ICldmg

Sl ti vErHOl \\ IJ -Op" nJdag 30 \pnl weld
ai,ukaat Jau C "cuut. 'all .)vbannéslmrg te
~tellenboslb ti, bet hu,,~llk iJ",""tlgd dour
proieBJ!Or ?!Iar.us I..) D llIet ISle und-te dochIer
,ao den beer J J) Kflgc Kletn L,bf'J'l.a..' "I.el
lenboscb Ad'okaat "mlJts k""m Jlen morgen
.all J ohanTJrsbilrg alln en men besloot dadelI,k
te hu""n Het gelukkl!,( ecbtpatr IS den 'vi
geilden da!, reed~ !laaI JohanuesiJa,¥ 'ertrok
hu De goede wenscben van de vele vrIenden
van a,hokaat eu rnen SmutB vergez~jJeu ben
op h~n 'lUweI Jks leven

'OLKjILiEDEf<E~ Opgevaarllf van bescbuJdlgd
te womeo dat we repubhkeLU""~e lIteralunr
belpen 'en<prelden tO Je Kolonte kondl8"n." e
aw dat duor den beer R "fuller den bell.Cnden
muz.lekbandeh~.,. aUllcr zlln ultgc'l~' en h.e.
Transvualscbe eu bet \ tl)st.aatllCbe \ ol.kshed B!J
het Tran.vaalscbe 'olkslied 18 ook de Engelscbe
tekst gevoegd toodat de Engelsch sprekende
Afrikll.U€r Wleu het lusten mocht ook gel,;gen
heid krUgt over bet v'1)e volk te zmgen
Dezé rut~ve kan aanhevolen worden De
druk en de alt ..oenng ZIJDzeer fnuu en d" Pl'lJS
der mU&lflkUukkel1 la Fillg &elloeg 0111het llUI..~

..I. f r .d u i{ ~ lj n:oT
! ~rk'l5 ..taltr>er

l..l.n t r l~a t'O goeJe
'Llel ..: J Z JU r )01' ell

LIlen In .1~ i lt. J
K l"rrkvorn wurdt

I. u l Jn ge volgt:
"'al .lapp<:r

~.... ! eL 1 vut ¥eduJ~n

MEER GEVECHTEN

\.LLE wru-e Vrienden 'an ue
partij lullen Zich \ II bltJdeu over den
l!'unótlg~n UIl..'ilag uer "lemmlDg U'er ue
lllOOe '-an \\antrou"en In de ltge\'nnu
Nl "o<)ra.l omdat ue AInkaner partIj an-
uermaal krdchllg en et'll.,'galDd Jl>opge
treJcn De t1JdehJke \ ér\'i am ng UJt'

lontstonu na le ontllekklng dat Ut' heerIRHODE" een hoofd,umdet I had gehau ID
ue 8amenZy, erlng tegen tIe oillifhllnkelJJk
hud ,Ier I ran~\aal IS UU bIjna gehed
herst,du eu unze partij Il> w ..[ teD paar
ul[wlluenngen hechIRr aaO(\,n gelxnut'n
dan (lOl[ te 'oren Dil lo \ oond \ lU
gro<)t... l)<éteekt'nlB IDdlen !Uel! eraan uenkt
dat gl~ne Ullduden onl:lIen wenlen (Jm
10\10,,<1 UH te oefenen op de Unk.aner
Il lrl ...mtnuleden ~Jeet dan een tnartm
parieIDentslld lal vel~ Be:lJ:;ltS achter uen
rug hedl hedt ,erklaard dat ('r nog

'e€'l b gedaan 1.1ll
Jog rolling of de pull (lek 'all krap

miJD rug Jan krap Ik Joue In eene
andt re kolom puullceeren \\ IJ IDfol IUati.

IUge\\onOen door Jan Kiezer en ('('n
ledt I Jle ZIJ Il \ er:;l",l(' leest :zal llloeLen
erkeunt u dat het geene getnakkellJke taak
1" vnd. I zulke om-tandlgbt'den stand

I Vailtlg tt bJIJHn lHdurende het uebat
\\ L- Ulell zoo loezll.! IU hPI pOl taal ID de
Ut lUk eli lotlJlIJ'lkam~ rs "t( IDUlen te wt-r
~eo Jat 51r hURDO:\ "I HI( IJ een Ii~roep
Ulvt<>l uoen ol- Ul 1 Itnl~ OUl het dt'har
lt><:1Jloon t.t' zelt..en totdat ti, Iedell tel ng
"aren tu h li nue pl'latsen De:'!Ull Ltell1lU
bltd Je \.fnkaner )Jaltij biJ elkaar met
e~ Il pUil ultzunuen II~' n

:\Ien :tal Zich h, flllnel en U lt el van
rIJd lOt liJd ,ilillmel klUg wcru g~lD lakt op
\\ lt rul U lo(~hou \\ ue al~ de onb. sItSl.<l • ol•n \ ndel geval .. diD vollende "'eef r t\ I

,all Stellellbosch, het ongel tkkl!! \ " UI!.! I

,.r".altke seer [,een gehad dIe 1') n .....11"'0 erg
nat I,) hJ 1111 rue m dIe bUIs kon SIt !lil maar
I y hel gese dat hJ \ er die mOSIe -vu Sl~nr
roen dIe hillS om ti uur verdaag, kom een .111

die ffililisterij glo s<'Iam meL [l panr ander nil
hom ell .ra of hy me mel dr ~f[lts wd af p IRr
!l e dan hoef hy DIe die !land nu die hUJMle
kom Die "",,,f P,et daf.( Jal alles 111 orde WlI.S

en "8S mar LI) om onder dw om~tJ",dlghcld
\ an d", geleenheld gebrUIk te mlillK gf:lukklg
flud n paar \ an SJ n \ rlnde Loaf! dte hUI-
Weer bllnnlrnar gplwm hl( UIt dat dr Mut,
nle die e~("',{!llngvU ouderlo.l:t{ IIJl nie "lar lQ.n
moeL meneer Irt-l '\ f'l'" dIe mo!"nc van wa-nllouwPo
S(H' gestem het \ ('fheel JOIi .0 Jet- \\ R,I

[lOUg..'<ia.an' Il PIlIlr rrlllde het toen da.deltk
na Deef Plet gegBlln en bom d,e saak n,rt.l en
neef PlCt kom toen "olldtr I enulm ml'! ") n
opgc8'Teide heen na dlO bUISom moet die lel c""
mud f,e plee(! waL hy moos doen Mf'ueer Ins
sé t-{>cndat dIt noott so kon gaan tile cu by
skrJ we da<:leltk 'er dr U uts n brIef d.'\.t h v
moet kom, of anders die gevolge IDoet dra
Daar kom by dan ock Ul vhgende haas moet
n kep aan, en toen was neef Plet weer
los om te stem Ek be~ vergeet om te sê
dat die gladde Skot, er neef Plet gedrClg het
dat as !ry gaan stem zondel dat dr. b[uts ZVll
toestemmmg gegê bet., hJ' hom LIl die h,,~ &ou
exponeer Ik denk neef Piet hoef me daar
loor bang gewees het DIe Wl.nt Ik weet Wle
die sleg!t~ d8&rnlll ~ou &fgekom bet Neef
Plet bet verstandig geha.ndel om te sé, Ik SJ'Ilt
.litem, tensy dr Muts ver m.,. 8'IITart op W'lt zê
dat hl die regeerlOg gaat Olldentean en dat
)Jl bl (ij.pw 'fil hOU: Nqr un liU,di, m.uc

[ZIE MUVOEGSEL ---

A.LIW ~L

DE TURKEN WINNEN.

RUNDERPEST.
Los!)!':", I Mp.! -j I .\TH )-De Gneken Elf"

verslagen bil P(ntepegadla. DIt hencht veroor
.aa.kte een jpantek te A.rta en de In .. onen namen
de< ,IudIt Twee 1 urkscbe kolonnes van Tnn-
tbala en Ltlr1s...~ bebben operntlcs begollllen tegen
Ph"rsala
Er wordt bencb. uat de Turken Volo boleti

heh!' ..n •
Terw.,l de hertogln "an Rpl\rta beden van het

bo.pttaall<l!ugk"eme "lUI' _., de "ekeD bezocht
had werd 7~ door een groote hoop gepenpel tilt-
gejouwd w(><ia ZJI \ .. rpltcht "3.8 de toevlucht 111
bet bospttaal le newen

\11"" :\ "Hr 3Mfl-(Rw''')-Hetu,t
b, ek"o \ltll ru nderpest. nab I iiurgersd, rp wordt
oftlc,ed 00<cslllld

l'en anJer ~e,rU "omt pHapporteC'rd te Plat
kopJo;s dnft • Jfllen m!Jlen 'an Ahwa.l

Ln)\))E<j ~-h:1 -Het (,"eksehe leger ISEpll'tlf •
w",ler bumfngot rokken alt A.rta en beeft oom6
genomen \>lU1 l'hLlhppldi •
oe I urkon waken a.an8prnak op een Oyerwm.

Dlog In de ge, echten te \ "lestlUO op VrIJdag en
Zaterdag

De heer Ratl de nIeuwe Grlek8ehe premier,
beeft lO de kamer "erkla.vd dat "!Jil eemte W1'IJ
ml Z!J1lbet leger te reurgarlll!eCren

rE Bl ll(, ER:SJ)() RP
:\O(JRD

nil. Ell-f") i 3 MEI -j 'JH' lUI )-Een
IIbur T nl" speciale Ullil'a<c bedeuocbwnd
bencht dat r ltlderpest ultge!'roken u; op do
plaats Mtlluaorsbakeu 12 mIJle)) teo westen
'an llurgersd 'rp 13 be".I"n teeds dood en I)

aan het "ókkcl> De .beambten van veeaa.rts
Uut.cLoen ""'JD naar de plaats gegaan om de
be><mette kudd dood te schlct.en

De oors!lronJ,{ der ZIekte allIIer 18 DIet (>ekenu
dOt IJ .. r wordt geflUIsterd da twen tlUg de mo
gelijKe oorzaak li!

De ZIekie ,,( mt ook gerapporteerd u. "'UDop
de plaats Bultfon!.eln c\.Lwal l\oord

l, rOOLeconstern.atlc lo Burgersdorp

I I li
\

1
\ I II' f" I If
"HH"!::\ \.\
li

, "
\

I I \[ f ,C, I ,\ [(
)I I ) ~\ II

"I \)) ~ \ li \ [JlK \.LI::
q)'\11lJ£J1L
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EEN OORLOGS - OONFERENTIE.H' A\DEll

Los DES a Mn -Een '()f)n;t-el van lord Sali&-
Lnn Ulll een ourlogs couferentlll t-e bonden III
besproken en van de band geweren

Ketl,er Wilbelm betft een onderteekende CU'-
cumlre aan bet DUll.IIChemagtlltra&tschap gezon-
den aandnnsendt op de noodzakeiokheid 0111
oorlog.booten te bouwen

TerwiJl ItlltcllllIlt Henderson met eeJl groQ:t
eskort UI hel hinterland .an de Gold Cout
0e7;J.g....a;, trak taten met de hoofden te a1wten
werd lu) tegen het b<:gw 011.0 April aangevallen
UOM N>ma~,;J" a buwen de Bntache neer
(,een L, ,oIl4itrLedell zIJn olJtyangeil en mell
vrecst Ctn mrnp

De r""een 19 he'!t ',1)1) Hoa._ IUt Lados op-
geroepeD

:\ Z \\

DR KuCas MIDDEL

W \flflE~ I , 3 Mu -{ S}" aill )-lle loten
"I' eene publitke Bood.~ety.ldenng daar deZt
\ergadenng gEen "enruu"en bedt III bet mld
del door de tbans bestaande runderpest romans
Slell en 'eeart,c~ aange ...euJ ell daar ZII0' cr
IUlgd l~ 'an de goede ge. oti(.", van dr Koch.
muldd en bo ell dlcn het d(Xj(lr«:blelell de
pe-t ill'" keel t 'erzoekt 7.lJ e"rblldlll'l'jk de
rC6'0enng d Ide Jk (;(lU at'5eUl(~He lnt?otllig Hl
be..matl<: are"" 'trplicbteu J of permu;slef Le
makell

KAAPSl \D

De Transvaalsche volksraad
(,J8teren ~€ltl d~ fr.Insvaalsche volks

t.<ad gt0I'~IIc1 zoodat al ue \\ etge, (nde
lieu ImUI "au Zllld \fnk,1 thans Zlltlllg
hou len !Je bel.allgRtelltllg tile JU de n'l
rlcbtmgeu 'an al dw ~erg'adellng"en ge
toonu \\unlt I» t1g~llleen tla;u \\lJ HJ een
kntJekell lijd III de geschiedeIlls van
ZUlU \.[llkl\ I" en lit de Kuiollle zal
'men met belaut:.-"'tbllmg naar pt er.olla zien
om te ~el IH lIlelJ of de boop uie Inen IS
g tall k',e~tel"'ll Otnttl'llt YlIJhauuel III
ZlIld -\.fnkaansch, prodnkten \t I \\ezen
lijkt 7nll \\ord~u ilel IS ons IIt'l zoo
zeel l.e dOLn om de paar hvntleiliui gou
dt'1l pondeu dl! \\ el Oln de \ nenu;j('happe
ItJke geztl1,lbetd der r('publH,k~n en OlD

ue politiek onzer tegellStandel'8 le 'er
IlIetlg Il Steeds \\Olut munt geslagen
Uit dIe beldsltI1gcn om de KoioDlale -\.fn
kl\ners tegeu ue Tnm", aal op te maken
"cemt men die belaBtingell ai om Ja.lr
dOOI te toon ..o ual de B) mpatble del
KolonlBie .AfrIkaners met 8) mpathJe
"ofdt beaon'oord, eu handelt men tU een
me~gaa.lIden gee~t dauzal de eenheid v~n
het :\.frlkaneldom op vast.e fonda-
menten gelegd worden, en daarlIl hgt
oftze kracht

,;Olllllllgl \frlkanel p.rI, mel1hledell
h It'\ erre be i;llIUltJi klllé,ell lo(elt'chtvU<l1
Itgd ~\tmlt n dOOI LI" \lllleeltllg II '1 tJ
,1 tg'1\ nel "llleu vUZt l~zel's z lf kUU[lell
I t'~h~~l n Vrlti deed het 'eel g~noegen
It lilt' 1,leld ~taud\(i,,[lght'1l1 onZ(f plrtlJ
al" teU e,' ...hetl kit sI" urt'u, ell met r uan
l eu ItJ dH'J partij heeft l'eed~ l!etoolJll uat
ZIJ g"recd ZIJ" \ourded lto' dueu met de
l n Il lUg' \11.t. 'Ollge ~e",.,lt Hct k:t! dtn
'llell vnentlt II del bedollue l ...dt n ook
vcl:'l gtn ... geu doen hauul ,Lllld'a.~ltg
held en I t.lJ-thlld op lé meikul Eene
gl kkullJke ta Ik I'; het gt'etl'ZIll::l al.
DH u ,\ Illl )Ildel lUl ()IllH ITllllghed. n het
rt'dlle pad it kH.zell doch tit 0' l r
\\tulllugen than8 uehaal!.l zulleo In de lOe
komst g,~lt' ,rucht..n dr.l.geu De heer
P DE \\,\. \ L 'au :Stellen bosch k WaJll
weu avond naar het J.><lrlemt.:nt.8hulS hoe
\\ el hl) 'eel PiJ n had Uil te staan \ el'O()r
ZlIlikt door I beumau"me ID zIJn been
doch Jle op"tlerwg "ad h"lll niet tt' groot
um zIJn pllcbt In dar krmek oogenbhk
te doen De heer D J .MAR,u:s, bet
rueuwe lid ,oor Plketberg, heeft ge-
durell.Qe eieze lewe he:haaldelilk getoond

KERK EN SCHOOL
SCHEEPV AARTBERICHTEN.

Db Runeb b'efl Ut( ber"ep Ilaar :\amakll8
land a.angtoom~ 0

t!."'GEXO:WE~
)!el 2-'~ II,,",ore Cutle, 'an Londen.

2-..,~ lmkru: ... n k haven.
2-Noori'<)he bark A~'ttha, ,"Jl Barry
2-) Irk Pnrt n... han van Rao~.
2- Hark J I( (,mh. n "Ul Rarry
2-Sl .u .....go van Barry

VER': R( KKE.."

'f", I-Mo.lr40t MOOT va.n k.<'hat'Cll8
I-S" Aro~ I...U CBStle. n_r .t;ngel&nd..
1_"" "'apt I", nw" Port "'ollotl1
] -'0\ lhnnl D8.&t' ( WilD

I-I ant.eobum 11..,.,- "e"C3;!lle
LO:\OE:\

I Me --{I'er te"'Z"":lf )-r", R""'m oastl., Irwam
heien (7""t"""',) lm IJ uu, • ru ~ Plnnoutb aan.
D!> Clan Dmmmnnl YeTtJ'Tk Za!~n van
1""'1'001 n"1V lmd Ainka. De Athenlam Irw&m
neden om Jl UH V m ~ Sontlampton aanc Dc
A, ond.lale O""lc .ertn k 0.. n<krda.g om 2 uar n..m..
<'I <le c <rets ,:In lAU Pain"", ,

Gevraagu -Hoofdundeno Iller "oor de Ceder
"ille g u ernen eOlsschool eelt ond~rwi).tr of
mdcrw)/zert. < }or de gou<crll"mf'nl~bool te
llllrL4ttlne Barl.ly Oost sabn. £,;1') pbr Jaar
00Il'" eUS '1") I ff''''' ."'Il onderWijzer of oud"r
\\ Jzttes \ vor etl p"bheke ""IJ }(Jlnabl) Komgb<'l
&,darIS ir.!) per Jaar bene.-e s <rl) logIes '!Jf
roudg UlnJe ou I"", )ler. 'oor de dl tnkten
\\ Itlhurg Betblehem (I) \\ epeller cn Lad)
(,raud salan"scl £ 12l) per Jaa.r CU de scbuol
geden t...ilIUke :-eu<kot.ea gestaafd met kWI
tan lies zullen loeta.'lld women aS:1l3kn t '0 ...1'
de Jongen .. eerst<> kl"" pubhdce school u. St..!
lCDboscb salan, £2;)1) per Jaar a..sISlent aan
de modelscbool Pretona Z A...R s:t.IarL!1.£. WO
pe.r Jaar ;Weedd hniahoudster In de .kO.lltltl
ncbtrng der stil&tsme~es&h()ol te Pretona.
Z A..R salan~ il:!O per Ja lt m{)' Ville kosl
eu lDW{)llIng ll.';.&Il,teutc 'oor de 2de klM pu
l"leke school lE Napler !arUi £70 per jU¥
OOde.nvllzen! V()( I' t ....ee 3de klas scbolen rJAbn
Oudtshoorn saj"r. • .t;!(J1) en .1:90bene.ens vrl)e
wOlllng a8S111tenL<l voer de pabheke school te
Potchefstroom Z A. 11 saluss £ i!'lo per Jaa.!'

VOOR E.EIl.STEKLABKLEEIU!AK.ERfJ tegen
laa,gIJto PilUIl proboe: .MQfrliOII & Cl), PIIlUl.
mut.-..tdl!,

De runderpest in de Kolonie.
Glstel"en ontvmg de secretaris van land-

bou w de erlliltige hJd.ing dat de runder-
pett op tW" plaatlel1 111 het CUatr1kt TIll

"Nl! AVO,!), flIanK -BeLt u behOE'fte a.a.n
een zliden Blou e naa: de OI&uWIU mode, WJJ
kunDen ui ~'elllCbaJf"n lD de D,ea ....W!.ldea
ren voor 1;>6 i18/9 ~I 25 tot 3!>J .elk Mor •
fl6Ol1& Co, P,161nBtraat -Ad~
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_ . BOBERG· T.AND~DO"T".!Dr. I..· , 92, AllDEBLEY IlTIW.T, Kupotad
. worden abeoluutEonderpij~ ni~tl'Okken door~.:~1!:

~ l'1LD vuHillgeJi (voornam.eJl-Jk met goud.) De beet;! .
:'. a,Jcanit., CeI1.nnloid of Gonden platen in~et, ook ml"n. de 6~""

Briq. meUlod.. Billijke prijlien. Bpreekven Tan 9 UIL tot D.&

de Goede Hoop Spaarllank Maatschappij

EET -, Ontbijt-, en Theeservies, 'l'OiJetartikeJeu. en alle soorton Aarde-
• 1 we,k in groote keu,e. . .R M R0 88 & C0 :. liang- en TafellaJ'lllpeu, y Joe.dampen voord~ Voorkamer, Tafelmessen

al -:, en fantasie- artikelen en all~ HIllShouJ-BeMo~llgdhetl~~. .
• • • , ~ Verzilverde en FantasIe Goederen, geschIkt voor I rou~-,of VerJaar-

dagspresenten een Specialiteit. J'.list ontvangen een la.dmg van hun
~peciale Port.

-" VICTORIAN 'Vr\.TER-'VHITE OIL."

.
"'~PPLICA TIES voor. Leeningen zullen dageliiks f

overweging genomen worden ten Kantore van e
Groentepleill, Kaapstad

. . S. V. HOFllEYR,
8acretar1&

.lBE»~ ~ E:: ~
N~ nebbende Ploegen of Boerderijgereed8Cha~ be-

o' heoren, alvorens die te koopen het groote voorraacl
van de heeren

.:';:'2.. JtII. ~C>SI!l~ C:e»'.
:10 Ploegen en~Gereedschap te inspekteeren.
~;f:

~De'iVerity" Dubbele-voor Ploeg
::;!;

z·

. RO\engenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarna
~j Licht eu Sterk is.

'; Kan verkrezen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
; Ransomes, Rowards, Zweedscha en .Amerikaansohe Ploegen.

Ransomes en Howards Eggen, Dam-Sohrapers, Grond-Rollers.. ~,

;:1 De Massey Harris Cultivator
Jtet of zonder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator nog gemaakt

en geeft alle voldoening.

STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.~---......."

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route Voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
en andere plaatse", in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourerrco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tariel JOOr RWigers naar Johannesburg lj i1L-tD .£8 i11 .
" Pretoria lj Ga. 6d.-ea.£8 41Jl " "

Dagelijksche personen,dienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Bemoedigd door de enorme
vel'koopingen, maken da Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BIdKKBM
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAARBIJ:-
13.G. LENNON en Co.
KEYNES, JlATl{EW en Co.
J. D. OARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENOE en Co,
STEPHAN JloPHERSON en 00.
en blJ andere Pakhuizen."'... BLOOa-~""""''''''.v'''_

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat, Phttermaritzbu-ra •...'

IBGGBLOOPBH OF GESTOLEN
VAN mijn pláats op 20 dezer, een

mooie Roodbonte Koe (Hol-
lanllsch gebasterdmet Kerry) zwaar
bezet. Die haar aanhoudt zal ver-
volgd worden; terwijl de eerlijke
kennisgeve beloond zal worden.

A. J. DOUW,
Babyloyn's Toren

P. O. Klapmutsstatie.

OM ,VAr.rER OP. TE POIP~N
DESTERKS'TE 'EN'PE'BEU

IN DilWE~~.
8 voet wiel en/BtS,V()9t'Toren.
8 voet wiel 9n 30 v<* TQreD.
8 voet wiel en 4'0 '('?e.t Teren.
10 voet weil en 26-vQEJtToren.
10 voet-wiel en 30 voet ~eren.
10 voet wi~leIl,40 v~t l'or,@.
12 voet wiel en 20 v-oet"Toren.
12 voet wiel en 30 v.oet 'TQren.
12 voet wiel en 40 voet .T~ren.-_

POIU]en ltD alle soort, om .op aBe. p.utt~D
passen.

Dese Windmolens zijn op een verbeterd
plan ingericht, en sterker dan ~t8 DOg in dit
land ingevoerd. De torens ZIJD stork ge-
koppeld, en de wielen zijfl'egli~cereDd zoodat
er feitelijk niet naar oingenon beboeït tA'
worden.

ALLE IXF(\R~IA1IE )IET rltJJZEN \"Alf

WESSELS &. OUMPY., 26KI!~~~~~~T
Invoerders van la .cibouwwerktuigen en Machinerie,

BakkiespompeIl,Graven, Vorken Eggen, enz.

J. C. SMITH & Co.,
[Jzer, Kool en TimmerbontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMER'KAAr~SGH WAGENHOUT,
STOOM

Bremtrant
ZAAG,M OLENS,

en Riebeeks· Plein,
...~ .A. A P EIor .A.D_

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCE~EIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

t) 1500 VUURPROEF,
PATENTE "FAUCETeNOZZLE" EN KANNEN.

DE BESTE OLIE IN DE' MARKT.

H U W IN GI Bevonden hebbende dat zekerW AA RSC . iemand In naam van ons Ir de
.mstraken en Buitendis~rl'cten bestellingen aanneemt, zoo wenschen wij
het Publiek kennis te geven dat wij BUITE~ DE KAAPSTAD NIET
DOOR IEMA..ND VERTEGENWOORDIGD WORDEN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen,
" " Witte en Flanellen Hemden,

" Pakken Kleereden en B~ken, alle"" " Qualileiten,
Hoeden, Caps en SleveJs."" "

De beste Goederen Voor de laaa-ate prljz~n In de

Langemarktstraat en Kerkplein: KAAPSTAD.
J_LA '"WLEY & 00_
66 :E:Q~I'r..A.Elx...~"
Brandverzekering_ en Trustmaatschappij

St. Georgesstraat, Kaapstad.-_._----
OPGERICHT 1844.-------

DIREKTEUREN:
De Weled.le Heer.T. M. DROWN, (Voorzitter)

.. weWe)e Heeren H. BEARD, w. MARSH, G. SlO HEL, L. J. OA.UTIJt
J. A. RElD, H. K. TREDGOLD.

o PG E_R 'C H TIN 184 5.-Geincorporeerd bij Acte van Parl('n1el'/IR.,1

APPLICATIES. v~r bov6.nge.-
. betreklQng aan·. Q~.

te H~idelberg, z.lJt,
den ondërgetee1tonde

worden tot op Dinsdag
e,k.

AJ,JJ.11.ICa.U'«:'"" mo~.en voldoen aan
de eisehen del' school-wet, en 'moeten JONES' RH.ÉUlItATCUR
duiook een bewijs van· good ~etijli: De Qude heer VA..~Du WELT, Tal)

gedrag, als ook van lidmaatschap derebD,l'g, 1I'crV ~l!eZeD door. een
eener Protes~.tsehe kerk over- De beer A. OOE1'Z1E,Brand ,lei,
le. ~..aen. bnrg, C. O. vond dadelijle verlicting.

ce ~n hili en zijn.schoonvader. de beello
Salaris'.£130per jaar. !\rerkzaam-· 8~IT. van "onderh.o.m, Blugeredm:,p,

beden te beginn~n onmiddelijk na d~ ook genezen maar ik ~oet no. al
de Juni vacantie. Ile blijf uw dankbare vriend, J. O.

R. P. UE·CK'ERM·'NN, Het groote Zllid-Af!"ÏkuDschege?eelIlil
..t1 v_Jiobt, Rbenmtielr, Rheulll&tiscbe

Sec. der Schoolcom. Lende Jioht, Heup Jicht, .A&D~!'CZJ9'~
pijnen, eI)E.,en. heeft yele <1ulun.11etlHeidelberg, Z,A.R. ralltlD, veel el!ger dan

9 April 1897 g&nec&en. LBverkrijgbaar van
. , ' '. .ken en Winketien door gehllbl ..........._.......

DII![IITElJRrx :

Hon: ALFRED EBDEN, Voorzitter
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON, Sn.
FRRD. J. CENTLlVRES.
'PAUL DI VfLLIERR
GODFREY 8IeHEL.
J G. STEYTLER.
HARRY BOLU~.
Hon. J. X. MERRTMAN,lIL A.

tERSTE GENEF:SIi"t'IlIr.l "IlVI~[rR.

G. E. C. ANDERSON. M.D., M.C., London
M..R.O.S, Engelaod. .

1llB.LI1K8CH } PlEXIE _
INKOXXN f INTKRlST

101mB IN HANDEN
Gelt.«l Bd.tJfll u. Z,.; I· A fr,i; I, II

£175,555
85.965

- £1,662,848

TOORl!I'Ullsn VOORD!ltLD:

A.lIeoIut. Zekerheid, Groote Bonussen.
Geen Beperkingen.
Bepalingen omt~ent niet-ver~urd ..erklvin~.

Geen restrictie op &eium eu W oonpl""t ..
.Hatige Onkosten.

8poedij!'e &taling lao yordering:.n.
Ane Voordet:len bebooreD aan d. Lodtll
0- PereoonHju .bn pra.kelijkh.-id.

OnmiddeUijte Bonus Oil Vorderingen.
:R.uimeBetaling 'oor Overgne .

J)riejurlijbch Ouderaook, I... t<lt in Juni, 1895•
de ,olgende lo Juni, 1898.

Deriig dagen toegef!taan voor b"t.lln~ ....0
PmailDllll, gedlll'eode welke de Polis nn krachl
blij".
PoIï.eo blijTeIl nq krachl zooltng er voldoende

O'Vel'!!'lllnurde ia om een h.a11'l&!sche pnntit
t. .d.ekbn..BENQO:DIGD .

I?}'N tijdthjko oodtrtrij:&tr of
J_ onder .. ijlert"8 'oor de gnuh.:-

diê 'rde LIIcbool te Tm,)' "ill", Hj ln-
Ga'naabu:r", Tan-f Diec.lat·er daD 10
\{,i lot 10 &ptelDbd' e.k, ,
API,lictutcn u oeten ill bl'!it lijn

yan len ""ir..fe, t".ectf,e kJ8J,e onder-
.. ijzer.' akte ill de Zuid-AfrikMDlChf'
Iffpuhliek, of een akte daarmede_ ge-
lijhta:ln'le (vooral wal, aan nnt Hol-
lal deon).

f'bJarl': O,~dl'f~ ijl, r njr.tJ.elia .£ I~
t 01.1, 0111'('1 W jz:·r.a mil stn! £ 12 Os
,er WJ.Il: d

DIJ P. G. J. MEIRING,
lohanonesborg,

Of WK M. FOUR E,
Trolt:vi"e.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
'Paarden, Varkens, SGha~

ENZ. i
j

LACT1FER I,
'ear ~ (l'OOllD.ha na JrtJ._ i

ZonderKAj

LAATSTE UITBETALINGEN, 1889.

PoU-O ftlJ Yel'llChilleoden duur lI'l:(den b<Auld
met d. ,olgende sommen voor iedere £1,000 I'I.IJ d.
oonproDhlijte yeraekeriog t-

Du.Ul in !I889. &laald.

'7 JAAR ... £3,003
4li JAAR ~,;81
IJ() JAAR 1,846
20 JAAR 1,477
UI JAAR 1,328
III JAAR 1,2~o JAAR 1,160
ft JAAR I,HJS
a .lAAB 1,0:'2

WILLIAM MARSHALL, SecretariJ.
I

E~~.A~~ j ~

ft. "lI~~!!'I I~
t ZUID-AFRIKAANSCHE
j, KONINKLIJKE MAILDIENSTÓnderwijzerof Ondeijzemes P. J. VAN ZIJL. De "CAsTLE "AlL" .... tsch.ppIJ

BENOODIGD voor een Publieke KLEEDERMAK ER•.DE S""""boot,. ,,_ L;jn ._"'~
School in do. nabijheid van PORTER1ULLE. •.....:w!:l':.':" .."'7 .!:::':,:",..:::

het dorp Komgha, distrikt Komg,,". Mod,;". en Plymon th, lo Sin, 8.'_ en
Kennis van het Hollandsch een !r_ • Áacension aanl"""'cnde op de be......Ide tna.... ~rt en VormfIn Tan zeu.m&a.,. -..." r-vereiscbte. ---. schentijden.

Salaris £60 en vrij logies., M'Ding kunnen op a&nn-aag ,AI ril J.I-ItOI'LlN CASTLE. K"pt. TIU "ER~.

l:XT k I I tb' yerkregen worden. i " 20-HA.WARDEN CA8TLK Kapt. l!rGlIT ... eT. "nam '" en e egiu nen wo 'H. ,,_T<NTALLJON CA'TLE, '';I''- "m..
spoedig mogelijk. Doo aanwek bij LIJK. 'J.;' 't~g~~~J#.frá;;r.;,........:;:::..
den ontlergeteekende. "'RME~ Zi!ER BIL ,I 23-ROSLIN CASTLE.. Kapt. TRAn1:Rll

bU'li 7-HAWARDK's CASTLE, Kapt. llrGBTÉ. C. ANDER88EN, V.D.M. , " "_."TALUON cAnw., K." ",.".
lAug. 4-'s01lHAM CASTLE, K..pt. H,UlJlI'>Ol<
i " 18-Dt'NOTTARCASTLE, Kapt. HAT
l3ept. I-DUNrEG..L'I CASTLE, Kapt. ROBIl<1!01I
, -
luia Bootu JOOr K!tgelud, Jta Lu Palmu
'fINTAGEL CASTLE, Kal't. Rt.ll'.DALL, omtrent

HApril .
HARL1W H CA.STL!, Kal't. CI.lII'OCK, omt",nt

I 5 A PM ~ ria :,it. Helena cn Ascension
ARUNDKL CASTLE, Kapt. WINDER, omttent

28 April
DOUXE CASTLE. Kapt HAIlBI~, omt""nt lt Mei
l'n;,SOLL \' CASTLE, K"I't. WALI.ACK omtn'nt

13 Mei, vin St. Hdaua Cn Ascension.
r:.ISMORKCASTLJo:, Kapt. LE SE!:R, omtrent 26.; Mei.

WARWICK CASTLE. Kapt. _, omtrent lO
; Juni, Tla St. Helvna en AMOension.

kVONDALE CASTLE. K0l't. BROln'. omtrent 10
Juni.

GfARTR CASTLE, Ka.pl. WARDEN. omt.reDt 23
Juni.

rJ=--TAUEL CALTLE, Kapt. HElIDALL, OOJlrent 7
.Iuh.

RhuLAN CA~TLE. KIlI't. !ln no, , omtrent E Ju!i.
: Vilt St. Hdcna en A!'<f'.ell:.ioll.

AliC,S DEL l'ASTLE, Knl'l. WI!""';n. "",I ""m 2.1
' Juli.

iVoor Vracht of Pus&ge vcrvoege men
.ich bij de Agenten V&u de CASTL B
lfjULBOOT Jd.A:!.TSOHA.PPU, (Beperlu

Macleantown,
22 April, 1897.

Onderwijzer of Onderwijzeres
BENOOOrGD. A. T. RUTTER,

A PPLI ('A TIES zullen ontvan_
vangen worden door den

Ondergeteekende tot 20 Mei e.k"
school te beginnen na. Juni vacantie
voor de betrekking ~an Onder-
wijzer óf Onderwij7.eres voor de
Gouvernements School te Thid-
staDe. Salaris £60 per jaar, met
het vooruitzioht van nog £J 2 of
meer, en vrij logies (board and
lodging).

De gt>lukkige applicant zal +e
Dordrecht St,atie kosteloos afge-
haald worden.

JAN H. GREYLING.
Thirlstane, P.O. Bokspruit,

Barkly Oost.

'lIAKER mn de beroemde Kolooiale
l' ..INNJ<:S" en" CRIGHTON" zadels.
bekeni over de geheele Kolonje. Zadel8 op
OI:der gemaakt v",o £3 en meer. OlJde z&delll
nienw op!:(emllilkt of Rekullr lUIgemaakt
'l"oJg1!tlS pa.tronen van de kl,~nten.

TUIGEN
Met de Dieu we SChulfstreng, om het
schlwen te voorkomon.

yraa.g om Pnj,Jijstcn
2a, DARLrNGBTRAAT,

KAAPSTAD

-

PLAKPAPIER. '
, Voor gij elders koopt schrijft dan

eerst Daar flIIl
. 'U_ZON LZJN

KONINKLIJKR MAILDIENST

-----_ .. - _ .. , -_. S-USTAF ANDERSeN & Co.,
35, LANGSTRAAT,

K.AAPSTAD.
Toor mOlUten VAI1 b1l11

PRACHT1~ PlAKPA~IER.
Koop van 01l"1l T.... rt .u ........

aitki8lling ~ BISP..A..4RT UW GIILD.
VERF, VERlns, BOBSTKLS ....

lugste prijren.

Gustaf Anderson & Co.,
ai, W9S'l'1.UT .t.umu.

QlIOJ 8TOOllBOOTlLUTSC1U.PPIJ
ca~lEI_.KETI.

D' Mailbooten der Maa.t.Ioh& 'j TV-trekken van Lapetad __ 'irllgeland
ria ::Hadeira, Om d('D aadft'all W~ tG
, llV D..m., al. onder ~de

I VOOR ENGELAND.
" ~l-NORJI[ÁN (Twin Scre"'), Kapt, HOLOliT.

He.i 5-TARTA.R, !lapt. MORTON.
" 19-1IlOOR, Kapl. GIII"E~.

Junll2-SCoT (Twin &r,.w), Kapt. L.U.JIER.
" 16-MBXICAN,Kap!. RETNOLDS,
" OO-NORM.ili (Twill Sere .. ). K.a.pt. MOLO!iT.

Juli I~TARTER, K8.pt. H{)IlTON.
" ~MOOB, Kapt;Gall'I'BN.

AANGELOOPEN
OP 30 November, 1896, op- de

plaats van den ondErgetee-
kende, 1 zwart merrie Ezel, onge-
teekend, omtrent 8 jaren oud. De
eigenaar kan haar terugbekomEID
mits betalende alle billijke kosten
ook yan deze advertentie en indien
dezelve niet gelost wordt'voor of op
15 Mei, &8ll8t. zal dezelve door den
ondergeteekende als eigendom· ge_
houden worden Voor de kosten.

F. J. BESTBlER. MONTAGU
Weltevrede.n,

dist Malmesbury,
28 .April, 1897. G. P. VAN ZIJL,

Vendu- At8J.ager, Algemeen en
Wetsagent.

CEVESTIGD SEDFRT IS7G

KANTOOR :-BANKGEBOUW[:~

.BEZ 0 £ I~::
Yan Duyn's Logies Huis,
Te SOJIERSET WEST STRAND.
Term.n billijk en goede behandelt"'-_._~---------

KEN~ISGEVIXG"
OMTRENT den 15don Dceem-

ber, weggeloopen een zweet
vos Paard, gemerkt H. D. op rec-h-
terhout. .

Laatst gezien in de nabijheid vab
Piketberg. Een ieder die bovenge;
noemd PJard aanhoudt zal volgens
wet vervolgd worden. .

S. J. VAN DEJt, SPUY,
Alexandria,

P.Q~,KJipheuvel.
q

Deze Maatschappij, een zuiv~r Kolon£ale In8telling en eeD der
otul8l gevB8ligd~n in de Kolonie sluit nu alle soorten Tan. Brandver_
_kering tegen verminderde prijzen.

Voldaan hebbende anlt Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat il lij
ook gema<:btig-J uaar lJe:..:igheid te "errichku.

Agéntsehappell in al de voornaamste Steden en Dorpen van de
kolonie alsook in den Oranje Vrijstaat en in de TranavaaJ.

W. J. MERBlljGTON,
secret.ria.

STUKVATEN L. '
KUIPEN' r !
IIOGSIIEADS !! !

"

•EN alle soorten 'ran Va.1hn":
te yorkrijgen tC'gt'n de laa"",,: ,

Markt Prijzen bij Jen Onde~g('
teelrende. .

GOED W.ERK GEWAARBORCD.
. lt ZUIDMEER,

Lady Grey -Straat,
Paarl.

Uitiregut'n door de Druk ker. MlUl

de a.ndl de Vjllius ok Co .. lie
bu A&olQor~ na.&llli ~ .Ilru¥
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le 1 vorzlltersstoel III om

an deo afdeeltogmlad _t betRlen)-J3311181
ber\!tlHe de ed heer Wleuand, wat de kerk voor
weiderechten kljJgt lil meer dan wat ze Uitgeeft
DIlllIWill! de gro la Yuor ollt.spannID81'grond ~
geveil voor bei publiek Spreker geloofde met
dat ae uitslag der door deo ed heer NeetblUlg
genoemde electie II pew,s vlln een compromUI
WIUI zoo.ls bepaald UI dIt hUI8 g"zegd "114dat
er "oest gePlukt worden De , oorstandera
der bill wilden van n er mpronns nIel, weten
Er werd maar om 9 morgen gevraagd had de
ed I)eer gezegd mul' dat W38 kOfl~bare grond
eli dlle Wa.!! III Rondebosch heel wat waard Men
moest ook filet verge II 1 dllt er Uit Mowbray
tegen g~pellt neerd a lIS DuO had Il J nog zoo
even een pet till er te:.en gediend ondel wekend
d >0'" lO persoue en dunronder warou naast
el:cabder de namen van don RoomlKlhen pneste
on de 1 Ned Geref p cd kant (VIt 8 1ll1lJver
werd er II r o en} Spreker zu, d,t bn danlaan
geen geloof oloeg );l, I hl vol dat zelfs de be-
WOl ers an Kaapstad eo stern n do saak bad
d e ] wn I I I de VOOIww rdcu werd gozegd dat
hot publiek er eon ontapn oo!,"'g"ood Zou heb-
be 1 eo dat "a. liet allee I van Rondebosch

De ed boer Keyter"p ,k ook over de wel
gerl I", der \OOrsl.allUUflI ID tut een ,ergelJlk
le ~o nen Voor 1101 0 I ve p kon bp DIet

U" !FO Id wa. de overheid der
Jo ng~bche kerk gogo 0 net bepaalde voor
wa.aruao er daar me I Icn ~I I] d op Iemand
moest ImU8porteeJon '<' <UI dat de bisschop
Maaf deze had goon IDlobt den grond te Ter
vreemden De kerk _ag nu dal ze een goeden
prIJs koa krlJgeu en nu wilde ze bet pubhek
VIIU ZIJU rechten d >or den gouverneur gegeven
be roven om d t klewe fortl1lntJe aan de ker!.
te bezorgeu Al. de wel aang euomen werd
-zo I er ourecl t gepleegd worden en daarom zou
spreker er legen stem nen al sprak men ook van
I au er van kerkgeuootscl appen on zulke
praatje. moest men Ire er laten staan

DtI cd beer Herholdt had gehoopt dat er
OeDlge verstandhoudlOg tUS8Cben de dispu
teerende parttle zou gekomen "t,n omdat Z Ilks
In dIt hUIS verstaar werd Omdat dat met
g-beurd was stolde spreker voor bet
werp over .0..' maanden le lezen.

De ed beer an den Hee er zeI dal de voo
steller vau de b 11 mt e gen mond lOU geoor
deekl "orden Deze b d n I gelegd dat de
grond al•• rue grond ~eooven W:ll! Nu welk
recht bad de kerk er da J op De negen mor
ge I waarom men raagde wl\8 meer waard dan
al de :!lDdere grond In welke posuia vroeg
spreker souden &, komen d e grond gekocht
haddeu eu veel geld daarvoor gegeven baddeo
omdat lU dachten dat ZII een vrIJ en onbelem
meni u tz ch~ zouden hebben? In bet huis was
vcr<taan dat er een eomprom • ZOu zIJn en er
was mets gedaan daarom kon de raad Uil nets
doen dan de bIlloer zes maanden lezen Ab.
de grond voor hetJubhek van Kaapstad ge
geven was dan h men geen recht dat te
verand ..ren En oeral op de w Jle waarop de
bovoMuDg nu toenam zou over I o jaren bet een
zegen _ Jn als er een vrU stuk gr ond 1II'1l8
bet publ e~ z eh kon vermaken

De ed beer Van mIll zo dal het du lel,k
was d II als men voor de wet zou stemmen da
zou bet publiek object e maken stemde men
er tegen d n de ke kweel 1\ 0 bad de raad
do del k tOl verstaan gege en dat men t teen
OVC eenkomst moest kou en Dat was n el
e "h u zool Ing dat no et god a IV s za"
, reker g c kans t~. me c dus IJ I
de zaak t I lo I c z tt g u tstelle
om de meuschsn nog oe k I~" te 0" en ov ee
le k 10 n

De J l cor Bot h r secondeerda

f \ \\LHG 3 MEI de. R edaJ Uil ..

-ln wik een krjtieken tIJd is het
PU roep lig 0 n dCII toestand van ons
ziJne vertcgc woerdigers cn ,. ~_geerlDg
voor het volk te brefl~n V ...n do
die Vnjdag aroud stemden op het

Merl" ru li o] de reget'rlO~ nog bet
wen van I eL land btoZlt, stemden 36

d regecl np; Daarond e r ZIJn versebeide
die openl jk Il I et buis verklaardan da.t

ve Irouwen hadden," de regeering
I U c, et wel met haar zouden temmen
m I Loters sternden 'OOI Zlrhze1t-en Als
del I ulre kt dan bl J' el er 31 OH')" Er
cr 8 de meer of rmn get.ol den :tijn te
men I Lar d n 11eClls I HUI Rhodes dUB

er LU de u msJ,e mate genomen "lccht~
over 1\1. ol tCl steuners 'an de te en
regeer ng"\ .. I" bl men flOg 5

d e net voor- de r~eerlllg hadden
omdat ZIJ overtnlg I •Jn dat deze (de
g) door Rbode. I ('~ee 11en "emld IS
e genlyk 18 st en ore·rl hJ.en nl

teuncrs vun bet I oei voord~gc ~UV"1

1S95.

BT
'PIJ

r
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1011

lel
ot

26
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dat men zulks n ct

e \I erd e ndel k aa genomen
tocol "err! na genomen en bet
dat direkt daarna om II uur

HANDEL EN NIJVERHEID
I oonw KGO~l \ A~GSrE"

augsten voor de week

..
" go

" t< d" =~ " " .... .,
ê- v.,

-'""~ .., a-" "e cl «-

OFFICIEELE KENNI8GEVING'F.N:;;;
*-

ra, "r rn Icn supcn te lent
• nl Jc tafel gelegd wa" erdnagde
Woe .In~

wETGEVENDE VERGADERING

\IIJD\t APRIl

j()l{A""J:: BUIG
-(P r I legr ....f)-u,. markt sk~enW:>

f TI t ~ 1 und 32 3d t rench HIlnd J ..
\: rk 10 I.ol> """ IJu IDOnd. 16. Bon:w~

w ~TB ))iT\\ ERrE~

nc eerste m ruster stelde voor dat bet rap
pol t vau het Melect comité cp vute regeh eo

DAMES wer-scbende do allcrbeste waarde te
bel ben ID borstrokken konsen haadsohoenen
en onderkie ren behooren direkt te gun nam:
lIIOlTlSOD & CO PlelnKtraaL-Adr

W I LES 'EST - Hebt u onzen wonde.-ba.rl!"
voorraad dames Ribbied wollen vut. &_1!WJ1i
tegen Std per stuk? MotTI.8On & CO plein.
,nul-Adc



Transvaalsche VolkSraden. Hoeksteweggillg te WOOd.
- stock.

NIEUW .NED GEREF KEBKGEBOUW OfDE OPENINGSREDB

[R~terl-idefJral1lme" J
PJU:TOa.u, 3 MEI -De volbrn d "erd beden

middag formeel geopend door ZOD hoogedehl
den jlJ'eIldent In den loop 'Uner rede maakte
de pl'ftident ge"'a~ van I et overlndeu van
komma.odant Pretonus 6Il baron Beelaerttl ~110
Blokland alsook VI'U ,",et t idd!lk rer rullen l'lU
dli!QI J?OSt door dr Leyds HII vroog den raad
IICbl1tlcingen te maken voor de pros c;!eLt.!-ver
~ die hel .olgeude jaar plaats v ndt en
herin.Derde deu raad ook dr t do ..erkJe~lIlg
van een atAata-seerotAJ"IS voor 19 dezer pbat.
moei bebben en dat dr Le} ds berk esbaerwas
Zijn boogedele verklaarde daarop dat le ,..

pu.bJlek fl<>lr 10 vneDdschappel jko betrekk Dg
_taat mnt ..reemde mogeDdheden en 'erklaa.rde
dat bet alll steeds ook nu zUn stre.cI s dat
due bctrokkJngen ondanks OIl"UD!tll!O I vloe
den, tnogen yerstnlrt "orden De pres dent
m:l&kte daarop meldmg VOnde verdragen 'OOr
DIluwere 'ere..n.Iglng en HO<'g den raad ~2
Jum toi "'n otlle eele akant edag !o verklaren
tweere Y&n i dIamanten jubileum dar kiorunga
en tot een teeken 'an sympatflle met hare ma
]estwl

Mutl'e£e en met Oetrekk ng
vQrdenng" <an de bandelsbetreklm ge.!
ovenge ¥IU ZUId A ft ka
1I'Ordt'D
Met betrekking toi de

,kit. ltlNifdnGht. ..,. 'il, H tk Jf,Ukrt
rtéhle,., BIM;!twt«JCtit Nan«lQ'1') DR 0

BeZA1ERD.4,O 1 MEI 1891
Demen

Een eotrelIponder;t alt Sutherland moord dat
de heer BI'IY ticlr Illethenuuwd behoeft te ma
bn 0",," het IICht'{J;VerI ..an den heer A J V18
eer die - )1&1' lling I"*pelrtea:r 11'&8 Vw.ar
bedankte all! zoodanlg toen de boofdmsr~ltteur
daar kwam en Va,l:) toen af ging het veel beter
AI de boerer ID "Uk no 1 hebben miosien.
één m... 1 gedIpt eo de dllp6D zl/n wo ver oom
bekend IICboon

Een man voor re,cht ,.an Cényeg Wll we
ten welk recht de heer Wilmot ~f,left om te
elilCbcn 1ht de TI'lIJ13:vaa1 gelIJke rechten zal
ge...en aan de Eogelacbe en HolJandflcJ:uitalen
De Trannalel'll ~n bus en de OIUandel'll
ml;)eten .neb aan tie ",ett.n des !&oda onder
werpen, welk recht zOlJ een Tl'Illlllvaler hebben
om lo Enpland g"ulee rechten voor dm talen
te pan eisehen ? De 1!lngellchen li' Uen het
~temrecht bebben doch a.I~ oorlog komt wille..
zjj DIet het land h"IPiln verdedigen HU 18 van
geVQelen dat de Tranavaal de echreeuwel'll boe
eerder b"le liever 0' er de grenzen moet zetten
De hartbt-e schreeuwers Z In de kapttalisten die
al hun geld m de 'II'Ilnnaai hebben ge
maakt

ons e
eenlg

\

Gruskop Middelburg
27 Apnl 1897

[Voor zoo ve!' OD' bekend bestaat er geen
manier waarop het parlement eeu tuner leden
tot veraut"oording bó J'Q<lpen voor daden
bulten bet bUll! ~ De heer Rhodes "U
prenuer doeh beeft w«aokt voor die betrekking
en dus heeft bet bUll! met hllm gedaan -RED J

U" d" diell.V
M J PilI:: I JIlWS

AD:III1l81E
Da heer Wilfred Tpphan RlChardson werd

all! procuretU' to.ege}atep,; dim eed te "aroen
afgenomen door dell IIIIIJlátrad van POn®land

PllovmONEELE BOl.
Moller 171 Dil Kock -"Pro'rUloDeele Ultllpra&k

gegeven op een promea.e "an £32 lO.
Shaw t:~ Opperman -Provlllloneele ultapzouk

op een ~erband voor de &Om van £150 milt rente
en kosten toegesLaaD het vaatgoed executabel
te zun
Cómhrlnck 'DI Gordon Outie -Uitspraak

gegeven voor de som van rngedtende rekelung
QUID V8 Gordon Outie -UJtepraak g geven

"oor £25
CUDnmgham liB Gordon Outjo -UItspraak

gegeVQD voor £1 aW
KIlDe!. Cl Le Du -Ultepraak "erd g.g~"envoor £24

en

De
Koek

Dist, Hay en ScJu.emer
GrlqUa8tad 208teu Apnl 1897

Het volgende IJl 0118 ter pubhcatie toege,wD
den door bet distriki!bestuur van H.y_
.Aan deo heer ScUI(J;I:Sf lt

M,nheer -Wrl de ondergeteekendcn COm
mlMloledco benoemd door het dUltrlktabestuur
van Hay I!oboudon op den deser l'UIl gelaat u
ed mchrift to doen tookomell 'an "en reso
lutlo genOmen door 'oornoemd bestnul' alavolgt

Het dlsinkt*beetQql' van Bny IJJ ver
!rt dermg to Ort lUl'l'lad stelt op hoooon prus en
danH Il ed I 'IJ tv1 ,lr 'oor bet 0 ers urokkeo
onparl)J 0 en rn~nm(}edg getuIgen1$, door u
ed gogo; en 'oor t lUlpenale select CóJru"';
on erzokcren u dat ", I bilt "olste vertrouwen

li stellen NI lI'l hope lilt g I II dli er
trouwen n .t 0 ... ~ardlg n aken wIt doch sreeds
z tit tooner drrt Il' , een ware vriend Van \irib
e I eo I gplirOllll'c vertegen voonilger van Owe
kre'eMl bl e su t

W, hebben de eer 0 s te nocmou edele uper
uw ed les die sl" Ihge d e aren

W J A ~ I rz
l' T C Z JL

REflABJLITATIE
G-erehablliteerd .Un Paul Phrhp ide Klerk

Adolf GUlllltnan Ed"'ard Tbomaa Plit en Joban
Samuel Gottbeb ReJnecke

GENERALE ~WTIES Kost 1
WOODUF. Hl II \:1>'1' q, co ,,. I 1

Een naowek 'oor het lU hel!lag nemen van
bet schip Gregar. wegens I et DIet leverer 'an
zekere zakken chemlllChe meltt ter waardo 'an
£U .. erd ~e.taan zullende echter bet schip
erva I ontslag"n 1I'orden loo een sec lIte I 00
.£GO gegeven wordt

I;>; 7"U'a! VE li ~UF r lRll lOl \ L' IF.

Een tul" '. voor de oe .ooml1l:; ,(u) de
groo ader.us cumtor van do POl sonen Cl e '1en
UOnmen der 1,,0 ongenoemde mil de')"r ge klO
der nl.stede 'an den vader <!ie he. n '"
Ian lolde el) ,crwaarloosde werd absoluut gc
ma ,kt met erlol aan den adsr 0 Il aan, >ek
te doen voor de beno ml g van een a ider en

Iu de Bo
ledene

1 Een I
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Een 1
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Een
kcuk
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Een H
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Een 11
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Een H
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Een H
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EeD 11
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11 Een 11

plaats
12 .icn 11

, laats
13 Een 11I

achterj
14 Een H

mgcsJot

heer Rhodes en
AfrIkaners

Dr
[Il rg

Rutherfoo"d Hanis Voor
comite t

\ A ~ I ~l ~ ~ I x cx
A I zoek ou 1 J c lat e oen aci o tegen bare!

ecl L;(cn ot om ber.tellng van huwel rks El htcn
of anderszins orr ecbt8cheldmg .rn to stellen
WCl u toegesto.nn

f E flf V )I KA IJ R x ~O\. \Jl E

Appl catie II erd Loegestaall om een rule n.
klagel'8ten ecbtgenoot oproepende redenen Aan
te toonen wn1\rom Z I niet f. Il Jl' {rr. Eren
MtlO om echtschlcdmg tegon hem zou lodIenen
weger 8 beweerde 0' erspel

tri IV. \AS' E lE III~TO~
Aaozoek werd toegestt1&ll om per CttatIe den

echtoeI oot op te roepen redenen aan te toonen
waarom z) gee I actie tegen hem zou indienon
om rest tulle all huweltJbrechle I andel'llZlni
ou: echtllcbeldmg wegens kwnadwlll ge verla
i ng

15 Een II
voorb

16 Een Hu
kamers

liT 11
bevolkte plek
zeer gToot z
17 Een DuI

kamers
Epn Dl I
kamers

Noordzandveld (Clanwil-
liam
c

J.8

EFn CQrr\lspondel t van RoveD Ohfautllrh er
dUllrIk! Oltnwliliarn ertelt van b tafbranden
VIl ec I plank! en de ge~olllen er> an onder de
mr III eLetreklrJngen \\ LJ kunnen zulke stuk
kc DIet plaatsen

Deze el",

geld-beleggl I

kort verwach
meene voorsp
te beleggen
te gelegouhoi 1
kieslijks en ,\

AFRIKANER BOND. De Elg(l!j
wordenHANOVER

PUllheke "cIJPder ug gebouden te Hano,.er
op t7 Apr I aln

De non Her, an het dli!tnktsbestllur de heer
J A 'an Z ,I zei dat het doel van de vergade
tlng 10'118 om de geMlIge 8 van den heer Sebre
ner voor he& sJUiptocht comlt~ te bekrachtlgen

D heer GP, an den Heaver werd tot "oorz tter gekozen
D heeren 0 J JOOl!te P du TOit 0 V I

Joon D P du To t en G VIl oen sprnken teu
guns ~ an de getuIgents van den heer SchreI
el Il ft ge ende het \Vaar gev08lellder Afnkaner

kolor Isten elo oordeelden de boudIng 'an d I
heer Venter L \\ V
De volgende re>'olutle werd eeoparlg !langenomen _

Deze gr .. te rgader Oi van lOWOners Yan
het d rp en dlstnkt Hano er bes:Jult met alge
meen sten mell d lt 8 Iieeren 8clrre ner 8 ge
tUlgeD 8 voor het &elect comIté korrekt Is met
betrekkllIg tot de 8)mpathle der iolonll!ten met
de Tmog,anl t.racbteuda de lutlanders en kapl
tabstcll de ool'llpronkellJke bewollel'8 van hnn
gehoo -t-el"1lCht wo dallr door ben en Irun "oor
onders gek lObt te IJerooven De kolon18tenzIJn 'orbaaS<! dat de heer Chamhet1la neen tWlllt
z.oekt Ie verwokken door de Trans.aalsche Wen
te onde,,"ookt'o In plaats "aD den s!Ptptocht ell
de Gech&; terde corruptte Z I \'"ert.touwt dat t
comlt€ OOpart Jd g Oll llbevooroordeeld zal hande
len en en bloedlgen str /(1 tul!llChen Errgt;lscben
en AIJ kaners In Zwd Afnka wl ,erW/lc:I'en
bet welk I et doel "eh oL ru den JLDgobond d e
eeu kie ue m nderhe j "an kolon ~ten \ cl togenWnordlgt

Verd I' werd beslot.en _
[)elP \ ergader 19 keurt kn sterbte:lf de

v(l!'klnMog \an den heer' enter LW V "oor
het Ilele< t com It.. laar bIl geen opdmd t had van
de kolor lale Afrilcaners bun vertrouwen verlo
re llebl>ende e. zulk~!lp e gen .eram 'oorde
'ukhetd leed
Daar Il 8100t de ,.ergadertog

D J \ \N BEEf I F:~

SecretarIS

KoloDiale \\ l
4, Kerk

(I L U Cor e~j0 l~

ALE

Een aa Iwek ont f [XL'1"'r, tegen de
Groentlpllnt ell Zeepunt fr&mway maat..cbapPU
een actie ID te d enen VOOr Mchade. ergoeding
wegens perseo II ke kwetsuren werd naar dell
beer ( al arn 11 een certificaat erwezen

Till Ktll 8 t I;II~

Een aanyek om een order den respondent
ooulukendc zekere kosten te ue ulo oan ap

pltka t el een auller Il eel znak OUt het ror I
gaa de hof te W rcoster IJ OctulJer IH~G I,oe
gekenp voordat h (respondent) net Z)IJ tIlak
teg;>n hem (apphbnt) 'crder VJOI het hoogge
ceL tabof gaat werd toegestaa
Het hof erdaagde tot Maand Il:

WORCESTER PUBL

\\ lUl E

10 Apl I JH)
De J larl Ikscbe roz nen ter Loon.telhng ({Iste

rea nam dd.g 011 er ge~Ollden was waad"k em
.ucces Do prodnkten werden lator ter erkoop
aangebodet Onder I~ koopers lO' Iron de IcereD
T D CartwrIght ;.t' .LewlS G l\(cPhersor
en plaat~el k de heeren \v Hall & Co W C
Krone J Bosman Hammerslacbt & Co en VHarrs

Een groote hoc~eelheld werd u t de band
ve kod I aar verscb lie de k~pers Er ~ aren
:q n""II, lOgen eI tegen .. OIJrdlgende onge
eer 4 I IJ roz Ir en De pn zen behaald ware

Il_ 'ulgt lo""" tuz ne 1 3jd tot 4 j per Ih
trOl! roz!) ler ~d tot [)td Het oomltc dat de
beoordeelaars begeleidde be!.tor" t de heeren
I" Bo~mnn' Har;J'J'; eu den secret;u 18, den beerJ F Ohtf
De tentoonstellers ware I nlgernee te, reden

Het 18 sp tg dat lV J onze boere I n et er toe
kunnen krUgen droge 'ruebten wowel als
lozlJnen ten toon te .tellen 13 deze.oo. ar
als roegere teutoo siella ~e I Z II de GOlld n
boeren n et voorwaarts gekomen om to com
peteere I mMr z hebben toegel \teu dat e
UolJert80n e) MOl tttgu boere zOOtiI.meI zag
li t de pr.1 ~~t reed. gepubl ceerd heon
I pen m t b!Jna al de prll'..e 1 zoo.u. de beel..,
P r le Roux en P en T Marnls van ILobert.-
son en ]\[01 tagu Inderdaad als de fam lie
Hamman en de RabIC. DIet meded ngen Uil de
competIt " slecht. wezen tusschen Robertson enMo tagu

I A I I T I Ril R)(lP' H 1\

De heoordeela..'U'8 "areu erbl ,d 0 eI I et
gel eel eene erbetenog 'ID I et I rodukt op te
merke too lende dat mer lOr" vuld ger s gc:
weest.n bet berCJden eQ verpakken Het IS
cene erbourng voor de Leoordeelaal'8 te Il den
dat de ro~lJnen producenten, aI d t en omhggen
de dJ>;tnJrt.en t{)() zeer !l'efaald bebben ,oordeel
te tI ekkell u lt de Ultgebre de pr )-1 ,st, dIe
voor de cerste keel dIt ] ~'\r ID "crkl Jg trad
ertegen woord gen le .£>)() en 'OOtllcnlDg ma

kendo voor 'Uf pr Jlcn n elke kllL'!Se'an 1088e
au tros-rozUncn Het doel wus bl klJMr kIeme
produccnt.cn aan le ruoedlge ook j,e enoonen
Dc Leoonleolaars IJehvl)fdell de 11' ,sbmd tal
een producent toc te latCH ul meer dan een

er kla..'I8ete competeeron De beoordeela.ars ge'en
hunne waardeel'IDg t.., kenne u tall den _'re-
talie en COm] te \'001' de l'olmaakt-e raug
Iklbiklcing waudoe:r IIIJ IQ .tut W&roD hun
wedt ~makkelult en ~ t", doerl

(Get) J D CAlh Wll10liT
G M Tana/(
T W ~"Jf

MAANDW IMEI DE Onderuet
fontew d c

Een zegel! VOor lIjders aan
sleeh te SPIJsverteermg

JUBILEUM

SI r~En ts B\ r~fR

Een akt e Oor echtscheidIng wegens wange
drag an de vrouw .Ad'okaat I!!e.'\rle 'roeg oru
ultlIlel tot I dezer
roeg es taan

DU IT.)( "I~G

Deze maum ~ 'all de l'tarJscbe !liaI11l11el'll
gemeente dlel de oor het liof td ok ,teil
Sea Ic c McGregor v 0 kl gpr I nc. Cn
(i ",I a oor verweelder H dJe Jakoef du
lot CII anderen ga en getuI~elll5 waa na de
zaak e-IdMg I "erd

OP 11\

W1JK KLIPSPUl:fT (A")

ZEEKOERIVIER (PBrUI
lOWN)

PI IlIH". Th \1'" Hu HU", (if

I t'l Aplll 11i!!7
De heer C J MaroIa VOOl"%ltter

aa.n~ ezrg Notnleu der vorige vergaderI "'
en goedgekeurd De heeren P du PI08lili '"
Munu" deden el'!llt\g'-an guld aan de de
Er Ol d heel wal d seu"" e Il er deze l Jl k
efj euilcl]k "erd j ~Ioten te collektcer n
kQ!!fcn van de deput.alJe en de be u
der \\ alt cu J Mara .... werden ... g
kollektanten

Beo.lole den beer P S du 1" t lt
8enotkorueru.le ~adenng LJ "Le II
dank der ~~ ga I nlg te on! an~e
en kosten 111 .. erband met de ror j
tat e

(..eie zen li t 11l<ldI;llng va" 1.
om eene ergadenng op I Me !,c I I I I
!e wone 1 wanueer de beer M J I
ergadenng aid lar ~al toCllpnch lJ

ultnoorllgJ 19m dank nan te r emeu
Beslote een pe[lhe aan le regef>1

den om Z<>O tel mogel Ik te do< d~
ZUld A friks te IJewne.u <Lur I
lllenw8bladen iJbJkt dat er een zek
n de li:oIollle 18 dIe er op
Vl'efie In Zu d Afnlo. te 'ent.oren
F J Jooste "prnL: OVt'rdcOl b II Jk€" z
I et sluIl'lO<'ht onderzoek VI'Nt "A r ~
den heer (;1 amberle n die In plaal!<
onderzoek behoorhJk In te st" IIcu ,
~ :vaal.scbo zaken bemOOlt De J
bad het recht Jamc!'!Oll en "IJne makk
te ScJlleten maar ~IJ gaf hen 0\ cr l.: 0 i
ilChe regeenng om gostr-.i(t te "orde
ZJCDWIJ? JamC80n tll n et D"'Lr
gC8traft, en Ubodes u; vr ]gtllal.en
WIJ nog een!g vcrtl'ouwel r de
flCbe rege~mng bebben !I< een \\
nu Weer omtrent de drittez. kWe..ll"
die gehmme ml8ijle, efl tU!!SCb"l "
Ellgelliche regee lngen ter tafel gel,,~J
~ullen Wl) nen dat de 'ol'lge reg"" .:
oodel' uQg<ll een Afrikaner 1- aure ,cn
belpen lO een oorlog tegeD de rrall
Tl'lUllIvaal bn geen 'ertrou \l'en n z
regeerml{ hebben
De volgende wapenschouw ng "

op de p1aat.Naao"llOOri op dcnlaat.clár- -..~ -MeI.
..- I>aana eJooi de \~derllJ~

fLUie ~Tf1 Heretanl

TE

\1 R B

Gelegen hal
3000 Eel"

KlIII! en geRei k
Eerste 1\

De U"

\dn l.: Dse stond he: chuld g I dnt b J den
a 7. JD bLaS den beer M L Neethll11g

op I Apr I had 'erlat.en met voor emens
It" c'(ler terllg t-e keeren H , werd schuldl

he.oodell en n oe.1 ee IC boete 'an dr e ponden
IJefalen of II ek tronkstraf Olldergaa
I- e!'!lte [Jf d'lllen 'an de ecl'8ttl week rlJ.t"-ater
en de eel'l!te Vler dagen, an de tweede weele rust
water en eenza-me OpslllJting
Aaron 1 a "schl~ter werd aa 19eklaagd 'OOr

• Ine r post,,,1 eld om In een derde kIWInltnlg
v m de 1uar! naar 81elleiooscJI over te komen
zonder een rellikaartJc HII werd beboet met
I(hl of dagen tronbtrat met harden al beld De
zelfde pel1!OOn werd opgebracht ~oor dronken
~chop III een derde kla8 spoorwegrUtuJg Von
nIS .£ I of 1~ lIagen barden arbeid
Catharu li Fowler stond beschuldigd dal Z J

Sarnh W IUemse t de lI(;hterplaat4 van den heer
HUf t hild aangeraud dOOI baar met eeu klip op
dell neus le sl3óln waardoor een wond 'Werd "er
oorswt ZIJ werd schllldig bevonden en beboet
met I (),> of I() <bgen trouhtrnf Dlet bardenru-IJCld

JaL-01 Lemutrd en Manm LQmhard stonden
bescbnldigd dat El) oD'll'"etttguJk UIt lien tronk
te Kuw.n''1er hllddon ontsnapt Ileiden wenleo
schuldig bevonden Jacob m~t 1 maand tronk
atraf met harden arbeid ondergaan eD Manus l-tdagen

ObrutWUl CUJ.>idostouQ beachuldïgl:l dai hu
Loulla du PIeaU 2 "D met &-!JDV1!ut ~
hur aangeDchUlad;gege"eG Hi) werd 1ICh~
beJOlldeD eD belJOll, <IPe* étD poDd of 2Q dIPi
troUitraf ... ~~

Y.rge~t nIet Woen c

VOOR JO <lS'U NlEt'WWlIJeI F.'1 n klefl<lmg
Jt,denl jlI'ObeW MOJTllloIl& co PlelDstraAt _J4t.

.Algem~el lj erg-adenng gehnuden te ]lIans
balskraal op J A pnl !8r17 met 2G leden tegenWOOrtiJg
( eope. ~ met gebed
De '00,"" ter ma.lkle het loc," der vergade-

rIng beken I nadat de notulen gO~ekeord en
geteekend 'ol aren

De heeren A J PIe, aar A J Steyn en de
secretarts werden aangesteld om ollder:o.oek t-e
doen w'like balldollUll'8 te Aliwal Noord lIall de
League behooren
Gerapp< rteerd werd dat er nog geeD antwoord

van den b cr Luttig "'lil! ontvangen én dat een
proklAInat e reedH uJtge.--aardigd W&II Hat gecer
tificeerde personen mogen lDenten t-egen denmdtlrpe!>t I
De he-er ~ J de lVet werd gelrozen ;.Is

Bond kandl(laat LU de lIalllltaande parlementall'ever"~

Op een 'raag "'an deu beer A J Pienaar Zill
de Vooultk r dut de petltres aan den afdeelings-
raad Dlet Ol een 1IettJge "ergad~ "'aren op-
eetroltkcn maar de tijd "'as te kO~ Olll te
wachten to! dé l'D{gende veqaderiDi-
De heer D C .N~.&el aal d. pe~ de

CI!OI!'&aak waren dat de.hoopte ~
lDeD 'II'etd.
~ d-,u'" ~ 1Il~ li. "Jltuu-J:

C&rna.rvon, 1 !lT ~'-lH '- 1 ~\ Df \ T \\ OE~

Stellen bossche maglstraats_
hof.
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(' uO

\

Voor gebnuk me

eOURIJ

VOOH
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