
MORRISON & Co.
vNtoonen prachtige waarde iD LlNOUUJl8 Viel"-
kante Tapijten, 5/11, 7/11, 10/6 tot 75/.' stuk.
[lem Matten, van af 1/· tot 6/11 stuk. Gordijn
Palen 1/11 en 2Jll stuk. Horroclraee A. caliCO.
1:2 duim, 11/6 per stuk. Horrocksee A. Calico
:1: duim, 1"2/6 per stuk. Crewdaoaa ~~j

en Finlays Bedlinnen tegen de lupte Kaap.
stadse he prijzen.

VISCH ! VISCH!
VOt1f' nw Tafel en voor uw Werkvolk.

Snoek. Geelbek, Ha.rdf'rB, Bokkoms,

llOOTJBS VA~ MACKgREL, ZILV_"
VI:SCH, GEEL~8K EN SNOEK. i

Atlantische Vtsscherijen.~
P.K. Bus 355, K.uP8TAD.

Pakhuisen :-Tegenorer ~beaen'8 Rout Pak.·
huisen iD PreetWioh Straat.

Probeer ons eens, ea Gij tut G~ Iapuu.

1f£
EZELS

TE

.MALMESBURY,
OP

DINSDAG, 29 MAART, 1898,
ao :ED_eI_
l!l goede conditie, en geschikt voor
dadelijk gebruik, zullen publiek wor-
den verkocht op bovengemelden
datum uit de Vendukraal, te Mal.
mesburv.

De ploegtijd nadert, ve-geet dus
Did om van deze gelegenheid ga-
hrui]; te maken.

A. PIENAAR.

Yan .ler Spuy. Immelman &: Co.,
ArtiL.\GER:S.

DE ondergeteekenden, behoorlijk gelast 900r den Heer J. J.
SWANEPOEL,Sen., die wegens zwakke gezondheid finaal besloten

b~~ de boerderij op te geven, en te Visch Hoek' te gaan wonen, waar 1. Zeker Stuk -Grond, gemerkt ~o __ e
hi] ZIch Vastgoed gekocht heeft, zullen publiek verkoopen :- No.97 La f, gelegen in het dorp I. LEVENDE RA VE.-l pl.,ar Kv Paarden, mina, 5 jaar

I. VASTGOED. Mont&fU, .!fdeeH.DJVIID Robertson, oud, over de 15 band hoog; 1 paar Schimmel Paarden, rteeld bij deu
( ) D I vroegerl:tnllendam, zijnde gedeelte heer M. Melok, een 2 jaar en een 3 jaar ?~d, met pedigrees, 1 J!Ul'
a. e p aats genaamd VAN RIJNEVELDS DAL. groot Vall de ftl"deaJde Erfpacht plaata Ruin Paarden, 2 jaar oud. ongeleerd; 3 RI] Paarden; 10 Ged~e

1,400 morgen bekend als een der beste Vee Plaatsen iD "Uitvlumfl'" getnnsporteerd op en Ezels, geschikt voor dadelijk gebruik; 1 paar . Schimmel Me~ ,'la
het "Groenland." De plaats is verder goed geschikt ten behoeore 'nUl den t.oenmatigen " jaar oud' 1 paar gedreaeeerde Bood Brom Paarden, 2 I'M oud
voor vruchten en groente cultuur, voorzien run volop KOFkeraa,d der. Nederduitaohe (Hengsten); 1 paar gedreueerde Donker Bruin Paarden, 2 laar oud
water en zevenjaartjes bloemen. Gere~rde Kerk te ~ontagu, (Hengsten); 1 lot Varkens.

(b.) Half aandeel in de welbekende Vee en Zll8i Plaats op 31Mei, 1856, goroot 75 ~rkaote 2~BOERDERlJGEREEDSCHAP.--3 BoJnragena. 1 Bok.
KLEIN WESSELSGAT, groot 750 morgen. . =~~ran=.rd :~~:::.;:,~ wagen op veeren, 8 Open Karren op veeren, 1 Schotsoh Kar, 1 Berate-

(e.) De alombekende woonplaats en etal op RIETJESGAT, IS59 • P klaa .{..plaats Kapkar op ...eeren, 1 Eersteklas 2-plaats Ka. pkar op ...eeren,
groot 89 morgen, uitmunte. nd geschikt voor groenten en II: Zek. Stuk Grond, gemerkt 3 Zelfbinder Snijmachines, 1 Continental Reaper, 5 Dubbele-voor

hte lt I dh d d Ploegen,l Dri .. wor·Ploeg, 3 Bnkele-voor Braak Ploegen, 2 l?ublJele.
vruc n cu uur en voomen van vo op stan ou en No. ~7 ui 0, relegen ali· boven ge- voor Wijngaard Ploegen, 1 Vijfschaar WijnguM ?loeg, 5 Wllngard.
water. DOemde, zijnd.gMeeltnan~noemd Onltintora, 2 Omslag Ploegen, 6 Paar Aohter T~, 7 SpaIl. Voor

(d.) De bekende Vee en Bloem Plants JAGT VLA.KTE, grooi gt'ODdCsport-.l ais ~erboven Tuigen, 16 Collara, 18 Zeiaen, Lot Z~, Kettings, Graven, P~kken,
503 morgen, prachtig gelegen annex den opstal Rietjes- op 28 llDlt 1869,grOOt7óTler~te 1 Nieuwe Klei.moleD, 20 Steenvorms, 1 Wijnpomp, 1 Dorscbmaohme. en
gat. . roeden, getranIPOrteerd op Andnes EJurine (Clayton en Shuttleworth), 1 paar 3 voet 6 duim}rlolen Steenen, .

(e.) De bekende Vee en Bloemplaats BRANDVLAKTE, ~~rDlKolver op 9 November, i 'tip Trolle! en 66 voet S~,_!_B~~!~~ Brandeqnalr:etel.
groot·248 morg en. lIL Z8Ir:er 8ttlk Grond gemerkt 3. WIJNEN en BRANDEWIJN.-De Wijnen zi.j; Biebeek

.. ~rond wordt zeer schaarach in bet Groenland, .en ~tijgt dage. No. 97 La (J, gelegen Ala' bovenge- Kasteel merk. 190 Leggers groen druif W~n, 30 Leggen ermItage,
lijks In waarde, zoodat deze een schoone eeleeenheid bledi aan. een noemde, zn!u:le ......l .....lte van ge. 20 Leggers Wit Frontignac, 24 Hogsheadll randewijn, met hout.

0- ~- •• e"_"" 4. GRANEN.-l00 mudden Zaad Haver, 80 mudden Rog. ,En
eider die grond voor verandering van vee nocdia heeft ill den noemd P'QDd getransporteerd ala
lomer en vooral aan hen die een winstgevende V rnchten en hierboven op 2d Juni 1859, groot wat nog verder zal aaugeboden worden. .~
Groenten boerderij willen drijven, daar de gronden allen slecht. 76. vier~te roeden, getnmllpor. ~"'&ll.1I"" ~:a:aea. •• ~.
omtrent één uur van den spoorweg, Sir LoWITS Pass liggen. teerd op Gideon Jacobus Steyn op .

'1' 9 Novembér; 1869'~. ,. G. W. KOTZE, Seoretana.
IL LOSSE GOEDEREN. IV. ,Zeker Stuk.Grond, <W>tn .... lct. 'li RRE·E'8 J & C A" la

N 9'J La . "._.. .&1 J. W, JJlOO . r. 0., 18 gers,Leyend. Have. o. . D, . II
noemde, zijn ~_lt.evan '.0;~.Ji.llUloUJlt:zlV\H· , 17 lta8rt, 1898.:~gg~~~~:SS j~~;~H:~:l~~~:li~s~h;:~ voor den slachter hlO:::Ver'~d;f£i:~! 28 _

50 Eersteklas Ooien Jnni 1859, ~".:15, vierkant _eI. _ll1.z- .....~e
2 do. V oor-bokken roeden, ~rd op FranS .....

~~ i;~~:ktk::~ (geleerd) ~;~~el Lensl~. op ,
1

Decem~ Pub Iieke V rkoop ing
10 do. Trek Ossen (geleerd) V. Zeker StU. Grond, gemerkt e.
1 do. Hij en Trek Paard No. 97 La ..g, geIégen ala boven- 'VAN

1 d genoemde, ZJlnd. gelleelte van ge-
o. Melk Koe noemt! grond. ~rt.eerd als LeveDde Have,Boercl..rtj"ereeclllOhap,

20 do. Varkens hierboven oJ>31~.Me41856, en 23 :!rut.raact, en de huur VaD"D· •• rII"
III. BOERDERJJGEREEDSCHAP. Juni 1869, gl!OOt 7,5 Tierlmn:te kJa. P~ • .,

roeden, getranaporteerd op Chris-
1 Eersteklas Bok Wagen tiaan Lourens ~ op 1 Decem. TE
1 do. Blom Wagen ber 185tr. ..
1 do. Snijmachine VI. 2;ekcr St\tk Grond, gemerkt
1 Voer Machine No. 188, ~pu &lJ bovengeneem-
lOpen Kar op Veeren de, Zijnd8 ged8elte van gen~md
1 Span J ukken (kompleet) grond. getranaï*1êerd ala hier-

boven op ,,3) :Mei 1856, groot 6\1
I V. G R A AN. TÏerkant roeden finMvierkaJit Toet,

getra08lX>~rd. o}J.' Robert' Henry f)E heer GERRIT ')laKSE TU SOHALKWIJK, eindelij~, besloten b~bbendl om "ij~
Steveh8, Op 9 November,·1859. ,boerderij op te genn en lich .til neda' ~ ~ na II]. I_gen tiJd Tim werk. en
VII. Zekere I&Ultken Grond, ge- un zijne kinderen hei o-rertelaien om de besigheid verder voort te Htten, heeft den V 'jd

merkt Nos. 213\en}89, ge~e en ala ondergeteekend" gelut om per l':ablieke !eiling te verkoopen op de pl.. teen datum rl ag, 25 )Iaart aanst.,
bo eng d· •. d lten boven vermeld, het geheeie van zIJn losse Ilgendom, n.l. : TE 9 "" V'"v enoem (\". I]n e ee .dV ..... ,

va~noemd eigendom getrans~r. a.: Klein Vee. 100 Aanteel Bokken Iii ~~

tee als hierbo-fen Op In Mei, 1 56, 2,013 ~{erino Ooien, goed geteeld, helft w.. "&o in April te lammen en de overigen in Jnn 1 Bul 6 Paard
groot 71' vierkant roeden en 76 76S Merino Hamels, • to~ 6 tanden, goed voor den slachter, 1 Paar Kar·paarden 1 Ezel
vierkant voet, eJl.f~ ~aDt roedeu 400 KuptJOhe acbapen. 1 Rij-paard ::;"i,

64 Vierkant ~.~reepectievelijk, 1,257 JUDge IICIh.pen,van 12 maanden. Boerderijgereedschap,
t;transvo-.rteetd.:op John Alexander 260 Jonge achapen, van 10 maanden. BBSTAANDE UIT:

:C.L 300 Bo",",n.· D.'ock~lU Op 9.November, 1859.' "!)só Totaal. I orseh MaehlQ(! 1 Leerwegen .Ó»

Caledon, g Maart, 1898. VIII. ~eker "Grond, gemerkt .. TAAIBOSCHFONTEIN," die een der beste plaateen in deze .fdeeling iI,!1 1Open Kar op veeren I Bakorop ~

I b . 10.l.- 'm~"·"· ns No. 19.1, ge.' ·le.r-..·,,_t_. bovengenoem. IICIericlen 20IteD December 1.1. ~r;.~JDltdoordringende regtm8,en bet ~eld 11 3 Dub-voor Raa. Ploegen
N.B.-De Vendutie za egmnen om ure Ui<:-" O~r'- __-'_ L_ 1.__ oot kl· iD tekwooudiiieliJ'n lEk n_, PJ-_'de,. v.nftd. e.....~. ."....... van genoemd. . .........t meD .. op ... 11re.......... gr en .ID vee een . n .·yoor nan. ......

met de Levende Have, die eerst verkocht zal worden en daarna fPf'ftTld~6~.·.·teerd ala hi';rbov,"". _ G .. V ' 1 Howard's Egge 1 Span Jukken
de Plaatsen. Indien noodiz zal de Vendutie voort gezet worden C' -- 1 Y'P -t"' _. roo., ea. 1 Span Tuigen ~ "PIoeg tuig

r' 1 1 . d d PI olf 31 ei, ~; . ' y9 vierDa.t 1 Pur Achter Toigm 1 Lange ~ (,-
den volgenden dag. De verkooping ZI\ p aats VlD en op e aats roeden en 6-(.. . . ·Wêt:,getrans- 8O-B.uteII. ! ~ voor Leeren 2 pr achter LeeIen

bOO P R la Plftn fraaie kar en rij Jiurden (wiDClmaken).
RIITJI8GAT na IJ ALMtBT IVIER. porteerd 9P'" " .!slin op 9 t PInIl jonp paarden. ongeleerd, maar lij pullen good bij elkaar, 2 elI en Toornen 4 1Vaten

NovemlHtr, 1B5~" .., sparen gedreueerde mllil esell. 1 Dub.•loop Ol'weer 1 Enkelloop oewier
IX. Zeker StUk :Oron~ gemer1rt , Hern... Vl~b Balic., Kal'lUl, TnigenmakenJle"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ No.190~ele88D. ali. 'bovend'Anoemd, -~ ~"J z-eec:l ha reedllChap,Timmmnansgereedschap,Zwln..Jl&. ~ .,K'WtI. ~ "'" "'" ~ .... ~ ~ , 0- 8. BoeJL._eA-~_. 80 p. rele,Pikken, Ur&\'en, Yorken, enz., enz.
zijnde eelte van pnoemd grond 1 Bokwagu, ftDgeririljke grootte voor eeue plaats.· Het gewone &88Ortiment HUISRAAl>,
getrans_pc>t1eerd ala hierboven op 1 8cbotach. kil' op nerea. en "'at verder op den dag der verkoopiJlg
31 Mei, ~1$06 ,~6. viflrkant 1 Teat kil', bijna nieuw. zal voorgebracht worden.
roeden etdi4 ~oet, getranll- 1 Bnggy, half slijt, 'J. C. STEPHAN,

Porteerd op :;adok Adams op 28 1 Veer wagen, gemaakt door een bakwame wag.,nmaker. . A;;ent vcor de \'erkonping.
Dam schrapel'S, ploegen, pikken, liielhonwel', graven, kruI"'agen~, ladden, pomp"n,

ApDn11860. and· . . 11 k koevoeten, eu., au. A. J. Bester, Afslager.
ti verkoops.c Jtiën au en on· ..

tant tHn.·· 4. Hui.ra.a.c:l. ,\I!odukanu'oOf, Ladingplaata,
", 7 Maart I b:l~.

AfaI~,foo~ ZQO~clall! tran· Een groot, nllt~ig en T~billeDd ,_,rtidlenl. 1<1"CC.' nm bic.r te melden, zooals men
Sport ~p~n. ~'i.~ koeten van .lecht.! vioden kan In hei hnld.,..n een"in den beer Va.n t'chalk"IJks stand. en dIl mee.,"
Kaart ~\'1'J'8Il$POrt~ alle achterstal. iederuoort hais meUel die eeue goede huiBvl'01l" verlangen kan ,.oor gemak en gebnIlk,

1!ge be~ngen,..b,Malve die waar· 5. De Huur.
voor de eigendommen verbonden
zijn, worden door den kooper
gedragen.

Het eigendom wordt verkocht
volgens T.ransport ;Akten eD Kaar-
ten, en .d~ Baljuw houdt zich niet
verantwoordelijk 'fOOr eenig tekort
en ont~ alle O'rCt"BCbotten.

Vdor, verWIN bi.ttO.heden doe
aaDZook bij. ~ Lntoor' van den
Resident Magisfn.!-t,.lfontagu.

;,B.' TlNNANT,
. ' ~BaljQw.

Opper BaJjoWll'.Kapt.oor,: -
Kupstad, 2lfaut, 1898.

1898.

RLIIIBUIY BDelJTBftSUDI. BI JOOGBUEI IUD
ASSDlDm IU!SCIUPPU.

Publieke

BRAKFONT

DE heer J,WOB G. PIIBIr, Ma
woonplutl Brakfontein uit de

hand verkocht hebbende, heeft! d&
ondergeteekenden gelaat :ma op

Dbl.. ...,_M ......,~ .
aan zijne woning gelegen ala boven· '
gemeld, publiek te verkoopen, de
ondervolgende Levende Rave, Lo.e
Goederen, Huisraad, ens., beetaaade
uit:

L Levende Have:
"8 Paarden:(ruins)
3 " (merries )

20 Aanteel Beesten
150 " Schapen (merinos) .:
100 Slacht Schapen "
140 Lammers
50 Aantetll Bokken
60 Varkens
1 Lot Pluimvee
n. Losse Goederen:

1 Bok WRgetl
1 Bakkar op veeren (nieuw)
10penkar op veeren
2 Span Tuigen compleet
1 " Ploeg Tuigen compleet
3 " Zwingels en Kettinga]
5 Zeisen
2 Ploegen (Ransoms)
2 " (Howards)
1 Zeil Krib
1 Lot Vaten en Balies
1 Lot Graven, Vorken, en Pikken,

ens., enz.
mHuilJraad in soorten,

En wat verder zullen worden ~
gebracht.

,JACOB G. PRIEM.
J. W. Moorreesjr. & 00.,

lfsla&an.
Vendu-Kantoor,
Malmesbury, 19 Maart, 1898.-ti

J!!£.
Puhlieke Verkooping-

TE

.JACOB SBAAI,
DISTRIKT

MALMESBURY.
, DE ondergeteekende, gelast door

den heer F. G. DU Bots, ,;al
publiek doen verkoopen,

OP

, .
.• r

i' __

"
r,
,I'

I

Yendukautoor,
Malmesburv,

---- ------------------
Publieke Verkooping

TB ..--- , ,'é (x)

PALMIET RIV1ERi~: .'.
AFDEELING Oaledon, NABIJ SIR LOWRY'S PASSé ~TATiON,

OP

31
VAlf1898. Zatetc1áC; .bJ[aCrt, 18~ 1.

Voor het l&gietJutakantoor te
lrlon"al·WO.D· orerkocht aau
den ~ bieder.

DE VOLGENDB:-

VASTE GOEDERFN:

, ,

vvx ZEUl. I\OSTBARE:\

HUISRAAD, enz.
OP DEN HOEK VAN HET

MARKTPLEIN, PAARL.
DE ondergeteekende zich van al

hare beslommeringen wen-
~chpnde te ontdoen, heeft besloteu
pilbliek te verkoopen zonder de
ID ins te reserve,

Op IllHDAG, den 28sten DEZER,
om 10 uur precies.
Hnismen belen :

ZITl\\'tI<.:R:-l Piano, 1 Music
Stand, 1 Boek Case, 1 Zitkamer
Suite, 1 Kachel Spiegel, 1 groote
Tapijt, enz.

Er:TKAlfER :-1 Zet aanzit Tafels,
:'tiahoniehouten en andere Stoelen, 1
Sideboard, 1 lot Boeken.

VIl\)l!S: Wasch-, Kleed- en andere
Tafels, 1 Harmonium, Lampen,
:-;riegels, IJzeren Ledekanten en
Katels, Vederen Bedden en Matras-
sen, Kamer Setten, Glas' en Aarde-
Werk, Messen, Vorken, Keukenge-
reedschap. waaronder een Bolinder
~tove en andere artikelen, te voel
om te melden.
;; Mahoniehouten Kasten.
De wed. PRILI PW. DE VILLIERS.

A. B. de Villiers & Co., !fsla&en.
Paarl,
19 Maart, 189S.--------

.If!L.. J!f!C..
wELLINGTON,
~ Gedresseerde Kar en Rijpaarden

(beide Juffrouws Paarden).
_ I Paar bijzonder groot en sterk
Kar Ezel" (Jong.)

1 Pa.ar vos Kar Ezels, :3 jaar oud,
dl' aandacht van Iiefhebbt'rs waar·
dig.

ti Jonge Ezels, :3 jaar oud,
1 Merrie Paard.
~II Groote vette Slachtossen.
1 Paar blauw schimmel Hengsten,

:, jaar oud, gedrpS8cerd, I'erstl' klas.
1 I'aar blauw schimmel Ruins,

gedresseerd .
1 Paar zwart Ponies, beide mak

in de kar en onder den zadel.
2 Amerikaanschc ~piders, twee en

vierplaats.
50 Kapat....r Bokken, yct.
30 Prachtige Varkens, waaronder

eenige oprl'cbtgeted(~e ZeugelI en
jonge Beervarhns ZIJll.

lOpen en 2 Kap Karren.
2 Mol- en :2 Boer Bok wagrns.

Eelliga W,~gen Tl'ntell.

op DINSDAG, 29 MAART
'5 morge liS ten III 111'l',

['illen bovengemeldclJ p11bliek wurden
vl'rkocht op· het eigendom van den
oll~i-gete~'kCIld(J I~ de. Kerkstraat.
nie!!enen Jio mOOIe dlCrcn willen
W'l~ w('nen de7.e verkooping bij.

ALBERTCS J. MAL.!..".
J. fRED. PEJTZ tt Co., Afslagers.

KEXNISGEVING
.\,1() (·rt'olilRnren !'n Debiteuren in Jen

1"",!t·1 van wijlen den heerjAS DAXIKI,
l-:llr:,.r:LE:'iHERO, "an Pompoenkraal,
,.r,le,'ling l'i'luetberg.

C KEDITEUREN worden ver·
i mcht hllnne vorderingen in

t, zl'nden, en alle Debiteuren hnntle
~h(ilden te betalen binnen zes weken
,",In af datllm, ten kantore van den
olidergcteekende. -

P. ROCHER,
Executeur Datief.

1':. llpienafoDl6iu,
Ard,'diD~ Piquetberg.

l7 Maart, 18~le,

-
~ .. JO ~l""'-' 1 ,~<';!:~

Donderdag, Maart,
Zeker 3 Onbebouwde Erven, gelegen iD het Dorp 'Riebeek West, D&Ut

de pas voltooide hn~r gebouwen.

~oeaepeJm..

8 aur rijd. lID
Ylctorla lest,

Op WOENSDAG, 6 den APRIL 1898,
BegIn_I om 9 m 's morgeu.

TAAIBOSG HFONTEIN,

25 M udden ilaver
100 Rollen Tabak
Losse Boenen, Meilies, Vruchten enz. en wat verder zal wor-

den aangeboden.

KOMT EN KOOPT·
J. J. SWANEPOEL, Sen.

Dempers, Moore en Krige, Af~lagers.

VAN

v'.AS'rGo:m:c.
In den Boedel VkD wijlen den heer JAN DA."'IELKOEGELt:NIlERO.

TE

POM POEN KRAAL,
TOOr een tijdperk Tan jaren, nn de welp.kende ne en laudboll\"plaatA, genaamd

QUAGGASFONTEIN, Qmtrent 8,COO morgen groot,
Di.t;rik~ PIQUBTBERG.

Op VRIJDAG, DEN 1STEN ...'\PRIL, 1898.
l>eM plaata ift gelegen omtrent 7 uren van Victoria WelIt, greue!,d. ea. de Beau Cort

W_ afd.ling, Daarop is .tandhoudende water. l&n~~o voor "I~mIldden ~ en
een boomgaard met. klippeD ommuurd,. ook een ge':iefllJk woonbnll, wage.nha~ ltal,
buiten kamen, allen onder ijzeren dak; mderdaad er la geen pl~t.8 of benood,lfhlld,~oor
eeDige verdere nrbetering. J)e hnurde~. behoef~, alecblA bezIt te ~emen, ~? hiJ kan
zouder moeite vOOl'tfpaDmet zijn boerdenJ ; ala bIJ een suede man 18, &&1bIJ met KOO

Teel Illcoetl &la de heer Van 8chalkwijk boeren,

1 '6 Aandeel in de PIMtB .. POMPOENKRAAL," gemerkt, part B.,
~etende in zijn geheel 251 morgen en 213 ~ vierkant roeden i alsook:
1/6 Aanorel in 7.ek~ren ecuwigdurenden erfpacht grond, gelegen alA boven
wenneId, zijnde overschot van de gemel?e plaate Pompoe ..kraal, metend&
in zijn geheel I, 735 morgen en 102 ,,:",erkant roeden..

De plaats is zoowel bekend, dat ZIJ geen aanbevehng behoeft.

P. ROCHER, Executeur Datief.

ANDRIES BESTER, Afslager.
Ye.v.~~.D YOlop I

G. 0'8. PR08A RT, AI8fQ,~re
St. Relenafontein,

17 Maart, 189S.
V~ W-t, 23 F.b. 1898.

.,:i..

\

KOEllERGSCHE
ZAAD.HAVER

Tc Koop voor Konumt,
Bij G. C. rrAI-PT[o'Lf~I~CH,

Stellenbosch.

-$CHUTBERICHT.

A~NGEHOU;DE~ i.n het IIChut te
Drandvlei boveu dPD gworloofdftf1

,gd, en te worden verkocht op :!t; Maart :
-Een Donkerbruin Merrie Ezel, on8e-

omtrent 7 jaren oud, vebrand-
merkt N op recbterbont; t.:.en Vaalbruin
Ruin Ezel, omtrent 4 jaren oud, gebraad-
merkt :S op f'C<."bterbout.

1, Z. BCRGER.
SOU""'_

: ~J
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Publieke Verkooping
Op do pl.uit s Ya II dell b:-'l'r ,JA...'"
LOL\\', ('.\\',1.11., Hoven \ alll'l, op

)[Ilalldllg'. dell :!:::-;tCll dezer,
It,:\' :.! lltL CI',\ \1 JlJlJ,\G,

Z,d dl' ondergeteekende publiek
wonmg ('1' luten H,!'ko()l"_'u de volgende goe-
1lVoensda.g, 30 Maart, Jerl'II:-

1 paal' gesl,lllktc hal' l'aal'(lcu
" Achter TlIlgcn
1 \'nOl'tlilg'cn compleet,

.', :-:1;d,\':llt'I:,:; Kaialt'1I11nulen ZWlngl,1
KIIII't'~I, I 1::~:"ll,I"\II,111V:1I,I,I'~gl'I'~, :.! ()~)\II 1';II'I'l'III'I' VL'LTen
l'i.lPI'Il.11.11,1"IL I', ,\/I""!". \I')OI.ll'~. Iii \'arkl'll."
'rn'c·li! '1','. \:.1/"[,'1', 1:-:111111' I'" (;1"1' I lot I-'L'lliaIl-TIHooi
vcu, :-)l'I""','"j,, l',kkt'll . .\[I·~tlOI:,,:n, I 1 ,,"altata,
1 Kui. I ; I UI" 'I 1':11' 1'1' V",'I'I'U, 1 "l'UllqIOL'llC'li
1 'l'\\'llll(~,,": I~ill', Ti,I~L'II, I'll!.' I I (llih'" Ploeg, I!lJf...an~nu-uw

Levende Have: . (;ril\~ll, l'IH,,!;, \ erken, en vele
'1IIdl'l'e A!'llkL'lt-n tu veel Olll !.B

1~, .\;,',kl,1 1;1, ,II'I~ (KI'l'ry I il' I, ~lll scluijvcn. '
wa.ll·nlldl r -""IIlIIgl' 1\:0\.'1111III Illelk J IJ \'11 lll'I"'''!. PJ: ' " ',h).ell de "Y''l'lc.;I'11 le k a lv.-u st.i.m, .
1 E\tIiI KI'III 1\,,1,1 paar L;,tlrl'-- ", L.,~"ITII & ('0 .•. \fslllgt~n;. 1. Vee: -;,-1(; Eersteklasse .M~~len, pl'~.Frie818(n~ Bul,: K~iell,
seNd,' I,"!, 1'.1 ,,·,rc·ll, ~ ja:,,', I POll.I ~.j Varkens, 1 Goedgeteolde veer, aarden ril- ontre paar en)
HIj 1':lar,[. I .r.:.',[I'l·"l"·l'lIc' .\!CITIL', Kolcutale Weeskanu-r cu Trust ){a,at;)()hilppij. ,'11 ecu hoeveelhied Pluimvee.

1 IlJt I'!":",II'I, 1.'11/.. PURL' [GLrl'!t\'!JV"LJ"'RKOOPING Il. Rijtuigen enz. -1 Afslaan KapkIlr. 2 Opcukarrcnop
Eindel ij k : ...J ~ vecren, :2 Bokwagens. 2 paar Kar Tuigen: 2 Span Wagen, Tuigen,

.t Spau Ploeg Tuigen, :Swiugell:! ell Ketrinks, 8 Zeizen, enz. enz.
Ill. Boerderijgereedaohap:-1.Massey Harr'is Zelf-

t.Huder (niel! IV) 1 Wal ter Wood Zelfbinder, 2 McCormack Mnijma-
chine", 1 Mussoy Harris Cultivator, 1 Hooi Pers, I Sproei Pomp
[. Dubbele-voor &n .some Ploegen, 2 Enkele-voor- braak' Ploegen,::l
Eggen, ~lijp~teeD, ellz.

1\'. Vaat'W"erk :-Bc~taanrle nit Stub-awn, Kuipen, Okehoof
dL'il, Leggers, Bailie!', ElIlmers, enz. 1 J<ixeellente Wiln tomp
(nieu w model) 3 Stook-ketels. .

V. plaats Opbren.tat :-1 Legger Brandewijn, aOO zak.-
ken Zaatlhaver, 100 lllutldcil UieD, lOu mudden gilmengd Voer
(gc'l',t Pil haver), [I mndden Erwten, een groot 'Voorraad Kaf.

n. Kostbaar Hul.raad:-VóOl;'bJner Zl;tf;en, Eetka-
Iller Zet, Bedsteden en Beddegoed, Groote oudtN·wetsche &dstede,
groote ouJcrwotsclw ::;ideboord, t;ofa, DllI~~waitprJ Kostbaar
,t<;eitafel, H ::3tinkhollt en Paardenhaar .~to~n,,, exoe1leote Kook-
ka.chel, Roude Tafel op rolt jes, tiehotd Couverten; Bl'eekwaar,
Keukellgereedschap, enz. enz.

~De Verkooper zal kar1'l,n voorzien van en náar Mul(ler's Vlei Juuc-
tip, om I'L'r"ollell to vervoorell Jie begeerig zijn de vendutie bij te

Dlnsdag, ~O Maart,
Z.L'LLEN opgemelde Ezels, all?n

ill uitmuntende conditie,
waarvan somruigen I~~hand staan,
publiek verkocht worden aan

Klapmuts Statie.
Zij ziju JUOI' Jen uuJergeteekende
persn(lIllijk IOgl·kol'ltl, ge;;clllkt voor
dadelijk g-el)1'[llk eu de aandacht
waardIg'. Zij zullen zeker present
zijn.

FREKI1'; L~.X XIEKERK.
J, ,..;, Jf.lIi.ll,-; J' c.; AJ~lagl'r8.

Publieke Vcrkooplng so Puik Gedresseerde en
Jonge Ezels, 2 tot t> jaar,

Ol'

DE Outl"J'r:deekende gelil!'t. dom'
de IIt'l'I'('1I D. l'lI ,I. E'IUl-

HD',r:\, zal l,ul)lll'k verkoopcu ten
dorpe

:CALEDON)

1 "!IS,
50

FRAAIE EERST[\LASSE PAARDEN

C'akduL. :":1 .\!:.,tlt, 1.,~1'. --- . -- _._--~~----

Publieke Vcrkooping !1!£
WELLINGTON.

I \\

Losse Goederen,

AANTE EL V[E, E"3.
\ \ \- I 'i

NOOROER fAARL.
DE (lrl,k1'\!;, :t"'h,'llIlt- IIJll 1'bal~
. Illl til' b,I~lIdI .'rkudlt I",hl"'l\(ll',
zal public], dot I, \'(':'f...III'pl'IJ uuu 7,IJn

til' III. 1'1,:\ \ -I''':'

"LE LA ROCHE."

l i.« ,-:' I" .,:" :,""i'! :11',:l!.11 .. 1·:1'1-
rn ,...;:1,:,'1.. nil:' ~\I, ;I",~, I:. l\"lIkt'll-

1\\

El)l'ste]\l:l~:-;l' Bouw Erven,
OP KLOOF- WEG.g"l'l'l·(·\·...,\· I' f"l \\.lL 1!II'l'l' :.:11 WuI'·

dell :I:l','_' :" ;''''

Op DOjDERD1G, 2-!sten Dezer,

.11. IU': 1'1LI, DY. LU. III dL'1l bnL'Llt-lY:ill lIijleli den lieel'
L\',I 1;1'.\, i' 1.,1/11;1',.J. S, ;,IARAIS &: CO, Afslagers

Zlillen "I' lIe plaat; wunlt'1I vt'rkoc!Jt ;-
,"i .\llt'l'kp,tIJaill',tL' Bouw Erven,

\,,)~. 1:{ tot ~II. lil"l fronten:naar de
h :ulJf en t \1 cT ilolÏlll'e \\' L'gen, jui.!!t
hl'nedl'n Klo,,!, I."Ugl', l'Il annex het
('I ,,"ndl)[11 \'an d,'n !tccr !\ apier.

BI)\'I'Ill;C'IlI)l'IIIdL'n zijn Erven voor I
BOllwdll,'ll'lIldell, zuoa!:; g'('enL' ver-,

'l;tI"I'III~ ill dit gt,l)ilurte ooit weer
/.:t! aill' hIL':11':1.

Ver;\I)(,pil7g lie reg/nt/fil om Jl /.IIir.

3ul) L\::~ \~[:t ~!.!ï:;C ~J Eal~" Je ScJJ')eo.
300 uo. Ll:nmers, j Jm oud

D' ns:la ..,:~, 29 dezer,
, :1" :-~t'~~'l ~i"ld!, ~('lllt'lJt·

,,' . 'I I'll lJ, .kb'II ' !"tlllll'!; I
i' I

!lt It':: \"I'!' t'. (1(111\ ; I t l' (;. W. :-:TEYTLElL

Klapmuts Statie. l{n]IJI\ l.d,· \\~('t,~k:\nll'r t ;elHJIl Well,

J\:,'rhl"<:lll. 1',1 \la,lrl. 1.".1,""

H. JONES &. Co" Afslagers.Z IJ Z ,Ilt r: . ': k r- r Id'l' " ' I It/. ij n .
Il. J. ' ,\ I'f I~:-: I'!' Y.

A. lL D,.' \":;;:ers &: Co .. Afsl,\gm.
l)a,lr~, ~~ ,\1,1,11:, I .....'.'S.

TE KOOP.

V EW:;('ilEIlJE:;E goede Plaat·
SI."1l in Westelijke Distrik-

t(,lI. Doe aanzoek hij
W 1L.\lOT J.: C. '.,

,) lita's Gebouwrn, Kaapstad.

PAARDEN! EZELS!! TE HUUR,
P I E ES ('OTTA(; E, he\'i1ttl'nJe vijf1I1)1 jr \i' rtll'kOOpi Il!!' Killller~, I\:L'ukcll, l'nz. (on-

!:tIl", CTI,hl'lllkt YOOI' el'll (iou\'el'ue-
mel~t,,'''':..;cllool), Ol' de plaal;' "Klil>-

CALEDON, IIL'IIH'I," IlailiJ 1\:III'hl'llVt'I Statie,
KUL,I)l'r~; ablllL'dL' L'CII Smid_,;winkel

, Il'lI \\'('ulIl'lli", I 'I' het I)(,gl'lIblik he-
ZA'l,.t·'RDAG, 9 Al)nl, 18(')8

.L u . i wo' ,nddou!' 1!1,~'.,L, llal,ij KliphL'IIYL,1
:-)ta!I('. lh(klljf...l' bi'/itnellling. Om
IlljZIlnd"rhedl'll d(1\' llalli'.(IL'k hij

\ \ ~

(;. ,I. !.OUBSEH,
.. I\liI'III·IIVt-!."

48 Eersteklas Ezels,
Paarden,

I, HlckneyHengsteol:..::
'l

1: ,
'- / t", I, : ,."

, . , :~! I ~, L",;,,' :,;11 \': I 'J.)

Il""r"'l'lc-I' /.'rl tllLe
-i'"I,~Il'II, 1 ~1':ln IJl'ilin
~ I Il :erl ! 't \\: 1 Yl)!'i\'n, l'll

I·:_rl l..:~ ,i:~I':1 ,~"I""I gc...
( )::1 ,l' I ; 1,),\ I,d, 'Il / I.] tI

, I: "I' : I', I), I"~

E E \ 1 (; IJI'I',I)I)II ~c\'t)lldeit 0(' llliJn
~ I'!aa!~, oVl'l'-chlïJdL'lllle llIet

11011.1 tit' (;el\ "CI', zal 1.0ndL'I· a.an-
Zlt'!1 dt" pl'l'""I'lI~ gereehtd~k wor-
d I' II I I' I'I~t) Ic;J.

I', :-;('I[[I-:'I'I:·I\:\T.

gl,kl,l.1',j,
~>I1- II:'!
I ~I I'

tin.',

I' ' :i; i ,I' Itill ,,_'-

\ ': :,I I ,,'\, i ',\ I ! I i, ' d::~- ~'" V ,L ti ,i I ., "
i:," ., :-:'"'II,li,,I:1, J:L.IIIWI'CI·/, ,\I',f. K:till'"tild,r :': k :

f"1 "'1,1 • 'I ";,Ir..: 1""1'

'-'")'1;~~ 1."q;A 1'\;~,l:) .~~ll,'} .. ~.;-~;

'D."E""'IUf.' , '>. ( In,,;'I:' 1'1: ,Ill·,~ .~·J"~:'I, 1"~"\": -,\,'\....<'<

••• ~. •. _ > ..... ,:., '. L I. . j '1. .

__ ...;.... ~?.)w;~d !~:1;,.•:....,:, .I;!',' 1\ ,·,'.'r:'\ J

.. , "';'1''/ lI.·d_· r1 ',,!'t .r ~" I

DE heer E. Mdlish heeft de ..oadergeteekenden Jt~,~~t':,r~~~i..~"~ -ver-
vorkoopen te ,"dA IJ"" '" ,:".u<'''' ~

M~\L ME,8:Bll~£Y.{;;
In front van het i60..JtI!'CJ~ H~~,~p . ' ..' '11 ';;.

X»J..ll1&da.2J,S',M __ :Já••
Zeke; geri~fIij,k en weiingericht~.trahdh~ ~!~~.m, R'(llegen

te BLAU WBEHh STRAND, nabIj Ksap'8~l,::m.!'p~wpll" 'Y,,~J:"llers,
Kombuis, enz., Stal voor 12 Paarden, met ae noo(,hge Buiténgebouwen.
Verdere aanbeveling is onnoodig, daar Blauwberg~d·wkeD.HI!I als een
der tuuujetuuuns!e en qezoudste Zomerverblijven' ¥*~,·.~~;ltl)$.~:'"'-~" ONJlER het Huisraad is er een

Van der Spuy, Immelman &, Co."lJslagers. Lec1ikan~,r:ht~:= ~==
Vendu-Kantoor, Malme8burv, . r ,"; ."::;/ ';'.':I"::::"~'~',,', .. Spring" Matras. Prachtige "Side- TENDERS zullen wordl~n i~~

,; . 'iI')N':,' " .r "'1,.1I'r'l borW-d." Rustbank, Stoelen, Eet- wacbt door den Afdee IDgsnwl<U-----------------__,"""l':~...,.~""""--- karDer Eersteklas Naái- van Aliwal Noord, voor reparatie

Mulders Vlei STELbENR&SCH Hl'I!lOte p... ftI.e ::e;w~~ens, ~:~~~~n2t.::
, • ,... ,," j' [. ,., ' is volkomen nieuw. ,nek.' h h

• d." ,_•• '" ' '''Vdár bijzonderheden zie Hand- Personen die iervoor wense en
------ __ h.", ~! ",., b~t~"" ,te tenderehn wf0:<iedn b~.~nderl.geh-t

wezen op et eit at ZIJ verp IC
Pu hliekc Verkooping van LeveQd,ell~yt'"yaat- J: Fred. Penfs" 00.1 en gehouden zijn om den weg van
, werk cu andere kostbare Losse Goe.deren AFSLAGERS. behoorlijke waterkeeringen te voor-

e Il Jl rod uk te Il. zien, ell dat hij, wiens tender aange-
nomen wordt, minstens eens per G. J Hr(JO. Da,
maand den weg moet overgaan om A. H LUC\I',
te zien dat die in goede orde is. Wellington, 19Murt, 1,~:1,~.

De weg-inspekteur zal, indien hij ~ .......... 'or ..

ten eenigen tijd slechte plekken r/ ACHT In d ..u Heur 11111,1.'1'""I.
vindt- die naar 'ijne meemug ge- / J Sleyr"liHrg op Iltln UtI"11 ,[1'1"'1,

vaarlijk zijn, na behoorlijke kennis- t-it:IH NIU EI.IZA III-:Tlf A LL.\:; I ~ph \'.,.
h der Poel), iu dell ouderdom \'IU :~, ).lT'1~..

~vin1f. aan den.contracteur, g:emac - en et'nijl'e maanden. Diep j,etr~"rtl
tigd z~n om die voor rekenmg van Op verzoek der familie,
den contraktant te herstellen, W. H. BORHOFF, v.n ~l

De tenders moeten ook bevatten 8teijnllhurg, 16 Maart. 111:111.

de namen van twee personen die ~••••••••••••••
solied en genegen zijn om borg te
staan voor de nakoming van het
contrakt waarvan de vorm aan het
kantoor van den Raad kan worden
gezIen.

Tenders moete-n worden ingozon-
den vtXlr of tot om 10 \IIIr, van Vrij-
dag den Isten April, 1~98, gericht
aan den secretaris en gemerkt
" 'renders voor Paden."

DE hvel' Fln\h: W.. ~lYB{JI{(;n, zijne kostbare plaatsen ~p de Kolo-
niale j{egl'l'ring verkocht hebbende, llOeft den ondtJrgeteekende

en gelast to verkoopen op zijn woon plaats,

ELSENBURG, Mllldel~;Vi~iJunctie
. J

OP

DONDERDAG, 14 APRIL,"l898,
OUl. ~O uur 'V.an.:

wonen.

Ververschingen worden verschaft.

\. Il -,\110'; zal op den Jag der ver~oopi.ng tegellwoorJ.ig ZlJn;
uil:ls zal uit de hand worden verkocbt.

PAUL D. CLU\iER. AFSLAGER.

40 Prachtige Gedresseerde Paarden, ruin!'!.
9 Tweejarige Paarden, ruins, RoadlSters.
20 Groote 3 tot 5 jarige Ezels.

Ol. MAA~DAG, 4den APRIL, I S9S,
'IAL hovcngemelde ~etal Paarden en ELels publiek worden "erkocht te
lj I\:LAP:MLiT::3 tiTATIE. Do dieren zijn bij uitstek goed. Onder
de PaardL'n zijn er verschillende egale paran van Hi hand hoog. Onder
de EZl'l" ziju t'r twee egale Rpannen. Allen zijn III goede conditie en
gUiichlkt voor dadelijk gebruik. Zij worden opgebracht door den heer
J,.,CI' il \.\IcnIAN, die geoo kosten heeft ontzien de beste v~r de markt t3
verk rrjgen.

A. lJ. DE VIl ..LIERS & C~., Afslagers.
Paarl, 2~ Mlll1.rt, 1898.

Z\veellsche -Kookkacllels.
\ I !-

!i I" Tlll't dl'Tl

" ! ,',I I'_'. 'I .\r.~li,
~_ :,j k; ,j..;tI, "

I 1': ,

GUSTAF ANDERSON & Co.,
Jj, LA~G STRAAT, KAAPSTAD,

rU)I' l'all"JIII'1I vall !tUIlIJe p!'achtige
I'J a k I'; Ijl il' I'l' II .

III'llli" ' .. '" :,' ,I J\1 i~I'. A!)IJgcrs.
( '"

( ..... ., 1,_. 'WiJL "erU11\...:;1

E,',tI pl'ilcL!lgL' 11.'';Ol'tllTIl·nt LiD-
cru-til, ('n alL, ,Indl're ~oorten

\' er~ier~elt'n.

BI-:\():' J,l

:' (r' .' ~ ,

}JU r,':. :-- l,,,'

I I ." n" ,l ',\ ksc'I,'ol
: i'. ' : I~I I. ebt L-

t. I ~, .'!' I .I!,'~, I' l'

VERF. YERnS, en SCHILDERWAAR
:1':'\ !i'II: I:!III./I\f: 1'111.:71;0.'.

;aar.
.:\ f \ i': . 1: I \, lIlt :, L!'I_' t ~I;~ .. \'}. I' ~r f' ~ I : t.'

WOn1e11 ·"L",ii":.'; I.IJ 'll'll olltkJ'ce·
teckl'udL !~t 1:; .\!'1,1, 1 ,~I~. .

Il. J. L. D L- TUlT, \·.~.M
LichtenIJIIl'g,

1ï ~a;.rrt, 16~)~.
Gustaf .Anderson & CO.,

35, LANG STRAAT1 KAAPSTAD,

r ':_''':'~!I'F'i

~~.:,.;

IOJJ"~r OQMflijrYeerde
.:'B¥lIO'PI~Q

'l;}'.":~J ~~, .,;.,
... ',"_·U~';;f~. , .'

K11e.edin(Jlst0tf~n, ...Ier-. ,., po,.'. ' ,,'

sehe,Linne".fi IJuisraad
'",I' , ~rtli;.' ,-'" '

t :'1",.

ë)~\ ~Mrcl..." SI .Aprilt
.IN DE

.:DRILL, HALL.

~1Da1I1UUkeLmruclerw~etObH"'t.rt ..

~

A. SPOLANDER & GO.,
O};I· f:STJGD 6J JARE.V

Chronometer-, Borologe· en Klokmaker.
M...taal G.boto""" !)al'{i"U"""""

Gouden en Zilveren Horologes ID

Vool'rlla,l j!t,hOUUCIl.

J 't' 1:0\ II! i~ .'e 1 ... 1" ~ na' -poeder
.1,,, 1·,·k",.I; i. \\. I b_.lijhl· proef-
n- 1111 ", I. I ,.". I, ," 1 lij ""e\l·d .. rJ.
ve. \~l.r ê"" ·Lld ,\.!uió UU,JUf

, ,
JI,.IU).. ... ·.·I.

r.OYP·.L
Bf\'!{ -

P\_)£~>ER,
.La~O.~-ULJ lo- ::'UI'J..;:;n.

fl,. pt>I'·i:: 1~>lI,;'l,nt'dl'l' ,!I'I' :II('! .11""
\'ol. t·I'l'4.;!r·~ll,·;lh.·hl J.:rll:.!P'!~l" \\'111,,11

;tiijft n'r""11 I'll VII" \lIi,,' kl'lll.:u,
, "ot 11I,'1tI,,';!I' ~,~,I)J'llikt.

I)l' \\.~I\.· I:,r\' li It"~·-l.oth·tl,~f" wurd!
. \'<'1:, '1I!'·dt;.:d d,.tr

irl'~\':llB,ikill,~ !'w\:kl' CO..
l:'::sy: ·::-(Jr:J~. lJSA.

U4TING'8 POEDER.
JtEATIJrG'8 POEDER.
lCJ:4TING·S VOEDER.
JtEÁTIN'G'B POEDER.
ltUTINCi'S POEDER.
IC.lUTING'S !lOEDER.

Dese ",*,er, 100 beroemd. lo rt.DI .. _.
o.ert....... ill la4<& dood... .... "'EB I
LIDZEN. VLooIEN.Al01Ti\, KKVICK<.
.. .n. u.-t.a. (1n1rij1 oij 1ooeI-r
..WeI_ io ... di..... ). ~I ...... ""'-
ea ~ ... bebDorw _ daM poeder ....
~d le "<ria- _ ID" II • ., JIab.
Bd II ""--'-" bij la4<& lira..... 0.,
1eI.ant.lliD, te -t<_ <I..... _ ....
be, .. rlo:O;;- na "K..aIa,·. PO<1Ier:' O...D
..d. ........il cIooltn6acl.

f
WJ:BGLUIZEIf
VLOOIElf

DOODT KOTTElf. '
~
JlU8Xlitu.

On._ ...... a ....,. Ion .oód ........ VLOOIEN
Wt:ltGLUIZBli', ItAKKKllLA'U(JU"
J:EVMI.,.., 1II01'l'1lN, la PEw •• 1.......
-Ir lIOOri n.-t.. 8,...w1ec1.....0'" Mo
oa ... rd_bau riDd... _ Tlooieso op ~""" ..
te doocIell, ~Io: ~ TOOr .... Iinellat
boadeD.

He' PURLIEIt wordt OEWA\&.
SOUUWD ..... I.c pakje na do .......................... hu<I...ma. ......
... '!'llO.HAS lUUTIN(j I _ ..... _ 10
.110: oaoplooda UIiW........ Ilileoalo ja
blllo:j.... ,koelat.

WOR. EN.-" KINDEREN."
WOR.EN.-" XIIrnBREN."
WOR.EN .-" XINDEREN."
WOR.EN .-" XINDEREN. '.
WOllKElf .-" XIIrnE:aE:'i."

~1JrI Worm TO>bIett.. i. _ IOnd..,.lin, me',
IIja, lENKEI,EENII GJtoY.NTE LE.li.ld:llNlJi
~ ba nor.OID_ ~D. in "JllI'l.. waardo.. ~ ... ~ ra-k•.....fk. "'.'b.... om e<'a ..... r __ naidolel _.
urGIW·llIpEN.oI D,R' \lJ "'DR"EI> fA ...... Iii_.~. a. "J .'J," '0.10:,,_., '" III ea IDilil. _ral
~. ,,- k,od.rea. "wanelu ia B~ ..._.u. ~oia. •
~DIUl&r. THOllAS ][EATING. LoIldeJl.

TANDEN I
TANDEN!!
TANDEN f!1

De Heer WALKER,

"'00_
HET ONTBIJT Eli AVONDMAAL

.. KIl NIaTI DAT GELIJK STAAT MET

Ui' Kola, c.c.o, )Jou' ftJl H.". Yern.arcligd. Dr, Tibhl... • \ï-Coc""
-UR ..nt. ell wvti.apbach' door lDldCIeI ....D ba.re II'rno",
..-..mhei4. KeW "- lIMIIl 'lUI ... eollftll' en ""bnj! om ""D keun.
~plMr-biaj. da4 tJa _ bepnM!viDc niJ MI18eboden "onll door ~

Dr. TI..... YtOOOOOA, ~.,,~t,
KAA"'TAD.

.AU~.l Noord.

DC,OOBERICHTEN. " MA...t. wol~
enerilOli
~ ,

F
II Apr!

Cli., kotItt
~J.

lI'J"':XLt
li tot 6 Jar

"11-IltAUCI, lOM
DaMPEl
:It)l-

purden.
~I Maal

paarden
,. Uaar
Bl M .....

koelbur ..
J, W.ltI
116 »..,.

Ie ...... de h.
z6 HAar
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LONDEHSCHE TANDEN IN~TITUUT
Ulster Kamers, Gran/ep/ein,

HEEFT de eer aan het publiek
• in de Buitcndistnkten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EE:; DAG ku
leveren tegen minder dan dl
HELFT TaIl den gewoDen prijs.
Een waarborg .oor vijf jaar wordt
lDIt ,lk atel gegeTen.

All. OtntlilfatJH "hHI 'rtt/t

HEDES schonk de Het'r UU> "fU ltd
zoontje.

P. W, OE vos. Jil
Kimberley,

8 Maart, 1898.

AAN falwlie .eu v riend en \\01,11 0,..
kend gemaakt,llat tH dell Il...,.

behaagd heett Da eeu lijd"" \·.JI t w ....
jaren llIUl de tering, up deu lld~" M.""I.
yllJ) oua weg te m-men 0111. .. g.·llefde' .'110.
lite dochter MARIA CATI! \HI~~I. ", deu
ouderdom van ouru-ent '2;, Jllr,·"

.!!:enige uren ".;ur hareu dood ZlID~ lV
Dog lamen met de bt'trckkl~eu I,e/.
181 VII. 1.

KOM EN ZIE.--
PIQUETBERG.
Publieke Verkooping

N. E. SMUTS,
Secreta I is.

WOENSDAG, 13 APRIL.
~n:

KROM RIVlEF.

. '}"

~L-~~~

purr PIJPEN en VLEESCR.'SCHOTELS.

WOODHEAO, PLANT & Co.,
St. O.orlte'. eD. Strand, ••••• D,

KAAP.TAD. 'ol ",

~-'-----~-------
K E II..~ NIS G E V ING DE ondergateekenden behoor lijk

I~ . gelast door den Executcur In

oen Boedel van wijlen GlnEII~ J,,-

1

.ij.-\'Sl\El' MarroN, zullen publiek ycr·
kool'en,

Va·t;itoed. ;

G ltOOTE schadeverJoioed.ing il! De l",lft VUil do welbeKende ('n
. onlangs. verkregen ID: het eerf'IeklutS plalits KHU» RI\'lEll, gl'\)()!

¥e81dentl! MagIStraatshof te WllIo~- in 't gt'heel .j.~O~ morgen.
m?re door den ondergeteeke':lde, rIJ- Deze plaats iH gelegen in wijk
tUig- en kar· maker te Uniondale, No. 2, omtrent 3! Hur VRII l'i'lu~t.
tegenen zeker Konensburg, een berg rn is uiterst gef'.Chikl vonr
Jood, handelende in struisv.~déren Grn~nbouw en Voet.eelt.
en karren, Toor het v.alBchelijk gt'-
bruik maken van zijn naam bij het
aanbit'den en verkot'ppn van 'ka:-rf'n,

I II'\)I!':t'I\ I\~.. ,,.,,, 11",,101,,1.], I\"II~L'L'\loorgeY0nutJ dat Jiu Ivor dC.l
onuergeteElkende waren vervaardigd gl rel'tJ~cllI'I" eliZ I ein.

Het puhliek wordt vriendelijk
verzocht hierop te letten, en in de
toekomst zal op alle karren dour

.. vaard'gd Inl'J'n naanlOp he' Vl'ndu-Kllotoor,miJ ver I "
deksel vaD het kistje of op de zit- Pi'luetlwrg, 22 Man!'!, I b~I';'.
plaats gedrukt worden. Alle karr<lIJ
of rijtnigen zullen worden ge\Va:~r- KEN N IS GEVING.
oorgd in olk doel van Zuic Afrika
goed te ...uIlen houden.

D. W. VAUGHAN,
Rijtuig- en Karmaker,

Uniondale.

AAN HET

PLiBLlEK.

Lo••• Go.de ..en :

VLOK &: LIEBEXBER(i. Abla::n ..

WIJ, de onderget.eekendell, gpren
blerm~de aan lipt. tt-erd pili).

bliek kennis, Oat wij hesloteu beh.
hen et'nt }. f_,;Jager'l'I Iwzi 1'''1.1 te
Pi" uetbtJrg, ollder den ~t ijl V i,(,f.; &
LIEIlECI'IJEIIG t.e he){iollen, ell l,ul"en
dool' eel'lijke ell billijke lJehH.ll,]ellflj!,
op de aJgt'!Dt.'Cne OllUl'r:itelll:lUg Il'

kUTlnen ~kent'n.
Andere bezighe; t, zooal.- l;.';'t":.

Jrng v'tn Boedels, z;d ook Ilwl d~11
gl'Oot:;ten spoed ell at tentre \\'UMr·

genomen word(,ll.

((Jet.) :"\ICO. J. VLOK,
JOBS. J. LIEBE~HI::j{(~

I{ Jo N ~ [~(. I·.\ Y Il''''G '

DAT ik aJlijd gereed ben KaITPI
familil's voor hoeren werk

op te zenden naar eenige statie in
de Westdijke Provincie teKen dt,
volgende prijzen, !Daal' niet min,lt'1
te bestellen daD 1~ dienstbare mau-
nen en moiden.
• Alle dienstllHrell van I:! jaren olld

en boven, 1;js. per kop.
Alle kinderen van drie jaren tot

onder twaalf ;js. per kop .
Kinderell ouder uric ~ruti".

W. A. BOTHA.
Ca"llCart Road, Queenstowll.

1'1'lllctlwrg-,
:.:2 Maart, I ~~lt).

OVERTREDERS PAST OP
KEN N ISGEVI NG.

- I{aapsche .A.fdeeling.
AA~ il.Jereen wordt IH'K' nl.I :.~.

nlaakt dat Ik, .1. \, I,
!I-IJ:I,""'\IU:I \1 ti:, \"all W::', I, ':.

K}t~N;'II'S wordt. hipr:,ij g'pg'e\'en I dil'\', (llflllf't!)t'rv,all,~ 11:,11.'(, '~I "I·
datalle f'!'fpH('htgpldt'll(gewolle) hip I "Ill np II"JII gl'(III,1 Id ";" :',

voor het jlUll' I 1'1\17 \"f'r~('lltrldig'd, 100P"11 lilt'! I"JlJde-11 (I! YI'III"'I, :~
hctaalha.ar aan oit kunt.oOl· op zon,tel' I",nd wd ~"I' I~'i. (II' I'·
cien ht-tlll .Januari, 1~!)~, ~et&ald I tr!'d,JI't! zlilJ ...li \'olg ...'" \If'! I"" ,,,,:!d
moeten wordenopof vóordeu ,listen wo[',It'n, eli elkeen wordt I lltJ"I,[

Maart, 189~, lI3 "elken datum om langs het pad te gault
wettelijke sl41ppen zullen woro-en ge-
nomen. tegen alle achterstaltigen
zonder verderc kennisgeving. WJttcdrift,

II. R. IlORNE, lG')la.art., lb~;.,.
CiVIele Comn:i ;saris

ERFPACHT (GEWONE).

J ~. It MEISSE:"\IIU\I£i('

Sch utvcrkoopi n;'.Civiele Commis~aris Kantool',
Knllp6t~d, .j ,h!.: 1l.lrl, 1S~No\. rl,r: "',It-.II'11 \'_"rkr'(':l! 1111 .. 1 .

_ ,4.. 1111' "Ir ,jil .\ 1':'1 i, J 'I,J 1"1; :'·~I"·,1,,< ' -
1 ~".' ..ll't ()". lP hh'rl»nr \\ 1111,,:'Te Koop Gevraagd.

vnor:. h~·dfrlla..111 Vaf! adllt·r. "I h' i. I

'·oor kOjt, :, J-Llr oud.
T..I ~Tn: q:l\ \ 'IiEE~E Algemeene ILI!1d ..lartrl'l

Bezigheid in de BIlit.PIl \\ IJ1..l;'J1,
vereenigd, mdieD 1!I0gl'IIJk, IUd:_

Hotel ot Bottt·1 StoUI'

Schu:II;' .~.'.'

rOUND SALE
Doe aanzoek bij A,B., dit kantoor,

TO he .nl>! r,lI! nf th,' .. I' ,',~. , Ilo,
on :\lllh April Dt'Xl. Il lIO: J';' \,

reJell ....d :-
I Black Ox. rl ;ht ear ",l1"r"

haJfmoon hehinJ, ~wall »' .. 1' 'JiJ: ,'. C' ...

;) .Tean; 011.1.

YAN D. SPUY, IMlr1ELW l CO
VQ1IduAfsIQ~~rs en A;ren/cn-N. ad. Kalm.~ eB Purl·

••....vl.... 't'
T, J, ST1r;'\r.:r:.I.:::'

P\illo'lu.l.uu,
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TWEE NON-POLITIEKE
CONFEIU;NTIE8.

Ds politiek hoadt thana de aandacht.1OO
beug, dat men bijna geeD kan. krijlr' over
letl! andl'MI te denken De finale uitalag
der pas gehondt!D el ..ktle "oor het hooger-
huls, WQld~ nog met gespannen belang.
stelling lDpWllcht, en toch hoort men al
1'8n alle bnten de namen VIUl kandidaten
voor de wetgevende verpdering noemen.
In IOmmlge gevallen II men, llIIU' WIJ
Vernem.,D, al beZIg met rekYllities op te
ltellen en te laten teekenen. Het ko
ook met anders, ala de elektI. voor het
hoogerbals de gemoederen zoozeergaande
heeft gemaakt, dan IS het te vl'rwachten
dat het Wilt dil el ektlll voor hilt lag e rhul~
nog veel sterker zal toegaan

!:llr GoRDON !:lPRlGG heeft te Oos.
Londen een WllIll"IIChuwend woord g~pro-
ken, uamelijk dat het hUla eerder on'-
bonden kan worden dan men denkt. En
Indien de I'lektie over eenlfe maaDden
moet plaatJI vi nden, dan I. het seker wet
te 1'J'Oeg om milt het. elekti .. werk te be-
ginnen.

Te Pretona en te Kaaptltad werden ge.
durende deze week twee oonfllrentJee
gehouden, die direkt weinig mAt de poll.
tiek te doen hebben, hoewel ZIJ IndlJ'tlkt
toch op onze politteke toestanden raBek-
teeren De conferentie te Pretoria bestond
Uit afgvvaardlgden van de versehillenda
karners van koophandel, terwijl die In
Kaapstad de verschitleude spoorweg-stel-
0161" V"dnZUId Afri ka vertegenwoordigde
De spoorweg-conferentte WONt met ge.
slotau deuren gehouden eu het publiek
zal Illter ~1~htM met den Uitslag kenniS
maken

1>e handelrk onf. r ..nIJt' heeft hare werk.
z lamheden d le ve le waren 1n t wt'e dagen
Ifgehandel I De heer I W lE:';ER werd
herkoll"n al" voorzitter Iwee onller
wel pt:!n dil" he"proken werdelI HchlJIH'n
.lgewe ..n d.. aandacht ";I'trokken te heb-
lJ"" ,le d )ur\ourrechu-u duor de kusl.
Hlatell geheH'n tm het llJouopolie uer
.toomh"ot lllaatllehupptJen IJd I raus
\aalil<:he vel tlgenwoordlj;(er~ drongen
allderrua<tl er( p 'an uat de kUl!tstaten
~tl6n doorvoerrt'Chten behoomn til Innen

IJe ( II P 7/1111" :tegt 0\ er dit oU lel We rv
III 7.IJoe ullgavH van lusten n - 'Het 18

I)nmo~ellJk tit t ge\raalo(do toe tt' staan,
tenl.tj d .. PretorIa k,unel I an kooph Hul ..1
!{e1. ed I~ pll!1n"n aan de hand te geven,
ho< om de verllllUdenng' 10 Je Illkomsten
I,,, ol Ioardnor l il Olltsto, 111 aan le vullen'
IJ.. Ié)(H VDeIr"dlttJlI ZIJIl een IIIli IJke tol·
hd ,.lmg ol' dt'n hall lel dIe 1\ lar h ..t
1>1111II>nlal1I gaolt I I h ..t g..v ..tl dt'r klist.

.telt d, I lIt>n,jst Uit lf le I ron
""Il III "t.al I.. 1. ,t,ll III \prh 1l1l1nlt't de
dg'I1It'CIl" \\ I \ III t , III ZIJ I \tnka, zoo-
als Itl hIt I I' ,nz te dra).( 11

D.. In It re I. "'h. 18 he III 1I0p"lIe d.at
le sdJet'p\ a Irt IIllatsch lpP1)ell 1:"81..t..0
schelP" aanW,rklUl;f'1I "'"Ideo j(tlilllllkt
en op voor ..t<j,l vali ,h'u heer Boc RKE
\Hrd het ,olgende 1)(~IUI! geu' men DIt
c 1I1~P~ geit t heuiJendfl op den groot en
111,10.. 1 Il' den'hantl,lvdllZUllllfllka
d I lw! .chL't'!''' kll t III 'Il 'polle nltgoo!'
t~1 I ell te ",elr.Jker tiJ I el keuul'uue dl'
\\cDo<eh,llJkhcl.I 'an cell gelijk en (JDvpr
amICI hjk t.arit· f .Irlngt lllJ de maatschap
pIJPI1 ID t ruOO{lI'"ltt aau op de noodzake
I Jkht'ld pn rechlv lill ll~htll om de h .. n
lt I~ iJ.. langell van ZUid \tnka op lJehoor·
IIJke Wijze Hltegenwwrdlgll te krugen
op hot comlte d lt het vervoer tarief TlU!t·
~lcll' HIJ :tetde I .I lt hN geheele IllO

l' .. 11 ",hllll,d Wl~ eli dil ,le
za Ik IJ,I.IOort I,lootgel, gu

\\ I It'll
Het I~ 0l lil rk I J I.; hOI lit lt macht

Jer In III P0118t"lI III ZUid \tllka toe
Jl( I'mt :\lcn kIll ,ll oo..;<,n \\ enuen n Lar
\\.Ikell klnt mell "il o'emitreftlllen
IOO[lnpC lit ~ a ln ~ rU1I11~~n \\ lrdl U gt

dnrll{ IlIIIIC\allt'u te TI' Ijl tuupren he
IKhermd wllnlen DII..,!t het felt IIIJft on
\eranueld d ,( dIe lliIlIlIlP()ll~t, n al wtl~r
ell Ill' er Hllcht krlJgeu Indien cr goone
Vl'I~tl lerlug IU dcu loop \ III ~ken kOlllt,
,lall zal de dag .p' eUlg daar "'Hzeu dat
\\lJ II k zull~o zuchtelI 011(1. r hd \lz, rf'U
Juk dl r mon' poll.telJ a", Is \\ li Il hun
11)\ I lt d la Il d I~ k ",tUil g< ,odd en die
111\1, ...1 III Tul u " l'gpl'Jk~ [,'f'

1 I t .. h \ 1l.Jllllll lit ltJcdltLUI \111

'.OIl:OI • .I..U
:13 Maarl III.
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DE ZUID-AFRIKAAN
VIMIMCID MET

ONS LAND.

]JI-\\II
Il llll~

\["U ziet het on" Illflkellrlg'
"edel tot Jt !SrooIe poltlleke en maat·
ach 'I pellJke k\\e8tle vau ZUlt! \fnka ge.

" ..en lIlen k lO ..he /'aken Ulet
\ 'Il elk"," "' heluen /,e nkeu (jIlA maat
,t1IIPpelIJk he8ta8n tot Lall Je w,rtelln

h,::t \\ J

.A.LLSRLEJ~-

Engelsche oOM'espondentie
Ik vraag maar' s<;hrlJft alII volgt
" Inhe ..r -Van WRAr'" het. noodigom Engel

""b bneven In IJ., I , I te plaat.cn? I. IJ /,[ "I
IIlet opgerk:ht In het belang der HolJand""h
.preken,le \ fnka.andel1l h er Olet een groot
tie" I dal geen Io:ngebschverKt ,at of kan lezeD
~)f ll'§ (J " [".II I , nu IAn t f'erl astert!n J Det zon

I
Jal Imer Wt :zen al~ het tOO Il\ daar 80mrnlgen
I r die Engeh<ebc bneven 'oor Uil. £" lf/lul
len noeten ~aulren

\\ aarum .. erd bct .tuk v,n P •• tor alleen
v<'genumen en niet bet .t.uk van d. 8numan?
Hoe lun meD nu duro ver oordeeleD'

\\ lJ zulleu dew vragen kortellJks be
ant \\ )orden WIJ hebl>en het noodlg en
wenscheIIJk gear-ht gedurende dl! elektie
eell1!{fl jo. ngel s( he bTie' en op te nemen om
li, I 1'. II~ /" lt Ir~cIllII,u"'lfk op de hoogte
tt' hr ..IHleo 'an wat l\3n ooze zIjde gedacht
"nit Daar w\l onm lezen! wovl'el lees-
.Iot "lilt [I geven al~ ruo~t'llJk en onze
rn 1111t" I..,perkt I~ hoewelOII' I 'I J rI th m~
,eel I{rooter 18 .lall ,roeger be!lloten '" IJ
die jo ngDlsch.. hrlPvf'n DIP u., v!'rtalen
\Ien ",rl! 1.8 niet nit het OOg' d.t "IJ we"'l
~peCI<UlI voor ,le jo ngell'Che leren! bedoeld
waren 011' III/ui tracht Je helangeu vlln
Je geheeie l>evolkmg zoo\eel mogelijk te
bevorderen en nIet alleen die der Hol
laudsch Mprekenden Maar bovendien
acb ten wIJ h"t Eeer III belang van genoem
de klaIIIIe. lllUlen zlI de !I\ mpathle pn
mpdewerklDg der Eogell!Ch sprekendf'
:\frlkaandeM! kan erlangf'n Hpt hell
van ZUId Hrlka lIgt ID AADlell",erklllg -
alle ware Vrienden van ZUid· "'frlka vau
welke nallonallteIt ook afkomatIg -
moeten Zich aaneen slUiten an den
grooten rrtrtjd die OllS nog wacht 008
lItreven IS cla,lrtoe het onze Ly te ,Iragen

Het Is wel ~lUIr. dat er een del'l onll8r
I.Jen ia, dl£t geen t:ugelaoh kan lezenaot fl'OOt ci1~ cite! lt nqell wij niet

,.1
1l~1\

1 If ,t
I"t'r H\III~ nrkozen wl

l\lld\\~IiI~IIJk(n ( rkel hebben
Ur \ II...LIEIi" \ \'\ r.IWEYell

I, IJl~te kaulI"l IU I noord·
, ol I I .1" ""lIseu v III den heer

!:\ \ \ lJ t l\\ aJut Het 11 e<:hLlIl gevaar-
\" ,Ill \~pn>fett'erel:l,

Een nieuwe plaag.
Weer hebben ODze Iandbounl'1l m~:et':_UtpMelIliIll

een nieuwe plaag te kampeo, welke ~
langa ontdekt 18 In de voorÁ8deD ..................... .._

Kaapstad. Eene beechrijv1na nD dU ~~a~~a~~$echnb-ineeet i8 onll goodguutig door AM .~
landbouw-department toegelOnden. H_
lD88Ct ill na verwll11t .. u de welbe'tellllle
dort/lUlI.' of AaltlBll8abe lnla, ea ......_
den num 1'IlJl orthNlla IM.Vn.... U~
werd bevonden een zeer lutir JMli'; te
\\ "ZO'n to broeihuisen 111 Amerika yoor
Je la.,llIte 10 laren, en werd ook un8."
trolftlh In broeinulsen in SntelaDIl.
Ongeveer vijf Jaren geleden wert! hilt
ougelukklg Uit ~ngellUlJ In de Persde-
nlrJ·tOlIlt'n In (er Ion tngeToerd, en iD
lS~5 werd gemold dat het een "erwoel-
tende plaag gebleken was In Vel'llChlllllDde
planten in genoemde tumen en III den
omtrek Zeer vele IOf)Orten plaDten wer·
len daanloor aan~e\"alien, en daarondllr
!Jevonueu ZICh vele soorten van onre
oruaw'mteele planteu Men weent dat
het oorRpronl<ehJk afkomshg IR UIt noot-
lelijk Znld Amerika Iu MexiCO eo
frluldatl ven\oe;<t het ,le lJDloenboomelJ
op een" vr_lIJke "lJze Het IOseet
wo rilt het ru_t aangetroffen t en don-
kl'r gr06lle kleur hebbendl', maar de
kl .. ur wordt bijna geheel bedekt
door l'en mentó{te !ulNe wasachhge
splkk~l.. ID rlJell op deu rug, tel wijl' an
achlel en een lange dUIlJH' uUI8vorlDige
eIerzak llltsteekt v ID hetrelfde matertIllli
Dez elell.ak heeft holle pIJpen loopendll
IU de lengte !'n IS het elgeuaarUlgsttl ken
mei k 'an .lIt !Dsect Tezamen met dezen
zak heeft het Illsoot een leugte van onW!-
veel e( ti Viel dl dUIIJl, "" I" Ollltl ent ecn·
~f'sde dnllD h~ lltl voelhoorns en puQo
te:1 zIJn u,t ..t.k. III en h .. t In~ect km :t1\)U
I.ecr .gOt' I hew ..gen Hoe en \\ !lUUller het
IlliWd hit Iheen oVtlrgebl"dcht weld, ..n of
1" \el~p'l'ldIU!o( nog dtlrmate h~p~rkt 18
'Ul llltrn,lID!{ tf' ,1,.It'1I;.:elukken, 18 nog
I"..t '''I zHkel 1 I ui nolo: toe I~h .. t ..lee hts
'p .... " elgellololll ontdekt, IIILar .. r I~ \\el
19 hv, p dat bet llIet r, thlil oJl Iimlere

I"JUt.....,n ,ok: is liet depaltemelJt lIl!lfSt
lat !t"t IU"e<:t een erustlgtl pluutenplallg
III de K"lonle zal ,or len, en waanIChQ IV;
1IIIIIIel"1l .. n vTuchtellkweekel'll oru .,n,
pllutml w. Ike In hun bellit III .geil kOUlen,
• el.t ,"0' d Ic on lAl soeken IJilluenkort l.aJ
"eli g..Jlltlstreerd artikel het Intl6ct III !Jij
wnderhedlln breeJ \ oerl1f omllChrij '1'800 ••
lil het L I>ldoollr~ I JUJ IUUti vel'tlChynen

_k

DI: NO.':ot.~tt " 90Ir ~,~.a'l.l& ... tden .... ~aliIU DaTicl
tu... III ae ~ Ill... JiahtUá, ltÓIId te JoIaaDDe.tMt,.. I&IIP~
!avelbu .. , ... b.i.~."lIIldllt ~ lIuiatlruk eD diefaial. Hii bad _elnk
hMr J P d ~-)ó1I~lfI,ïer plaats un eert ume!' ....D AWol Hack ¥l'l'IIChllleode
hebbeD. goederen geatoleu, waar ... u eubl. ID bel bof

D d duor bem erkend werdeo De beach'Uldirde
11 At"GF.VAARDIt.DENnaar e .poorwegoon nrteldedaarop d.t hn naar Abdol "-un .. om

fe... ulJe wWeD pternamiddag door de VnloD d, • ...,
_lIIcb~U aan boord vaD de IJrILr¥' op MD een too ..erml del te iJ:riiren Ala bU dat. m
hlbcheon uDtbuld l.Ie beer I E }ouller I .UD boofddekael plalrte, zou bat &00 op bet ge
deerde prei moed van &lJD ....... werken dat, .iII hU de&eD]_ Iom verbooguag van lOODvroeg, delle het tor

CUBRH.'TIJ;..:.oDw'é~d lAer eflb font 1101110- atoud 1011 geveil HU betulde £3 lO. voor
pen 10 bet. l"&JJPdl't'.,.. door dan Mer Koblel' den ArabUlChen too, _eDk, aat.t.. dl .. ID "110
ter pubhkatle toejJezonden Waar lP deo brief boed, maar toen hU zIJn hue om "erlJ<loll,ng
'ff.n ~ J du 1Olt en H P van Eyk p..ragraaf \Toeg w,,,, een i..duobt.e afl'OMlOg bet ant
i ~tD.a1 d..u OIeu,"un tak moet het ..un met .. oord Om DU 'U" pld "oor bet waardelOOI
uwen tak \. I (~ J toovermiddel terDg te !aUlae .... bIt naar

DE 1111 RES ~ ICOUOk e!Jt11i .T I l~beD klager &"ItWl had dIeD oatmoet, tel'Wul h~
berg, nu Pilrfsftte e..... Dnt. da. zij lo eenlg goed In een ahawl dl'OeJ .n had dIeD
vennootllClulp ijld n • n' algema6De bundel gevat mpl.atl YalI bet p.hl, dat klager
af.lncerabezlllheid bebben begonneu Door OIet had willen teruggeven. De papterell 10 dou
Itlpte en eorluke attentie ,erwachten zll de la.ak wenleo opgezonden naar den staaloprocu
nurue otldel1lteunlDg van bet. peerd pubhek rellr

Dt Gt'W"~E mundulukache vergadenDIf VlLn h II~ I BlOT E --(,ebuwd II DIIl8C:lagden 1,
de paar~ ~~II.en,.~ ~ go den der.er de h""r J !'. d. Villiel'llt..zoonvan den
bouden • ~ t n.d'*':f.:O!l:Tl?' ~r beer D l' de Vllh .... Zwart Ylel Noonler
dav :lij de&é olft I t160 uur a morgeDI De Paarl met de jun~ej AtU'IaSlebntz ook van de
wellkhelukheld nn bet atlchten "ener vrueb Paarl EeD rUtUlg basp.lmen met vleor tllllk~
Ieodroogeru en and"re .. keD ZUlleD.4rden be paarden de Paarl etgeD, buide den bnl tegom
.proken en het bruidamellJe meJ, Anna de Villtera eD

SI'OOK\\E< o.~ El.l,,--Een blanke man Jam". ging >an d.... naar het. hUIB ".n du beer Re
f ru"r iebeeteD, en 3[j )VOIl oud, wlll'dllaan tIef vader van de bruid, om de bruid te b.lon
d"IfU""ht te WW.tock.tatIoll door een trem Vandaar glng meD naar de pastorie ... n d.

Hoorreell .It,·......de plGoMlIfbeld werd 1'errlcbt
overreden Bellie beeDeu en een "uner armeD Daarna keerde het ecbtpur, door ..eie "nendeD
werden van .~n ltoltaam Il"""beord en het II eeD vergueld "'rug naar bet ha. 't'aII den beerRehef
.0Dder dat hU Im!t zullie kwets'lren nog eeD uur WII&J" eene kleme acbare hen opwacbtte Dl
IaDg leride Moorree~ en Joubert w.reD er ook en de een

Dy. HF.JolKF.'I WOOTlTl.. 1.II PT AST & 00 "",J .enacbte bet J0Dge pur (,0<1. ze!:eu toe op
:-SIHeor ,e. cn Sirand.tral"n Kaapstad h..bben luncn wel' ~e andere de ouden verder ..n lt!

e..n 'oorraad uo de b~r ,.,mde ,ZWMd8ehe geD eD pJiik: ....a memp knlSeD en banddruk
Uoltudl'f Iltuv.... UlIlv.ugWJ .he zu tegen ken mn de ,eie vrlendeu vert.rokkeD' I DUI

Jag.. pru ... n aanbieden 0..", aio",,, uJn UIt. hct .tatwo OlDle LamptIbaaI bunne OeTl!tAge
oeru.nd voor hou loolelDd .. geAchlkt. MUD bn ...de dagon door lo brongen Wil ...enochen
ma het een, eo IU Intolt .kleef kM hUD"llen vuoropoed eDIGoda segcD op bun weg

toeDA"""E rl tGING-Met dank onhang<tn VaD
le 'I,,,nden voor de }'.nil8n. Yan de mduAtneele
Inncbhng !tO Il TUlIlPh:'" Van den heer
MaraIs, Paarl 3 kiuJ"" 1I11l1v.n v.n deD b~er
a...on Purl 1 liiat)e druneD. en YUl den wel
eerwaarde heer LlIOkholf Knll,,""lerl 1\ pompoe-
nen I) w.terhmeenen I k,.tje vrachten 1 &ek
groeDten J EbetlelD, bUllnder

BI:CRI:A\(A Ol;v.UOElU!lI-De beer T J
MOIltert, een ~~, l'tOIId gl.bl ....u
"oor den _teot ,eeiden~ mag~ albler
besehuldÏJld nn 1IeDlI4!clhuana m"ld, genaamd
Moble aangeraM te bebben door bar 1II8~ een
beaematok te.!un DOl&aak werd 'f'8D de b.ud
geweun met de aanmeBml ,...n den m.lIst .... t
da, bet b.m ""h_ ol de meid de r.aak aan
bracht om bet oon~t te ODtk~~
EDI I '~'.E LI '"r numen ,"ordt genoemd al.

kandIdaten voor WorC8flter.De bae ....n I. Ham
lOG l' Kloppen Jac du Tou A Buraer D
de Voo J J Joobert J ~ r de ViJheu J
C Wlntert"",h A C tnlllIUan, JIlII (,rul! J
F Ohtf en N C Krone Hoevelen van dere
lvst naar de .temhu. zulieD gaan weten wu niet
:Saar Wil Venl.men ...ordt. de heer OltfTdoor den
heer Log.u onder&telmd l)Q heer Jan braad
.al staan

HOOGGEREOHTSHOF
Di KAMERS.

(""or r ,Itlcr Hudut ,nn)

DINSDAG, 2l 1tlAART 1891'
De nieuwe dia.mantm1jn

r ItA ~ lJ !II. l' " I UI'UAC u e
De regl.ira.teur rapporteerde d.t m de ...

actiO welke eeD wu .. unD een echtaoheidmg
toegeetaan en een verdeelIDIr van den gelAmen
InkeD boedel I(6Iut werd de ontvanrer tekere
aanbevellO~en deed betreJfende de yerdeellDg
van bt>t etgeudom De "erweerder bad &aD

gelx J.n .t: 100 te belalen a1~aandeel van klager
en ook .1Ie .chulden van den boedel te beta
len De oolunger gaf aan de h~Dd bet aanbod
aan te nemen

Het aanbod ....erd aangeDomen
ROBEHI8,o! tR\.Stl

Deze " ... een appllC.tle voor eetl Inlerdlkt
respoDden t belettende applicant le mol""teeren
m de wettIp bewoDing van een .eleor bUI!
door haar v.- l'etlpondent gehuurd

Ad,okaat Bucbanan voor pelltlonarl ....
Advok ....t Clo.e Toor ".ponden I
Hot bof deed ulu.p.,...k voor applikante met.

kOt<Lcn Indien respoodeut ..en aclw ID' "Ide
voor UI t .oHIIIIC kun h I) aanzoeK d. en' oor k08
tml ID de .aak eD de kosten, au deze R pl'hca
tIe

'It'll HlhlJnt heg'dan over tie pas ont.
leklAe dialIllInt I11IJn In ,le IJ IblJhUlU van
Hopetown hen.! ',00 personen hebben
reOOM lJIJ ,Ien plaa~\lken nllgl8traat
hunne nlllDen voor clallllS Ingegeven De
bencht( n A(OhlJnell h ..el ,:mORU!; eli vol
~en. d~n hller 1heroo I \V \ , vl'rwacht
Ill. Il pt Il twe.de Klmberlev

I I I" echtel t'f n tJIlJtllllJkheld Artikel
~ \ ""U wet 4 I \ an 11\1'17 bepllalt dat de
I'ro~pckleel-dllr een·zesde van de gepl'O-
klallleerUe mlJugronden kan elscheb Nu
Ilnt~t<L3t ue vraag Wat beteekent tilt een
:tt sdI' "edeelte' 18 het \aU ue geh6tlle
pi klt. \ III dl' gl heele area die geproc la
meert! wordt of ~Iechts ,all de eIgenlijke
mIJn Ire I Iud" n t laatste niet het g.
v ti I" 1111knUllen de twee pnlflpekteer
del~ feitelIJk de geheeie mun el!!Chen IJe
rech~lJleerdell schijnen ol' dl( punt te
t\\ \Jfeien

IIn .. hd ook ZI). er hevInut Zich thans
eentl ,lepl1t.atle te Kaaptltad b(ll!ta.nde UIt
d" hl'PI( n f I' fheron, LW \ I' J du
I Ht I \\ \ procurenr I' ~ t dill'. tlr
De J ugh \1 ~l \ euttr 1 \\ \ pn P
\\ eeher, I \\ \' liet doeJ'dllr depnlatle
IS ,m te zien 0111de mij n vonr t pn hltek
geol ,ml te krlJguI

De 'l'gewonu~llhpld tp Il 'pp(Own IS
zeer gn>ot en Dlf'1l 18 FI eJ. I ill I gl'llY( 0

nug. ook hltl'd up laU t speku

rh SIt'llf'RO~~(IU"llt"~\'[S-'aDVlJaIJ

Jlge "tie wurdl ha'elilkeaanmerkln~gemaalct
en afkeunng te kennen g~even dat de .'uden
ten vaD ~Iellenbo""h gere~"lroord IlJo-en eCD
.tem "ebbeD ,t;n toch KUndii<>""Ifd"pe",often
er erg op ge.teld aaD de ulllve,..ltclt. eeD ahon
derlike parlemenwre ...ertegenwoordlger le
geveo cu al de lud,.n 9<r uDlve,..~~u~ b..ee
.temmlln UI .... i'C~ .. ééo I, f4hli. Kulle
nent Olet .. aar ?

El SAR'!} fiIH'>lt\lIl-v.rleJdc OU8 (J " lf'

I "g' /I /,) deze ,"""k dat bil om cen paar
pence Ill, ~ndeD te krIJgen verplicbt geweest
WIUIe~n ~1Jurloge en een gouden nng
DUf &eker-~lg te Lrenflen Willnan de
waarde 9~ \len ... Ide hem .Iechl.!t
I '" ol' JicgOO-derenteeDe I h , mo"t 'oor
17. 'ti tceke~n eD, }DIJt'\~P d ..: roodereD
bm, en de lDllIIlId w~ gtolb"-:"'lil'd.-b .nde ...
mod bij elke maaDd./.. Gd rent .. bet.alen ~oor
t ,. geleend geld. H.me~ wal eeu hióedr.mgelll
Hier Is let_ 'uor \\"etgenng
EEs \ I·' f1EIII<8 I I r mei den num ..-an

Ru./), bet el!;eodom vn.nd.n beer H Hurrell en
bealand door Alfred TutJel een I ranoebml1n en
Harry een Maleier ,erhe~JSoll 11/
:Maart en I" IICd~" Ijd DO ~d
In den namlli&at'{IJ' rJ;n 1 rt 'Mt de

Middelburg Ko.pk II<'De beec HurrelleeD acJ,Ult ~er bUIten bet bree'J:wa
I~ \laarl 18"~ ter tegen een sterke zwdooster worotelen eD bil

J, n weled heer R P B I I \ ,ermoeet dAt bet BrtlAclt• ..,Inp ,l/Mr'r I op
Kaaptltad weg nur BatIxldoe. <I" lD.noep lUt hun gevaar

~de door heD Un hoord te nemen Daar 'UDe
\\ el"" Heer -Ik bel> de "er tol Uw keDDIII be.temmlDg .",n ILIIder opinie tt dat de maD

te brenl(en dat op het onlangs I~ 'Vo",,,,,ter Den ..erdronkeo.1ID 1I&rry uad een nouwen
gehouden Bond!\Congre. de volgende resoluhe dne kltlderen I
door de \ ergadenDg DJet algemeene .tem werd da t 19 badd BES '\('1'1 l" i .eer erns 're ~evo eD
gepo~r ongr ... kan D,et !l8lelen haNt: ~ ""'nen hebben b.d Ma:mtl.lrlltlm ddag op den
belUlglOg toe le breogeD aan den wel<id:-lt~ l::k van Adderley en Kortemarkbliraat plaat.
R I' Bolha voor de dlenNen die hit g...w~Dlt\ n pad locomotief va~ de be~ren A R
tITO politieke loopb:\4q l>etoond beett:1B41l'e Ken .. e lid~ ...~.!r.d ee~ ~~I ... n..8 of 9
Afnka UllTche zaak 10 2lu,d Afnka ~ ,"gens om en......,'1( """n ea lien e wagen ID

Alhoewel het coDgrel! het feil belrpurt dai bOI.lOg kwam mei de plI.reD nn het balkon
bn permanent IlO afgetreden al. een .. akend fill voor den wlDkel Vlln de heeren W l.Iuncan.t
werkend Bond.man noomt ZII toch de gel. Co De wagen rukte twea der pilaren om en eeD
geDbeld .. aar hem nel bell en '''!l'en toe ie gedeelte van het balkoll wtlJl'tt(t in: Hoewel er
weDochcn III zlln TlIeuwe loopbaan eOIl druk verkeer van meLschen 111 de .traat.

Ik heb le eer te ZI n ..... werd !feIUtl!! u~mand 1]Eenige
W led I H ' IImmerhedeD,rw ".k .....tD ut ~ollder

e • e eer het vallend& I.la on! 1- Iaa~ • Jr geeD
Lw Dw I.IlOnaar verder gevaar ...ao

_ N F ot \\AAL, PAARLSfIt G"I~A'(I\I-Het schunt ofde
&c,.t&n.(l Pro, B..ot.uur mnllelt nog altoo. teholM II un den ..oet ....n

Afrilraandor BonJ deD Purlberg en slechte moet worelen liNe
_._- wekt De ID m.... a. na wege

Wetgevende Raad bet onlanll'1lbet
Kuptltad II Maart 1~,,~

Den weled h~cr ~ ~ THW\\I
~crctan. 'an het PronnClaal Be-tu I'

Ylln den AfnkuDder Bond en 1:1 \
Wd.d hHr-lk h.IJ de per met noukdc

ontvall\!"t tA. ~rke:nnen vln t.!cn resolutIe ge
pa... ~erd "I hel J n~"'t ~ch II len B(llId,",f)TI~re.
te W1)rct'.lcr "'II d"nkend .. 'oor het~"cn Ik bub
mogen dne>n.t..Jurtmde mUile pnbheke loopllaail
Ier b,,, ordenng o",,,,r gemeenscn..ppel[lke be
I.ngen

Hoewel Ik geen h.ndeleDd deel In publieke
zakeD meer ",,1 nemen I! het mil to.b een
[l'Taot genoegen tc wetell dal mune dIemten ala
Boud.man en parlempntatre ..ertegeDwoordqrer
op prJls werden gesteld eD Ik geef u de Yer.e
kertng dat. Ik &all mlln ..erleden p,",uw ....
bll.en Ik heb gedacht plaato te maken voor
jongere en bekwamsr mallnen )ln moge Ik ID

dIe \ erwachtUlg Dlel t..leurgeateld worden
Bet. c~ngres Yoor deae on ...erwacbt.e eD hCJOS

gewaardeerde ond6J'llChl'idlllg v.D ban. dali-
keude ...enach ik u nn mODhluvenden troow
toenemende belanpt.1li1ll eo el'D8tige we tef
b ,yordenng ..an het webUn nu oaa dierPrtar
land en ,,01lr te venokeren

l.k beb de eer te zlln
t;.VII DoIIdtbroeder III "",,,41 •

a I" hTl40

AÁ'''rEI11\( \A' IRUHlt'01

\dvoiaat Molteno .telde voor nameD. deD
beer B~WIII die behoorlilk aange"leld "U d"or
de gemeeute van 1 rmlly Church 1'01 t Eltta
beth om al! pe~tlOnan, '" dele z.aak op te
tredeD en om ."kcre be-luiten der geeneente
ten ult'ruef te 1 r~ngcn voorzlonmg' makeDde
'oor de tlILnst~lhfl!( an den l>,•• chop van
(.raham""tat! als tru,lee van den grond waarop
de keI k gebouwd '"

loege.taan
\\ II .. t ''"'1 If

Vcze wa. eetl applicatie duor \\ llhelmlOa
Witte voor een t"delJlk illtArdlkt har~n man
met \\"Ien zU lil leemeenscbap van g ,edcren
gebn .. d wa. belettende het elg.mdom \ an den
ge.ameDllkeD hoedel le ontvreemdeD hall1'ende
eetl actie te ...orden lG!feoteld voor {",htO<:hel
ding op grond ,all drouken""hap cn UlI.~aD
deling

Toegeetaan Dl"t. ,.erlof aan re_pondent um
aan.ook te d en ~our ophetting 'an het Inter
dikt
DE (0 IlERATHvt HAKKFRII IS IlK\\IO\Tlf

Advokaat lluchanan deed DarneD. den hkwi
dateur In dezeD boedel &.Ilnzoek om d. tilde
IlIke aanKtclhng ,In J ..bn H ({)!Inelt al.
hkwldateur ,ednrende de ah.ezlgheld 'an np
phcant d" verphcbt was voor ( maa,w"D naar
Europa te gaan

Toege..taan

De ed. heer R. P Botha

\"1 \HHJRD AA"

net volle.Dde IK ons ter pubhkatle toege
r;ouJen -

ltRU\'" t ~ I H n~~
AoI"iIkut Cloeeven>cbeeu um Il3JIw.k te doen

om lr... lof ,f< for, ,. !tf'''''' eeD _cUe voor
echt..cbeldmg m te stellen

Hot hof welgerd .. tlu applicatie toe k ~l.aan
daar .wheant Illet zelf \ or.cbeaen ...311 om
aaDzoek te doen

D.tll'na verdaa!!de het hof

STE LL EN UOSC J r.
Landbouw vereeniging

Damon Warle. _toDt.! he!ICholdtgd dai
dronken \ou III J"n dlen.t "an I '0 baas
beer Cl n. Lombaard

HU 1'1- le IChufdlg 'oon,. _.oo. ol ecD
m.nd hardeu arbeid
1rllo ,\ lHem"" .tond be!!ChoJdijjd dat I!J niet

op een d.g ~aanllOg VCI"1I<. heueu ...."" Z[I pleItte
ochuldlg

( \ on"l0 ",et medegedeeld -RI Il )

Izak Berm.. Louu•• ~temmer. ( lar. War
nes AliJerllna \nden.on AbrabHm ~ rederlck.

.dand.r. &I//wr. Pet ru. II t g 1'1<1}oum Ja .. Butha en Jacob
Ado", •• Iunden allen ,_ huldlfd dal zu bunne

::'tlllnb""r -Ve ulbllag d"r \crklellng 'an dtll achlerplaat.en lIIet III t...ho rlljke orde gebOD
wellillukeu cl-kei .. uu bekend en du >'fr den h"ddeu
kaand ..r kandIllaai d~ ed h....,r 'ic"'lhhng IS Z I pielll<u {lIsci nldlg 'onDla elk I. I;.I
verkoltln met een ~erple Len ndc m""rdcrbwld Ix",,,, f ~ dagen ha un o.rlx. d
van ov~r de 1 20U .LclUmon De ~c1d.l.g lO HeDdnk 11 ,rllk ,Iond be.ocbuldll(d dat bil Die'
voorbU .0 nu hoop Ik .ult ~e m I vergunnen eell behoorliJk W ( op eeu e4l'en<low door g....
een blik acbter"aarl .. le "erpeu er heel be kl~lIrd.n lot wO<.>ndgehld had HU pleitte
daard In het voorbu g un op eeu p uu feIl < I te ochuldtg \ ODnl• .!.. I Ive
WUIOD >'ugll,t lLadallt Blond be.chuld,~d dal 1.11 88D
Op Il de..,r Bebroe! de beer "cethllOg ecu larken.h. k Ulet In beboorlllkc .. l!.&al geboudeD

bnef aan de OIcu,y.bl.tlon WtiAfln hll R had Hl! plcltte ""huldtg \ onnl. ""
wide fk &alden heelen lt ,4'1 l<Jtb..t 1I1... ,.. le Jc h lune. "Imun Jobarw ... nacol en Daniel
berotrllden en ben ""k kl, "1"'" .oowellu bOl o\.ntln, .t ,nden b.;",buldijjd d..1 '1IlJUnne 'ar
bof .Ia bU de lieenbua Hlero~er wa. de k"".hokken DIet behoorlllk ,cJIoon gehouden
proleet Yan b<!lt./J"'1b1",1 \ r"",,·I!ik gebelgd li I had len 'I. I I lelllen ullJIChuldtg 'onnla 5s elk
.cbreel een heel art,keluaar Ilaule,dmg dllar I :'\ovcmbcr (jroeoe"altl (gekleurde) stoud be
van en kenmerkte dell Lr.ef \ III dell erl hee' ""hnldlgd dat hll II het hUI. ~an Margaretha
NeethhDg .1. een. h""ml lou/e Lluf IbC ",I ,lt, III den uIChl gegaan .... wooer wet-
ovenaard tn OOIe pubhlllce \\ (,.;r~ld cn JJ H:!mdc tlU'~ re jc lf'"r. D~lt.' z.aHk WI.8door den procureur ...
den 8cbruver heel urcutl-"'<.:h eell ~Ai)Olet,)n ~ell(rnnl tlrllg~\_l. IIJen naar den magistraat
O",(JII 660 Hercnlea et"n ] tnan o~n Atl <ln:UHU!4 afhardeltug Plll!t(llller zelde da1 bil In bet
contra wundum COil légt:!r In ..1Ch?cJf t'lIl u I ~e!{aall was maar te deur \vu 01~U Von
'ervolgeo. buide bJ vaD ecll zeker .tu JCIII n I.', an I.n harden a Id
hed op en vergeleek den 1 ,,' r "cethltng I I Alix rI H~llllek m .tund h ... cbuldlgd d.t hU
dieD droDken .todent al .hugerende" I Ic zeker \\ illem 1 IIropa aangeT"llntlbad
kroeg korueod. en .Ioot. fIJn pronkotuk ( ) dal Il I pielIle ou.cbuldtg
d. ganocbe drukpe" tot een .Ieraad ( ) ver De <aak werd UItgesteli
.trekt met d, "olgeDde ... nhahnjl I.Ile ,,(h
aaniordt tot den .trlld bHoeme IIcb OIet aU. dl~
zicb losmaakt

Verder achreef gemelde profeet nog alldere
lange alukkeD ID lUn Da(lb/rul om de A fnkaaD
de ... over te halen toch" / voor :'\eethilllg le
stemme' omdat 0 a deze boogeD:umd geen
kam b....H "erko&eD te ...orden (van dit argu
ment werd ook gretig gcbrulk gemuki door
den dappereD Jan 'an d. Paarl ten elOd.
Neethbllfl te benadeeleD) In bei /lnq/'! ,,/ van
18 de.aer (twee dagen na de elektIe) ocbreef de
profeet 0 a al, volgt Het. relultaat un de
Kupecbe stemmtng maakt de "erklellDg der
dne pr0Ir""'"lefe k.Hdldat"n !oo goed al.
&eker oe dne progreuleven zullen denkelJiIt
verkOlen w..rdeD meI tuoachen de " r~JUeo
10 OOU .temmeD elk In de StelleDhoaache I[I~
.Meeling .. I Faure ver boven ~ eelbhng _taaD
III de l'aallacbe kleaafdeehng ui de heer 1 Ilure

denk.luk twee derdeD en de beer ~""thhng
een derde der stemmen krJ)geu Vocb bula"s
d~ werkelnke ulul,,!! tO<Jntdat de profeet .1 die
dIDgen u,t • III vmgc ... beeft gezogen 'liet C<lD
eDkele 'OOrleg!(lOll werd hewuarhcld De heer
:'\cetbhDg daarentc'en hield, In "oord g.,..tand
bIJ bet hof k.am "U met eere cr \ au af en lJ I
de stembu. gat li I I IU I.gen.tander, cr uuk
goed vlln lauga

Denkt men mls.cb,en da' dit den profeet L< t
.... lJgen beeft gebrachl eD d.1 hl'" h '" ba.aml
over den valochen profett.chen I("""! w",,"nede
b , bezleld .. u 'lo" UIC gluo DIe "0 M'hr ft
hll weer la.uge artIkelen onder bel hoofd "a
den 'eldroiag om aan te toonen dal h, toch
lIeluk bad en dut de JIngO!!toch eli clellk zollen
zegevieren o~er d" Afrika:p.ndp" Arme kerel
En dit ISnu d07.clfde man die lIeh vro~ger Ol'
.lCrp ..I. ...n der lelde ... 'an de Afr,kaander
partU en die bil de laatate algemeene elektie
>oor het 18!1erbu,"op "en pul!heke 'er~adenng
aan de Paarl heeft \ erku.ard dal hU I cl op alle
hoofdpunkn met Onze Jan ecm wa. on dat
hU Zlcb he' er Tan het pubhek leven zou ont
trekken eer hll LI'h lO het .Ir Idl'"rk lOU gaan
begeveD t.egtno' er den edeler beer J UHt
me) r (,elukklg ISde profeet ..I zoo goed Le
kend dat hIJ goon IDlioed an uemgc I",teáe
n.. meer kLU ultoefenc, op de ...one of .nJtre
partu

",7._~~X'.j
.. :.~ DRAD:N8TEIN.

(Va. tell CtlrrUpoMmt )

19 lIatrt 1898
Mjjnheer -Behalve naar den kant 'an Wem

meraboek aun de _te boeren DUklaar met
pe .... n deoogata oodel'llCheldeDlllk ulltl0rall,,1L
Waar de phr1101l8r& lAwu de oop' aJedn maar
WUI' __ pbyllosera ta, II tlo oort goed Hel ur
wwlreJUk treuri, de "er.oe.t.uageD te _D dae
de pbyUoun unricbt Waar YI'OePr PtaQh.
~ lItODdeO, &let _ na ~
..... liOPIaDCl of dOOCIe ÁOIIIf'8ll.

VaD rluJilerpu' boort mea na Dlt ... l al
tbaDI lie ~ II DOt beperkt tol de plutaell
nu de h_ F J. Joober:t eo JUl du PIoaaia.
Bii -~ sun lI8IllI8 '-teil dood bO
de laat.te ook _ paar. W"d hopu maar dat
de n.kte Iicb _, Terder Ilidnidea al.
Mei de brur 0.. Hoco-n"er D&bjj de ICbooI

II bet DOt .ur trearig geateJd er wordt oog
pen "rill ,emuki. Eent wa. het dat Gemp-
meur bet PIaa \'&IJ de bnll met kOllklaar
Iujjpn, Do bapen hel wed.... UIl de Irmttnk
teal, eD ~ .tut de tHd _t nil eD
.. de WUlter op hancMD, maar de Diak n
"IJ.II nu 88nUlaal reWOODafgeecbeept te worden
Dna mar gedaldll wachten, to, er .apijjle een
ulll8lnk ,.beurt, ea daD aal d. nad hautir
worden
De .tem_ .. bier stil YOOrbifPP&ll De

qentea Tan "belde boten dedeD bon b.t yoor
b_ kaDdid&&eo De .... ten, _wel ala de
kieHrO werkteD bard echter IOnd.r bitterheid,
eIboden ".08_ rupeet.eereDd. eD on dat
wil wee Afribauder leden, tecen aller "er
_btmr uarekrereD hebben, hopeD wIJdat er
weder raat .... W_D daar elke partO DU ten ...
d_kanw_

Me, 0IIII8 ICbooI pat bet nor goed onder bet
beIt:~ beIl...... n deD beer Dreyer en -tin
t_ -*ealen. Er 'Un, naar Ik .eroeem 10
de 80 kiadereD In de aebool waarvaD omtrent.
OW t-rdel'lt ~UD.Jammor dat de boofdouderwuaer
.acb pro&peD ge...,.lt na de J uni ncantle een
andere werkknltg te uDnarden wodat de
oommlwe Yerplicbt. was volgena advertentie ook
ID .w blad applicatu ••, voor oen boofdonder
.UIeI' te v!'I8:eu lot den 310ten Maarl e k
Daar bet .... ar .. bnlten de Inkollll!ten der koot
acbuol £150 .. met een aang_D.me WOnin!!
ouder dubbele Yerdleplng eD een IIJlngeuum
ecboolgebouwannex D.hU de stalie en het dorp
_n Ik dat. bet 8110 kan. lO \ oor ""ti atldere
onder"'J zer <tie ,..n plan lf! 'el anderlOg te
makeD Alle ..erandermgen Ii/n geen fcr
betenDgen docb ill vele tle\&lIeu wel

De ed heel' Neethl1nlI en de groote
profeet van "Het Dagblad

\ ERilA·

"II\(,hTlH \1~IIOr

r 0 J J, t !I' r

DI:>i:-sDAG 12 ~L'd.RT 1~1Q

cRI\II'" EF I E HOL

Antj!! Kauoemc;er c I AnlJe Ont< ng stonden
bet!< huidIg<! dat Iq drf)nken waren III d. pu
bheke straat

Zll plettten UD.d uld gen ,cldeu dat zo slecbl.
warm waren

AntJc K:1Dnemt\ er mo,,-I 1 I. "<lnku of 14
dagen kleeren lap!",u

Ant)e Onion, mo<,t J belale I oi - da;;en
kleertll lappen

DIenie ".modl n en \lrl I lan I~r 'ent had
den den dlen.t ~ao hun l la>< del.. heer ~ I
"Icbt ,erlaLen

BeldeD plPltt .. n n, ~ hul hg
\i onnlS I '" ,f I I tI'!"en har len al iJeld
('fert Boovr.en eu Fr ln" J ona~ sl( nocn be

_chuldlg<! dat lIJ den dienst ~H' d. beereD
Thom en \ e....ter ~ Co verhten hadden

Z I pleltleu onacbuld li
Vonnt. Zo. of 1 maand harden or""ld
\100. Willem ••• tond IxschulilgJ du bil ""n

...atermeloen van Ben) .mln Alexander geltolen
ha<!

H , ple,tte .rhnld41
Vontl1. I I cl ~en har Ipll I b.-Irl
.Jan ,.an der "er .... "j he....hul 1 ~ I dal III

Dam,,1 Wahl &:ln~enlDrl h. I ti >or hem In he t
aezlcbt te ,hu. rI en eenl~~ alldcr~ lJ.gcn LO<: W
,lIeDEn

Hl, pleitte onlChDld'R
"a een lang getuI;;. nverh >or lL1n bClde

• Iden CD naJat de a!!eDt"" bet t of toege
sproken hadden werd IIlI.pra..k III de 'ol
I(ende termen ge"e' en Hel IM bljlkbaar dat
de aanrandi'!! pla.bI bad eo de tUt
.pruak .. I ...eUD dat' .n d"r ]'ler .. e £ lIJ m~t
hetalen of 1 maanden harden arbeid doeD
Boete I",ta:dd

Izak van dcr Il Il !:ek,t'tlrd !lIond I.e>,<,buldtgd
dILt bIJ "I II .-vier Aug ", van Jer Blil aar.r&-
nmd bad

HU pleitte IICbnldtg
Op een verdere unklacbt da\ ~ I eeD la"lIJlI

op de pluto van den beer D F du TOIt ge
IUIIkt bad pleitte pn.om.r ook ocbuldlg

VODn.. £2 of 3 weken harden arbeid ooor be-
IIObuldtglnl no I eu £1 of 10 daaen 'oor be-
ochuldlptg DO IL

Fred. DUfODthal 811 H lIiao haddu m.'
b_ ruw181en door de.Vatea .ndulO!lCier
... tIeboarIijIIlloh\ er ....

He. bof benatte In deu UamiddaIr.0. Soloawt en Piet Kay .toal4ea tre.CInd •
dli'l da~ ZI( 1aW&41 UI de boofdlJtnat ......
baddeu
ZII pl8JtteD t>nllClmldtg
ve ....a.k wen.! Ul11,,.,,,,teld
Rachel Jio,'l eD \nDle Boei ,wDden t-bUI.

I.~ da' ZIJ drouken waren In de plIbIieke
atraa~

Racbel pleitte oD8Cboliig doch ~
acbuldie

Bo.lden ..._....-oeger "" lr deselfde .........
oPi'8braohc.
- " ODDia·lOa of 10 dapD !aarden arbeid..
K lau Boo; .tond beechuldicd dei bij de-

pohtae 10 b.t UltToenm'&lI bw plidlt .....
geotaan bad

HU pleitte IClbIildig
~ 01lD1I£ 1 ot 14 delen bu-den arbeid
W R Bo)' ... l$oDd D.:Iauldijjd dat bil ......

Naq lllB& aanprand bad.
HU pleitte lduahl'l ooder sterke provocatie
VOlllWl lO.
C_, Ahea en Malhrock Ab ... &oDtIe be-

lCbaldicd d.t KUzekere Gert Ham wtc-cbold.
haddeo en hederlijke taal tereo bem ~
hadden
Zo plelt\en ODacbnldig
Belden IcbDldtg beYODdeDen geroordeeld &0&

10 dapa troobiraf.
Kooe JlIIlOba en &mocbeo ...... der Veta' ....

den I..abulru,d dat IU aut deu <ti.. VUl .\rio
l\lacri,,1 gebleTeo ...aren
zij pleitten ecbuldir eli werd.D met _ ......

ICbuWlqg vrupJateu
J aooh van der Bjjl (,..kleurd) .toud beIc!naJ.

diid dat bUdronken .. IDde jMdIlieke .&nU.
H" pleitte acltuldlg VOlUit. fie.. of 7 .....

bardeD arbeid
Hendlik J &cob. Mooti beech'Jldicd da* Ilii -it

deD <tie.. Ub zua lIaaa, deu boer W. A. B.,; I
_n gebJeyea .....

HIf piel"" onacbuld'l VonDUIÓIl of 3dafetl
barden arbeitL

Adam l",w .&ODd beacbiild!l!'i' êIfl' laD
zekere Booi &aale, and had

HIJ piel"", olllCbuldlll 'ooal8 £1 of SO
dagen OpelDltutg

WOENISDAG !~MA illT

BEAUFORT WEST

11 Februan IR9~
Mllnheer -('11 Eull ml,.,blen denken dat nw

eorr ... pondenl al o~erledeu of w"ll getrokken
lO omdat hij nOOl1meer zlIn _tem laai booren
...... r geloof UI' bIer .a. JU deo laat .... n tijd
geen blIzonder nieu ". CaIL ... Le .eek ISbl"r
een en ander gebeurd W'lUlro, er Ik eeD pur
regelen ...ellf!Cbte .,.brlloun

f J • l- LE~ liE

lip den 1"<11 n dezer wao de .temmlDg YOOr
bel boogerhw. V. Bondakandld ,ten WareDdil
heeren Herholdl valt MurraV1lburg Du rOlt "liD
(,l1IafT Reme! en Viljoen TaoD Bntatown
U. kandIdaat v ,ur .Je Independ.,nten wu de

boer Maasdorp I..aat.tgen""U1d~n bebben ..eel
moeite gedaDI om .Iemmen VO<Ir deo beer
.Maa.dorp te WinDel

Ik denk h, bodl v"l< .temmen alluer gekre
KeI en bqn. alII D hebl",n ~ ,,/ ,.1 lIet 18
DlllUUllnl 1I0g unbt.kclld .. 0 IDgekonleo 'tin
AIJ"" ,. goed .fgtloo!""

I I'

De lI ..c", heefl , I I \\eder Tllkdljk gezuitllld
''IJ( I regen I \ r"tla~ 7.. terd .." en Z. nd&l{

Iht ,. Jnbck<nd h ... <cr 11.1 II l'Jtotdl.tnkt
geregend beeft mur ltler Ol het d 'rp heeft
bet g Jed geregemi "I hadden d, n regen ouk
alwuder noodtg en bill'eu len Heere recbt
dankl!aar er voor

In een gc(lcclte \an ~e C-')uph no III het
tlog vr""""lllk droog Illaar 11"1.!l0 .terk v.n
god. h , dat het gl"teren en ook Z.terdag d ....r
.... 1heeft geregend

Ill! ft \1Jt \A\ItE .1 I II "'II t

beeft 'l.aLenlag .len I 'dml ~ehruan .Hutr ZII
tlOg J.;CDm~D De vuiKen it; lakltl tllO "oor
gek men

ten kaft er be""huldlgd ~Hl d",f .....1 vU 3
dunklt'" ja.rt:"n ha.rden arb~lJ

.j hull.tnt<lleu I ,,,,buldlgrl 'a.n IIx,kkeA go
!L01,n loc hebt .. n I "ce [ III m..ar I!Cbuldtg be
\ t) dt.:[l ton kregen (Ik Tl. maanden
~ en kaffer btol>Chuldlgd"<li dwt.tal "an 1

Iwlne kreeg ook I Jal-cn
ton kafTer omLrent I larpn JUd ht."",bul

dig<] dit hU ""n ~ndcre kaffer met oen IChaap
""baar doodgc,tokeo LIOd toen ." beld,m
dronken wareD

II I ple,tte ""bDI,hf! en kreeg 3 JaI"n
~ en blankt man At, I",ro eell g,·hu .. d per

.oon l bil bedl eeDe nuu .. en I kUlder.D) .tond
beIocbnldll(d van een kielDe hotteDtot meid OD-

zedeluk aangeruJd te bebhen
HU werd door de June ollllCbuldlg yerklaard

CDon !slagen

TRElRIl, 1Rt:I'i O);(,FLLK --I ... t..tled~n Z.terd"i"llmlddall werd de
englIle drilver van 2 up trein die om j uur
1jj,Br moot arr" oeren vemll_\" toen de trem te
Iliehmond "tatle aa"kwam De .toker had hem
gemuit ma.:\r W18t niet \!fat ..an bt m gewordea
UI De en~lll< on dokt",.,. ..."'en glOg..n Wen terug
om hem te ZJC"tD tO \ood~n hem omtrent.

ml/It n aan <leDanderen Irant v Ln RI<hlllODdoo>
.Iatle Oe,jr I" r leefde nog maar UI kort daant.
mcrleden wanl 'iln l",ofdached.,1 .u g"h."Il.eo
en h I had ook voel ',loed .erloren

Ho' ... nl! veronderou.ld dat bU .. n het ..ten
wa" e, loen .. ultgevall ..n want bl) bad n~'l
hrood In d n mone t ..,n d. dokter hUhem k....a...
Het I Ir w,rd hierbeen g<>hrachten lAglst4'''Ml
naffild lag begraveD door de \ T)met&e1aan ti ,r
hll .,.., .. n ...... HU laat eeo vrou .. met 3 1.1,
deren na nm dit,,, onverget<'lilken dood te Le-
trellrer \\'1 .Ilen .''mpaLh_ren met haar

Het .. >ter van den .aten&lll! buna 111 hfi
dorp Ik del k "'Ii .ulle n tegeo den 2l\attm April
~en!ch .. ater alhl~r dnnken

lie Ilou<erneenenl. 'oot" naar Walk"rsdam ta

ook I "'" klaar AJ.. dat werk ..oltooid 18 .... lIen
hier ..el" arme blanken "ouder werk kom~n
MOlle bier of eldeN .poedlll een ander groot
werk fJeior nc" worden

De menItChen wnwen nog ..Itoos .Udllt. TooM
Beltgheid 18 maar .tll .ebapeD be-o'lU nWl ,oed
kooper te worden--~~

KERK EN SCHOOL
Prop<>nent Rou'll" te Roo. "'-inekal (J V S~

beroepett Alet. bem op bet Iweetal w... ds Knel

Het kerkgeI.on. te Johanne'IJQr~ UI (voll(en.
de I rC',,, g Hg) nn IUeene b. kk ..r J veranderd
Waar vroeger het br"od d"" I.oeno om met UIl-
gttdeeld werd ....ordt heclen t Datuurluk brood.
..ervaardtgd en ~trkocbt Het kon erger po
We<ll1Un

GI:VUAQT> -f,eD onde"'lJzeT 'oor de wtik
tcbool te Gewdorp, dtatrikt Llcbtenbul'J, Z .A R.

tttauvuEmt j

I
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/:!~~~~~~.~~l~k!9E~Ev~ANc,~",
~hool alhi~, te~en met de v~r- VA N M EU BEL EN
e18Cbte getUl.gsehriften en van Lid- '
maatachap der Ned. Geref. K~rk, STELLEN xtr TEN TOON HUN LAATSTJiZEGBPlClUAL
lUllen worden ingewacht tot 3Isten
vaart e.k. liet

Het salaris aan die betrekking
verbonden is £150 per jaar, met' .
Trij~ woning, en plaats voor 25 of .
mee~ boarders, terwi11 de onderwij- (O~S EIGEN MAAKSEL),
ser den timmerman s winkel met 0 SOLIED ESSCHENHA'tI
gereedschap denerki&aende, tDet~e IN GOED GEDROOG . UU.I.~
'1'OOrdeelen daaraan verbonden
ondéi zijn beheer nemen kan.

Werk te aanvaarden den na de
J uni Vacantie.

Applicatien te zenden &aD, en in-
lichtingen (indien noodig) te be-
komen bij

G. J. JOUBERT, Sen.,
School Commissie,
Klein Drakenstein,

P.O. Lady Grt"y Brug Statie.
Klein Draken8tein,

Maart 6, 1898.

RegIstratie van Kiezers.

'Jameson' SlaapkalB8f
, t:.1 .•. li\·_~lJ '''' I :f:/I.·.Hi_tJ t

tJ(' llJ!i .....~··.~·!~l~\~c_'''.... ~------
.':"'~:i~~~oopatit'RCMlrte v~r Relzlprs en·

DRc:rIrtiW:Wt'h de Zee naat' Johannesburg. Pretoria.
~p~\~~~re'jMl\lïiVIh'di ~rift.vaal. '
~,,';~,h.:;'t,p,et.89nandi.n8t van Lour.nco
MareN., ... ~pea~.." In 24 uren naar Johanne.bur"
,_~tW\tDW''retoria.
..,;.lIIIri·,.::I. _ Mh'- Jl t,,,..... Jl til
" ,:.,,~ ':1; ,';~ ." li ft PIiOri !IlL Il •••.
.... ~~~~f~~·,~ra.. on~~dlen~ van Durban (Natal)

,naar ióhannnbur. Pretotl& en andere plutMn In
(... Tranevaal en Oranje Vrijstaat.

. .

TENDERS zullen ....orden ontvan-
gen ten dien kantore tot om

3 uur, D.JIL, op VRIJDAG, 1 April,
e.L,.vaD penonen die gewillig .iju
.. Kiesen-LijlJt iD dese Udeeling,
iu termen ftD sectie 17 der Afdeels--
nad Akte No. 40 ftn 1889, op te
trekken.

De w1gende zijn de distrikten :
No. 1. Veldkornetschap van :Ms.I-

~bnry, Wijken 1, 2, 3, 4.
Veldkornet.schap, .Midden

Zwartland.
VeldkornetBchap Voor Rie-
beebKu~

No. 2. Veldkor:netschap Voor Zwart-
land.

Veldkornetschap Paarden·
berg,

Veldkornetschap MOIJ8eIbanb-
Rivier.

No. 3. Veldkornetechap Achter Rie-
beek! Kasteel (hetwelk de

dorpen van Riebeeks Kasteel
en het dorpsbestuur van
Riebeek West insluit).

'Veldkol'lletaobi.p Honigberg.
No • .ft. VeldkornetschapGroeoekloof

Oost (hetwelk het dorp
Darling insluit).

Veldkornet.achap Groene-
kloof West.

Veldkórnetschap Zwartwater
No. 5. Veldkornetschap 8chrijvel'8-

hoek.
VeldkornetBchap Saldanha..

baai.
Veldkornetscbap St. Helena-

baai (hetwelk de dorpen
Hoed~esbaai en Vreden-
burg insluit].

No. 6. Veldkornetschap
. (hetwelk de dorpen van
Hopefield insluit).

Veldkornetschap Achter
Zwartland (hetwelk het
dorp Morreesburg insluit).

Tenderaars mogen voor een of
meer distrikten of "oor het geheeie
distrikt tenderen, maar tenderaars
moeten hunne tenders voor elk
distrikt of voor het geheelopgeven .

De namen van eigen8&1'8 van 100
of meer schapen moeten met een •
~ktworden.
. Namen van kiezers in de lijsten
moeten in alphabetische orde' 'foor
eik Veldkornetschap in elk distrikt
of wijk worden opgetrokken.

Het werk moet, goedgekeurd
door den Baad, voltooid lijn niet
later dan 10 Juni a.I. Twee borgen
sullen worden vereiacht voor de
behoorlijke voltooïins der lijst.

De laalcste of eemge tender niet
noodsakeUjk te wordeD a&nge!lomen.

.Alle tenders te worden gemerkt
op' 81lveloppe cc Tenders voor Kiezen-
lijat."

6p ·la.st,
A. L. B.RODZlAK,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

.:Malmesbury, 12 Maart, 1898.

KOMPLBIDT,.as iSSt - £9
BEVATTENDE 3 ART/KELEN ALS'HIEROND{#:

BENOODIGD.

&.9L.. ill .,,_

._._.......zvxn. AFR~K..._a.NSOBR

Industrieele en Kunst Exhibitie.

I '1'

;",lWdoouw Tentoonstelling.
'.' Id,'). '. .

, . ,JJ

'. v F.·' ·.il ;.,BENOODIGD.
EEN ONDERWIJZERES op een

Boerenplaats voor een Tweede
Klasse Gonvernement8 School.

De Ap'plicant moet in staat wezen
Onderwlja te geve$ Hollandacb en

/Enge~h, alsook in Muziek en
Handwerken.

Balaris, £45 per jaar met vrije
inwoning.

Applicaties met getu gsch.if~n
zullen ingewacht worden tot den
Isten APRIL, 1898. .

J. A. ERASMUS
Adres: POOrt8 Hook,

Witm088 Station,
Dist, Somerset Oost.

tftX Zead#.:.~; Ten~lIibt!van het Pretoria Landbouw
116 •Genoot.ehap zal worden gehOU~D op de Genootschap. GrondeD op
20 April. De Tentoon8tellinR zal IOnJ4~l geopend worden om 2 uur
n.m. door Zijn Hoog Ed. den "Staats Presiaent.
. Het Publiek zal, biunenplatsn woTden 1OOdZ-.I.de beoordeeling vol-
tooid 'bt~.r~~~n middag. Prijzen ter waarde van £1,500 w~
den aangeboden, e.. ;eopijen van prijs-lijsten kunnen ten kantore van dit
bWwoNeD:~. ..':

De:lf~.Ui.ar,"t open voor geheel Zuid Afrika, en geed-
koope ~ .allen, op alle Spoorlijnen worden uitgereikt. Desegoed-
koope ,~~.....,. worden verkregen op applikatie, van den station-
mef biJ alle Stations. Produkten en Lev~de Have zullen GRATIS, in-
dieD. .~ terugvervoerd naar de Stations vanwaar zij
~.iJ,ijt'jljdRf;:j;;:,ltêt wordt verwacht dat de vol~nde dag zal gebe-

...... IIJ Toor! Df8f-rennen, Spring Competities en Wedrennen.

Onderwljzeres Benoodigd.

APPLICATIES voor de betrek-
king Tan een derde assistente

aan de Geeubtidiëerde School te
Florida Z.A.R. lollen worden inge-
wacht door den ondergeteekende
tot den 30sten April 189~.

Salaris voorloopig £ 120 per jaar
met uitzicht op verhooging.

A~pliC8nten moeten voorleggen
certificeten van goed zedelijk gedrag
en lidmsateehap eener Protestant-
sche kerk.

Werkzaa.mbeden te beginnen op
5 April.

H. P. C. SWANEPOEL,
Sec. voor het School Bestuur.

..f.'
HANOI.AST,3 voet 4 Duim wijd en t3 Voet 9 Duim hoog, met 8~~

48 Duim bij 14 Duim. ~ a.. Grahamsstad, December, 1898.

VOORLOOPIOE K E"N N I SG E V ING.

B2.n.:,:~_~"XlElI'rXlED
:' t "~i i ..'1".. • VU .

Fabrikaten, HrdIIsttfen, 8ftFKuMlen van Zuid Afrika
,_~rllI'1rr:l, [",k~DED~·1J«"DEN,

zal gehouden wordtm te Gra~d iD de maand December, 1898.
,,~~.~ &U~l»:nB6ll kort gepubliceerd wo~.
T.......,M ~ ~_be& en vragE'il omtrent de zaak
gericht worden aan den- Secretaris.

;,,-00 H G () ( ... i : 'J:~~'WILCOX,
Voors. van h~ Uitvoerend Comite der Z.A.

Industrieele eD Kunst Exhibitie.
GEO. B. WEDDERBURN,

Secretaris.

Assistente OndtllijJeleS Benoodigd
VOORDR

PUBLIEKE SCHOOL TE WITKOPS-
LAAGTE, DW. HERBERT,

Tien minuten Tan eie Spoorweg Skiing
.. Klokfontein,"

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de Wet vereisehte ge-
tuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag en lidmaatschap eener
Protestanteche Kerk, zullen inge-
wacht worden tot op den 3 laten
MAART 1898.

Engelsch, Hollandscb, Hand-
werk, Tonio SOUa, en vooral Muziek
(Piano en· Harmonium) worden
vereil!Cht.

Salaris £60 per jaar en allel!
vrij.

Werkzaarnheden te beginnen op ,
den 13den A.PRrL 1898.

G. FINCHA.M,

Mdeellngaraad, caIedon.b VOft VU.1OIBJlIf Top W.!scB'l'UBL met Tiohel gu~ '* KltiD -,~
beDedeO, en een Kapstok aan elke Zijde. ... 14..

THOU.UO.

THAT TIlE .. ,

BATHe OF CALEDO.
SANATORIUM

• U.'OUE, I'

IPA:"I.KLINO, P,U..lTAILt,
DIGE8TIBLE• TOIIIC.

TM BathI are IIttA1d witb O.IJ M ....
A"""'_. Report&,.uaIy-. ha.....
aDel TWIDI OD applicstiOll {o .

THE IUNAGEU8S,

CaWae Ku...I w..... IluaklrtQ,

• •• C.u.EDO!II. c.c.

mlESBURY lIBERALE BADEI
(Warme ZWR-rel Bronnen).

()
NVE I L B A A R Geneesmiddel

. voor Rheumatiek, Jicht, Rheu-
matieke Jicht, Neuralgia, Sciatica,
Ruggegraatjicht, en alle soorten
Zenuw, Bloed, Lever en Huid
Ziekten. Slechts een spoorweg rei~
van drie uren uit Kaapstad; 2
minu ten rijdens van Spoorweg SUi.
tie. Excellente Hotels en Logies-
hulzen aangrenzend. Termen zeer
Ia.~. Groote Zwem-bad. De ont-
ledmg van het bronwater op aan.
vraag tóegezonden

G. TOUCHElt,
Eigenaar,

SOMERSET STRANo.
EERSTE-KLAS

LOG I ESH U IS,
G. BLAsm,

DE BESTE STANDPLAATS,
BILLIJKE PRUZEN

UI ED IEDU llCO'

TE KOOP,
EEN Vuta Tent Kapkar (met

Collins Axle) en een liebtAI
(eersteklas) Veer- wagen met banken.

JACOB C. DREYER,
Klein Drakenst.ein,

Paarl.

HIBRBIJ ~hiedL kenniJ.
pviu" iu termen van sectie

152 VaD Akte Yo 40 TUl 1889 dat
,de Caledon Afdee~ van TOOl'-
nemetl8 is ZijDe Exoellentie den ZUID-AFRIKAANSCh ..~
Gouverneur te verzoeken den vol- KONINKLIJKE JlAlLDIENST
geuden weg voor publieke trafiek De II CASTLE MAIL " MaatechappQ
als gesloten te prok~n, t.w.:

Den ouden weg leidende van DI 8toombooIieDd_ Lijn nrlnkbl
Hermanuapieterafonteiunu.ar Onroat ft1l Ka&(IIItad naar Londen om_.. " Onrua~ . . ~ WoeD8Clatr. te • nu n.DL, !IIIr
nner, en van ""l~er vla Jbd.In ea Pl11llonth, to. Siwi Hel_.
Hauston naar AIdak, en m plaat. AMerWiCm ~ op de bepaald, '-
daarvan als een afdee~ weg te ---jdD.
proklameeren den bijna voltooiden liar. 9O-DUNOTTARCASTLE,Kapl. BUUM'

I'd d Afdak' H "-pl. lll-NORDAMCASTLE,Kapl. RnDUL.weg el en e van T1& a118- " 17-B08LlN CA8TLJ:, ][apt. 1'K.HU!.
ton, ournat Riever en de J UDctie
Tol naar Hermennspietersfontein.

Eenig persoon daartegen objee-
teerende, wordt hierdoor gevraagd
~ue objectie in gesc~ te" lemen
hier ten kantore met later -dan
17 Me~ 1898.

J.J. MOORE.
Afdeelingsraad Kantoor,
Cal~ 9 Feb.,1898.

DE BULAWAYO MARKT EN KANTOREN
MAATSCHAPPIJ,v BEPERKT.

)5 ._.'oï6 ~ llansion House, Londen, E.C.
• '£139,000

l:l~OOO
. £10,000

• •
Voors, School Commissie.

Witkop! Laagt!',
P.O. Houey Nest Kloof,

Dist. Her~rt, G.W.
, , "~'., ~.~. .

Da.· F.," .RtJTBBRFOORD : HARRIS, DI HEEB JOHN OAKLEY
'. tiUND, D. \Dla JOHN SKEAR, Directeuren der Rhodesia
,.~ _.o.twikkeliuga Maatschappij, Beperkt.

DIJ .... ·GEORGE PAULING, Ex-lid van den Raad en Commissaris
"I.;r'.'l' q'van ~ Werlaen en }dijnen, Bulawayo.

Oli ftull'IfBRBl:ut' cscn, PORTER, Directeur der MuhoD&land
" ". ..' . AgentIohap, Beperkt.

I ,.;. ., c., '..
. "\:,' " ·,'Beo ..........

I,. ' ..;, D.II DnB B. PHILLIPS.

KENNIsa EVIN G.

,
Rondgaande OnaerJijler Benoodigd
Kopjeakraal, Wk. Wilge-

boomspruit, Smith1ield.

APPLICATIES voor boven-
genoemde betrekking verge-

zeld van de hij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag, van de laatste Hcbool-
commissie en Predikant waar eppli-
cant werkzaam was en van lidmaat-
schap eener Protestantscbe Kerk,
zullen door dim ondergeteekende
ingewacht worden tot op 10 Mei e.k.

Werkzaamheden te beginnen op
1 Juni, L898.

Salaris .( L 20per jaar en do school-
gelden,

Billijke reiskosten gestaafJ door
kwitant ies, zullen vergoed worden.

:"i.B.-De, geelaagde applicant
moet ZIch voorzien van een ender-
wIJZers "pt)Qrw!:'~ ct>rtiticaat om
tegen half-prijs te l-eizl'n,

I'. ~. I. 1>. MERWE,
\' oon. t;eh. Com.

·Pl•••• 1I,Jk. COi:bdiIe, Bula .... aro.
Da' HANS SAUER, -Bestuurder --in- zuid Afrika van de Rhodeeia Ex.

'.. w.:rl.~tie en .~twikke~n~ .. ' . happij,. Beperkt. .
DE 81£11__ , tilU.iDt,&Y, Aas-.i. :m.tuurder bi Zuid Afrika nn

de niodesia itiploratie en Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.

n.---IiÏË&l"."B:-S:-wltEY, A.M.I.C.E.,- Adviseerend Ingenieur der
..til.&iJ,JI\.' t ; GiJ ~ona18lld Agentschap.

'!b~,iïy#!~·~~~~~~~~D,BEPERKT.

De mua"charpi~is de eenige huurderes van de Bulawayo Publieke
Markt, en de ciaenares Tan 4O,818ndplaatsen in Bulawayo, op eenigen
wallffMJ~ g~ zijn opgericht. ,

"~.!U-sMH.enL~cten worden door de maatschappij ontvangen
v~, ~r agenU!-commissies worde!1 v~i klanten

. commissie op de verkoopingen. 'jo'

qf~,tnIi,IUil~ta . lI1)ft ...erkoopers uitbetaa.ld op :den dag. van ver·
k~_~i...,n:; lp.i!lijs~"'J.fnlJ.., .,..ekelij~8 aan alle markt klanten t0e-
gezOnden. .., . .
j ~;.jqo;L~"lWéké:nd. <Bergplaat ..
'c':~i~'WÏir Koloniale producten van ovet' de l00lba. zulleu.BEN OODI !MoT~~ .. VfJ ..t9~~fAwo~?n tegen ~peciale lage tarieVell' mits d •.

AAN het geëerd 1'IIhliek van Ric· ALS OPZICHT OF V M." ver&éndibf(lirICTJes'-g:?merkt zIJn II Kolomale producten."
beek~kaMct'1 'I'ordt h"hll(l ~, De mR(lfllehl1ppiLv_e.rki~8t den ven-oerprijs bij ontvangst der

gemaakt,. dat .de oDd('rgdeden~le I EEN~ Blanke Man; moet in~ goederen te· BulawllYo te betalen en de kosten af te trekken ~ de
,an af I;) Apnl op het dorp RIC- I zIJn met Paarden en Esels te oJlbreDnogBmt.","..~...."'''(l0p0r< AAr:.{~me'n UI't tet voorgaa''nd' e __1 '---L-
beekskasteel eene STllld::l' en Wagen'1 werken. lIij moet heele. aobfr ...jl":~n:'"P1;11 flf' 'tolOOr 0 zat ~wvru:J",

makers-Be7.igheHl zal 0Pl'De'D, als- en een goed werksman. <::Huisje et'JN«Iftf:''fll~P'" iiichaam elJ. l"JUU'borgt alla zaken aan hur
ook .~ne Smeer.w.Ift'1l Bc:tig-lteid, \ met Tuin verschaft. tri. t~op ~\\tmc,orfijke en v~oeDde wijze uit te Toeren.
en hl] ve.rwacht dl' vrlt'nJelijke all- bt'J'aard man bIJ" voor • ~ aE.~.Jl:,.,Den. _.eeater, Bula~vo... Markt ..
dersteunmg van het Publiek. ! aanzoek bij ,Kan' . '~!!!;: '.' .-..-,. "7".- .

Goed work wordt uewaarborgd .,; " .~~"'t
tern billijke termt'n. '" l R. TA. ~Jf4Il-•• ·rt o. ".WM._De S'.dardBuk.....zuid AI-"l.A u--....

. J. P. THERON, Rustenburg, ---. ......... ---..1:.... :..~.&.;.£. ()~~' rrv-,~'~1 \s.'.4

EEN onderwijzer of onderwijze-
res voc.r de derde klas pu-

blieke School te Halfmanahof.
Applicaties te worden ingezonden

met oertifi",ten van bekwaamheid
en Jloed ~ bij den ondergetee-
kende vó6r den 2den April e.k.

Salaris '£60 per jaar met kleine
woning nn twee kamera en~kombuis.
Werk te begiJnen met April kwar-
tal.. "

J.~BUCHNER V.D.M.
'l'ulbatlh, .

12 Maart 1898.

!

3 Von KLuDTll'EL voorzien van eon SpiegeI~I~ 18duim bij 14r.duimoP'
patente wieletjos. ,£2 7.. .

Kennisgeving.
AAN het .g.rd publiek Y8Jl de

Paarl en omstreken wordt
bekend gemaakt da~ de ouder-
geteeJtende ;van af den Isten
April gereed is Boarders in te
nemen, en verwacht de vriende-
lijke ondersteuning van bet Publiek.

Goede behandeling tegen billijke
termen wordt gewu.rborgd.

Wed. J. T. DE VILLIERS.
Znider Kerkplein,
. Paarl. :

Bovengenoemde is ~:ln1l1'1"1.(,li.ik henoden in prijs dan de inferieu!'8 mr.-
voerde artikelen en L1:ur II ij skcl:ts liout gebruiken dat goed gedroogd il'
in de Kolonie zullcn K()'JjlcJ':i lid voordcel hebben van onze waarborp"
de artikelen do hitte \'~U Let klimaat zullen staan. ,

D.ISAACS&Ge
UITSTALKAI"I'Iit'

LANGMARKT..fJ'l'ltAAT·
. BN ,"; •.

PLEIN - STRA , ...

I(AAPSTAD.

STOOM· KAngETFAI;?,n:K. I
BAR RAC K - S '_;"eA A T

BoêHd - S'T TIA AT. I
Bi€'sjesvlf"i,

Smithti!'ld,
U Maart, 18~18.

~[ielie~ )Lielies ! !

VAN DER BYL & CO,
Hebben et'n IIcheeps-bP1:endiog

GEL E H. T. 14IEL lES
o!fTV ~YGE~,

Welke zij in Bond of met betaalde
belaating te koop aanbieden.

lItn BoetII "Ol Eqelud, ,la Lu PaJu
TINUG:&LCASTLE,Kapt, HAaal~, omtrent .,

.Ilaart
PJUIBBOII'B CASTLE,Kapt. MAJUlH.HL. omtmll

13 April
Voor Vracht of passage vervoege mtl

sich bij de Agenten van de CASTLI
KAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpk!).

v_~o_ XdJN
KONINKLUKR 1l.AlLDIENST
mDI8TOOJOOOTnATSCWPU

1B.. --.aTl.

DI Kailbooteu der Kaat.llch&ppij .,..
trekba 'Y&D Kaapstad DJIO&I' "E~

vla lladeira, om df'D anderen Woe~"
f 'RU' C.JIL, &lt onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
4L 6-)IEXICAN. KILj'1.MARTl~
" IO-NOIlIfAN (Twin ~cn""K'I" r.n'0L!Of

Ila, ~OOI1KIU, K,t" )!",U..l

JIXTJU '8OOTEl!1' VOOI1 JtNGJtuND.
OOTH (T.,..in 8<:re"), Ka.pL llaEIII<ER "m' ,-nt"

Ilaart..
OAIKA (Tw!n Screw), KapL Copp.on.",",:: Apr.!
GAUL(t"'itl !!crc ...). KapL SY I.HHf. ... Olll'''''''

II April
SPARTAN.Kapt. WIl.rokD. orntrrn\ :, ~!c

Een Tan de MBAtllChappij'. r.Joo,e 51001II
booten zal SOUTHAMPTON ..-erl..tf'n va«'
HAMBURG, kort na de aankom!t nil

ct.e )[ai Iat.oom booten.
RETOURKAARTJESnaarEXGELA..'""V

pugt.ar voor zee Maanden, .. orden aitr"
nikt. tejren een vermindering nn lO percent

OP~~~~TsP~!:r HAVF.Sg
Iur de KUST worden u:~reil.:t ..~r dl-
t.erugreï. binnen Drie Maanden perde l moa
of the Cutle llaatJochappij Stoomboo~D.

Voot' Vneht. of PUlI&ge doe men aanrollr
aan de Kautaren n.n de UDioD Stoomboot
Kaat.chappij, Adderl'Yltnat
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\ 'i ~OEB.B8S,

I '1\ aten I!&u. ........

CAUDOJJ. c.c.

MINERALE BADEI
\\el Bronnen).

.:\ lt Geneesmiddel
Illtllk, Jicht, Rheu.
\ l'\ll algla, Sciatica,

cu alle soorten
L~..er en Huid

, 'l'n ~poorweg reIs
'ilt K,Lapstad; 2
\ III ~poorweg Sta.
Jllitlb eu LogICS.
l nd. Termen zeer
\\ pm· bad. De ont.
brO'lwcltcr op aan.

Il Il

J. TOCCHER,
Eigenaar,

~T STRAN£>.
TE:-KLAS

~SHUIS,
LA.KoR,
q.\~DPL.UTS,
E PRIJZEN

EB RECO'

KOOP,
Tent Kapkar (met
\ \.le) en een lichta
c' w ,lgen met banken.
Il ('. DREYER,
K le lil DrakeIl8tein,

Paarl.

RIKAANSCh ..~
~E MAILDIENST
'w1 A IL" MaaLaChappl,

n de:r:er LIJn vertrekke
t a.d nl\&!' Londen om -
" te " lIur n.m., 0.-
outh, td Sid Helena -
ende op de bepaald. 'DI

\' Tl E Kapt. II ...aR.I80.
,-Tl r. Kapt RDDA.LL.
-, i~. Kapt T"U. y&:e.

Engelllld, Yl& Lu PaJ ...
h 'pi HA.HRI" omtrent 30

K t \1 ,aSB.HL omt"'l1l

1 \,,;II~e ve~e me'
, 'Il ,an ,le CASTLE
\ r:-,CHAPPIJ, (Bpkt).

.N LIJN
~R MAILDIENST
IOOTlU..!TSCWPU
aB_K.T).

der MutAchapplj ::d
KMp8tad naar 'Enge
, ..ndenm Woe~"
,t "lUlleggende

ENGELAND.
I \1 Hifl~

... I 'I) Krli' n"'T'OLM
K/\I' :\{p~£..L.i' •

~R ENGELAND.
r. Ij f Rioluo;a nmtr~nt'"

( nr,. nnltrf:'nl:; Apr I
'Y \ L"'TY.&' OIlll.r"eDt

f{ (fl r-'!lt I )frl

d_ }'~pr[]·' moote StooIII
I \ \II'TU ~ verlaten 1'001'

lIa de &an!.omat 'fair
leIl

(T.J F.Snur E~G ELAlfD'
\1 "'''Jden, worden nItre-
1I',,!enn!f van 10 percellt
.<-a""pMJ" cr.
: 1 HS naar HAVEN ...
tden u t~re\kt voor M

,10 :'.lallnden perde UwoD
" [u'ppt] StoombooteD.
I ''''''''I;e doe men aansoek
, '" de UDlODStoombooC'
crleystra.&t

hebbell,=ne le,renheid hebben om ~ de llekje, da$ bO lie, "l'W'jjdereo 'fU d. aaide ~
meer ...oo Inreeken meele M dmpa. de ...orWa af M lIIIjjCIeD ai~ door het

PRIJZtN VOOR HBT KWEEK EN VAN Wed. eli m belde lab.rafd_linpn in -ia Itekje, b~ Wordt voordat IIelIlO8d bé- [oooa 'IJL.]
lllEBIKAANSCHE WIJNSTOKKEN. eeD der ~ behoon Dl.t ..._!oeN M ajjD. .,..tied la, dOed al fUlIi ~iePD -'-~ "

Het yutbinden ....n moederplantatw un eie wonela Iliet ~eD plateD word 'Menia ban 't'&D den ...ijnboa ...er boude bjj
palen. Wur moedeTplaDMn gek ...eekt wordell ala de wia_ NPII8 befinDeD, 11'&11$ .... 11.. '" het unboonD ....n de ~DeDd .. ,.d.,
op sen breedte ....n 6 of 7 ...oet ID 't yierbn1 !DOOie rwaltatu er ook het .. 't'01a .. ICb~ pait door den beer P H. Faure éjjdeDI de ....r-
daar 18 tbinden niet noodig, en de ltekj.. .. ..._t M 1Iijn, .. 1de tele11l'riclirIDIJala de tjjd. pelerine 1I'II&I'OJl bil 1\1118 oDdenteDnen aan de
~ven een eel beter reealtaat 'fU "Ioed." 'fOOr 'fU O't'Wplantell unbreeb ~hrUf.Jd ... Purl t.oeeprak.
het euten 't'&D iladde .tek)... De planMa- rroot IÏJD; want, ala _ bet • !ut grOeI- 000

bebooren meer of minder lLf(eaonderd 'fU deD op IUD Upn wortels, dan al e ....,reeuiainl, Bet beil Y.II d.n "IJ1Iboa ...er lOU immerl p.
boofd wingerd te lIJn, of de &!pour moet de IOnder wtsoDdeJiu'l op .uD aller beat muimID v_tip worden met de OpeDm, 'fU 't ."""r ...er·
beoordeelaan o"'eriaigen dat hO aaapletld 18 IUD. keer _, h-' Noorden, doch "".n met mu l&-

voor een moeder plantage. Dese bepalina ia OKTItKOPPllilO .. n de lIChi1derii ...an de .nden! ajjde\ wel bewuat
noodukeluk, daar auderutna planlafë. onder of bet uitanijdeD 1'&11 eie ooren nn de AIDe· -unde dat de ontwerper 'fU dat land mul' al te
dese kluae die nooit ua moeder plantagea ge- rikaaDIohe .tokbn .,óór het IIIIMn. Dit be- nak &jin B-. MIll don pielen, ....enal. hU
vMtigp 'UII, maar al. enttatr--lItokkeD, roor· ... hoaw ik ala ...olamb noodaakelllk, dur hehuo· deed in het De Been "compoand" te Klm·

I.L.A.MEA. loofd" IIIl1en lun mede te din"D met bo jld. cel of II. mialakking in een I"OOte maM afbantt berley.
Voor d. grootste en plOnd.te wlngerdeD yall meeder plantages, betgeen Diet alleen ten ....Il de lIlaIIier waarop de oorD wtreo ....

Amenkaan..-he .tokken, nlet·geënt. yan de "'1Ina· nadeeie Y&n mOeder plaatagee IOn lUll, maar wordan. Do Amenkaanaehe ltokken __
tetten Rlpan&,Ru~tnI SoIoD" eli Ja.cquel, ....n ooit van bet doel wunoor IIOlI't'emementa geJd peil andere middele hebben om te PMia
Dl.t Dunder dan 3,000 wUOltokken, ltaande niet aangeboden wordt In die bjl&Onliere 1daMe. bebal ...edoorclat'fUhet IMkje,eD daaraomaip
minder dan 3\ yoet ...erwuderd aan lederen unt. ItLAJI8EB GEëliTEWIJlIOA.AB.DElf kweebra _ dat de ..... knop nM, ...
,.plaat In 1896 Zoo&ls reed. lIezegd I. Wla de mededin· lD8den _t worden, Ift08t ik nednakkell}lt ...

brie prU"1I un £25 leder .. £75

1

glDg ID dele kll_ zeer aanmoedipnd en de pn dat d. _t Ill_"'o1le .0Mri op dit pUIlt
Twee prUl.8n yan £12 100 leder 25 resultaten boorst be~tgend, In ...~Ie 18' het allen eeDl1ljj1l, _Ink. dat leder OOIwtp.

--- yallen w..ren de geëDte wUOlltokken terneer p- 1D8d8ll moet ...orden, aeI& bet laapM.
£100 bogen dOO1'de YnCbt 't'&JI IDOOI·altaiende dro!· anm KATUa.AL.

...en nn een lekkeren .ma&k. En er .. peil Twee IOOfifn lIjjn bet lII_t m rebruik, D_
reden waarom eemgen WIJnboer of kweeker 'fU lUk, rafia, en koffie ruJreD ~n der,eluk ....n
druiven zou wa.bopen ondec de venr<>eeiillJea "lqoed, m een ge ....1 wu er bladtm pbra~t
der pbylloxera. zoolang bil een welDlg gedald 0.. 4e "'8f'88IlIClIlI te bedekken, IIWlr dit wu ID
aan den dag legt en de ...a me~ liver ter band mun opuue icheel o",rboditr. Van de twee
neemt Daar er ...mlgen tijd geleden ... n gerucht IOOnea bind.matenaal i. rafla ...ernwell 't heeM,
wu onder wunboeren dat de Amerilraa-.be ruat ef anclere sakken rotteD niet apoedllf r..
ltokken be'WUken door de ... rnallen der phyl. lloag en Inijd.n in de eDtlllge aoodra le &lCb
loxera Ol een _ekerell oaderdom bereikt te beb. altaprel<len oDd.r 't groeien.
beo, nam Ik de gelepnheld wur om ook de
Europe-=he wun.tokken te ond~ken geënt TIJD Olf TIl: Jl:l(TElf.

£.!OO op AmerikaanllCh .. sw>kken yan :2 tot 4 )ur ond, Het ~n 'fU enten .trekt .. eb alt Mer
en bet doet mu groot genoegen te HU8n dat er Mn 't'OOI'deeJ. 1'&11 8IIMri. ~ heb l!adde ...,kjeI
yolatrekt geen grond i. "'oor lalk een praoh" '''Il enta. OIl{I''W'' !.',I ltIO .laai, oader
IDt"lJ.ndeel, de oudere geënte wUllllt.okk.. hedeWn, PIlOadeIl in IJD ........... en
groeielI bu&onder rl8CI eD gey" in enkele.. Ilijpplaat in 8epMabw -' 't'VbUeIIde ....w.

£I:!O Yallen DU ..u..la betere reeuh._ da de -lei .....~ WaK'_' ~ ..........
Enropeoaobe wunstokken g....ea op hnn urn wordan - de _tert Mkort ko_, _ ilL_D'
wortela. radtlll om onp"'eer teren het einde ftII J ani t.

60 In twee g..... lIen be ond Ik "g8@nte wunltok. be,innea eD de pilnM wUllatokken ODd., dak
:lO ken, geent op dl kt dragende "lJn.tokken, te. boud_ in 'I'OObtip, llJet natte aarde, tot

achternltgaaDde ....n we,e de pbylloxet'll .Il m Augll8ta., wanneer .. In de k_kart) .. plaDt
e~n Wingerd vond Ik eenige geente wunltokkea kannen worden. Plant le niet alt In natten
ltervende tenguvolge yan phyUoxera, mur bU grond of pdureDde regenachtir weder.
onderzoek bevoDd il< dat de .. wun.tokken te TIIIl \ OOit liET IIE(>O.DEELE)!ilEa Pl.A.lITA.GEI
diep geeut waren en op bun ellfen wortela groei' Die .. oo","veer 111bet midden ....n Januari
den Maar Ik b~b Dlet bevonden dat Earopee· _r ptlCblkt be...onden. Het &011eYen...el raad.
ocbe wuo.toklwD van 6enllle vanetelt get'nt bet- ...... "Ull om eentge IIUluwe priJ.·bepaling.n
ZlI op ""nlge IOOrt npana of rupeetru ach· ~g III 't plantlD,.. .. I_D te publicee ... n,
teruIt glDgen tengevolge ...an de unnllen un ll8i onr"'''' m Hel of Jam, wodat dl~eDen
phylloxera die 't'&D plan "Un mede te dUigen ruim bjjtlida

TI DIF.PE)!TES 111't bellt mopn &lJn...an aUe bu&onderheden.
Ik moet eYenwel waa~huw@n tegen bet eli·

ten beneden de opper ...lalrte De "on!tokkell
moet&n tn geen geval In den wID",rd geplalIt of
getint worden met de vereeDllPng tuucben de
eotmg en den .tok benedeD de .laIcte ....n den
grond, omdat de Europeeecbe wUnstok stelhg
wortels tal ol hteteD Eeit. na 5 of 6 )ur, en daar
de meeste kweeke" na yerloop ...au tud acbte
lo"," begm nen te worden met bet blootat.lIen

£25 () li der wlln.tokken en bet wegsIIuden ....D de wor·
td. t. t DIet te yerWOndereD dat op den een of

2f' II I) Inderen goeden 'of h.ver slecbten" dar, de
ph,lloxera verwoe.ttng aanrlcbt onder d~ ge

Jr, I) U ente wlJnstokhn die :lan gebeel op huu eigen
wurtels groeten omdat .oodra men den Earo

i2 0 " peeschen wl)n.tolr toe!aat wortel te ochtetell de
Amuril<aan.che stok laDgzamerband dood gaat~~71t)-0van onth:ren en ala er metf\ aan gedaan wordt
lal bIJ lo :.! of J Ja.ar tlld geboei doodBet bedrag <) 1T prlll~n aangeboden tu deze

klaue l:!") , "d. blUft er oeu halan. van
LU 10,. 0<' t '.11 deze oom lOU Ik aanraden dat
er £1 I' [, ~e voe~d warde bil het prqageld tO
kl ..... Il en 1.~ bil het pr\)•• eld tu IdaMe C

I1'EUL.lG VA.lIDElf IlEOOIlDEEI.A.A.R
Hiermede lleem Ik de "Dbeld M rapporteereD

Ja, het onderzoek der KMnte en met-geënte
AIIlBr'ikaan.c:h wOOltok pl&atagea Ingeecbreyea
Mr lIlededlllJlOC oll'.ler lIOa....m.mentl keon ...
pru., DO. Ios.&, 1897, op den 15 J.Duan be.
rnneD werd 8n ...oltooid op den oMeo Februari.

De mededmgmg wu verdeeld III dne kluaen
ala 't'01ct

KL.A!SE"
Voor de grootste en ge,ondste wIDlIerden

1'&11 AlIMlnkaanocbe stokken, vali de vantelten
luerOO...en genoemd geent op Europeeecbe wun
.tokken ...an nIet minder dali I óIJO wUOItokken
ltaand. Dlet minder dan 31 voet yerwijderd
UD lederen kant

Vier pql"en van £:.!5 leder
VIer prIllen van £16 leder
Vier pru .. ," Yan £1') teder

(I) Voor kweekerlJen van Dlet minder
dan 10/lOO entIDpn z.... pruzen 't'&D £:!O
leder .
(t) Vnor k_kerllen y.n Dlet minder

d"" 5{JllO enhngen ...ter prtl.en YIlD£ i',
ieder . . • . ..

Twee priJzen ..an i lIJ teder

£.!OO
Bet un tal tn!!Chrqvtngen In de ve~hlllende

klau~1D w... 10 yolgt
K~ A 10 Irl_ B 31, en klaMe C 30
Het beoordoelen der vef1<Chtlleude klaalen

wu gebueerd op een vWltge.telde och.a! van
panten yoor t",lere 0.1......., re.pectlevelqk

Een udruk van de punten toegekend lJUl de
mededinger. lD lolde kl...... n yolgt bier.

KI.A.SSEA
De mededingIng In deze kl..... "as .eer

telearstellend ... It. nog meer dan vorip Jlll'en
VenobeuiilDe plan tag"" mgellCbre...en ter medo
dHtgUlg moe.ten uItgetUoter. worden omdat er
niet aan de cond,tte. voor mededmging yo!daan......

In deze Ir.las ... kan tk alleen de volgeDde prtl
"Il aanbe ...eleD

8telJenboecb Landbouw Genoot
aehap

C G Mara ... Dorpotraat Stellen
'-'eh

J P ROUI Doornbot!Ch Stellen
boech

Yodele M L :-ieeth!wg :-<tollOIi
boeob

De meded\ngltlg til deze kl.... e - ge_Dte
wlngerden-wu Inderdaad zeer goed, cr w .. een
1I.. ,ot" verbetertog In leder punt ID vergeliJking
met TOn •• Jaren

HeL "a. boog., I,evredlgeod, en een genoegen
groote en gezonde plautag,," te "en v~u geente
""n.fokken nn vel"!\Chtllellde varaetelten ge
bukt onder hUil ... are lut van. prachtige nuch
ten op preele. dezel fde plekhn waar de pIJl I
lo.aera "'erw~tlD~ &aJlr1chtte uuder de oude
wunatoklr.n
In de"" klaMO .OU Ik unbevelen dat d. vol

lIende pruzen 'ol~en. orde van verdten.ten
toegekend "orden
1 M R Basson, :-llmoD.. lel P I)

Klapmut. AWlOn .
:l ~ A 1I{&~. K!eln RlmonAv!el,

PO Klupmuta .tat,on
11 C VV H Kub!e1', Rtvenllde. Paarl
, J D Krille, Bosman. Crol8m ~tel

lenbollCb . • •• 2r) IJ n

.Ll.; I) lj

2", 00
25 0 U

I)
£100 I) 11

P J Itugo. Fz",)U Dal J01I&pbat.
Puri.. 15 1)1)

W A Krige, Retreat Stelle.bosch ió 0 I)
Gebroede... Rettef, VredeDbof.
Beneden Paarl 1-, Il n
r J Joubert Pa.rU' Paarl 15 [I [)

~
7

,1;,,0 U 0
~
10

D J Joubert Doune,
10 00

13

(1root Dralreu.J.e1O .
R C H ..lhero., l.lbanon, Klem
Draken.tet n
J E &h"lt. Heldero..rg .
!ol n du Tott Ht \lartll1, Beneden
Paarl
C M Lo"w V0886n Hof Oro~n·
berv, Wellmgton 7 10 I)

Il
:l

1'1 I) 0
i[l () 0

I[) 00

il07 1110
D~ar er IIl&4r£200 prtl.geld """"b,kb",ar I' 10

lie... I"""" ,nu Ik /l.\nbe~elen riat cr i1 10.
Y<M>rden beer (' W Louw V o.... n Hof (, toen
b.ri. Wellington. i~nomen worrlo van do £i2
l'lw uni"boden rJ. pr"zcn lo kl...",.e c\

K.IA3.olE! -K\\Ett\fItIJ ~,rl'i(·

In dele Irlaa.. wao er bepaald cell groote ver
bettonng op yortg" Jaren en het wcrk .... over
t i"heel ienomen lit t.tekend iedaan de ver he
tertnIl bestond met alleen In een i!rootcr per
... nt bMIrag maar daar de behandehng eo "!lze
yaD bewerlong beter waren dan III vorage JILren
wu ook de v..r....nlglOg tUMCbcu d" elltUlg en
dM stok vee! heter en tO .ommtge gevallen W<J

yelmulrt dat [Ir de plek .. aar het .tekJe met
d.D ltok ~ereenlid .. ao nau .. ellik. VlOden kon
Tn due IrlU118 Deveel Ik 1&nde ~olgende pr"
zen, yola'en!l orde van yerdlenstcn toe te ken
nen -

(I) 1 I' .1 nred~il Ru.tenbarg Ho!
dell"'rll
P J \[ara,. K!etn ~tmon .. le[
P n Klapmuts
G.bruede ... Louw '\eetbhng.
Hof I' 0 \ red~nberg

• J F. N:holu Helderburg
(;.broede .. H.ttef Vredenbof
Ren~jen PiIJlrl
W Jouberl 1I0.ell \ ailel

(!) I Il .1 .r ""hert ",k Fore_t Vrc
d,'nl'III.!, Iltatr III

\\ .. \ Krl.,,''' I{~rrf'"t
Jl.... l' 'I Ir ti ... J !lJker
~1t:l!en!. '" II
J l' lt )lJ \ \\ L )<Jl \ Jl Illlbnrg
..ta!l \1

lt l.1wk, Hu~tt!J1 Jf":- ~tellt.:TI
• 1,,_ h

b A \ I ItJflll

.....t('lltnll\)"'" II
; ,J IJ ric \ !lI,cr, \~ Ile"al ,[a

" .. rl

£iOO
60
40

liJn
lJe beste resultaten "orden verkregen door

de kwe~!.ertl g"ente wlJD.tokken 000 te enten
of te plantelI dat de vereemgmg IUl8Cben de
enting eli don stok 1 tot 3 dUim boyea den
g..ond lO en tn wmgerds dte besproeid wor·
den van ~ tot I dUim boven de vlakte vaD den
grond

Jn deze klM.e (B) zou tk aanbevelen dat de
elgenschlLppeu gevorderd \oor dtt Jur ollyeran
d.rd blilven voor latere mededInging daar de
hepaltngen voor wie en wat veroorloofd .. mee
te dIDgen hODg"t beYrodlgende geyolJreo !leW
hebben eu het beoordeeIen gemakkelUl:er maak·
ten dan In 'o('lge JtU'Cn

Ik <ou verder aanbt!"eien dat d.ze kl_ 00·
denerdeeld worde al. volgl -
(i) Yoor wIngerdi van Diet minder

dan lj 000 wUl18tokken .. 6 pru.en
(lj ....oor wIngerdi vaD met mIDder

dan 4 000 wiJn.tokken ... 6 "
(J) ....oor wmgerdl van DIet mIDder

dllD 2,000 wun.tokkea .. 6 "
De mmimam al.t&nd In bet planten beboort

vermeerderd t<!lworden van 3\ ...oet lO 't Yl..r·
kan t tot 4 ...oet III t VIerkant 41 of [) yoet m
t Vierkant IS In mun opinie wo"at 't best-
met enk.le Ultwndenngen waar de reente wiJn·
.t"kken zeer kracbtlg llroelen, of waar de win·
rerd b... temd .. voor bet k"eeken van tafel·
druiven wann~"r de afstaDd ~ yoet m
t 'l'wrkllnt bohoort te zuu of zelfs nog
breeder.

Kr A.J!I'It. ( -f" rES I)! DE K '\"EEKERIJ
In deze k!"""" w de mededlDgmg ook _r

levendig. .n het w k WY Oltatelr.end gedaan,
lliDde bet re.ultaat veel beter dan ID bet ",0f118

Jaar lo de mee.te gevalleu, &OO&Ia mu geleQd
werd wao het enten gedun door de Koloniale
arbeIde... op de pluta, en In eODgeval-bet
iltelleuboocb Coupor.tle .... Genoo&ecbap--door
bo.odleten arbeide ... , eo met boog.t bey,.dlllen.
de r... ultateD en Ik t'"'lIfel er niet aan dat bet
enten van Europeeecbe "UDItokken op Amen·
kaan.ocoe .to!.ken bmnen zeer w.lnlge Jarea III
algemeen routtnewerk op de plaatl &al be·
schou wd worden

Met betrek!ung tot de ve~hlllende .tel..,la
voor het ,esUgen vlln ge~nte plantag ... , ben [k
1I0gmeer o'ertulgd van de oplnte, Uttie.proken
door ue beoordool",,", gedu reDde het onderzoek
III 18~IJen i ~"". nl. dat over t gehoel genomen
het moest geweDocbte .tel""i t. om ge('ute plaD
ten In een ",..""k.ru te kweekeu,en die bet voi
I(eud Jaar Uit te planten tn bet veld 10 .omnuge
ge' alleo heb tk ......r .u.,.,.,..olle yeW !leente
p!aDwge. L&ngetroffcn dat Wil leggen, .tokken
ultgcplant [n het veid een of t ... e PJelZoenen
'"'" het enten. en daD op bun plek geent tu bet
~eld uf stok!.eD bet.u glad of ge"orteld ultge
py.nt of lIe.'ut op denzelfden tud maar een
wiogerd aangelegd ,olgen. de.e laatate twue
.tel.elK zal altIid vol open plekkeD ZIJn en daar
"OlJDVeDkrachtig en l",ak groeIende ," .
keo duoreen Y8rmengd bevatten naDder
nadeel yan veld ~et'llte plantageo lA dat bet
ellten acbt y&1] Iedere lten gevallen te dl
.daan wordt De voordeden ",,11 bet ~e

~erUKtclsel "IU die ver1edehJ&a apie-
nuomd
I De Jonge "I)n.tok!.en ku~ en beter yer

2[) zorgd en bescbermd worden -.gen .terke win
tien terwlJi de ver.enlllllli fUMCben stekje en

2[) .tol< plaat.. heeft, IU zuik een kleIDe ultll"'kozen
20 plek dan tn een open veid

2 Het enten Jat doorJlUna onder dak ge
2') Mohtedt kan '0 nat 11)(:".el0.'1. in moot weder p
li) daan worden

ol Het .... hge verwIlderen van w.Ide In tg
loten III deo wlOgerd wordt tot het minimum
,ermmderd da.ar de kDoppen van de .tokken
op den twi .. n entcn verWiJderd worden, en op
.I. II ttld '!ln plauten nog eeDO over'!"i&IlD
w )nien
I "'"e '''I",tokhn :\an welke de yereent

gl I~ tll'4!'iocbell ho~ !'\t.ck)e en den etok: met YO)
knlllf II I~ kUllnen uil.l~zocht en .an den kant
R('d lau wnnien al!'! le Ijlt de k'ffeckerll genomen
",prd,,11 a.l\or ..m~ le Uit te planten In doo "10
'err! dalr !.et ve..,I beter lOalle W[In.tokkeD
;a,lr~Ln IJct ..tekJe lU~t volkomen met den .tok
\ crcclllgu I,. no~ oen Jur JU de kweekerll te
111('11 'II, Hr 1.1 hel .. r l"erwrJ;.!d kunnen worden

, ih ta"'" ",.h. 'u .an "poll plekken ID een
"1 rW! nl \\ tIr I t tot het minImum' ermzndt!rd. ID

dt ~\ r HPI, r ...tt;lllOri dat tr gooo lo:ehfX'bte gc
,,"prteldp plllllten U1tqf!pl.1J1t wOrdt'D ~uJke ge
\\ ,rtdit • pl.1tlt-t:tJ falen zelden lIldlCIl le vroeg
III t I'WlLI1cn geplant ",ordcn en daar hun
I:'lltlll~A t1fl:t:d~ St.e\lg I~Ve8tlgtl lIJn tnn ze
_"<ed lx -t.,,,d tegen .tcTke wmdon Ik kan ook
u • 'eli d lt In het overplanten van AmerIkaan·
"ll~:WIl u'\tokklJn hellIJ gl)(I'nt of niet geent, de
\\flrlt t. UUIl0i'6€:T een ut twee dUIm taD den
., 11.(1 I gesnedeu bebovn n te worden en ver·
d'r daL er altlId de be6te le.altaten verkregen
wordCrI dOllr vroeg te planteD. en ook door
H\)e,; o'er te plRnten UIt de kweekerll

BF ..PH'If.II\r, r' PE K\\E[KF.JOI

1I"e"el ,k ,,(J\cnDn"~e he.pruellllg III de
I..'o\(.t'k.crq nrkt ur bt ti Ik tOl:h V ln meellllli{ tl,lt
nl ItJ.! ...• l,t!OlI,roel rl~ g\ud ttoet Je 'Hre,emgmg
lu .....( !lt'll Iilt"kJt' Cll "t.ok kan OI~L voortgaan al!i
dt' \\ Jn~Lt)k u lt.:t g:; oelt en 10 som mig" gevallen
w I~ d~ vóre:mlgmg tu!\.·\chcn r.u.ropee1tChe en
J.,"onk ."n""he ,tokkeu hoog81 onvolkowen In
cnkeie oube.pro.tde kweek.nlen Bovenwabge
be_proeu ng daarentegeo maakt de voreenl·
glll!.{en Lcer ~Iecbt en kD()C8.l.!i. en lk: ,oa onge
t'KIjI"I.! o"i.Jc.proe.1de bo'eo bovenma.tlg be·
*prvellle W'Ijtl,tukkeD VBl'k.lCZ~.u

Ht I At"':" fi'.' 'AS rH "1.lIi.Ti..I~

In het elllen tn ,Ic k .. ed<enJ m""teu de 'IVor
tel. ntet unger •• kl worden Toor ongeveer den
1 "Ien December of 10 i6val vso noeg geent.
Wllnstokken den !eten De,;~ber, daar bo'

£ IlO

o 0
o

Hoort Dil Dit lun etgen mond wat bU un dell
afBeant 1'&0 de Ca~ Tuna Mi, toen dese bem
onderYl'08I o...er "Uil It&ndpuDt ollltrent de
clranltk ..._be.
"In het De Been "oompoand" heb Ik hen p.

dwoDpD pmberitter M drinken eD _t Rbode·
li. betreft, .r II pen etaat in Zuid·Afrika
waar d. drankwet _ Itreng ...ordt toegeput
ala aldaar."

Foet lear Pi.t waarem tracht iii 0111 kn.UeD
.,oor eitroeDen te ....,.k~n.

H.n ill 100 aretlll om
0
te basaineD Ile loo ...ele

tonaen Ion vef't'oerd nur bet Noorden eD zoo.
veel .. m " I.nd. !tu gevloeid, doelt nlen met
mIJ 'Un zeer nlea'"IPerli te ...eten ...at bet
apoonregdepartemellt ala compenlUltle h.d te
betalen op be_dtnpD die of _k Zijn praakt
of ontt'nMImd IUn geworden laap den wer en
achade door weerlgateldbeid, rarn, em.

o 0

Het ...erliea door beaellden op produkteD
daarheen ge&olldeD1110etenorm gewent 'Un, eD
ik ,.Ieof niet dat Iemand die .. na la beet .. no·
men &00 dwUl &al alin om .r een tweed. aan te
W.,.D. 0 •

Het ill mil een raacbel wurom het ...ekellik.
aehe prodllkMnrappon Diet door de Rbode ..
organen wordt gepubliceerd, men lA anden
&00 ~LlIf om de tIOOgBD&&Dldeverdlen.te·
lukbeid 't'&JI dat land aan do "ereld te 1'8rkon .
digen

Zonderhng, niet .. aar?
C 0
o

Mur de zakelI aldaar lIJn Dlet fOOI<k leurll1
Hlero ..... 1UI II wat de c,,~ TIm .. correapon·

dent te Balawayo daarover acI.riJft
Bt'l AWAYO.14 HA.ART-Het oerlagelI ~n ge·

racbMn ....n oorlogen eli audere nadeeltge om·
.tandigheden, waarmede de daibladen nu genld
wordeD, ....rkeert Rbodesla Da In een bacb.IU·
ken tud. Allen gaan In .oor bes11I1IIgtngen de
altg ....en wordelI looveel IllegelUk llllrekon.
Bet .poorweadeputement .Ihlel beeft .nlanga
een aanQeDlljTo:getal w.rkheden uged.llkt, daar
het ...oor ben geen werk bad. De trafiek .taat
geheel .tll Laatate wees kwam op Hn dag
.Iecbta één truck m.t alaemeene goederelI al·

TOELAOE)!OEGEV!)! Z(;LLE:'IWOllDElf. bier aaa, naar mIJ op gezag medllJ"'feeld werd
Ik &oa ruet unraden de conditio onder welke door eene beambte. Het .. geheell.ta gewoon&,

gouye~tapld ala prulen gep ...en ... wor· d.t er da£eluln Ilechta dne of Yler tfllCks un·
dell, leuger dali een Ie.... n te pubhoeereD, In komen. :tan bet anden wesen? De bandelaren
alle ge....1 DIet 100&1. gedaan werd In 1895, lie· zun ~IUk overIadelI met nJOrTaden, eli ala
durende drie achtereenvolgende "UIOfInell. een gevolg 'I'&Il den gedrukten r.akentoeatand,

H·CCE~VOI.Ilt Mt.OEllINGERS. bebben zu bet unbreagen van DIeuwe Yoorra
Ik zou aanbevelen dat eeDlIfe mededinger den lIe8tukt, totd.t de oude yoorraad ce"t .. I

die twee .cb tereen ~olgende jaren ID een der .un ...erounderd. Allen ....ren 111de&elfde boot
kluaen een pru" onh.ngen heeft, niet toeae er 18 bUIt Dleta op bet .poor. Heb.lfde .. 1
laten word. OlD weder mee te ,hngen in ale yolgend laar gebeuren .n elk rolgend )ur, 100
k"'-. want door .Il"'_ ...olle eli erT&ren enten WIJ bet munwark gedurende bet regenlel.06Il
toe te .taaD leder oe1&o8nmee te dingen, wor· m_n V.rbeeld u dat drie of vier maanden
den de kanMII ...oor Dleuwehogell te genna, en werkelooabeid de exphnatle "aD de iebeele .... k
tot. een sekere mate wordt bet doel wurvoor lA

lIOaT8rnementapld ala pruEen geryen wordt
Diet bereikt door zo!>danlre prlJ .en blaneD se·
kere beperkIngen ta boaden

8TELLESBOlICH ES PURL.
Ten einde mededUlg1!l1l In k~ JJ en C.

In andere wund .. tnkten aan te moedlll'8n, lOU
Ik Uil de h.l\1ld reveil dat er een kieme lOm
geld op zu ge&8t worde om ala een premie te
..... n In andere wyndl.tnkMn dan Stelltnbo.:b
eD de Purl, dnar de !utsiJenoemde diatrik·
ten al d, .r ...arlDl en praktl8Cbe kenn .. opge·
dun b.bbeD, eli andere d.. trlkten du. oen &eer
ocbrale kan. "'oor mededlnlrll' hebben. Door
middel hlenan .. I er weduver ont..taan In bet
"'8IItlifen ....n ge4\Dte pl..ntag .. 10 aadere wUn.
dl8trikten, en .la dur eenmaal een berin m...
gemukt I. daD &al bet een aanachouweluke
Ill<! zUn yoor ,",Ien die andenlllta pen ,el •.
J8Dbeld lI01Id.n b.bbea pl'lktllClhe I'ellUltïtlln
In bunII' ollmiddelllikheid M lien ..

P. J. CILLI&, C.ZOON.

IICHUI. "A.lf !'(;STEN.
De acbaal 'fan punten verled.n jaar bepaald

en dit ,aar toegeput, beantwoordde aan rJle
....re ... bten, en ik &ouaanraden naar de .. achaal
te b..ndelen In d. ve"",blUende klaaaen III toe·
kom.tllfe wedstruden
(OliDITIE~ flOUVElllfBIlIEliTSOllOI:R WF.LIlE

8o ... n....llel, WeUlIlII.l.oII,
8 Febraa.n 1898.

Driefontein, Fraserburg.
(I'an un c.,rrul'0ndent)

Hunbeer,-Ilr meldde a lutet d.t bet In de
ged ... lten 1'&11 wIJkelI 3 en [) bier en daar gere·
rnd beeft op den :I•• tell eli 26aten Febr 1898
Su ...anu den l:.Iden tot den 17den Maan 18 aD.
veld o...erdekt met motten die bet yeld ...erlerell
en de ru~n aitbroeien De motof vhrui~r 16eft
niet langer dan 10 af i5 dagen, .la wanneer zu
hare eieren legt aan den but der booch)8IL. en
btl:!,aen8 of lO cfqeD zIJn de rupaJMllltgebroeld.
Dti'motten lun dan reedA dood De ru~n I ell
dan ,~:.!daien lang en ....rteren bet gartacbe ldlwodat het weder lukt aloof bet ...oor laorn tIJd
niet beeft gerernd Bet boecbJe wordt rel, de
bladerelI vallen u en er ontataat ee", Ilecbte
reuk, tJOOdat flen dIer bet ...erafachuwt en vor·
hongert. De 1Il0t legt gewooDIUk bare eieren op
den IaCbtan fP'O"nell but, want tegen den hv
deu but broeien de eierelI langtllUller, of beder
yen geheel en al DeEe motteD en rup..,n maak·
teil bunne yerocbymng hier bet laatat aan bet
einde van F'ebru ..n en bet begtn v.n Hurt 1890
ToelI. na ID den grond gekropen te bebben wer
den lil puPJe. of proP)etI, en .hepell aldaal
tol tlld en WUidat bet detl HeerelJ w"lbebaren
wu om ze weer te vooracbvn te roepen.
Een groote Iwerm IprIDkbanen maakte ook

"UDOvenchunillg alhIer op den 13den Murt. De
sprIDkbanea kwamen van bet graneld Uit bet
Wetltell, tu_hen de gt'8n.en vali CalVinia en
Kenbardt, daar bebben IU gebroeid.

IInheer, mlMChlell later meer, indien iU dit
ee~,pluteJe In uw .. eerd blad geeft.

Arme boschwerkers te
Knysna.

All" dm Editeur.
Mllnheer,- Verytlll mu ook een pur regel.

IQ uw geeerd blad. Ik ben geen coaranten·
ocbrllver, mur wel een lezer ervan.

W li Eien &00 ...ele gevallen m 0". Jr ,tkb/;:ul
van runderpet't, dn~te, regen-wat OliKun
gaat "U beboe ....n dieDaangaande DOl niet te
klagell, maar Ik wen""h u slechtl leta omtrent
onze bebandehDg te I(Dy.na mede te deelen.

H ter geecbiedt groot ollrecht met d. arme
boecbwerkers. Onle geëerde regeering ver·
koopt twee kluaen hout un OD!, en koopt
dn. kl.... en hout daD weer In Hur dan
wordt EOrg gedragelI om bet oo..te hout Eelf
te lIlten bewerken, en lOO ...oort, Getllhout
word I al. het be.te bou t gereaeneerd Ver
beeld Il bet hoat wordt per hoeyeelheid boo·
men 't'erkoobt, a" ...oor de laagate prUl £7
L7 •• lid per hoe eelbeld 18, 8n dit maar voor
10 hoomen Waarmede en hoe moet de arme,
die ,le<bta twee of dne pend bezat. beglllnen,
looal. .Dderen vu"r bem deden' De toekolDlt
.. op het oogenbhk wurluk dUI.ter

Morgen Ylndt de .tem!lllng voor Dleuwe
leden voor on. hooger hu .. plaata. en w.t van
dte .pul gaat worden I. mu onbekend. Voor
diegenen dl~ In het hUI, wtllen, 18 Kn"lIDll
goud "o.ard 'ooral wanneer er .temmen te
bekomen zlln, maar 18 de man eenl yenekcrd,
dan bekommert mell zlcb bitter weIDag over
het lot "'aD KDyana, ...eel minder over d.t van
den armen beecbwerlrer Later meer

CnRRE8I'O)!DE~T •

[Wil hebben een paar onvo",tunbare IInllen
gllllCbrapt -RIll J

......----"!"""!"'~~
Br.s KRA( IITH,r. 'ERKI ARI'IO-De heer JM

per l.onlJ8er, Vln Ynach tlewaagd, was on IIIng.
III Wellington, en toen hll van d&n apotheker
d~n heer l~nberg, eeD holtel t'hamberlalD •
H"""t gen....,.mltJdel kocbt zetde hu "Gep411
lIOOI'dennacht kreeg een miJner Joniells op een.
de kroep, 'Un keel WIlS 100 vol .IUm dat b!l
IJllIIwelUks koo ad.1jl bale" Wu gaven bem
eeqlie welDIlf8dO_II CbamherI.in·1 H08IItge
n_IUld4el, die .p!1ed1ll alle IIUm ,enrliderd~r
VlIJdaag II hU h... le~aal beter. Ik II"b~lk
die medacUII-.Iert eenlllen tIJd In mun bUI8,en
Ilr beb tot nlj toe geen ge...., guten, waarmd,e
g"'D gerumDl aanbrengt. Ik boud die altUd
em<llt aalln "",uw nlet teneden ZOD .un, ua er
geen bottei m blJl8 WU, waat "oor wu 'fU die
medicIJn boordeD, .,erlqnto wIJhf" Jrinderea
II1II kroep". Jdr,

< ,,
De mOOltervergtldermg der rutUtilndustne

w.. oeD yolalagen .uuce. Zeer lternacbtllf8
uD8praken werdeu gehonden en kracbtip rellO·
IlItiel werdun met geeotdnft aangel10men

o c
o

Cw corre8(>Ondent, die In uwe UttgavP VaD
den 27.ten Januara li over de taak schreef,
mag er wel trots op 'Hn dat .une wenken
weerklank ,'onden ID d. barten zuner mede
Afrikaanden.

Jammer dat een •.;'kere pe"OOD, dIe In den
!utat40n tud alOb al. eell aoogenaamde JM.'h beUl
tracbt op te werpen, Ilcb &00 be.pott"luk heeft
iedragen door unmerkmgen te maken op d••
heeren Neetbhng'. bnef doeh bil "erd door
den 'fOOnltter er "p gewe.en do t de beer
NeetbliDt eeD .tark. protectionlit t., en dat
...a wat lun ICbru"ell bedoelde

o 0

De elektie lA ...oorbll en Godda" k' de Afrt·
kaanden bebbeD, trota de Ilawe en I.. hge ....n·
.Iapll ....n den vIJand, gozer"'lerd.

Hoe dat WIlo"ennnna&rl lUll l' mu eeD raad·
oei, daar lIJ lilt oDd.",taande cIlfera kunt lIell
boe dat de balteDwuken bebben iMtemd. [Op
raaf reeda gepablioeerd.-REIJ J

Ala Xeethlmg ult(enllen wu en eeD &eCIJD.·
lIlau ware 'rkOlen, aan Wtell sou men zulb te
wUtell geh.d behben?

Treuflll ...oonraar dat men lleen het mln.te
belang .telt ID zUn etgen wel ..... rt, nog die der
anderen

o 0
)

Waarvc.or maakt men wetten, indleD &eDie'
t.n uit ...oer .. orden gebracbf'

t;en "ImokIng OOD08n' werd LI Maandag
nond In de MntuaJ Hall iOge ....n door bet
comité onde"tennera YI\DFaure, wu.raan .une
ollde"teune ... deelnamen.

NOl meer, een agent ...an Fallte drel~e 'lin
oude IClhoon...ader, mdlen hli bet zoa durven
wageu .un. yerach~nlOg bU de ltemb ... te ma
keil om ...oor Neetbling te .temmen

t;en ander weer, ook eell aanbidder Taa raure
dreiJlde eerl ""buldenaar over WIen hU een Yer·
hanJ heeft, dat, mdl.D bU "'oor Neethhnl .tAlm
de, hil zIJn ...erbo.nd zou mroepen

Spoorweg-conferentie.
DE EERSTE DAG

D. vierde )....rIUkocbe conferentie vaD hoof·
den der veracblliellde ZUid Afnkaanscbe spoor
weg admlnt.tratle. werd Maandag, ~l dezer, In
eeo der comité umen ...an Itet parlementabUlI
popeDd.

tlt. AIGE\ AARl1101lE"
De volllende a1g rdlgden namelI .. ttln4 -
Kupacbe lIOa em.ment.l spoonr8l"n De

heeren C B. Elhott, C.H.n. (directenr'lene.
raai), T R Pnce (hoofd trafiek bestierder J, J
Rrown (boofd mgellleur), B M Seathe (loco·
motief .upenntendent), Jametl Euton (fiDU
cIHle tleCretaru) ell Robb (boofd·boekhouder).

Natalacbe gounm.menta spoorwegen De
beer D. Hunter L.W V , eli de beeren Sborea,
Reld en IIarwln.
Nederlandache spoo.rwll(lll&AtecbapPIJ De

beeren O. A, A MIddeiberv, Breanni en VUl
Hauelt.

Delocoabaai .poonreg De beer Albe".
Bechuanaland·apoorwegtnaateobapPll De beer

J. L.B_tt,
V'1JItaataohe .poonregell. De beer Brollnpr

(direkteur'leneraal), de beer Athentone
(hoofd'III,elllellr), de beer Hall (locomotief
lapenntendellt) en de beer Mal80n (trafiek
beatullrder).

Sir Jam.-Slvewrllfbt beetle de afgevaardig-
den namen. de regeennl{ en het Iana barteluk
welkom, HU twufelde Dlet dill bunne hf,ra&d •
oIaglOpD tot ...oordeel van de belanllen die IU
nrtegellwoordigden, &olld.n geduelI HUgeloofde
d..t men met evell ......1 barmoDle IOU .. meDwer·
keil al. bU ...onge gelegenbeden HU verwel·
komde de vertcgenwoerdipr van den Bechuana·
land .poorweg. die voor de 8enlte keer deeln.m
aan de conf.relllle, en wee. op de groot" Utt
breldmg yan 'poorw,,&,ell In ZUid Afrika Lr
Wla veel werk voor de couferent18 ...oor de be
handebng waarvan vrll wat tnd EOUworden
...erelllCbt. HU hoopte dat bun .....rblUf een aan
gename &ou we~en. eu hun werk met IUCC61

bekroond lOUwordelI
De b""r Hunter antwoordde lIameDI de afge

gerurdigden, en dankt., voor de vnendellJke
verwelkomlIlg Men wu 111et bneengekomen
om de een met den ander te weduveren en te
zien bet bet<te loor Zlch.elf te knJgen, maar de
een van den ander te le.ren en om gedachten
te wI...elell Hn boopte dat de llltalag der be·
raad.lllgtllgen allen tot voordeel zou lUn en dat
"I ko.tbcu-e onderTmdtng zonden opdoen Ten
.iotte ze! bUdllt h" plw' Je dat de conferentie
voor hen eeu Q4Dgetlame ZQU '1111en tevenA eene
I....rs.'meoe heer BIlI"tt werd toen tot YOOM:ltlerVllD
de conferentie gekolen De laken werden toen
tD kamera behaDdeld

AANDEELENKARKT.
~OHANNKhBUfiG.

23 }faart.-( "cr lalegraaf,)-Markt ... 1. V...
llOopen-BlIOt)"" Hl. 90. Bobel1l1an. 2•. " •• t !>antla
7!1a,French R,andl lj:.1, Glen Deep" ••• !Id, LaD~
laat1e I!Ian I~ 6d, ~lrl'" 121.Raad 'JiljleJA''" !ld
Rand10nlatna 2!1o 6<1, RoI....".,n D"moa.ll 18. 9d,
Roee Deepll £.j 17. &.1,!!immer E•• " Hs id Wit
Deo!" U. 6d, Yora 13, 3d.

EENWEBK1f;R.

Án lk1t Editnu-.
Mjjnbeer,-Ik ate ID Dwe wtp .... 'fU !utat·

ledeD Zatenbr, dat aw oorretIpondent ...an bier
mu alle lof toeaWUlt omdat ik slIlk eeDe meer·
derheid 'I'&D .temmen ....meren heb 'fOOrden
lbMr De Vijliera, mur om recbt te doen aan die
beeren d18 mIJ pbolpen hebben, en die 'I'l'OIl(fIt'
onderiteaDera waren 'fU den beer VUI Eeden,
beachollW ik het m1::le~~t tegeno ...er beD, het
publiek bekend te , dat met hDlUle .....
mealijke .hulp 0111 ...erk een __ ...... met-
terenllaalld. de nie ....Iacbe gerochten ...elke
In d. !ut-te week .. óór de elektie verapreld
werden.

Ik ben, ens,
A G H. TErSEl,

Robertecn,
21 Maart 1898.

EEN TELEURGE8TELDE
VERGADERI:Sl"

KOTIE \ A.lIVEIlO!lT"AARDHJIl<GE~ "A"TIIO)!·
"ES IS DR. SIlIA.RTT

Volgen. kennl8lleVlDlln de Dordruht (numIII
zoa dr. Smel'tt lun kiezen te SlIlOOrfolltem,
Dordrecht, ontmoeten op den IMen Maart.
Vóór tieD Dllr dleD morren Wla er meer daD

.......ntg ....n de meeat mylOftdrijkste boeren kl..
seraopgedaqd, die lot .,..... dUl8W tee opgeboU<!en
werden, terwUI de dr Dlet opdaagde. Dea "'01·
gudeD dai (l6den) ont ...mg de beer 'Maraia"'D
1iriefje, ...aarln onse on*"baamde pn-'teer
.. ide dat hU leen tijd bad, maar naar lAdy
Frere _t gaan OIIllIJne kiese" (kaJfera) te
ontmoeten.

om drie uar hieldfID genoemde kleEelll eene
'ferpdwiDl. De DotnIen luiden ala ...ollt Tot
...oonitMr werd gekOMD de beer Jan Foun., tot
IIICI'etana de heer J. H. de Beer.

VoorpetAlld door den beer A. iloodt Dele
...erpdeMDi ....rtepnwoordl,.Dde bet Indwe
diatriktabeatuar, MIlende 210 leden, betreun
bet oll encblll" gedrae ....n dr. Smartt, Mrwyl
hU de erpdenng hter belegd beeft en .. nder
keDD.... eylllll de ....rpdenng "oor gek bieId, en
bekrachtigt rder bet beslUit genomen op de
Bollandllebe rp:ienng lIehouden te Dordrecht
op den Mell Murt, n.l wu .tellen geen ....r-
!.rouwen meer m hem Algemeen ungeaomen

J M. OE B.EEft,

8ecre1.ana

ONVERSCBlLLIQHEID

All" dele Editeur,
1tlunheer,-Zoo was Ik dan ook een t.oeachon·

Wer bU de .t.mbu. te t;mltb.kraal, KI«lln Rog
le,",ld, op den 16den lIlaart. Ik kon miJne oogen
niet rlooven toen ik daar kwam en &ag dat
t"... Afrikaanders, (de een een 800rt 't'&JI 81D1·

craat) ~ten yoor Logan waren en de andere
een ...oad.,. Afrikaanden trachtten om te baleD
om ...oor Logan te plompen, en treDng genoeg
ia hel dat er ...an OOI100 genellfd lun om .. te
Iat.n o....rbalen Ik 't'J'08It aan een der klesen
boe Ik bet moest "enta&n, en bil antwoordde
dat de ageDt.n aan bem zelden Kerel,)[1 moet
...er Logao .tem, al doet bU Dlks ...er on. In dl
parlement DIe, maar al. OOIbU die .talte kom
dau dnnk 0111....rolet WISkie en rook Ilroete, en
011. ltap daar met bern rond. OOI wem dat hIJ
0118 acb ter die rllg ultJacb, maar ju weet, 01Ul

ander maata dIe zal onl boog dink, want on.
.tap mOOImet 'D pariemenlllhd en oos drink
aaam, al beteken on. nw

RpUUg, ...oorwur, dat Wil luike Afrikaanden
bebLoeD, en die nOJl&landeren pogen op woda·
lIip WU" om te balen leien hun gemoed en
beter weten te .temmen, en DIet omgeyen wie
IDkomen IOOlanll &u maar betaald .. orden. J.,
treurllf IDderdaad.

A. RII.AAl<DER

DE STEMBRIEFJE";

Bab) 10n.toreD, 19 1I1o.art18H~.
A'lII din Rulakuur,

Munheer,-De .trUd Il! voorbIJ. en ono beoogd
doel bebben wil verkregen, namelijk om twee
butten kandidaten geplaat..t te zien tegenover
~n .tedellOg Dtt hoeft men In de .tad &eker
Diet verwacbt, d.t "" ODzeka.arten lOO goed
lpelen 10uden Nu konnen WIJweer ger:l.t &llD
...oor 7 Jaren, wetende dat de belanren der wun
boeren goed beacbermd zullen worden door
onze hoogerbtWl ....rtegenwoordlge" Dit In bet
yoorbugun ge&ell'i

Het doel 't'&JI mun ""brIJ,",n elfenilIk ta, om
mune Yerontwaardaglng te kennen te p ....n
oy"r de ballotage .MmwU&e.Ik bad .tellil ver·
wacbt dat rJIM &00 gerangschikt &ou IUn, opdat
mell 'memand ...ooraf beduiden kon boedanig
'Qne .tem alt te bren",n ( ...ooral tenrUI de
DIeuwe ,eregt.treerde kiese" de kwaltlicatie
un I.zen eD achru~en bebooren te hebben)
Dit rJleen kan ...erkregen wordeD wanllt'~r de
.tembnef)88 Dlet alleen m de .. lfde YolllO~.
II"'drukt worden, doch bU deu OMe ee"te ge·
belme .temmmg vond Ik dat men vooraf aan
den .temgerechtiJden bedUiden kon wur ZUDe
krul8JetI te maken. en hU kon nooit ".rkoerd
gaan, want de braef}... waren allen op deaelfde
w",e gedrukt Dit beboort ten .poe<hgote ..eran
derd te worden, anden kon bet peile iebeun.
.temmmg beeten.

Ilr ben
A J L()t:~

~TE:~lMISO TE ~T A:SFoRD
(CALEDON)

16 1Ilaa"t 18~8.

t SchIJnt of onze predl!.ant. da Ctlhera, ...an
Napter, hier ...andaag t. om oen .uner gewone
en lteed.I gewaardeerde dlenlten te b9udea,
IOnder dat er oene doopplecbtlgb'ld zal plaata
vlOden, wallt de moode" met "habi"" cri groo·
tere telgen "Iln te bu .. gebleven Het lA ver
kWlkkend te &lendat. ofachoon Inlkl niet alge·
meen bet geval I., wat elgeDluk wel zoo lDoetIt
"un, tocb de groote meerderbeId nn onse men·
""ben bet toonen In te &lendat de IOOn van bet
land un 'Un recht en DIet minder .an 'liD
macht beboort gebruik te makelI In bet ult·
brengen van .temmen op de recbte peM!Onen,
ter wllle ....11de plaatooellJkeeli algemeene wel·
vaart van '!ln laDd. Mell achIInt bi..r zeer yol·
dun te ZUDmei dese IIleuwe WIJ'" yan .tem·
mIDg, eli ontegeD&eggeluk .. bet ook, dat men,
met deze gebel we Itemming Ilcb vrIJer tn IIIne
bandelllli kan ge...oelen en bepaald &onder .. n·
Zien des peraoon. of &onQerIemand naar de
oogen te behoevelI te lien, oDlehmderd ellfen
Invloed kan doen rlden Dat menIlI laatllf
agent, liverende voor Illn kandldut. deplijlr:
gefopt werd milt Ioesefarlng 'I'&Il ondel'llteunlng
voor delen, mag 't'elilif worden aaapDomen,
want om maar ....n de lut ontalagen te wordeD.
of IDmellll reval wellicht om ...eel gewichttger
reden.. belooft mell alI1cbt, tenrUI men la·
chende beengaat bV Ilcb .. lf rtIClteerende. "Veel
belo ....11 en welnil ~ ...en, doet den pk ID
...rellgde le ...en." NatuurlIJk, beer editeur,
wellacb Ik vel'l!Cboond te blIJYell &Is agent .an
eeDe moraal ala deze De algemeene godaoh UI

bier 18 dat de beeren lJe Vilhen eli Van Eeden
bet leeuwenaandeel der "lektIC",Ibier Vef'WOrTea
bebbeD VoigeDi un lei!kemng van peraonen
die ter .temmmg upkwamen bebben eell bon
derd en een pe"onen gestemd. ééD .temgerecb
tiede .temde te Caledon en een en veertIII bIe·
ven te hUI. t'ipUtig toch Dtt dutdt n,;,g bIJna
8CD.Qerdl! onvel'!!Chllllifen &all en .t ....t gelil"
....n een ..erhe ..... Il een bonderd eli ~n en twlO
tllf etemmen

HANDEL EN NIJVERHEID.

OOUDt'If\'OER
O.. teren werdcn per de Untoll 61.0R·, 0'" TUW

guud nlt;evoerd, fl"'lChat op een waarue nn
£~i3,:l33.

NATAL S SPOORWKGE~
Pn:TERIfA.RITZBU!l.O2J Murt -(Per telegraaf)

-De .poorweganlt.om.teo .oor .le " .. It. i~ mdtrrd
12 )laart waren .i:ZO,3lli, verlll'ieken meI ..2" 338
gedurendc dezeifde .. 0< It. laatstc )ur

j

1NWLVENTE BOE D!.LS.
'1lIJWILLlaM OVElWA.VI<.

ll"bert \\ dlu.m "'ha" I'aari .Io",,!,h van der
Riet Port Kh",hcth. Lllke ('ompaan KTlekop
pc:n.' Jam~ ""'alallel ~h' K&apst.&d.

(,KDWO~GE.."'i 8EI:WE8TB.J.TI&,

"odala Nkopo, KalDJUltone lo"..lte Thorn...
P&l",er, nOlit LoodcD !'ild"e,. 0 Hoi,mes,btonns-
rmer. Mary Ytl"" Holm... Storm.rtVler. Cl>.arleo
MannlDg, lUai>lta4

n:BGADt:1tINlOL'.
Charl.,. RolaD<I Pill,..,., K....p"l&'.l U Murt eD

I Apttl. Samuel franc," Waliaoe, Kaapated_ 2r.
Mu.rt en I April Jean "'r~lt.er de Villien, K•••
berley. 6 Ap,.,l Colhn. & I1wmlOD, Yryborll. ,
A.pril eu 13 Apr[l. Oebr"",len MU&!Oll,Mafe..... ,
op 17 April.

De heer Fraser.
Som_t W_t 8tru.d,

Euteen. Bo"l.A_'" EcIfuv,..

'Milllbeer,-Hcn beacboawe bet toch III.t ,",r·
mete 'fU mil, de _praak 't'&D den heer Fruer,
IIltg_prokeD te BloemfoDtem en door IOmma.
p. toep)wcbt, In bet kon te h.prekel1

Bloemfontein regelt bare etgeDe aahn u
geene bemoeIing 't'&D 0lIl lA fIOCIdiI. Doeb er
moet exceptie pnomen worden WaD_ het
natioaaal pyoel aangeraakt wordt door eebe-
dachtaamheid "an het "olnraad.bd 'I'0OI'
BloemfoDtein. H.-r ook beroemd In and ....
Lijdea, IlU .. bU dat Diet Pu WLODeerdfl OD·

...eerawoIkeD te&aDleD trekken eD eeD Itorm
dreigt, dan raden Wil voorllchtllfheid au ..
,eeDe altlatlnllen ter be"ord~ "'&Il't'8J'deeId.
heid, om daardoor den ...jjand knlcht te .. ,",n Dla

bet k.. ade aan te werYen tot onl pauaealjjk
...erderf. Daarop moet het IIIt,Joopen. Boe ~tll
dat die JWl8praak gemaakt werd 'On .. YjjanCleJl
sun er op Uit ...oordeel te trekken 't'&D nlke
UIlIprakeD. IU begyeren IICb 0IIl _ swakke
p!uta te oDtdekken I. het kamp

De beer FnMr aeide onse sterkte Jiat m onse
&wakbeid. HU achIlIft de .... akbeid op da
...oorrrond Toen de -.olf en bet lam hrl8t
knotren o....r bet .... ter aan den .trooat, beeft de
...er~lannll 't'&JI nedertlbeid door het lam he ..
toen pboJpen? Neen, het w... reed. ...oonf
fedoemd tot verdefYlng. Dil kan ook he, rr·
...al IUn met 1Ie unopraak 'I'aD deD beer FlU( r,
ell "une YerkIarlng ....n lterlrt.e en Iwakbeid.
Wie Itemt met hem daariD aam •• ' HO "'er·
wacbt tocb niet Yan Engeland een life CODlid.
ratte? Oeeft b.t ...erleden bem recbt tot eelMl
gIIOIuge uoncll18te t~ komen' De teren_r·
d.,. Opacbllddlllg wuat hem dit ook niet aan.
Wij Blen In de KoloDle een baMluk .. ,..,.1
tegen den Afrikaander, welk II"'voel oppaweept
wordt door sekere partIJ. Yler pD(lnl 18 om af
te breken en te ...enllebgen. ZeIfM door onae
mede IalldgeDoot.en, die Jlllif08" WOrdeD ...
noemd, worden WlJmede be...ocbMn.

Dan Ipreekt d. Bnl 't'&II "fair pla,." Mnrjjl
alle. Dliloopt op ochurkerp Hennnert d. bwr
Fruer ach nOlI d. ,_miedeD ...... n eien Vru'
ltaat, toen de staat m moeilIJkheden ".rkMnl.?
Het den Baaato-oorlog weed hll (de VrjJItaat)
alleen gelaten. Engeland ltoDd met o"'erp'
.laaen armen toe te lien. Toen de wonteu"'Iid
beslecht wa. ten IflInate 't'&D den Vr""taat, Jl,
toen kwam Engeland ....... ttg toegesneld, om .a
te dikteereD wat moet ~ worden. eD .....
ten nadeeIe ...an den \ ru.taat Waar er OOIt
oorlOll g....oerd werd moeot de ...erhe .. nd. partij
.t.eedo betalen, docb hier gaf Engeland deD
.troom eell. andere ncbttng

Diamanten werden onwekt op \"rt!ltaatacben
bodem. Werd' dit erkend I Neen, Da...;da Graf
gaf aanwllslnl ten gun.te ...an deD Vruataat,
maar dit w.rd DIet unpnemen bet pt wu
t.oell aan bet wandel eD totdat hel eene p!uta
bereikte alwur meD de muneD kon loslwt.D
als begeerd De Vr!l.taat ...erd te't'l'tltien ge-
lteld met eene ...oonraardeluke betaJiDl1'&ll
£90000 ,
la de beer Fruer teneden_, met dil _rt

'I'&D Bntsche "falf play"? BIJna beb ik er eeD
andere naam ..oor nederreMloreyeD De UIl.
epraak van den beer t'ruer wal _r olltaoedl'
rnd voor den Afrika.aader WIJ betrearen de·
zelve Wil "un niet voor oorlog maar hereer!n
YrleDdach.p eD yrede W U Willen he.er alle
middelen beproe ...en om dit te beyord""'D, 100'
ala bet optrekken en teekeneo ....n memonea
door bet ga"oche land, wuzende op bet oDrecbt
bet land aangedun en on .. afkeunug duro ....r
te kenneD le pyell Yoor bet tegeDwoordig.
bebbeo wu met den beer Chamberlain ta doetl,
Wleno ooren getlloten IU" Yoor bet recht Wij
kannen dit niet op de Dabe toepuoen Hl8IebleD
komt er .poedlll eene yerandenng m lIel paria.
men t en Ylndt de Afrikaander &aak een Illeer
open oor

Een kort o....f'lich t oYer bet lrBIChil tu.ebell
Engeland en Trarta ...aal lA wef noodlII ' daaruIt
lullen wu bet doel van bet EDlllache mIDlater I.
Elen, &eden bet bekend geworden 18dat Trau-
vaal onllitputtelllke I'lJkdommen heeft eD de m.
palmIDgl pohbelr:...an den beer Rhod_ ml.hlkt il,
waarmede bIJ gedacht h.d Erapland te nrrillrea
en te .. rgrooten AI. premler"'&Jl d. Lap,
warn trekkende, nam hO bl}lwaa een lanacb
)ur om d. Tran ....aal te bekruIpen eD te willea
alwelgen. Daarop volade nog de 't'MfIntlachappe.
lillarte houdinll 'I'&Il de Tran ....a1 teceno".r
Engeland, ..Ileen we"erde IU tIIcb redwee naar
de .Iacbtbank, opgenebt door Rhea., ta latea
leiden. De beer Rboda hael he, d.nkbeeld op-
ge' at Tran8YJI&)te vernletll8D en al lIJn. plaia •
Den moe.ten áaartoe medewerken Inp1aate da,
Enreland bem toe" meteen recb t lette deor
bern ta toon." dit bIJ ala premier &lebonwur.
dill bad betoond eene betrekktng ...an yertrou·
wen en Yerantwoordelukbeld te bekleeden. door
te keer te gaan tecen de Tran ....aaI, de Traa.naJ
die 100 roemruk medegewerkt beeft ter be...or
dering nn t->huinll m een woest laDd onder
de naturellen die beteugeld _ten WOnMa.

Gebeel d. awe
D H. W WE88EUI.

Boeken en Tijdschriften.
D~ ~'U[lI'8C"UTTER' ,'A.lI Zr lP.

AYHIIlA. Een verbaal Uit den
VrllbeldlOOrl"ldoor L Pename,
met '1 gekleard. platen Ver.
IeriJgbaar bU J C Juta en Co.,
Kupetad. PrU' 3. 6d

I li ZlIn yoorwoord .egt de ""bl'lJver "De ....ell
gull. al. gun.tlge ontvan~t aio aan mun yer·
haal De belden van Zuid Atl ib . ten deel
Viel, II "'our mll ee" lpooralag !leweMt, op d.a
IDI..... en w"i voon te !lUll, en bet bier 't'OI.
gelId verhalll IS d~ yrucbt ..an DlIJnarbeid .•
WU kunnen met a.nden d:w don !lChru...er dan
keu ...oor deaen arbeid. daar hIJ 0118 een boog.t
iRterou&nt en I""rzum boek beeft gel ....erd-
eeu boek dat door olke JODIe Afrikaander be·
boort geleleD te worden, omdat durm de goede
b~lIfbeden VAn ona volk op bekwune \1iI
~~1Ipende wU" wordeD Ifg8llClhllderd. 0..
famlhe Klopper. die In dtt boek op den .... _
grond treedt 18 III vele op&lcbten typiMla. D•
vrubeldaoorlor der Tr.n ....aalacbe boertIIl .......
bet Enllelacbe gezag wordt op IlUICbon ...eliflr.
wU.e ~hreveD De da~rheld eD III8IIn_
moed van den kleinen Ane la berekeM 0lIl de
bewoDdenng vaD ...ele )OIlie bart<!lnop te wek·
kw HU berillt zun loopbaan echter op M"
wllze die wli ieeDl&lnAkunnen aoedlteaJ'eJl ot
rechtvaardarn D~ onnoolelbeid ....D Leen
Blolt br.lII(t de lacluJpleren lïérbaaldeluk m be
W"lmg t... wUI de trouweloosbeid "'ID K_
Hotter op de recbte wyze geotraft wordt De
menllCblievendbeid der boeren wordt op m_ter·
IUke wu.e teruggep ...en IDde behand.ling _
verplegtnIl vaD den lIewondeD Jongen Ene_'"
lIlan.

De .tt,1 waann het book lA geac.bre...... _ .iM
.tuf, en ala mell eent een begin ",...a, """'"
met bet IeEen, dan III het Diet rmakbljjk bet
boek weder ter _ijde te Ieuen 'fOOrda' _ het
doorgele&eD beeft.

<
1
l.

LUA.'WERIIAL(,EKRA.tOR &H_lJI>LA,
door Wllla.m Thomaog" .M.Á •
BSc, r.R s.£ V ... tr;re'-r
bIJ Duter B!'OI. '" Walton,
Kupatad .. ti&.

lJe hcer TbomllOn, regltltro.teur der KM,...,"
UntVenlltelt v~r profllSMr Uil " V..,tona
college, te Stellenbol'lCll, hoeft ..enage Jaren ge
leden eeR algebra 'oor ""buien tot bil de matn
(ulatle kla. gepubhooerd, ...elk hoek algemeen
gebrul~t wordt en ...elcn tot grooten ,henot I.
ge""".t "edert heeft de heer ThollllOn £IIn
.tudIPn ,onrtgezet, en het ......uit""t IljI:t thamJ
'-oor on!! JIl den ,-orm T3D oon wehngehnod ..."
handig bo~k lan meer dan" .) bladlilden lie
vattende ook d. hoogere de"l"n van , .. _
werp

De kl... en cn voorlelIDien .... """fea.w-
TbomllOn .. aren .!tlld heel popala.r omdat bU
de knn,t goed \6,."tut c.m een .fgetrokken aak
dutdeluk en ye",taanbaar Yoor te .",Ilen De ..
k&rakt.,rtrek ku.&lt dnldellJk In dit boek wt~
da&!' di>"eer TbomllOn enn geslaagd .. &elfs ..
ongewlkkeld ..... pun,tell ...enotaanbaar ...oor ... _ ..
len ZII die kennlll ""maakt bebba _t het
ce"te lOek ....0 den beer Tho_ ",.11_ .n
gen""llen de..., volled~ Ut!.iav. beatadeeren
Ellee .tap tn de ont .. lkkellog"'&Il bet onder
w'rp wordt met •oorbeel~1\ opgebelderd, en de
vele problemen d\e gage.en worden .un 100 , __

n.nga<·blkt, dat de leerhttg al meer en m~ "I'--
trouw~n 10 &lJnkenn .. krligt

IJlt boek l!I 'rOOr!Ieholen aoowel allO _ pn ......
.tndle "..ooikt. Wil _en da, oodenr!JUMo
en leerlingen dit boek &etlI' __ tig •..u.. Yln
den eli mdi\ln mell ~ rJgemeen IJl de IICboleD
In...oen, du Uiigt...,o te gelUker 'ijd eenor
mllheid, waard.oor <leuamul&&or.n gele'" k....
Den worden III 'oxaD\lneere ...

I" IlE .unLEt lSG LAln~AHI "Un li aan
eengrentHlnd. plu~n wur geen eDU:
~t tot nog toe am ti. runderp_' lieetor.
'eD II.
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[Ikoour-I.l.gram. ]

Uitslag der Elekties. GEORGE. TELEQRAMMEN
OV.ERZEEBCH.
De woel1Dgen in Bn'Pte.

LoS"r.Nh~1 HAART. -(R.t.r.)-De _bt
....D Ali .vi&Da, 0ImUl Dipa'. broeclv, beeft
_baald. uanlleD pdun op AcIaraaIua; ...,
werd ieder keer terDuedro .. en doer de K-la
balplroepeD. De Del'1'iM:hu ,.erloor .0 ,e·
'OeDy,ldlll.

De .telllmillr is .Ia yoJa1:
Van Wijk
&bOlmaa
De Smidt
De Villi.r.
Hulder
Van Eed~o
Harris
St-e)'11

1130.
971

2736
8.31
797
JI64
38
19

Zu1d-<>OStelJjkeO1l'k~l.

GRA..HAlIlS8T AD.

IkIIiDpa SH
Dolley... 701
Wilmet 945
Goun H OPGEWONDENHEID.

VICTORIA OOST. RWELI.Y.SDAII. 2:1Mun.-De eJelriie-opp
wonden beid duurt yooft. Vu FAIl .. lrr ....
2M6 stemmen in dit diatrikt.

I.oNDEN, 22 lIl.u.T. - (.R.Ier.) - Be'
IChijnl DUIIIIker te lijn uit bet ra{JPOriderA_
rilraaDIcbe oomm_e dat d. KaiH ODtp~
te wiitell ...u UIl ait ..alp OanabD. Jl.
,.Iooft dat plWideot HoKiDle,. YQ PIU is de
ieb,ele CuheaalChe kw.. tie op ~ .......
PD en Spen;e te ,....,.0 du $oeat&ad "'D __
aldaar te yerbeterell of de,,.,,olpD te JjjdeD.

De heel' Gladstone.

Amel'1ka en 8p&DJe.
Be4linpa
Doll.,. ...
Wilmot
Goaws

397
403
399
'lO7

C!.LEDON.

[Sp ..eiaa] t.-It,,,.m.]

De uitalar wu hier als yolrt:-
De Villien 2554
Van Eeden l:lb3
Van Wijk 807
De 8 .. idt 99
Han-ie b3
Steyn 42
Schoeman 7
H~~ 6
28 It-embriefje. werden Uit.pWOrpeD.

Totul zuidweot-eD (bebalye Riy.rMaIe):-
De l-Imidt ... ... •.• 4511
De \ïllien 4349
Van Eeden 4204
Schoeman 2980
Hnlder 2968
VaD Wijk 16-12
Steyn 289
Harris 2'l9
Net Riy ..nd&Je moet Dog iDkemen. De telliDg

geoocbiedt heden. De drie tente lraadidateD
worden alo rlrozen be8c:hOD.. d.

LoNDEN, 22 HAART. - lJUuu.-.) - a.,
Franache Doordeliike eakader trok gisteren te-
sameD te Breat en Oberbourg.

l'ITENHAGE.

[lVu/rr-/tltgral/' .l
GITf.!fHAGr., 23 MAAIIT. - D.. ItemmiDg UD

lïtea.hap. Janoenyille Alexandria, HáDlan.-
dorp. SteytleniUe eD VIiIJowmore .ijn ala yo'frt:
n.aw. ... ... . .• :.!66h
Delley 214:.!
Bellinpn 1944
Wilmot ... ... 1491)

De.e oppf beTal de .terkte nn den Bond.
ea bet ill dUI ..,k.r dat de progr88llleYen mat
t_heD de :I en 3 duizend demlllen sullen
winDeD.

LoNDEIf 2'2 MAAKT.- (Rader). - De beer
Glad. toDe ia te Har .. uden terun-keerd.

Een aanatell1ng.
LoNDENI :.!~ HUKT - (~.)-Lait_Dt

Harrioon lA I&IIl"teld ala Brit.che .... t_
koainr Mellelilre hot .0 is reeda DUr AbJIai.
nie ,.ertrokken.

OostelJjke OirkeI. PlaatselJjk best\1Ul' voor Ierland.

LoNDEN, :.12 lIl.u.T. - (&uur). -Het Je..
prhni. beeh de tweede lI&inr "an de bill op
plut.eIUk bestuur yoor l.rland aanre-.II.

De Franaohe vloot.

[~tr-I,I,gmmmtn.J

Do.DUCHT. 19 MAART.-De .temmen ziJn
juist Ileteld yoor de gebeeie kiee&!deelinr Un
Woodbouae. Het relultut is:-
De Wet 2,460
BredS_1d 1.1U
BayI,.... 6IIS
PM~k 683
1':en·eD-vIJfLir st-embriefje. waren uit orde,

1Iiddellandsohe Oirkel.

BEAUFuRT WEST.
OostenJ1jksohe Rijksdag.

WEER EEN STORM.
OOST LONDEN. Maa&dorp

Herholdt
Du Toit
Viljoen LoNDt:N, 22 MUIIT. - (&uUr.) - 0."

OoeteDrijluoche rjiUdag kwam gl.tereu weer bU-
een toen'de DuitllOhe afp,.aardigden deD Di.u·
.. en presideDt begroetten met geroep un
"troDhogel" en "'ageboDd." EeD motie werd
ingediead hem gMChllrt "erklareDde ,.oor
dwaDgarbeid, doch werd yerworpen.

Oe dood van koloDel Dyer, de leider nn de
m_ten iD de recente ingeDieura werbtakiDr
wordt ung ..kondia-d.

:lI:l9
83.~
793
581In de ki... afdeeling UD Oost

.t..mminc ala yolgt:-
Bayly ...
Bnd6eld
P_""'k
De Wet

Lenden io de

l.filS
U~I
1.47:,
~'V3

Noord ·oostelij ke cirkel.

ALBERT.

KI~GWILLIA)f8TUWN. Een 0l_iul teJeil'm geeh de uit.lag alo
voJgt:-
Yan deD Heeyer ...
PretOrius
StockeDotrom
Wienand Weer eOI1valsoh geruoht.

DE HEJ::U DE WET OVERLEDEN.

1.435
895
8.0
112

De Ult'lae der Itemming is all YOlrt ,.olgen.
.'pe<.'laaJtelegram:-
Ba,.ley ... 2,588
Bradfiald U:13
P_k 1..193
De Wet ï7ll ~OMER~ET OoST.

De ui !.Illallder Itemmiag in 80menet OOft! is
al. volgt:

Stocli:eD.trom :.!1.'\-4
W,enand I t7ll
Van 'd~n Heever... 847
Pretorius :,40

JOHASNI!:8nURO.:.1:.1 MAART. - (R."'tr.~
HedeD werd een gerucht iD de .tod yenpnld
dat eeD aantal iBg... mokkelde gewereD in beBlag
!tenomeD wao un h.t JobanD ... burg Jo:uerne.
Het illrucbt .. erd ontkeod eD yerworpeD door
de spoorweg autoriteiten.

De beer De Wet, pokkeD inspekteur, .ti ..rt
hed ..n morgen in het lazoretto aan de.e ,i.ktt.

De Wel
Ba,. ly
Bradfield
p..acock

AL!W AL ~OORD. COLESBERG.

CnLESnERO,2.1 ~LuKr.-De uit.lar der It~m·
mÏlJi is .1. Tolgt:

Pretorius 12(1)
VaD deD Heever 1019
~tocken~tri·.m ~17á
'V ieDaad 198

De W.t
Bay I,.
Bradlield
P_""'k

HI5
493
514
4~l()

Een borst aan borst geveoh t.

LoSDt:~. :.1.1 MURT.-{&uter.)-E"De acher·
pe achermutaeliDg tnJlllClhene"D Ecptiaoh. ca·
valleri .. eD de Dervi.ocben bttredell troepeD heeft
pluta gehlld II mijlen un deD bovenkant nD
d.. Atbora.EeD bont un bont gneobt YOlgde,
eD de Derv'-':ben werden teruggealagtD. Jfet
verli ... aan den kant nD de EgypteDareD ......
~ gedood en 6 gewond.

TJ::~IBl'LA:~m.

TOT.\..lL (BEHALVE CRAC()CKE~ FORT
BEAU'UHT.)

De Wet
Bayly
Bradfield
PlIl<:Oek

.'-";1
!lII:.I
911
HïO

Noord·westelJjke cirkel.
PIKETBERG,

De volllende opgaaf yoor het di.trikt Piket-
herg i. ont.aDg~n:-
Van Rbyn 529
Locbner 479
LOllln 450
Rabie 449
Joubert 85

KAAPKOLONIE.

l-Ictocken. trOlm
Yan deD Heever.
Pretoriuo
Wienand

3949
3.101

... 2635
15:.15

Engeland aan Ohina.
GRIKW_-\LA~D OOST.

LOSDES. 2:1 MAART. - (&uttr.) -IH Cbi·
neesche min;'\.r te LondeD, op gisterarond bil
bet diner nD de LoDdenacbe !ramer nn koop-
handeloprekende .• eide dat EnrelaDd de rroot.
Ite IWlIpraak beeft op de IfeereD nn Earopee·
ICh..n inylo.-d in Ubina, en boopte d.t EDr~laod
aanlpraak IOn makeD op eene ofeer DUr eyeore-
dilfbeid nn hare niti.breide markteD. .

De Wel
Bayly
Bradfield
Peecock

TUT_\AL VAN DEN OOSTI-:LIJKES
CIRKEL.

DE WET ftEKOlEN~

AI eie olammen voor deD oostelilken cirkel
'ijn geleld meI den volgeoden oitalag:
Bradfield ... ... 1Z-~.'1
Bayly 7070
De Wet ïU59
Peacock 66.8

Rondgaande ho!.
MHEKls(i, 21 MURT. - (&uur.) - H.t

rondgaande hof bedeD hier geh~Dden "u.lp06-
dig afgeloopen. Een ka1l'er pleitte IOhuldi8 aan
moord en werd ter dood ,.eroordeeld. t..ee
blaoke joupDO .van TraDevu' pl.itten ac~uldi:r
ua in een wIllkei golbrokeD te bebben In dn
distrik' eD werdeD yeroordeeld tot 10 eD II
maanden reopectieyelijk. EeD bffer die "roe-
gere VODDioaentegeD zich bad ..... 11l8 ,.eedief·
ltal werd veroordeeld tot IR mUDdea hardeD
arbeid yoor dezelfde misdaad. Tw .. kden "D
een oude .blaoke man werden achuldig beyoud"D
un het yerkoopen van een ruwen diamallt. De
kaften werdeD veroordeeld tot 18 eD 12 maan-
den elt eo de blanke mao tot 8 manden.

WORCESTER.
WORn:~n:R. 21 M,uRT.-De telliag der .tem-

men Voor Wore .. ter en di.trikt i.-. geriDdigd
en de uitalag is ala ..olit:-

~e~...
Locbner
Van RbyD
Joubert

KIS'iWII.!.IHCSTOWS. :?'~ Murl.-Tot heden
"Ijn de voljrende e!lfcr. io verbaDd met de
hoogerbuia ef.ktie bekend gemaakl:
Ba,.ly ... ... ... 3R~l()
Bradfield 31;:18
Peacock :1.'11) I
De Wet J :143:i

••• 3,1Y.IO
1,5.19
%2

MALMESBl'RY.
:'>{ALJf.SBI-RY,:lI MAAKT.-De fiDaie uiteJag

oer st.mminr in bet distrikt Malm .. bury
Westelijke Cirkel.

is:-
LoehDer
Logan
Van Rhyn
Jouhert
Rabie ...

Wet yolgead. i. eeD jl1IAt-een yolledige opgaaf
..an den lIitaJag der .temopneming In den Weft-

tAlUkeD c,rk.l:
1.462
1.40-1
593
.'i:.lO
:~5

Een groot80h onthaal.

OnH LOSVf.I(,2:.1MAART. - (R""t~r.) - De
oftk-ier..n en manochappe. der Duitarhe oerlogw-
boot SmIdi,. worden &eer rnl oDthaaJd door d.
DUltllChero alhier. De S,,,uil,, ligt in de riyier.
ftistermiddag wtrd eeD groottuiD[IIIrtii door den
heer Maloom"" geboodea .aD "ijD hui •. Er wareD
ong ... eer I.()(J() men""beD telleDwoordig eD bet
oDthaal wao eeD grootaehe.

TI ITA}; L (BEUALVE CLANW!LLIA~I.)

Logan
]'()('bner
Val1 Hbyo
Rabie
Joul",rt

Irup""he afd
Kaap"tad
l-ItellenloolCb
Purl

AAli7
310;1
256~
:!.'J38
1536

:!4.~ I~I.
.015: 171',
~H 16:11
47 :!.x,7

Een schip gestrand.
~A~[AKWALA~D. OIlH LOSIlF.s. 2'2111 'AnT - (R~ut,".)-De

beeren Cbri.tiaD & Co .. de agtntAJn "aD de Clan
linie ontvingen gi.t-eren een telegram van den
magistraAt van Kentani. Bl1tt-er...ort~. meldende
dat de Cloll L ...dMl!/ ge~6!ld ,!,erd op .trand ge·
loopen te zijn te Mazep,Pábul en d.t alle leTeDa
gered .. erden, mur een "'''''plY.>ot werd nr-
~i!ICht. De agenten verzekerdeD dadel Uk d.
diensten van de Fr" ..t,,, eD lOM haar pier
uood naar het tooneel van het wrak. Een twee-
de telel[Y'llm van Ksntani heden mOlpo ODt-
vangen, meldt dat de magist .... t Daar het wrak
gegaan io, dat nu aan het opbreken is.

Logan ...
LochDer
H.&bie
V ..n Rhyn.
Jouberl

DE STEMMING IS DE PAARLSCUE
AFDEEU'NG.

Oe vol~e.d" bilzoDderaeden omtreDt de
ltemminr IDde Paarllcbe afdeellag ZIJD"DOgt>-
werdeu.
G..tal penooDen die

•temden.
Mag,.traatahof 4';4
N. Paarl 14~
Z.., lO:!
WelliD~loD :,;1:;
Wag. 'Vallei ~;,
Groen berg :,,1
Pni ..1 .'JR
Del Josapba t ~7
KI. DraJreDlltein 5(1
Paard.Dberg t'l
A. Paarl 47
Klapmot. :!~ ~.'i 2'~
Fr&D8Cbhoek It;7 21 ~ 47
Or. DrakeDItein 5-1 :q :I~

l'it deu cnfera blijkt dllt de dor!",n bl1iteD-
pwoon nellt-emmen uitgebracbt hebben, ler-
wijl de buit-enwljken !J.,trekkelijk ..... k ZIJnop-
rkomen. Waar ligt de fool'~

HECHt:A~L~L\NO.Totul ~iet
g.. temd.

217
8m'lb
HaMforther

kie~e ....:J]9
413 :l-I~

18
1,'-- ,
III
5<)

SPORT.

ORIOKET. Een treurig uiteinde.
KIIiIIERLEY, 21 MUKT. - (Rl.UUr.)-Toen

de Bnlawayotrein heden morgen aaDlrwam
.. erd gerapporteerd dat eeD puugier. pDumd
Hich,eeDAmerilraan8Che barbier op Y rUdagnacht
of Zaterdagmorgen uitie~allen wao. Door te-
l..grafi8Cb oDd.rlOek gemnakt ~an Palapue,
bleek het dat een lilk guonden was ten zUldeD
yan Kami. Zijn reiegezel die dacht dat hij Daar
de waocbkamer gegaan ..... (tiDg .!apeD, eD
mi8t~ hem Diet yoor den ,.olgenden m0'i"D.

DEN Cl-RRIE-BEKER.
Kt""ULEY. :l1 )b&lt.-(Pcr tde:;-rlUlL}-Het

Currie-beker toa.rn&JDent span en het Wheeler-
Edward. ~&el",h ..p nrtrokken gi.teraYODd met
den Kaapochen· trelD. lI:~n groote menigte .. n
bet .ermaaklie.e .. 1 pobliek .... bij het atatie
.. n"·01IIII.en een hArtelijk .aarwel werd deu YeJ'-
Ln kken,lpn toelferoel-",n.

K IIfBEIlLEY, 22 Maart_-(Per telegraaf_}-Alle
IportlD.&DDen alhier zijn t.eer Terontwaardifd oYer
de handelwijze .. n ,Ic Westelijke ProYiDde door
den ,JatulD VaD bet Currie-l>eker toornament te
,cranderen. Tot hf'"den wist men Bieb YO de
.eranclering. Wa&rllChijnlijk lullen de Klmberl.y
manDen nu moeten le:rugkee"ren. tlaar l'enrhei.
dene '"An hen Diet iD8tUt aijn soo lang "~g te
blijyeo_
PIr.n:&IfARITZBURO.22Maart.-(rer l.elegaaf.}-

Het Sal&loche Cume-beker 'pan """taat uit de
?ol~Drle IJcereo __ Dayf'y. \\'hit~, Dalton .. CoHin,..
LIewellyn, H.h&rt]. Cagley. Cartd. Challinow,
:;weeney. ~o""lae, hodlal en A Hime.

PORT EJ.IZABETH, '2:l MAAIIT.-{R"'I".)-
De inschrijvingen yoor de badbouwl.eDtooD8t.-1-
ling op 31 dezer alhier gehonden te worden. ko-
men nu .nel en aanhoudend iootroomeD. ODre-
veer 1.100 Z!ln reed. ontvangen. Inachrjjviagen
zullen b~1vangen ...orden tot op den dag voor d~
teDtoon.telling. die verwacht wordt een alAe-
meene te zun wat betreft de yertooDÏlJi y&Qma-
cbin~rie. De vertoon ing un paardeD zal alle
vroegere yertooningElD van paarden nvertreffen.
Spoorwageu. met levende ha"e .ullen tot op
bet t.. ntoon.tellinl!"terrem loopen en alle .oor-
IOrg .al ~enomen .. orden wat aangaat oDtsmet·
ting, toezlcbt, enl.

De P. E. tentoonstelling.

Van JobanD68burg on Bethlebem hebhen Wil
.peeiele lelec-rammen .. n gelukweDaching met
de .erklOzlng vaD den heer Neethling OnlyaDgen.

Zuid·westelijke oirkeI.

OrW'H""JI". I~ MAAR1.-~len ,. nu klur
met de telllDg der ,temmen ~oor Oudt.hoorn
en dUltnkl. Het reauluat " -
I'Ioltoeman I~In
De Smldl I :J6~
!.Iuld.r IH5
~ Vilhers I'IR
Villi W"k ïo
Harr.. . 4.1
Villi E~~ ~

IH

WEDRENNEN.
DE LI~COL~~HIRlt.

I.n'DE'. 22 )[ .. rl.-{I'er tel':{Taaf.}-De Lln-
(·f)ln ...hlrr: w(.drco n~ bedf'1l plAatll eu werd ~.
"'-nnnen noor Barcl.(IDe, met Hiih Treuoo tweeJe
ODRa .enodale derde.

KIJNBERIOHTEN. Een bokser in verdriet.

SWELLENDA~1.
lle Dlk.lag .oor Sw.Il"Ddam is al. vuli1

Van Eede ..
De ViJltero
Mulder
!ltelln
VaD WiJk
De Smidt
Ham.
8cAoetoaa

OmtreDl 6i pet. Itemde.

DIVlDK:\DES.
rIO;TOKIA. 21 lI"It.-(Pl'r t<legraaI.}-[le

n.tionaie belok Ea.! een di.idend .. n 10 percenl
ver.la..,o .oor het Ilfgeloopt'u j.ar.

CAMPF.RDOII'S ()SD~:I:ZI)CHT.
H'·J..,wAr"_'21 Ma.art.-(Pcr ,,·I'-gr-anr.)-De b...,r

Harrow. de ingen",ur '110 de IJ.o<ohuaoalandexplo-
ralle maatschappij. heeft t~ne nauwkenri~ in-
.pecCie iemaa't .. Il de Camperdown mijD te
Selu... e, met bet yol~ reo"ltaal:_·.oo yoet
rH "-erd npen gemaakt met ....,n~id,leld" wijdte
yan I. duim gevend.' hij ontledinl SS d .. '1.8.
(h'f'r deze wij,he lijn f"r 2!.oton ~r1~, naar ....b.i.
ling Jfev'·D'J.- hij onllediol: gemidd,ld H dwts eo
8 i(r. Een mon.ter .. n ~.OOOlb_geDOmen.ao ""D
100 Ion ert. werd vermalen met de haad en in
dri. daelcn yerd""ld YaD .£10 elk. Dete werden
IlfznnderIJf" ~ndeD. alo proe yen htl ""D op bet
....der. en gaYen bij ontleding .....pekti .. eli)k lO,

ï:.!O :lO en 3J d ..-t.. Edn mODIternD:lSO lb. wcrd in
:tIn bet dGnker jJ;'!DOIDcnvan twee ycnrhiUeDde plaat-
n;i oen "'ol". bIj ontleding gueD 60 dw~ 18gl. en
)(~ 81 d"'t. eo 81(f. reapcktieyelijk. Een uitl"aGchle
!I:, ID"Dlter "an ~:;O lb. bijeeD ,erpderd VIID road ..m
"." d. IDI)n werd nUm ~""&Mcben le Bule.. ,.". Toea
• bet goud a400 uit""wUiCheo g...lDolten werd.

-~ lDeD eeo ,IAaf I'>ad wegnade let 0lIl.

OO!lT Losll!:~. :t:.! MAART.-{lVuter) - De
Gui/ta, liep heden namiddag de riyier biDneD
met eeDe diept., van 20 Toet water. D. Rtlglan
Ou/I.e, Ste'ld/a ea de PP",,,,.r IUD 0011:.er
billDeo,

PORT F.LIZARI:TIf, 2~ ll.\ART - (&ultr.)-
Scotty Kane. de bokeer werd gi.tereD tot eeD
hoete van £;, of een maaDd harden arbeid Yer-
oordeeld wegen. aanranding or eeD ingezetene.!'IT (,ALEDO~

werd g,.<termiddall ...." "I'eciaal tel8lfl'&m ont·
Yangen meldenrl@ dat de uit..-llag ID .ien cirkel,
Yoor &OO...,rdaar beken<l. 1"'-
De ",jh.",
Yan Eeden
De Smidt
Scboem:1D
Van W""
~[uItIer

Progressieven.

P,KETIJf.RC,.23 ]I{ '.\llT. - \.'p"c;"nl.) - Een
bericht uit Portenille meldt dat heer B. P.
Malan. afBlager, bedaDkt beeft alo lid ..an deD
Bohd. Andere in..-loedr;jke maDneD alhier anl-
leD onk iJe<lanken daar "ii den progreMieyeD
kandidaat onderoteulld hebben iD de tegen-
woordige elektie Vlln den wetgevonden raad
yoor dezeD cirk.1.

Het vormeD van een boeren protecti .. ver-
eeDilrDg is in oyerweging.

Oost Londen verheugd!

Beaohuldigden uitgeleverd.

Vereenigde kamen van
koop~del oongr8L

UA P8T A.Do

SOHDPV AAllTBDlOHTZJI.

.LUrOUO ....
Haart 2l1-Laaltoa!&, "aa Autralle

Jl-Clu ".therlaad. ftII Ll~
'l'DTaOJ[1JIII •

Haart 'I-All_ naar !!alduha .... l
1I:t-Cepe Race, Daar .1(" wCllále
II-Ba,o' Napels, aa&r Nat&)
_P_brolut CMtIe, ..... kutha'l'e1l&
n-If UI aa&r pwt NoUelb
H-A _ BarbatMa.
H-Hlilda, naar B_ A,_
IlI-Lacl .... !&, DUI' LOIIIIa
"-)lallboót Briton. _ KDplaad

LONDEN.
21 MaalI-{P ....leIqraaf.}-De Rawarden auu.

I. 1.terdapyoad om 10 uor te Pl,_t.h lIIl.DPO
ko_. De 0_ il "MWre-IA·ca t 'aar
te SoIJUJluIlptollparrt-.-,l.
-13 )la.art.-(Pw tei4lrML}-De soot la DiaaJac

morlCD te !dad.1ra aancekomen.

VERBANDLIJf:lTEN.
16 )lUIT, IIltl8.

Delpori., CS
Dorflin«. c...
DorIIi .... J
Dorfl iDlr, C
Kon. le M..•
Kepi.....J .
·C.~U, 0 .

R!{p<>tMIu ...
bl G KM"
W Gevd
\v Gear<!
Wu--d
C S.. ith
H Kirkwood
son. of T... -

Micl.....
" UIoWlllCJre

Do
Do
Do

Lidelb...

~
Tol"''''
Ca.iedo!I
B.inra4aIe

Do
tta.,.cloe Afd
puri
~
BJ&DOYW
A.Hwallfrd

Do
8tel'-~h
]J;~AId

Cndoek
Do,

ZAR

Paarl

Z .\ R

I\.. pec-heAfd
I'hihr-to_r,
l< .. p.tAd
Ka p.el,. Aid

Hu
{;.I1'.II;a
1'\ EIi,.at...'.h
Kaa£~b.Ald

Do
Do

Slal Ier; b<»cb
K•• pe .. d
Xaal'JJ<'h. Afd

AI" .. I N

Malmeo_y

O.Lo .....

Ond .1>00."
... Tar",

Grab_liII.d
" .. ,_heAfd
8&J_ury
Kal'erbeAfe
Pt~
Lltent.p

1taar-za4

PUTORIA,21l1l.uaT.-Bet ;aarlijbc.lle 000'
vee der ,.eroeniade kamen ftD koophandel iD
Zuitl-A1rib ...... rd alhier hedeo popend, toen
..r eeD peet pVJ ail.,.aardipu "an git d.
hoofd _tru_ Mi.... oonlir...... lD.t DurheD
YOOI' d...... te ....:l iaplJo&en. De beer Lad wir
WieDer ftD Kaapetell preeideerde en drukte
de hoop Dit iD den loop "an -UD openiDpnde,
dat het cien.lrbeeld OlD"II ,..roeaigd ZDid·Atria
op haodela illbied bewaarheid sal .. ord. ala
het PYOIr nD ,edDng en ii"n, Itrnen. De
yoo,uitpnr tot hiertoe .. u laquam, maar hij
...anhoopte niet. aeL wu lang -un beperte p-
w_t om Natel te aien aich TeriMmiren iD het
tol'erLoDd, en &&k.D acheDeD hoopvolIer in
dii opoicbt waarom Trall.IYaaJ sich ook ,.ereeai-
ren mar· HU betreurde de politieke oRJ ..rinen
waarollder het aitYOolreDdcomité te Ijjd"l1 bat,
met beu-.ldriar tot het YOlYoer"Dder reeolutiea
door het OOD,'" ie~. Hij bedoelde de
politieke ooruat iD de 'rraDITaal waardoor deze
_r ongeweWlChte "tand "'D &&kenwerd
tew....,.,bracltt. ~ v~ ....k,rd dat bet de
oYerlWJÏDI yan elke .fg..v.....-diade ....... dat PIlETORlA,:13 M.U.RT.- De Pretoria .kam.r
Groot Brittanje geen, yerreik ..nde bedoeling 0J' ..u koophudel pi giatera-roocl in he$ GnDd
de ooafhaak ..liikh.id ftD eeDiMeDZuid- ..A.fn- Hotel eeD diDer ter eere "lID de afpYaardiadeu
lraaaIcbea .teat had. Er wven UIl beide &{jd811 oaar bet oonrrea- III ant .. oord op cs. l.iJ.
peraonen die hel uiterate 'wilden, en die eeDe droDk op &jj..... .oadbeid pf de be.- Wle_,
,oede yeretaodhoudiDr iD Zaid-Afrilra, met ,.oorsitter ftD het OOD"..., eeD OYenicirt ,...
hare riibte pud- e. diamantmjjDeD ter w..reld, de gM<lhiedenis der ,..reeoigde kamera. lIL
stremd.n, ..n .. are het ni..t dat de lliiyerbeid wu "an meeniDi dai het rr-eu--iIoa toer
met oolloeeei.. illpeard ginr, .oD het land m..t _t worden atp.cbaft. Er 11 .
rroote 'proDIea yooruitpan. V.ncheidelle Drtuuriijlre ICheidinplijDeD t-'aell de .tetea
punten iD bet iadaatrieeJ rapport "ereiacbten Y&II Zuid-Afrika, maar m"D had II:-ar.ima~
urder o'l'erweging, eD de _ .poorwegtarinea iIIlD&&kt. Hii droog &&II op de Doodaablijkbeid
_teD ..erd ..r .. ordeD venniltderd. N. oy..r de ftD bandaIa..-.rteren",oonn.en iD de YWIOIW-
Delagoa, Rhodeeia eD Bolawayo luneD pepro. I..nde d.. laD, ..o Hi da~ het DIDIDiet ,. .. baude
keD te hebben, verklaarde hij dat de pad iaduo- dat _ IIIIIIVJder batu~de regD}at.i ... ill de_D
trie het boofdpunt wa, waarom Zuid·Afrika .teet retrorreaUef .. aren. Oli dacht, d_
sich bewoor en waar::.;ë - afhallkelijk ill' regeerinr meeat een liberal. politiek "Ipa,
yoelde, eD de Trann e reperina kou ,.eel wurm &jj door de pheel .. beYo11ri1ll_ wor-
doeD door een medereyoel ..ade ... treYÏDI, 0111 den .. teaad.
b.t een be ...... 1rracht te ,nen die lrapit.a&lnu
het land &oudoeD iDyJoejen. en .. aardoor d. be- PKF.TO.IA, 23 lIl.uRT .-De afpnardifrden
drnktheid yerd.ijD'. zon. Hij gat een oyer· oaar het coorrw YeDd. !remen ftD kooplaaDdeI
licht ..... pdane .. erkuambed.n, eD .~ ,.u· I'IIiadfID beden per apecialen treill naar .zwart-
hetceen er nor te doell atoad, eD ..i.ni1igd. door kopj .... bet e;,eDdOlD 'I'IID dn beer 8eJII lIarb
Natal ...elkom te heeten, wi..aa lefuwoordit- waar 'Ii op eeu luncheon wenl.. on\--
heid heD Dadar tot eeD tol ..erboad yoor Zu.ld- haal,!. ZiJ j""J'Octeerden d. glufabriek eD d.
Afrika braobt. ltooIterjj, k....rJell hedenoamiddar in de .teIl

De aec:retaria lu twee uri&Yen Y&II d.D ter bra h 'toood' . _~_I
beer J-_-- Hay L.W.V. betHi:keIU"k het Yer- III eD o. ten op UI IIlnr ftD .--

- Joubert h.t &rullene kamp eeD be_koWOrpeD arbitrage ... lJaont.... rp, .. pruit he'
bleek da. het eell goede lWIa .toad om d...
eeretlromeade ~ repe.eerd te .. orden_ Een.
motie door de .JebanDabw-a kamer, dat Rem-
meD ..... bm.n en "an yerteaeD .. oordilf ..re op
d. conferentie rnom ..n lulllD wor Jen, .....rd
teruwtrokken. ~e motie door de !ramer nD
Kaapotai, de opinie uitdrukkende dat d. tijd
iek_ wu yoor MA Ilaitorme kiulilikaUe ftD

1OI'i- op al de Z.·A.. .poonr.pteIaeJa, Yer.
ooraakte _. ~ diacaeUe.

De beer J. W. J .... r, (Kaapstad) da lIIOtie
ondenteuDClllde, aprak YeOde _iJijkhedu "u
d. than. beeteancSe .te..... doordat elk. ad-
miDlatrati. haar e;'811 .te"'. "aD _.
klauilikati. had. De KaaJ*be UIbte_D aren
d. rrootate booe...ichtell,dooni&& Ijj yenchiJl_e
eoorten klMaifibtie hadden "oor Ii.t TraDI ..... l,
Rhodeeia, ea plaateeljjk Y.."oer. Uoedenra die
op het eeD' ... 1Ie1 ala tot _ zekmt klu be-
hooreo4e pk~rd .. erd'D. werd.n uden
., - .. der .telael P"l1IP"bikt. Hij behield
fat de '-d._enteel. 1Itegi,....1. ill de ktu..i-
~katie 'I'IID goederen de ........-cleder rC)(deren
&ou lijD. de moeite nn traaaport ea dl n.ioo op
aich "DomeD. Het wu b.y_ ..erkeerd om lilyer-
w....,. Slu 811 S"Plyanieeerd Uz.r bil .Ikaar te
klauifi.-ren, lIocbtaDO werd dit door de Nederl.
Spoorw. maatechappjj gedaan.

De heeren H&IIIIIUII, (Pon F.li.. betb) eD
Bonrke, (Pretoria) ondenteuoclen, ofachoon
laatatpnoemde _tooDde dat de boofd ... k
van dit .tel ... 1 "an kw.illkatie ..... een behoor-
lijke yerd ... linr ftD trafiek te yen.ek ..ren.

De beer Hoekin. (JohanD .. burg) dacht dal
de kl... ifikatie uit 3 klaeoen zou beetean. De
motie werd uoaniem ge~rd.
De heer Barlow, teD beboe ..e nn de Bloem-

fODteiD kamer, "8IIAChte dat de yencheideDe
apoorweg-admiDistratiee oatmoet zulleD wordeD
met bet 00f om eeD nniform beginael daar te
stellen, ten elllde de .poorwegtarinen aldul op
eeD buie te yo.tigen dat de geografillCh. yoor-
deelelJ van eenige plaau Diet zullen ..erloren
gaan, en veMer dat geen goedereD over
eeu grooter di.laDtie zullen wordcD ge-
drogen t egeD kleinere k08teD daD "oor
kort-ere afstanden. .laook dat de gedurige ver·
aDdering VltD tarineD oDw"llACbelijk is. De
heer Barlow zei dat men voor good ..reD aaar
Bloem1oDteiD IOmtiich moer te beVJen bad d.a
aaar Viljoen. Drift. In den loop der diacl1llaie
beachouwde de heer Jagger du BloemfoDtein
eD Kimberley om eeDe vermiDd"rina- &ouden
vraseD. op groad dat aldaar groote profiiteD
werdeD gemaakt en nnwege de co'mpetitie
wurin .li voor aDdero centrums Diet ten acb-
\eren WILren.
Bene ~Intie werd aangecomen het beaiDM'1

goedkeureade dllt de "poo",,,'D 11tdI ZDid-
Afrilu. bewerkt bebooreD te wordeD op com-
mercieele begin ... leD ~Dafgeacheiden T1Ul poli-
tieke coaaideraties mer i"matigde tuinen. Een
.adere reeolnt;' .. erd ook aangenomeD het ge-
yoelen Ditdrukkende dat de opoonrertarieYen
op de Kolonia'e apoorwegen buiten.porig waren
eD bebooreD venaiDderd te worden, docb niet
tot nadeel ..-an de aoordeljjk •• t~en alo verte-
leken met de kuol:lltedeD; d.t eeDe uamerkeljjke
vermiDderi.ug behoert gemaakt te worden iD de
tuieyeD yoor puoagi6l1l; dat teD miDJIte eene
maand kcnD~ ..ving moet geschiedeD in genl
..an eeD.. tariefverandering: dal de Nederland-
ache maataehappiJ verzocb t worde de re-
gul. ti... in te trekken waardoor \,oet ..n
0l'lIelegd wordon, daar zood.nige reguldi"3
bmd ..rliik waren. dat bet wen.chellik ,.
commercieele belangen Ttrtegenwoordigd te
hebben bij spour .. eg·cooferent.ie •. dill het on·
.. eD8Cb"lijk i. .poorwegen "-oor protect ie~e
doeleinden te gebruiken dat het """ttanef YaD
Zuid-Afrika ook op Rhod ... ia "D d. Portu-
geache be ..ittingeD -vaDtoepa ... iDg zol wc... n,
dat het telegraaf-tarief naar Rhodeeia behoort
vermiDderd t-e worden: dat de Z.-A. telegn~f-
coD..elltie, alllOObehoorde lleameDdeerd te wor-
deD, dat ..Ike .taat of kolonie "..ni, tarief welk
geechikt mooht wordeD belIChouwd, -kut ei.ocben:
eD dat het wenachelijk i. dllt 'oedinptolfen bij
alle luid-AfrikaallllCb.. hnen. tolvrij zullen
inguoerd worden.

De leden van hel t"ongre. woonden heden-
avond eeu I'clt home" b;j, aan de wfulÏng 1'an deu
beer Bo ..rke, voorzitter van de Pretoria kamer.

RHODESIA..
Rucly-ard KipliDg iD B.hocl8lda.
BULA"no, 23 111::;;::: (R-.rJ-De beer

RuclJIII'd K.ipliajr is pwaYODd DUr JobaDD_
blll'l YVVoIibLDe YOOI1Iittanr ftD BIlla_yo
lIIUkte .. 0 peeleD iDClnak Op hem, • aUa ,.er·
bljjf alwr "y .. n ......-.

Troepen leeuwen op roo! uit.
BUL.LWAYO 23 lLuaT. - (Barur.}- De

8bilob iaboorhnr oo_ï.arïa.raporteert dat !r
lroepen .... u in d. O:JI~trekeD _jjn. Dertig..ctea 1IOOId... tea ,..D BIlla •• yo is bjj nr-

, ajjD 4 iDboorliDpo aedllleade d...
lII&&Dd ,.eniODdea ..... orden. De _ en yl..
Jen 1_ ai~ baDdelaare n &aD,
cloodda drie 'beI.tea u &tea _ ka1'ler biIID8D
eeD pur luda "&11 du .......... aarin Green, de
haadeIaar &iek aan d. kOON !aa.

NATAL.
BIJGEiooF.

DUKB.lI(, 21 H..uJITt - (R.tt.Ur.) - De
I&IIkoad~,· in de J~II ...burpoh. bladaa
dat b.t lichaam ftD will~Dden beer Woolf Joel
oaar EngelaDd -ria Dur6ap, I0Il ,eaoadeD ...orcIea
nrw-.kta Hel --.tear oad.. d. .,...
..pon di. hg~ P"..ae. • "boekt ..hadd.
met de U".onli op Zatmsa,. ZU.-enn
ftD ,"ooien dat d. beambtea bei 1iObMm
iD .Ulte aan boord .. ildaq brenr.n, en Ijj 0IIIIIia·
..~~ derhal,.e he.t .toor der ... n .... en
dreilden om bllIlIIe aa"'D ala JlUUiteft 3
.. ii-eIJbn zoo het lijk ~DOmeD .. erd..
werdu teft'eden pateld ~r de.~ da
bet 1icbaam lliet ua .boord scu II" DOIDp
.. orden.

Troepen voor Natal.
DUllUN, 21 H.un. - (Reuter). - Een

boot beeft "0 ,.olle ladinr AlDeribanech
hooi naar N.ta1 ,ebracbt.u.t troepeDlObip AHM wordt morgen alhier
,.enracbt met 168 troepen "oor Pietermarib.
burg en "2.Yoor Ladyamitb. ze .'in to:e,..,..
giDlLentot "'I'meoteD, ... IIr. reeds hier 'UD.

Het vergane sohlp.

Duaau, 22 HAUT.- (/kuUr.) - De Clan
Lt.I.ea, .. e1lre .. mad wu te lIlue~
~ aislermorreD te lJurboD aaDpkomen II()II-
K.ort Dadat de plaateeljjke '{entelI benad .....
.teld .. aren m.t het onrenl, kwam de OU17.
JlacpIt_,. aaD lID m..We d .. Cia" Li..ua, ge-
,ien te hebben. Zij "I IaatatgeDoe~ boot
ZoDdaryoormiddar 'D .., dat bet achlP ,.... t
.... tUMCbeDde roteeD aabij de kUit. K!-piteiD
McAllister rapporteerde dat het genarlu. I0Il
'dD i--t om er eeD Loot aaar ~ te &eDelen,
maar DIen kOIl lien dat oomlllnllicatie met het
laad tot .tand pbracht wu_SignaIen ...,rdu ge.
wiueld eD de Clan Lwu.a!l .. ide: "G .. o hDIp
is ooodig": Men me..nt dat het lIChip op .t:rana
ploopell i~ gednreDde den aacht, ID mlAtIg w.-
du eD we~lUI de Y8raaderende kuatotoomiDgeD.

KepiteiD 8obolleld, die h..t beyeJ beeft, h...tt
eeD certificaat a1B zoodanilf voor de laatate 16
jaren gehoud ..n. De Clnn Limha!/_ wao op haar
"ijlden tocht, eD moe.t Dur~ InnIleD loopeil
hoofdaai:elijk om .teenkool ID te DemeD. zij
bad eene boeveelb ..i<lKupeche voeder yoor de
hnen eD Eor.lache goedereD "oor de mariD••
(lroote sympatbie .. ordt ieyoeld met lrapl~~D
Scholield. De A d~rlj.", S6it dat de ClaD hDUI
een tegen.opoedige loopbaan had VaD het begin,
maar voor yele jaren geen ODplulr had. liet
IChijDt DUof teg6118poed tot haar terugillk ... rd
il daar zij twee LooteD ID een [IIIIIr_dell
Y~loreD heeft. Het m..rkwaardige ie da~ beiden
de Clall Li...uay en de Cia.. Gordon haoDe Dood-
10U;'-e tocbten begounelJ op Zaterdagmorg-.
en beideD liepeD op .traDd op een af.tand YU
60 milleD vaD d. hann yan waar ,jj yertro1rlru
eD oDlle.eer op deaz ..lfdell tijc! in den nacht.

( /kwt.,.·"k".,.",mdn.)

P.II'TO.IA, 21 M.un.-De "-icd..1I:amen
ftIl koo"baudel nn Zuid·Afrika hoodeD ltedu
"'alllMI ~ljjbcrhe conferentie te pretoria. De
beer W_, de prMideat, Hid. in aUD~pnilIp.
rede, cid.. b.... baIaDI ..... Zaid·Afrika
iD 1897, t6,OOO.ooo ....., eD da, nrdere..-M
uityoer sal noodi, ..... D teDajj de uit,,_ ,....
.. eerderde. Nu datd. nmGerp.t,..erct ..._ eD
..r oy..".loedip repD. ,.,..n.o ajjn bad bij
,oede heup yoor d. toekoaMi. •

OPENINGSREDE DOOR DEN VOOR-
ZITTER.
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DURBAN, 2'2 MAART. - (Rettler.) - Hellry
Cooke eeD EUropeaaD, eD een Indiër. w.rdea
pteravond oDd..r het uitieveriDptrakteat 'fIUI

TruanaJ uagebracM door eeD Nataloche ..
.penrd ..r. Cooke werd hedeD mo,,¥,n opge-
bracht, beeohuJdigd un diefat&.l nD I<I~e':"D
eD.j.welienwaar nn F. P. Kruger, bUoWte.
Cook. iD dieDOtwu "oor .Iechta eeD dag ID Ja-
nuari. Hij werd aangeboudeD. De IDdi~r
w..rd beechnldigd nn deo moord nD e"D aDdere
Indier, twee jareD "elede.D nabii Stanser.
Een iDopekteur II ID dieDIt g"nomeD, dOOfde

yer<t6lligÏlJi ter voorkoming vaD wreedheid aaD
dieren tereD eeD aalari. Uil £ 150 per jaar. Er
wareD 150 applicati ....

Troepen voor Natal.
DURBAN, %2 MURT. - (&uUr.) - Het

troepenllObi~ ..~~OC" arri vet'rde hed.D morpD
.Ihier YaDEngeland met 80IBcieren CDIlOO maD
Yoor verachill.a<ie .-.gim'Dtan iD Natal. De
boot Deemt het MiddJeu regiment dat te Gra-
ham .. tad potatiOD ..erd wao, terug Daar IDdie.

. .!S!

Z. A.-REPUBLIEK.
Antwoord aan den heer Oham·

berlain.
PRf.TOKtA, ~I MAAKT.-De dept-cbe in aDt-

woord o~ d.. laatate depêcbe vu d.... heer Ch_-
berlaiD, II DOgniet af~ ..&OOd..n, maar sal de ,.01-
lende week oyerbandigd worden.

Voorrechten OOege8taaD.

PRETORIA, :.II MAAKT.- (Rrot'-r.) -AaD de
Johanoesburpcbe tramwellllutllOhapPII lA
eeD" vOol-tdureDJe vernieuwing nD rechteD
to.tg.oatean door de regeerinr, daar Iii aan d.
pootbeembten iemakkeD ve_ban in het
allueren van de poet. terwijl de re-
lIeeriDI ook ahi"t yaD haar recht tot
oDteigeniDg.

Een waardig antwoord.
P&ETONIA. 21 MAAIIT - (Reu/a.) - Het

.Dt ...\>Ord op de depêche VaDdeD b(\er ICbam'
berlai.n i. DOliDi.t afpzondeD, maar mag yol-
geDde week pWDden worden. De iDhoud i.
Diet beke.d i ..maakt. mur wordt gezegd 118n
zeer waardig antwoord le wezen, er: dat de con-
ventie van Iflx4 .treno: in acht zal genomen
worden.

De Swazie hutbelasting.
PRETORIA. :.II MUllT_. -(Rrutrr).--Op eene

groote indaba van de Zwaue natJe op \ rIldag
UD d. kODinkJijke kraal gehouden be-
trekkelijk hutbela.ting onder d.. conventie,
zeido de koning ,dat zoo d. regeering er
op aandrong, zii zouden betalen. hoe-
wel -ii niet geDeigd wareD zulke te doen; de
voorwurde moet echter we&en. dat hV' de ko-
ning. gemachtiRd zol weun. de belaotlng ID te
yerderen van 'bet volk en aan de regeeriDg te
oyerbaDdigen. De bijzonderheden van bet in-
..ordereD te wordeD vaotgesteld op eeDe verdere
conferentie. De uitalag der iDdaba werd met
rroote terredenheid ontvangen in SwuielaDd.

Von Veldtheim voor het hof.
JOHA.NNESIIl:RG,21MAART.- (lkut...-.}-VOD

VeJdiheim werd heden wter voor het hof p-
bracht. De hofzaal wu.tampead ,.01. De beer
Harold StraDge yerklaarde. toen hij ondervra&lfd
werd, dat Von Veldtheim het eente .chot .-uur-
do. ToeD de geungene deze verklariag boord.
riep hii "'oMend uit;' "rk wu nooit eeD elleD-
diga lafhartige .Iuipmoordenaar, zooalo waar-
voor 8traDge mij tracht uit te makeD. Het is
OODlafhArtige tactiek, .,-"of ik bet eerat op den
man gellChoten had, hoewel .bll ongewapend
wao. 8ellt'buldlgdc w..rd ungcboudun tot vol
iendeD Mundag.

De arbeidskwest1e.

PRr:TORIA. 2"2 ALHRT.-J1et \('()~gretl ":tD de
kamen 1an koophandel henatte beeten_

Reotoluti ... weroeD aaagenomeu dat vert.-gen-
woordigere nn iedere lpoorweg·admiuiat",tie
moeteD worden nitgeDoodigd om toekom.tige
litLiageD ftD laet OODgrea"li te wonen, en dat
couranteD post...-rij moeteD wordeD ,.erToerd iD
Zuid-Afrika, zoo&l. roede bet ge"aI is iD deD
Vro"teat "D Natal. EeD motie ten guDllte nD
de aflChaIIinr VaDdoor"oerrechteD, werd op be-
kwame "ii" oDdereteund door den beer BoarIt;e
(fretoria), die iD eeD lange \oeepraak het door-
~oer-NCht alo een onrechtnardige en onbillijke
~ op Truevaalacbe YerbnWrere bo·
aaerII:1e, 0. lIIOQe werd eiadelijk 't'WWOrpeD,

MA n.KT REGl'LATIES.
PRETORIA.:.I~MAART-{a,.ut.-r.)-Eene d.pn·

tatie maakte bare opwachting bij deD uil voeren·
den raad iD ... ke het onteigeneD vaD een Johan-
D""burg compouad met het oog op Portugeachen
.r!MIid. roodanigt> regulaties in ...erkinll te ko-
meD op deD loten April. De uitvoereDde nad
beelilte dat de graDd aan de regeeriag behoorde.
en niet ua deD gezondheidttraad, en dat de re-
geeriDg haar beduit Diet kon verandereD.

Eene deputatie vaD kleine boeren maakte
bare opwacbting bij den uit..-oerenden raad om
haar gevoel duidelijk te mnken in nke zekere
markt regulati ... , onlanll"luitgevaardigd door de
Pretoria markt conce!l!lie lnaatacbappij. welke zii
ale terui¥' trokken. en Diet goedgekeurd door
de regeenag h-lMChou...de, eD derbal ve niel wet-
tig waren_ De deputalte werd goed ontvaDgen
eD de nilyoerende mad beloofde zijn aanda ..bt
&aD de uak te ICbenkeD_

Herr Yon H"r!t de Dui tache eon.nl i. bekead
gelDA&kt dat hij yerplaatat i. naar AlilaD.

ORANJE VRIJSTAAT.
Ontvangst van den gouverneUl'

BLOE)lfOSTEIN, 2:.1 MAAIlT.- (&uur). _
De.tadaraad heeft £25 geatemd yoor de r6CSp-
tie "u d..n hoogen commiuaris op deD -4 dell
April. Hij sal op _ eetmaal onthaald worden,
terwiil bU hier ia, u beel ...uracbjjnljjk &al de
Id plll.miDeerd worda.·

17 liAAn. 18118.
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