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J:"\'~:ngeI1oemue Ezels zijn van 3
oud. Daaronder zijn twee
0.." ~ :"IIt'llLspannen,
1 span bruin
1->,·1" met kollen en wit voeten, en
I ';111 ape! Ezels, allen good ge'.:rt "t'l'I'J.
Onder de paarden zijn
:"lt' paren, blauwen bruin.
Deze
l',t,mlen eli Ezels zijn allen uitgeL cht door vriend
Louw in de dis,n~tt'n van Bethulie en Smithfield,
. : !.!Jnallen vet en geschikt voor
l~: !.'liJk g-ebruik.
\' nenden, vergeet dus niet den
\"'rk'>()I'Jag, 1. w, Zaterdag, ~ April,
l
cn komt zeker want gij krijgt
:,:c't weder zoo een kans.
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TentOODItelling van :b. Pre&ocia Landbouw
Genootsohap zal worden gehouden op de~taobáp·Gronden
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Vendu Kantool'. '
Malmesbury.

ten Dorpe

. Speciale

Algemeene

Vergadering

A~nd~~lhoud~r'.
-!
.
~.

:1\i:.,
-

"

DI; VILLIERS

behoorlijle gelut

Boedel van ""len de wpduwe

vër~Oópen op Oovengemelden

I.

door den

MooaBEES,

1

van

Executeur'

in den
Vtiling

sal per publieke

datum, de volgende :_

Zeker E.i gelegen in het Dorp TOLBA'GH in Kerkstraat,
met een
.ter~bouwde
Dubbele-verdieping
Huis er op, bevatteode 12 groote en
luohtige Kamen, K8uken,~lJi8~
Badkamer enonderaardsohe
Koldert,
aleook eeo btal, W~UI8,
BuiteoveJ'trekkeD eo Aohterp1aats, ook een
groot en prachtig Tuin, beplUlt met e9D uuienlijke hoeveelheid' geaar"'-~e V ruoht en andere BOOmen •

~.

.

.,

alle bosse

I

& ADAMS,

MERRINGTON

.A.lgemeen8 .Agenten.

'Ohas. Adams,
Vendu Kantoor,

AfSlager,.

Eersteklas

om 10 uur.

G. W, STEYTLEH,
Eenig Trustt'c.
:', :"l'III, K;t:tp~tad,
~..: .\Ll;tl't,
1 b~L:::.
XUUI'I!Pll,

M:!lager.

BEI'fOODIGD,
ALS OPZICHT OF VOORMAN,

r.E:\ 1-: B1allkeI';tardrn
~laD; moet instaat
en Ezels te
.i.)

L:::

T:I:·t

\'\'l'l'\""·ll.· r lij I:J,IJ\·t h, clema..'ll sober
l'n t't'll gUtJ 1I'l'llsill<.l.t1 ziju. Huisje
I::d 'bin
Yl'l'::,c!mft.
Een gehuwd
bejaard mau bij voorkeur.
Due
aanzoek bij
IC TAWKE,

R~tell1Mg,

laten

WELLINGTON.

TE

NABIJ

NOORDHOEK,

'.

80...zatten Zaad
I Lot Kar

HUISRAAD:
assortiment
Voor¥eubelen,
onder eén PiANo.
'
Glu
en Aardewerk,
ge~bap.
En
vele
artikelen te veel om te melden.
JOHANNES

KALKB.\.A.t

ID den Faillieten Boedel
Hegele.

Yee, larren, Paarden,

~t::llewbosch

Klipheuvel Statie.
Diat. JlALlOSBUlty.
.'

.'

io
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Kantoor der Maatscbappij,
Kaa.pstad, 11 Maart, 1898.
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Om 11 uor v.m.'
Verkoopen, de volgende goederen I
2 Paarden (Rqins).
1 Kat' op Veeren.

~..,
I.,,'

I'"

1 Egge.

N
Roux,

OMINATIES voor nieuwe Direkteuren te worden gekozen in
van de heeren P. J. v. D. lIuWll, G. S. WOLV.wmT, en P.
die nu aftreden volgens .Akte nn Otel"eeJ1komat, moe~n
zonden worden ten Hoofdkantore der Maatschappij
te Worcester,
')f op den 12den APRIL aanstaande.
,
De aftredende Direkteuren zijn aHon herkiesbaar.
.L.

zal hij publiek laten verkoopen aan
zijne woning
in Malherbe-st~t,
den Geheelen Voorraad Wm-

Op

Worcester,

26

N.G. Kerk (de NIeuwe

=:;.r:t
_AS

ALLFi3 GAAT ZONDER RESERVE!

A. B. DB Vil/iBrs

t

E. R. SYFRST,
39, St. George's Straat,

DU

Secretaris.

TOlT,

Onderwijzer'

der
Kerk) Brae·

~.phouden worden aan. de

Bm., du

tJtq

Curator.

Kaapstad.

Maart, 1898.

D. BJ..u.~.I+TK8CH.EBAZAA.R1
ter stiJVlDg. der Fondsen

De winkelgoe.3eren
slUIten alles
in dat in een winkel verkocht
wordt.
Vergeet niet W OEXSDAG, 6 APJUL,
is de dag voor Bar"a.ID. ••

1 Watertank.
1 Zadel en Stel Tuigen.
plaats
1 Houten Stal én Huis.
L. LI
1 Houten Smeerwaren., WinkeL
ingeZaag-bank,
Aanbeelden,
lJzêrï
v&Sr Schroeven, Kettings, enz., enz.

last van de Direktie,
H. P.

kelgoederen,
Toonbanken,
Rakken
Glazen
Kasten,
Schalen' en Gewichte':l. enz.

J FRED. PENTZ ~ Co.,
•
Al.wUl.

'd',

YrJJ"_,~J.. ....~

AprU,

DE WAAL.

.

De heeT'ftJfaale, Van"k
& ·Co.,
behoorlijk gelaat mjnde; ~~
op

opgegeven.
OP

HENDRIK

8D1j' ..

T1I

genood~aaLt

e

.

VAN

IJ door ziekelijke omstandtg~deu zijner echtgenoote
heeft Zlnn
'W'oen.daJt,

.

Publieke

Groote Yerkooping·i
winkelbezigheid

Dubiliell

Bet- en S~er

Afslagers.

E ondergeteekende

t:LiL,

'iilI

Z

uur ill ein Damiddlig,

ondergeteekenda
verkoopen op de

Het gewone

.Tulbagh, 2111aart, 1898.

I

.

Paarden,

op de Parade

ll'r"""I'tll;
:;1' 1'1"I(.htJge Bicycles,
~ \,1.11 .\;,Icj,rnl", l·t'll gloot a::;sorti: .. <:1.'
II 1,,·ll'll, Hlc\'cJe
:)taanuer:i,
.t\d ..;.'. Eliamcl, 15roek en Moudlr
:-'C"trtlll';',
KlokJl'~, Lampen, Hand\'i\:.,t';", ~l'Lr0e\'t:n,
Kttenl:!, Olie,
L ~t''lJoltlp('n, Gt'n:e:lsdlHp. Tyres

hllil,' li,

te 3

AL de

,

Groot, sterk, en ID goede conditie,
-waaronder ook verscheidene
egale
1:: . ~t 11l,,_,!ll'llttll llocdel van \V. caren.
.
_ \\. L'"t i: I Jr R, II 'n~elende
als de t- Zij zijn speciaal ingekocht in h~t
,\ ~: ;'Jtlillc H lj wiel Corporatic.
Colesberzsche Distrikt,
meestal UIt
Van Zijl's Stoeterij, en zijn inder(lp hijl!agl l~tell April.
lU~8, daad een superieur lot.
lI, :.ni E. 11. I I" .\"()Hi:)~;~zal per
J, J. HofmAyr &. Zoon,

te:beginneu

VrjJda~,

ten 10 ore v.m.

I

\llllll;':

GOEDER

1 Ameribansohe
Wijngaard
1 Cultivator
_
Zwingels. Kettings, il_VAn,
ken, Vorleen,'"
.~,M8Di

GoedZereD.OZNull.. enD.' 'VE8rkoCRhtRW'OEftt8Sn
ERVE.

MAANDAG, den 'den APRIL, e.k.

Bicycles Naai Machines enz. 35

K'

V.Ui

tuigen

doen verkoopen aan het WelKoloniale Weeskamer en Trust
come
Hotel, nabij Durban Weg
'Maalscha ppij.
Statie, op

I',,: :"

.

SJ.angrivier, Voor Grc:Hmibet.
II. ,LoS81!fGOEDEREN.
.
2 Kar Paarden
2 Kleerkasten, 4. Houten en U.eren Dubbele Ledikanten, ":F!nk.ele
2 Groote Vette VarkeD8
Ledikanten, 3 Rofaa, 1.Aanaittafel, 4 Waachtafels, '" Kleedtafels, 3 setten
1 Zeug, 'met 8 prachtige
~nen
Bekers kompleet, 8 groote Spiegels; Schilderijen. Madeira varkjes
Stoelen, Venater~neD,
Tapijten. Vloer Matten, Staande en Hangende
1Kapkar, I' Openbr
Lam~, 1 Naai Jrfaobiae, Aarde en GI8!J werk, 1 nieuw Oookin" Stove,
2 Paar ~rtuigen,
2 paar V
l..Bakkiat, 1 Meat Safe,3 Water Tanka, 1 IJzeren Safe, 1 lot rimmermans.Gereedschap,
1 KapPor, 40 Bloempotten,
en een menigte andere
1 Dubble-'VoOr IJzërtUl
dingen ~ veel om te melden.
.
Floe
'
Vergeet den dag niet, den 74 ..
April, 1888, wanneer
1 ~~
"Planet'

-VAN-

zal

Publieke Verk
LOSSE

VASTGOED.

. Publieke Yerkooping
EENE BOERENPLAATS,

Durban 'Veg Statie.
PIERRE

11: ondergetéekende

i :/i"::'
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C.recUet.

P. E. BEDELING

-

Van de Sandt de. Villiers &i; CO•.,' ;lleperkt .

PAARDEN,
E beer

·'0'.

Co" Afslagers.

v erkoopiug

Publieke

_.c::
...~_.}W_o_~..~..

- __F_.:_.~_p_\~_.

vele andere artikelen.
C. J. TRENGROVE.

Afslagers.

Yakcop:ng per Publieke Yeiling

Rubn

-d

Landbou,~~entoonstBllibg.

euz., enz ; Al.znede,
Een hoeveelheid
IJzer-Platen

!{[ET!

\',·~"b,Kantoor,
l';'~'lL'tber!!, :2:2 :Jlaart, 1d1J8.

ree

(-en

Nieuwe Lev.nabesig"':id

Nieu,", LeYeDl5 Preallen durop
Bulten ...erdJcDd in 1897...

26 Maart, 1898.

I. FRED. PEIITZ

LlEBE\BERG,

De Ezels 'zijn afko~ig
beste Stoeterijen en zuilen
prese~t zijn. Let op den naam
deo elgenaa.r.

ALOEMEENE SAMENVATTlNG:rT A \t ~

--------
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v eeteelt.

LOB.e Goederen:
.:, \' et te Ossen, 3u Bokken, 121'
r:ll,t!dl·n Koorn, Huisraad, Keuken!-(l'l'l'eJ5chap, enz., enz.
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:hana
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.n Je
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, WELLINGTON.

Vendu-Kantoor,
Malmesbury,

\uDt'~~ t[~~~~Snti~3{1~:rg:~n i~iq:~t~
..r:, t:1 is uiterst geschikt voor

.(Jfnt"!L.

'IJ
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"1:,." 26.110
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ke verkooping

\ L'lh &:
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18t1
1894

20 April.
Tentoonstelling
zal form.eel gedpmd w~
0111 2 uur
n.m. ~~rpZ~lli,~~
~d. den ~~
P;de~
d beoéri~.
I
tooid ;.;'
hi tA=e~d~
.... n woPrij' n ..._ ~_!:_
..Dl
Vrijdag, den laten April,
, l88C ren ""8::- ml --e'.. .. zen!IVl" ..,.-nUJ._ ",f""'" "o~
LIl'
Cj
's
morgens
ten
10
ure
precies,
den
aangeboden"
en oop.Qen vu Prts.lijst.en kwmea tdo batore nu dit
LI U \.-fl..
blad worden gezten. .
.
'.
OP
Publiek laten verkoopen in de Drill
De Tentoonstelllng
staat open voor geheel ;·tZtUd '.A'Irib,._ goed_
H alJ
alle
WOENSDAGTE' 13 APRIL,
kkoope.~88kzu1len
op rd Spoo~nenwonle~;~~~~~~
~oope,.prtzen
u!lnen wo . en ver&r'''~11 op M~
_'-.u "'~.
chef b\) alle StatIons.
Produkten en Lêvende Have ....
.... '. TlS, m:i:'::" ROM
R I V 1 ER. waaronder Mahoniehouten Kleeder- dien onverkocht worden terug vervoerd naar de S'
.. waar mj
--Kasten, IJzeren Ledekanten,
Mar- verzonden werden.
Het wordt verwacht dat de vol
.. ,
gebeE l'lHJc.rgeteekcndcn behoorlijk ruirenblad en andere Wasch- en sigd worden voor Draf-rennen,
Spring Com~iti.
.~en.
.
!-,t·last door den Executeur in Kleed- Tafels, andere Tafels, Mat- (Wippet)
,~(,."á....
,:,,:, BOfdl'I van wijlen G[DEOX Jo. rassen, Groote Bad, Sofas, Gemaak
Bewek~rs die verblijfplaats behoeven kunnen deselse.
deer
\\;, ~!"\T"", zullen publiek ver- Stoelen, Bent wood Stoelen, Glas- en bij d~n ~retari8
aanzoek te doen. Verder b~zonder~~;~
,op
~ ,. t'l'rI,
Aardewerk,
Messen en Vorken, apphkatie worden verkregen van den ~s
l;I'fi-~j, ...\"
Va..tAtoed :
Keukengereedschap,
Kombnistefel.]
e,
\
';U'
.'.

'llUDl

tr -

lCrllCbt.

F. RUSSOUW.

-- B RG I DE
P IQU ET ill
· I Op

:LJ

'i;etUll{
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I!om_
'9'-.-1;

Tan

RUIM CREDIET.

UBIJEKE'

"/~;lzehcel
~,;~tpl::~s ~e!((I~l~~~.~::,~~
no:.:! morgen.
.....-.dIl
m/1N1
U :net
,r ..tb
cadit

Onder dezelven bevinden
zich
egale paren en kleurspannen,
meest
allen geleerd. Zij zijn in goede con.
ditie en de aandacht van koopers
waardig.

P

) 1 '\ r
18(\8
luaal't,.
iJ.

\'J;,:,jl'll,:"

" dad.-

30 PBAGHTIGE flElS .

MQore & Krige, Afslagers.

l)t'TIIIH:·I·~.

J....
elndill'"nde

December.

Zaterdag, 2 April e.k,
Paarden •
V endu- Kraal publiek te
, Hackney Hengsten uit hunne verkoopen
:-

.,
,,

I

om

OP

4s Eersteklas EZEls.

iIriIrift

d6

HEER

Y AS

lPIlL,

TE' KO
..OP.~;

.
.

.,;.

VERSCHEIDENE
~.'
sen in W~k8
ten. Doe aauoek bij..

,

.

.

:P~t-

stel'ling,

jaar •

APPli.~.·

per

,met'!tuigschriften
te
~ den, onderge-o
13 April, 18~8•.

l>iatrik- lront.msediend
tMPmde tot

~

1t1L'H01' & Co.,

.l*'~x.a,.w.

B~=D,~~:ïkt'1:O::
sá1aria 7175

burg.

IL J. L. DU TOIT, V.D.)I(
Lichteoburg,
JIaIri, 1898..

17

familie, Tr'WDtl .. n, en bel3nptpl.
werd! bt-kend ~nntalIt dat
iD h~, diitriJ;;t .,jbt~.
'f'IU1. Mar Deef cleo beer Jan
ViMen. zaeht eD aatig in bul'
l!l lkD ouderdom ftIl
ea
maaDclen,
op deu 7den

l398.

HU'nB

DB VILLlD8,

ce

VlIIIPberg, dU&riIU StellentfWtpende
~er
daD 20 jaren
.,Ibad, maar altoos ~n
en
llimlQeT.
Zij ~ lliaD8 ingegaan
al'lJU1' er ~u aadlt meer ja,
dlSmernta niee pkend word&.
wordt den hartell}uD
d.oltaan Wéf"oetJ dj" IIlch barentd
L ~
lIï .:.iet
bekmnm<>J"Ii ed met hu lp heb- teekende
ztjn ~
en, _11
'I
vooral aal) den beer JohaDr- zijoe Dep.tigers de groote onkoIteaila:
• Annie Kotze, bV tri., te laten betalen.
Etm DeSOek aal 'il
WOOP1ICP"K
wa&, en die haar OD

,~,,_Q,

,edarentle
haar
bebben nnorgd.

IaDgdtuige

• Boe zal " mij dan 0 dan eena zijn.
AI& Ik verlost van aman .n pijn
Ooiwaak lot hooger waarde.
Door gH~ sonde maer !Jli.!eid,
Ontheven VoiD de het>rlijkheid,
~iet meer Je mensch van aarde.

Di:

JA." KAR"''L

__

.si

.~U_~

••

ge.,en.
~.

VILLIERS.

Strand.
heer' ij. N. ROIl~, wenscht. aan
het publiek bekend te maken
4 hunrhuizen aan Somerset
heeft, onder toezicht van

heer

s Lategan, woon-

Strand.
die wensehen huizen te
aan Strand melden zich bij
aan. Prijzen zeer billijk, van
108. tot £7 lOs. per maand.

II. N. ROUX.
P.K. Baartmansfontein,
Laing ..bHrg, .\!aart 25, 1895.

BENu.)DIGD,
EN Tab'lk
Boer, voor een
plaats ID den V rijstaat, goed
• .cor:Zlen van water.
000 aanzoek
den oudergeteekende,

E. D. BRADFIELD,
p.k. De Wetsdorp,
Oranje

Kaapstad,

72 Loopstraat.

Vrijstaat

'ïondgaande Onderwijzers
BENOODIGD

TE

luchester, Iljaoarg, el Welgestredeil,
n.

L1DYB3..Hn

Platherg~' In ft,
Dist, Ladvbran.l,
26 Maa'rt, l/1UH.

McGIVERN & HENRY
Hebben pa~ eenige monster ontschepingen

WINrrEI{
GOEDEREN
Ontpakt,

1~11

ve rt

'd''''';

zonder pr-cedent

nil

in

Nieuwe J HOLIS' s
Nieuwe Co-tuums
Nieuwe ~1odeart ikelen

"
ii

e
7
8
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ti

..' ,',Il:-en
,. ,ii
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, L ...··~

Ant worten Hilis DraperteL
c

rHl" Bezie ous monster voorraad
WiDur Dres .\hterialen, eu geef een
proef-order aan onze nieuwe DreslUUkster.
Wij waarborgen satisfact i»,

Hod van Plein en Spill afralen,
JU.APSTAD.
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(geklelll'li) &IIII28l'UId had
,\,., , h~m met eên ... eep oYer Ijjn 11811: te alaau.
\ L.' pleitte olll!Cbuldig.
.
K la,cr Wa. een man ftII de werldiedell te
K""I,man.ri"ier alwaar alle wageDl, ï:arr.zI.D&.
leU,'{J·

"I.~"rlJel

I

'I

moeten wordeD ..
de

"etuigeni.

..HKIL-.

'.'i:.t Lf Pa~sé1ge
\'Prv,~·).."p UI"~
,1,· .\~el,"
Il 'UD de C..\::iTLt
Jr ~I.\.\T::sCUAl'PI.J,
t_Hvkt).

NION

LIJn

l\LlJKR

MAILDIENST

rOOMBOOT.MA.AT8ClU.PPT.J
BEPERK.

Tl.

booten der MaatlOChappi~
~en un Kaapstad naar En
'a. om dt'n.ndereD
W~-,
, a.la onder u.nleggeud.

OOR

\( , \. erw'n

',::\:i.\.
JI\Iln:~

,)

;OOR

W;L,.np.,rl.

LtJI

~crew J,!i a; t. !lIT.{O
"
Kal,t.ll06~t

h.AV
h,,,

ENOBLAJi~.

IJ

(,·I,j~r.nl·;ln:l

~TL\I..r~_._
(l!l·t

.~:11.")

.. rde~ Diet

II ,II"",
r! ",;

31 MAART

1898.

F:uropa. Jie bescbuldigd atood Ljjat
in verder ver·

,1;~n2'rraJld t~ hebben, werd

i!,·lj,llllt.:n.

[I,,:

I.:utk dat eeu nrkeerde
".""I.

g.tnige sedag.
De oallk werd uitgesteld tot den

JONGSTE

WI.TZIGINGEN.

VAN TOEZICHT.

Ter infOrmatie onwr le~", pabli_
wij
hieuwyens een aittrelael uit het m.. rcierheida.
rapport '1'&11 de colllmilBie yau toe&ieht, onderieebnd door d. heel:9D J. H. Hofmeyr eD N.
F. de Waal, en .un",nomen met 65 .te_n
op bet jOlllSI'AI .cougree te Worceeter, ~iJl
&81 af8e~en
ftftOChten
&aDieekeaUig
dai liJ hJ de minderheid ,_teaad hadden. lieD
al uen dat er drie YeRnderinpn in d. coo'
mtntie
gemultt
(1.) diatriktllbeet1l1'8n
moeten de p .. one leden rudpltJeo
bil de
nominatie ...ao parlementaire
kaudidaten;
(2)
het COIIgI'8I Iran Dacl .. lige of yjjaadip
bestaren ontbinden; eD (3) de oolllJlrl.ie yau
toe&icht Iran .. eipren
eeu Bondakandidaat
ooder bepealde OIIIIlandigheden oJIieieel aan te
kODdipn, daardoor allen vrijheid latende te
lte_D
yoor wie &jj Yerkiesen.
"BehalYe yooniening in de leemten, beyeelt
uw. OOIIIm.e IIOIUD de wiju,mg '1'&11 ariikel
X der provincriale _tuutie.
in dier "'oege,
du diatrilttabeataren
bij bet nomineereu '1'&11
BolICIaIi:udidaten de g.. oelens der pooemde
leden sullen in .eht oemeD, en teveDl de opneming '1'&11 de ...olgende nieuwe ~.:
(1). Ala eeu nieu .. artikel TX:-"'WuUieer
het prerinciaal
heet11"11J' de oy.nuiging erlangt
dat de Bond 811 Boereat.ehenning._~
in eeD of m.. r wijlren of d1atrikteo it geraati
onder inyloed die D&Clee1iB ia. voorlof vjjaadig
ÏII tegQ de o~tie,
sal bet den Bond.en
BoereDhMchermlJl8llTereeJlÏginJ
in aoodaDice
wp of wijkea, diatrikt of distrikten, per "_'.
luile mogeD ontbinden, de baten l&iende ter
beachikki:fe na de ala dan in functi,e &jjnde
beatDunl
n, en ml at.appel1 mogeD QeJDen om
den Bond eD Boerenbeachermingnereenicing
in zoodanige wijk of wijken, distrikt of dil·
trilrtell. op meer ",zonden grondllag te reorga·
niseeren."
II. Ala bUYOegBeI bij :u-tikel X V (g): .
"Zij (de oommiuie van toezicht) zal t8YeD8
mogen weigeren om i.mand die onder artikelen
X of XI is gekozen als Bondakandidaat aan te
i:ondiceo. en artikel XIV in ziin voordeel toe
te paaaen, indien zij meent d..t au door zood.·
nice .. eigering handelt in den geest Y.n trouwe
Bondsmannen en Bondabelangen bevordert."

-on:

Boaa.:.

I·L:l

l~breDd. die beschllidigd staat haar
""'moord
te hebben door het t., laten Dit·
• C","'I
werd weder voorgebraoht ..
I'· I\eti.,f werd weder opgeroepen ell legde
',., ::duigeuis af. Ook werden de getuigen
•."" lI. van Blerk en Gerrit van Blerk
"ndc:n-ra.agd, maar nieU. nieuws kW1UD
,; "dag.
De heer van BIerlE m.. nde dat
, ,., ,en up de heupen door doorligging wer·
•. ' ""'L:rakI Hel kind wae nooit soo aiei:
i' ',·".kundige
huIl' noodig geacht werd.
! iI,.\ nwlt Trijntje
gehinderd ala ajj het

De twee republieken.

, 'jc

Aa ..

.un

T"eefolltt.in·,
Oranje V rjiataat,
26 Maart 18'.18.
Ed;uu,

lIijnheer,-~
uw conrant v~n 22 de~~r zie
ik een schrijven geteekend .. Mrii:a&nder.
Ik
zon gaarne ....n "A1ribander"
en dell heer
Frue1' h.t yolgeDde willen weten I-Zegt dat
morgen rijke gondmijnen in den 'vrjjataat ont·
, .,·dde
dekt .. orden, sal ODze zwaa'beid ons behoud
[..
'··'r I ;trl Vlln Blerk verklaarde dat het zijn? Indien ja, hoe wlUI,he~g""al met ~ntoi" t h"Londer veel huilde.
Trijntje ....
laad en de Vrijataatschp diamant ...elden ID bet
. "",J,.):
r,n hem weg. Hii had het DIet verledene?
Ik heb ooi: gevochten -van begin
: _. ""Jl li t om dr. Retie~ciie alle ~e.n
tot 't einde in den BlUlut<>-oorl~, .maar 8pre~k
,.
I. ," WH, in te roepen.
HU had TIiJDtje er niet nn,
het"'811 in verdedtglng y6J mIJn
,"r """ gehe ..len dag yan hnÏ! ger."nd~n le ..en en (Oederen.
Oe het'r Fruer yocht na·
he' kl"d had
Hjj bad geDen dat .Un tuurllik yoor betzelfde.
.
'" I:' v,,,g h~t kind klaar gemaakt bad en
Aangaande lijne tOespraak te BloemIonlem:
· _. :.:lBij het kiTid z.it"n 'tlun.
neem bet Diet ernstig.
lijn Idein g.tal toei'·." ',,'r
z. :01.· dat _jj ni~ts aan het kind ge- hOQrden behoorde m_tal tot de jingo Iduee
"! ,'II \_tn!-'('huldi~ waa.
8n hii w~t. bet: Scheld de ~r&IIlIvaal en uw
.1, 'rl "I'rdt~r a.allgehouden.
populariteIt
IS verzekerd.
De m"loedeYan den
r ~-('rd ~~VI'a,,~
of zij wilde hebben heer Fruer
thana Ï8 100 te senen ged .. n.
: ), ," !.A:lk nu voor dt!ll
rondgaandoo rechter
A.frii:aanden in den Vrii"aat will.en nieu y~
[,.:,.."
en nf z.j llog 6 maanden wilde hem hooren. Ziin politiek il dezelfde
de Bntr
,'-a.It <lP lij antwvordde:
~·Maarmiinheer
sche: Hond de twee republieken van elkaoder.
· '"
,,[ "'>T.'
Tuen baar duidelijk rmaakt
Het is een goede naturellen· politiek eo-heelt
: I: dit !lId ht·t- gfoval was, VTOeI zij of.~
met de lraffere goed lInolg ~bad.
..
. '-"Il :.1.,," ·walk". Natuurlijk .. erd dIt
Teo slotte, "én ding ill .. ker:
ree~lgm.g of
I- ·1*,~I·qaan
j_"nn~n
de mOI'8D'YUl den geen Yef8eniging; geschreeuw · an JIngo s of
geen geschreeulI', aall81?rakeo
n Fruel'll of
geen .. n8pralr.en, de Vl'lJ8taat.ebe bnrgen zul~
l..n niet ...achten gekommandeerd te '!forden; 'Il
De Paarlsche Bo!ld.
lUllen yrijwillia' bUDne bM«ien In de TransvuI
ter hulJ?8 lIDelJen, indien zjj .~g~vallen ...otd ... l.
I ~\':!:I.:';I. :'\IETONTEVREDEN.
Dank -u den heer Rhodea,aUn wu all~D nu goed
ge_pend
en wij zjjn VaD meenmg zoo te
1-:0"(1'/11'
bljjYen.
'.[
I"
,·r.-Ol' Du'nderdag, 24 Maart, werd
Ik bell, eD&.
!,.:r:~"I,,·,tuu ... -<ergadering aan de Purl
VlUJlT~'I'lICIiE
BUIIGEL
, :,',
lJe voorlitter (8 J du Toit) 'II'U in
,j
I Ic heeteD C W HKiihler en F KtUf·
... 'u, n ""k ded
lUUl de vergadering
ale
.;_,',w"(,rdi~f'r~
van den
oudeu
tak van
[',,,kl'r ·,,'in, huewel 4eze tak door het
)'''u;:r.,
uo ,,-ettig wu verldurd.
~
[, " .JouDert van Franachhoek noeg of dIe
. ,ht :ut zlttmg hadden, w .. rop geant,
,'r,j
~, tak heeft nca ~ne
ollw:iëele
'f,:
,>I11Ir('nt bet heIIlUlt van het con·
'''¥en:
ll,,~ wonderlijk! Maar dnaagt
!'.
,dll' d:strJktsbe8~uor, door syne afge. :", n:tH het congres. dan niet o«ieieel
• '."
.[Il he,lnir?
En v.rder: Waarom
l.,., Pllarl",:h .. di,triktsbel!tuur
dan ir:enDia
'c '·.·r:Il.deringen in de IlODstituti. gemaakt
',.: J""g.te congr",,! Droeg bet daarnn
, .' ".."t", [",h.h·e door hUnIlll afgónardig·
i J •• " vraag wel'\l op !le vergadering~,
"
i,
'''''n kon er geed antwoord op rinden.
\[ ,,'
Lid
u, mIJnheer editeur, de seer sluwe
! '" I',
'i'f'lllgt
de.e dingen rond-hjj ... t
I. ':
"Il
[':1 I",t
dMt-alletl
om Jrjjn eigen
" "',', ',,'r.'ken.afgezien Yan .. et en eoll8iitutie .
\11.lf I:II..jtiJr n~ar l.\ine r woorden, eD
ia eeD
C' ,'..
'~'w"nderaar 'an de Yrijlteid d.,. coaeti·
'.
\\': lijn echter lang niet 100 dom ala hij
, ", •. :I~'".It en bet .al w.ii grooteIijb y_,j •...,::
illdiell
a:e·n nlet de gelegeDheid
.......
(,....""
"{{I
henl te .erteNe., dat hij oiet __
ki ."" ,'" te ,loen heeft.
De tijd il yoorbjj __
I:,
·Ie",
d"m,n •. eve~ all ZUil' bua de u.grou$I,.. ,,! . '" (;"oot,t, :-\cbonr. de Afrika&JJden II1II"'Ii,,· • '" ",,,Ieid.n,
Ooze GOgeD SUa JeOII8IIdI
II., ",,,",,.
en door het eoogrea -ltia ....
OJaar-[e tak van Groot Drai: __ iD CIHII_
I. "<
"IT! "!y.(f'n<,meote .. ordea,
daar "eOIIjP'eI
h.·" [,_, r,'rhl had ge¥",.eD sich ...- S111Mri
I., loten 'egi8treen>D ala BoDdamaa_
JIMr
.... t gd"'urde?
Dil aan_II .. erd -'I'OGIti!r op
,,,ol; ge.et {ot na de Ye~
1'u II APriI:d.... 1,'1 Da d.n bepulJen \ijd-_~.
I}]t " ""n lUIdere atreei: ..... de~
...
b~ren!
Naar ik ,,_
beeft ..
den nieuw8ll tak,
N.

a.

I~ I

ENGELAND.

\" .~:". Ka!,t,~r.!.I<T'lI

bleek d.t v_

.-" i,· ,111 bouden om zjjn "pider te laten dippen
" •.." 'f' klager de paarden beet nlUDtoen Yer·
.. ,.•.,,\,., bern .Ioeg met de .... eep.
\ ,n" '" £,', uf 5 weken b.rden arbeid.

....II 1'-;

DE DRIE

r

norALL.

') ?OGr ~n~~ltild
.• j8 Lu p;1i~U
~.( \ ....
rl.~·:,Kap'.ll.11.~H.lL~orutrcnt

!~

De Bondsconstitutie.
DE COMMISSIE

hort.

'.,,'

- ,

BoIIDlJU.JI.

r

I I' I\'DERDAG

a.ssortiment
Lin·
"
III alle andere soorten
\. E'l'sierselen.
,,'L'

cl,

De uwe,

.-_: nc-ui.

[" ",,..-:i.traat zeide dat aoo dit bet , ....al 'II'U
."" hil niet "oortgaan.
heer Van Eyk willigde in dat de uak aitc, .,. Id LOU worden ten einde ...-enreerder
c'
,. ,d te geven reehtegeleerd
adviee III te

1

Ar",

omtllk
}lCI

.:" )1 .....tscbopl'iJ·s Dooie SWOID
,,(il T l!A~1 c' 11 JoS "pr: ..h n -root
;, ""rt "1\ de IlAn.kum>' 'JlIII
O( mbooten.
.,.. • 'IITTl
[{!U.ART JESnaarENG~~
l)()T Zes .MallDdell,
... orden Ult~
.-en verminderiDlf.'i'1UI 10 ~
,;)elen P&88~pnJ8.
HKilRTJ}o;S
.naar.HA.
dl
L'ST wOI·den u:tgertu.kt ...oor.
",nen [JJ, .. lliandt'n
perde UD'o«!
le .MlUlt8chappij StDOmboote:.
,ebt of P ....~
doe mea UIl bol"
ntonlD VlW d. UulOD StIoODi
Jij, Adderleytltraai

vmr8

md

bo

r.

PW

Ja'"

~afeJI

~

eo bij Jae.t$ daanOe .besIoteu, ~
tea. o.ina* .. ~1dIeid

hl! gestemd bad. Klager Aide 't'OOrden
.. Fur.re. Daarop werd verweerder kwaad en

[I,

ElL B A .A R Geneesmiddel

ur en

rjjbJ~

,',

Zwavel Bronnen).

811

"erpn
~pe~t..~~cJoor _

\'JlI) Erk verachee.a voor de 'fU"fOI.

. , .. w:,

;BURY MINERALE BADII

,

h-.er

DMnI

De AfribaOdiIt' ,.nu .
. .', .
I"'Y811 811 JIIIf de 0'fWWÏDDiaIr
.
.. deu yjjuid laten ..aJJéD..
R.Y
..
".,.
.-.
de UaCIICb~ Dwer le_
bil' dit

d,. - getuigenis van AdalII .Talie hleH hei
• crwee rder en klager in ~ elaehthuia YUl
:' '.,','r .Ian Brink te Wellington elIrudv ont.
u: ":
1.",ld,'u toon "erweerder aaD ld8pr "t'fOe(

. • . Cu.BDo5. 0.0;

'Uj{'

~b=~

.,.

Water.!laua.onu.,.

'!Ihaeral

da. bij

" ;C

MANAGKUas,

THE

.'-huJdicd

LIjst Sman UJlguanlilw.
pit,ttt- onschuldig.'
R.

to .

.pplicaQO!I

011

ItOIIII

JI98.

[,•. z>wk werd ni~teld
tot W~.
,
[, .,,,.1 Hief stond beaehuldigd dai !&jj .Adam
,I .•' :l&ngerand had door hem eeniae SIaPD iD
" . "I'lldit toe te dienen.
[[- pieltt. schuldig onder ltera
pr'OYO-

8P"'~KLINO, PU04TABLIf.
DIGESTIBLE.
TOBIe.
:..th ...... fttted 1ritJa .u ...
.... !!aparte, J.aaIn& ~

ns

ElJl'9p&

MAART

....a

iDYIoedte ltelle
de knD.
deo."_'

I..._*

Gnd
......
ik Diete te.....,.
dur bij Ioed
in de m..HeeIUta.· bebud. . it. Kw
mij toe
dit te ~:
ItU it .. o A.fribaQder. dih oue
partij &ot "Mi Dot al lrUaMD
(II) De politielr ....D den ....., Grid ja po
noer- bebDd en bjj al Wél DOl dik .. ijla de
,eleceuheid hebbeo om de Ir:iftenj toe te ...
ken. Maar dit ..., ik ~n,
dat de beft GrUJr
.. o.tera
proteJmoDÏ8t a en io deo beer,J. H.
Hofme1l' d. leider dv AfribaDden of p"li'Mk
pbied erkeat.
'
.
~.roede
oude tijd • Yoorbij, waarin .. a
Ira •
t kOD aequ: ik apudeer nea PfJII!IT
op mUn elektie. Wij bebben u..o. ifOOte Irapitaliaten dM hoo .pld pbrniken OlD ct. kie...
te' iollae_reu.
De ballotqe·w • ....ut poU·
tieke orranieatie
._Iaut
noodakeljjll,
ea
tenajj _
lraadidaat ,ereed II yoor de noodip
orpIIiIatie te &OileD, ku mea aiet TenI1ICb_
d.t hjj "n
al. De beerGnd
ja in de PCl8iiie
0111 hei noodip
iu Jii opaiaht te doen. ,,~
mij wel; ik heh Ho afk.... Yau al de 0IIlk00Perjj
en late inyloeden die door 80IDDlip kandidateo
a&IIS""end .....men. Maar _
J601'llaaiaeeide
elektie-lbijd 'I'J'&&j(t g.Id, dil .. eet een ieder die
iete
.lekti .... Jr.n te dou Mefi gehael.
Zonder 'orpnieatie
.._
ik al d. BhodeeLopn·kliek 't wianen.
(4) De heer Gnd heeft ook ondersten ..
I&np den .poonrerl
en ik twijfel er niet l1&li
dat bjj, indien hjj' door d. hoeren-'beyolkint
ondenteund
wordt, d. beate Irana ...au .!apn
heeft.
'
(5) De .lekti.
zal een kOlltbare sun en dit
.aJeehte voor eenige -OOen.
Z.u het daarom
niet Yerstandig
iemand. te ki._
die de
onlrOllten IraD drageD? . De algemeene elektie
binnenkort
ea dan nnnea
wij aDd ....
ataJ!pen nemen.
(6) Maar ,wat ook al ",beW'tl ik yertroaw
YID harte dat de Afribander.~
eenaptlind
.. I &jjn.. Verde.1dIieid ÏI in dit ,. ... 1 fatui. Ik
Mb u de bnMm YUl den beer.Tu Gru.1f YOGI'~.
IIIl ik n1111{ÏJ1 bet ...
Yoor hem te
-keu, 1II&U' ik beb r.oo~1 ~Yoel v~r de be·
langen '1'&11 mUD YOlkdat ik miln kandulut ge.
r:edel(jk ...oor een .nder, di~ un heter hJ", """
Mage" A'41 al opgeYen. Maar ik geloof dat er
geeD ander kandid .. t il tlie deaelfde kant heeft
all de heer Graalf .
Mede !rieMn. laten wjj .Je zaak ernstig overdenken, voordat wij op mindere punten onze
kraehten gaan yerdeelen. OndeMlteunt de man
die de beate ku. heeft en hii zal llagen.
De nwe,

me'

"_0'

"'0.,.'

WSLMEE!fEND.

BRIEVENBUS.
~Practice what yotl I're.ch".,,.an '~tellent..o!OCb,
vermenlrl politieke zIIken met,Jre.' .n~ha~dp.b.
zaken. Wij achten het bet.,r 1!1J: I, !efJ" I.ld te
plaallen.

----

Van Ad.l"ide IIChriift ;. ADIi • :;ll'3u:,:onc""
dat een z~ker. leeraar in een \1" ibcke".! bl~d
klatl~t dat zijn Klan. tan £4\10 ". t eeu j al"lo,
woning, enz. niet IIcnoeg is. Ili! meent d,t
di, tegen den bijbel is, en dat znlb nld b.·
hoort te zjjn.

--~--

Bet verkeerde in voedHl
en drank.

Het

I:ev&a.r

weer ergeJ'.

V,"'D£s.2::1 M"'4IIT.-{&..ter).-De
ga ....
rappr·rto,n over de Spunoehe ~es
OD,egron.f,. en bel oorl'¥'l'e ..oel is weer
herleeft ID Amenka:

De toestAnd verbeterd.
Loxor x, t!J H.AA.BT - (Ilftttr.) -0. opiaie
heeft een. Andere weoding UDJenOllten in 'N_
York. en de oorlopwolk .. tjjd.Jjjk verd .. ~.

Toestanden in ChiDa.
Lf''''D£X. 2:l MA.UIT. - (&uur.)-Hei wordt
luegd
dal met het OOI ol? de ll~
eo
Dnitsche ..erbijgiDeen in China. EareIud1ae~
..oorbeeld zal ..olpa eD dezelfde YOOnfeeIeD al
bedingen aJa andere lIIOIeadhaleo, ea bur poli.
tiek ... a geliike eIl ..rjje baadebNdlten _
a!le natie. zal Jak:o ..ar.a..
•

B.U8lanc1en A.trik.a.
Lo'< [, EN. 2'l lLuilT.
(Baaer).-EeD .. _
.iocb" geUII t beeft twning Jlenelik'a boofdlWf op 17 deur bereikt.

B.U8landen Engeland.
30 MAART. - (Bntler.) - Aart d.
Liberal l- moa Clob spr..kende, zoid. gru.f
Selborne. onder-MC",tarU ..oor de koloaiêll. da,
,ee.n menACbeliike macht RIIJIIuII kou beletten
Hamjo<;ri.
in bezit te aemen.
Hij ..erIdurde
dat Engeland niets vft'loren bad in Cbina ell lei
dat eeoiJe natie een inbreuk op ~
baDde.
rechten aU een oo..... k tot oorlopverldariD'
behoort le beecbouwtm.
LoS[)[lI.

Geveohten in

E8YJ>t:e.

. HL.! TEN ONTZET.
29 HAUT. - (&uttr.) - De Nijl
unDoneer·booten
met eea &IlItar £c-ptl8cbe
troepen deden Il. Zateniaa een &IIIq) op SheD'
dy. De forten werden ...... nest.a eea boeYeelbeid pro ruie en uumunitie werd buitgemaakt.
Zii ontzetten ook 600 .lneD.
Het verlies der
.Dervi.hen
...... 160 man.
De Egyptenaren
hadden geen ,·erlie. boeeenaamd.
U,SDElC,

Paardenz1ekte

KAAPKOLONIE

te Pretol'ia.

llOOVEllUEN

.

Brand te Kimberley.

PUTQltU,
29 H.uaT. - (&uw). - Er il
een purdenaiekte
epidemie op het oogenblik iD
de
die groot Yel'liea aan eÏienaan ..ereor&&akt.
KIMBERI.EY. 29 MAART.- (lk..uT.)- Kort
De diamant-wet ont'l'auft nu de aandac\lt .an
Da I uur beder.morge"
l",m_rkt~ een politi e man .• deu nit'l'oereoden raad.
di" in de beurt op dienst ....... dat het .tadbuil
. Tot op het oopnblik aDn geen nieQ~ aanaan hrand w..... Toen <le brand .....er arriveerde,
stellingen pmaakt
..oor de vacaturen I.u de
stond het gebouw in lichte la';e .-I&mmbb. maar recbtbank.
Verscheidene
onderhotlden
door
1ii wtrkle met ii''' r e 11belette dal bet vuur zieh deo uityoerenden
raad met adyokaat ~Ien
verspreidde
naar de P, ....bvreriaansche
kerk voodeo plaata, in ..erballli met dese 1lIJOk, 100
na.a~t. aan, en het huis bew(~Jud door den heer
wordt geloofd.
Ehlert Het "",,,oor. VRn duro "".isteDt .• tadsYerv.heidene kleiDe ..... Ilen van bai.-inlinak
klf'rk "li Mil 1l'.J"c!..
,."" de raadsual .....rd vonden plaata gedlUllude de laatete pur dafeD;
gored. maar verd-r zijn .I ..chts de Daakte muren
IlOI twee gebearden giaterenavond.
Hen meeot
bljJr~1J .1":,,,. )("n verouderstetr dat de brand
dat een georganiseerde roovenbende aan 't wermidde-n
in het ;':t-bou ft· ,':,s ontstaan,
waar in ken ill.

HET ~T ADHt'lS

AFGEBBA...'tD.
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Protektionist en Vri1handelaar.

NAAB

DE

F ..U;IlE-DE

OMSTA..~DJ(;HEDE\'
PROGRESSIEF

aie dat .te zoogenanmd-. I'"'"~
~'l"en
aich beroemen op eene orerwtnnmz
ID den 1J8Iteljjken cirkel, en da I d é l"·,,,.r
A. Faare de beid van die overwinnine t- Ir:
Kaapatad wae hij een vrijhandelaar. Did w aarr
Haar te 8t.ellenboseb·· en Paarl "."" lo· Pt"
den n \"f.L.d ee u ~...nh·rtajnUi.tmt g~g{H'en werd.
~!
De ",olgende circub.irc· "erd
1rI~n ,n~ .. nr ,l.. I de toehoord-rs Lij bet aanateL.llD
ken ..oor de eletiie 'l'ertlpreid. Ik wen..,'!.
EEN WOLKBREUK.
vnn p.ip~1I ~".i"'lren
bij bet uitgaan de vnur.
de "weg met de invoerbel.aatingen" oeI,r, ,',,",.,,"
houtjee onver""hillig
op den ..loer moeten ge·
BABhaTO!i, 29 M:.uJrr. - (B.euu~) - Bet pluk met baa lid. Bier Hi de circul.ur.
worpen hebben. Het gebouw 'Kas t:erauureerd
ecbiint of eeu wolkbreuk Zondagnamidda(( ill Kiezen n.n 8tellenhc-asebc eo Paarl-cl.« afd""
roor £3,800 en de plano voor £251J.
lingft.
vool"Ifek_n
o..er hy Ban,e. Een _
.... ter
Eene .-ergadelini: ..an den raad zal beden geBO de blooileggiog mijner pollliel;,. I,"~'!.
houdeu worder. om te besluiten welke .tappeD Ic..-am aangMtroomd o..er de heuvela en .troom·
de HÏib.lawb
Creek-nUei
in, de tramIU~ ea .... D, lfJOcnrel bij monde aU in g_·!'rll'
... 1,,·1,
te nemen,
belangen baYeD de ",ij,,,, L.,bar".:.j
.Ik
kwart. van de Woodbine mijn met Eicb toe- _
rende. Een ka4er nam er in OlD.
beb mij YerkJaard teglHl ~ig~ al"IIr" do' :oe
De H;ope Town d1aman tvelc1en.
.wanmd of IICbade1jjk voor deo "li nl,,,' t,ili
Kuil BF.IILE\' , 2~ )lUKT.
(/kuIu:) _ De
al, .tegen de Innes dnwkJ.iJl eli "",r p'"lh'!1r
speciale "t'rl",:ellwnol'diger
van, de' .ddl'l'rti,or
op K.lotriaJe produkten "0 fahriek.-". Ij, h,·I,
t~le .. rdto~rt
van H.,p~. Town:- Yef"Oheidene
.Ueen aangenomen te sallen stemm-n v ,,·r ,·,'n
AUllbaley
W:UUl"n
IIJII op de plek eu trsehten
Opening ~
de nieuwe leeskamer. tij<klijlDe afnemiug of nrnlluderi "g \:0 L :I \ '" ,
optie. te kriig'.n of 8yndibMII te vormen. Een
beIUhDK op eetwaren woIallJl de pro',"" I ... ·
gr(\Ot aantal cl.i"," uf el,aimrechten il ió aodere
DE "!I'lEUWE BEVOLKING" KOMT IN. EWU!8ná hOOIl .tin ..oor de arme kl",,,,,!. der
handen orer~"g""n. de boogBIe prijll tot nO( toe
be"olkina.
:o..n!oor beb ik duieende sn-mruen
verkregen w80 £175. Het wordt jleaegd dat DE OUDE BEVOLKING PIlOTESTmT.
verloren
in de Kaape&,d <!n Kaap.d ... aid ee£500 allllgebod~1I werd "oor no. 12, maar de
ling. Nu hoop i.Ir: dat gij ook mp tr.-uw wh
t.eaenwoordiJe
eigenaar wil H niet yerkoopen
bij8taan bij de Aembua eo niel zuil IUI<I.,..O
yoor .£bOO. Een aaDtal e"en, ongeveer 3,000,
_
de Clll'WUrbedeu door kwaadwilligen légeD
wordt ..enocbt
tepn.£5 per .tuk, aDnde 1l0III.. bnttidaia1U' ftl'aPl"8id ..
migeu ..an de inwonen van gevoelen Qat er ten
~
ben aelf _ prUfucbe boer. ik ken o...e
min.te 3,000 claiDIB lIunen w_n in d. mijn. In
_wv.u; eD i.Ir: pet U mUD ....oord dat 11;. Tef'
antwoord aan applikanten om raijnbllUJ', beeft
to- sjjDcIe, _
ennogeo UI doen om
lir Gorpon Spngg beloofd dat de regeerÏDI
u_
luten te YVlicJtten en ilr: ui geer. w ... t·
gereed
zal welen een buur toe te .taan
regel oaderstemaen, betLjj Y'&Il oproedmg 1 .. aan eiaenaren
... 11 een-Hllde vau de area later
lating ot ietI andera, die u ui oor......ren
te .... orden g~proelameerd ala een mUn, ~. pu_
No, 'I'rieuden. i.Ir: reken duo op u"''' eer. ran.,.
bliek gerechtigd te WOlleD op de 9Yefblijvende
811 'I'OIIe ondersteuning.
"'iif-zelden.
J. A. r.,r 1:1
Booidam iB 31 uur "Iln Hope Town en onge..eer 21) of 30 miJI ..n ..an de plaatR lIi_r
de
r. deH CirOUlaiJe ooit onder de 'M',COl "au
"litar nf South Afri.,." geyonden .. erd 30 jaren
SUn.e Kaapeahe ondersteunen gekomen "
Mijnheer,-Ik

i'

RHODESIA.

---

~.,

-un ..

pledeu.

X

Mea is reed. goedurende eenige!> tijd buig te
proapecteer'eD; Jrie .yndieat"n
bebbeu alrlur
mannen aan bet werk. maltr Cllrt.ro waren de
e.raten eene w.5l1Cbin!lte h.bben.
Zij hebben
prospectcwrrec~ten
..erk re~"n Oyer ""I'e""r
30,000 morgen In de .. omt.rek. Zeet' weinig' per_
IOD81I werden in d.. 11 laat.'..n tijd Soe<Jelateb op
de plaata, maar ffn m:.n di~ grOOlte onde"in
dina' beeft vau di.mnnt wim..", "Il die BooidAm
be_bt
beeft, hl r.1.l" "'jj Léi!.,,,morgen dat
hjj t'IIII , ... oeJen wu, dat ~et al BlOkeb _
beialende .aak te w_.'
Lt wordt
ook
dat een IDder JII'OIPeCt biDUa kort
.wer alllttreao-n
1I'ONinL -I
.

- '*
p"
D.

ja

~,

il
cW __
r
be~=,,~~dMr,_

.DiHia-"

GREYTON.
28 Maa.n

I"'"",

Het B"evaar weer erger.
LOND£S, 2~ lIfAART.-(Reuter).-De
(fUn.tige
rapporten
0 ver de Sp:unoebe conceasiee litn OD·
gegrond,
en bet oorlogegereel
i. weer heftig
berleeft
in Amerika:

De toestand verbeterd.
LOSDEs, 2\J M.uJ!T - (lWuter.) -De opinie
beeft eene andere weDdinlJ a&D~DomeD in New
York,
en de oorlop,wolk
18 tjjdeJok
verdwener.

Toestanden in china.
LoSDES, 29 lLu.RT. - (&.u...
)..,...Het wordt
gezegd
dat
met
het oog o~ de Rru.iach~
en
Duiteehe Terkrjjginpn
in China, EaplaDd hei
yoorbeeld
zal TOIgeII en deaelfde
YOOI'deeleD u.l
bedingen
ala andere motrendIaedeD, en haar poli·
tiek
Tan gelOke
en njje handeJareohten
"Toor
ane natiea zal laten .-.reD.
_

Rusland en Afl'1ka.
LoSDEN,

28

(Rewtw).-Een Roa-

:aLu1tT. -

aisChe. geun i heeft koning
ltad op 17 dezer bereikt.

Kenelik'.

boofd·

Rusland en Engeland.
LoSD£N, 30 lLu.RT. - (JUt,tu.) - Au de
Liberal
Union
Club
IJ)NkeDde,
seide graaf
8elborRil, oDder-eeeretal'ill
.. oor de kolóniëa,
_t
glen
mell.lCheliike
macbt Rusland
kOB beleUen
Hanljoërie
in be,it t1l nemen.
. HO ..erldaarda
dat Engeland
niets Yerloren had in China en
dat
eenÏfe
natie een inbreuk
oe hare haOdeJS.
reeh ten ala een oorzaak tot oorloflllYel'kIarintJ
behoort
te beschouwen.

Geveohten lnl'"gypte.
SLA VEN

ONTZET.

LoNDEN, 29 HA..utT. - (JUvtu.) - De N'ÓI
kannoneer·boot.n
met
_
aanW 2aYpmebe.
troepen deden Il. 2laterdai
eeD aan ql op Shen·
dy. De forten werden Terwoeet en eeD hoeTeel.
heid
provisie
en IImmuDitie werd buitgemaakt.
Z[j onteetten
ook 600 alaTeD.
Het .. erli .. der
.Dervishen
1I'U lOO IDID.
De EgyptenareD
badden geeD verlies hoep,Jaamd.

KAAPKOLONIE
Brand te K1inberley.
,

De .E:epru. ea
29 Jl.u.aT. - (~),
- Er il
paardansiekte epidemie op het oógenblik in JIeIIleD.
die groot Tetli .. aan eigenaan
... toor·

PaETOau,

-

HET ST ADHV1S AFGEBRll'D.

.&ad;
&&akt,

de

KUoIBF.RLEY, 29 :MAART. -(lkuw.)-Kort
na I uur beden morgen bemerkte een politieman,
die in de buurt op dienst was, dat het .tadbnia
aan brand was.
Toen <le brandweer'
arri voorde,
•toad het gebouw in lichte la~je "lammen, maar
zii werkte met jjv"r en belerre dat bet vuur zieh
.verspreidde
naar
de .P, ....byterisaneche
kerk
DRa-'! "Il, en het huis bewoond <foor den heer
Ehlert.
Het
kan toor "JIIl d.m nssi8Ient·,tads.
klerk
eu cell g<'tlctl· e van de raadszaal
w",rd
gered, maar verd-r zUn .J..cht~ de naakte
bliJ\'~ll "!M",
)IQIl \·"rolld",..telt
dat de brand
midden
in h e t l,(el>ou... "':'8 ontstaan,
waar in
dell avo .. d "ell .t'ntert>linmellt
g-geven
werd.
:Men me-.. nt d.•! lIe toehoord-es
hii bet aauateL:en
van l':ip<>11 ~Il .i~aren bil bet Ditgaan de vuurhoutjes onverschillig
op den vloer moeten ge.
worpen hebben.
Het gebonw was TerUaureerd
voor £iI,il<lt) en de plano voor £250.
Eene
v ergaderini:
V:lU den raad ml heden ge_
boudeu
worden
om te besluiten
welke stappen

De diamantewet

ODh!anfrt

Dn

,
lie aandacht

Voltuum

ProtektioDist

gelieven

over

tt

en Vriihande-

'fill
deD uitToerenden
raad.
Tot
op het oogeoblik &jjD geen Dieuwe &anNAAR DE OllSTANDJGHEDE:>;
ltellinpn
gemaakt Toor de ~u
in d •
rechtbGk.
Vencheideae
ouderboadeD
door
FAURE-DE
PROGRESSIEf'
deu uitToereuden
raad met ..t ..okaat E.elen
vODden
p)aata, in Terballll met dese zaait, seo
wordt gefoofd.·
..
Kijnheer,-Ik
zie dat de zoogeuaamde -pru'
V--L-'d
kl'
Tall
b .. braak ~ven
&inh beroemen op eene orerwmnmg
.......,..... ene
eme ge
eD"an
U18,lO
.
. m den
1I'eateliiken
enel,
en dat d- h~"r,1.
TobdeD plaata gedureDde
de laatste paar dafen;
Faure de beld ..aD die over .. innine I.' . lu
nog t1l'88.B gebeurdeD
giaterenllvond.
Hen _Dt
dat een geOrganiaMrde roo ..el'llbellde aan 't wer.
Kaapstad ".. bij eeD TTjjhandelaar. anet w aar:
ken ia.
Mui te 8teileDboIIob
en Paarl
w ... hl! een
prÓtekiioaiat!
De TOlgende
circulaire
werd
lI:ert TOOI' de elettie
Tenpreid.
Ik we",.,.L
EEN WOLKBREUK.
~ "weg met de inTOerbelaatingen·'
seh r,.,' II II,·"
BAEI£l!TON, 29 :M.u.aT. - (n-....
) - Bet geluk met bun lid. Hier is de circalam- _.
IUeren
'fID
8tellenbc>uche
en
P
aa
rlschc
afdce
IChjint
of een wolkbreuk
Zondapamiddag
is
Iinpa.
TootJ(ekomeD
o .. er I YY Range,
EeD maau water
!c.-am aangeatroomd
oyer de heuve"
en stroom·
d. blootlening
mijner
politi.kc
i'eClI'
de Higblaoda
Creek-Tallei
in, de lramlijD en &eien, lIOO1I'el bij monde als in 8_:1,.'11'. 1 n- 1, Ik
te nemen.
kwarta
TaD de Woodbine
mUD met zicb yoe·
belangen
boTen de mijne
behar-t ,,,ol
'"
rende.
Een Wer
kwam er in OlD.
heb mij YerkJaard tegen eenige ac<:,)'" ,h ,'c
awareDd of echedeJijk .voor den "!it:!....,(_·r wrl
KIIIIBY.ItLE\',
2:1 !lAART. - (&uw.) - De
AI, tegen de Inn_. drank bill en mnr 1""'"·'''
speciale
\·.. rte,;enw<>vrdiger
van tie Ad".rti,er
op K.loaiale
procJ.okten en fahri~k.·,..
Ik 1;<1,
telegrafeert van Hop« Town:Veroeh.iden8
.lL:en aa.ngenomeD te snllen stt'WID."rJ ~"'·r (""T:
Kimberley
mannen
zijn oj) doo plek en trachten
tijthlijke afnemiug of vólrmillderJ"~ n,,, "" ...,r
optie. te kriïgen of '~'1ldikalen
te vormen,
Een
belaating
op eetwaren
eoolanz de p"".'." ,,,.
groot
Mntal clain •• of claimrechten
is in andere
DE ,iNlEU~
BEVOLKING" KOMT IN. awareod boog sijD voor de arme H"....
n der
hundeu o ...er~egaa!l. de hoogste priis tot nog toe
bevollring.
Daanloor
heb ik durzendo ,'UIJlD"n
verkregen
W.8
£lï5.
Het .. "rdt
!le.egd dat
DE OUDE BEVOLKL~G PROTESTEERT.
TerJoren in de Kaa~
en Kaap.ch,· :o~d.. ·
£5VO aangeboden
werd
¥oor no. 12, maar de
ling. Na hoop ik aat gii ook mp trou ~ zult
tegen woordÏfe
eigenaar
wil ze niet .. erkoopen
bjjataan
bij de atembatt en niet zult IUl,[(·rtD
BtlU.1I'.A.fo,30 M.uaT.-(Reuter.)-De
nieuwe
"oor
£500.
Een aaJll.a] erYeD, ongeveer
3,000,
pnblieke
'-kamer
zal ,eopëd
worden door
naar de ou_hedeD
door kwaadwllhg'·f1 regen
wordt
verkocbt
tegen £5 per stnk, &ijnde som.
d.n tweeden adminiatratenr op Donderdag.
!DIJn kpdidablar
"Y8rIIpI'8id.
migen
van de inwonen
van gevoelen ciat er teD
Het laDd wordt getoond aan een IaDW l"mgo
lIE'ben .. lt een praktiachc boer. Ik kén uw,
minste 3,000 claims sullen wezen in de mOD. In
opperhoofden,
door deD boofd·inboorling-oombeawareD; en ik
u mijD woord dat Ik. Ter,
aDtwoord
aan applikanten
om mUDhDur, beeft
Jto.en sijllde, _
mijD nrmogen
zal Joer, om
.ru.aria, met bet doel een Fingo TolbplAntÏllf
.ir Oorpon
Spr'gg
beloofd
dat de regeering
te Tormen, De plaateeliike pen beechouwt dat awe IuteD te Tflrlielaten en ik "a' 8"cn maatgereed
zal
wezen
een huur
toe te ,taaD
de "Jeering beter &ODdOeD dOor he ..er Shan·
regel
olldente_,
hebii
nn
op\'l~llng
i~··
aan eillenaren
..an een- zesde vaD de area later
pans m te brengen, daar aij ,eechikter
zjjll "Toor Iuting of iete and...., die D tal I",z..-art"
te worden
geproclameerd
ala een miin, bet pu.
het ni-are mOlI ... erk, De nieu .... bladen ZOD OverNu, 'lTienden, ik reken do! op
e(·ci,,,n~'
bliek gerechtigd
te wezen op de overblijveDde
stroomd
met brie"Yen T&D colTMpODdeaten
die 811 TOlle oDderatennÏDg.
Tuf-zesden,
er
tegen proteeteereD ·1lat lllechta nvteD'
Rooidam
is
uur van Hope Town en ongegrond
kuDDen
lr:iiiMen om zicb er op neder te
.. eer 20 of 3(, mjjlen Van de plaah afluar
de EetteD,
la dese cireulaire ooit onder de' ",' :, 'ac
tenrjjl
de' blaulien
geheel geiporeerd
"Star of South Afri~R" gevouden
werd 30 jaren
zijne Jra.t..Aehe oDdenteuDen
IftlWllIe', '
wordeD.
GetaHen
aspiraDt
.. tte.Iaan ldaaen,
,.Ied.n
..
.\
dat hoewel MatabeleiaDd
wOnGerliik Yrncbtliu.r
MeD lO reed. ~I1,,,,"de
eenige" lijd bezig te is, het pheele
land opgealoten
is in tyndlbten,
proapeeteeren:
drie
.yndi"'Bh ..n hebbell altl.ar
en dal IfODd
a1eehta kan TerJaoepD wordeD
mannen
aan het werk. mur Carte,.,. waren de
tegeD oubetaalbare
~AD.
,
~nten
eene "'n.scLin~
te h.·bl:.en.
Z[j hebben
De tweede· ..tmmistratenr
.. ertnkt in het
prospecteerreehtell
verkre):tl!
O\'er "nj:evt'er
middeD
TID April naar de Victoria
Vallen, eD .(mo ti,. Editeur.
8o.0ó0 morgen in dell omtrtk.
Zt--er weintg perzal W'I&I'IICbou1iik CoryndoD
in BaroteelaDd
be.
Mijnbeert-Met df'~ wenscb Ik t-IJ fL
,i~~.
IOnen ,werden in d~l, IIl,,,.tc!l tild t",,~e"'hm
op _ken,
delandgenooten
de geslaa!f'Jt. br..I!,h',: .
de plaatll,
maar
l't'!J m,1l di~ "ro.,:"
ondervin
bet boogerhnu.
..an harte. \lelgeLlk.
", .:
dinr beeft vaD diaOHult ln!;nt""".I'Jt-ll di~ R(1()jdam
bopMl en yenrouwen dat l!l de r('(-Idl r:I.l.I,J.t·
~zoeht
beeft,
"'tl<.l.,,,
Lc~lel;morven.
dat
aDn
en
dat
.jj
door
..
oord
en
d"",j
"Il'
,,",to""
hU Tan gevoelen
WILII,
dat bet zal M[jken een
zuIleD dal &jj de ware Iand.,.ad .. ", ~ JL ["
&eer goed betalende
zaak te 1I'e.. n. Het wordt
tenelfder t[jd willeD wij hen er aan herfl' ....n ..
ook ge.eed dat een aDder pl'Otlpect binDeD kort
dat 1I'ii groote beboefte hebben aan ,·ell '.1"""
alhier zal uit,eDomeD
wordeD.
weg naar CaledoD. Alhoewel daar n·r .. L,; "AL
De mijn_miMie
i. weder hier .. ~,
geToeIen
is w&ar hii gebou .. d m,,.t ",:r,I,"
(Ui'
0-_.
(1....,..)
maar er ia oog peD bezigheid
gedaan, daar eeD
Yerlroawen
wji loch dat b!l gebou.·J
." .~"
t.l~m
outTlllpn
i, meldende,
dat d. beer
deo i want dat er waarlijk
groote Ir!" ~,tl.
Barrington
..oor een
paar dageD niet in .taa~
b.taat,
behoeft
peD
betoog..
..
zal .... &eD tlltJeDwoordÏJ
le
Ik wil met desen ook mIJ.... akh 0l"'·" .,
De atadaraad beeft de aandNienbelll1l
geboakenMD ,enn,
_I[jk
dal ik yernoee", .aD
1I'eo .. eraekerd Toor eeD t(jdeliik aWhnia.
.. dell 1I'ii <rOOT on .. produkten
een mar.' IJ<'
.....
8
_
ik aan de hand S"'nn J •. L 1 1<
bouw';'
YaII W_ter
Daar Caledon
Ik ,i.nk
POKT ELlZAJlETB, 29 1!.u.H.-(~n.
dat clie lijD seer coedkoop
&al kunn .. !! gtl"~
ltad
i. "YOI ~
beaoeken
DUr de
w.

laar,
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De Hope Town d1amantvelden.

RHODESIA.

Opening vau. de nieuwe leeskamer.
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Venloir pat het hier.in
DOl lUUr naar ,,1I'OODte.

.

onl klem
JAS

H.

b
UIt

~

n:!l'U!,

..

