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Leest dit met aand.eht. 't Zalll 1Ieta1eD ... ~
. hou.d t.e IwMtndeeren. .

MORRISON &. CO., PletD Strlat. .
V_ erzoeken.u om huune Prachtige Vertooning
Xieuwe WInter Goederen te komen inspektcereQ.

"

r IJ hi ..cll.n u he.ote ·.v""r,IA tt'", ..n Je h1a~te prijau
iIl D.,,,, ..,, Cap"!! .• Jack"I!!. M.llltt<lr<, \\'atHrJ'rtlOf.·

('n~tnrrm •• Tuhlo.'r1". ~it'i.<;.·~ Dresseu, alle I:roll1 Il'n:-
Hoedjes, (lrt'S8I"!!,.gIlWIo!!, Ullol,·rkl.·t'clinll. Corllt'tlAII.
Iblltl.<cll·'''IH''I'. l\:IIu...-uwaar, \\'oll"u Tj.uwI!. Bh,u •••..
D'''''R'')'.~I ..re n, Ca"hruirl'''. ",)Udr-Iart"" Ffuuellen Quilt8
U"rollillell, T"f~I-laken~. Betlde-Iakentf,' enz. • •

Hoeroekees Al Calico, :.12duim lO!!l, :.lG duim 11/~
per stuk van :\6 yds .

.5 Per Ce~t. toegestaan op alle maandelijksehe re-
keningen. 8ctnd nw Order direkt aan

IORRISOK & Co., Plein Stru~ laapstad .

DB"~'.,,'.,

visent "VISCH! VISC
, Voor u~ Tafel en voor uW' Werkvolk.

Snoek. Geelbek, HWt\r8, Bokkoms,

MOOTJES VAN MACKEREL,' ZIL
VISCH, GEELBEK EN SNOEK.

Atlantische Visscherijen•
!

'P.K.. Bus 355. K.uP8TAD.

Pakbuizen :-Tegenover Thesen's Hout
huizen, in Prestwieh Straat.

JJEE~ 69. KAAPS'l'A.lJ. DONDEB~,"(:i,· 5 ''MEI, 1898.~O 6,591.1

Runderpest Kennisgeving. DOOD~ERICHTEN. COMliSSIE DISTRIKT ,.HANOVER .
OP TENDERS wordea JI!IVl'UIId yoor bet Yoor·

M QCIt·i!ldag·9 M"~ 0 !l898 . aien, óf in 't ,eJaee1 '31 pdeeltelijker·
~'" ,. IV")' 't , wij.le. van 12,000 loa na 2,000 Iba. per loa

~

ULLEN verkoobt:*.óro.' emNego- Zuid AfrikaallllCbe Sloom Kool. yan d en ge-
"I tie Goederen " ...:~T'!~_",B-t_ dnrende de mUDden Juni lot December, 1898.~..., am .ul~.. lfOI De KoOI moet met hand gesorteerd. belehut,
tu, Geruit, 'l'weeds,! Doeskina. uit een drop mijD ~ ..en, be"tTijdvan"l. V . klein·lr:ool. vullo.. of u_de be-
IllDo-maakte lUaDIJ-o"en' -roum-_.&'" It~:e=r'!.~- _. vUl' IIft.nriDg niet
klee. n, Stevels, SChoenen, "'.Kóm- II sijn jew~t (tenzij. I118t de tooatem·
kaA..o.;._ J J li lDiq van het ~eDt, hupn4e de aan-__ ....... ;. assen, ' nwe erawaren, Ir:omatvan troob voor r.iiDg) en al ondenror-
Horologjea, Regulatol'l; Koperen f!n ..ijn aan do goedkeuring na deo Hoofd.

en Blikk«m, Kufti~lUlneD, De~p.. kOPl~~~~U~
Kozijn6Jlt T~s, Stoelen, Spring- durioe UDgetlteld.
matrasaen, 1Force-I!:p met air. Aflevering moet geechied.n door middel VI.O

l, Lood .. I' G1-- Spoorweg Truob in bet KaaptlChc Goureme-
vesse PlJnen,' orce em, UIe, meuU. S~nreg St.tion _t un de Koairalr:·
en Aardewerk, en wat Dog meer zal teu,.. mijn, tegen 66 Ion per dag. beginnende
worden aangeboden. van af den ht<tn dag van Juni 1898, met ge·

All
regelde aRe"eringen van 66 ton op elk eo week-

eli gaat zonder reserve als dag daarna, Iotdat de geheeie boeveelheid afge-
gewoonlijk. leverd i•.Tenderaars moeten aanduiden uit welke mijn
A. B. De Villiers &; Co., Afsla gers of mijnen de Kool gehaald Z&I wonlen.

Tender-vorms, Kontrakts-conditii'n en alle
Paarl, 3 Mei, 1898_ aodon! bijzonderheden lrumIen werden verkre

glln aan de Spoorweg Mairuijn tr.utorcn. Kaap-
stad. Pori Elizabeth en 008t Loadeu, of van
deo Ondergeteekende.
Ven.gelde oonde"'. I!'erieht aan den Contro-

leur en Auditeur-Generaal. KlWptllad. en ge·
merkt buitenop .. Tender voor Zuid Afrikaan·
'ocbe ~toow Kool" sulfen worden ontvangen tot
op den middag mn Donderdag I:.!:Mei. 18"8.

De laag"te of eenige tender nict noodzakelijk
aan te nemen. en het Departement behoudt voor
sichzelf bel recht het geheel of eenig gedeelte
der bocvoolbedeu "oor getenderd. aan te nemen.

W. SIXCLAlR.
Hoofd I'!-,()orwegMagll.ijll.IllQtl.ter.

Kan toor van den Hoofd
Mpoorweg "laguijn-meester.

Kaapstad. :/(1 A pril 18\18.
-------,----------'--

Ii'i uitv~ring van een beslui~~ door de Plaatselijke Runderpest Corn-
IDJ88le genomen, wordt bij deze kennislD'egevon dat van'af

d d het Tiid •.." en naatum ezes, en voor et tij perk van twee maanden, alle hoorn we-
Tenoer en het vervoer van hoornvee binnen de afdeeline Stéll bosch
slechts toepasbaar zal rijn op zulke Veldkornetschappen i~ die afdeeli~"
die goon besmette areas vormen; personen die vee willen vervoeren va~
de eeue plaats naar de andere moeten eerst een certificaat bekome
w~m ze daartoe gemachtigd worden, geteekend door het meest nabij~
zijnde lid der Plaatselijke .H.underpest Commissie, of door den A88istent
Res,den~ M~traat van Somerset West, welk certificaat op :aanvraag
ten eenigen tijd :ve~Dd moet worden aan alle wetabeambten of alle
personen die wettiglijk recht hebben de vertooning van zulke certificaten
te vragen.

()VERLEDEN te Riebeeks Kasteel in
den onderdom van 64 jaren, ODJle

geliefde moeder CHARLOTTA JOHANNA
DE VILLIERS (G{lb. btel'huizen).

S. J. DB VILLIERS,
JOHA.NNA DE VILLIERS.

aden Mei,I698.

FRANK HEROLD,

Voorzitter Plaatselijke Runderpest Commissie.

OVERLEDEN op 4e,r2"4sten April,
. 189lS, OD8 teedefgeliefde kindje

IIESTER HELBN A WALTERS in den
ouderdom YJU:t,eU maanden en tien dagen.

Wij wensehen onzen hartelijken dank
tr«: te brengen aan de twee Mi_s BreI!-
lt r (Belle Vue), voor hnn belangstellende
di.usten gedurende de ziekte.

De bedroefde ouders,
S. H. WALTERS,
J. WALTERS,

(Geb. JACOBZ!.

li. '!!IUD, 2den Mei, 1~98.

Stellenbosch, ;j Mn, isos,

'V·ee-zI.e:k-tie:ma.
NO. 27 VAN 1893· A A~ Familie en Vrienden wordt be-

).;'·nol gemaakt dat onze geliefde
HA~SIF. laatstleden Dinsdag, den :!t;Rten
April. d-: t ' .. uw ige rust is ingegaan, in den
ien~igell ouderdom van 17 jaren, .J.
maanden eli 2:1 dagen.

•
Herroeping van Kennisgevingen, zekere areas fn de Stellen-

bossche Afde'3linQ 'als besmet verklarende .
Publieke Verkooping ." Haar assche ruste iu vr-de."

'Cit na.uu Jer bedroefde ouders,NlADg~A AL de zit·kt" ht-hnd al" Rundorpest Ilit~e,~oed i." vanl onder
.1... het \ l'e III oe lx- ..rnl·tnorklaardlJ gellt·plt·1l van KlIll"rIVIl'I', Vla<'ge.'
herg en Bot.telarij, zooals bepaald wr-rd door df' kt'nnisge,oingeiJ nu;'" 22 !
November, 1t'~)7;:..!1 .JalJuari, l~~l:-;; eli \) Maart, l";~IS, respecticvclijk >-

-deze besmette areas al" bestnet verk lurende ; geschiedt hiermede keunis-

geving oat gt'noellHlc kt'umHgevingen hierdoor worden terumretrokken- ,...,...,
oun dat het t rekke{} van hoorn vee, schapen, bokken en varkens binnen
deze areas van en na datum dezes slechts onderworpen is aan -de regula-
t ié n door het Hundl'qlf'"t Comrt« in deze kennisg£'ving van [) Mei, 18!18,
Toorge,wbreven, eli in 't algeIDlen te worden tol'gepa>t ol' bet trekken
met boornvec in deze afdceling.

II. J. TIIF.HON.
A ~1. TH F.RON.

(Gl'U. LmIlL\RD).

In den Insolventen Boedel van
EDUAn]) MOtlTEllT, van

DROOGEVLEI,
sr. HELENA fiAAI,

Afdeeling :Malmesbury .Z,\(;~I'rin tI"1l Hoor ont81~pen op ,h'u
. .J -"trn Apri], IX!I,",. tmj n teederi;«-
Ildd,· .·thlgeu·of'l[<· CHHISTI:">.\ JOHANNA
11.IJ"~''[J\{ in haal' ;,;18Ie jaar. na "ene ge.
lu k k iv-: echt vert.iutenia van bijna 3:> De ondergeteekende zal doen ver-
J oren. Ii;d:tt<'IlJe .-lf kindr-r ..n, waarvan . koopen, op
.,"nllll::'·11 1'1 jonf! nin OlD hUil verlit!8 te
~~:;~r;,~I,,~~~!,lj i, ,k I1eer en doet wat Vrijdag, den i3den Mei, 1898,

D", Iljkrotle Joor d,'n E ..rw. I1Aer J. 'l'e Dl'oogevlei, Honing Klip, tlt
\'Iok Uil."·Rl'rQkt'U )",ar aanleiLliulo: "an Helena Baai, om 10 uur! des II\or-
Heb. II : 1:\. en d~ iuni~fl deelrlt'minló( gens, het volgende:
van bloed \"'·r....antt'n ell vriellden, strek-
ken de n8!lI.hle~neu zeer tot troost. De '1.-1 Paard, 12 Jukken, 3 Var-
Heer verg-elde hw. Gn HH : 1, :1, 7. kens, I Water Kar, 1 7.adel,

(rl~t.) J D. DE KOCK. 1 Gew{:er, 4, Mudden KoorD,
:s'ooit..;edachl. )ll~agll. 4, Mudden Haver, Tuigen, 2

2J ..n Mei, 1 ....!115 \ HOI'ologtl:3, enz.) en~, on",., en
gewoon HIlisraad.
,FRED. WERDMULLER,

Eenig Trustee.

Andries Bester,. Afslager.
Malmesbury, 30 Mei, 1898.

FRA~:: HEROLD,
Ci viele Commissaris.

Aan' Wijn Graan Boeren.en

l~lberts PIIOS})llaat
(Blauw I.JzlT Guano). AAN BetrekJ.:in,1 en Vl'i"ntlt'1l "'o['dt

hiermede b. '. li /.:ellluakt dat het
Lieu Iioore IJehaal-(u eeft ons ,Ioor u"n
doqJ. te ontnemen ( en eer8tc'n d"l~r,
ouien teedergeliefd vader. WILLEM
ADOLF JOGBERT, in n ontlerdolll vau
jij jaren, ti mWinden t 15 dagen, na een
kort maar smartvol lijd ,hetwelk hij Ulilt
lijd&lamheid heeft ge en. De klag i8
hard, daar wij nu van er eu moeder
~roofd zijn in den kort~11 tijd van vier
jaren. Wij zijn echter ulet outevreden,
daar wij weten dat hun leven Chri8lus
'Was, eu wij du zeken' hoop bebbcn dat zij
bij Jezus zijn. Heerlijk waS> het hem te
l:y:lOren getnigen van Jen vrede (;0,18
welken hij genoot vooral, in lijne laal"te
levens-uren.

Wij d8Uk"1l alle vriendlIn <lie on" i{P-

holptn hebben tijdeu8 zijne ziekte, oU iu-
7AJDderheid den heer P. Joubert en echt·
genoote, mevr. J. Rngo. eu mej. de wcd.
Smith, en den heer H. du Toit.

De bedroefde kinLIerer:.
H. JOCBERT,
~!. JOUBEHT,
.1. JOUHF.HT,
~JAGGI.E JOC13ERT.

Tllibal-(h, :.!,len )lei, 18~18.

EEN Gerieflijk Woonhuis, met
. daaraan gelegen Wagen.

makers en 8midswinkel, met den
daa!'lWugelt'gen grond, Staande op
Krf No. 5, Blok N" groot 200 vier-
kant~ roeden.

Het eigendom van den heer
Schalk Burger, en waar wijlen den
heer M. Toeren een vootdeelige be-
zigheid gedaan heeft als Wagen-
maker en Smid.

Daar Port(~viJle en 2·~Rivieren in
de laa!.tite jaren een v()ornaam
~t'1ndpllnt hebben inz,·::,~·:' •.'n onder
de !:Iteccn ,'n distrikte·n III dl' Wps-
telijke Provincie, i:; dl'~L1' Rchoone
kan:; dc aandaclit van koopors en
hllur'del's wel waardig.

'l'e bevragen bij dell ondergetee-
kende.

EE~ volk la.cling 'ex hark KATHINKA pas ontvangen, Wij
waarb(]t'~en onmiddellijke aflevering :-geene vertragingen meer.

Gebruik eenmaal Alberts Phosvh(Jtes ~e Huur of Te Koop
TE

PORTERVILLE.
m ;t:ij zult nooit ('pnig ander Vruchtbaarmakend Poeder gebruiken.

WOODHEAO, PLANT & Go.,
BLGeorge'. en Strand Straten,

~A.APST.A.D._- ---------------------
BJ~LOONING BELOONING 1 !
Per S.S. TiL'tagel Castle! Per S,S. Tintagel Castle!

DIREKT yan de F."hrikanten on~vangon, 30,Kisten Winter Kleeuer-
wuren, zCl()al~: _. "la II S en Kmderon Klaargemaakte K.lee<leren,

Mans en K Illdé'rt'n Wal 'lrproof Jassen, Mclwn Cloths, Lmole\l~s,
~ta1l';. Jllfl'r()II"'~ UI KIIJtI, 'reil Stt:vels en Schoenen, Hemden, BoordJes,
lJa";"'n. [[( ...d,·IJ. 1>>I-,:\::c1I, F[ '')k~en, Ond,erbroeken, enz.

(I"h e.'11 glll.de ,.;urtt.'('llllg. "illlJdel's ~tofien,meteen voornaam Snijder,
(Jill allp klankn ;;atl~f:Jctle to' "l'I 'eli.

[lrf',.;tofl"'n. FIaI,,·llc-n, [:i~!II.I, 'ttt'n in soorten j Chitz~n, Bordu~rscl,
~'Il/.; \'rOII\\"l'U ('11 I\ill'!"r 1\1I11~l'Il, "11 Vt'cl moer andere· Artlkelen dle m de
liJ n va n 1,lecde;"'fl \::1 [I I Iwtl !..: t·hrtJl k t. II. 'll'den. .

Daar rlezl' (;,wdt'l1'u direkt vun de Fabrikanten naar den onderge-
lr""kcn,k' zijll ~eZOtldl·[J, heeft hij Did .'neer noo<~ig om het PlIbliek en
iljne Bl'gIIJI"tlgl·r; <I,' grouto onkostelJ van dell .. Kaapschen Koopman
klaten lJl'takli. Et'Il hl'l.ol·k zal aangeml. '\lIJ zIJn en zekere voldoemng

ge\·,"IJ.

Eerste Assistent
(
1 EVHAAGD, voor Je htc Ki,1.8
J School te Robl'ltl:!OIl, b ..k Wf1<1!1\

Olll e£'11algemeen deel aan ~ct werk
van de :-5chool te nemer, tot Matri-
culatie Klas, des nood:-;.

Kennis van Hollandi-;<:h en Solfa
Zing('n 1100dig.

'l'e beginnen met heropening van
de Sl'llOOI na de vacantie in Juli.

Dalari i £17 Ol per jaar.
Cupijen van Certifi katel1 van

karakter en bekwaamheid zullen
ontvangen worden tot 26 Mei, dool'

A. McGREGOR, VD.M.,
Ho'!]. Secretarill.

J. F. BRINKMb,
Algemeen Agent.

Porterville, 2G April 1898.

TE HUtTR,
Sch.lI1 ..:~I.delP9 Een Prachtige Wijhplaats te

Paardenberg, Malmesbury
afdemng. :.--" . ,'!) lltFCTE INVOERDE Ih";,

Ilc'el{ ran Gynlllasiulll en Main St,raten,
PAARL.

Robertson,
2 Mei, 18'J8. 1 0) E ondargeteekende:niet langer

hegeerig zijnde de boerderij
voort te zetten, beeft besloten zijn
plaats Rlbylouatoren, PwdeiJbug, tlimes·
bury sJdeellngt te verhu",n, gelegen
omtrent een uur rijdens van af
MalmcI:!LIlry dorp. !.

De' plaats bracht 95 Leg~:s
Wijn en 7! Lt'ggcrs BrandewIjn
voor het L.la.tste jaarget~ op, en heeft
1,;)00 vl'uchtboOInen er op. Wawr
is ovcrvloe,\ig.

Iemand Jil' waarlijk eenp voor·
treffelijke l'la.ats wenscht te vpro
zekeren, beeft nu een zeer zelden
aangeboden }.;a.m;. .

Voor verdere hijzonderheden doe
aanzoek bij .

A, 1'. ~EEMAN,
Baby IQnstoren,
P.O. ;M~lmeshury.

------ --------------------------------------
Assistent Ouderwijzer

t\ .A~IrENlOEDJ('1l door du ondersteuning die onze JJitgave van
~.._"\_ eCIl H o\Jand~chL' ., Hansard." van de jongste .Parlement-
\tIn! Se;<~\I' llt'cft erlall!<d, lwbhen wij besloten ecne soortgelij'b cUltgavE>
voor dt' Se'S -lU van l";~b illt lL- gevL'n.

De ir tet·kL·naren van Ona Weekblad dienen ur op
tllletten dil t dl' bladz,ljd,'n vall Ons Weekbla.cl gedurend,e
dtl &_ie ir ong('hrok('Jl vol~ordl' worlkn lI.ang'enommerd, en dat aan t
einde d('r S ,·~~It· ll'll vClllt·d!:.i'· b:adwijzn zal wurden gegeven, zoodat de
l~",aaT"lh'N \':tJl '~l' }'arl"l1ltlltail'l' 11111ll1lH:J'ti van Ons Week-
blad. to_) .:c1IJk 'Tn H Hansard" zullen hebben.

Daar de opJa.ag .!..!'erf'~('ld llllll·t 'II'urden naar het getal dl'r aan·
weken t'n '"dt'll Illj dl' vorige Il il::.a VL' mocsten worden telellrg('~-wld, doe
mt'U toch dadelijk aanzoek en Zl'IJJ,~ het bedrag 'Voor dr;) bestelling met
het aauwek
Aa" VAN DE SAN:,T DE IlLLlERS & Co., Beperkt,

KAAPSTAD. .

\
PPLICA'I'lES voor hoven-

[' genoemde betrekking nan do
Publieke :-5chool te Vent,:rsdorp
worden gevraagd, hetzij mannelijk
of vroll\\'~lijk.

Sa ari8 ,t;120, met uitzicht
verhooging.

KenniR vnn Muziek strekt tot
aanb~vel ilJg.

ALBERT f-l. ROSCREn,
Secretaris.

KENRISGEVING.

IK, de Ondergeteekende ged hier- '
medu kennis, dat ik niet verant· ------.--

woordelijk ben voor eenig "chuld
gemaakt door niljn vrouw FL~)[:E:-I-
TlN.\ J. M. D~; JON(~H, voor haar of
kind.

GABRIEL W. L. DE JONGH

,;rlic"I' !,i"I'/II·/·.'II., I,' !'i1l.1,·1I .1,· .oIlI! I'llll· /ri/li/l']-'. "I! 1/111
,laa.rrol,Jr },,'r " t le :', "d. ,I,11'( oI''/U''1' ,i'T ,'),-sl!'ie, tell ,·.rt·II'J,lr.I<lr
!'!lIl " O~S 1'.uiu:YIo:"'T, lt<~lt1,"

(}~a,lr('8,.eer.I rw Il ~ , ..

~ .
'Vul In '~J'mdten pt.'rt"'l0 ol le K:uf"'t.aJ, lndien per posl .erlAngd.
;V\ll in trt•• of rul. of l.. t oningn\lld indien tAl Kaapt!tIId ,.rlr.ngd.

lViii ill 'OUe !IMIII llII wna

Pretoria, Z.A.R.,
24 April, 1898.

~:n ~hleti~ JDet IJzeren
Raam, 30 of 36 dhim Steenen,

vaste en losse Kattollen. Ver·
d PIlS< f.'D oonditie ~

:MILL)!: lt.
"' :Dit Kantoor.

1'-

Aideelingsraad,Ba~ kly Oost
KENNISGEVING.

TENDERS VOOR REPARATIE EN OS-
DERHUl'O VAX WEt;EN.

'l'ENDERS zullen door denondcrgeteckende
ontvange rt worden tot H ure "oor mtddag

op Diu..Jag, lIJ .Msi, 1811B. voor het Il1llk~ll,
ell in I..oehoorlijl<en\DeIIt:wJbreU!(Cll. en ll11 vol·
tooiïng cr rall, voor bet onderhonden in deu zul·
ken beboorljJken toestand, tot terredenheid vs.n
den weg ln.pectner. van de bier ondervennelde
Sectie. van wegen. "'lOr cu tijdperk van eeu jaar
van af kl·nnisgeyiug van aanneming van tender.
Tcndcrasl'1l kunnen voor een of me<:r "an de

gezegde, Hectic. tenderen. In iederen tender,
ql~ Jo namon "PlIug8VtlD wonlw, VIUl twee
goede, en behoorlijke horgen, goedgehurd te
worden door den Raad. voor de behoorlijke
uitvoering van bet kontrakt dat nl moeten in·
geg... n .onlen. .,

De borgen moeten hunne nameu en adr_ll
van aich.elven op deu tender schruvell, of zU
moeten schrijveu &&li den oudergeteekende, dat
zij gewillig zijn &I. bergell op te treden, en de
Ir:ontrakten aan te gaan. Op deu omslag van
eiken Tender, moekn etaan: T,nder twOr Weil·
De laaglte of eenige t<tuder niet Bood.aaltelUk,
aangeuomell te worden.
Behoorlijke wat~r opvang en dwa... ·roren

moeten gemaakt en onderboudlln word..n, langa
d.. geheeie longte v..n iedere Mctie. Vo.:>rver·
der inlichtillgen doe aanroek hii deu onder·
teekeudo, bij wien. ka.ntoor. vormen van de
Ir:ontr&kteuknnnen, verlc:regenword~n.

HOOFDWEOEN.

DOItDIlEUITHo(Jt·l>w~G.Sr.CT1r.~3 EN 4.

Sectie il, beginnende van af Iaag.water ID"rk
nn Zadelhoom Spruit op de plaat. Doorinf!.
naar de Vrift te Helpmakaar, op eie pJaaUi
8pit:zkop.
&,etie 4. Ueginnende VUntiaar, aaar de weote·

Iijke gron. op de plaatA!Watei-Jdoof, de t!eheid
inga hjn tusechen de BarklyUosl en WodehotHe
afdeeJrngen. aJl .. uriften, behoud,ugs en be·
scherming.muren. dwtll'll ell opvang .Ioten ID-
gesloten .

BELL RI \'lER HOOFDWEG.
SH"J'U::S :I ES 4.

!Sectie :1, Van af bet Zuidooswlijkc laag·
waler merk van de :,ipruit op du plaaU!" The
Caoc•. " /lUllr het W ".!.ellike laag wator Illerk
van de Sterk !-'opruit. op de plaat. M""besh·.
Ford.
:-'..ctie 4. beginnende van het laag water merk

op de Stelk Spruit. up de pillat><.. lIelmor ..,"
eli endigeo,l .. op ,le oool"IIJk" grens der plaalA
,. Ola. Hivier." alle .!nft.en. behoudtngl! en
bellCberming. muren. dwal'l! en opvang .loten.
inge~lotcn.

BELL RI\'JER HOUFOWEG.
SLCTI~ :.!.

Yoor het opTlcbt~n van een hc",c~lermings
muur bij d" UItgraVIDg op Rewl, K loof. van
de (:"[1. naar de L",,,,te d!1L8ivan den top vun
ge.notmde uitgraving. op den Heuvel, van nwt
minder dan drie (~) voet boog. en met mIDder
dan twoo (2) voel wijd. De heer C.
van Pletzen L.A.lt. of li" weg'lO"pekteur. tal
bet werk !lan.ij.eu, en ..lie bijzvnderheden om·
t.rént het opricbten daarvan g~v"n.

o TAKWEGEN.
~~:l<~ Sr'n' IT • TAKWEG. ~E(:TIE 2. he·
giun~de vlln af de dnfl van de Sterk SpruIt
op dé' plaalA! .. Melr06<l:' de ec...te drift van
Broadfonl van daar naar <leIICheuhng8.lijn "an
Wijken ::_.;b. '4 en 510~ de plaat. "Knighlon." de
voorgestelde verleggmg op do plaat. .. Glen
Garry .. iugeslote": al800k alle drifteu, behou:
ding. en be8cbermlllgti mureu, dWtll'llen opvang
.Ioten, ingetlloten. . ..

Do weg·iDllpekteur &al aandUiden en alle bIl'
zonderheden omtreut de voorgestelde verlegging
voorzieD.

ZITR YLAKTE TAKWEG.
SLLTlE~ 1 LX ~,

beginnende van waar de wegen te GIyaf! ..er·
d....leD, fot bij de verdeehng der Zuurvla.kte
en Honignetltkloof wegen. op de plaato" V&le
of Health," alle driften. beboudinga cu be·
&Cherming_muren, dwara eu op~ang .Ioten, In'
gCIIlot~n.

Op wt.
(Gel.) H. A. METXTJES,
Waarn. Sec. vao den Afd. naad.

Ai~. :: ....'.~;~ant()Or,
Barkly Oost, 18 April. 189~.

LOGIES HUIS.
REIZIGERS en anderen, die

Riebeek West aandoen of be-
zoeken willen, zullen bij den onder-
geteekende een aangenaam verblijf,
goede Tafel en Karren voor voc-
voer tegeD zeer billijke termen heb-
bell. Telegrafisch adres: " Ocr TOIT."

J. DU TOIT,
B.iebeek Weat

PUBLIEKE VERKOOPING.

DE ondergeteekende daartoe gelast door den heer P. D. DU TOIT Jr.,
zal publiek opveilen op het .

Markt Plein, te Hanover,
len tO ure v.m, op

den 14denZA.TERDAG,
. -' """

De Huur voor twee jaren, van af den 14den Mei 1898 van OeD
~~lte van de welbekende plaats Wacht- e~- ~it.'le,
distrikt Hanover, groot: omtrent 2,000 morgen, minstens. Op dit g~
van Wacbt- een- Beetje, dat verhuurd zal worden, staan een groot .eD.
ge~efiijk Woonhuis, Stallen, WagenbuiJ!, en Buitenkamers, :3Kralen, eene
W IJ~ van 1,500 stokken, en eene groote Boomgaard, bevattende 'l2
verscheidene soorten vruchten. Het Veld is extra goed, en uitmuntend
voor allerlei vee, groot en klein, bestaande uit Brak, tiras, Karroo I"D
Kopjes_veld; er is een groo," dam op den ~nd, en water en landerijen
voor li) mudden zaad. De geheeie plaats 18 omheind, en de heer DU TOlT
onderneemt eene heining op te zetten om den verhuurden grond van zijn
deel at te sluiten.

Indien eenigeen de plaats wen.scht te inspecteeren kan hij óf op
Elliot Sid~g, 10 minuten rijdens van de plaats, óf op De Aar Statie, 40
minuten MJdens van de plaats, met den trein komen.

De plaats is-bekend als een van de beste in dit distrikt, en Huurders
hebben nu eene bijzondere kans. .

B~.de
Hanover, 18 April;1($98.

VILLIERS, Afslager

LLOYDS'
MOTO."

~i d:aX1oI.elm.-.
GEIEEL VAlf STUL, G~~' .. IlZEERD lA YOLTOOlllG, VOLlOIEI BESCHUT TB&O 101ft:

8 ft., 12 rt., en ' 0 yl ilaieul met GEBlLUCEERD BEiEEGBW OF
, UST . TOREISI ru 20 tot 100 net hoog.

De eenige Windmolens gemaakt •
Wielen Beweegbare TOren8. Zul ....
meer water pompen dan eenlg and ....
Molens In de markt.
De hOOllste prijS werd behaald door,

deze "Motors" op ue Chlcaao We....d i
Tentoonstelling, 1893.

LLOYDS' AERMOT<J'&S HEBBEN OOK nrI
ZUID A~'lUKA GETROKKEN:

Gouden 1I1<)1.1.. ille van de Landbou.w V~
ing t~ Purt Elinbeth ... ... 1886
Gouden Medaille en Kel'l!ten Prije, Johazulfe.
burg Tentoou81.dling ... ... 1~
SpeclIllen Prijs, WCfitcJ.ijke Provincie, Ta-
toon8lellin~, Ho~ebank ... ... .u 18t5.
Eersten P';js, Weatelijke Provincie, TentoaD·
stelling, Rosebank .. , ... ....-
E~rst.en Prij., Port EliJta.beth, Landbot.....
\' ereeniging ... .., ... ... ISH.

A.a,uLoevolendoor het Bcsproeiings D.pWt.-
ement der KJ.ap Kolonie, .ur. het best geeebikt, .
om water te pompen, gevonden .loor de
Governemente Dia.tnant lJoren te ~brW.ba,
of in opene putten.

De Lompe bouten Windmolen woNt ,D.

IInel Tl!l'Y&n!,"t!udoor bet St61en G..I I"w....
ilB.'lOTOR.

Lloyds' StAI.n 1ERJlO'PORS loopen met
den zachtliten wind, zijn geheel zelf-~
rend, eli werken met eeu la.ngen, v.. ten -lae·

Het ilR.JroT01L i. de goedkoopste eJl JII8IlIIt.-
eoonomiscne Beweegendo Kracht ter -..rel4,
een Pomp T081!tel koetende eeu -mig ~
dan een goede paard. terwijl het de.s ea ~
liOnder eeniR._~~ht ot kotIten werkt.

H"t lKEJIIJT6J.!. neemt OQIr ~itt eie
plute in "Rn de logge en koetbin ..Noria
LiftAI" of Bakkies Pompen.

Zij die voornemen Bijn WindmolentoesteJ-
te kOOpeD moeten wel ondencbeiden tUlCb_
Lloyds' Galva.niseerde Stalen J..BJJt0T0la, ell

t.ndero inferieure en waardelooH nAboo~
Het echte, Lloydll' !.DJlOTOR. a.l het K08Il-,

koopat en beste bevonden worden, ell \ieeft
den tl)ete reed. doorgestaan.

Wanueer vereischt, worden" gellch.ikie per-
eonen gewnden om bet toestel op~
tegen Mlkel gedeelt~lijke reiak06t.en, of T4Ii-
HpeciaJe Bchikking.

Selu-ijf om prij8lij.t en getuigaohliftea,
of und bijzouderhedo.n. omtrent diepte ne
den put of boeveelheid w&ter e11&.,.........ut...,
bel ekeuilll!r der 1r000tenpor l'olgeDd. pGA'.
toegezonden worden.

•QELIE'V£ TE LETTEN OP ONS NIU,j!W EN EENIG ADRES:

x..:~C:»~:J:»S. e:.1 -CO.,
40 BURGSTU.ÁT. KAAPSTAD.

A•• _.~
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSCHApPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. P.retoria
en andere plaatse!'" in de Transvaal.

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

Tarief lOOf RcUigen BW ~Ulllf£bug 14 17s.---iB .£3 171 .'
Pretoria !4 k &d.-ed3 Un ft ft ft

DqeUjksche personendienst van Durban (N
naar Johanne8bura. Pretoria cm andero plaat.

". Tran.vaal en Oranje Vrijstaat.

"

, ..



.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GG~ER~E~~~ ___ , 'lriA.an als "ddidaten en dawl BOO CHTSHOF

Aangename L&.xa.ue!der latuur. Boofdonderlijleress8 Benoodigd. ~ aU. ~ O.-;;DJ.08f'~oen om deverlde- •-'uk of Ii,t faD die kanfHdateD te verr.ekeren? CIVIELE Z!,KE"

OR d 3de
Vl____ Gemenf! colDpetitie ..... en he.,... • "01:8111il', Zullen wij niet met daden toonen, dat w\l

• AJAIIDO e bad de lOm ~ ,.,700~1~~k~R' den vrede van Zuid·Afrika willen helpen
Jonpna en .Meisjes Bohoo te beeft hU aan ,iootere l~uJa~[éi ~ordoren, en dat wij een afkeer hebben

Helderberg. salaris £90 per an- ter verwonMltDg !lijner ftl81l4blJl,1 het V$ de misleiding en het bedrog, verraad
num, met vrije kost en iDwoning. tha~l~ ..~ dl.artmlb.. L~~t ,lrofd van e~ OQlkooperij met behulp waarvan men
Eene x:ndiO'e kennis van de E"""" BEROEPOP DE ..... RI ..... ~BE anderen pbHitl:l moet he .... n. onze m.tllchappelijlro vrijheden en n"tlo-'C • h _, ~ AAAn""'" Did laat.ie mile zelutandigbeid wil vernietigen? De
Hollan he taal eene vereUJO u" VROUWEN. it .- ftD bedrOi II .,._, van duizenden die de knie nog niet voor Baal
zoowel als bekwaamheid om leer- OLIVB ScHJlBlliBJl, oose 'beroemde een reoente swarte lijflt--O.an «t6 gl>uver. ~(lbo)leu bd/Ill'!, moelen met hnune wer-
~n voor het lO Bohool Higher" Zuld-Afrikaaneche aateur, heeft in het nemente-de~ent naar anderen; Men keu hun ge'oof toonen, en dan zal hun
Ilnirersi 0-1'''8 Examen voor u, be- Z' Int heriDDert sich de namen van de )firma!! geloof niet beschaamd worden.

• ..., .... April-nummer .aD C08mopo U, eeu er· lo.
reiden. WerkzaamhE'den te be- __..IOOW .....a_ ....;1t in ~FtaDIICh E4rox, RoBJlfI &Co.endeOBBROI"'DBRS

~1:' ...... .~~., SELLAJl. Dan la er SINCL4IR, de"vorige
ginnen, indien eenigszins mOfS-.oJk, en DultlOh, dat in Londen aitceP'f8n
Da de Winter vacantie. in Juli. &.8. wordt, een artikelover: "de Boeten-TrO.'" eecretaria van de Zeepunteche mupicipa.

Yerdere bijzonderheden te be- en de Depntlende-eeuwache vrou "'eD- litelt.. ID de Post Spaarbank hee, men
L d 0_ rdi '-..ue". Door "Boer" ",il "" 'f8l'11tMD de zaak ~ SS.lRLS. De Ca~T,mu
semen van e o.cgenwoo ge ..w .."'.....__W ook deMI lijat en Wont aan, dat
Hoofd d Wl

·J·-_.a JontI"Al'uf hebben, de blante lJlwoDera vaD het ---r-on er _.~, ,,_. het de- ......nt van den ftf'nm1:;gene.
17', N ,w f d Onder land, die de -WOODten en SedeD der ..-- ,..---n..aTU IITBL ..,O, 0 en - D- rUl ln Mil allee behalve bevred. endenk d ze.entiende eeu'" bewaard hebben en
getee en e. Ilecht. de Alrikaanlche volbtUl apreken. têeatand Ja. Di& weten wij, dafï ala he&

AaMoeken met oopieen van ge. d de---,Dt "f1lIl den Btaata-proc18'eur in
.~_ belcwaam.h qei Zij Iluit du. ait het ontwikkel etype VaD ..- ......

tnigschnJ.len van el , Afribanden, waarover &U yo1gena be- de Tranavaal op de"zel!de wijZl! leetierJ
ens., zullen onl vangen worden tot _rd ala ~ van onzen procurMtr-gene•lof te later sal aChriJ ven. • •
op den 25sten .Mei, door Zij peft MD vrij juiste beeohrtJviDg VaD raaI, er pen dag zou ,.oorbij pan,

J. WYNAND L. HOFMEYR. de levenJW1Jze van hur type, lJllOlDJDip of men 'f).U1J1 &ebre kraIl~ laqge tele-
lion. Sec. van het Bestuur. opzichten miuchiea Wit overdre1'en; JlWIlII*l 01'. de saak gehad.hebbeL

waar &U b.v. sart: "Tweede h.",elijken Het 'u te '~peD, dat men t~n 1&1
Helderberg, nadat de man of vrou", 13 ",eken kBl aan 4e" IJW)t. tot geldverdulatea11li een

Somerset West. einde ,te maken, door de m:-A-di-
overleden la, &Un niet buiteop",con"; - .. --
doch over 't alpmeea paomen la hare etre .. ,.o~ de wet te 1li1'l~111
beechrijviDi een waardeerende kritiek. dingen wonen welk ~,. .- ,#'0
Zij toont .. nip nad_leD un, doch hare koortsachu.. pldg_t an onzen tijd op
oopn &Un niet ,.loten voor de licht. de .I8Dl..Jevl1II uitoefent, en een ieder
lij de. Hoofen.blijk kom. haar kritiek behoort gewaatllChuwd te ""orden.

hierop neder: het Boerell·huwelUk la niet
bijwnder idealiatiBch, men vindt in de
ontwikkelde samenieTing der neaentlende
eeuw huwelijken die beter aan het ideale
huwelijk beantwoorden; doch ala kla11118
verluell& lij het Boeren-hu",elUk. De twee
voornaamste kenmerken VaD het Boeren-
hu welijk zijn: Mt " gezQflllen Mt i.recht-
vaarrl,g. Onder het 118rete plint toont zl;l
aan, dat de ontwikkeling van den man en
de vrouw III den regel gelijk iB, en .lat de
vron W In den regel in .1 de behoeften van
deu man voprzlet. Maar dit huwelijk UI

ook reclitnardig, want de man en. v~w
dragen de lasten van bet gezin In gelijke
mate - elk In zijn elgen kring. Belden
dragen bIJ tot den gem86IlBChappelijken
boedel en de erfenl8 wordt gelijk ver·

deeld.
OL[\ E ~CHRBISER beschrij6 de posi.

t\() uer booreo vrou w ala volgt. "Zij ver·
zOI):1 ue klnueren en regelt het hUlP.
werk. ZIJ sUIJdt en maakt met haar eigen
handeu de kleederen van 't ge1;ID; ZIJ
onderlicht en kweekt hare zonen en doch·
toren, en leert hun 10 vele gevalien allea
wat ZIJ weten van den godatllenst en de
tr.1JltIe van hun volk-In de oude tIJden
was dit nltlJd h,,~val, en het 18 heden
nog dlkwUl~ zoo. ZIJ, In de dagen toen
boU!mgen met barbaren en Wilde dieren
een dOlel vormden van 't dagelijk8ch l.ven,
st.larde den dood aan de zIJJe van haar
man In 't aange:llcbt, ZIJ atond altIJd
schnudcr aan schouder bIJ bem: .n het
18 ZtJ die nog heden -en terecbt, In aan·
merking nemende hur verleden
tEogenwoordlgen toe8tand- den besh8!1en-
den IDvloed aangaande vrede en oorlog
uttoefent. De Trau8vaalsche oorlog van
ll\~t "H ~roowuJetllJ! een vrouwen·
oorlog"

OLI\ ~ ~l lIREIXER !legt DIet. te veel
van Je .\Jnkaansche vrouw ID de geschl~'
denl~ van ons volk In onze dagen hebbC'n
WIJ Je godRdleustlge Idealen en de levens-
beschou WIu:; on;t;er vadereo. ID deu strijd
legflll ,1"0 geldgoe~t. noodlger dau OOit le

voren Zullen J" moeders van onze
dagen ten Ilchteren staan, ID vrIJheldiZlU
eu Ilodl'l(henst. In vadArlandshefde en
,DIkstrouw, hij de waardige vrouwen van
ons volk die zijn heengegaan? Znllen
z~ Zich laten bevangen door den geldgee8t
en Mammon-aaublddlDg, dl. zelf8 tot den
hUIRIllIJken kring doolJnngeo, en zullen
zij nalaten hunne zonen IIn docbteren aan
hnone kmeen te wIJown op wat der vade-
ren God vooIons volk gedaan beeft,
omdat Jat vo~k niet naar I'lJkdom als het
hoogete goed heeft gestreefd ~ Zullen zij
niet alle8 In hnn vermogen doen Oill te
verhmdereu da', han kroost word I! de

california Siroop Yan VUgen
"erkt IIOO&IA eene perfecte lau tlef t..hoort te
"erken, bet jJestel reiDlpnde en verkwikbnde
:ouder bet..te verzwakken, leD..t bardlijTlfheid
en bare gevolgen yoor &ltlJd

Aangename
voorso ... smiddelen op bun tijd &IJIl ..... 1

sekerder dan vertratrende kruiden Eene aewnd•
conditie der:" Ieren, Lever.n Ingewanden ta ...

lterute 'OOt-l01"i tegeD BoetdplJDen, Z"W&l1I
Verkoudbeden of Koortaen.

Mild en Zeker
In .!foct en bepaald l"TIj ran on"W.nocheliJke

I-landd""len Gen_heeren bevelen bel aan
:Mtlhoonen hebben bet o....,halbear be'l'OndeD'
Kinderen ge rueten bel &.aike dam... ,.,ndeD
het een Idcul medIcIJn, IJ.enge ID&Dn8tln_
het wnder ongenef of onaem&lt

:Samaalue\. on labetliuien
uJn t,unJk IPl moet ".-.gpa
om .. Calfomia " Siroop
van VIJgen.

Zoekt den naam CDbet ban
delamerk \ an de California
Vijgen-SllOOp ... tachap-
PlJ; dIe "Jn opeU",n [,ot tel d,.
ecbt lA

Overal LIJ Apotbek.re en
WlDkeher. to \ .rknJg~n In
'wee gr0(,tt"D I. ltd. en
groote meu .... grootte [I M

Dep6t 32 Snow Hill,
Londen E C

KAAPSTAD

.'Ia_tta.

I.,.., ....
ti ct.

Het soort dat alles 'tmtof is.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

DI,unond Dyee overtreffen :>olie I\ndere In
Kracht, Remheld en Ounr.",,,nheld Geen"
I\nderen zIJn even il""" I \V!\Cht n tegen
vervalAChte klenl<lulten, am,lat ZIJ v..n
goedkoope en ",feiteUIe ma!ertillen zIJn
gemaakt. en .Iuchte, t\auwe. vlekkige kieu
nlD ~e' en Um vlln IUcces venelterd te
SIJn, ~brulk slechl"

DIAMOND DYES
"oor het 'fer"en vl\n T"bhllrtll, Kou.ell
Vedden Lwlen. ('''rtn TRp'lten. Jo:uz
lo'nl \\ 'J "'~I\I horlr"n cl .. t .'J meer zoe.le
r~n l'"k U" pllk 1ullen kleul'.n dan e.,n'l(
and, I kJ, ur.el wIL ~('m .... kt. en meer bnl
L,nIe en duu,l"Dle kleul"Cu te ~e\uu

'tis gemakkelijk met
DIAMOND DYES

le verwen.
Overall er~ocht 6d ~r pat),

Kf n ("! le ".n (~n mOl i.11"1I1b.W"kJ~ gf'tltdd
'u ...~f 1 Il me DTt!lll.! !TriO! 0 !or~z 10lh n

VerlmJgtaar b'J D t, LE" "O'\" tt Co
l' J PETt.R"'t'\".i lo
Hr::-"E'" \IA.THEW & Co

K\\I .. r.[l

BoeKen yoor de Scholen in
de Zuid-.\frika,

rfE h\'komell hiJ UO voornu..'l.mste
Hoe\.;hancielaars IQ ZUid-Af·

nk.1 tot de daarbIj ~l'rmelde prIJzen.

D. Altten ~GeQchlt'deDlg van
Zlild A fllk,1 !net e,'ll IIlleldlDg
over J,' AI::;t'lTH'enL' GeschlCdelll~
~oor dt' 'cllolpll In de ZUld-
Atnkal1nsche Repul)lt(Jk TWle-
cic druk met 7 bartjes mtge-
geven door de Nei. ZUl,I.Afn-
kaallscho Vereerugm~, ,I li.

J C Verma.as,- ~ lell we :\lethode
voor het ooderwljs In het rekenen
ten (hens' der scholen IQ ZUId·
Afrika IIandlOlding eerste ell
twe£'<1o g Jdeelte. PrIJ!! 3/.

:. C. Verma le.-RekenoefeDlD-
gen \ lVr eerdtbcg'mnl'ndeo, be-
hOOI PlIde bIJ hd l'('f~te gedeel te
der ~ lell \\ l' .M t:'t hode voor het on·
lllldl'nnJs 1n het rekenen, Od.

J 0 Vermaaa ~~lelly,(1 Reken·
hoek, ten dll'llble der ~(holen 10

ZlIlll-.1fllk,1.
j';erste stll"]I' 1~ jJ.
TWt'l'JI' ~t llkJl' 1, Jrl

J C VCrmn.:l3 -Allt\\OOI'llell--van
dL' \llOlstLII! Il' Il OefL'nlll~en voor·
k')lIll lldc III het Alcllw-Reken·
11V1k,tl'II(ler,<;(e dlr scholen 'In
Z l<ld- A frik.!

Ultgave van J. H du Bussy
te Amsterdam en Pretona.

B~NOOOJ..GD.
r-' E\ .!: Cllllhclt'ld:l IhIJpolllll'r.
I', \\ 'JZI'r~ \ 0 Ir dl' Ecr5tekillSse
1'Id.Jlt'k,' :-'Cll,'ol, .Alhier. Slart:!
l.I,'! l'er JI,ll

Dlell~~t;Il k lW_;lumu n,~ JUlli

V.1(.I11'll'.
A I'I'IIC.\t!l'S fill t get 1llgSC hnftcn

jwll-ll dour tlP11 ondergt'lcekende
olltvangen "orden tot 4 JUDI aan-

staanden

D. J HERIlOLOT,
Seer ·tans der School ('omm18s1e.--~--~~

TE KOOP,
Bij II. BEUKES, Ártl'Skra11. lhst.

Someraet W ~8t,

TI

Publieke Verkooping

MALMESBURY.

DE ondergeteekenden, behoorhjk
gelaat door den Heer MARTIN

JOl'! '!C-iE!I LAUB8CHI!Il, zullen Toor

ZIjne rekening

OP

Dinsdag, den 17den lei, Uut.,
alhier op het Dorp, ten kantore va n
de ondergeteekenden publiek te
koop aanbieden,

Zeker Stu Grond gemerkt Lot S.
met de daaropst&ande ge JOu wen,
gelegen te Riebeekskuteel in
deze Afdeehng.

Het gebouw beva.t 6 ruime Slaap-
ka.mers en de noodige vertrekken,
en IS gelegen aan den Hoofdweg
naar lIermon ~tatle. Intusschen 18

het Eigendom lilt do hand te koop.
Doe aanz.oek: biJ de ondergeteeken-

den,

~. W. 'oomas, k tt CO., Afslagers.
\'('n,lll Kantoor,

Malmesbury, -l Mei, lll'l~.

VER.l{OOPINGEN
J J ROFXI!:YR.t zoos AFSLAGeRS

n Mei-Aan bet WcI""m' !::iotelte Durban ltat,e,
rnln~n eA ocbapen

B DB VILL[Ea~, AFSLAGER
14 )I.,-Te KanoTer, de buur .oor ,w"" JlU"tl1I

yan de I'laat.5Wacbt-een boIet]..
WP C8.E:!SE, AF:;L.lGER

• MeI-Tc Llet-Ufonte<n R'chmlJnci, naliloed
le,.cotie ba.e eD lOMe gnedt rea

J J THEUOS AFSLAGER
11 M,'( -le Klein Itf)ll~"dd, ~f~Jut!llnb Suthcr-

hnrl. ~QJI.,p. I n lo.e ~1t"..rt'1I

A. R IJlt VILLlh:R~.lt CO AFIII.AGItR
9 Mt"I-A.An I'~ P"",rl c lmmuwJle· ..crkooplui, '" me

kelg leI'l(.·lCft Juwelter14IN~~n en.
I W )JOVIUIKKII I ... .Jr. Ua. Ar:\LAOKR~
10 Kei-Tl" W..lme,hll'Y le ..ende blue ell boer-

derllJZ'ert't"ll~ tUl p
[i Mel-1e llalmetlburr een .tuk grood mot g<'

001\\\ l".r'p
A" Lll([E~ J [H.~TKr...AF"Il.A(, KR

13 }le,-Te [)roo",,~l,p honing."!,, ~l lIeJ~na·
b.n.. le"end.e hATe, hUl~rud, eD!

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD
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JOH.L'mESBU UG

GELDVERDUISTERIXG.

handlange~ en uitvoerder!! der w8D.8Chen
van gewetenlooze geldmannen ' Znllen
ZIJ Diet de baDier der-pertlOonlijke vrIJ beid,
w.\3rvoor hunne vaderen zoo bitter zwaar
hebben geleden, waarvoor zoovelen hun
bloeJ hebben gestort en hun land hebben
"prIJsgegeven. boog, hoog ID de Zuid·
Afrikaansche lucht laéen blij ven wap·
peren'
Ja, WIJ gelooven het vast, de moedere

van 008 volk zullen de dierbare panden
der vaJeren voor geen gelJ ter wereld
verrllllen, en daarom vreezeB wij de toe-
komst Ulet.

NIKUW. lU.BItT
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o 3 9
o 0 0
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o 0 6
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Hnerhooi
ret"~n
Plltaw
It..nlal'pekn
Pompccnen
Kool
Kweeperrn
Bloemkool

KA ~PilT \D werd 1.1. Dinadag ID bewegiDi
gebracht door het 8lulten van bet kantoor

4 MeI (Per telegraaf) van de Kaap de Goede Hoop Bonwver-
De volgende .aren de pru"en der .. eek eemglDg. Deze vereeni8"lDg, die reeds een

.£ • d
I,anlt 0 [7 --ii 0 20 0 12 Jaar lang belltaat rn tot nog toe goede
Oa"'l (gr ) per I')) Ixll.o 7 6 0 15 0 zaken heeft ~emaakt, heeft gedurende de
Kaf per baal U 7 6 0 15 6 a6geloopen Jrle Jaren tot 8ecret"lrls gehad,
~~nd~n 0 2 9 0 3 3
~.I.~n p dO'lI" "2 r, 0 3 9 zekeren HASCOCK, III wien de direktie
Voer per [W bdl. 7 ti ~ 6 alle reden had vol vertrouwen te stellen.
Hoende", il [<) () ~ li II \XCOl K 18 op weg naar EIlg1!!land, en In
IIrandhout p H \" I) 8 [I) I)hamen U I I) 0 4 3 zIJn afweZigheid werd hilt ontdekt, dst bIJ
K.>tTerimorn p zak () [3 'I 0 14 I) voor wover bekend de !!Om van tn&~cben
Mleheol' uk 0[4",; 0[· 0 I <'1')("\" <'11"1;len p uk . I) G 0 [~o (e;J;. -, 'v en.;<. . ,i"" I opzoek heeft !l'e-
Aardappelen p uk . 0 I" I) I 2 0 maak:t. Men bevond namelijk dat hIJ voor
Zout p tak U 7 lo 0 IlO zIJn vertMlk zekere 8ekuriteiten der ver·
!.aadhuer p tak I lf) I) 1:1. ~ eeDlgmg ID de Standaard Bank had vast
Kalk~nen .. 0 7 I) 0 u 0Tabak p rol 0 I 0 0 2 G gezet, zonder toeRtemmmg der direktie.
Tabak i""n p Ib lJ 4 I) 0 0 0 :lIen zegt echter, dat hIJ reeds een gel UI-
:'olanna p [W baal I) 14 0 [181Oen tiJd beZig Wll8 geweest, zondl'r dil
Zemelen.. 0 ti 0 0 lO ljGroenten .olop ~n (rnlt goedkoop mlDst.e achterdocbt, om het geld Jer ver·
.........__ ~-.....;.---...;:..--..:...----_ eenlgmg voor zIJn prl'l'1lte doelemden te
'3vHEEPV.A..ARTBKRIOHTEl(. gebrulk~n. Hij EOIi o.a. ala hij, zegge

£1,;I(lO had ontvangen, slechte £1.000 In
de boeken Ingtl8Cbreven hebben. Allee
omtrent de zaak IS nog DIet pub hek ge·
maakt, en verdere onthullingen kunnen

yan South· verwacht worden.
HAIH~CK kwam ongeveer 10 jaren ge·

leden naar ZUld·Afrika, en W1I8 10 nr-
schillende betrekkiogell werkE8lUIl, 0 a.
als II4Icretaris van de Cristelijkl! JongelIngs
vereeniging van Kaapstad met een lNIlaria
van £150 per jaar, Omtrent drie Jaar ~
leden bedankte hij, doch hIJ ill Bedert een
prominente medewerbr dezer vereeni·
giDi geweest - een der 'redenen waarom
men &OoV1le1 vertrouwen in hem stelde.
Men schrijft zijn wan~-:lrJjf toe aan eene
TerleIding die al meer ell meer ill Ztlld·
.lfnka op den voo~nd treedt, DameliJk
- apeculatie in de nnd.aandeelen markt.
IUNCOCK Rtt. av~ 1'08t voor cle ..,.

[[ti r:;T AD.

,U.I(O EXO.lllUl.
}lCI .2-ÁIlMra.. vAn de kUit

i-M.,lboot T.DtaUon Cutlr,
aml'ton

-\.--J anct a ...~n Barrv
~-}\rHt' 1,,1,. Yall l~rT
a-:';!,ekulant, <an Ranioo".

1'1IaT1IOnall.
lIel l-"auttlol, Tan Port Solloth

~lIergh_ naar Por. No[lolh
~G&1t lu'le, lUIar Port KliJabelb.
3-1 '~~lla' u&ar LI_bon en Ha..",.-~[.tl""'"(,OOTka. D&&I' Enll"laod.

,LONDEN
11 :Mei-{PeT t.e~ )-De !(onnu arriTeerde

heden "amldd", 0111 • nolr Ic M.lelra op de 160"

....1.. De Ualu &rTi.eerde lIoodatfmo'll"n te 8 60
te SOutb.... pton De Guelph 'I'el"tnlk Zaterdag.
rDl<ilu~om 3 uur 'aD I;.'ll' hampton. .0. Clan
McS.il .wrok 7.ondagmorgen Tall Llorerpoolnur
AJa-baat De No,bam C.. ,I. vn ....rde 7...1ertUc
.rood om 7 uur le 8oulbamplon De Pembrvke
uutlr ....ri~ Zaterdagrur.ruld..... OlD • DV le
Lal 1'almaI op d. tcnpil.

Zlterdag en g,.teren w .. het dankfee.' en
dankdag bU do :-OedUere! getll~"'"tc De op
b~gst van bet \ e. bcdr,,~. na aftrek \ lUl de
kosten, ,£[67 li. c', de Juffrouwen bazaar beeft
opgebracbt 1.)~ ás I'd maakt te&amen i:t15
178 !'od Eeu I1TOote!!(Jm,IDaanmorklOl{ nemen
de den toestaud van de gemeent"" .oocrt 3 MeI
1R97, toen hIer bet bencht k ...am dat de runder
pest ID bet d",trlkt w... nltgebroken Do ver
hezen daardoor geleden en de .prtllkh.>nen en
de verscbrikkellJke dr~gte dit aU.... ID ~n de. en z I"C ",_, I," n- ~ I
merkLDg nemende, 18 áo opbrengst ver boven WlOoen WIl Ult:t lat Jl t' r ' .. t

ver.achtlDg :Mevrouw P .J van den H"evpr dan getrou ~ Itll "le.. ," Hl ,

Doornkloof, dlo te MIddelburg gekuljerd beefl I kolonIO I' ,I ,; mc! I rol' J

bracht d..... vandaan h~ ponden sterilllg' oor dt.:t .pr<:lt;" ,all ,"",,-,,<lt}, '" •

den ballMr, ~oo dat het g<!heele bedrag .£13" ]7 .... ~rp( ,lat T( r " "ll lf I 1\
8d IS Het IS nu nog p li £4" mlDd"r dan bet mallr vele ~ ",el" IJ 11 '

da.nkfeest yerleden Jaar beeft opgebracht Op ecu dat ... ' ,",t anJ ... iJ .. , I "

deo buur .... een tafel van do Z,mdagMcbOQI lCd~r F n.:e,,,,,IHDa, 'P ,
klOd..ren dIe £Ii lIs 4<1 beeft opgelJracbt GII>- mtn dal on' ~"e" rt· It" 1
teren naouddag werd ernstJ.g en bartelijk lie Md """da b "lf lj.
dankt. en godop.! tOt;"(JU1 IJl \1 ~
(~IS~ra"fond brak boven bet dorp eell don noordOl).",n eelt wccrh 'a "

derbuI 108 dIe on ... dorpoda.m weer vol gemaakt land nndeG
beeft De voorultr.,cbten voor den bOtren5t3nd De heer \\ \,' r - ,,'
..tJo nu uog al gunsug Het ycld Tol kn"L U1e-mand te oltd, "I eu' " I"
overal "Water cu bet land gcachlkt 'foor deu guI en Ja, '0<'" " ",' I ,
ploeg men

De rup In bet heglO van April heeft yeel I'" b... r t .. 1 Jf,,, II

IlChade I{edaan aan de op het land .ta"de m.e H~f ...", IIIw""rd 7' .. , ~ nr' ,
b_, die "Un bijna aUe dood gerupt Ook bee" lIet volledlg~ ra I po,' ,
de I"IJP'feellt"aad l(ed.a&D aan de IWDiro~ten. nil Zaterdag Il gcpubll(._rd

(Voor tkIC hoofJ.rw:Jrtu "I' II/de V.U.en, m
recAter. B ..cluma» <Ii IJ<UUdmP )

JU.ANDA(, 2 !ti f.I 1898.

ILLIKWlDf ROL.

1.111·[\ c« t,"'OSRR
Ad"oku~ )(a.kew vo ,r kla,;er deed aan_k

dllM aak te laten eve .taI1D tot lien l:!den
.Jani. Toegesl.;uw

KOLOIJJl.!.E0"1 \ F I \ F.lIIEliT". 1IJr.t; DI
Ad9'okMt ~hed del'] aansoek onder rel;d

3'l'JD voor nll.praak "p de som 'all £81G
ToegeebaD

GE\I:.:R \!,E l\lOTJEQ
KAFtR\RIA\ )1 \SI[ IN LIKWIDAllE

Advokaat Buehan lO deed aanzoek om een
."aer de m&:11.d<., PI uutbindende, en om de
boeken te verm ,~vn, .."nde de lik"ldatle vol
tOOld To esiaan De boeken n~ 6 maanden
10 besit 'I' de 1,~wl(lat"nreD te bluveu en dan
te worden vermengd

Yl( RE v. FAURE
Advokaat \ I se deed ameoek deze aeue voor

echb6cbeldlllg Uit te stellen tot den 2.'nlten :MeI
daar de gelul<ien niet eerder tegenwoordig
kQnaen Zlln loegest.aan

!lOFflH WIJLE); Y. J UHfBARD
Advokaat Bucbanan deed aansoek om verlof

ten einde een vorband te ~n op bet
eigendom 'oor eene som van £1.82.'> 6. I ld
teneinde vorderingea DIt te betalen De ..d
genawen dIe meerder)ang "aren s~mden !.tIer-
IO toe Toegelltaan
HAARllotF EN Al'iDEREli,,, SMITII Eli ANDER.S
AdvokllJlt Searle deed aanzoek om per C1talle

te da.gvMrden iD een adIe mgeateld door de
beereD Uaarboff, Mlcban en anderen vlln Klm
ber\., tegen Smltb van WIllowmore, en Gerber,
nn IIIden Vruatut De actie onUtoDd UIt den
koop van zekere plaatlOelIdoor apphkanten v:ut
reoopondenten, zunde een nn de koopcDndlhf'.,
dllt de plaatsen nu van alle veralltwoorde1uk
heden moe.ten zuu, maar klage,.. blloddf'nse
dert ontdekt dat er eene achuld van £2"lG 58
.... bU bet Kolomale gonvernement Toege·
.!&aU

'LO( DER WESTllUIZEN '" VELEl'iSKI
Deze WIUIeen apphcatle om het absoluut

maken van eon rule m.. , toeg8IJtaan op den
verkoop van eene plaat. lo het Oudteboorn
d,strikt, bangende eene actie te "Worden Inle
.teld door den applikant

Advokaat Innea, QC, yoor apphkAnt
Advokaat &arle, QC, voor respondent.
Geen ordsr werd f.oeie~l.aan, respondent on

dernemende de plaat. niet aan te hecbten, ban-
gende de iD te Iiellen ac~le, koaten te wezen
&oaten In de~

IS!!OLVEliTESII<lEDELVASDE HEER ES (t)

Ad'fokaat In nee, QC, deed aanzoek' om on
der_" 10 te lItellen naar de bandehngen van
den lllllOlvent Toegeal.aan, en de boer M.olten"
werd aangesteld rJS commlMaMB

rETITIE 'AN G C HRISI.E\
DOle wu eeae apphcahe voor bet ablOlnnt

maken van een rul, "~Jfj

Ad vokaat Searle voor petitlonanR
Advoltaat Grabam voor reepondent, die vroeg

de .aak DIt te Atellell tot den laat.ten dag van
de ..e zlttmg Toegestaan

VAS A~ ,,. NEL ES NEL
Deze was een apphcatle gedaan door Anna

Magdalena vlln~, een IDlOdelJange, bIJgestaan
door haren uder op een kenDlsge nng van de
respondenten 10 hunne capacl~Jt ala executeu
ren ID den boedel van ...u[on Anna Magdalena
Nel, nagende macbtllPng om alle gelden t1Ul

den boedel van wIJleu Anna Magdalena Nel te
plaatsen In banden van de eX6Cuteuren, teo
emde onpten bedragende .£ IH Os Gd V8)"-

scbuldlgd door gezegden boedel aan apphlc&nt,
te betalen

Advokaat Searle QC, "oor applikant
Advokaat &hr~lDer,Q C, voor re.pondecten
Na lange argumentatI"" stond het hof de ap

phcatH~ toe, met koaten UIt den boedel

De gOpetown d1amantm1jn.
Dinsdag werd het bericht overal ver-

spreid dat de dW.mantmIJn te Hopetown
eene mwukklDg WIllI, daar men bevonden
had dat dil mijn niet aande verw.lchting
1'0ldeed. Dit bericht werd met etlSpiCle
gelezen, docb wat er kleur aan gaf, wall
bet verdere bericht, dat de heer J. B.
Robinson lijn kodTllkt met de prospek-
teerders heeft gerepudit:erd. In een SpeCI·
aal telejj"rem van Hopetown worden dé
beriohten aangaande een fiasco sterk out-
kend en zekere oorzaken wam oru ZIJ ve~
spreid worden genoemd Ouder de om-
standigheden behoort men zeer vooreich-
tig te '\In. Het kan zijn dat de mIJn wei'·
kelijk niet veel waard 18, maar !let is ook
heel mogelijk dat men geheel andere bIJ'
oogmerken heeft. Wij zullen sien,

GE14ENGD NIEUWS.
GZDURENDE de afgelaopen maand werd goud

ter waarde Tlt.n '£1,123,737 Tan Kaape¥ naai"
Engeland veracheept

V AltltEX8 TE Koor -De hll6J" H. Beuke- 'r.In
Arieakraal, d.-mkt 8omenoe~ West, geeft k"nDlS
dat hU 2tJ velte ""rkena DIt de band te !toop
heeft.

HU)JÁNSDORP-Er heerscbt een IDfluenza·
epIdeMie op bel dorp In bet dlS'nkl lAbut
zeer droog en men "Iet yerlangend UIt nur
regen

W.uROM -South Afr",,, meldt dat de edt
~ur, de beer E P "1oh.tbel1l,RhodeSIa leen be
&oe!t bracbt .egenl "de herhulde vcnpoehn
gen' yan den lpoorweg

GEEl( QUORUM-DlDodag 3 MeI .. erd er
geene veraadenng un de 8tellenbo88Cbe mUIII
clpaliteJt gebouden, omdat er geen '1norwn wa.,
Hoe la bet daD met de It.duBden< '
BAWTUORNDENE-He~ .. ordt iemeld dat de..

pradliige bnltenplaatl Tan den beer J H RoblD
son, aelepn aan den Wunberg', verkocht II&an
den beer J uhta J eppe van Johannesburg wor
£42,000.

TE DoRI>RF.(liT werd eeu blauke man,
Cbn.tolfel Botba, de vorige w....k door den rtllll
dent-maglAtraat ter atraft<lttmg verweten"Wo-
rnl beweerde dlefatal van 4~ "'Ibapen De be
""huldIgde plCltte scbuldij(

RL SDERI'~sr IHS"II!GE\ "', -De runderpest
commlSllle Toor Stellenbosch geeft kennl. door
baren voorzitter dat l1«u vee v<floerd mag
worden In genoemde afJc~IIDg .0nJer het tOD-

nen 'an een certlfika.al persone" Jallrtoe ge-
recbtJ.gende
L!!" WIJ" ES KOD"'!ItIERE' -De beeren

Woodbead, Plant & lobebben DU pal! .. eer
eeno la.dUIg bla.n... lI"er gnano ont.1CLeept Als
een knnstmatlg \"TuchtLaarmakend nuddel staat
de.. poeder onget \ eoaard, en kan ten .t~rk-
lte worden aanbevole II

DE IIllANDENl>EHEit!, )IO),'TEf, In Auvergne,
rrankrllk, "elegen welke ol)" IJls voor een
vuunpnwenden bor ti Genolll"" wordt omdat
een welk des dang- vr vali of'lllat en e~n
hobt I nachts, lO elgenlllk ..,,,rkolenmun nIe nn
Jaren lang ID brand tS ge '11'«4

BRA'D7.I~KE 'AUKt·, .JoDe boofd brand
Ziekte IDlIpektenr meldt lo l!JOJaarluksch rapport
dit ,enmbetden. urken JIl U. lhnkeJ locatie,
Humamdorp, loevonden _.;.Ien aan brnadzlekt"
te lilden Welk een ge.'h,"teu .. EOnbet alge'en
&ladu varkens mO<Bleu,flpt worden I

111~I"I,i (1'\'.1 I lI\. - • r eeulge dagen wilde
een kerel n.h I de st.II, Kruger<durp terwiJl
de hew Hl tJCwegl)lë ~ fLf"'pnugcn hl! dcul
luiks ooi< mut hu g 19 d"t hIJ op Zll" boofd
te landekwallI eli z'p ledelloelllic verwondde
HU Ju.! yoor de ,Dig' maand ID het bosplinaI
daarover te dellken j ben

'V 01 F "HIli K - ee dU1zcnd ze. bonderd
uodec~n zun te rban (Natal) opgenomen
YOO1'een tak van" • stal wolfa.brlek, welke te

rustaat ui opgerlcbt wor
den Aan de f lek :e NeWC8ltle In Natal
.ordt dag en 0 ht ge .. erkt en tocb kan DIet
yolda:lO woreer. aan de groote aanvraag voor
kleertltotfen aan fllbnek vervaardigd

TE NE" 'or. 1.8zekere James Henry Whlto-
legge overi,,' , dIe £12,000 naliet Op de
erfenl8 mak," el! dames aanspraak, dIe &llen-
met recblr-'Êe vrouw beweren te znn HU
bo .. de haa Jme! L1.ngoof kortere tWl8Chen
poozcn, all; ",ch telkens aIRweduwnaar 'oor
doende ~r vermoedt zelfa da.t bU DOgmeer
~weduwcn bterlaat 10 Amenka en Engeland_

Vt;KhAI> "U te CalvlDa Hot rapport yan
de~e ve.. ' nng, vCl1!ClteoenID onze laatate UIl.-
gave "''''1' ItItlt volledtg, bet laatate gedeelte I.
on. eer- _later ter hand gekomen, meldende dat
een nl ~ van vertrou .. en met belofte van
onder,lo,Dlng ID den beer Van ZUI algemeen
aan~e",,,en werd, W1l8rop de beer Van ZUI de
verg."cllng (n gepal!te woorden dankte, .aarna
meD ulleen gIDg
I f'i tl! RE III t, ÉI. -De heeren Green en

Be "ra, van C ltenbage, .... ren onlangs op Jacht
Ol ... scboten een Duffel Twee clvlcle akties
1<' tegen ben iIDgeateld door de cJ.geDl\&rt)"an
d, plaatellD waar "U waren gaan Jagen louder
n rlof, en ZIJzullen bevendIen door de regeenng
_#en vervolgd .. egens ae! larn &onder hcen-
ue. De boete ,oor overtredmg der Jllcbtwet
,S £25 of dne mallDden harden arbeid Het
W'lldmi bnn dus vru duur te staan kc men

I1E I 'Il SICIPALE IAAR80EK yan Berlun voor
111% geeft eesige belangruke feIten aangaande
de grootte van bnl.geunnen lo die stad In dat
Jaar'" erd ID een bUl.8gezm bet 20.te klDd gebe.
ren, ..lien In leven And"NI hUl8geZlnnen telden
I~, 18 en [7 klndereu ter.ul 32 hUl8gezIDnen
hun Hide, 6t hun Hxle, R3 bun 14de en DIet
mIDder daD 120 hun l:hle klDd badden geregl
streerd ~Iecbt. 102 manuen beneden 20 laren
en (i3 vrenw ..n beneden 17 Jaren .erden dat
Ju.r gebu.d
0\. RI EDES-Met leedweun werd glAt.eren

In de .ta.d VBrDOmendat de beer J A. FaJrblUrn,
ex klerk van den .etge' endeD raad, gtBtennor-
gen aan zllne .0Dlog le CI&remont, w... overle
den. De heur Fatrb&i.rn Wall de zoon van den
moedJ.gen kampyechter voor do vrllbCld Tan de
pen ID ZUId .Afrika HU had een lange en eer·
bare loopbDn IDden CtVIelen dIenst der Kolonte,
en wel'd. lfl MeI 18Gt aange8teld al. klerk \8n
dcn wetge.enden rMd, welke p08ltle bUbekleed
de tot J Unt van laatote Jaar,toen hIJ "p pensIOen
aHrad De heer ~ .. balm waa ti I Jaren oud

BI\I>DASDOHI-Wat het tijdeliJke aangaat be
boeven "II hier Olct te klagen. want WIJ z!ln bIer
ook gelegend met prachtIge regen. en wIJ ploe
gen naar on.e barteluKt W U ..ertrou .. en dat
bet een J....r ...an zegen zal wezen 'oor meer dan
eên armen Loer Ook lA bet on. een groote
zegen em weer een el~n leera&r tn on. mIdden
~ llcn, ID plaal.8 vnn onwn overleden d. Du
nlloy, "',en8 dood ons zulk &en zwaar verlle.
w... , maar nu beeft do Hcere Dna weer getroost
door oaA zoo .poodJ.g ",it heven leeraar te lOCben
ken 0D7.0 barteweqr!ch 18, dat bet ver~llJ( ...an
bem en '!lO ecbt~e "t tn ous lUidden \"oor hun
belden tot vrcu e en voor ons t."t venen groo·
ten zeson ma!; lt -( GRIl )

EH SI III 'ST, );f.ES",IORDHI een epldomle vali
)oltrnah1!tlspfle koorts te heerscbeu onder onze
redt t.gel,eroen De S/JUul., rd .. an gUIteren
pobhcelll't onder bet hoofd" "Men We kno."
een ~be kolom ,ol .....11 b!lzonderbeden over
bet.,fog lOOt" longe leven va.n dr Krause, pu bheke
u.nklager to J obaulle.bu... De nam<'n der
"nu'_" op de kmtleT1lebQol.welke dr KraW16
mdertj,d te BloemfontelD met .un un.eragbeld
vereerde, worden vcr<..'tlu.igd. Evenroo elk~
.. rdere bu.onderheld welk" licht kan werpen
op de genlahlelt van Jobanneaburg·. pnbheke
aauk~ We kunnen nIet aujel1l dAn bet
ioede mfOnnatlilVennOrn be.onderen WUI"

over 011.... kollega V:l11 de 8lnmlard beaoI:bikl
Als dr Krause nog een paar Jaar onder .ordt,
zal bet noodll &lJ" oen dik boek o\"er bem te
acbrIfven. Alleen doet bet ons leed dd de
SInNdard ook DJet mee~edeeld beeft, waar ge
n""",de beer "I,n oV1lrbemden laat Itrl,ken en
lIJD &IjIVIIn !toopt. Dit li toch ook ODtDllbur
9001" bet nagealacht 0IIl Mn goed denkbeeld te
bobbeD ftIl JobauD_bara'aI"'OWD )ODgen IIWI.
Yolk_m.

SPA.:SGESBi< n() r.ll L .IND1~' l~ (n

Advokaat Jone. deed ""nzoek 0111 u,tstel Ta I
deze aak welke een "PP' I W31< tellen de UIl
.p~'k van den resIdent magIStraat \"an (Tor
donla

Toeges Laan
Daarna yerda.alldc het hof tot \v ueu..dag

.A.LL.SBLJi11.
--r,

Proteesol' Lion Oaohet
Het I. ~d dat klten duilelijk bij

hun rechten naam genoemd worden, en
di& wordt aedaan In dl! toelp'raak van
proteuor Liol\ Cachet, die hij op eene
vngadering &oe Ba~QfP heeft uitge-
.proken. De hoogeerwaanl&gtijallard voelt
diep en .pra~ wat hij gevoelde en daarom
,.,erd IUD rede met aandacitt rerolgd en
gedurig •toegeJlllcbt. Sommige atmiahge
individuen hebben geen geveel, en daarom
kan men hel hun niet zoo ten kwade dui·
dell, dat lij koud en onverschillig hlljven.
Die Heien zijn te betreuren, doch In de
pamenle.iDl lijn ZIJ van 100 wemig betee-
kenl&, dat men se gevoeselijk bulten reke-
ning kan laten. Maar dan zijn er i6nkelen,
om de eene of andere reden, die opzette-
lijk dwalen en anderen op het dwaalBpoor
wen8cben te brengen. Zalke menschen
bebben In seker opzicht even leel recht
op bun,zlekellJke gevoelens al~ ilJ die biJ
hun volk staan en hever willen sterven
dau met den verrader en onderdrukker te
heulen. Maar lij hebben geen recht op de
ondAr!!teaDlng vlln ee.lgen A,fQkaander
kiezer te rekenen of om bun vertegen·
v.oordlger te ZIJn. Zwarte8chapen vlOdt
men overui, doch laat men :ae kllnnen als
zwal te IICbapt'.. en .a zo~wg behan-
delen.

Wij beboon In onze dagt'n te vele poh-
tiekt! kwakzalvor!!, tommigeB daarvan
noemen zich bIJ den naam van "'gematig·
den" of "progressleven" - illenliChen die
het kwaad willen nrbloemen, alilof er Mn
"tu88chen·dwg" Il! tusschl!n recht en on-
recht.
De stem van professor Caclret zal weer·

klank: 'lDdl'll doOI' geheel ous lnnd, en als
v.ij bij de aanstaande elllk1 ie komen dan
:Lullen WIJ Je vruchten van zulke waar-
scbuwlDgen zien.

De geestelIJke leldslel!len vli,n ons volk
behooron geen dobbeLunnlg gehuJ te
geven, op een Kaak \VWlr".1llnde zedeliJke
welvaart van Olll! yolk ZQO nauw verbon-
den UI, en In een tIJd waarin zoo vele lnge
!Dvloeden gebnllkt worden om het zede-
lIJk gevoel van ons volk te verkrachten.
De godsdienstzlD van 008 volk wat! tot
hiertoe zijn sieraad en behoud, maar In-
dien deze godsdlensulll wodanlg ver-
stompt w.rdt dat hIJ geun afkel¥ en ver·
oordeellD!l" van hilt kwade mboelemt, dan
slrekt hIJ 8leohts tot hUlchelanj, dan daalt
men af tot hetzelfde lage platform, waar-
op !!Ommlgen Zich bevmden, die 8preken
van vergeving zonder berouw ea boet-
vaardigheid. Zulke zoogenaamde vergevlDg
IS mets andere dan het vergOQden vlW bet
kwllde,gekweekt door een ziekell,jk rechts-
gevoel. Moge ons volk bewaard blijven
'fan dien schIJn.godsdlenst, dIe slechts
dIent ')m de grootste mIsdaden te bedek-
ken en te verkIelDen, WBDI gerechtlgbeld
verhoogt een volk.

DIXSDAG, 3 :MEI

.APPEL ZAKE"

JH K '1'\/ "'\1 .... ~\)JII'I\" E"\ ·"rl.f\:

D616 "a!i t~c 1 Z. ••ak 'll)J l'l \ lt" 'I ''-Irge
bra.cht en uoor reclJt<.;f ilud ••l-II<1n gtl't:~~rvtlenl
voor argumentatie op een rcohl~pU))' De pn
som"r. ondergnlgen tronkslraf met b:>o,deu
arbeid op eetlC lJel!Chulthgll1g \" I ."Pleng ....pan
ncn te heb'><-n om UIt den trouk te Pneaka te
ontsnappen ZIJ werden schuldig bevonden en
elk tot een ad~ltooneel laar barden n.bed <,n Ir,
slagen met de kal. veroordeeld C lt de g~tDl
genlA bleek dat ~et plan va.n de ge,angent'n
.IUl, als ze UIt -..p.ren om te werken de wacbt
te 0\ errompelen, hElm to do n \Ier te werpen, en
&Icb dan UIt do Iooet.t:nte maken H~t plan
mISlukte, docb een ge' angene slaagde er ID

te ontsnappen en IS nog ,...et weder gevang<nen
genomen Het punt voor argumentatie gere
serveerd '11'&11 of deze samenspanDIng Wilder bet
plegen van de daad een strafbare o.ortrL.J ng
was

Ad vokaat De W ~ voor de gevangenen.
Advoitaat DlMet ..nor de kroon
Na argumentatte ~al bet bof nluprall.k tegen

de geTangeneD, d...... er wegens du IIIlmenNp=
rung een der leva.ngFen Wall onlsnapt

Q( TONEREN\ANDERES'. KO" f

DIt W811een app,.'1 legen de UItspraak van den
reSIdent magutrnat van Stellenboscb, ID aake
een pn,ate yervolgHlg welfens overtredmg der
heeren en dIenstboden wet De appellanten, dlo
lU1.81 loagelaten warên .egell! overtrcdmJ der
wet, keerden nIet j,erug naar den dIenst 'an
bun bau, en ZlI .. erdQn weder opgebracht op de
beschuldlgmg van ~enstver!&tlng Zu werdon
scbuldig bevonden en eroordeeld tot een boete
van 5. of 3 dagen h en arb.nd Zu teekenden
dadeluk appN aan teg n dtt vonnIS

Advokaat Scbremer, QC, voor appellanten
l1et bof deed Ultsl\'raak dat Doder de """tIe

der wet waaronder "v vervolgd werden bet
geene overtredIng der .wet "811dat zu DIet tot
den dleo"t W&ren teruggekeerd, en bet vonm"
moe.t dus verDletiid .. orden Het bof zou kos
ten toest.ul.n tegen re.pondent, maar r.on bem
ka.ns geven daarteK"~ te app' lleereD

1·00LE 'li RA" nt ~~ fiOE.nEl

DIt W811een app' I tegen de Ult.praa.lc van den
waarn r""ldent magIStraat "an KImberle> In
een clvlel~ actie door Poole IOge.teld tegen den
boedel Tan w!llen il Bawdeu. voor betahni van
£10 lOs voor bet dre_ren vali eeu paard
De. maglBtraat .. eet! de mak vau de hand op een
exceptie

Adyokaat 8carle, Q C voor appellant
Advokaat Innes, QC \ oor retlpoDdent
Het hof WOOl!d" zaak van de .band mei

de k08t~n

De uitslag der jongste elektie.
De Londenache meu..w8bladen leveren

vele bewljzea vaD de valeehe g6volgtrek
klDgen, dIe de ex-grootbeld-kli\lk maakt
van den ult81ag der Jongste el.tie. In
een der LondeD.8Cbe kranten I~zen WlJ
"de Rhodes·partlJ heeft de wereld be-
stormd ruet telegrammen oV'er de sterkte
(of zwakheid?) vali 's beeren Ilofmeyr's
nederlaag." Dr. Harrl" werd bij de aan-
komst van den beer Rhodes lD Engeland
gepompt, en hiJ sprak III de opgewonden.
ste toonen o"er de "scbitterende Rhodes·
overwlllnlDg", en hIJ kon zeggeD, dat dr
l;eer Rhodes "een meerderheid 't.Iu !'> ID

boog8l"huis zon hebhen," waarover de e\
grooth~d voorgaf zeer "erblijd te .II
Dr. Harna verklaarde "Het was ec Itt

overwlnnlDg voor de Rbod6ll-partij, en <to
teekende ongetwIJfeld den teralkoer fan
den heer Rhode8 tot een poel tie 'VRn ru ,cht
in de Kaapkolonie." De heer R1)ode' zelf
verklaarde lI8Il een vertegenwooq1igN van
Reu.ter. "dat de nttslag een ned8l"l.aa: was
voor de partij die helJl Ill" dil 1\, !ome
tegenwerkte, en een der beVredl, ,Qdilte
incidenten in ver hand met de Rfll'tPen
elektie wall, de onder!!tllunlng die t, vond
hij a1u l'erlicl!.te Hollanrl~c"l! " lotll<'
t,.I1"- hij noemt ~bter geene D31~n'

De bedoeling van al d~e "rIraaide
vooretelllDRen UI heel dnldelQk lIIen wil
hei Bntscbe publiek lD Eogt' ,ud onder
den mdruk brengen, dat de h~~ RhouoR
weder het vertrouwen eener lu<1't"derheid
ID de Kaapkolonie heeft gew 'il~en. Ter
verkrijging VBD dil doel an J~ert men
politieke. jl6rsonen, en verDlt!Jl!gvuldlgt
men Je enkele Rhodea-aanhl4ilére onder
de AfriJrnandere honderdvou,jJg.

~ gnem8dbeld pt peht, I 'In::; ;eel
verder Men wilde Dlet ti de tll.lm van
den hecl" Rhodes in verbal Ipet Je Jong-
ate elektte genoemd !lOU " f.len, doch nu
dat de elekt lO \oorblJ" tillen dadeliJk
gereed de wereld w mlsh J#n met de ver-
klaring "de uitslag ti rIllekti!' ID eene
I!Chltterende Rhodefl-Ov,' ,YiUIllIl;:,"

Verder leveren dezp lI~Jtrek8ejll het hp-
Wij8, dat men onder "'1e88leve PartiJ"
niets ander!! ver!!ta;1 an de' Rhode8'
partij. Het eenige ] 1 van de zooge·
naamde progreeslevcnl den h~r Rhodes
weder op den !r()o." te zetterl, waar ZIJ
bem beter kBnnen~nbldden, vanwaar
hij meer i1Iuateo eu g v~o Ran zijne slaaf-
IOhe handla,ngtlrll k uittt-leD, vanwaar
hij ZI ne aanslagt'll gen de nbheken
ge~e~Uker bn er~len"':: Vl ••1waar
hij zijl.} ~rucht~ pjaktijkëq vat.v'l"whole-
sal6 eqaario," be~tc~n. ~ '1.~Jl.

Wij liaan voor~n algeQWell.e olektle
van de ..... t,rventltl vergaderiBCr-het be-
langrjlhte en jl"roots1e d~1 onlJjr wetge-
ving. Ketdof'l tlpr loogenaamdllj prllgrtl8-
Ilieven .it oo~ Ihaus dnidelUker cLul ooit
te voren, en lUUtln wij dan Jliet 'loze
krachten Yeret'tll~n en 8chOltder aan
IChoder ataanr z.ullen wij nIet !le rec,:hte

I
\

VENTERSTAD.
(V a" on:ar corre.p'11"Uni )

BURGERSDORP
INVLOEDRIJKE '~Si'EIlG .\Dl.RI:\G

:rROF. LION CACm:T SPIlEEKT

WEG MET RI10DI:.:'-'

(J.."án ern corre ~po",l li )

Op Za1.trdag.!l1J lprll OlD ~ uur n In d
de aangek~dogde BOlid.,erg"dt"r." 'It~
ual alhiee gehoDden om ,()l~l ,I"" " c •
de vert~l1woord.lgen 'an ht.:l ilC' rl ~t;\1li:
Albert dlitrlkt te ont moc te n 1 "" 'uvr
van prof Cachet wer.i t:ciJtLr ID. ...ti
meeue stemmen aaogenom( n (\01 Jt \ I i. jd r I'

t'3 ver b;t·n tot deul.elfdlr: a v IH1! uu~
daar seovelen van rit dorpcllll-,_i "'t ... t [I

l..cgcnwoordlg te ZI)P, CLI allv<' \ J J und
w"rdeD

In de plaats daarvan lJ.,.IOvI "" '" ,.,.
meene BoDdsTer.:radtrlug te houd ...r nm ~1. a<!:: e
meeue toestanden van ons la.nJ t ... ! "t~~

Twee puaten werden toe n d ru k be- _ e, , _ n.
I) Besproeiinga .. erken en
2) Bbodes en Je Bond
De heer W Yen ter sprak T r' " "I.

pnn ..t, en ;zeI dat de hecren \ er re zen ,\ .. r il;rel1
hso moeat.el! verlossen v at dl" U\ r t: \ tut"
t!n~enleure ZIl I!JO met nO{~It.: e-n k I'·t..- maar
veeJ geld ~t voor die werken UH_lr klJ.\. ruikt
woMen Na eer. laIDelqlc lanc e d o-cu
men YD.ndIt punt af, en .t,,"d

PRut E~~}H ( \t...ll i-

ol;' om te spreken o'er llhod<'"n lc r l.end
HIJ lelde dat vrienden '{'(>oraf mt- lt t ver

de zaak gesproken en de l.L"l'r.kln. d"""&n
aan hem opgedrazen hadden l>e T"buuch
van den Bond en Rbodes mod de~dllk bc,p;:;;'
ken wordeD, want daarvan hangt VUl( t H~komt:t

af I1U won Diet gaarue eeu 'on. III hd krU'l
werpen, en alzo<>op' land ....n'tHen I)"""oor
bestaat geen gevaar HU wou "'prt'kt.'Tl IJ tI bf'n
oog op bet verleden en een ()O~ l' dt 'Ol k m"
bet verleden WIIst bew de rllhtwg ' .." le l"'"
komst aan. Un had ook

PERS<IOSIIIK 111:1_"
ln de zaak Hoe J zou men VTagt.;n IJ prn. ~n .
llik belnng? Ja, wo IS bet Er" o"en k, "Jer n
nn bem jOD fie? Yru.taat en dIerbare l'}I)(",j,:,.
wanten In de 1nm.v",,1 Het gtdrng \ an onze
regeenng tegeno, er de republteken g" b hern
Ja el !teen, pertlO(mhlk aan Wil mo<ten ~h1t k.~
un on1l" bloeds.belanl:en en "'ep hem d" ,j Lar
op geen acbt geeft' !l.I. uel orn""'l<hl'ge-
beurt, dan zullen tI) ouze bloed vcr" anten du,.
onder luden. En daarom .l ..~n "II 'oor d,
levensvraag 'Vat ...at moeten" I cl Jt Il '

W!1 8taan 'ovr een algemeenc "'crkl.""£ en
bet 18 leker d"t Rhod"" "hierom 1.-' 'er'ol.O
worden "oor bet iagerbu.. pn" s tT"'" b nilll
premier zal worden J... Iemand ID""I ~"'l
courante:! lewn, eu bet oog mO<"d" tllt~ ,1"\1,,11,
al. biJ lIat DIet k..n lOuen Zeker" Z Ile 'cl'
kleung

Bet u bem een
Z\AK \A~ '")JAIl

dat de vooMatter Tan den Hond g,rapporleerd
wordl gezegd Ic bebben, dat Rbude. de gIO<'l1!"
rrtend van den boer 1" en de H:::mg8te man lA om
den toestand te redden 0 HIJ" ti !liet "~''eIl
dat de be..r TherolJ dat 'lferker"k gtZcgd had
maar bU en and,r~ krnntletero htbt,~n g .... cht
eD gewn.cht 01:1.1." V!1n l)tC"rot"edt l lit L~Dr.

DiCta ter t~_CfJ!-I1 r I di. bl i.vt.ll Il \ I '-r amelrjk
mf.t i'ut <'0; Jl \;lt l' \\ Il !JJI llc! 11\:11 dl{ ~a.n
llur~crsdorp et'n i;rIJot r(ntrutll \aIlIH~t \fn
kaaud"rdom, Loen krachtig •• du .al u Ig""1 ulll
die dmgt:n te \ clOold, eien 11 J en and.ron
word(:o en \\crd(:n bl!j(buhh~tI \3.1 op",tand aan
to lc"eekcll en deLe a.ant!lg1111" \o\crl'l LI ten
C'(-n. nruaJc met \"crachtln,: VUl l.ll:b en ij .enen
die ,a' \, rlo:HIt,ell ,un f l'nkulldlgen U
I;od lt !l)OZC lt u~clHLars

\\ LI \VeMcheu
G~ 1\ ,)j-:;TA.\n

en bIJ gelooft, dat de mee.len die dat zeggen,
goddolooze leulI"n:t.al1!zIJn ,he dc~,' hunn, lev
gen. een vuur wen.'<Chenaan te oh ken Ual met
Lloed, met Lloed 'an "r\le ""fini cr" 111\.et ml
moeten geblu.cbt worden " lJ 'Hnlll:hu (<en
opstand en bebben daartoe tbano geen roden.
Wu £lJn af.tamm.,!lugen '\"Rn volken Jle nIel
ZOo g..makkel"k naar bet ...... rd !!"rllpenmaar
dIe dan ook bet .... aard DIet nederlegl(en voor·
dat zal ovorwonnen bobben

Onze m..endigo wen kunnen Wil naar IllI!t
regelen, en hoewel "li SODIS ove,..temd ..orden
In zaken dIe Wil meenen noodlj.; tt f. • \nOr
blllnenlllndllCbe wel ....lart, toch kuoneu "U d..t.
onder het btJofd bUigen :Maar

EU.SSTll.F.R, EH'~TI En
.taun ,lo ziken met betn.kkmg tot de CPI "bllb-
kt II J.l. III dIJ b~tuTlnS' van OIUt! LUlttnl.&nd
sche zaken moet de Bond machtll;c, npll"6dcn.
Sproker gIDg t<>en"at terul( In de ~<>cllledetm
van d,n Bond Do Bond had vele' ad... til

bn kIlO r;Jch ook vrijmoedig eeD van we nlden
noemeD Allen :l"eten dat goed ... t hIJ "'00' d.
oprlcbtlOg eo nltbreldlDg gedaan had D. Bood
.erd opgertebt tuden. de TranHaal""b. aD

n"xatl~n neeselqke mLlllltap' Maar di.
daad IS voorbiJ en-vergeten Engdand. groot
.ts staa.teman-de beer Glad.tone-4e tlam
op &lJn kra.nkbed uItgeatrekt hgt en mil--men
DVboden v('(lr (,od. recbten<t.,.,1 .taa' bIJ beeft
dle daad eenJg5£IDI recht gemaakt en ala lr:i1 n.
voor Gods recbteratoel sLaat zal hIJ .. eh d....
0' er Olet beboeyen te schamen Maar ~at " or
sedert gubenrd' WIe kan de Jame""u wn!
vergeten? Dat deed on .. hoogste regL..nng>
man, de beN Rbodes, al. premier' an onlO
Kolome Men zegl bIJ heeft bel fIl<! al. pre-
mllir gedaan, maar bU beeft bet nu eenm",,1 'I'
daan_n ID&II kan nIet gedeeld ...orden KD
wat bebben WI)~lff On. parlemenl beefl
een beslUIt gepa.osoord En bIJ "':JJ! trulFh om
ut ~zeggen dat de leden van ~J1ert naar Ir.n
bart gesu.md haddeo en d.t de kIe..... lIth
DIet beboeven te scbamen III de repuhlleken om
van bunno ver~gen.oordlger. \.e .preken Mw
.. at grieft on. dan eIgenilIk '

::>1 J)RIYTE~K" E ..TIE'
Wat lO de dnftenkweI!lle I II """ roudlf'

woorden mets ande,.., dan bet ~.brUik \ on .•'
~eld eD maosch&ppen, om onze t 19t'ue 11..1otd$"cr
"anten k gaan ",bIeten (" zoudt ,c~,!!en
er kwam geen oorlog, waarom lOO b LTd ~oonr
doeld~,1 J a, er kwa.m geen oorl0t!' w&lll J ran,.,..
va..'\1 W'u te zwak en moest In::t.:' el "as dal
echter met zoo wIe !ou dan de gC\ (lIgt n voor
?.Ien bebben I Hoe kAn men nog rotpcl ,rodt
vrede' en geen geva.a.r \\ alloeer OJl~ ~tt;t:fJ gtW
gebrDllI:t wordt tegen onw .t.aID~e"ootell

Laat
Ef' ~ 1\ hll I

een tItel aaODemen otr.dat lJ ~t -lI n ei b", ! OlIl
on'" ~eU tt laten geurulktn urn dit..: ~uJda.tcn k
hunn \\ IJ ~crgetcn d.t ,,,",
En nu .preekt men tot uil' vr,I, IV i

lw mJ Maar dat kunnen "Jl nh.:t I t.!" ...C'hen
on. en Rbode.logt een blo"i,kk b., LI c.J .. "
de Dovrnkup Afnkaaudcr" II Ic IlU" ., Il ui
dig' Dc l)., Bee,.. maat.xltal'l' ",,,,,,,,,1
gpld, paaa.r bare ches.{ue", 11 ti IlIet ~.rroo r;OOVd:

om dIe bloedvlek te bedekkeu \I, n "1." 'J' r
RJFHk3 d" hand ?tla.a.r tUg~dlt:IJ ul~ t'! j{IJ JJtt..
ll&"gcn liJken' Spreker lUl mln:"''''' 701 Il!:!t

gaarne over die Illkeu heo(l:o;taplk n ( ru hh ",.i~
de hand. te geven -wlKPK:blt:lJ zal d l I r >!..uc'"
hem toer~pen treedt C" I I JIl ,! r ,. t '':U
oU8Chuldtg lJlotd' \\ lt.: wl i I kll[J! tij r r

,,
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Nieu twerpen.

NATAL.:ELEG _AMMEN

"Square"

\ f lt Il, f l.

Z -A. REPU LIEK.
KAAPKOLO~dE

Geen sympathi met den
h r Kot e.De ziak van Jam Lisle.

BR AND.

r)-A= een

Bl~cbuldlo n • t ru getrokken.
~ \1 !-f I) • \f~1 ~"'lttf'r)~Deb

'I LI ...l- i" tcru::gt trokken
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Hol'ld.r.nI,\!l ma.a,r nOl~htans geloof
'Ll 'I. \ ::l.... tt:" (I' ertlllKIIlg', dat \\!I llIe~

,'n .j'WI! d.Hl den heer Ra~Ht' te OD·

T \ LJ' r lil: II) Ic ...t..emrueQ.

Jl' .\ ,·d~rd Ultst: llC (,ereforrneerdc
.;' IJ(' ft (",k t"t:'fl t.. Igt! U zenJchIlg' ("7au·

!.. I~ ,It- !...'t"lll ...t:lJk 1.,.~rk.zaam, en ook beeft
'I\: /"J!1,! ~:04.'" hul(;o !u d~ aft{~leKen plaatsen.

'It. I I ,lt likt Il J ..t Uit dankbaarheid be-
I .. ,'l[ ( IJL(" Ijlt ,lt- L.eflUIIl!!Cgt'meent..o voor dtlD

It. ol ~t.: ol~~mlllt:'1 "'Een gekleurde"
I... .1, '"" .1, hll d~nkt. dat de beer RabIe

" '·,rk, _I..'H hedt geAteld enkel omdat bn
li,! .t·, I:, ,ol wt.:rd :;f'tl11mIn!.'t·rd S~en, oat
" . .. het ,,·val H 11. ,00 .. ~1 als de Bond.
••'t· 1.,1 It 't r .. f '.'rl.~ kt·rd "an de meL~t In·

\L"I!r kl' I"-~"!"'II hUlkil dell Rond De BI}no

,,'f, • t-rt I lil"! :.dt1i,j "t'n perto,H.)O die aan
H,,' I ··t \Irf maar tracht ten allen tlllle

!l411\1 t. ~' _t.:11 III" at! bt.·bng~n van ZQlJ
... ... ,,, I il I," )1 u·t "IIl.fraJll.{t S l~t1I 1'8 meer

~I.1l P'I l' L" k ...·:..;,lltll ,HIt' bt"t:'ft ne heer RabIe

,t' •
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catloa lo -

.SJ.GERK88,

w."",.. Saaa....t.. ..
CA,L.KOOII, c.a.

rwijzer
\ oor vene wijk-

.\ I" u rv n van het
,. r ~alarig, een
li p()nden per jaar.
c::' llll~"clll-iJten te

,I 111.1 den onderge-
"[e" schoolwerk te

.1 dl.

1. J, L. DC TOIT

OF GESTOLEN
.Iol dell ;-don April,
"!I, l'e'n donkerbru;n
" ('P zIJn rug, en
IIJC'[ Wltw achter-

Jm t kort geknipte
"n, ook met halters
:-.: li. op bet wang-
IIJke kosten zullen
':"')1" den onder-
L"'[]lgl'l'll die ze

~ Il.:\U~IA:;.
Lwar:dam,

U. Hll'lJeok Kasteel.
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d.~'"
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:,r~."-.. "
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E ~f.\IL1HENST
AI L" Mil:ltachappl'
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d.ler LIJI1 vertl'eklten
"I 'IUU Luaden om den,
. tt:t "' nUl n.m., n...,.·
llb, '" S, t Hel.IQa _,
ue op de beJMWlold.'118;'

, .,ru. l\'l,t RAT
, I' II r. K"I·e llUhCJ.".\!
' ....rl,I·. 1\1'\1'(, H \H.RII'Oll ...

I \ -..11 to. h'1.f't. HIf.llY
-11.!-. l\Jl.flt l\1!DiBALL.

I \"'1 I r. Kafir nI!HI~&O~
\~11 ~, "'''l'f. HAY.
I~ I U. K"J" lJ!;~C"N •.

ELEKTlES.

"'

11 I: 'o\~' uItgav" vali 2~
, 1'1", tl"'lo! ~.·t~ekt"l!d "stem-

Ik 1.11 g't-"'Il IHlrt~lt' nemen van
I'll muur om mn van zoo een

l r- 1,I't',1 1!ot'1t:,ediiltm18 'l'er
'" ~~ t • ' l l e r O,,..t mIJ denken

'. t I~ \\, lt ,rJ ~Ien wordt eerder
, , r- I. u ('b I dan door een geleerd
I ....'.·IIl\{ ...r-e..( htI~d~" vraagt
\\ .,,:"rl kan nTH mu verkiesbaar te
v v-: Luikt, muu nen als sir DaVId

nec r Ih \\'u.al Ik autwoord,
, , • 111t--r,l~ !'n_ ..t>t1te "an t't'1l haar

,.1 \ \'I'r 'dr Du v id of J~D heer
1'- ",' karak t e r o f gedrag aan
I., I", f Ik mn voor dl' wereld niet

']. Tt·"p~kt voor bei de heeren
~', '1l~l:'rt"1,_ !Itl~(h,_" "r.J.~en of hU
\.tlt' vt» ' den d.\g durft komen:

",' dd\! \IIIt'IlLaltrt. 'Kant wat be--
t, I T Id, r d te voer een paar poud

, I,.. \, r ruadt . llivals II!I da laatate
\, ,J ik ...tt Il!gt:'r~dlhgJe" vragen
I t t'/1 "'{t itl nl UI \Jl rs. - looO ja,
, .. , -- ,.:','t.rurk \ :\11 zJjlle ge leerd-

" IJIlI' Il" h" II C!18 hom nooit
I It. -.: t , I I .eu ~t h-t.:d meer- te re-

" "Ill \ I.:l r . ....UI de Brinke
ol, I!r:!lk .. kennen 're-

It 1.1 li ) [Let behoeven te
) .. ~ t 1 I. "_' r.. Dan zeg t
Ik! \ c: ':1. ren dour Djrk

l: ,,1\1 [(_" II,t)1 =-z eker om-
.: ; -Ó» • Il nl II r el Il \\ nar veeboer
\l"~Lau,jn l)f"n ook behoor Ik

I' .r t u dl dr,la.g wet eer den
I .. .t an :'\prt·~k[ sterag erech,

",,;, I at_:b~erultgaug, zoo er Ill&Ilr
, Jd t: t parlemcut war en , dan
III I,~ l.uu! c._.kor niet zoo groot:
,1, .,;'i~tl.ll, In'Uhhlektewet. dLC

lUJI')_" ka ... t"':.!.tJ(}o neemt of de
'ot r .lr. ori-, land met ruuderpest

Ik hoop dat de Hond zorg
III • r \ '.!1\""oudlge bocren iu 't
't.' 'I m ou ze l.mdskas van on

I,

I·

r-

'1 \' , bouden
rHot: lit.' nernen van naam-

Z,·t·kp('~,lt April l~~l'(
.j,. ml'!.!' Il \llIloj,l he u rir kel

...:'<,111'! he l.bc r

I r n t \ :J.tll.j! tuu n hnr tcli.keu
. I I, ·,)'nol II'I'lr nl I tl' klf'zf"o

I ! ':l rIltIPt b, .;1t:'erbuIs1
'I u.v- en p~r-c-o ulirk een
·,ttl ..1 1Ild,...:h{·J~rt "en van
"lilt. u r tat \tl.! Kwam

un-t Il. '\!ldt'r ..!t,'uDlng
..._ \\'rtlt\llW dat dl Ht-tor [1111

\ "'r I \1 I f'tI \ (lIk \ an dlt:os't
, Il ..t\U,t'(jI"!1 1111t t,·leur

j. \ "I

i'
t ~, rtnlU\\ t'1l 1[1 tDI1

,\''':'' '\ ... , H d ,all J,,!) lIllfidel
1,IJ,ll

II '" \ I ,or dIt l,a tr

J F Jll T,\! r

\", f'" I" IH: ZE"IH"(,

k J, II
L" ,r':l...!' l"'lldr \ 'I I mIJlIOu!: np

'I' ".,j \ III Eeu (rcklt'ur:h, ,
'-';' ,I, I.:wdll!:ltUllr \1lf] dt'n

, 1, urd'·lt.'ll ~r!t ","ltd \t>rll'

I~.,...: 1",\"ull~tltUt1'-' \\,rd '~r~pr"IJ_
I ' II~ h, t ('1.:1l hU~lllSt! \ ,111 dell

It B, Id ~:ll'l n:'rantwoprdt,jqk 1..

.j,~1.1I, II ll(_h t~ !Hll[t·U g,tat'
• f \ ra~t LJ UIt y,,.lkt_' Vcr~lnen
lJ'. lil h.·! tTlt",uord o[1"Hle

111\1 ... 1 l) 'lH k'1.ic·n der ~('derJ
Il L!I ....\-r fOlk gl.I110o~"f'hap Hl ZUid·'

...t ,lal, l ..ndIT1'.!\'i,·rk'~ ()n

I' .Itr antl\()'nrdt'n dar df"
...,.rk {,dks dn.--t Ell "at dOt,t de
I O:"!I\. I !I:Y' Tdt antwoord moet
[:il d, U: g~me~nte llIt't Ollllder

: I,I_~ "<ltlr dit dt_..It,J hll,·t.!n~lrpn!iZr
" rtllt'ld wprdt'n door ~ie

Il":'I'! tilt.! dt! \\'t)rccitf"r!loche
}'t'),I~Tl ~t:h,,Jp ...n tlldt'n" het hoD
pnl btlL;' 7.t_tldln~kerk lllhlf'T, en
lit, tt .lf' flillllllt: H.",I:Ir. vueJ ge

!,,\ l,"n \l"Jr 14 da!o(en geJeden prachtige
. .;. t, ,,! Jn 'IJJ" Kt-'ht;;d~ dl!ltnkt de rivIeren

1 ,"e ~. Ii < n de boeren dIe ger-:t
! IJn 'k Lt'gollIlt'n met ploegen) maar

;0, .~ I t r tI ......l'er naar reJien verlaagd daar
~ I jrdw t,JlJdt·r!!lkt IJlaat"4en zIJn Ook: ZIJD
• • I~ IJ' ('ren dl~ groott' behoefte bebben
,.or" ~,:' lier" llO(Jdltakel!Jkdat bU de

j. \ ~ ':' klol,t ~ '1r-d\, om te verzoeken dat
II .. " 1i",I-' ~edur~nde den pl<>ej1tUd

,I " I.. II \ lIu"d dJ! de bUlten dorpen
dl' !\11l.}ert'[} (lP ~'hool hebben zun
II, krill!' r.'!1 u't de- ~chool te nemen,

(j ! '!Ild t I I ~t:en plf)eglelders van de
'" l .......,·L k lnI ....n k::r!]gen zu moeten

kill li r p II[J04 tjl1rp 1.C'lf Zllll vele kin-
K'Ji .t'll ~a,J,1lWt>rlt'n molar neen, ZO

!..' lafl J k v~rtrnuw du~, dat een
i' .-,' n .n· ...;,·d.·rl t{wh de \'r!)moedliheid

I "k .. het lDlrlern~l1t voor te leggen
I 1.J. It drlll¥t:ll. want als. er DIet geDoe&,
\\ ,3: k,l!l t' niet genoeg k:orengepro-
~, ..Jt 'I TO\l1 waar ~__{)mt het brood. dan

, ~tj.,,,,~,' rn."lt-n ~Lhool gaan~
. r, '-''' I' t ..., 'I II t J~ dt" runderpel<4t toch tot
. I~d !:,f'knnlt'f g-rooten lof en d&Dk komt

.- l..rrl ,.;". Il.l..{!"'tr",ut tnt· "en edelen heer
,'~ I l' !l\t'rmoelden !]ver en phcbt

1 I' ;,t I 'f'''IIJrl.l~r8n "an de verspreldmg
'.r ." I , I"'" :\1.g.I'I1 dan ook In de I R')8ERT~0)1.-0p Zaterdag werd een bijeen-

" 1,' I ,·l.,·lg III riele .aak toonen. kom.t al41er gehouden en bugewooad door vele
• ,_ Cf, ··1, ook ~... I gedaan pn wK)ral IDvloed rll1OIe.bewonen! nil bet distrikt om ie

,~. I "InlI.!"" die geen work hehben raadplegen omtrent den C<lntralen 'poonveg,
. cl.l! Jc "'llll,g"nde boert·tl ru....r waaromtr;;!,t een besluit genomen werd om het
- i..., ',~)ral met het oog op d,n" parlement\e memorahlleeren dien .poor.egover

: te nemen en bet een deel ..an bet gouvernement
_tel.el "laD spoorwegen te maken. De heer Wol·
faardt L.W.V. die tegenwoordig wao, verhaalde
wat eeruge Jaren geleáen door bet gouverneménl

",,: eD bet parlement i. dese _k gedaan .. erd. In
;': I::. I'llEF.. ele laatate dagen .erden alhier stappen genomeD

" _r. ,; "'Ll 1':00 on, ruw om rekwI!!1tle. op te trekken ten eiude advokaat
.;~.... :lI ('I' oen "·a.&Cdt' 'fan ~lcGregor te ver!oeken zich met de afgemNDe

elektie verkl""baar te stellen voor dit dl8trikt.
Dru.r bil ecbter beleefde lOk Toor de eer bedanktG
...ord t er DIets ..erder gedaa.n aan dele .,.a.-
G"T"I
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Politiek te DurDanville.

KOEBERG EN, DE REDISTRIBUTIE.

KLACHTEN TEOEN DEN SPOORWEG.

Eene ..erl[8dering Tan boeren en anderen
werd .Maandagmorgen «olgenA vel'tllag in de
Cap" Tin"_') te Durbanville gehouden teneinde
de kwe.t,e un rediatributie van kies&eiela ta
beaprekeo.

De heer H. Theunissen .. erd gekozen ala
voorzlt.Ler eo 1.. de oproeping al. 10 Uil. LallCl
lI'epubhceerd. Hij ..,i dat bet allen bekend Will

dat DurbanTille en Koeberg-di.trikt feItelijk on-
vert ..~~nwoordigd waren in het parlement. Dat
W8JI D1qtde font van hunne vertegenwoordigers,
die natuurlijk do ~ttt meerderbeid ran kiezen!
in KaaJltltad en de voorsteden v.rtogenwoordi~-
den. ..ier belangen nitet dezelfde waren als die
v!ln de Durban ville en Koebergboeren. De voor-
ztt ier lu toen een brief aan de vergadering voor,
van den beer J. Boee-Innee ontvangen, waarin
b!J 'Vn leedwezen te kennen gaf dat bU de ver-
gadenng OIe! kon buwonen, en zei dat bij er
voor w.... <hit de buiten .. iJken bun eigen ver-
tegen"oorQig~r moesten hebben daar bnnne be-
langen niet altoos die der stedeljjke bevolking
waren. :'[k denk", schreef bij, "zij mogen met
billjjkheid aan.~ m..ken op afzonderlijke
v~rtegenwoordigt~g, en ik zal eenii voorstel te
dien effeete. dal ID de bill verTat mocbt wezeu
ondersteunen. J

Een telegram W118 ook V1UI deo heer Drerer,
Philadelphia, ontvangen, meldende dat biJ de
vergadenng niet kon biJwoneo daar er eene Ter-
gadering te Philadelphia waa.

De beer S. J. van der 8puy zei dat allen bet
w18ttln aat. Durbanville on~ertegenwoordi~ Wall,

en overtuigd waren dat er eeue verandering Ile-
maakt moest worden. Het ganscbe distrikt was
bet met hom on den heer Killg ee na, dat deze
vergadering ncodig was, en dat de tjjd gekomen
WlUl dat z!) moesten aguaeren om bun eigen ver-
tegenwoordigers te krugen.

De beer T. Louw LW.V., W8JI op uitnoodi-
gIDg O\'olg..komen en sou een uitleg geven van
bet rapport der redistributie-commiasie en der!'
voorgestelden maatregel.

De beer King seide dat meo met een partjj-
kwet;t.le zou bespreken, maar een van algemeen

voor allen. Het wa. ecu feit dat hunne
vertegellwoordlgers .lacht. de meerderheid ~
kie eers. die verbruikers waren. ,"crtegenwoordig;
deu.en de producenten waren daarom niet verte-"
geuwoordigd, LIt den brief van den heer Innes
bleek, dat bil voor "fairpla)" "'IUI, en gereed JOU'
zqn bon te ondersteunen. .
. De beer R. Starek zei dat men niet alleen

onvertegenwoordigd WM, maar in een slechtere
posrue zelt. dan vele katIe... De belangen van
verbruiker en produce .. t waren tegenstrijdie en
een man kon niet belden vertegenwoordigen. .

De heer T. Louw dankte voor de uitnoodi-
~m" hew gezonden om tegenwoordig te ,on-
II II wilde ben hermneren dat "1:1 niet heeletaaa]
<,nVertegenwoordlgd waren, want door voor de
belangen van Malmeshury te zorgen. had hij ook
hUllne belangen behartIgd. Jaren lang had hU
aangedrongen op de voorgestelde verg_adering.
Wat cl" kwestIe van redlstributie betmr, geen
mlu1sttne zou haar aanpakken kort na eene al·
iemeene eleklle. maar 811' t;ordon Sprigg, we-
tende dat eeu algemeene elektie opbanden ;_'.
docht bet komt er niet op aan of wij bot v~rlie-
Een, WH mooten toch UIt gUll, dus_is er geen
gevaar in het voor te stellen" Men zou. waar
bU meende, voorstellen.dat Durbanville Mo.""I·
bank. Blauwbank cu een gooeelte van Paarden-
berg.een lLfzonderlllke l"esafdeeling lOU VormeD.
~[aar de "weslle Wll8 of 'U .terk genoeg louden
Zlln op de. busI. van lf.001) kIezer. :roor één kie-
zer lndieu DIet. dan zouden er twee altema-
tle\'~ pl~nDen '!Jn Men kon een gedeelte van
:'ttahueabury ""wen meI Durbanville tot een af-
zonderlijke lLfdeeling maken. 'De he.!a.ngNl van
~lJJ.lm".bury waren dezelfde al. dIe van Koe-
lJerg en daarom zou bij ten guu.te ..an znlk een
plan wezon. lndIen Durbanville een bekwa&lll
lUiUl kreeg kon hU veel voor ben doen. Het an-
dere plan w,," St. Helenabaai en Darhng VIUI
~[aIUlesbury af te .nllden al. een afrondEduke
afdceJing met een lld, en Durbannlle dlUl bij
~[alrn""bury IDluven met t .. ee leden. Hij "er-
kous bet ee ....te plau, .. ani Durbanville zon dan
b", hoofddorp ..an het distrIkt blijven. Hij zou
aa Il de band geven dat een deputatie
naar sIr Gordvn Spngg zou gaan, en indien
.preker hnn van d,en.t knn .un, WaB bU be
reld ben te helpen.

De beer S. J. van der SpU) zei dat bet moei-
Ink zou ZlJll Duiuen no ~ van de Kaapscbe af·
d~ehll~ af te 'Dllden, waut de vool'llteden hrei-
den snel nIL DUIDen no.:? moe.t ellenluk ill

twaet'D verdeeld wordeD. Kudsnner WaB ver~
deeld tW!8Chen de Ka. poch. afdeeling en Stel-
lenbosch. Het moest beelemaal Ban Durban-
VIlle bebooren en de ~Ios.elbankwuk moest van
Malme.bnry afgesneden worden. De nieuwe
afdeellng zon bestaan DIt Durbunvtlle, MO!I8el·
bank, Dumen 1 en:! en KuilsrivIer. •

De beer ~Ialan betwllfelde of men dan 11)00
klezen! zou bebben. Velen waren niet gore-
g;"treerd.

D~ heer S. J. Tan Jer Spuy dacbt dat een
belangruk centrum al. Durbanville ~iet nood-
wendIg 1000 kIezers beboeft te hebben.

Op voon!tel van den beer 8, J. van der Spuy
werden do To~ende hee"'l0 benoemd als eene
deputatie om IU' Gordon Sprigg ie olltmoeten:
De beeren TbenniMen, Joh. Louw, J. Dreyer,
Geri Lonbeer, E. no Niekerk. J. King, R.
Starek, P. Brink en 8. J. van der Sp.y.

IPOoRWEGZAKES

De heer 8. J. van der Spuy bracbl iet .p~e
bet gebrek aan accommodahe aan bet spoonr!iB'-
statIOn te Dnrban Road'. Het geh.Jo
dr.<trikt leed door dat er met genoegzame &QQOm-
modatie ....as. Dagen glOgen "oo~~.IOn<ler
dat de boeren .. .taat waren te ol te
ontladen. Er .. erd berbaaldeljjk ge láágd. Hy
had Ulei lir JIlUl88 Bivowriwbt geep~eo, ~
om feiten vroeg. Hij zou .. aarbo~n dat de
ko.ten van een addiiloneele "siding" binnen eeD
maand door de meerdere inkomaten zonden Be-
dekt .. orden,

De beer G. King zei dat hoe .. el de boeren
bnnDe wagens om 7 onr in den morgen naar het
station londen, konden .u niets In-iigen "óór tO
unr, daar de goederen lood. g8tlloten ....... Dde
nacbien goederen bleven 3 dagen !ang ataan
vóór le ontladen werden. aii gaf aan de hand
dat meo een depntatie moest benoemen om de
gneven aan .ir Jam"" SiYewr>ght "oor ie
leggen_ ~

V e!'1lCb~idene lUIdere .prekel'll klaagden over
oponthoud en ongerief aan bet atation. Een
grooter en bekwamer staf van beambten werd
vereiBcbt.

De volgende beeren werden benoemd als een
deputatie om den comml.08a!'i. voor publieke
....erlcen te ontmoeten: de heeren S. J ...an der
Spny, Baxter. D. de Vilhers. J. Louw en O.
King.

Verder werd aan de deputalte oPlledraeen om
den direkteur-generaal van .poor .. egen te Ilpr&-
kan omtreot es!:> vroegen namiddag-trein op
Zaterdagen.

De r!Jdiatribntie-deputatle besloot Donder·
dagmorgen te Dnrb&nnlle te vergaderen om
lOCbikklngon te maken.

Daarol! sloot de vergadenng met een ..otum
~an dani: aan den voorntter cu den heer Lonw,
L_WT t

~
EF."1 KRAf IITl .. F. \'F.RKI.ARISfl.-De beer J ....-

per Loubser ,"an rriach~ewaagd. W!18 onlangs in
WelhngtoD, eu toen hU van den apotbeker. den
heer B"senberg, ""n bottel Cbamberlain·. boest
genee.mlddd kocbl .elde hU "Oepueeerden
nad,t kreeg een miJner jongens op eens de
kr' ...p. ,"n h~1~.. '''0 Tol .IUm dat htl nauwe-
I" •• kon ademi ~Ien Wn gaven hem eenIge
do>""" n Chaml",rlaJU'. hoe.tgenee.middel, dIe
.po<-JI!j alle slllID ver ....lJderden. Yand&ajf L8 bU
hee!, Ill.lal !....t.er Ik gc'bn"k dh' rnedlcjjn ...,dert
eeD1!(en t[ld ID mun buUl. eo Ik beb ioi nn toe
g~u gt'\"al gezien. Wl\aT1D dJ~ geen gtmel.iug
aallbrO'ugt. Ik boudt d", alt!)d omdal mijn
l'rOUW nJt:"t te'l'redt"n ,OU lHn a18 er re~nb0t-te)
ID bUl. ..ae, .. ant ..óór .Ij van die lAediqjn
h""l'1iel'. verl,'ren \Ou t .. ee klDde..,n aan kroep."
Aa,,-

((JU IN G__ ....... GtufIU •• )

Een U~ 'I'IUI de depllta voor den _koop 'I'IUI
ocbaapdtpP"'l wonil in de G,,_ gepubllceer.1.

De beer J~ Berlle Patt,. ut '''''it'Ia~en jil de
Kol",,!e le prakt_m ..I. eeo lanrlendokter.
00 volgende h_ .ijn tO<Hrel.rea.J. ~en_

heeren In de Kolonie te pralttI.eeren: lt F W
MOOD, J. H.Itlm~ ell Hu Scb_.

Een. telegraaIkantoor t. ta I!trijdenburg, in de
afdeeliDIl' Hope Town, geopend.
Te Olenbarry, In de afdeéllnll' Graaft-Reinet, la

een postkantoor geopend.

SPA ANDERS.
(D<lOR BI,IL.)

Hoe bet mogelijk is, dat IIOmmigen Kalkbaai
de 'Voorkeur geven kunnen boven bet aloude
Somerset Strand, is ons een raadsel. Waar
treft mea .ulk een uitgeetrekte mndlruat aan
alo te Somerset West, waar!anga men sich naar
harielqat un ontspennea, beUij per rijtuig, te
paard, te. voet of met een rU.lel, waarop 011118
kleinen zl~b deo beelen dag kunnen 'YerlWltigtlft
in hot sneeu .. witte sand? I

Hier bebben ouden! geen augat. te vel]!urea
door met de schrikwekkende gedachte bezield
te zun, dat hunne lieYeli.ogen elk oopnblik
door een voorbijvliegendell trein vermoraeld
!runnen worden.

NOli meer, hier is er pen ~TUI' in het baileD
dat gii onverhoede in d. diep.. praken kunt
of met de goln" t!!pn de ro_n .ordt palin.
gerd, of met bet get jj m~ .. ea;leurd wordt.

Eindeltik, hier gev~lt men zicjl in .yn ele-
ment .omdat de ""'eata bezoeken die hier nr-
toeven en de bevolking Afrikaanden! zijo, en
men wordt dadeliJk naar hen getrokken, daar
_jj niet meegaan met de etlketien der 19de
eeuw om zich den ganseben da& op te kappen, en
elk uur alw een kameleon te verwisselen van
kleur.

c

Een schreiend ong~rfef wnarmede men te
kampen beeft is de regeling van den treindienst
die zOO geregeld i., dat toeristen ten noorden
Ivan Eersteri êier bij aankom,t aldaar. 55 mmu-
ten en nog meer tot l'ervelen8 toe den ttid
moeten doormaken.
ZlIt gij alleen dan is bet lI"ni(azic8 te ver-

duren, docb met een gezID ..an ses of meer
telgen II bet tergend. Driewerf te beklagon
zUt iflJ. indien gij met den Johanneeburg door-
trein de bedplaats wenscbt te bezoeken, dan kan
u eventjes vUf uren op bei platform op en
neer marcheeren, .. achtende op den trein die
u derwaarts zal brengen,
Geef ons IWUlreen ver beierden en ..ersnelden

treindienst en wij zullen eenig andere badplaats
langB onze kusten, geheel en al uit bet void
slaan.

Q
o 0

Wanneer een mogendbeid ten strjjde aal trek-
kQn tegeu den "uand, dan zendt zu vooraf ver-
spIeders Uli om bet terrein te be8pieden waar
den .trijd zal moeten beelecbt worden, om de
gescbikte plaatsen aan te dniden waar scbah8en
moetan opgeworpen .. orden on het geschut in
gereedheid te brengen.

o 0
o

Welnu, zulk een strnd op pohtiek gebied .tal
welhaast tot den bloede toe moeten gestreden
worden t"...cben bet ecbte Afrikaanderdom, dat
alles feIl heeft voor bet heil van laltd en volk
en de onderlinge ve"tandbouding met de nabu-
rige .taten dagelijks ... kt aan te kweeken, en
den VIJand die beweert dat macht recb~ is, t .• ,
kapItalisme, de Nebukadnezer der 1~ eeuW.

• 0 It.o
Het is on. dus een zeer verb1ijdeod .~ken te

bespeuren. dat er eenige kommsodant..q.{llreedl
IQ het veld "Un, .ich toe!'ll8tende tot doln .trijd,
en dat vele rekroten zicb aanbi ..d"n om zicb tG
laten i..scbnjv~n tot vers~rlring dM le""re.

e 0o
Wat ons van vreugde doet opspringen is bet

feit dat velen bet kamp yan 'Ilen vijand den rog
bebben toe~keerd en tot ons lijn overgekomen,

Moge dIt weldra met aUen bet geval zijn, en
laten wij ben milt aUe liefde onder ons verwel-
komen, opdat er éénheid onder ons als volk
beer8che.

• 0•.
Het wordt beweerd dat het oDd~rlingc kon-

trakt waarmee besloten werd geen brandewiJo
onder de £20 te verkoopen, toch door ooruile
eerloozen i. verhroken ge .. orden; de zaak i.
een ertl8tige en verelllCht een duidelijke ophel-
denng en indien zoo. vertroDwen wUdat de
overtreden! lUW de kaak zullen worden gt'lltel<j..

AFRIKAANDER BOND.

WILLOWMORE .

Vergadering gehonden van der. tak VlInden
Afnkaander Bond en BoerellbeechenniDga-ver-
eeniging te "Voor Groot Rivier" te Vaalfontein,
ten bui.... van deD heer B. J. Kl'llier Jnr. op
d..n 22sten April 1898.

T"i"nwoordig de voorzitter en t2 ledeu. .
De voorsitier opende de vergadering met lie-

bed. De vorige notulen werden gele'en en
goedgekeurd_
- DiW'Iia gaf de secretaris ve"lag dat do t&k
te Voor Groot Riner erkEllld is door .t distrilcta-
bestunr ~ W11101fDloremet 761ed..n. IIV gaf
IK'k !lI~dát bij de SOUl na £4 311.601. ~ de
diatJilt.beaiullT8k.... gt'lltori bad. De llilppen
400r den secret&j:ia ""no_ werden elgemeen
goedgekenrd.

Bet werd beslQten dat al de leden van 't
wij'bbestour moetGn tern"'oo~ _un ep de
~~e ",or'gadenng '-.Diniedow, op 28

.~ ..olgende reeolutiee werden algemeen aan-
""nomen:-

Voprpield door d. beer G. J. Btrjjdom-8.
Nel:-
1.. Qe. ~ vaa_d8ll..6..1ribuder Bood en Boeren

beecbermingB Tereeniging ie Voor Groot RiTier,
iellende IOOwat .",,-eo-"-Da leden, uitma-
kende meestal hoereD in Wintenboek,- den
slecbien ~tand van d. twee ~fdwegen lei-
dende van Willowmore ru H~velluaal en
ZevQkraaI naar 'Steytlerville ~pectieveljjk,
( en daar de weg ru Zevenknal n~ een poR-
.. el{ i.) ingesien bebbende, weDde lach naar den
afdeehngaraad van Wlllo'WIZIDl'8om genoemden
raad te venoeken chdeliik Blappeu te nemen,
om te zien den .eg in soede orde te brengen,
daar do wegen oiei aieoht.t in een ariarabelen
tooatand, maar ook gevaarlijk op meer dan een
plaata zijn. ' .

Dese reeolutie door een deputatie van OIlH
afgevaardilltien bo deu af4 .. lingvaad voor te
leggel!. bij de eeretvolgende verpdering.

Het werd aan de deputatie opaedragen om
den inhoud Tan delle reeolatie duidelijk ie
maken, en de sandacht van de raadah_ te
bepalen biJ bet feit dat bet noodAkelijk is om
de .. egen ie repareeren. "

2. Voorgesteld door G. B~om-P. Btrij-
dom:- .

De Boodstak ie Voor-GruotriTier, aitmakende
_tal de boeren in het mid nonelijk gedeelte
van bet distrikt n.D Willo'lflllOie" ..e!Wekt
eerbiedi&liik den afdeelinptaad nil Willow·
more de wet in werking ie lieDen, dat lf88D
kleurling het recht .al bellbeo om wol nf ..ellen
te ..erkoopen un eenig winkelierl IOnder een
briefje ....n zijo bua. De.., re.oIlitie ook aan
de dep.tatie op te dnPD om voor den aN_
Iinpraad te brenpn. -

AJa deputant werd ""ko •.,. de hear J. K.
Kruger:

Toell werd de weDscheliil<heid bespreken om
Yroegt.ij4ig .een badWaa,t t~ nomin_ '1'OOf
~e alUllltaanci.. elektie ~oer bet lagerbuia, ten
einde OMen Imndldaat vroegtiidii bekend te
.tellelD onder de kie.ere. ...

De 1'OOmtter en secretaris .. erd toen ge-
laat clen heer G. J. Stqjdom ar., van Diniedow,
distn"kt Willo .. more, scbriftelijk te veraoeun
om z:itoh ~t te .tellea bij de yolrDd.
algem~e "ferdie' voor het lagerbuil.
1len ,~n"t dat de heer Strijdom &icb

verp.lioht .. 1 gevoelea, daar het wet ele eerste
maal ia.ut hem gevnagd werd zicb kandidaat·
te .tellen, en. rot nog we ~eft bij 00. altiid
ielenr~leld, en "Ii bellCQou.. en bet alii een
groote ve!'1lllhroordeljjkheid die 0) hem rost,
of bii bet uonemen .. I of DIet.

De volgende vergadenng .. erd te Dordrecht
bepaald, de .datum te ....ordeo nstgesteld door
dell 8ecretatIS- c:warwJ

Daarna .. erd de b-.heer en ..ronw bedankt
,"oor buone gutnu. ontV&ll_pt. Toen 11100' de
secretaril de vergadrring l1Jet dankgebed,

O. J. STiuoo. JL, .
8ecreiariL

DE PRI.ISLI.ISI van de w!Jntentoonstelling, die
dit j.., ~. SI!! PWI,aal,'tfonleo..,~.ln
het t>egin 'Van Juli, &ál bmnei!ll';fl gepn6!iceerd
.o~.

r,
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De IIIWODe
.en nIAd werd
Mn raad,
Mcenwoordig
B: Home) en
man, Powrie,
btb. Stephan en

Notalen der
geteekend.

VERBANDLIJSTEN.

wilJeD ~ _NIl De WuI. Lonw en Ryan t~rug_
hebben m. het. pu"lemeot. Zij w,,!ton goed ze-
DOeg da:i ~tberr ea l!ahneabury in elk >renu
proteCtionUlien 1II111enkiezen, en "'nvIjl dit zoo
111, zi4ln lU iD de herlrie&ing van de d";" oud.
ledeD YOOIcl.eelYOOr ho.nnll ptar'ij. "'llOt bou'd
me~ ben op de kw_tie VIInprotektie """"'hill.n.
de, 8IUlen .ij toch op hen kuWlen rehoen urn
deo lIIDkoop van den 8ulawayo .poor\\'.~ te
ooderate1Ulen en Rhod.... in bet algvrueeu '"
helpen. .Wuneer de elell:tiee "oorbij ziJo hooft
men 1). Jar .. mat, en de belaating op gTa&ll luw
~D wordeD, en Rhodeaia. ah het nl~t be.
~t, op de lMlboudel'llder Kolonie geschoven
worden. Om de goede Piketberg6l"l! en bUDO"
gnu.naaII:II:eD&al men &leh min bekommeren,

DE KOllENDE ELEKTIE.FINANCI E~L VERSLAG.
De waarnemende seeretaria (de heer Van der

W.. thuisen) legde b~t fiDanti~1 "enolag ter
&Uel Wa&nlit bleek dat, er «'en oYertroltken reke-
ning yan £411) Hie. 2d. w...

KALj(BAAl WEG,

Op Y8I'S08k nemen -ii het l"Olpnde artikel
oYer uit 0- C0!"'G"t van GruJf·Reinet:-
In de Paarl ilmen, "olpna 0... Land, reeds

beaig om I"Ikwiliti.. op te krijgen, vragende
den heer J. Marai&. L.W.V .• en dr. HoffJ,uau
om aieh in bot A.1ribander belang 1'6rlrieebaar
te atellen. Het wordt ge&8lrd dat d•. Du Toit
de oo))ega nn iiir Pieter Fanre zal zijn. In
elll: geval, bet ja een bemoedigend teaken dat
do Afribandel'll YrOeJtijdir aan bet werk gaan.
Te Malmeebury .... men kort achter het con-
gree van 1897 erg leYendig--<lYeraJ werden er
1'8rgaderlnien gebonden en mohe« nn WIUl •

trouwen in de beeren Ryan en Loow aangeno-
men. sedert dien tijd ecbter ru.t men bliik·
baar op de Y8A1Orven luweren. Wij bopen dat
bet'alechts de spreekwoordelijke b1mte voor
den storm ill, en dat men te Malmeo.bury spoe-
dig bét goede voorbeeld van de PIW'I zal vol.
gen, en ernstig er oyer zal nadenkeD om twee
goede en bekwanie Afrikaanden te "inden om
den .trijd op te nemen tegen de twee Rhode.-
ID&Ilnen. die dat oude Afrihander distrikt
thana in een valsehe positie plaateen. Eene
zuatenfdeeling "lUl Malmesbury in elk opricht
ill Piketberg. Beide lrieaafdeeling611 zijn uit-
sluitend afhankeliik nn den koornbouw~ en
he~ben elu. een groot gemeenschappelijk belang
er in om te verhinderen dat de zoogenoemde.
~. die de protokii8Ye belaatiDgell-op
~ willen a.ftIch&Jfen, de meerderheid
lD het parlement lrijgen. De erkende lei-
der dier partij is de heer'Bhodes. Wel i.
het waar aat de heer Rbodee in zijne berucbte

Geleten een brief van deo civielen commis- speech alleen eie afschaffinlt der belaatiDf op
sam omtrent het overlijden VIUl veldkornet "l_'" "OOl'IItond. maar ajjldle graanboeren van
Malherbe. en den raad vragende eenopvolger Piketberg en Malmesoury zoo dom dat -ii niet
aan te bevelen. sien kunnen dat dit Itet dunne eind van de wig
Besloten om deu beer F. J, van Blerk al. lo?" Verdeel en heersch" i! de zinspreuk waar.

veldkornet aau te bevelen. naar de vijanden van den boer handelen. Zij oor.
deelen dat als de bel .. ting van vleesch een. af-
genomen is, en de "eeboer ,een bescherming Krng-er. 0 J
hoegenaamd tegenover de produktie ran Austra- Webber, W
lit geniet, dezelfde veeboer ook goon verder be-
lang zal hebben om de beiaAting op graan
ter wille van de Piketbergoche boeren
aan te houden, en hij dus. wanneer die
tijd komt, zonder eenigen twlifel gevon-
den .ai worden aan den kant der vrijhan·
delaars. ThaDJ! erkent hij dat hij met den graan-
boer lI&I1len moet .. erken, en in dit gemeen-
8Cbappeljjk belang ligt de kracbt yan den boer
in onze wetgeving. Die kWE!I!tio1'!w vrijbandel
in graan en vleesch is een der yoornaamste
planken in bet platforts der partij, die thans
vrii algemeen den beer Rhodes als leider erkent.
en zal weer bij de aanstaande verkiezing tot
elelctiekreet • erbeven worden. Het zal onmo-
gelijk z!io voor den leider, een man die geheel Meintjeo, L C 'Jones

Gelezen brief van den voorzitter van het andere ambities heeft dan de besoberming van Nyman, H F Hofm"lr ,..
dorpsbestuur van Durbanville klai'ende over on- den Kf'Ullboer, om zijn" partii op deze kWOIIItie 1101Wker, A H Ss.e,
genoegzame urtspan accommod~tle. . iop den duur te dwarsboomen. HU zal moeten WerD.', J J le ~.x

De nak '11'88 naar een comité, bestaande nit toegeveu aar. den drang der omatandigheden of FIck• .lIlJK '.. E ~ Noorden
• de heeren Laugorman, Unre en8tarck verwezen anders bedanken. Men moet werkelijk blind H.man, JA J KO<'k ..
"oor rapport 'un ah men dit niet bee upt NatuurliJk al. P,eB&&r,H J PIenaar ...
Rapport van het comijé gelezen en aange- de beer Rhodes tbana ~et ;"'n. het gebooie O'RiJey, J C Bdl Maokew

nomen. p~ma van zIJne nieuwe volgelingen zou ~~',! H N } S Bnbb ..
, DE BECRETAIUS.. inslikken, dan zou hU ge-vaar loopen om vier I Edward •• E' .:: J HlI.l'08ollt

Gelezen bnef VIUl don I18Creb.rtl!.den heer I zetela, a.l. die van Malmesbury en PIketberg, Gd_I, G ,J Nel
Lind, vrageo,de om verleging van verlof van af. die beide in de haoden van Rhodesmannen "'ln. 8bepp&rd li: Bdl RON
we&lgheld daar bU nog ongesteld 18. te verliezen. De kieuno Y&II Piketberl! hebben • ,

De heer Hugo vreesde dat de heor Lind niet onlaDfs op eene publieke "ergadering -"".Iuten KfUt.ng.,
weder zou ~erstellen, Hij zou aan de han~ om een beslisten Rbodesman. den heer De GoldlOltmidt, W ". ~ P Tond......, G..-tr·BenJ;
pT8n bem <i1P pensioen te laten aftreden. HU Waal. bU de aanstaande verlriezingen weer te Bm .... r, JP... . reise Robert Ion
zon voorstellén dat een deputatie bare opwach- cmdel'llteunen. VIUI zijn kollega, den beer D, X,·,.df!'f'befbfjl
ting bij deu procureur ge~eraal zal m~ken om Marais. L.W.V., lullen wii than. niets zeggen. Veuter, CJ". MU.Kindereo Colesberg
hem te v~en den heer Lind een ~~,oe~ toe want wij weten niet met zekerheid of hij zulk HtIIUJ, VOOf"ICaara.....
te.taan volllen. realement nn het CIVIeled,en.t ee. warafe aan bielder 1'an den beer Rhodes is Otto. V." ... \
pensioen fond., ah zijn medelid: Maar er kan boegenaamd geen Buren ... LA." , ...

8eoIoten dat de beer Lind nog twee ~den t..-jjfel aan de Rbodeegezindheid n. den heer C~iolL. 1 ...}
lan!rer verlof zal hebben tegen volle uIalIB. De Waal be8taan. En toch geniet hij blijkbur )(onarty,)( li )(... ,..

Ilet voorstel van den heer Hugo om een de- nog het vertrouwen 1'&0 Eiine Afrikaander con _
putatie aan te Itell~lI, weN a&Dlfenol»en. stitnenten. Laat de kiezen van Piketberg 27 AFlUI., L898.

PENSIOENEN. niet "ergeten d.. t door voor De Waal te .tem-
De beer Meyer .~Ide voor dat eene vergade· men Iii voor Rhodes slemmen; dat Rhode. de H'lpoth.,......

ring van belMtingbetaleMi belegd warde om de o"erwinninfi der zoogenoemde pr"F'r88llieven I Ste'PI,S J Jl A 6: R f{jdger Cr.dock
wenaobelijkheid te b88preken van een hili in te oJer de Afrikaander partij meeut; dat die, Aardt. ~ JeT .IIiII, U;'-baI!"
dienen om aan beambten "an den rud pensioe· pl!Ogreaaieve vrjjhandelaan! zijn; dnt bun elektie· Viljoen, it . S. &eoaburq Loletlbeqr
neo te geven. , kreet "Weg met de invoorbelutl!,g op graan" ~blODtoo, W Bdl Altree." Kaal"'t.ad

De beer J enkinson "'008 er op dst het I., en dat Rhodes zal, ""I~,UI~"l"".,&all zijne vnl· \Ie ....e, y d. L R 'Id! a...d ,Pri ...IL.
reeds te laat '11'88 om een bill in te dienen. ~Iingen moeten toe~e.en. Maar 1 men mis· Mey, '" P ... E .. Heerden Aterdeeo'

Een amendement dat de &aak bliiye oYeMitaan. 8Chien antwoorden, de beer Rbode altijd Mys, JA... Kidld AgeD' Ad ....dorp·
werd aangenomen. yoor protektie, en in zijn verleden bebben -ii O.,.tbui ...... 0 J J de Viii...... Viou'Ma Wt

eene waarbor" "IIOr de toekom." Aan welk Eck,...., P... F BinDt Oud.. t.oonI
ROCWIWOI' BlICG. verlAdoD is de beer Rboo .. l("trol1" geble ... n? Roo,eD,., P Kidld Agell~ An""clorp

De i.n8pekteur van wegen rap~rteerde dat de Laat hen die DOlfun bem 1l."looven, die orraag ~ba. JJ", A 8ml~b ... SeyJDOIll'
reparatie. :>aD deze broi yoltooid "iin. beantwoorden. W .. bet niet ele r.,;oeriDf aan EvaDs E H E J

KAAP8CU. VLAKTEN SPOORWEG. w,ier hoofd de beer Rhodes .tond dIe de belu. ~ ~ '&0........ 6rm lII.t ....1 Cook ho"""
Geleun brief van het Kaapoche .lakten t I hid? De Ifd b Rbod ..'~rft .yndikaat. meldeode da.t het van plan ,lDg op v eesc el( e. ze e ....r el a••• .....,..,tï,' G W.·:. lil. d Byl ...

r--' .. 18 thb. voor gehee_le af.c;halfmg. la er een aoo- Vil~... ki. J ... Il Hlook
iloen bi in te dienen bij het parlement om een l(en.08mde progreMle1'8 die overeen.temt met de 'lt'iIma, '" " J il_n "
8p00nrejf oyer de Kaapocbe '1aII:teB te bouw.n. politiek d,e de heer Rbod81 voer den Jam_n BowlIIJ' G .. , Midld Ajromt
yo4fen. plan aan den raad voorgelegd. lDnI "olgde? Zeker niet; en toch aijn al _ijne PhD' A B Morril
BeAloten eie r.aak in comité te behandelen, vroegere "ijanden ihm. sijne bewonderaara en J",,'~, D ... A lld_1IIl

VERLOF "AN AVWEZIODBlD. yoJaelingen. De mannen die roepen: "Geef Oli.i ... , D D 0 Soh .....
op "ool'lltel nn den beer Hogo werd S ma an- ona een aoc:;n., en pel ona onbelut bl'OOdlID Olrier, 0 DI _ J Blab

den verlof van afweaigbeid gege ..en aan de h 811- "I_b." roepeD teyena: "Geef ona Rhodea." :0........ Btotben.. ZA4..,.,;aue
ren Tl8(idp en Mocke, En Rhod.. IIn zijne organen in d. drukpen a.m.,.A.... R 8ololDOD '"

RAI'POPTEN.

Hei rapport nn den inspelrteW' Y8D wegen
alamede het rap~rt nn het finantiioel en pu-
blike werken comité "'Wen gelezen en in oyer-
weging genomen.

KlJNBERIOHTEN.
DE ORE REPCCTION MAATSCHAPi'IJ

JOIUJnIIll!BUBG, 3 Mei......(Per telegraaf.)-o Jc,

eeue speclale ~enug van de Rand ('cn,,.,j
Ore Reductio .. ma&tachappij bedeo gehouJen "w.
den reaoluties ge~ de direk.tcu~n /'.'rq".','
geode in eeue of'el'eenkolll8t met de SI)l)(:·lr.f"i~r~k

treden ten beb~ "an kaplta..J.houdcn;. waanl~
rij oudernamen 0111 £50,000 aan ne tnAa!"'''''f>i''i
voor te ochlete.. op lCbuJdbekeuteni_n van £10
elk, die vel'lllel<eni"orden door het af"!.&an r.n
f7,5OCI aandeelen iD de TranavuJ U'Jud.oclt,)()","
maatlchaprij, iD handen der ~haPP'J. D', ge.
heele leenJni aJ tqen par aan de aanJ"dtwuder;
iu de mll&lAJch&ppij.. orden aangeboden tOL up l~
Mei.

BENATTENVAli' WEGE~"

Bealoten dat de nestie van het benatten "lUl
wegen in de municipalitoiten zal blijven oyer-
• taan. daar bet comité DOgniet al de gegevena
in handen had.

De beer Po.me kJaaede dat het comité zoo
langsaam 11'88 met deze aak.

De beer LaDfertlWl' sei dat de regentijd no.
dur 1VlI8 en het zoo niet noodig 'Un de wern
te benatten.

De heer Mey...,r kJaa&'deover den toestand nn
den Kalkbaai weg. Het '11'88 noodig' dea weg te
begrmzea.

De inspekteur rapporteerde dst de wegpartij
than. op desen weg geëmployeerd '11'88.

De zaak werd naaJ het comité verwezen.

16 APalL 1898.

HypotJwi'-.
Dempel'9& CO
'It' )(anb ...
S Corniah ".
1PotgUoter ...
HAndenon
J HeoDing ...
P H .... ey ...

•.• B 0 ow ..ereemg
va Ven Tru"

•• G WhiLe ...
... J Ba.ti .......

:~:.} 8~daard bk K:aapscbeA1d

KUlting •.
G Kruger ." F""",rhu'1l
Bdl Hofllleyr KllAp8Cho lid

Hu.te. l'oorwadm.... .

:::1 .., ~baAlci

... j ..

:::1 .
J ..

,.. J .. ,

VERLEGGING VAN DEN WEG,

M.t betrekking tot verlegging van den weg te
Maitland rapporteomk beuomi.té dat betaelfde
comité al. de vlakteDJ!pool'weg sou lfI'lUl inapek-
toeren ook deze weg zaI inspekteeren.

Knight, W_..
G..... ,JD ...
VoikwyD,J
'~HS
Brown. JH
Ven""'. BA
G,_.. A ...
Ooomez, A ..
Sr.eeo.ma, P
MooILele, T
Hill, WA ..
Wood W " .
(DanD, W, .
borg)

Ca!edon
K.apocbe AId
Oeorllf!
Oudtshoorn
pt Il:lizaLeth
Steyn.oilrlJ'
Pt Elial>eth
Kapech6.Vd

Vu
Lmurnku.lQ.
K.aap.t.ad

VELDlWRXET.

uooruwec sx.
Gelezen een brief vao den afdeelingaraad ,Yan

Namakwaland de medewerking "an deseu raad
..ragende om een wet door bet parlement te
krijgen W1I.8rblj de verant woordelUkheid 1'001'

instandbouding van hoofdwegen aan de regee-
ring woN L over gemaakt.
, Genotuleerd .

Coode. P .. ,
Hahn, H.,.
Burger, A J
Weyen, 8 F
Reed, JJ ...
Bouon, J·E
Holland, F.,.
Fielding, A
Wyudham, C
Soott. M I ...

Aberdeen
UOOFDWEG CLAREMONT.

Gelezen brief van de municipaliteit van Clare-
mont kJagende over' den slechten toestand
vao den hoofd we., daar het tramapoor te
boog is.

Derinspekteur zei dat de Wilg niet in Z!illl:een
slechten toes tand W88.

Besloten de aandacht mn de tralDweg maat-
schappij bij de zaak te bepalen,

O. Loudou

Bar,ly U.

1I6 AI'&!L, 1898.

Hypotheken.
Keepecbe AfJ
Paarl
Kaapache AfJ

1'0

Do
Do

Bea.fort Wt
. K.o.apot&d

Do

Kaapocm.. AId
8 .. elfendam
Kaapoche Afd

ZAR

Transkei

SwellendAm
•. ""!,,,Ioad
Middel*,
On.ham'. TD
Kaapotad
T....k.
Aluen

Do'~
K.a.&paobeÁ7t

Do

lDelnhaaCS ....

but uanerdln. 'ollIUge Huis leubeleerd~rs,

80liede Koloniaal-lTelllHkfe EsscfftllOJlfell Slaapkamer 8et.
ee I 1& I 0

(Ala hiérboven ~eïllUiltreerd),

D. I. & Co. richten de ~ op ~ :rat dat alle artikelen door hen vervaardigd door de Kaa~
Gouvernements Spoorwegen worden venoerd lege. 20 per cent minder d&n I TI e~
Huisraad. Dit biedt qngetw(Jfeld groot voordeel aan oue velo Iclanten door bet gaosche !anri, .dll" ~

hunne Orders in onze handen te PlaatBen dele groote v~ vensekeren, behalve verzekerd te ~ daNf

GOED EN VERTROUWBAAR HUISRAAD
GEMA AKT V.AN

Bou;~Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
Koopen tegen ~n p~ ~ ingevoerde Anikelen' ft1l Inferieure kwaliteit. D. I. en Co.. ~ ...
enorm VO;OlTa&U TaptJta, ldJIMaI, 1IdItId., ....... Mugsal ••• Pmelell ea Glu,.w, IIectloplU1e. lID lItrI_

GeWOat.reerd Cata.Iog. 811 Prijslijst gepost mj op a&D Yraag.

Vertoonkamen I Lanqemarkt SIrUl Fabriek-dn Pakhuis: BIrNak en Boom stra&an.
»tt .... p_-t;.. d..
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