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- f Ooad Sterk en SUbstantlooI, en tese"
de vol8ende lage prijzen. , .

"Hnisraad I' Httisraad t r
Oe Specialiteit van dese Week.-

YOOll.l!!I'~r s-tlt1. Tapisterie ti filsi. .. .£i.
lethiDat' Sett!!! :;Jet Ec~tt Leder .at tt
Dito Ht liet Luu Leder •.• lts tt

Wij dagen de StAd hiervoor uit.

.A.D_ •• '

Gebroeders White,. 80 lAnge

J~1OOR REE SB ljRG,' DE Afgevaardigden van de verschillende Wijkstakken
\.lp nu.! llA(~, 1:J JliLI, a..,.ë- van den Bond van Burgersdorp, Molteno, Venterstad,

en deel van Steynsburg, sorteerende onder de Kiesaf-
deeling van Albert, gekozen onder voorziening van Art.
11 en 19 B dêr Provinciale Constitutie, worden bij dezen
opgeroepen te vergaderen te Burgersdorp, op WOENS-
DAG den 20sten JULI, 1898, om Kandidaten te benoe-
men voor da Wetgevende Vergadering. Om 10 uur zal
een Publieke Bonds Vergadering gehouden worden om de
Kandidaten te hoor en, en dadelijk "na afloop zal de benoe-

J: r :~I C BEDIET. ming plaats vinden.
\' an Ikl' ~Pf}·. Illllllelma.ll & Co., t· P.S.-Art. 11 voorziet dat in elke Wijk een vergadering
\ Inilil Kallt!vr :\[alme8b~~S~,agers. zal gehouden worden. en waar meer ~an een Tak in ~en
,jill!, 1~~18. ' ) Veldkornetschap sorteert, een gekombmeerdevergadenng

--- -------- te houden, om Kandidaten voor Parlement te stellen en
Cl' re" A fcl e t' IiIl g'S!' nad. een afgevaardigde te kiezen, om zoodanigen tak op de

bovengenoemde benoemingsvergadering te vertegenwoor-
digen.

r Poort.s Hoek,- el. Au, M.almesbll.ry en Paarl, 3 JUlI', 1u98.
II UNITY," 0

IJEEL 69.-No 6,619.1

~ -«
30 Eerste-klas Gedre88eerde Ruin

Paarden,
10 Eerste-klas Gedres8eerde)(en1es

Up lnnsdag, 12 Juli, e, k.,

ZrLLE~ opgemelde Paarden pu-
bliuk verkocht worden aan

KI \nrns·Sr,HIJ;.-Onder de Paar-
Jen 1.1)nverscheidene paren egale
Karpaarden en goed gedresseerde
Rijp!1.ar,len.allen groot, sterk, en in
dr lu-ste conditie voor dadelijk
gl'hnllk,

Daar deze troep voor kontant
l!ll;'ekocht IS ~eworden, moet hij be-
schouwd worden als de "prachtigste" \
in langen tijd ter markt gebracbt.

D. H. ROSSOUW.
J, S, Marais & Co., Afslagers

-_ -------------

12 Goedgeteelde Jonge Paarden, 2
en 3 jaar oud),

10 Groote Sterke Ruins.

OP DINSDAG, 12 JULI.

ZrLLE~ opgemelde Paarden pu-
bliek worden verkocht aan

K: Ai \Il TS-ST.HIE.
De messten van de paarden zijn

betrokken uit Je beroemde stoetórij
"an den Heer 1'. SNIJJBN,Philippolis
uu de Hengsten "Piet" en" Gam-
betta," en zijn dus de aandacht van
paardl'nliefhebbers wel waard,

THOS. A.. THERON.
J. S,MARAIS & oo., Aislagers.

250 Vette Schapen en Bok-
ken,

16 Vette Slaoht Koeien,
TE

TULBAGSI.

Op Mmll1dag, 11 Juli 1889,
TEN 70 URE V,N,

ZáL Jc' Ondergeteekende Pilbliek
verkoopcn uit de Schulkraal

Rlhiér, boveng erneld Vee.

P. J. P. MARAIS, Afslaqer.
Tnll.a"h. 2:1 Juni, 1898.

--~-~ - ------_ .._----~r"r~i,i
~ .\ ...,' '........
_Publieke Verkooping

V.\N

25 Paarden Ruins, 3 tot ij jaar.
10 Paarden Merries, 3 tot.) jaar.

TE

[)
E jlliarden zijn in Eersteklas
\'GIIJlti,' en geschikt voor dade-

lijk ó!,']Jl'Ulk, zijwie geleerd ié. tuig
PI: "11\l,'r zadel.
!.:j wordvn per trein opgebracht

'II ll,lkn zr-k er present zijn Gp den
dil" O\.'r \,'rkooping.
\ Iro L\ AS RRDELI~G IWYS.

KIEZERS LIJST.

lr'E_\~ISGEVING geschiedt
\. bi"rIIwde, overecnkollllltig

~"cti~, 1~\Akte 40 van 1889, dat de
Kil""!,, l.ijst nu vo!tooid en ter in-
7lg" I\.'11kanture van den Afdeelings.
ra,\ i \;ln ( 'erl's ligt, en dat een Hof
te l"'réB in Je IIofzaal zal worden
~('hoJldl'1\op Zaterdag, 13 Augustus
1"'.1,, '5 middags, om eischen te
I\'Ordl'n inge,ocgd of objecties,tegen
''':, :11)"lIHle Lij~t te hooren tm erover
lo I,,,,luiten,

Op lAst,
IIE~ RY CARSON,

Secretaris.
Afde('lIllg~madKantoor,

('t'l'(,;;,'~ J\Ili, um~.
~~~- ,---------

VAN D. SPUY, IUELIAN Il Co.,
\enlin Afslagers en Agenten.

DE BONDS CONSTITUTIE. dgaande Onderwijzer
~DE ELEOTIE.

Exemplaren van de A frikaander Bond Con-
stitutie, sooals gewijzigd door het jongste
provinciaal bestuur te Worcester, zijn thans
op ons' kantoor verkrijgbaar tegen 3d. per
stuk, of as. }ler dozijn. postg-ld inbegrepen.
Van de""8andt de riUlers ,k Co., Geperkt.

PPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking vergeseld

de bij de Wet vereisohte ge-
van bek.waamheid, en

gedrag, van de Ja.tate School-
oqmmissie en Predikant waar 4ppli-
~nt werkzaam was, en van lid-
r$atBChap eener Protestant8che
Klerk, lullen door den Ondergetee-
k,ride ingewacht worden tot 2
~stus, e.k,

I Werkzaamheden W beginnen zoo
s~ mogelijk.
~Salaris ..£120 per jaar ende school-

gelden.
IAlleen ongehuwde p<.>rsonenzullen
in aanmerking genomen worden.

Kennis van Muziek eene sterke
~nbeveling. '
•Billijke reiskosten gestaafd door

britanties, zullen vergoed word~n.
I N.B. - De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat I¥D tegen halfprijs te reizen.

P. H. FAlJRE,
Voorz. Soh. Oom.

Delta. p.fk. Smithfield,
2 Juni, 1898.

KBlIE ILDEWAAL
Aan de Hezer» van de afdeelillg Steltenoo8ch.

_- - ......

Waarde.beeren, -Daar er geruchten gaan dat de een of ander ouer
of onze kandidatuur VoorStellenbosoh ni.et zal. doorzetten, of een bo.ondge-
noot.so~ap zal aangaau met een andel'OJl.k~ 1IÏ}.betDOOdig
lOOda~ .~ertelsels met do meeste beslistheid tegen te spreken. 1~~~~~2~4:..:J~n~n~;,~1~8~9~8~.~ _

WIJ ZIjn vast beslot~? naar de .. poll" te gaan en dat wel gezamenlijk I
en met malkander, en WIJverzoeken daarom de kiezers ons beiden te
ondersteunen ten aan het einde toe.

Stellenbosoh, 6 Juli, 1898.

G. J. KRIGE"
P. DEWAAL.

~ J~ JïL
STOCK FAIR EN SALVAGE· VERKOOPING,

Distriktsbestuur Clanwilliam. TE

KOOPMANSFONTEIN,V OLGENS Artikel XI (i j ven de Bonds Constitutie, zal op WOENS-
DAG 13 JULI, ten 10 ure voormiddag, te VAN RHYNS-

DORP, de algemeene Benoemingsvergadering van Kandidaten voor
de Wetgevende Vergadering gebonden worden.
, Alle takken in deze kiesafdeeling worden vriendelijk verzocht vóór

dien datum hunne Kaudidaten ~ benoemen en afgevaardigden naar de
Algemeene BqnoemlDgsvergadermg te kiezen .

D. J. Á. VAN ZIJL,
Voorsister, dist ..Clanwilliam.

volgende vergaderingen persoonluk

In de afdeellnJt van Barkly We.t.

DE OuJergAteekende, behoorlijk daartoe gelast zijnde door de Beeren
SALKINDEU,BLOEMBEBO& Co., zal een "Stook Fair" en "Salvage"

Verkooping houden op bovengenoemde welbekende plaats, ten 10 ure in
den voormiddag, . -

Op WOENSDAG, 20 JULI, 1898,Ook zal de beer VAN ZIJL de
bijwonen:

Calvinia
Van Rhijnsdorp,
Brandvlei, ...

RONOGAANDE ONDERWIJZER
BENOODIGD TE

JACHTSPOORT. wijk WINBURG

De "Stock Fair" zal de volgende bevatten :-
Zaterdag, ,0 Juli, 9 uur v.m.
Woensd:lg', ):3 J uli, 11 uur v m.
ZaterJfl,-~, lG Juli, 10 uur v.m.

6 Paren Ee~te KIss Karpaarden, uitde welbekende Hengst
" Saint Joseph," •

5 Paren goedgeteelde Karpa.a.rden,
II) Uitmuntende Aanteel Merries,
10 Rijpaarden, ,

200 Sohapen-en Bokken·g680hikt. voor den Slager,
bO Aanteel Beesten,
10 Merries, gedeb dOOI'een Rsal Hengst,
I) Donkies,

180 Struis Vogels, van e maand. tOt 2 jaren oud, en nog
verschillende hoeveelheden Levende Have.

De " Salvage" of Geborgene Goede~n zullen bestaan uit de volgende:-
Huisraad in goede orde, KoBie, :8uik:er,Rijn, en allerlei Krnidenien

waren, IJzerwerk in gt"OQte hoeveelheid, Ploegen, Potten, Ketels, Haak-
draad, IJzerplaten en Hont, Havergerven, Mielies· en Kaf. Tuigen,
Dubbel en Enkel, Zadels, Toomen, Werkmaohines, Laarzen~ Schoenen,
Pakken Kleederen, Mans en Kinderen, ook Blilnraren. enz.

Veeboeren en anderen die vee hebben van de hand te zetten zullen
wel doen van damegelegeneeid gebruik te maken. Breng nw Vee naar de
Stook Fair.

Yoor verdere bijsonderbeden doe aanzoek bij de Heeren BALeNDEB,
BLOEMBBBG& 00., te Koopmansfontein, of bij den Ondergeteekende.

lPPLIOATIES voor bovenge-
noemde betrekking. vergezeld

van de bij de wet vereiaehte getuig-
schriften van bekwaamheid en
goed ~, van de la.atste School-
oommiseie en Predikant waar .Appli-
cant werkzaam was, en van lid-
maa.t.tfchap. eener Proteetantacbe
Kerk. zullen door den Ondergetee-
kendEl"ingewacht worden tot op 28
Juli, e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris.£120 per j::.ar en de school-
gelden.

Logies te verkrijgen tegen £30
per annum.
Alleen onl{Elhuwdepersonen zullen
in aanmerlcin~ genomen worden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicaut
moet ZiCl voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat, om te-

Departement loor PubHeie' Werken. IUlUCIPill ~ITOOR, CALEDON,gen halfprijs te reizen.
J. W. KOK,

VerkiezingvanTwee Raad&- Voorz. Sch. Com.
leden en. Twee Auditeuren. Kransdrift, Winburg,

28 Juli, 1898.

Kiesafdeeling Wodehouse.
VERGADERINGE:~ DE KIEZERS.

- • __ -d __

xrnZERR worden mits dozen vriendelijk en dringond uitgenoodigd om
.. op d~ hieronder genoemde plaatsen on datums tegenwoordig te
ZIJn: ten einde : '
1. Verslag van de nu afgeloopen korte Parlemente Sessie te hoeren, en

vragen diesbetreffende te doen..
2. De nieuwe Algemeene Verkiesing voor het Lagerhuis, die in de maand

Augustus gebouden zal worden, te bespreken.
Te Rhodes, op Zaterdag, 9 Juli.. ten 11 ure 's voormid~.
. " Jol-nsonaleap Sterkspruit, Maaudag Il Juli" Il "
" Raven sfell, op Dinsdag 12~"" 11 "
" Clifford, " Woensdag, 13 " ,,12 "
" Siberia, " Donderdag, 14,,, ,,11 "
" Roodenek, "Vrijdag, H."" 11 "
" Dordrecht, ,. Zaterdag, 1() " ,,12 "
" Indwe, ,,:Maandag, 18"" 11 "
.. Lady Frere, "Dinsdag, 19 " ,,11 "
"Buffeldoorns, " Woensdag, 20 I' " 11 "
" Carnarvon farm, " Donderdag, 21" "Il "
" Snijmanskraal,,, Vrijdag, 22"" 11 "

" H. B. WILL!AKS, AftIlager.
Daaiels Kuil, Barkly West. ."

"
"
" 1'0: H""':li 1.. '.lIJ Vt'1I10

..:I' , • .,' ,., '\. ., ....
Qlv t"l<i.ll:,l. I;. II 'rrr;(,iJ"e
lk'U':' ..·.·1. t 0LI" O:.l ,~. eet:rGtl!ftl.
.erdu g....., daD eet'iI

, mllIlDe\.

"
" AAN BOTJWMEFSTERS.
" ---
" TENbERSworden gevraagd voor

.de ionda.menten en Voet- N OMINATIE LiJSTEN getee-
stukken van do niéuwe Gorechts- 1. kend door niet minder dim 5 TJee Rondgaande Ondel'lijzen
goven, te worden opgericht in Munioipale Kiezers. zullen ontvan- BENooDWDTE
koningin Viotoria Stra.a.t,Kaapstad. geu worden ten MuniCipale KaI_Itore, Lessingskop en Va.alspruit, wijk

Teekeningen, Specifikatien en Caledon, wt op Woensdag n~lddag lVi! boo it
Contrakt.s-conditien kunnen gezien om 4 uur v:m den 20sten Jnh, 1,898, . ~ ~prUl .
en verdere informatie verkregen voor Kandidaten als Raadaleden III de APPLICATIES voor bovenge-
worden ten kantore van den Onder- plaatsen ~n ~e heeren W: C. ~STn- noemde betrekkingen, verge-
geteekende. . . HU'Y8I!N,en P.~~. SWART ~e nu aftre- seld van de bij de Wet Tereischte

Tenders duidelijk gemerkt "Ten-' den ~aar le~~88baar. zVn. Alseok getuigschriften van bekwaamhëid,
ders voor Fondamenten en Voet- voor wee u itenren III de plaatsen en goed gedra~, van de laatste
stukken der nieuwe Gtlrechtshoven, van de heere~ S. J: RooKEe~ JOHN School-commissIe en Predikant waar
Kaapstad," zullen worden ontvang- ~: MOORE, die belden herkiesbaar Applicant.en werkzaam waren, en
en tot op den middag van Maandag, ~n. van Lidmaatschap eener Protestant-
11 Juli, aanst. . De Nominatie zal plaats hebben sebe Kerk, zullen door den Onder-
Tenderaars moeten twee be~e- om 12 u~r op Donderdag, ~e~ geteekende ingewacht worden tot

diaendeborgenstellenterbehoorlijke 21stfln Juli, 1898, aan het MUUlOl- 3L A t k.~ aal K t op . ugus us ,e. .
vervulling van het kontrakt, en P an oor. Werkzaamheden te beginnen zoo
zoodanige borgen moeten den Ten- Zoo een stembus gevraagd wordt 'spoedig mogelijk.
der onderteekenen. zal dezelve gehouden worden op . Salaris £120 por jnar, en de

De laagste of eenige Tender wordt Woensdag, den 3den -Augustus, 1 !geld." 1898 se \00 en.
Diet uoodsakeljjk aangenomen. " Billijke reiskosten, gestaafd door

Biljetten van Hoeveelheden kun- Belastingbetalers worden gewaar- k 'ta ti 11 d wor len
'1 h d d <_ ii h bl' Wl nies, zu en vergoe (.

nen worden vorkrezen ten kantore se uw at L<:1nzIJunne €I astingen NB D I I pplican-
1't 1E97 betaald" " . t •.. - e ges as!!( ell,.

van de hccron Sidney Stent, en voor h izd Il .. ZIJn, ZIJ me ten moeten zich voorziea van Onder-
T. H. Hitchen, 4:3 St. Georges ger1ec ti~1 zMue~ ~nl hKu~nevoo~- wiJ'zers 2de klas spoorweg ceT·tifi.
St t K t d ree lten INS uDlClpae leura UIt lf'"raIl, aaps a . te oefenen. eaten OIn tegen ha PriJs le reIZI.!D.

H.~. GREAYES, P. S.v. D.MERWF.,
Architect. C. '1'. N. DEMPERS, Voort. Sch. Corn.

Voorzitter. BiesjeRviei, Smit hfield,
30 Juni, 1898.
Soha~berloh~. Voor het

Naar Bed Oaan'
neme men Ayu'. BUiJaaI__" pilo
len. en mea zal beur aIapes. OD 1ft
beter staat YOGI' liet daPIijbr:l"" ~
ootwakeD. Ala eeD ...- ea' ~
~grijk middel YOGI' ......... ~
placlatigbeid. acheclc IaoaIdpija, ..
alle icYCl' kftIea, beI:A .

"uw aller Dienaar,
P. J. DE WET.

KEN N ISGEVI NG.

Departement. voor
Publieke Werken,

Kaapstad,30 Juni, 18~8.
Municipaal Kantore,

Caledon, 4 Juli, 18')8.

J. JOUBERT, Boomen en Tafeldruive..a.
(
. )PGESLOTRN in het Schut te CIIiD'

william. langer dan dton L~vaaldeD
tijd :-1 donkerbruin Illerril', recbt.er·oor
winkelhaak van acbt~r. linkeroor half.
maan ~n voor, omtrent :J laren (Oud; I
lichtbruin ml:rrie, on~merkt, omlrtlot !)
jaren oud.

lndien niet tevoren gelotIt, ltul1('D ge-
melde Inerriell publiek wrkocht worden
op Zawrdag, den 3tJsten Juli, 1~!l8, ten 10
ure v.m. \

TIM\>.THY BURROWS,
... Schutmeester.

Clanwilliam, :; Jnty 1898.

Ayer's
Buikzuivereftde

Pillen
djOI pIij1as.w. zij zijD la Riller
~ en _ CIqelljIC tOebeftI4, cid
lij ..-n rOeCIer eie biDder CUe ....
p;raar wordt bij liet ~braik 'fill...v. der PiUeD die te koop dja. Villi
ft apotllebr OlD .....

AveR'S PILLI!M •. j

Kaapsche .A.fdeelingsraad:.
O EENTE Vruc~tl)()()men e.n

Geoculeerde L,moen, Naa.rt.Je
! en Zuurlimoen hoornen, van de

beste Ingevoerde en Koloniale
soorten. Ook een uitgezochte ver-
zameling op Amerika&Il8che (Phy-
loxera proef) geënte Tafel. druiven
stokken, geschikt voor Pnëel uit-
planting, te koop bi]

S. W. JOUBERT,
Boven Yallei, Wellington.

. P.S. Catalogus gratis verkrijg-
baar op a.a.nvraag. IMPOU!¥>El) ~ Clanwilliam, beyoH

the IItlpG1ated\ t.ime :-1 darkbroWD
mare, right ear square behind, left ear
halfmooa front., about:; y.... old i 1 ligb.~
brown mare, ao mark&, about:; y..... old.
If not rel.-1. abo'Yenamed _ will

be publicly IOld OD Satuday. 30th July,
l898, at 10 LJI1.

TIMOTHY BURROws,
P01lDdmMtrer • -

Voorz. Hoofd Bestuur.

BE-NOODIGD. \ I{ENNISGEVING
__ I

EEN Onderwijzeres op een 11\' 'lEJ. do ~cd ..BRINK,heef.teen
boerenplaat.s, VOOI' een onder-l J... .. ~glOshUiS voor Scholieren

steunde Gonvernement.s School. Igeopend III de Dorp Straat, S~lIen-
De applioante moet Eogelsch en Ibosch. Eene g~e behandeli~ en

Hollandsoh,'als mede Muziek kunnen Izorgvolle attentie zal aan de vrIen-
d IJ

"~en Iden gegeven worden.on erw u • I
Applicaties met getuigschriften'I--------=-_------

zullen iogewacht worden tot op 21 BOOMPJES ! BOOMPJES !
Juli.

Salans £50 per jaar met vrije
logies.

Kiezers Lijst.

I:fIERMEDE geschiedt kennis-
:3. geving dat de Kiezers Lijst,

o'\'ereenkomstig de provisies van
Sectie 19 der Afdeeling~raad Akte,
nn voltooid zijnde, ter inzage aan
dit Kantoor gedurende de Kantoor
uren' liggen zal, en dat een Hof in
dit Kantoor zal worden gehouden
ten 10 ure 's voohniddags van
Dinsdag, 12 Juli as., om eiachen en
objeclies te hooren, en daaromtrent
te besluiten. GEOCCUI,EERDE

,--

Op last,
H. v. D. WESTHUIZEN.

Waam. Secretaris.
Aideelingraad Kantoor

43 St. Georges Straat,
Kaapstad, 28 Juni, 1898.

Keiappel_, 28. 611.per 100 i Blauwgom in
J. A. ERASMUS, IBakjlo'8,48..per lOO, Bakjell torug.

Poorts Hoek, TE KOOP BIJ
P.O. WitmoIJsSt'l J. J. v. d. MERWE. P. ZOO",

Bllgstrllt,'_0 •.

GROEN - en Plat-nart.je Boomen,
Washington-, Kaap80he- en

Zure Limoenboomen. Beste 000-
fil vruchtsoorten enz•• enz., bij I

JACS. VAN DER MERWE,J.m.,
, Blauwvallei, WeDiDgtoa. Clunrilliam, ~ Jul,., 1898. -~-'.'.o.'YDa., .......... ,.......
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S~"I BuismeUelenYem.aNig4rs.
en Klelnhand.el.

Volledige Huis lenbdeerdtrl.

alle. op ie hoogte \'aU z.aken lij ,
lt '9Ne8 dat ala er nio~eyat.euu.lil!Cn;'
'tIP'II'b wordt, vele CQede stemmen lIllIet:
achWbliJveD ea verlo .....n gaan. D~ ka.,
di~Q en hun comité8 behO()~u ll' lIJP.

geil dat elke wij; Ie~o,orlijk dourgegata
word$, en dat alle lD.ormatlt' algeill~
vel'llJll'8id ....ordt. Onze meull<:hen ltaaa
recht en Toelen reehl, IlllI&r !;QmlIJ igtt

opgeaocht 0:1 aangewakker I Wor.
Dit ka,n alleen door de Kalldl'liltet

en hUlUle ondersteauerd iu elke wIJk ~"
daan worden. Ren ander" 1. Lik t:.u
,root belang la 0111 ""Il 1':1"" ><;; •• ,.\ J L~
elke ItemplaatM te he bbeu ('JJ d,·" .t~lIl.
dag. Ik TI'lIell dat de b"rll,I",~U fn
hlln oomitéa 80DllI le veel l\~nd", bl Un
de hoofdetemplaatseu wij<h·" en ,h. LUi.
tenwiJken verWaarlOOIteD. uil ""';; niet
!aopr 100 duren, en geen 1.1,,"w I...
hoort achter te 110v"'D or rerh~rU te
loopen."

Een ander I!Chrijft: "Een din.; ".()O't gQ
ou m8l18OheDtoe I ~ ood laten \'er'laan,' D
dit 18, om voor sooveel stemplaal<l<'olIlo.
geliJk iD leder veldkornet4lCbap h' zmgon.
Dit la een lUk van groot belang. nUde
hooserhuia elektie he')1 en wij ~~I. llelll.
men "rioren, omdat er Diet geno,,~ stelIl.

plutAlen waren. De klWdlolateD l~hOuI'tD
YOOr 100,...1 .tempLaatleo mUllt'lijKtt
lOrren."

Hier IJ n~ Mn getuig\!oi~: "Daat de
namen der kandidaten in IIlpb.l>totisthe
orde 1tUD, maken de llit'nt.en der tt!geo.
partij erftll pbrullr om de kieuM! l~ lIla.
l.lden •. Zij WijHD aan de ocgelNlt'rde
kie.. " wur IU het krui.je mo~t.on 111&.
bn, hoew.l di. kleien niet kucneclezell.
U weet dat IOmmlge kiezen! die gel'eil.
.-rd liJn onder de oude Wtt, voor d.
nrhooflDl 'VaD 1892, niet knnneu1..... De wet bepaalt dat de 8~mG?"
nelDu de brietjee van luIke kiez.r. mOllt
merken, 'rOlfenl den wenaoh ran den
kieler, maar In pla·tUl 'ran dit te doen,
TerteUen ds agenten der tegbildriQ aan
die ongeletterJen: zóó 11:0,·, gU ~:r'rumen,
maak uw kruillje daár. Het if! d us wel
noodig voor onze kJJldidaten C! ID !J~ elke
ltemplaata eeD paar agenten 'té hel;ben.
een binnen en eeu of meer !JUlLe]), Gill
de kie.en w b, Ic'termtln en ru tt
llohten",

Men herinnert zich dat een agcn I Jié In
de 8templaata moet t 'E'zieneen aan'tellilig
geteekend door oen kandidaat mod VOOI.

leggeD, ala ook eeu "('rklarilllo( van ce-
heim houding. ondorteekoud duur ~rn·
vrederechter en een kandidaat.

De kand date u b"~"U'"('ll vrof'"tIJ,II~op
deze ding -n te letlq:l (Il ,1<. nooJi;.re IIap-
pen te 0. '::1E'U. D" k~I,ilaliHt'.'n l'arlij
spandeert veel geld. maar als wij stil ",.g
door wer c ..n eel lehoorlijk 0rg"dlll_ren
dan sullen wij de overwiuniag behalf'D.
Men lIij tech niet te gerust ell 8telle
niet uit.

IIIQIBBLBY.

"

,
alalia ...

• a. ..
018 OUI
• 1 O·_ 0 1 •

;_00,,-00'
001-00'
oa6 0.11o 8. 0 17 1

'M 0 1. 0 I "'t
OOI· 0.1
011 Otle
o , I 0"
08' 011.

.,. 0 t, e. f 0
0670111
o • II 0 8 II
010 070
Ol. 0.1".
060 0'0o ti 0 0 II .•

~ ...lOt. _
Iool _
8~·cc:- :tI ..
Ou,... ..; ~
laan-
NIIl'tjaIu_

(wt Decorradlrs.
KENNISGEVING. IKOIIIN;lf~;;-:NDEN.

DB IIBIREI' DB IAlL .IARAIS. I--

ZULLEN Verga.deringen houden ALLB, 'ederlande1'8 in K.a~,
D . 19 J li ten "io ure I worden Qpgel'OOpon ter b'IJ-

bii dOP h.lR8DAiLORI~' BRANDT' ~oning eener Atgemeene.'':ergader-
O'IJ etnall~r , IOg.Op Donlerdag,14Juli, 8 ayooda
rooveL 81

•• StG 'ten ure precies, In • eorge •
'811." lO, tel tO m, te R00111u1. Hotel.
YrjJd.. II, II tOil I1ttedrlrt.
lIterd.. 23, -" tO II , .. ,gab,

, lo d.
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8 .JlIli 1898.
... d-
o 0 0
o 0 0o ij 0
1 II 0o 10 0o 0 (Io 0 0o 13 0o 0 0
o l' 0o 0 0o 0 0

VOOR GOEDE

..lit..."".IU\VILIKRS WAAR.
~ OANAAR

TKiES EN THORNBURGH,
86 LUeISnu.T, Y,U.1. 8eboU'nD.

Meel ...
1f:i.1ieI
lINt!i .... ! ...
1[ajfer~1O,_.........
Voer •••
laf ••, •••01ea... ...
~....

··tI tijill 8.4 Ultgelochte E1811,
tO Jo.,. RalD Pauw,
150 Ierilo Hlmels Extra Yet,
tOOBoer lipater Bollo, Eltra Yet.

~
OP· DINSDAG, 19 DEZER,

DOODBElUO~TEN._..:...._-
OVERLEDEN op den 3den Juli, ten

huize 'VaD den Heer N. R. v.d. Spuy,
00.1& rellefde Broeder JOR4111'81 CRBla.
TUlI)lO!TBBT, bijDa31JIND oud, n.een
ItnllJ'telijk lijden Tall 8 dagen, aan idam-
matie, dat hij met pelnld chwg. De Tele
mend.n en vriendinnen worden bedankt
die ona hebben bljgutaan piurende lliae
.lekte, en vooral Dr. Mo.Pberson en br.
Smuts.

De bedroefde Familie, en oude Vader
8. J. MOSTErr!'.
J. P. MOSTKHT.
D. G. MOSTERT.
E. J. V. D. SPUY.
A. T. DE JONQH,
M. o. VAN SCHOOR.
N. R. V. D. SPUY.
MIS!;IIWGERS.

J. J. HOrnU* ZOOM,AFSLA.GERS.
l4 J"II-Te Weloollle hotel, Durblln.... aUe,l\It-

IIOIOCht.o pu.rda .
18 Jllli-Op de Parade, IDp,.oerde paardena

aOlI
4. B. DE VILLIJIIRB a: 00, ..&.JI'!!LAGIRS.

19 JllU-T. JtlapIll"~1e, pauda, _'a, ha-
well, bokken

K. L. SKITH a: CO., AFSLAGERS.
18 Juli-Te Welli,,~, _ wooDert

WHY KLKYN, AFSLAGER
I'. Juli-Te Oaledon, ha.erenprot
16 Juli-Te Ot.ledon, eeue boetoilhaid CTIWI en

.....t YC' der uI ...orden -.,.boden
J. J. THERON, AII'8LAGER,

~1 Juli-Te O,er.HexriYier, distrikt Woroetter,
, .. t- en 10!l~

J. W. KOORRBES Ja. a: oe, AFSr.AOBRS.
2~ Juli-Tc Kalmesbury, ~len, eo.·t.en kooi ..n

H B WILLLUhl, AFSLAGKIl.
20 Juli-Te Koopmaaafontein, afJecliDg BarkJ1

W... t, _ee en winkelgoederen.
J 0 LINDElfBERG, At'SLAOKR.

9 JuU-Te WCII'OI!fi.ér, 1'Utiood.
TeW JOHNSON, AFSLAGER.

ro Juli-Te RletfoDtcin, A4b.ter Toutrlberg, dl ..
trlkt Lad,.mith, levende ban, bOerderI~
hnl.rIIalI, eu., benntIa. de hOllr 'lAD de plaaU
Boe.lluDI,,"'t. . • .
'AN DER SPUY, lIUUiiUU ..Na: 00, AJl'SLAOBU
15 JtlIl-Te K~ba'tg, paarden

PJJ KA.BAlS, AFSLAGER.
11 Juli-Te Tulbetrh, S1acht.koeieD,ochapan en

bo"""
J. S. 'bRdS.A: 00. AFSLAGERS.

12 Ju't-Te KlapmuU!atatic, iollll" paArden
III luli-Te Klapmut .. I;aUe. aoed g<ldrcacerde

paardeo.

ZAL de Ondergeteekende publiek
doen verkoop8B ~ :KuPKUTS

STATION gemeld getal V H. De Esela
zijn groot, schier, Top Ezew; de
Paarden zijn gedreueerd onder
Zadel en Tuig, in goede Conditie en
de Schepen en Bokken lijn Vet.

J. D. JACKSON.

A. B. De Villiers & Co., Afslagers.
Paarl, 7 Juli, 18D8.

BD/i,d, K%nlaal-I'emaokte Essehenhouten SlaaPkamer Set.
~9 : ,liG: (>

ZATERDAG. !I JULI, 189R.

D. J, & CO. richten de aandacht op hot feit dat allo artikolon door hon vervaa~dig.l door de Kaapsche
Gouvernemenls Spoorwegen worden vervoerd legen 20 per cent minder d~1I ; n ('I "6Td
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld grool voordcol aa.. onze vele f l.urton duor h.,t g:,r'flch,' hllol, dil', "WI

hunne Orders in onze handen te plaatsen JOLe' ~:rv,.tc Ver ruindering verzek oren ..,~".lI'lJ\'(' v,·rL.ukt·rd to zijn da~ aij

VElUtOOPINGEN

GOED VERTROUWBAAR
(H.M.\ AKT \'.\.\1

EN HUISRAAD Departement loor Publieke Werken.--_~
AAN BOUWMEËSTERS. Stellenboech.

Hout Goed 1"0'011 i().. ' , J \" ,

TENDERS worden gevraagd voor
dé oprichting cri voltoeirug van

een Nieuw Gebouw voor de Schoone
Kunsten, voorgesteld te worden
geboud als e-n Vleugel van het Zuid
A frikaauache Museum, .-

'l'eekeningen, Specifikatiën on
Contrukt.s-conditiëO,kunnoll gczien en
verdereinfof'Ulli.ticvorkregon worden OVERLEDEN te Potehefstroom, Z.A..

k cl Republiek, op den 15dcn .lnni, 11:!98,
ten ant-ore van en Ondergoteeken- onze geliefde Vader, FnANs CHIUSTIAN
de. GBIUCKB, in den ouderdom VIW (j() jaren,

Tenders duidelijk gemerkt "Ton- 6 maanden en U dagen.
ders voor de oprichting en voltooiing De bedroefde kinderen.
van Art. Gallery" zullen door den J. H. GJo~RICKE.
Controleur- en Aut.!it~llr-generaal, J. S. G.EiUCKK
K d REUBEN GEHlCKE.aapstad, wor ('n ontvangen tot op
den middag "an Vrijdag, 22 Juh,

VERU:DJo~N san zijne woonplaats,
I Chiappin! St,raat, op den 4uen dezer,

Emaum Hadj,o GAI.IEL, in ziju H5Slen
jaar. Diep betreurt! door zijne bedroefde
weduwe en eeuige dochter.

K~n t:g'1'!1 Ll~,~t;,.rt":l:ti'riji(, ~_;.l!i Ir; '\' ï,i,~ _;' I ·".lcn van lnf:'r'('llr-I' I '1''-

enorm \llorr~I~,d lal"jl,j, 1.lr0"C:". i ,'!.:.(~ f· ., ' ·:1'"';, r~h1r;;:~\'i, ~:r'f I:' ."
Ii't';'. J.' r. ,'1 Cl)" bozitten re ...
:~, Jf,a": ti c: .; '.'.! r.il Huls f.ierwml.

, ·.1 II '.~,

i' (_r ; i ..' ~-: .:'.::~.: L:;·;.:;::-C:l Doorn Stralen., LY::!.-\. OALIEL.
GADJ!:EJA GALIEL.

.~ I ~ I:E::Z JE:: ~·S
~ i III tIe Af'}ecliug' \':111 l\IALMESBUHY worden

Pubi leke VeI'koopillg'! 1 . 'I. verzocht, __ •
v.vx : Ijelle Publieke Vergadering;

Ulfgf lo~hte Paarden,1 ''fr; WOf{DE:s' GEHOLDEN IN DE '

TE DL"RBAN \VEG. 1 ST ADSZAAL
4< '

ALLI;1RLEl1.
"De Kaapsta.dsche Kandidaten.

Men heeft op dh oogenblik f; katJdida.
ten vo)r de " EeI.PIH vlln Kab 1'8tad, nam....
lijk: 8t. LpgE'r, FIlIIer, BroWIl, Ja;'::!~1 én
.Anders lfi meL 0'Oow.1 alR een itJ(l~pen.
dente kandidaat, Meu wil weltr I*n
"tickd" van vit'r vormen nit de f·..rStl'J.
doch J" kun8t ia hoe onl al <.le :, te he·
vredigen. Allel! "''"48 l'et'dti klaar ~J s(·
get!prokt'D, Je ticlret WIlS n:-et!s !(HOrmd.,
toen de heer St. L<'ger bij de bOl!J,:erbut8
elektie uitviel flU lI\ichgereed H>rklaarde
te staan voer ht't lagt>rhnis. Wie nD de
vier mOE'tnu "oor h"m plaats mahD ~ ~
8. A. P.3l;8ochuie bt>t'ft dnartoe df'1lhier
.~<lerBOll lI8!1gewf~n. Martr .ie1.1'i. )UlIit
dJ knnd idant van d('n J ITl"'''· of Rhodes-
bJnJ, uiu zich lUJlIn8 Ul' li!Jud'·H·verue!'l.
I;jkillg l':... ·r proDlin"ut (JJl <.It·1lvoor)o:rond
s'.eldCl in z~llo Rlauf$cut· :ianIJludin~. {;e"n
wonder Jat do "'erste Daamte'JktouilJé!up d~
rekwieitie door hem g"pnhlice ..rd is dIe
vlJn den heer HbodeR. (j i~teM'n veruamen
wij dat er een he IVf'!ring op tou w gezet
,vor:dt door d" nltra-Hbodt'!!·m<lnnen (Jm
,Ien he"r !St. Leger van de "Licht" t~
drijveD, ;prwijl eon audur !..ew ....·rtle dat
men mIke nit,t openlijk mocbt (:ot-J', Joch
JHt dol v'·M!b.ndbo.uJing ie OlDhem I,Ude
Iltembu8 to vcrlat~u. Men ~l'r('(!kt thans
\'an 't 81. JAoger filillCobij de hoog ..rbuis
elektl!', en nla dItJJOgerllcbt.en waarheid
bevatten dan ie meD bezig !leDtwt'ede
voor te b4>reiden. Id dit de taktiek dp!
Rbodes·aanbidih·M!? Epu ander gerocbt
'\'il dat de heer St. Leger wet den beer
lnnee voor tIc Kaapscbe afde~ljl'!l' uI
staan. Maar wat wordt dlio var. dr,
Smuls?

De heeren O·R.Pilly E'n Tom Hard!
staan terug. Do heer O'Dowd iH .... n
independente kandidaat, diE' rl'kt'nl op de
~tem .. n den werkman, df' auti·llJawwon·
aanbidding en de Bnti·lulll'·8-drunl;IJlII,
A.I de Bndllre ka~idat(,11 zijn v·J,'r de
Innes drankbill. . De slrijd rel uaM"
dehijnt geen onbelangrijko ZijD.

Wees op uwe hoede'
Het volgt'nde IJriefje i~ 0118 ;tt'r 1:.!I,d

geknmeo, de w"Brde_ WIlAn'an ou~ ""[",,
kenJ is, doch wij BchtelJ hl'l toch th'OJ:!,'
de aaUllacht er bij 'e iJe)'oJ,.n:-
Mi}n'u'8 ',- De JiOgl e. hubb.n ""n pi, "ntt).

voorha Id~ lOp nominiltieUóq;.-d i.-()m J(: wa
giat.raa... ~luk wat raoro ,I I. lctteD. fD dID
dadelijk honne kancliJa.kll le n"o"n~.n" "D

SOG er g~De ilnderen ziin, ten dan fW! "1/ nr·
ko.en ,.'rlU.....d t.e Iu ligen.

W_ dIU op u .. e boede, .n rorli(dat de .'fn·
kaanden iD LLd. op hUD pool lUn.

W elmoonond,
\\. Ar Il: li' ':-.f'

Wij ratlen de voortillE'N! en 'fc"ud;<Q·
ten der kandidat'!n dOM aan nm Uj' den
nomlna~ie,lag (I A ugn8tu") tt< l"r :('D

daf zij em goed kwartnul'lj •. "O"f ]" Lur
v.m. in het magiil,·"~t8h(Jf ZIJu.

a.s. ·A'AN fllmilio.betNlkkingen en Vl"ienden
Tenderaal's mocten twee oovre- wordL bekend gemaakt dat hilt den

digEllldo borgen voof'zion, kr be- Heer belJall.gd bt..'tlH op MMndag den 20
h l"k k' h stun J.nni tot zich to nemen mijne geliefde
oor IJ 0 na oWIDg van et kontrakt echtgenoote St:SANSA MAllU CLUSSE!'t, GlB.

ou zoodanige borgen mocten de Kont;, in den uuderdow va.n 81 jaren,
'fencIors onderteekennn. 9 maandcn en 24 dagen.

De laagste of eenige tender niet Haar eillde WIR! vrede.
noodw-tmdig to worden RangtJ!lOm,.m J. T. CLAASSEN.
B .1 • G,~mkT\We>tlJUI"tg.liJ8u.,u kuunon worden Parochie C.. lilzdol'Jl.

verkregen ten kantore van do Leuren Afdeeling L..diHmith.
Hydnoy Stent on T. li. KitcLiIlj 43 !!!) Ju"i, 1898.
St, Georges titraat, Kaapst3d. -._ii~iiililiillll _

H. S. GREAVES.
Archiklct.

TE MALMESBURY, L J COETZEIII, AFSI.AGKR. I

3 Ao~ua-Op de plaa&. Hennop.k.raal, nabij
Hout.kraa1 statie, ,...... ~eD luende ba"".DE I1.·er ~. I'. Ill.'·" I.:d dOl'I1

Yl'l'ko()jl"n aan hd .; 'Velcomo
Hotel," naui.l Duruan \Vt'g' ~tatll',(!P DINSDAG, den 19den JULI, 1~98,
OONDE'7DAG, 14 D,'3(1./0' la 11f:.' I'.m I Ttn lt ure 's yoormiddags, bU te wooen :
20 Eerste!( Ias Paard l'n ,W;II1f1lW ,It, l\anLliJall'Jl, de hl'('f'\'11 ::;C'II;II:O;~:f'en KII('!I, du Kiqzcrs too-

t spreKen wllca.
Groot, ,terh:, en Ifl !;"l"I,: condit lP.

Zij zijn mn zur~ III.!.il·k(\cht In lll·t !f!t --tC'
~trict GJi'illalan~ \ït"I, l'~I'lIlt~cstal,. , ,. ~ "
mt den heer lJ. l ys ZIJfi Stock. .' , ~-._, '_ .
__ J _J~ HOF~Ey] tn ZOON, A~slagers. ,;__..~~.~ ~: . :' ,

Publieke Verkoopingi . BELANGRIJKE VERKOOPING

Ol'

DE ZUII>-AFl\lKAAN

ONS i'ljt'i
HOE MOET MEN 8TE1UfES ?

DEZg vraag hebben wij herhaaldelijk be-
antwoord In verband met de elektie VlUI

den wetgevenden raad; doch wij achten
het noodig de zaak voor de wetgevende
v.ergadering ook te bespreken.

Het &el"llte punt la: Jlm kan bij ek L'er-
k(ezing van rit wetgcvcmle t'ergade-ri'lfl
111(11 pillmpm !--d. w. Z., meu kan niet
m«er dan één lI\8m aan een kandidaat
i"ven.. Ala men net voor één kandidaai
wij stemmen, dan moet men zijn andere
'stem weggooien. Elke kiezer bre~ !lijn
Item uit door ~n kruisje te maken achter
den naam Tan den kandidaat, voor wien10JOlllaIO leabler 8D Trut hij stemmoD wil.

MAATSCHAPPIJ, Dit klinkt heel eenvoudig, en toch zijn
er honiierden die dit nO(!'DJet wet.n en

,No. 4, Kerkplein .. ·K.apatad. ook niet verstaan, Wij kunnen niet eterk
. _0 .... 11. 148, genoeg bijde kanIlidaten aandringen om

.~'•.J toch vroegtijdig voorziening te makeD,Tele8n&t il~ a4rea I i, nnlLITY." dat zij op elke atemplaats mlnaten.ll twee
. ~ ~ . •.. nten "bb.n bi"".n .n .... 1

moor buiten. Het werk van deze agentenOpqetlohf31 1846. II eenvoudig om de kiezers te wlJzeu hoe
~ zij hunne 8tembritlfjea moeten merken,

Kapitaal.;. ... £26,000 en 0:0 10i) te aien dat alles ge~eld toe-
ae.erW:PoSá4I •.• £66,800 gaat,

......_ Maar, vr:ugt iemand mil!llChien, III het
Voor de A.dminla!.ratie T&U Boedel .. III dan noodig zoodanige agenten te hebben?

Alleen het besto materiaal ge- EfBtJldomml1l,al. E;:nClltearen,Adminiltr&- Ja, zeer noO<hakelijk, als men naar de
bezigd, en allo fooien zijn glJoaseero tt'liri, Voogden, Car"ton, TMlIteee '1'&11 ervarIng van de afgeloo}w.n elektiea ziet.

d b'lli'k'" I 1 IUlOlv.ntea Boédell en ond.r H.welijlu. Hoor wat schrijft een cotrespon· dent, ...mop 0 I ~ S"" sc laa, ovel'OOn- toonrurden, lnepektor., A.ligne_, Agmt. ....
komstig met gued work. JIll voor lnrezetenen. eo NietrlnjleHtenen, ontvangen gedurig private brieven van

Liqnidateuren Tall OnderliDge llaat- dezen aard: -
EVERA.RD DIGBY, tehappijen;eD Firmu. ." Zal vanwe~~ 't hoofdbestuur of de

L.D.S., RC.B., Eng., V, or d~ Invordering van Verban- plaatselijke Bondsta.kken- of kandidaten
Vrae:;rr van de [,>ndUlI T'IJdh",,""ndt~ en den, Wissels en andere SChul1en. op !lIke stemplaats (vooral de verafgelegen'

ChariIJ;;C,'WS 1I,,"Pila.l Voor lej!ning van Geld op Eerste plaatsen) niet ieta gedaan konoen worden
Br:sTrUHJlEll.. Verbandein van Vastgoed en ander£ om ue :!lakeu beter le doen loopen? Het

goedgakelJrde fecuriteiten, het Be· l'
leggen van KapltJ.al, den Koop er, 8 Vuorr!l noodig om bij de 8~mplaatllen
VerkOop van Vastgoed. en andel. iemand to ht'llben om ue kielleM! vooraf te
éijlendom.' ontwoeten. B:j dtl hoogerhuie elektie zijn

-- vele 8temm~n verloren gegaan uit 00._
kunde-wegl>lijven. Ik beb met goed
gevol, l!omwiJen, 'terwijl ik bij de ,tem-
bUIl Btond, terecht geholpen om te weten
waar het k"uisje te maken. Laten ona
voormannen en de kandidaten het OOI
ook op de buitenwijken houden. OnH
tegenpartij doet het; zij werkt oYeral.

"Nog ieta, met UQ kielling onlangs van
dell heu RABIE Wal! er ID een boek van
het volJkornctschap Scotland een aantal
kiezers dat nieta VaIl den stemdag wiet.
Ah m.n niel op die plaataen let dan Vreet!

ik dat vele stemmen weder zullen verlo-
ren gaan.
"Ik we"t h, t, het kost vool mOtlite on

ook geld o:u all8JI te rangachikkeu eu uit
te voeren, m:nr dit ie het Wilt ,le Afd.
kaanderJl m>lf'r uehooreu t'J <lUt·li. 111'.'1)
kan oaderliug' vf.'el dOl;ll, '1'0',)1",,1kid de
llvnds:akkl'ln J'J ouak warm opnemen. Op
die wijzo kan mou me0r doen dan men
denkI."

Een ander corrUl'pondent I!Chrijft I "Ik
kan owe Ranmerkingen onder 't hoofu :
•agonten en ballotage' uit eigen ervaring
beVetUgeD. De 18Hl'll Vin nieuwtlbhd6D
.ijll IOJIUJ al to i'QOIfd· ~ k 4oDk'JI

HET heoft den Heer uehaagd op d~n
!tIen dezer. tot zich terug te uemen'

WijDgeliefuen ond.teD zoon ,IAN, in den
Depal·temont voor Publieke Wel"Ken ouderdom van 15 j ..ren, nadat llij op den

, 25ste12M..i, j.l. tot ~icu h'03nomenhad mijn
Caledon Plein, ollelste do{'hter HACIIEL, ·ill deu oud~r-

Kaapstad, tl Juli, 18!:18. dom van 10 ja.l't'n (beiden aan ae hart.
k,waal), en mijn dierbare echtgeuoo~
J:<:STHKR ANNA, geboren Liitlcr, op den

I' K 8".33S. 19,1en F<'lbruari j.l., in deu ouderdom van
AWl: "tad. 38 jaren.

DE On'del"gdt)ác'DdL' zal ptlbl,ek
doen \'e't"k(j"IH'n t'n Kantore

van~' ~;~'~(~'~'~. iAMERIKAANSCHE PAARDEN EN MUILEN,
OP ZATERDAG, 76 JUL! 1898, I, OP DE PARADE,

800 Mudden FmJe Haver,
200 " II Garst, MAAN DAG, den 18den JULI, AAN8T.,

de aandacht Van een ieder waardig. 'fEN 10.30 URE.
Een wat verder zal wOI·den aange-
boden.

VAN
Tak: 34 lJoofd Stra.al.

Purt EIi7"~lx:'It.

LONDEN

Tandbeelkund~
ANDlUES P ..PEPLER.

Franschhoelr,
7 Jnli, 1891tInstituut,

BEPERKT,
VItder Kamers, Groentemarktplein

W. 1l0F'DIAN.
W. H. F. I\.LE\X ..H~lnl!l·l·.

Caledon, (i Jnli, lti'.J~.

WELLINGTON.

Verrotte Tanden gOBtopt in tot hunDE beeren GEILllI!DP.RS HALL h()bhen andermaal oen sch('epslading vroeger natuurlijk gelmiik hers~eld
van 15 Eersteklasse Amsrihansche Paarden, Auteellerries en 35 lissourl I.Hu . Tanden Zonder Pijn volgens

gela~d. D~~lt.' ~~rsUJklasBê pieren zijn w~7.enlijk een Sliporiouro Lot, i~ ieder bekmuo methode uitgetrokken
Pr:at:btlge Condltleell geschikt voor' allo liefhebbers van goed V re. ZIJ
zIJn tegen groo~ rUSIco en onkosten ingevoerd gl'worden door de Eigenaars, Goud ~top80}S.
die) ..0 het ptlUhek kunnon aanbevelen. Kunstmatige Tanden, passend ge-

Yerkcofling op du Parade op MAANDAG, den 18don dezer, 01Il maakt door lucht-zuiging, alsook
palf--elf ure. Te zieD in de ::;talwn, N0:...7 -4-, LangE,lwarkt-Straat. zonder platen, volgens het stelsel

J. J. HOFMEYR & ZOON, AfslaoO'ers. bekond ab Bridge, Bar, en• Crown werk.
Publieke Verkoopi ng'

\ .\N

Bebouwd Erf,
IX DE VOOHSTRAAT,

OP Dl"NSDAC, 19 DEZER,
PUB='IEKE VERKOOP~NG VAN

0. "', amtlAB. ~.

Een

•. ZAL dl' Otl')l'rgdl'd;p.lI,j" .11Ilhlieki,'VAST'· EM L·OSaOED'laten \"I'k""I'I'll ZIJl' \\ ,,,'n,'rf,' • t~ __
gele~(,ll af': hO'··11 '\aal"Ol' ~taat ('('f] . I
goeJ gc! '(III ",.1 filli" unrl"r I.J Zl"'t'lI - TE -
Da.k, bIJ\at kildt' t"Zaml'11 If' K,.III<'rs
sommlge'lI daill· ..·illl :,]lljd ,L::",.I ';".
buurtl ZtJ!!, I)I'I!"'.' li' ::-'t:ll ,'f! B'llt"II'
vert fl,k, 00k Uit' it'l' JJ /.l'f',:U Dak.-
Er is llrltn I ,,;TI;..:r<t!lJ en el'n: DE Un,lt'r!!l-tl'okelld", bc':;;lotL'f] h'bbendc van WOllnjJla.~'."i It; ver-
Vnlcht.'nl'()lIrd.ell \,,'[', kor h .I,. "n'tll] UUdef'l'll, zalLJp .
zeer gefl·IIILt \'llI,r' hd [li"k"I~' ,'un '
baksu·etll'lI.

Ovcr Hex RiviRr, Dist. vVoreester. ONDERWIJS.
Wat 18de groote kweatlt '.

"Paator," een zoor g<"adJt".. kdd"'.""1
en bt'llntwoordt del:O vraag ill ,,"Il al"I"re
k.olom. Wij behoevell niet~ biJ zijne \'."',r·
de. tt. voegen eu verlrlJu wt'n dat ze ,I "·1 ,..,J

IDgllDg II III leD vindelt in h", hart 1.11. ',I"
volk. Wat helpt het d"t I'('n _"oli< '" IJ
bnmerkt door zijn god~tlieut!tzi!l, ID L,'n
het geen gevoel heeft ,,,or rf'cld "I ;':'"
I't'Chtigheidf Men U!(W! in utl1.'·n,.;, k',t·
strijd partij kiuzen. Wie zal zielJ ", : ,"'li
aan deo kaut van den onreCL{I·a:,",j, ...q,
Mamw()u en ~jjDe ll.aul,j,I\lo;:n' Z"'" 'J
hunne bestrijd!'rs, de waf(' "'wl,d,·" \.",
de welV-.&artViln Zu"J·Af,·i b. l. ,,,I .,: ,'"
in 't werk lItellen OlD de 7,(>;:'" k I"j, ",., ,
olll daardoor on" I,md "ll v .. lk Uti " ,•.,

derf te r"uJ,,,,, ~

DOTl(lerclng,
\

PPLIC.A'l'IES voor dc ootrek-
f king van A~si~tont/ e) Il/d
Nieuwe Republieko School, Vrijhl'id
zullen door den Ondorgeteekende
ingewacht worden tot 30 Bl'pu.'mber
e.k.

Solicitanten gelieven in te zenden
de bij do Wet \'el'l·i~clJ!,e bewijzon
van bekwaamheid, goed zedelijk
geJrag cn Iidnnatsdlfl li ooner
Christelijko PrOlvslantsche Kerlr,
terwijl op Luit.mlandsche cerlifi-
katen een aanvullingEotOxamen dient
gedaan to worden. :Voor hot GlUU'aDU ...".CJt v"u dIJ F.erlijk

Salaris vooralsnog, £90 por ueld, Hochtscbapcllboid eD Getron.bei
.. "_1112PeMJOurn die VeraGtwoor.lelijke POli

annum, met VMJ l~gieB. Billijk~ hee bekleeden, bij bet betal(1ll van -.n.
reiskosten worden na ecn jaar dienst Jaarlijklcbo Premio.
vergoed. WDe Poli8sen der Maal.ftehappij "(,,

Werkzaamhoot.ln te beginnen na' tieninont"ang>ltgenornendoordelmpenat.
de September vacsntier j Kotouialo, 'l'ran.vaallchp en oranje., V"i

.t.at.ch. Regeerilljlen, Monicipaliteiten I

A. B. W. VA~:N lE KERK, Aldeelingsrad ..n, B!lnken, and.re Publi.:
. Hoofd Onderwijzer. inrichtingen eli .Maatscbappijeu.

Vl'lJ"he'd Z .. R De ~!cteuren komen eiken DinId" Oll
,1, ..A. • 10 'fa bi~ om ZakeD af t. bodei..

2 Juli, 18~B.

DIR\:KTEUREN: .
PAUL DE VtLLum,S, Procprenr,

VOOPZITHR.dezel·... Il'lIRr, nOI.L·~, F. W. MILI.S,
II .. t. (lIlIlPKl(~ li. M. AI.l,tn!l~,

C. M. IhulUD, ~. J. EA'I'.
Deznlken die ben 1I'enschen aan lA! stell"t,

~jev.n hen te nomineeFt'!! al. .. Dt'
Kolonial. W_UWt r ep 'l'l'IllIt Maat-
schappij.
~D. InllOlnnte Tu wordt bMtierd

door den Secretari8, voor ,"tlDI dadeu d.
.l4aat.ohappij verantwoord.lijk sija al.

WAARBORG TAK.

Deze t~l'('!lL' Illtrllurltcfld,· ".·Il" ••'no '
} ~.1 '. ,-. , 's morgens ten 1.0 ure,16ru v<x'r "<'!le \lil:"'L'II·,·nd,_. gl.ld-
beJeggil>:';. l'I!I:'!'l'k laten VL'f'k(){lpen op Jl) plaats zelvo:

~TEI'll.\.\l.,-'; ::-'(J!.U.\!(J\,·' I. VASTGOED:-IJcplaat.:i "GEDEELTE VAN PflILrp~-
!tI. L SMI'l H & .CO. ' DAL," gL"l"~;(;1Jab uoven, gnot orJtrent Ili:! ~lorgoil, met staande Oogst

A!slagers. ViLli nrlltrl'l,t ~f; mild Zaad.
Welling:ofl.~,J "h'.h. I i),,(;J-:fl(ll'\\ï~~ zijli: \\'llOlllt1li.;, ;":Tt)i)t cn hecut "elxJtlwd en

I gcncilJk Illgericht, ~t'dltm, \Yagenhui", ::;chnr('n, enz. D" Tllin is be-
plant Ill..! ailerlci ;;oortell VrucutlI00!Ucll. J).J g"0hUt']" plaats i.:i iJJ"csloten
door Klt'illltlf('11 ('11 cpn Draatlheining aan f.JWl'(lfl Stulldaar'J~. "L\A~(;:::I!'. I'Df\ lil i.'1 l'II/'lt,I;" Y .

• :Scl,nt· ·~V'lJ ...lJ"k b, \'~11 .Ic:> he. Du waHI'u,' :van . ast~ord in :r!t}!''' i I.I:rt .::; zoo goed bekend dat
pa~de:J 1,01,' 1(,,, lJ" i,· \"), 1 ...,1,)>[ VL'f'dere aanbeveling overbodig 1.1)'1 (..ljtJ.
VI' deD .. ".I ',.',' Ih. I,'t~. dr, ! II LOSGOED' 'L' cl '
1111' ge:lll "Ill I ',l,r i·'" ,I"k lP wurcl.n I. .-1' L'I'U~lIe CII go"! gedrl'.:i3l·erde '\lIll'rlkaansche
vt',~c'1t -I IJ I ,Il I'"rd (lichtbruin Elcls. 2 Paarden, 1 'VII~en ml't ~rrckgoeJ.' 1 Kar, I j'?arTuigen, 2
mnMe) ) . ":: :,cl!tcr;>rJVlen, kol. Ploegen (dubbel- ('i] l'ukel-\'oor), 1 Eggl,,;2 Groote Zeop I'ollen, en wat
ble~.w:t " ,"·C'htt'JlQde' "illl rug., verder z.al wordenaan~eboden,

,G.'t 'I; iL \ A .... ELLIWE, '
• :),t'":mt't'ster. I Worcester, G Juli, 1898.~pringbok, ~tlw.,kWU;.';ld.

1JulJl 18~IE

~('Ill Tln':IUCIIT.

Beaufort West Bond

E. F. SXYDERS.

De llecretarie van de ("illl!!Ii" . r

T,lezicht kondigt eldeN in ,I•• ~ 'I ~..'
aan, dat zij op verzoek "aD f'~'1I,kr \.
zitters van oen uifltnk(~I,.,,: "".
kiellaideeling Beanfort Webf. ,J"I

VIln de Algemeene Ben""u;r"~,,.
ring volgeul! art. XVI (') I.,,"fl ."
tIei'll VRn uen 2den AU2'tllltll" . ,(
21.sten Joli. De redeneD - w,.n,I"li 'J','"
kl:'nri~ door de cQmmhlsie a.Wiie .. el." .
eo wij twijfelen er Diet a.:ln dat J" b.l:,·
del wij le dercommilile ali'w'- ell .,Jtd.:v
UuN al wonltlh

J. J, THERON, A1Blagu,



I h o~~ van &aken
"Is t r Diet syIlLeIll.tilICll ....
I goede 8t"1Il1ll1!lD .... ::
Ivorloren g-.uw D. _
il couutes behooren te ...
J eboorlijk doo~
dl" n'orwaLlé algeOl_

lt Onze lIlen80ben ._
, -Ien reelit maar IOlIlmllJtll

I;; !. ocht 0 a~ngewllkkertl wo,..
knalleen I lor de kandidaten

I rsteu It-rd 10 elke wijk: Ill'-
I I I an lere aa Ik Tlln

I IJ lal y,ge"l ....l1 hij
h I IJ"II op dell stelD

lo kandldatelJ eu
veel aanuaeht aan
wiJden en de bn]

u ver" lal I )(Jllen Dit mag niet
I Ire en geen klaD 'II be.

IV ven 0 "erkeerd te

I r J ft ~ en dm!,! moet gij
c • "I lawn 'I"eretaan, ~II

r eoeveel stemplaat.en mo-
e I r "Il ornetscbap te zorgen
u zaa k vau groot belaDg Bij de
, e lek '" he I en wIJ vele ._

omdat ef niet genoeg stem.
reu De kandilaLen behoo~1l

• mpl~tilen mogelijk te
'"

I.: pen getuige0l8 Daar de
k. bJaten In alphabet.iache
uukt'u de agenten der tegen

u gu le ill de kiezen Le lJliI.
!. J le n ,un du ongeletterde

lJ bet krulliJe moeLen Dla.
el ..I ~ le "Z;Ill"!! niet knnnen leien.

Jat ~OUlm g" k!llzere dIe gel'1'fP'
(lil j r l~ nde wet voor d.

I' ) met knnnen
bll )J3<1I t dat de ltemop-
~nl ZU k kiezers moet

I n wtlnsch van deu
tH ran dit Le doeD
or t"ge:J partIJ aan
u t g~ ~ tHnmeu
Het IS d Uil zeer

ld kul :l ,t8U om bU elke
te hebbeD
bulten oru
en In te

eu agent die 111

n t't'U aanstellIl g
Ikit lIlo.!t voor

rk

..~LLERLEI.

P ..eIO!L
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w .. n le "I III v (H"11C!ulIlIDIW wijb XERX EN SOHOOL. Dr. Te Water te Graafr-
II va I Il I >o1H1 er op te wiJleD, (té - 'D-'_
" Y"gtJlk ~lllol tt! eeu ufgdvl&i&nhgd" ~et.

Ir I" \ I'("weene BeooemlDgnfll'8'llde-
t.: ka ze lt II [718 art X II «(,)] Vol
" or \.11 ( ) (I) moe; dew RflieVBar

I ~~I~ '011 gtllooC"bn,,( onderteekend door
I \ )< rz Iter en secretarts van deo

J kstnk voorleggen, ot In gebreke &00-
1.1 !i I"'\'IJ" om de andere afgevnardlgden

, rt ;.:t n dat hij werkelijk af"evaar.
I" 'lu I lelle toch art XII der con
.. art Xlolldeortgave)DanwkeurlB
r vo rkoming van ml8Vel"lkand en

Dat leze herlnlwrlllfJ n~lg 18
a cl tak van \cht.,r Paar}, die op
I otlmmgnorgsJeri ng '1"1'0 den
Iu J verzuimde eeu algouanhgde

t: .. u dus beden voor dit doohp6-
I • t v ega leren De volgende ken

, 11':81 reekt ook voor zIchzelven
Riebeek WflIlt,

7 Joh 1898
W~g~n8 ml6ventaod bH

van d..u Afrlkwu:der Boed
g w."J"" huune af~evaudigtlen

\ ,en ~u Benoo.nl govergilderlng
, t o 'I II .1 ur) tOUgehoaden Wor
~ ;; v I..e lO .rtal<el XII der con

gok ze I Dd II ""lIl1ngsvergild rt0tl
• ~ aa .t.a.ouuen Donderdag (deu U.!eo)

CIVIELE ZAKEN

De Paarlsohe

- lAatRIedea ~ InIY_' dr
Te Water te Grul-Beiaei'. ZOU unkOlUt
... ieta oaYWWaOlata. Kaar daar hU de _
rea.heid 1'l1li .,...... ft1en illDeI' bmtell
"rieadea ID de I&ad _ eD 'Ua 'I"erbljjf _t
een laaJo IlJa ba, werd bel weo.cbeljjk II'I*ht
- bjjeeakotut • ayODda te bepalea u le
half 8 Dar ... de BOatI zaal JtamptodyoI1'IIII
belaapleDeDde. 1I1l aUe ""'- 1'UI "" di
lItr Irt. TUICbeu ,_ eD CIrie bOadreCJ per
_w_t ... ~
Dr Te Wa_werd lIMl ~Ie a-tcIrift oai-

YUpn 811 aDder laid. toeJwch.. beReeg hU
bet platfOl'lll en yenocht du beer C 8111C1Ok
_Altter 1'UI deo GftI&I aem.t tak van dea
Bood, deo &toel le bekleed. De voorau.
venrelkamde iJr T. Water ID ..... te ...oord.a
'0 "'oef hem d. "ergad.. In!l' toe te aprekllll

Dr. Te Water bot I _ode ea Da
NDlp IDleidende aaom",Juupa pmaalct ..
b.blien ..._ op de 'l'erdrUide "ool'ltelho,en .-aakt ID d. Eaplecbe per@ • .Ih het
k"ua daardoor 'f'.. ooruakt De vli'alagen
.... aand. dIi beer '" Boe:':'D Van HeerdeD
'III een Port Eliub.ul blad 'IIJ'U1IDinfame on
waarbecl.n
z.u. de parJemea~ npporten !ila gele

pld IJl lI8DIP ~ blUea YenebeneD
wareD altent ~ Wat ~ bun partij
11111 IJl de aeb&~leii wml .oI'f1'Dldif, waar
moreiii&. of 1I1tr1atea bl 100 yerdriaid en
yerricLl· dat d. 0IIf1IU1ip iDdrak ...eik lB t
parl_Dt er door ..-.ki "erd Dl~ IJl bet
Iaod .Iekt _d. 1Mbbeu. Er "U .. ne _en
."ennl OlD bet land in bet dwater te hond.n
ÓDld. landelijke putti al&ool 'l'enroerd "oor te
.tellea.

HU ,,_ yerder er op dat eT voel geld se-
lpandeerd aal "orden ln dIi _Iunde elekt ..
doordellapltaJiateD tea .inde hlUloe vorderf.ljjke

SaekI.e kun_ 'OW't'oereD Dour geld
DlODIGuard. arbeiden, lII&U IJl dOD
werkien vryw.tlliJ ...... a een vrvwilli,rer

betoekende o\en yeel ale 12 bDurlingeD. Na
MngeiOOnd .. bebben dat er oDder de Holland
achll bladen ook Millie "aren die IJl het&elide
bootJe 'l'Ufden ilO! V Te Water yool1 te be-
danken voor tbet y.rtroD"e~teld Hl beDl CD
1110oollep door d. taklr.ea die hen alreed. ge
oOlDloeero hadden 'VOOrd, komeDde elektie ale
blIoDe kandidateD ook Yoor al de re80lutiee
le~rd op venchllJoode verpdenllJen en
IeIe;raDlmeD eD bne""o bem toegeolODdeD
goedlr:eur"nde den .tap dien hU onlanp ver
plieht "ae .. DeDl.n door al8 mlDuter 10 bet
Srngg k.hlDet te bedanken Deze haDdeI
Wil'" werd .berk door zuoe tegeo.tanden ver
oord6llld docb dat w. Jo .. t Yoor b.m de ~te
waarborg dat hU recbt bad Spreker koo met
langer meegaan DIet de pohtlek der rageenng
eD h \te houding ~uover de Tra08 ......1 Ook
met de fi.kale politiek der regoorIng koo hU
OIOtDIode gaan de I'9g66rlOl oebeen goreed
geboor I.e leveo &ao bet I(Crc er om de bela.tlO
gon op ([rean en \ lect<eh a te nemen lJe
Loor I bevelkm~ werd \ 001 mlDJcr II ad l go
nomoll dao \ roeger Too I bIJ ZIt) hct
mLOIKtoneaan8100t .. as cr geen plan urn ui de
mac! t lO handen der .tedeluke be olklDg te
gucn Maar nu kwam meo met d~ rOdl8lrl
bul I II een weldoo dacht plan om de macht
rn banuen dor 8t.eUeluke partU te ge en Wat
.toDd hom toen te doe9 Hil kvn geen ander
weg vol,en dan bU ged l~n hau Het wa. zeker

Kriel heefl het beroep naar Allee dat cr ...et de grool.e nltga\en III vorL.~1d met
ruodcrpe.t deo Langberg oorlog en d~ ver
olludcrJe "poorweg lulwmsteu eon tekort In •
laod. ka" wu Z I I Hoe. u dat da opoe na1kt
wordun md en do prog"""'le en d.. meerder
h",d dode I II hu belo< fde erkrege
(Hour) Dit 18Ircm:lkkoluk te rilde Op le
boeron ue\olktng zal den lut '30 erdere he
I""til g gelegd ...ordp F..ene accUn. bel.s I g
.. ree,is nan d h,md gege\ n cn tal .toll g ou
der auu~re \ 0 rgCftdu worden l'u raa;:t
apreker IndIOn d. biocl eli voor I t:p 19 aD doo
l:x er Il • re nd worden wtlke elf.kt m ot <bl
blCt no ><Iwondigop 0 ze dorpeo go lcm afhan
kcl Ik an den ~oer u t"denen ZIJ' lil n
oam n moclt:n a bleru tgaan 011 all"s
WeLt :le gevoelde h I dUIdelIJK d~1 het 'I)U

I IJ I I *a. om DIet mede t6 helpen de l:t.Ddo
I I<tl, ollemg lo gronde te richten un t ufalde
h I r et lot hul. n pi t t Wllo t no h hnk r g
al. 81er 10 te &end"n Ietwelk I I zo der
aar~ I n doeu (I ur le to.JU!chlllg) .1111 I ad
!lcb leKt )d. annlr",,1 te I bet m. ten Il et
do olie \eflltandhoudwg dat bU d, heg n.etu
~.n de Afrikaander part I toogeda." wa. en
.. rd door uen premler vertekerd dat Iet eel
kwestIe zou zIJn \ au ge\ en en nemen Maar
DU wlide men door d, redl.tnbut bIll alleti
nem n eu ot. ge\ eo Meo had hem ook gc
kr tl'eerd omdat hIJ zoo kort voor het parl~
me lt W,," afgetTeden SprekOi bad och ter zoo
.poedlg mogelilk hedaokt nadat hIJ vernokD
Lau dat dc redatrlbutleb,lI rou ...ordeo
Cltud De blaam moeKt uo de de Ir de
geril g gel ..gd .. ordell die niel etJrder de bin
&an het kabinet ha<\ \ oorgelegd Op deo
etr.ten d"!l der L Itwg werof nlO de b II keun,"
geguven ten elOde te verhlllderon dat een mot.e
van ,.antro I.en zou worden lDl{ool6ud ~Ien
had gc.prokcD 'an t"d'el'8ptlhu!( maar WlUl

m Uiot cnn ge.l.agd de ,erderfehlke red .. tn
I t cbln te erblDderen' Bet Ian I moe.t
daar oor danl<baar wozen Veruor vorde,hgde
"preI" r ~U' bandel"'lJze In &ake de motlc \ an
wantrouwen Hl) b.d met. gedaan waarom h I
bel!<:h~amd Leboefde te zOo hIJ bad let.<meer
Oe<'11hU had nn met !tO()\eel gedaan aI4 dlege
nen d u hem ID het hUIS veroordeelden Hli
bad biet zocveel godaan &.hl b v sir JaWIlI! Slie
wnght Vraagt aal loden boeveel lobbYlOg
door hem DIet II gedaan en door k >lIeg..., yan
hem W",arc 11 III daar niet weIdlUl! \. ge
maakt ID do (; pt T, ntH dIe zoo, .. 1 te zoggen
bad \an Hofmeyr tm hemzeJven' Wu .... ren
lIlechta ouder OWl eagene partIJ bezl" raad
plP.egden met dlegeoen dle met on. wareU III de
.I~rkc pogmgen die "eloo oozer \Tleodel 00.
,erteld.n aangeweod worde" om I co ontrouw
te waken (Lalde toe)ulchlllJ) "preker WIJ;

trot..ch op hetgeen bil g*rw had Er ww;
meta dal nlCt áer wereld opeobaar konde ge-
maakt ...orden Konde meD d..t zoggen uo
den auderen kaot HU 'II'lst ... n genilleo waar
drelgementcn ""brulkt wcrdoo tellen leden dl6
met OIU .temdon HU noemde gevallen waar
beleften \'110"ondel'l!teumng milt geld gewaakt
...erdeo Op alle maweren werd getracbt om
loden om te balen, wet ,een ander gevolg dao
dat UIzo partIJ een glorierIJke o\erwlUning be VERGADERING ( EI1UlDE:S OP
h&:1lde hU eo verdeelmg (Toe)ulchmg) ED
nu moet lOen our het laod

Verder weder logde spreker de bewering dat
de Bood geld Dit d, Transvo.al ont angt C<Jr
de eleklws Teu slotte ~'" silrekcr du u !"Iag
der eIelttle • .ou geheel a{hanoen 'an ac keLt"
Deden ZIJ hun phcht een leder zl) e gen
krmg ontwaakte ." voor do ge lU"(:T die drt: "
den en .woOOn zu I\Chouda aan .choudcr dan
kunneIl wu met ander. da do elektic ....
(TolllllehlDg) In de hoog"rhUl" .1.!olleS had
de Atnkaander pertU de meerderhe d '10 .t"n
me r h"t 0\ urgroote getal vali k e..afueel II

IrCIl Deze meerderheld &al grooter • Jil nu dat
de,progte8SlOve. \erklaa.rd. he hl e ",at h n e
hedoclll ~ K De t I"""hen elektie_ (te !leaufort
W st \\ edchou.e cu onlango te WOlcoat"r D cl
wo9l1l1wnde dat dUlzeodeo pooden n:>.arf!<Ylojgd
werd door de oppos.tle ald.aar u ~egevcn werdel)
lu>eft on.e partIJ Illen gewon en E met de
goest die er nu entwaallt IS &!'IJ.,n 11' I • hrtt
r"l dit den .trljd kom1u (1 oeJuldl ng.)
G~durende de a.~",pT3ak vao dr 1 c Water

kw~m do ed heer Do TOIt de .,erg~dcrlDg bm
0"1 6'n werd \ or.ocbl plaat.. op bet l'htbl m te
nemell Een

Du o~r .. llpl' golf nu gdeganh Id om "ragoo PI"""
tu dl ijn aan dr 1u Waler w!lamp oemge heeren
\fa,en dede I dro ru mie en tiJd Q ltbrekeu
bed" .. op te nemen lll~ook de • mpr:1ak \an
den ~~J beer Du faIt die In on8 volg~Ld nommer
v 11. benen lullen

D ~root.te g~e.tJrift., u·ndra tt
n • " ....de du vergadénng
IJ toulag I' verItort u I lj c. (;,

ZOlmAD JO JULI, 108 -(Yoor .. -.. C. W B,._.. a.. ,&Um-
_kkm lIWfll.raat )Groole Km.- a 111011_ (BoIIud.cIa>. ..

8teytlor ea llYODda (BlllellOla), ... De leer
ZeejJllDl- • Mo........ rw PiUUr .YODd&

aJBoa e
Papendorp - .lKorp.. da. De

s.'t'VDda, da. S&enler
lIaitIaDd - IN'uóIdap, 380 ... De ....
Haao"..vu.tXapol._ aIIOra- - llYOIIIII,a 800m3
Bogebui.- •.bonda, _.. GJ WilI-.o
NteD". Kerk, B,._tnat.-.~ HO

u ... onda 6 30 oarl da. C 8 Korpa. r

P 8 -Collecte tea beboe" 1'l1li liet lIDhOOl
fOlIa
Ned Geref. Kerk, BWIeUu1atnataal_

Eagela~be di.alten .1rIOrr.... 19"30 ea
I .. oud., 6 30 da. Boaaaa '
NB -BIdDar ~'t'ODII _ 7 ~
8t S..... - ""OI'J'" 9-30 ea II_"

6 30 da 8poelstn
E"'1lJ Loth Kerk: 8Vandatraal-. Kor

~al, lO Dre (Hol1aadach) dr Z.Ian 811
.. vonda, 630 uar (~) da. J ~irap
ZoD~bool teD 2 4b -&.adiaanaa di-*,
330. da. J A.wur-Wood.tock La~
ZUJ, Zoodagacboo tea 3 are I ayonda, 6 46
(EngeJ.cb) dr ZUlo
OroeDepunt-.lrIornlll, 9-46 (Hollud.ch)

Il 15 en luond., 6'~ ure (~) da.
E d. Beer Zonda,rucbcol tea 3 lire. '
Bondeboecb.-'IIlcq.ol, 1&30 (....ood ...... ),

en ""0"" 630 Dar (duka,QiIl() da Il
lrIarchand
Zoid AfriballllCb G... ieht Luptnat _

• MOI'pIII, 10 Ilfe, en I at'Ollda 6 are eerw
A. J Pepier '
E'-- Zendmeka, BoMatnat.-. Hor-

pa., 9-~ au • anmd. ti 30 ....... Dre,..r
Vrve rrotestanlacllle Kerk, Hoat.&rul-

)(orpndiellit (voor klud.ren) ten II ure 00
derwerp 1be Net oi frq!.b av"addieDat,
tea 6 3Jl ondenr ..rp Art ti Hontity eerwa &Imrortb
WIjDberg -lu d. JlCboolaaa!J_ ..... t de peato-

rie.-. Jlotpaa, 1&30 are (l1ollandacb), 011
""ODda, 6 30 are (EDp1ecb) tb A. J L
HoldlOyr, DiA. -
SimOn.iad. - IHorpaa (Hollaodecb)

luoDd. (E!1f8lacb) "" Van LIniaII
Kalkbaai.-. Morgens, 1030 d. P Bou.

DONDERDAG 7 JUU

De Algemeene Benoemings-
vergadenng voor
Beaufort West.

DE COMMIS~lI' V:\.N TOI!:ZI( rrr AAN
HONDI'.iMANNt;N IN IlE Klt;~

AFDEELING

WAAD~, IUCIiAIlDUlll"~
Dellll 'Wyeeoe verdaaad. aak waann ..er"eerd.,. ~ werd ter l..taIiaa <!ener rek ..

~ "oor goederea pl .... rd
ltapraak _erd pdaaa klpn venrcer4er met

d. bsten

Waarde Bon.18broeJel'8,-De COmnll81neYan
T,)lm~M "VUl'EleUI(l8 hooft v ror zich "chad de
kooDisgenng van den voor&ltter vsu het
D.. trlkt.aL.tuar "aD RU3l1fort W~t de Alge
meene BenoemloguerpdcrlolJ "oor dJ' kl...
afdeelwg bepalllude op den hvootlun A u~Ullt...
aanstaande d. I .Iacht. eell dag voor deo nomt
nahe dag ID bet magLttraat.akantoor
De OommWllle meende dat bet onmo~IUk

sou E J I voor Oen Iwkalldl<laten en antiere nOl Je
mallnen on, &leb rour de eJe. ue , lOr te bereiien foor m"::ellJke kla"o .. over deo UII.llg dor
I"..meeue Ileu'-'.lIngsvel'lladenng om bunno

klach(eu Voor Je OommWllle te brei gen en voor
de Cu DIn RIl e 'ao 1oeaich t 00' do lIeuolll.ncor
don bUtlitla aao te kondlgen volgens artikel
XVI () eo .tappen III bun belang
te nernen iudjun ue Il6'lIOemlOlI",ergll
dennIl tot ...., Iateu da:: "erd ulI.ge
g""lc)d Zu WD ook "lUI g,VOOlTeDdat zoodan'll
ulIKlel In yolelaaeD .trvd la liIe! den 1I~.t ..an
arl.kel XII (I) der Pro'lDelale Coblukl le (ala
ID 18:)8 l!eUruk t~
0.. (JODlW".'" ~cblle Kluh dl1llrom " .....,..pen

om <le vooraU Iers d ru '1' lenl" O ...itlk't"t...,.LII
reu In d.. kl .... fJoul 19 U... ufurl W~lt to tu;oU
pl~y"u 0\ er d,t pUI t

I ol II Hol, .. I~t J lJ U u .. " op I"t v"r
lAlgen van é~n diet OOOfilltCI. en mot <le gM
I<eurlng nn eo I a 1,J"r (turw Jl eOt! dcr I~ r o~
Olet beeh kun I £11 at Illoort!e
van d" lnak baar

• • 0 go t dit nU" La-d te pubhooe
I a , a d. Beuoe m !!"v..rgaJeruli

da"l1 .e :lewone DllltliktaheetDlln
ng gebollJon
lf btiel u~ 1"0

o F :1thL.l'I
'LI< r. tter (),.'r ~"'be.lunr

Male"".b !Ty

\V(larom met voor
11oore~sleven" stemmen? EE!'f WILDIl "1UA!

Jaa Kroy aIMU Wil4e1uMi, plettt.e onacbal
dl( 1&11 bet ,teleu "IUI tie lom 't'&D£ I 1211 Gd be
boo ....nde aom RIChard lkack

VOlKen8 d. getWpnl' werkte ,o't'&Dgene
dicbt Dij bet hDI. VIUI klager Laatatgenoemd.
-_ .. te, op den daa- IJl kweltle gelllelde IODI
Illt aua broeku.k lOapr en HyDlan Baily IJl
lpek'eerden daarna de keDler "'0 gevangene eD
..ond aldaar I~ ID eeD melkbhk)e Tuaacben
h"t ~Id wu eeo DUlt.ocbemuot dat :Uager ook
"enlu.t bad
De &aak werd uitgetikt.! voor verdllfe ,eiol

plWI
D. C F J IIuller YaD de Nleo"e Kerk

Kaapelad 11 vertrokken D&&I' Hel'lllaoa.paeter
lontew Itn&ad wur hU "oor eeD maaad rut
gut gealelen Nieuws uit de Paarl

Een danHJCllt III de gemeonte Wepener Je-
houden beeft meer dnn £iOO opgebracbt eene
ID de gemeeote Bcthnhe bracht £3211 lO. op en
een ander In de gemeente Smithfield de .om YIOII
£-&00

KIUN"
Een ge dag~o gele1ea .... dr "an 8reda

t'raltlg .Iek wegelU eene koude vllroor&WLkt
door bet ongeotlldillo wcd« Groote oorust
beel'!CLte toen. tun fam I 0 en oodor • loe
vrienden lIocwel no~ bcdlegcr g hU aan
het I etereo .u men boopt hem,. eder spoedig
op de heenen te • c

De afgevaardl~on der Nod Geref keu naar
de Ned Herv of (,,,rof kerk ID do TraDBYaál
doen vursloeg vaa hunDe &OndmgIn de KtrkbotU.

de lood het
Du rnwlldlng van hot • uwe kerkgebonw der

.endmggilllle "te I 'p.mdor p Vlndt hedeo Da
mldd",!!\.ten 3 ure I I"",(,j

Op JLII "t~ \ r urg beroepen h V3.Q
\\ II k u ~ u ti h91d mot I ) leg"' u. WIlcock.
llIot II ,kmmeu Op du II I ,I ..aren nOt:( de
naUi Il VR I u VIlJoeu U CJaliJlJu Botha (VUl
oGdalc) SI m'l Po 011 (I an:ICbhoelr) KII.I
(13nghagk) 1'or>ld (Warn lIon)

Vao d. Fn""r 18 Luncht ootvangen dat hiJ
togen uen I7d.1 111"1voli g In ~ "lel.nd "&a
Ulllj' komen Iln d.t me" FrlUlCr reeds veel
lIoat l ad gevonden bil de re.. N ft eeo verbl"f
.an ccn ge Jagen 10 l..olld< 'U n ~u nur Car s-
bad ID OUllscbland vertrokken

Op • J 'ur zal te (, ""tf R~J.Ilot een 7.eudlOlf
f cot worden gehou len waarb I prof.......,r lIbraIs
va I ~telleLlb""cb ou d. Do' IIhero van Dar
I ng denJon tegen",oordlg le wezen Up den
.elflon Jag &aJde IUnehuug 'oor arme blauke
wel'JBs worden goopeLld

Dames briefREITZ 0 \

Jult 1898 I reve "aOOH>-Ik ben eensdeels mnr bljjd.
dal k goen man beo "4Ilt r.ooah de~.
sonc' Ilu !.e lteer gun 10 verb&ud DIet poW;ie.:
kc ,akeu IS ~ n>.arbe d en k kan u
d~llk sown gV' hunoer bejammeren
VI08gcu mergeD tot deu laten avo04
bezig btto..l<en af le leggeD aan k,e.eB YIOII
LI denken .Lom"",n L~ kr:ugen Ook bij _
was reo"," ~en balve dOlUDom !.e t.r&cbten de
.km vun uroedur il dIe umotaande week h_
verwacat wordt t. InllJl<:n ti ,.teren Wa.reJl "U
boon L cr daar het leer sterk rereDde h....
'~n ,. U Jur tot, an moqren lo dun naebt "lef'P
()(ml", glH' water VdU het tafeltje die voor
'I Jx,d .Lond en t..rw I bU nog boatg wu _*
• n t 3 .. d rond tu !.asten nep '!lne vrOD... toi
bew M.aar mun he, e man wat zoekt Q!~
I! alf 1roomende Iln woorde bl) ;"l.emDl.. HU
'«tdd" tante later dat hU gedroomd had dU
bU beug was met anderen de 81em nen die bij
de elektie gegc cD waren te "",lieD CDdaar de
heu :Haral eD dr Hoffmao de meel'lIerIaeid
hadden w.. bU zockende naar nog moer .tem
bnefJes om te zien of die twee kandldaten
"6Tkel Jl<luik ""lie groote meerderheld baddaa

D nsdng "n. het de verJaard"" van DleJuIfr
J J oen ~ order I larl Belde op den

u dd"!; ID dcn avond wa. er eeo grOlt &I.Ill.aI
vnend.u lOU !.aar gebo<1rtedag te vieren BU bet
mIldRomaai maakte d. Jouber! eeo nette
speech cu n del aoond vermaakwn ...u JOap
hedeo nad.t '" I a&Il de t,.ful mijl leklr:eIuuen
aangezeteu hadt1en on. lDot on""hal~.~
16tJe! zuoal. draaibord wek de .1Lpper, '
enz Uw"trucks I<.... rt 0 ver t "" hield á. pret
op en rn t eeu artclllko dankbetuIgIDIl aaJI dea
h r IlCJuJfr Joubtr van elk der gu.,
k" rd ,. U buU!wurie
0" J ngcl L"'r :\.u:lr e. D,~;cr () I zoon werd

DI ..dag Durgeu door ds MoorrG"" net ha ....
I k btvest gd met JU '&"Jutfr Allctta van der
l-i! u I I Clutq-held vuut! Ila .t.. "de Zuid..
1 aar! l b welk ii t g ol e J de heer
lt de" I Nic <J Ilt I zooala ge

k ! e n ill egte I k. " ze Ioeapeelde
IJ rw 1 C "JC wareo

n!!eluf[rouw ~ de
au ti"" iJlu degom en
Vtil "no de I loemen

e n .ou LJe a dl n I e.:r RoolDloleu
ht dé page Lo,! wt

nIlakku II oru i delout t:uu ,ader deD
lIendnk ,"D d r sp "'~IIJ;egeveo weid,

( I I otro. m I. e ""ren gekleed 10"'''
... l.mcr& [) bl n I mel~J"" zagen er lief
u.t n p.:a vcl< plw.h ttrw I de page bO)'lI
ce net!.e 'crtoOlllna waakl<ll met bun &wui
Uuweden pakJe. met \\ t .lrul •• 06,,1 ved_
op bunne ptt!.eu

B dd wODlng "l.! den heer 'lUl der Spuy
werd"n fllDke uo.praken gemaakt door dl.
lI00IT""" en Joubert deu beer J ti Mania_
deu I rUld"lfom Het J nge echtpaar "erUet de
l CLarlmet dell Baaud lagtrew om bunDe Wlu.-
Ir vtlsda.,en &:lil bet "!.rand door te bnl1ljlelL
\[Un be.~ "'en""heo ~ergezel4-n ben

lk wa. van plan u eeD lang 6D hnef te lIObrV
\ eo maar daar het I loa Ivd IS voor de post GIll
I te .Iu ten zoo Den Ik verphc t te emd"en.

liet groete

Donderdag I Jun keornen OULe geachte
I"H,.r d. VIIJ\)~n en, !leun terug van hun
bewtk aan .le Ku.pk Iv," Na e.... t)ldl erk
~an 0 crmomdeo arueld I de.e gem.Jente gaf
de kórkcraad '1J1I corwaar le dTie m""4ndeDver
lof van afw<O&lgheld 0 et'" van ru.t We d
lovrgebra I t aa» b t zee.trond I~ het dlslr kt
IL u II onu (. loeerwaarde 18Hlchr.\ondor Vau go
t.oor!.e) cu I aoddO IL'CI~nder Kolon.e en
het och r t dat de leoraar on zl n gum bou Uit
.tap", a le.'1 I zocr gono..,n hebben daar ZIJ

n IJlakcnde gezoudheld un Yungen liver In de
g~m"er te z Jn teruggekeerd Oe 8troomeo
vao arbeId z JO daD ook onmlddelllJk op den
herder der kudde aangelooptln toeD hl) opmeu ..
den herder..taf opnam L I Zondag werd het
nllCblma:l1 In de gemeeote bellend en le..erde
de loeraar OOlllie treffende en weldoordachte
preekeu diU de hOOIden boelden en atlOblteo
De opkom.ot .... @ Itl aanmerkmg neDlende dat
de wmter con zoer .Iecbt J l.argetude "oor dOD
boer I. zeer groot eD vrleo beaochwD .epu
tone op Zaterdag en Zondag eu b'l8tten deo
leeraar eo zune pde harteltJk "elkoDl In bun
midden De leerallr heeft mei grooten "lieD
gedureode &uo 5 lange .vang ..hebedllnllui al
bIer goarLeld 00 ,.",,1 gedaao tot voorDItllaag
op geu.teltJk ooowel alKm&al8cblppeluk geb.ed
Mogo hll nog lang geepaard blUren en lD.taat
lI""t"td worduo hief m d.. Heeren ")Jn~ te
arbeldllD en veel vrucht op & la werk al8D

DI ONGELUK'

MUNICIPALITEITGcvrna"u -Een enderw)Jzer voor do .obool
Jachtpoort "'lJk WUDburg 0 VS werk aam
hedell le begmllen lIOO .poedtg mogellJk .aIaria
.£ I2IJ per JaM bo06VeLl! de acboolgelden t"ee
rondr-ando poderwllzAr1I voor de schol"n te
Le•• utg.kop en Vaalaprult WUkWIlgehooms
.pru t U V S werkzaamhedeo zoo spoedig mo
gelu" te beginnen .. lar .. .t:I 20 per laar eD dc
8Choolgeldeo Obn rondgnnde onder.Uler voor
de. hool le Waschbank Wil" ilhksprult 0 V 8
werkzaaRlhed~n te bc .. lUneo zoo opoe,hg moge
IUk lIalarlo i1.!lJ pOt )U r beneven. de echool
gellen een 1l8 .... t.ent of ....... teote "oor de ecbool
te Vruheld Z A IL

[nu MI~H'\P ]

Tegeowoordt.g de t eer~ J I de "Uiter.
(voorzitter) J il Durr J ;"tc) l'; M nnaa
J il BhgDaul R Muil J I Helle( en J RIlugo
(a'\SllIteut secretrIlI.)

TehulS voor dronkaards.
r

M'I telT -Ik Lel gom.ct llgd om te vcr!.la
r..n I,t de lOmml ....1 gov')rmd met het doel 0111
coo !.el I. voor drunkanrd. 0)'1 te rluhtten lbanl
uurelJ I. om een '"cr gellChlkt uangenaam en
,.~II ger eht lu !JUli' lIlm te bevelcD ten elDd"
le m ntile tuJelJ~ voor het gewetl8Chte doel te
.lIonel Do l'UWmWlle al blIJde lun om ID
v rtrou ...en mededeehngcn te doeo a&il eenll!8n
die b ILOnd..rho len omtrent dit tebuil Dlocht
w.lI..n vernemen t.n 0111.10 hel pral<ttllCh net er
v, I t \ erlek.rea Do oorw Vader 0 Rellly
WI) .ber;!' 00 d. Adllaao Hofmeyr aldur Illn
bereid om vragen te beantwoordeo e"ena I de
• eetan' der comml •• IA de eerw C F At
k. ~t Maty 8 RectoQ Woodstock

L .Lr 1<. g,eode <oor plut8lDg
l" d\F

Een ver1llag wer! gelez~u omtreo tcrf:(~val
len verUOf7.a.a.kt j ~ r koorts eo andt:rt: ltckl-€'f

Dil voorzitter lorkte un dat bet ve ,lag .ut DoSOTll1:.l.
0'01100" wa. eo b verLrouwue dal bet n tel - __ ....._ ........._
ervolg wat br<>edoor ger zal. JU II t .. ordt n"l IeL"we.to Vetn nn81) W.e

I , T 'A; Z .klQ van dr 'all Breda ..noder toegI!nomea la,
DlIel gele.eD v"o den onder kol naJen e I ~n dat hJ thans 0 een g~yaarlukeD to.*-rIIl

cr ..tal'l.8 dyoolte .wa el dat .n ver hand '::"t verk"'ert
runderpe.t gebnllkt we,d "'gan ....n lageo pry- N=+
voor eatom6tn~ doelcmden aanbiedende I AA DEELENMARKT
fH notificatie ..",ngenomen

A J L Honlt:1R

90HEEPV AARTBERIOUTEN r.lle Cape Town Candidates

GOUDOPBRENGST ol , "'!.)KKOII ElI
- - \l-:n1JJII a li. Vllna
7-I ....cler I~~m '1> Sew' I li.
7 -!I oor vso SO 1 ampton
7- 1..n )hc S ., I .erp'" 1
7-Ct .. I !Iel\ '"" I vcrpool
1-uIcDfrag van Adron.,n

"UT'OUD
7-G~ul nl\\f Natal
,-<.. ho lloc \rU ur nur M0ll31baal

LONlJKN
7 Ju h-{ rer telp.p,raaf)- De Brttoa vertrok

\VoenodAjI'm lieg om IJ Ilur nn Madeira op de te
ra .. D Jl .R I D C tl.. arr Vd' Mc DlJIIdaa
a< "' DID 8 uur to Modd op de terugrel ..
8 JuU -{lor t41eirut.)-De Olaa Fort. 'tU=.DQallerliaplorpa 'I"&a 1.ITtrpOOl lIMr Alp-

I!: I AAnU('I" nEil
De bee" R Mioll lelie dal hU III de KAapstad

v.tfDo:nen had ~t de Purlache berg nlct 8&1) de
lIIaolelpahl.lt beboord.. dau dlea nog niet re
tnnlporieud
N*, bet

~... ftII"......

Jul
m SHEilA
Jul -(Iur kleeraa.f)-D.

J W y or J UA W'U l:l'\ on_
t I 1i.J U ~ CO:lceu ra-ICj tt.)\.l

JokSPORT

VOETBAL
~TEJ r ES flO'lSCI1ERS AA~ DES R \ND
Ju I IS' ~HL 8 J I -(I r t.lc~l'1uU)-h~t

HUl 'I v IC U. '1" I vu I ti C ("l1Uoec • rtt ,.,rde
loo..n en (0 ""r&te. Jl t"i0a tie WAndercrt ui
morgea IWDlldall wurde. p~L De lIUOCkOn
.U.IlG ~ Ii~lhlll 'PlUlJICII .. l'ntlQfia .pelta.



TMrtjea u&l ~ Viest Strand,
l)OVL"G~"_'O.DID ~bappij
lJ ..zal Toor bet Tenoer nm pessa-
gierS. bare IICbooae en geriefelijke
c.n eiken Zondag kt verdere ken-
oiagemg laten loepen, cl.erueJ4den
avood~

Vertrekt vao Kaapstad van af
de Theater Geoouweu, Darlingstraat.
8.30 T.m.

Vertrekt van ~ Strtmd. om '
4 uur n.m, . ~ het Tet"W'e:D VaD Tabberta, Kouaen. V~ Lict.eD, Garens, en.

ZOO de P~ers het wensehen, ,
al tQIll' voor oDtbijt te Durban Weg 'T IS GEllAKKELUK OK JaT

..8tatiou worden toegelaten.
plaatsen word~ ingeschreven tot ~:l.a, ..rtO'D..ëI.

zaterdag namiddAg om -tt uur SAD

de kautonm der yaat.8c hap pij .
Theater Gebou wen (eerste verdie-
piug) Darlingstl'8at ingang;

Retour Prijs 100.,
met Dinner te Somerset Strand

inbegrepen.

Dc llid 1trtluIKlia lotJr Culu1.sci1ppil B. Or Lennon & co., P. J. Petenen ~ C0, en 'I;"
Mathp.w·k. ('.0

, DEZUIDAnlllllSC~K
IOTOR OIR ,Iaatstbappij.

;,

KOENIG &. CO.,
Agenten en Bestuurden.

.... ;,,_.,.:..,.:).r_:'LiJ&..!. U· ;.:.....--,'i"
·y'l.c.-;,;rLLJKt: UJ: ..i;
V.d r. £.;:;i.WJi"..z: llu~=:.
- ,t ,.,WT.-a--.._......a;! I.::..... L i'~..i..J~'~ '2 '!:

.. I,~~t.:":: ~!".-[~ :.r.n ..... 1.1" 1&'tIL

D't-:j -:: :"'''{)01':,''-$ .... '..' 1,· •• •· '. - lO4f

if .......~ ~, l.L~• .k '''''1_' , !"" . .L"'~',' '4 •• ~ , ••.~.r~ ~...~,.~:;j·T~<'··,:;..li
t.··~T ,,<,;!," ~,":' •• , .:~ ..... ~ ',;: ' .~

o ; ~e- ! .l" ~\ .I"~" \,..J... -. : ,-
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~k,1 brT_lom. Ik L~I .1.&0'): Jo.
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X,bb,,::h. LR C_, en L.)f ~.:., -Ó,
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KENNISGEVING.-
KIRSTEN & BESTER,

Rijtuig Fabrikanten.
LtOY G~£Y STRAAT, PAARL.

•

J. F. KIII...-rn (!utat 'I'~n de firm~ VaD
Xiekerli: '" Kinteo) en ,\. J. RElITIII ( ..oor
de laat..te ~'ljUl' Sapcrinten.leDt van de
Bergriviu Hijtaig Werken - de betten
Betiel, de Ville '" Co.). in ..enuoot8cb.ap
.eg.an r.'jnd~ 11.18 Rijtaig F~Orikan.ten te
lAd,- Grey Strut, Paarl. Tng1!ll beleefde-
Jijk om de ondersteanin;; nn bet publiek.

.\.11e orJer~ Eallen banDe "pt-ciale Un·
. dacbt genieten. en ,u1l81l met spoed en
-,heid tLtgevond worden.

'..,r·
I~i~. ,

Tuigen eene Speciali tiet.

:HET GE~AS lIEN ALLEN,
"'IIJNnF.F.R,-Negen maAnden geleden
lJ lx""i;rrle ik iD een brief aan u van
d" ~.,(Ie uitwerkiug van nIlr.CYATI·
CL ',I) In mijn Jl"""!. Ik ben GO j"ren ODd
IPa h.·!, :::; .:".~" :M';: g' Ic,!en aan CHR.0:S·
l"';(ill-: .•....Tij.\1 \.!II "IIElJ~I.\Tl~:K en
toc"J,r " ..'I ~.•·~,fip:.! \'itO vt.,I.· hCrot.·rfl,le _l..'"enCt~·

1::11:',(1_'1"1 t.'"" 1,··,,1""'1 d.! HIJ""M Y.mdt.:'r baat tt'
\ ;,)~,;\ "0 L~~,I\n n'lj!t C"('\':.1 aliI'_! J!'(.'f(Jo(lf il1

1(1", •..:,·1;.: :..... "f,k'.\" ,:\fu'n·oHI ver~nr('n. tot da.l
i. 1~;IJ:I' .\!ATICU:" I·rolxoe,,'e en ineen,
#lJII r',,;, •. \t·ur:,l:n. HLtillnatl ..1( en pij lidi
~n I ..,,( I tU iJur.!,,·\ r ~"'hl \('1,,]\\'1'11('n ('n }aat

n,1 !~O\ ... l~ ,' .. r en wIJd H:·J·~pleid {I)it ,"'ou.
r ...,! 'il' \'A~ 1:1":YiILli/~rlw\·lit"JHa:d ~C'Z()II.j

.. \fII \)1 ... ; ..... \\O'HIII';lj~l' ~It'dwljn." t:1I dl(
l' :.,., \\t'1 L :,,:" l,l·t C'~'rJI; cl"'een dio l.t·t.,r .. I--e-"ld" Lt. •. t II t.ó'1 a.ln.

[}~ I..er Jh·". '.~ ZIJL van ~alr.fon~lI.
t3 urtr Van ~lc"'Ju ..t_,UtJ(), ia geDez.~D '&1.

~n .. h;JI.b, ... r "",; .... "".IIJkg.. ... 1 '''0 RI. ..u
,..l1t~tk r'n J h.:b\ N"",-"L, &t.~l 1.1JD lI1uot:t.i~

}fun '., 1.IJL&4""';). "uer""lleTK"'r
,..I ..an u P\,"1Ib ZIc:~lCJ," IolmlllJ.ij !.Jet ave·
",,,n. De ".,.1 .. du.. '" HII~LJlIAT)CUI'O
~ de li;-L .. ..t.. ) •• ,.tr' lJ1a" lluItlg .Iapen lit)

~iJl' "'<lJ v""+,t.I,,,.,.nd ~ediond,
boe .. el de bnr~n "il "ic ...den ... idf:D dal
'") Di..~ yerW'ad,le" JM' LIJ I.,en lOa., -.
lIJ 1... ~..."..lall ..... , en~.t~'g,J. f"" d .. ~..n_
k,...:Lt o.n de KllLL:l1·A.TlCUlW·tIII
l'ILLE"
0. 0 ••,1. h,..., V.n Dn n'nl', faD Jl.eddenb"'l,

•• 'ft ,f~. ,,' ~J ,jp")( MID br>Uf'!L
1)0 h.... A ('J.nu, Urand,!f'i. 11,dJ.lbllrK, C.C

t'OQoi .ll.<l..\iJ ~ '8tt.~hllng. llijn lOOD J.. fill lijD
.. b",'>nt'~'!f'r, .Jt! beer J. A. SlIlt. na wOIl·1.rboea.
n j","'r' '(lrp .• f'rdc!'D 00' Q'P'llf'aea maar ik IDOO' DU

Wd·' I· ""lf ow dan\. loa" <ri.od, J C .. 0

JO~~E3 IUIEUMA'pCURO.
J(", ~•.••'" Zu!,J-Art1k"~lICh. ~"""mi",i.J ,_
lidl: • ~'i.!'11::Jllliflk., ILhtiJtn:ati.-d\e .hr.hL, lAnde
li~t1t 11""..Il' Ji~t. ,\s.n~,if·.ht~l'tjnea.'D' I ut """

... u. J 1·",~"I..n 1t,,.. .. liefl. 'f'fIl .rrr dail boY~£.D
"",,",J ..,. jf-',,""·Il, 1. '.rkr"j ..~ ....0.11. A.
._ tn Wiu~.i,.ndoor ,.b",,1 Zol14·,unU

Aan de Zeekust.

Gordon's Baai Holel,

. iUENSCHT te bericht.endat hij
.' ,. , de bezigheid van een WijD,

Hoek Palen. : Brandewijn en ijpiritua H&udelaar,
; TOOr soo vele ~ te Woroeeter
dOOr den beer George Qoin Toort-

Opwin Bouten. geJet. heeft oTergenomen.
Klanten mogen o_p het ...oordeel

der groote ~nding van den
DuivelsKnijpera beer J. W. KLulI ~n, doordat

bij inataat is {'O?te aatiafactie in
kwaliteit en PnJa te geven. .

Prijl Lijst wordt gratï. en .frtDCO
op aamrage toégeIOndén. '

Eene rOefDeming wordt vriend&-
tijk~

J. W. KRAKE,
Woroeet.er KJ(.

Het soort dat alles Verfstof is.

DIAMON D .'DYES.
Brilliant! Duurzaam! Economisch r

W~ waarborgen dat zij meer goederen, pak na pak. zullen kt-t1rt'l1,
~ ~ig ander kleursel ooit gemaakt en rneer'brilliante. en dOllrL.m4'

k'lsu.rJo te geven. Vraagt om de b;mond Dyes, en neemt g..-ene
~. Overal in 6J.. paltjt'S verkocht.

TE KAAPSTAD BU

Draad I , Draad f ! Draad II!
. --riE·:bsDERGRTEEKENDE~ HEBBE~ IN YOORRlAD

Bulb Tee
StaDdMrde'

Opwin.aMiD•
S

r--:-:; . '-"""'1 ..('.....-, '''::la,_.: . : '.:... ,t i,LJ~ •.,,_,_~ , I

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle grootten. Oogjes Draad
speciaal sterk. voor Draad voor. VarkeD.&

. -
:SJ- VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVOR&NS BRGENS

L~DERS TE KOOPEN.

UL F~dl,lY \ il'Wlle P.ltcnte Omslag of Heuvel kant Ploeg
(~ ani. • i.-elL' IlltI'i,dil;C' \\ïj r.ijn erin geelaagd, de ID08Ilijkbeid, die er
m..t 1l.·II,···Ii..:t· t 1"1 ._', " • e'~wld, uit den weg te ruimen door dit patMIt
,n le ."W·'."I, <I 'c .'J "lfl'll cr ons OF., dat wij deo eeoipten Omala&
l'lut'g l:l,de ,,·n,.I:1 u'~llle!J, waarbij \'()()rziening: UI gemaa~t hij ,iju
,', 1'1. 1"'IJ"::~:'j~ ""n 1)0(:11 lid li! eene envoudige ma.u prakllSCbe Ult·
, 1:1,II' ,;! ,i .llmL·('r mt'n den Ploeg omslaat, draa!i niet allée\D het kouter
m, I' llll Ii:' t ('(:n hefboom kan [ en het wielgeetel ook i!l _ oog&nblik

"m.,bin, ZO.,ót b.:t grookre wiel beneden iD de ploegvoor blijft ?Odr-
trolleI!, tt'ni,'lJl !Jd U, !TIere op den bovenkant wet-it. De wielen kutl·
nin oei.; di. pt'r of vlakker gesteld worden, ~jn .an het beste materiaal
gemaakt: ('II leul,t'n wisselbare bussen. De Beharen, KouteN. Strijk.
borden, t'111.., zijn van ecbt verkoeld Staal.

Bt!hah'o bovongenoemde houden wij ook alle IOOrten Ploogen iD
, oorrnau .

George. I'indlay Il Co.
. Algemeene IJzerenwaren Handelaars,
I~AAPST,AD_

DB WAAL &:Co.,
VOOR

Heining Staanders, Doorn'draaad en Netdraad
De Bes! ~ Waarde in Kaa~')tad.

BLOEM VAN ZWAVEL
Onze II.I~HVoorraad a'ingekomen. Prij8'2~8. per Vat van 200 Ibs.

ItE.WAAL &; CO.
Hoek va.n Burgstlaa.( en Groentelll&l'ktplein.

Omheinings .Materiaal tegen Kostprijs.
•, '

EEN BUlTE:NG'EWONB KANS..
De Kan psche Kolonisa.tie Maatschappij in likwadatie.

~ EN E gr:>l)te voorraad is in onw handen gesteld, eo wij hebben t.
sluten dezeh"e tegen kost prijs te verkoopen. n.1.:

ZwatJ Drieboehige IJzeren Palen geeëhikt voor gladde ..
doorndrand, I [Jt 6 per dozijn.

Bouten en Krammen benoodigd alecbtl TOOr doon:adrud, 6/. p.r
gt'O"!I.

Winpalen (in het midden) 21/- stuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staandel'8, SO/- per Itnk.
Dubbel~ Hekken, 4 voet en 12 voet met pilareu, ~_
·,L'l<l!!,lt'rs kompleet, £5 ]~. 6d.'
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

K.OCHen DIXIE, Kat),pstad.

SAM DE· KOCK,
PAARL.

WENSCHT hiermede kennis te
geTen dat hij altooe gereed

is om 81acht Vee, Paarden en
Ezels, te koopM u,gen; hoogste
markt prijzen. WENSCHT aan het Publiek

Etmigeen die voo heeft om te bekend to maken dat hij
verkoopen gelic'f8 kennis te geven Izijn L<Weshuis, TI'OOger bekend als

la&n Mn. .lUB8TBN's Boarding House,
SAM DE KOCK, met. eenJtekJaa nieuwe meubelen

PaarL voorsien, in 'TOlle '~eid heeft.

tONDEl ER LANCASHIRE
LEVENS

Assurart;~ tla1tschlppij'.
Opcericht 1862-

JlAPI'OIT on. D~TJUli 1897.

lf Bezig1w1d ... £1,166,77['
G ~ of Ilh.L \'Ul- .

tooid 2:>~.2BG_-
Poliur.u gPKt-c'<Ml .,. .;L~ 12,4S!'

.BELEI ; f) roxr«
I~twr, I~03 ... £1.158,059

Venneenkrir.:g, ) 8~ i, 8O.ifl(i~-
• FondllE'D.op31 Decem-

bel' tS97 ... £l,238,ScI!
Totaal InllOrT1h·n

Toor 1~~I j £:!ï9,8 t €
Z.od MD rto;of'f'C! I !I, en HlIl'pot1

:»ver )8~ï, '"('rhijLailr hij de

~eGfd lu:d Arri' fa "5th \ Kant inn,
~". ST. '.r;"'II;.;;I:-;T!! '!I. T. K \.H-ST AD.

l'll\l:l.r!l FI!,:q·" ~~. 'T~,

1~'''''"'lf,lcr ".·,r ZHi.1 AL·iL.

PfYV ATJ:VERBRUIKERS
1.. .. ~.w. K~HE,

Wijn en Brande"ijn Koop.an,

BIJ BeELS.
Goedkoop en Stevig Gebonden,

,UN BKT •

BIJBEL'· DEPOT,HOOFD
vAR BIT

ZUID AFRIKAANSCHE
BIJBEL (jE~UOT8CIl A!'.
{Hulp ftJl het Br. en Buit. Bijb.

G,'nootscnap l,
Oroe ..eD"... IIlt.plel ...

&..uPftA.D.

Bn... 1. NUTTALL. 8eCretarU-
P.K. BVB 916.

TeJegra&aoh Adree: .. BjjbeJa. ..

PJWSLIJSTlDl n..urco;
• so \

16.000 BijbtaJa iD Ho1laadalcli.
hpl8ch, au., in T~

. "boode. .~

GA. Ol' 8CHRIJIP '·AA..

a. IB;ULtll:&
, 4SEI.n~,UAP1T&.
P:" lie iii. ''''''_' A.tt..: ..BeDcw.

..II 1u.l ifiiiIGI £oon
lIuz1ek Instrumenten.
\Iuzlekale Benoodigdboor II
. lnstrDmenren Reparatie en

S~mm~Dg.
IL)(iiu.D verieba/t ecnig ding in
de lijnT8D Kuziek, nn bet grootste
K.k orgel tot de Joodacbe Harp.

-VLLIDR'.
Gnet. nllUuill Iulel........

KAAPSTAD.

,

R. KftJ,Ln's Prijslijsten worden,
f:nmoo gezonden op aaDn-a&«. .

BENOODIGD.

EEN Onderwijzer Toorde .Armen-
school te Bamboeshoek.

8a1aria £60 per jaar met vrije in-
woning. Werk te beginnen op deil
~ Juli, d.w.z. na de winter
Vacantie. Getuigscltriften en cer-
tificaten moeten toegezonden
_orden aan den Ondergeteekende
v6ór IOdflD Juli 1898.

Salaris voor een onderwijzer zon·
der certificaat .£48 stg.

M. F.ROETS,
Bamboeshoek ,

P.O. Clifford,
Barkly oost.

,MIibuséle c.n~g~RH~
C'OLLEGE nCl.'

, E Raar) b-ed't f.>e,lar.:.:-- ' ...
, C 'L . Il' . . .

< O!R';t:e m-, ,,-; :,:. ,-'ne
attOtDIBOCiatie aan~ebr,'I(.. \'Jl'

Se:oior Studtmtetl.
Allen. begeerig ,,"den: ot ; l' !": 'en

te worden. 'iT()rd ..n versecht r : ':-g.
lijdig aaozoek te doen.

Voor k'nDeD. lOQa}s !~. <. '!:L.

doe men aanzoek bij ht't B ,....,f . v~

.. lad C-Ollege HuW.
......... Id. JOIL~ PROCTOR,

"&ell_' sec... Coltrj,?é R.... d,
-_. ----

1.114 ~C _ SchooL

"· .. 1 ......... -_ .....

lJB SehOOI zal op 2.) J all 1'~'~,

n..r~T~an het ~6001.
jaar is, mllen n Toor de
Univeraileii Schooleumens b! J ht>t
begin van den teTmijjn ge'fo~d
...orden.

Br ZnDen openingen sijn v()('! een
~kt aantal kon.gangen; te l{~

. Voor termen, enz., doe m-,n aan·
zoek bij den Principaal.

W. A. RrSSELL,
PnnctpaAL

••••••~

Nederlandsche Zuid~Afrikaansche
SPOORWEGMAATScHA PPIJ.' Ondnijlera Benoodigd

iN een hnispsin in de gemt,(>D~
Utncht.

8a1aria £72 en allee vrij. \"Xlr.
uitzicht op mogelijke Yerhoo~::g
bter.

Billijke reisk06ten betaald.
Vereiachten: OIl denrijs ir, d~

gewone vakkeD, tioUandsch ell

BngeJach (Bugelach Toornamdij,~
Muaiek en I:I.aBdwerk.

Bewijs da~men Protestantscb lA
en ...... goed gedrag en geaardbe;d,
in te leveren. Applicat!~ '''ge-
wacht tot 25 Juli.
. A.. J. B. ALBERTYN, V.DJ£.

Utrecht. 30 Juni, 1898.

----------------
Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en

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

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marq\,.les(Delagobaal) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar'Pretorla,

Tukf toor Rdrigm am JalwlBesbirg il t73.--fIl £3 t7s
ft [rdOf:' .U t1. M.-efi.£3 (J

n ft "
, Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en t:ndcro plaatsen in
de Tra!'\'3vanl en Oranje Vr ijsl.z a", WYNBERG HODGE SCHOOL

VOOR .JONGENS. .

DBZB school heropent J uh 2J.
auat. Rn" nog ~

opeoiDgen TOOr ~lingeD.
Voor bi~ doe men am<
soek bil
B. T.LITTLBWOOD,lLA.., B. se.

PriDcipul,
of DL A. J. L. HO.F1lBYB, B.A..,

lion. Sear,

...,
I

WIl.... ~... ~ WIllElC»l!II"E:,
KAAPSTAD,

HEEn' pal het beroemde Jfauler en SpOrting Kapaijn Geweer
. . ontvangen. Het Iaattrte en ~ wapen Toor het schieten ?aD

al_let ..aorten Bokken, TOOral Springbokken. prijs R,7 1011. neti.
Harel Geweren, Biflt'S, Revolvors, en Patronen 'T8D de beste Inraliteit.

(HlIllUb LlRlIICIIr ... tlllrrllll111

~~

A. SPOLANDER &CO.,
G!:I'J:sTJGD U JA RF..V

Ch~l::rIJ'·, l!Arolop- G I1G~I!."1

;t~.~ [).,,(."y.J,.. t

qÓt.J'·Q ('f! ZiJ noren U VI V~f.t;;, S D
\ ...... t-r;" .. ' t!f>hon,I,·n.

Dynamie4.Detonators, en Lont
Bic!hles, :Bicycles, Bicycles!

8CBlUJJ' OK PRIJS LIJBTD.

VERKOOPING WELLINGTON.

TAlf BEKENDMAKING
.&..AN HE1"

REIZEND PUBI.xJ!K1-4 DAGEN I
DB Ondergeteekende geeft. lUer- ZUI~AFRlKAAN8C"h.

mede kennis dat hij ~ .. 12 ION.DfILLTD .AILD~~8T
Juli 1898, .Karren en Wageoa te.ur ~
sal hebben, ~~, ..oor De II CASTLE MAIL " Maat8ChappUP8888J:: vu en naar hetBtation, D. ._ LijD ~"'-
voor Yicmiepartijen en Ui.t.tapjeeen :s::a - L--ocla~ J_ al

Toor ~~ ook Rijtuigen W te •• :.1' lUlL., -

voor Trouwpartijen. - ~ &ot sm lWtIIIa •

..
De Bebaodel; .. - zal. ..--._ Ll__ ur op eie bepulde AI-..ua ............... et ~ .

~, belt-efde Koetaiers, .goiéde Voer- Id --.caJaBlOO~ OUfLK, l:IIfIl. RoBm
tuigen en Sterke Dieren .be ....D1JWV1IGD ~ Kapl. 1UY.

b
...Krr bestaat bij hem altijd gelegea- : ::=~ <l.tftI4 :: f:::l~1
8ld voor het.toopen of ~oopen. -

VBn Paard~ Muilezels,eDL . Idn..... u.........,na Lu hw.
PDB1U>D CAIn.&, JtJtPt. X.a.UULL.."",:=1

DANIEL J. SCHWARTZ. 1IaJi(.8&.lIeIeum~)
ABUJiHL CAftLa, ~ 1i'lfl>1Pl, omtttO' 2Q
Jali

G A'M DU50LLT CASTLIt, L""," ".U.l. ..C&. 00:'=1

EY E R &Co ...........(ria I&. lIdmaa eli ..ucra..~",
• • ., OUTH CAlTLa. XI!pl. "...-DU, <>m'n ct lj....,._

VÓOI'Vnebl ol PUIarge ve~ mM
lieII. bIJ de Apnten Tall de C_ _:,TLI
MAILBO<Yl' lrlAATBCBAPPIJ, (p.plrt~

MCGtVERN
EN

HENRY'S
Winter 'lIIporlellTS. Algelll8U' MIIIl8JIIIJTS•

8cll88PSIlgellte.611 Eduite.rs.

V k · LI\VlI ClADD8 z3 U8'l'IIL8'lLUTer .o'opmg IJ~~=::;:~b~~
PI1I~n ftD WOL. BOJCJCgAAR

. ' vm,I.J!I!J, :mrmb bz. Er wordt
. ~lgele~op _dingeu yao8TRt1I8-

IS NU IN VJl!'CRD. Goedt'I'eD.orden geIdaard
MD het AeeijD81amtoor en me&.u...,aecI
dOOl'Jr8SODdeo. Alle ClouuDiB. wordenVOLLE GANG. dadelijk oitJreYOeM. OmmiddeiJijke af·
retl!DiDg. Bankiers, BaDk Tall Afrib.

G. A. MEYER &; Co., Postbua 660
Tel~ Adre.s : ~.GIma.
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)1.1 r.GE IIUI8.

\ 1 h
1 _l

\ ft onlangs ID het
11111., adlhttoneele
aallgebrncht voor\ I

I I, Il t on I
,l t I g r ('!ol,! lent studenten
II ui .len verzocht vroeg_

\" k tt' doen.
< I Il Il, zooals IOglt'8, onz.,
mzoek I.J1J het Hoofd Tan
l Huis

)II~ PROCTOR,
.Sec. Coll~e Raad.

lkaansche College SchooL
hool zal op 25 Juli 1898,
rOJenrn
It het begin van het school-
zul len klassen Toor de
" t :::ichooloxa.mens bij het
:1 Jlll Ulrm~n gevonnd

t \ openmgen ,ajn voor een
I IL al kostgangers te Rotleoo

, Iml Il, enz , doe men aan.
[l I'nllel paal.
\\ .\ RCSSELL,

PrInClpaal.

wijzeres Benoodigd
ltuhgrl.lll lD de gemeente
~d t

, C 2 en alles vrIJ. Voor.
op mogl:lIIJke verhoogmg

l ru' kosten betaald.
I lil OLderwIJ8 lU de
, ..kkeo, liollamlsch en
\ (bngelseh voornamel:qk),
en u,ll,d 1'0 erk
, Il lll~ll Protestant,&éh Li
! l,l aet!raO' en geaardheId,
, '" '"
\ l rel A pphcatl06 mga.
J' .!J Juli
J U ALBERTYN, V.DJ£.

II J llll, 1898.

IERG HOOGE SCHOOL
TOOR JONGENa
1 t: ~l houl heropent Juli 25,
\ I ot bn zIjne nog eerup
'lI' oor K08tleer?ngen.
I lOoderheJen doe men aan ..
J

J
lT I Lt: \\ OOD, M.A., B. Sc.

PrinOlpa.al,
\ J L HOFMEYR, B..A...J

Ron. Sear,

J~I Le,ermlera.a.nhatObS&nltorlam

0-~~~~C;_
6f:iL~~.J

POLANDER & CO.,
'11 )' 'l'fY

Je l. .. [1 ~1!:e!1
, I

I

ZUID AFRIKAANSCr-.~

~ 1\ LU KE lfAILDIENS r
ASTLE MAIL" Maatschappij

::>w nl ~V()t"o dezer LIJD vert;r.o',k8D
-an K"'iHhtar:! [HUll' l ud,,~ J~ cO

W le ~d",; te .j, tl "r n.m., naar
, en l'lymouth, tol SI.t Helen. 811

1 fl,&nlpggende op de be~de tul

K ( \STLE Kapt R081S'

jltan ,m &ngelud, III Lu Pilm"
I'll ~ K 'I t ~1"'''''ILiLL,on1tnnt

). n ....~ en~on)
h<\1 ( yr INDEK, omtnnt !!U

Ilf I''ll \\ALLAClI, omln:n!
"' II lenA en ,L""'ll1OIon)

...~Ir \\.i fUJI '" omtrent i;

r P'l.s3age vervoere me!
\ " II van de C_.IlTLE

\[,\ cU ~CHAPPIJ, (Bpkt)---------
TNION 'LIJN
;I~LlJ 1\1{ llAILDIE~Sr

:)TO(J~LBOOTMilTSCH!prU
.HEPEKK.Tl.

'")Ot 60 der .MaatechappIJ ~
kkeo VIlO Ka&p8tad naar Knge
e '''' om d..u a.nJeren W ~ *-
I:1 .. Is onder unleggende

'OOR ENGELA.ND.

II \"

1I0'1Tg;-yOOR KNG&L.LND.
Ac '8~m,n rie ~1"'l.t", happij a mooie I'
.I ~l)L1 HAMPTON verl.ten".:n
Ku kort na de &&nkom.l.
I,tonmbooteo KNGELA.ND
JL RK..AARTJESnA&r

ZeS Ma&llden, women Illtr"
r voor 10 percent.en eeu "eMnlndenng '1'&11

lubbeien PL.,...gepnJ8 HAVENS
) L RICAARTJ ES naar I' d.
KL ST worden a.:tgeretlrt '1'00

d I'd. UnlOD• binnen Drie.M&&n en pe teo
a~tle .\laatschapPIJ Stoom~soek
\ rach t of P&88lIog9doe men toamboo*
Kan bren va.n de Union S
"'PPi], Addurleylltru'

~ 10

VREESELIJXE RAJ(P

x YE~IOTE MENSCBEN VEB.
DRONK.EN

RABIE E!i GIUAFF

BONDSTAK VAN At:IlTER nEXai\ I••nGan:wAlTAII,8 JULI. - (Sp«'Iaal.) _ Eenevoo- pubheke ,~dermg werd ~andtu g bier
gehouden De volgeode kandldatell -Fakeo d.
vergadenng toe, -IVIt SugliDgb, Scholia,
Bol'ton, Badeoho",t, Coot_, eD &bolt', Ba.
denhorst en Vorster trokken ten gunlte ftU
advokaat Barton t.rug. Mo~n ui de beDOII-
1DlD1·"erpd.rlD, "._. Er wordt groote
,_!drift ID de... elektie ,e&ooDd Rbod ... ell
HIli SUDdoor twee taklum beaoemd, docb men
.al bUDne afgerurdigden geene uiting ,,,veo
"ol'fflnl ( e Malm ... bpry reeolati.
[oe bo.,eDbedoelde resolU'tlll II het welbelteD41

b.,lIolt omtreni de Rbocl .. h eaUe, de laatste
paragraat "&:JrYan al. volgt lu Ilt
Alle over"egtopn"an nat,onaal &elil"Upeet,

politieke eerlakheid en goed J trou w der nab.,..
Dale Afrikaander pv~ gc"Wen deD beer
Rbodes "erder BlIeDde mln,t.. pohtaeke oeder
.teunmg te verMeneD, beb" op publ~ke "erga
denDgen, In de drukpIIn, "II de stembua, ID bet
parlement of Wll&J'auk" -llJo:D ]

DE WET EN MLi!RRUUN

Algemeene lJonds.ben08mlngsver-
gaderiDgen.De premJ.e~ ziek.

AANDBE VELING

PIBtIlaMA.,nBu.;;;:s-JuLI -{Reuur)-
De d_poelLa In de 'ou '.mement. .paarbank
pdonmde het Jaar geëlndljld 30 Jont "aren
'£178,913, en .£1117,~ werd ollgenom.n
De 88nte mInlIter moet 'un bmer booden

'"Ierul •• n .w.,.. koode
Van Ixopo "ordt bericht dat een beVlge

.obok van lI&J'dbe"lng gtslermorgen ongeveer
G Dur 'ItaaJ'g!,nomeo weN

AMERrK~VE~ET G~REED

REGEN EN STQa:,

LoIIDH, • JULI - Depecb.. od Sauliaao
melden d. a 'Want reg'!Da en .totm.n bet]a
poeltie bnallWo der UnoUIlen eo bel landen
der troepen .0 pro"iaio "erhIDde"" Generaal
Shafter heeU ,.bnk un atlll!lolube UI bet
IJChUnl of de Am·r.kanera n~ bereid 'On den
aao.,al tiaan. te hernieuweD. Bo.,endoep heeft
d. re leo d. oommualoalJe bele~merd, en hilna
oomo.,.IUk i.IllUIrt U.t Iotaal ..erbel der
Amertkanen "U bet gevecht te &nIlaio .. 1,700
Het koninklok paleia te MadrId wordt bewulrt
0., kouin¥11l bebou<kbare hmer en u nIet te
trOOAten Men .,er .....cht dat bet kabillet ..an
senor &gut. onteJaa lal krjjg.n en Mbar Cam
poe p",..-d aal worden lien kabloet te "ormen
um 'rede voor te atellen

Op ""Ó J:6t!r to"l~drjjlt" ..orga:! -" ~ nihier
If8hoode!l op MaandA~ II. <1'or<l<n d IJC""~'l'
Rlble on Graatf met a!J~m<;t,'Hl !""'"'"~"
noemd nis kandl.LatOl1' VQr d•• H· ... 6v,n~ • er
gadenlllJ
De beefen Rabie eu Graajf .....rea te-i8llwoor.

dIl ou apraken op olwoodl&"n.; vu den voer
lutter, de vel'Jl&del1n'( Io~

De heer Rabie, h~t P.eroJtsan bel .. writ ko
mend"" nam de gelegenhdd wa.ar de kl"EI'''' le
danken voor LunD~ hartdll'l~ OD 1~""klJ lilA

me, dol hlat.te elektie .prak verY.~ ..n. 0\ er ,I.,
tegvn'JlPOOf"digeom.t.nd'goold "ou het iand
over h04lveel er ui afh30gen no don u.l4Iag
no de ee"ttomende cickttt', on droug an" n
bartelVke eamen ...erlnD,:
oe heer Gr;u:1f to n h. t ...",,·1 I ellléD IJ I lO con

Hprak "UO gcYt>elen u,t 0\ ur de J r il. ~~';nst ..n , ei1lJCb
d.g-beld \&n het land, 0\", de "rDlJde. J. k,n.. .tro"eo
hes '1'&0 den dae. Of'"r de banjre tclekotnA' d", • IOIJDe.. erte.
OM w.cht., Ind'ell I.t On. Dllslukt de reebte
mannen .erL&c. te krugen en boeld. de "er.
gadenng leer, DIet alleeo door .UD aan¥.cname
mnn er van sJH'llkeb mUl' oole omda. bil -prak
•• een Dlao "ilO pnkttecll'! were'd on pol II lt l..e
keDDlL

Vel'llCheldene naren nn groot InIaDg wer
den toeo un den beer Graa1f pdau, aam.lijk
'Wd zlln gemelan wu o ..er pro&elr:Ue, ,.m_D
gen onderwjja IIn.. eo., d •• bU &Ot Ir>Jbte Yol
doenIn, "an do "erpdeno, all",n beaDtwoordde.

De beer GraaJf beett atob ~aideljjk UII«e-
.probD, dat mar bil verkoHn """,. t.e .taao
ol t.e -..1leJI bil &lInJlU'tV, dat bU avo land befbeeft en bereid la ncbael"en .oorMn Mlangen
op te olfenm

°PI"'ulakkll reoomeD lII&i het 'l'oorberag
BObIJoen dat I)e Bood.La,k ~ao A.ct&t Uu:rt",r
iWlle kandidaten beeft beo~md,.aJ ren. Tol
bagb .n Ce1'8lJ te hebben pna:!ti:r' lIIa&r
tot IDtormatle van bet geëerd p. nn de
tW.... gemeldo dlstrikteQ m., Ik .lt naam van
onlen Boodslak aerreJl, dat nlb nIet het
,eval la, maar dat Wil voorOlcbtJaljjk te ...erk
fPl.- lII}n ea _t T61be&1Ien cltiea ,_d
pleegd1.ebben, en dat "'lJ UIt _ ".rtrouwbue
broDnen kenDla hebbe I! ont'l'&nptl, dat de beer
Graaif bun algemeene onderateno'Df beef&, en
"IJ Iwl"'n dat de verki8%lng van d. beer Graalf
ooowel als van den beer Rabie, door hen harte-
ljjk ondersteund lal "oNen
WordeD de heeren RabIe en Gnaff nrko&ftD

zollen "'IJ zeker een gt'OOteaanwlnat 'Un, DI...t
alleeo voor de dllltrikten, dIe .t) znlleD ver
terenwoord'pn, maar Yoor he' land an bet
aljl'emeeo

, ,

De a!iemeelle Boods-benoeanDglYergaderln.
gen In eie .,eI'lCbilleDde kieufdeebDten ziln
beJlllald c?p de "olaende plulllen eo datUllla _
G~ ... inri, te Grwd·lleiu&, op "ru"',16 Jllb.
Clanwilliam, te VanrbUnsdorp, op Woeoscia"

IS Juli.
Mal_bnry, te Halmea"ory, op Donderdag,

lf Jolt
WO'_1eIj te Worocater (N Ba1lllJlao), op

Vriidalr. III "niL
tietOna W_t, te (Arn • ...,on, op Woell8dae,

20 Juh
Cradoclr\. te Cradock (Stadhuu), op :Maan.

dail, 18 J1IJ1, ten 10 ure ".ID.
I'..rl, laD de PaarlllCbe drukkeru, op Muo

dag, 11 Jub ten 9 ore
Beaofort 'W_t, too BeauCort Wet&, op Den

derd .... 21 .Tnll, om 9 uur" m
Wodebollll8, toe Siberia, op Don lerdag, U

Joh •
:Men worill verzooha om de datums der Ver

pdenngen 10 de andere kleaafdeelilllfen ook toe
te aenden.

DEl WET EN M'ERRUUN

.'

•• A Jt;LI - (~) -Be. Beuter
.an Ilaht .... malda da. d. FI'IUIIClhe

uu-eh •• roombcos La Bo ..,.gog,.. , b.-
van "ow York Daar H........ 10 botllDg
mul h•• Unt..,h. IJCbtp(ro_rl,I4;,.., op
n, Il .. n dun -kien d6~r In een d.kke ml.t,
I , .. te, ran SioIJI ... lsnd D. Lo B_rgog_
III IJ ,II Ik en van 800 PUaaglenI bene-
t, naIlIllII!; aau boord werdeo .Iecbta

M en ~J mn do bem&JInlng gered
r u ,.. n .. erd t<1ocht.~~n gered, .1 de
c r ironken b"hal.e de belaaImeelter ORANJE VRIJSTAAT.

ALLES VREDE.E KONINGIN OP REI!.
?rfA8liRU7 Jlil -(&uur )-Lerotbodl heeft

een be.bek aflU'legd bij den re.udent rrmmll
.... 1. alhier JIIen maakte ,ebruIk 'I'&ll .Vn be.
.oek e~ om Jonatban werd gelOnden JeDatban
kwam en de moetlUkheden tUll8Cben bem en bet
groo. 0pI"'rboofd werdeD be.P"?ken 1)(, rHI
dentoolllm_n. slaagde UltellldelUk er 10 Mne
YTleDdaohappeluke IlCblkleiDi te &rel!en De
t"ee opperboofJen vertrukkeD urt Masero op
de m_t vnendllChapl"'luke termen, en er 11
.0 booteoaamd goene vroea voor eenll oproer
De lnDueDZ&b""""bt geweldag door het pheele IalId W.ELLl'IIOTO",8 Jl I ;-<'S~laal )-0.. aan

gekond .... a.,',i.vor:tadenor "oor het 00Bt1
n_en .,." I.aud.idaten "oor bet Iqerbaaa, werd
heden"",ruJdag pIlonden De opkoma. "a.
'rradalg, nletlepnBtaude b.t DIItte"edea- De
beeren J 8 AlanUa en dr HoffJDao "erden een.
parll gekoMn Gee... andere kandidaten _r
den voor,_teld AfP"aardardeD werdeb be
noemd, de benoemlDp'''rgadenng Maanda, aan
de Paarl bV te ...oneo.

, ,rl' I - (n'uJ«r) - De kOIllDgm

r

r ld"l( te c\ldel'>lbol aangokomen en
I ar n bet DIeuwe Gold.tream bat.1
IIar. ma)",,,," slaapt hedennacbt In

, I ko p•• -&I)o<oneo ....1 morgen 40000
4 ï e teerflIl

SANTIAGO ZAL TOCH VALLEN

KRIJGSGEVANGENEN UITaELEVERD.

Lo"D8II, 7 JULJ.-AdDliraal Wa&eou heeft
b""el onl'I'&Df.n dadeljjk ~ SpulJe t.e "er
trekun o. e f.rten "an dat land t.e bombar.d_
De .t..m.ribaauobe oorlOjIIIraad heeft beel.ten

8azIt~ nJet te be.tormen, daar men "v"acht
dat .0 leM welhau. al Y&lJeIl .ooder "erder.bloed .... ietiog

LDlt.eou. Hobeon en de andete leden 'I'&Dd.
bemaonln, "an de Mtrnnoac .UD ultgel"'erd ea
met rroole g_tdriti onhaD~ In het Amen
kaan80he biDp en aan boord 'I'&1l d. ourlers
IIChel"'n IU melden dat de SpanJlI&J'den bR
oltstek ... ""'''ben "ehandeld
Dri. A.lI1enkun8Che oerlopeobel"'n bebben

de SjlOWleehe krotaer AVUl() X // achterna p
}aagd ".0 Hanna, ea de kommaad.nr no
laatstllenoemde leer lu be, nau II' gebracht, het
~e boot .p de ku.t loopen
De EuptllCbe rege.rlng beeft admiraal Ca-

mara ge ...aaracbu ",d, d3t beID ... 1 toeplaten
II'ord"n .leebt. 24 oren te Suea te bluzen.

~W.L Noo&D, 8 JUl., -(Re..ur) -De bller
Saner IS ibana iD AII .. al Noorcl en ba1'd '-i¥
."n kan,ltdatuur WI be"ord.ren De beer J N
P Botha 11 pkol8n ala Bond.bndldaat ruet
een groote lIleerderbeid ho. en den bller Piet
Bokker, bU wIen &&er:' aanKedron(fe word!
terog te trekken De beer Orewe lal morgen
DIlDlddar arn "lieren en dadf>llI" Ien 'Veldtocbt
begIolWln ~oe rokwwtld worden talrllk p
teekeDd

M08HE8UFOIU>; 8 JULI ~ (S~cllllll) - De
Afrikaander putt; ondersteant algemeen den
beer De Wet D. heer M~mllWl wordt Bon I.
kmduuat.

NOMINA-rm TE WBI.L1NGTON.

DE GROOTE ZEERAMp
EEN STORMACHTIGE VERGADERING

---..J
SCIUNDELIJK GEDRAG DER

LEAGUESlIANNEN

1-" C Jr I -( R,...~ ) - Latere be
I rek•• llk ,,~ bolAtng Van de La Bour
I .. nllrtl/~}"r~ melden dat ur eeDe
I ' " n.. rrU1~ b<>er.ollte CD dat cr ge

t
' i u' or d. booteu un boord 'l'&U

I • ~ on berekt'nt dal 6~6 men

f
I oi korn~n \ crd~r "ordl gemeld

I< ti') I" ten t<ldu van de bot8tng
, ,t Hoc IDde met een .poed .an 17

j"

- veuh ten aan boord

Z.-A. REPUBLIEK. BAHLT OoST, 7 J[ II - (Reuter) _ De
kandidaten "oor de lagerhol. elektie, Iprake"
beden,albJer lIeDepn"liue "flrjadmD, toe 0"
beer Van PletMn die ,.aorul.een:t III door den
Bond Ipralr t.eu pneie "an den beer Mecrunan
De beer Venter ook eeD gelIDID'noenle "an den
Bond .prak loapInka de ,erpd.nn, tee IDlIeoe
laag' rede, "eoral n.... d, braMaiebe ...et De
beer MerMlDan .... rd liunsMg ont'l'&lIIf8Ddoor de
bol!ren D~ voorlIltter 1'80 den league tak en
dutnkts \ 0 .r&l~tsr der league \ Il!leo hem gedo
ng In d.. rede De beer 8n) mao 'lelde "ereebel
dine "!'apn, en beleedli"e jen beer Merrlmao
lie beer Ha .... , ook ben kandIdaat, hIeld Mne
Ian,e red ... oenng leo guoste 'l'&nde Rhod ..
polltlelr en bet ontnemen van bet Itemrecht 'l'&n
de IOboorhngen. .0 w.. .", i"'oeleo dat de
naturellen gedwongen moeettln worden om te
werken, voor eeld~e !lt.ilbnga I"'r maand Een
motIe ....n vertroDwen III de beereo M.mmau
eo De Wet ...erd lerngrelrokken wegen. de
sl.on.g en wanorde .,eroonukt door de leagD"
IOInnen, eo de verpdering bralr op 1:& vufuren geduurd te hebben
Na de p ..bheke vergadenng werll een Banda

vergatietlJlg gehandeu, toen de beeren De Wet
"n lIferrlman genomineerd werd.a De bller
Venter ••!lde dal bU zou terugtrekken t.en ,oD.te
van laatstgeooemde Het IS feIteluk &eker dat
de heervo De Wet en lIernman de Bondakan
did. ten lolleD "UDvoor dese afdeelini WageD'
bet wanoN"IVk gedl'alf der leagueamaunen
beef, de beer Memman beoloten heden&'l'onJ
een .peci&.le Engelsobe vergadenllg toe te apre
ken De plaat8elvke BoodamanDeD houden Ilcb
ver.&ekard dat bUDDekandIdatoD lullen "erkolen
worden ~:AlpmeeJl~Dct,od ...Npd

ville, gehoudeo op
De "...rgadenog

keod gemaakt door den
"aa der Walt. nL be.
'oor bel lagerbw.
Nadat 10mmlle

allen ten gnne&e
leden, de bet'l'tln
werd VOOl'Ifeste1ddoor
en g_ndeerd door
Menre eo aJrmeeb
P J do TOIt
...ord4D ala ~Ir&lI4,(Iat4tD

Aan deo b_NG
om de heenm P
den DltIIlagder 'f'el_~iu
De h881' L J de

IUke wuae _t
lid 'I'&Dde b8l108lau.,."elJl_

Hei comIté dat ..... ttelltl
Vin een polit ... taue
dat ruel bevndlpDd .... ea
d. aaak te 1fVIren.
Al. COIDlt.é 'I'OOIO.~-.=be:t~~u:,:::

ICboll1nb, t.e p 1NI.;";:'( ..'.~~
beeren D B de Wet, l!l J ... ,_-' >;
deak

L.

DE ZEERAMP
{MEER HULP AAN BEHOEFTIGEN

JOHA~~lI8nl:RO 7 JULI - (Rn.«tr )-DU bet
ont<allg60 'ao but nICuw. "an de ramp met dti
• r..uscb~ Sloomboot w.rdon de ''''g''o door de
pl""lJ!oluke scbeo£>l!a~.DteD, haJfmaat gebllni.n
al. ee" blUk van deolnemlng

Op eene 'er",aderlng '~n het .lgeD;Jeenc
comllé '11 aak" de noodllJdondon, weNon co
mlt88 ge'forOld Yan UitvoerIng "'an fiO&nOllloQ en
van bez04Iken Hel IICllelll4krijgt na een prak
h.ochen VOrm

KANDIDAAT VOOR ALIW.AL 1I00RD
-( Rn ... ,) - O. overulu

, n "'g 'I"" veridaren dat het
Ol.n paklen en de paSllaglen

TI,.! f"j rVult1rs en bootshaken Be
"""'l.l{1t.: rs ,;-hren zich een wei

• ,"c [nr Je boutea (teen een
vI Vil" d. oalonpa.Maglen werd

• 'I ,in Lleef op .un poIt EEN MISLUKTE POOI:'\GE 2 KOFFIEOULTUUR, ENZ
PREToaa 7 JULI -{Reul<tr )-D. ult..oeren.

de raad beeft &an Orkms en Scbneldu elk
IU,OOO morg6u groud toegeataaa ID Zoutpan.
beri op 26 }"tlge buurpacht, "oor d. kollie, ka
lootu OOCOla~n dergelIJke plantag.,.
Er a ween Verd6r DleUll'S Uil S .. a.. "III,

en de "'Bilerlng rappo'l.>ert Qal aU... ,tI «

BOSMAN GEWA.ARSCHUWD

KAAPKOLONIE
OOR DE DERDE MAAL.

EEN DANKDAO UlTrJE8CHREVEN

LO~1l0~, 7 .Ju I - De SpabJaardeD bebben
Cf'n nl lukts DItval uit Manilla gedaan,
" , 'U 200 man b.bben verlDl'en

I eL vlagacblp nn admU'&a1Vamara wordt op
... booden te lomall.&, ...ogena eeD onlelok

Preluden' ~fcKl1lley beeft een "rociamatJe
otlgev.ardlld de "".olkmg "an de VereeOlgde
Staten verzoekende met het oog op d .. .,JooL eD
mlhtalr.. ovcrwlDnangen om den Hacre eea
dank Jag ,,, boud ..n

VRIJBURO

, - J l 1 ~(R<'U1l'r )- 06 b....r
"t>r 1 hl tt nUlu"g~n voor d~ derde

~ uur ~t!rneebt.ór V3n Graham!

Wil .,ernemeo dat de beerJ II Hormeyr DIet
"oornemeDS I. ala hd der COmmll8le 'I'&ll Toe
zIcht op te treden In dlBputeB welke ID ..erbaad
mei de Vruburpcbe elektie voor de COmlllll8le
moeen ...ordeu pbracbt, en cat bU .olke reeds
een paar wekeo lI'e1edeu butt t.e keDnen gep
von lIIll VrUburpcbe Bolldamannoo

D Dil \v

PUBLIEKE KANTO~:'H.
Worcester, 5 Jolt 1898

PIIETO!lIA. 7 Jcl t - (Il.tu~ r )-De o"er
wegIng van het r lpport \ a.n deu lDSpecSeur Tali

1-( ""I"r) -De beer lIayer kanwren lV I I' " le' ""'!Lon raad .00rtl!'0Let
• i partemeni 18 op boL oog ..n Het blUkc u ,t rapport dal veracbeldone

... "- [ t ra..k.tl!k.'he loatrucues be awLten Htin Iu ~UUvernementagebouwen ge
' , u hteoeultuur en be' .noeleu woolld ccblJ"n en daar geeo huur "OOr betaald

n en op .erschillende plaatrten I huoer D6 108lle wu>e waarop de regeerlDg.
' I [) t 18 bet resDltaat VaD een buurg~ldeb beheerd worden werd befUj' gekn
I TuJba,gb IaDdboawgeDoo,schJip I tlceerd do<lr 'encheidene lede" De beer Love
, ,,"IJ~ boeren b an ~..ndach 1 da) stelde eene vrng aangaande d.. "oor"aar
•- 'OL zullen De b... r Mayer I. onie deo wurubder de commUIMflS Yab pollue .lU

n'" n'e man op de roohte plaat. hIllS be"ooode mlUU' bet boofd van publieke
- - werken w61gerde te aniwoordeo leggende dat

deze eene !,rtva'" ... k "... DI6 antwoord werd
hef tIJ gekntICeerd. De 800tle werd ala eeoe
kenJllligenng aangenomen

AliJnbeer,-In ow blaJ va" 2 Joh lu Ik een
brIef geteekend ' Oprecbte AfrikaMder Kleaar
Ik moet zeggen JIC Slem "olkomen ID met dat
IICbruven, eu Il deok dat bet eene ifoote brn
tahtelt IS '1'&0 den beer Jap.e de Villi ..." om
W881'te glWUlstaan voor deLe lei3UJde.ling en
om IIOh zelf du. "eer te willen opdrmpn &aD
de Ifle&en van het dllltnkt WOTOMter

EeD mao zooala de beer Japlo de Vilber.
moeet .1O~bvoor de Kaapeta<i verk •• bur stel
len en aamenloopen mot de Kupaebe l.clUJ qt
four Een man met zulke lODgeb&a1Ddeprogrea
l18ye denkbeelden, en dllS zoo groot In de
oogen van de J mgoea eo d. Bbodee Logan
partu lO In Kaapetad beter op ajjo plek dan
ID ons dl8tnkt

Of waarom otaat de beer Ja~ de Vlllie", niet
hner voor de Paarl, terwui bO mo vele ]&reD
daar woonacbtag IS? Hei la te bopeD daa bil "~r
lianllill geooejl' ZlI &VIl om tel'Dl te trekkeD
.óór aen nomlDaue Ilai

ZOO ver ala de beer BosmaD &aIIIu t, zal be t
beter voor bem IIIJn mei .un pobtaeke ....
CJatles voorllcbti¥ te "Un, terwuI !a~ ~noe maar
,.rak mat de politieke zaken bek4tld u HU
mbet uiter", voornehtag zon dat ilO zun loop
baan niet 100 gaaD beder"en, ea ook biDDen
kort gerekeod lal worden ah! een '!'so die I"'r
IOnen .tIe ",Imd "orden doot d. II'OOte kapIta
luten, niet u.t liefde voor deo pel'lOOD .I.lf of
voor &fingeboorteland maar allee" om VIlnhem
gebruik te makel! yoor :aektre doeletnden Ik
hoc.p on~e ,,"end, d. beer Bo.I8lID nl toeb
ZbQ oogen OpeneD en "'U. zijn DUt"da, anders
lal bem en den beer De Vtlhers betzelfde let
trefen als d~lI beer OhJf bU de laa_te elektie

Ik ben,

BEZWAAR
ANNEXATIE VAN HAVANA

Men &egt dat er bil de Commll8.e 'VanToe
lIcht belwaar &al wordeo gemaakt teren de DIt
wIJlIn, der ben<>emmg1lYergadenng "()(Jr de
afdeellOg Colesbel'lf &aD De Aar rebooden Do
gronden "Iln 000 oDbe.k1lDd

LO)l!1BN, 7 JULI - De Wlalmagloa oenaal
heeft met 42 te.ren 41 eeo resolutie aangenomen
ten gu""te van de aDnexatle van Havana

OYTROUWE BOND8MANNENMAILNIEUWS . DE AANSTAANDE ELEKTIE-_
UITESHAGE 8 JULI - (~r) ~ Eene pU

bheke "ergadenng werd gI!ter..,ond ID de
.tad.. ... 1 gebouden om de politieke .ltnatie te
bespreken De bUI'If.meetIter preudMrde .n er
wae ~n fJ'OOte opkOmtt. Een motie werd aan
ienomen om dr VaDee en een der prorr-eve
kandidaten bil de elelrile te ond.nt.eun8n EeD
ID.,loodrUk comité 1.1 aallp8teld om 'un kaodi
datuur te 1t8'l'0rdereo e. aune "erne.llng te
"erweren De tweedo kandidaat I' nog wet
pkole" Dr Vanee en eewge aadore proau
nente plutHIUke mannen b~bben bet oe.lle
dapn geleden met d•• Bond gebrokeo Dr Te
Water w.. Woell8dag hier, bad eea conferentie
met de Boad8lelde", eo vertrok ...eder

De J1~or, de DlaJlboot 'I'&Dde week, arri"eerde
WDenldag.lIddll4r In Tafelbaai De door bll&J'
aan,ebl'&<lbte maiJbladen lool"'n lot op den
l8deo Jnnl
Omtr.n.

BeI'lfrJ'I'ler, 6 Jub 1!l98Áa .. den Red4Jcu..r ••
Munbeer,-De bedrU\l~b"ld In de Vel'llchllleD

de kampen, met • oog op de naderende .Ielnle,
18 reed. jl'oed waar te nemeu, o..er de leagte en
breed te ,- Ia.oda Vao deo kaa' van den
"vand "brd" Dlllla ontzien, om m.t bedrog eli
leugentaal en bet roekeloo • .,.rsPlllen "aD g.ld
ondentelH1lD, t. bekome., OlD den aarta"uan.1
"ao b.t Afnkaandllrdom weder op den Iroon te
laiipn Docb de "r&Ii la lal een reobtnar
dlil'e Ged, die over de lotgenll8ll "an leder
mellBCb hier~aarde heaclllkt be. pdoogen
da. het geJd man) hIer an dit deel nn
Zmd Afrilta blu.,en beel'lohen ' Neen, "oor
WUI n~eD, dit kunnen wJl, met het OOi op de
ernltage gelleden, die dagetlib "oor land en "olk
worden opgewnden, ha .. i bIet denken, docb "IJ
_leo de banden ook niet lateD .lap hanaeo,
wu moeten den vlland met woord eD daad be
.trvden, en DIet ODtZien of bet nder, broeder,
aw.,er of wIe OQk ftl &u, OOIbet eruatlgo "~Il
bet lf!oot gevaar dat on. land drellt, ben ooder
bet oog te brengea en God ver"&cbi ook dat
de leoraren '''n onle kerk, bea hanoe lIlet
,"oord eo d:wl zullen budragen om de ~lapeod_
en d,egenen dIe bet ltevaar met lieD, "aldcer te
IJCbudden tIO lot ueD strvd aao kl .poren Doen
wu .ulks eOlldracbteluk, 8n "erlie.ten oochtac"
on.e luk •• an bebben 11''' ecbtAr de v.neke
rIDg IU on•• elven, dat 1'1"1 onze pltoht en roo
plDg bebber: gedaan, en <Ian In ahlle ootmoed
te ooruslen '!retende dat bet eeD wtudende
hand la die ons slul, en de Heere daarmede
oen heilig doel voor oogen h....ft
Nogmaal~, mede AfnkUDdera, die uwe natto

nahtel!.8g8'l'oel.,oor geeo geld WilleD verkool"'n,
gordt u aan, DIDden .trl)d IIWImoedll te Itrll
deo, en met optien lot God 10 deo atrgd Inlt
gIJ "&00 bet Hem !Jebaagt" &ege'l'lerend, Il00&1.
lorael 1'an ODds, Uit de hand "M dWlDge1aodll,
roof, moord en geweld, "erlast woNen, eo .mlt
teo ounste '1'&0 strooptochten en dergeliJke
o'f'erbeeracblng Voor een tud verloet eo ben}J
weleo.

"1\ orc ... kr 5 J uh 1Ii!l8

• Jl L' -( 'fJ"Cu(1) - Prach !tile
."'" leo g..duren.:te de laat8te paar

A ('fI 1.8 1 w t "(ehulti weg.us :weeu,,"
Ir ()< pt:n(.\ nit t I-:t:\a Jt lJ Het veld is
&D ttfl .. 1.1 le \tel ol Vtld

De hongp~ drukt.
J"IIA"£~Bl"G 8Jltl - (~r)-O.er

300 p~I'>IOlleneen getal bu,te'lheden IDga-loten,
werden bUde "'''pkeukun. bedl6nd Het Hulp
cumlte '""Q dcn Raad lJereldt "UOoebema, en
zal op :\laaudag me t het werl< "eglDaen

Dil beer Cbarl". Marx WONI ooweerd, beeft
&aO de rllrt club kenn," gegeven dat bU OYer
d(le maanden als balldlcaPP"r aftreden &Ill

Zl III AFRllU
IS er ieeo buannder Dleu"o, behalve dit, dat de
henteUuag ..an de olllaaeren dIC dBlllnamen aan
den Jamuon slulplocht, ID bUDne poruu. lo hei
lei"r ID be' Bnt.che b'lOj'erhllll ter !Iprake wu
De. &aak werd doo. graat CVrlDjJ'loo ten berde
gebraeht, dIe me,mde da, d. tijd ,ekomen .114
om die offioleren weder an eere te heral4l18l1 HV
werd onderstellDd door deo berlóg "an Aber
corn en lord Locb Eentpnoemde meende dat
de 0lliCll8l'8n genoe(&&am ,eboet haddeo "oor
bunne o~eril'edlOg Lord Loch dacbt, dat, daar
de beer RhoCea, die de boofdreJ had p.peeld,
'00 goed ala oog.trU' "U "rUlI'elaten, bet DIet
merr d~n billUk EOU&Unde oflicleren te ber
stellen

De mark.OlI!van Lanadowne zeI dat de regee.
rtn~ de &aak 101'lf'l'Oldagbad overwogeo Ala
argument ..oor "erli.htlUg "an do .tra! ..... &aD
gevoerd dat aDdere I"'noDen even leer In de
zaak betrokken. maar geeD offiCIeren III bet
leger IQ bunno betreklrlnien .... ren benteld ge
worden Dat " ... een fenarluk o.rgnment EeD
loliaal mDel<t dubbe luden, al. burger "n alo
80ldaat Wil v,nden Dlel ."ldoende recbt.aar
dlgtng om de olficler~D .rJr te .Iollen van de ge
volgen vali hun ged.ag Maar WIJ erkennen dat
8omm'fiell hunner de olaebtotrers nn omstan
d'i(hedon Waren De regeenog zou de officIO"""
"~hal.e OIr Jobn WIlloogbby tn kolonel Frank
lthodea In bun rang bel'!ltollen Hun atwe
zlib.ld DIt het leger voor oen Jaar lOU niet
worden mede gerekend In hun dlenattud eli zll
zonden Blecbt. de belft ..aO bun vroeger II&I.rls
ont •• Dien
Graaf Oarrlngton gaf .une verbUIng te ken

nen O\8r do UIlZ'lnderlDjf welke er pmaaka
"erd K.lenal Rbodeo en Itr Jobn Wellongbby
haJdeo atet meer gUondigd dan de heer Rbodee
en tocb wrd deu laailt'e vrugelaten, 100 rede
neeni .. hij HU lag DIet ID dat bet "oomel "an
lord Lansdowne recht en geDadag w.. door 100

dllDlge nll.aondenog t.e malten
lJe To_, het g.wlobt van dit argtlment ge

weiende, .""kt een allw"g door te verklareD
dat d. !aeer Rhod ... lIIet onder de militaire
maar on ..... burgorl"ke wet komt

I n h~• .!tm_cbe lagerbul8 w.. munheer A.b
mead BM.lett alweer op de been, dItmaal nis
kunpvecb .. r voor do S""zle. Uil Wilde weten
w~lko l!.a;Ipen de r~geerJng zou neOleo om de
r"cbten der S",a7.les te bnndha<en

De boer VhamberlallJ gaf hem ecbter de "tlr
."kurang d,1 er geeu oorzaak ., .. voor de Brtt
IJCbe ",«eenng om zlcb me t de aaak In te laten
Oe TraDnullJCbe reg ... nng ..... ..olkom ... in
baar recbt door stappen te Demen ter beWa.rin,
van den nede in Swutelaad

E~GELAlJD
DJ k..,,,,,tle .an gO<Ltdlen8tonderll'lIs op scbo-

len erlangt weer aandacbt III EDgeland Een
deputatie deed dezer dagen hare opwacbtang "U
den secretans "oor blDnenland.cbe ""keD en
drong erop aan dal de bnderen in Industneele
.cholen {lndtdienat ondenru. lOodeD ont'angen
van de kOrk waartoe zU behooren
Een oonferentle tU83Chen de "'.en en de

mUllII'erkel't! van ZUId WalliS II op Diet. ultge-
loopen en de w6rkataklDg duort nog voort
Troupen .un naar bet toooeel van de werkata
kmg gezonden om d" orde te be...areo Men ge
looft dat de werk!ltaken bet DIet "eel langer
wil en kunnen volhooden De Yorksbire en
andere steenkoolmunen dOOUlgoede uken nn
de ZUid \Valh. 8tcenkO<Jlmllnen 100 loed ala
resloten zlIn

0 ... poht,ek der Bnt.ehe regeerlDg met be
trekkmg tot Cb na sehuat al meer en meer ID
ongun.t te gertlkon "II betJJntAcbe pobhek
Rn.land IS Il.ortg he'lg IDChili" en de Brit..ch.
rl'geerJng !lOblIet wat bOI•• ng om tegeoo.,., dit!
mogendheId ferm op te treden Ze neemt Btl
een ...achtende bondiog 10 die niet el'lf In den
slllaak Icbuut te nHen
l'ual!cben Eugehud en F rankrllk lOhet nu

tot en '" h.kkIDjf gekomoQ <lYerWnt Afnka De
Bntsche pel'll beschouwt dat er geen red.n be
8taal oDt.e.rooen te &1111met <Ico u,t.lag

De pr'l' van ,r&an IS III Eogelaed aanmerko
lUk geduld tengevolge ..all de ml.IDkkin, "an
de pogtng van deo Amenkaao8Cben speculatear
om de markt te I\ebeeren

.. )IDERELANDEN
In ~e olen"e Ftanacbe kamer lal, volgeo8

1/-1 "kUl". 1'<'" .k1l Dng, de regeetlog al dade
l[lk W""r over de laait Dreyfus W?rd ...n geioler
peUeerd en wel door den afgeYardlgde CUlehn
Het aal We""n nur aanl"dlng vao eeo artlk!U
ID de Eng.locbe .Valwnal Rer.,,~, ...aann met
l'lOveel woorden geaegd wQrot, rlat Ktu.er
Wtlhel

m
de bell"I.&en..oor Dreyfo. onscbuld eD

de lob Id (Immers het hekend "In met die
nnacha ) v..n den generalen .taf In handen
heeft ein die kan en .al 0l"'nllaar m.ken, waar
bl, lollce "erklCPl Dat :uiIkeI lOaoor Josepb
Bemacll in L. S.bl, overgenolDen
CutellD, een geloovu aao Dreyfus IICbuld,

bedoelt htennede, dal de'lel]Jke 1Il'lahngen
o'er d~ otaf bebooren ..er'O'olgd te worofln

Wat de Engel8che Rn>oe!" omtrent de bewlI
zen .eg~ mag dan ook ...el worden opgehaald
dat men ID DUltllCbland Itokken beeft lODge-
Mamd vao de haod "&JI Dreyfus (en door
Esterbazy v.rkocbt), met alleen van 1894, lDlI&J'
Dok van .,eel later.a Dreyfu8 veroordlleblli
.-an 11l9t, mOOl!tbelangrlIke Htukken. alle lr8
.(hreYen mei de band van bet borderel ne
openb:llll"Dl&klIlg d"ut otukken - zegt de
Rer.~.r - die a1ecbts een kweeue _ tijd 11,
lOU &IJ .. kWln4nI opbeldema.

/(, wr) - Pracht.ge
, II, ~e, a1l6n BCI.i6 de

1 U \"nl \l du om
.n d" .n~euw Wu

t l llk t'en I waren regen
liet wo I.r dr"'~t nog

Een Transvaalsche consul
te Be~l.lJn

KANDIDATEN VOOR UITENHAGE
I II ~1~,;DA[E

UITE)lHA~, 8 Jl:LI - (&ut",,) _ Een
vergadering "an den plaa....,lvkon t.k 'l'&ndeo
Afrikaander Bood ...erd glStel't>ngehouden toen
de beer A P de "IHwn l{enomlDeerd word aLi
kl\lldldaat voor de lagerbuIs eleklte HU en 4e
beer J F nOu "I. no Jan".n"llIe, 101100 de
Bondsbndldatelo .un De beer Goow. was
nltgevallen bIJ de elektie "oor be. boogerbcns
De p'Ol!reM.oven boudeo bedena ..ond een ver
Il&denng wanneer eon elektl6-COmlté Wll&J'lIChUD
fijk ge,ormd aal worden De heer-Rautellbacb
III afgetredoll en dr Vaa". aal waantcbUlIlUk
al, o"n lndopenduntu kandidaat .taan De
Bondspartil lO zAker "an de verkle~log van
bunoe kandldat.n we.;on. verdeeldbeId ollder
de progt'6lll!leven

A .... ek" Ed.leur
Munb ....r - W II .UU bier allen Wlll'm o"er de

grootste elektIu dl. 0011 10 OIUland la icwe""t,
eD onze he .. Vader geve dat het land de recbte
bndldatec kiele, eD dat recbt aal bovendn,
""n, anden lie Ik maar eea armoedIl vooruit
ncbt voor on8 Afnkaanden In de Kolooae
God beware ona al. de kap.tallllten han doel
!Jereiken ua een meerderbeId 111 ••• ,_.lement
.kri'gen I
o I ala mun 1andg.nooten tOOIa ~ p'l'&&r

&GO kanneo Inalen en wakker lChri.kkeo alt hUD
llaap waann .U &00 Ian, warea, .. op den
It.emdati' Op"olDea OOIte IWimlDtlD""r de NOhte
IIWIDen Zoonr ooa dlStlib aaqaa'
ben ik ver"IUd te &len dat d. tU: "'0 den
AfrIkaander Bond van BreedNl"aer en de
Doorn', Oyer Hexnner de iw .. nollt.e landl
daten bebben Jenomloeerd M.,.. de andere
Bondatakken die wvae voelsl&lflla "ola'en ~an
die twee genoemde t.aklr:en, en eok cf_lide
Iwee beeren kieaeD, en dan &1111 .. "il bp elkaar
moeten ItaaO ala mlUlneDom de beeren Graal!
en 0 de Vos .Ilable In te breq.n Ik beo
".rzekerJ dat Ona d,strlH beter "ertegenwoor
digd aal SUodoor dIe 'wee beeren, dan bet oo.t te
voren bet geval 1'1''''
lIfet goede verwilObung dat all.. lo bet .. "rk

geateld zal "ordeD opdat ouae reobt'I'JLardige
&aak ID belang 'aD ona dIerbaar geboorteland
lDOi{ebereikt worden, 4>

Ik ben, enl,
EEN STEllIGERECHTIGDE

I T
, c

0\ :-iAmET.Ar.E'HE:-i Tl': WORDr,:N
Vr,:Il.\OLGD

l'REl ml \ lj J li I - (Rruur) _ Dd "pec"l"
oorr""p"fldent voor de /'". te Hremel'llJo.rp
stelt oekend d.1 Bunu £:.! Uti.) vau l'ln moeder
beeflonl\adgen elj eeu depulátle zendt, nu op
weg naar DtUJ,an

Yanwogrde n.n'allen der OUltschc n'euws
bladén .. de U'lIIJerunde r<laI "ezlg de "6nl!Che
IlikbelJ 'a" d, ""n.tdllng \all een Transvaal
,,<Ju:n vertcfenw lt rdl~t_>r te BerlIn te h~chou

t r" \ I W li IJ,. t~\ i~ 4:l! P Jl' lil \ t:riJ.JnJ met
ue~p a.a t in d l ,aak. Iu 'II} lJlU Irt In: J-\:ken

"'t:r !l~IL~~('}t' \lull \t""rÓIlJt.:rltfet dlt \HIW'cge l~ontko
!Tl q \a I llUIHJ (r olJJerhandoJJng' n ln~llenI! r ~l-Crln~tHl tcn boo:.{eu ('um:nls.:~afl" aanK6
~J.lll \\ Jf kl!l t\:11 tludt.;ue claus ulo der conven
IlO te .. tJráppt'11 WllrlD "onr oen opper kapi
rct' vo '''Iellln~ wordt gem~akt en om al de
k lpa. IU.:j \iuor hu.une gezbóduns V~r3ntwoorde
lUk u houd_u

De gou«rnements In.pekt<lur '"n ontplof
hare 'Iollen b¥>efl Ia.t Onlvangen van den st.aat..

(n ..( r) - ( •• / mun In 'eltlCur om den d)namlet agent Vorst
., .1 l"rlad l?pJIC<Jt C8 mann te t"ctvol~UD lll~meue de onder a.genttm
nrdu ac ht ka or. I hU de <crscIJIJloude .eehavon. omdat de maga

' <peo ""lf !rli_" bel, zlfnen nl1!lt I~ l>ehoorl'Jk" ordcl zIJn Oe ee"lt.
I J .ehl kt,ar.krd( ht zaak zal to U ... borton op :\Iaand.g d,en n

D. nwe,
WEL)fEElJE~D AfRllCAASD.EB.

- (I d ,) -lIot re
J euJ !le lert laat.rljD

, le prae htlg.te re!(on
r I Ilt.

",r::J.r::wngeweigerd

x
R WIE EN ORAAF

LE \t;( E E:-.' 1l(J:-.'D I f; KlUBERLEl

L [l t \ oor Durban KIQI'JRLBY, 7 Jlil -(Rroier) - Men acht
Itet nu ."k.- te "'''"cn dat de beer Hlohau de
zeII.I, kandldD1L znl weoen, en het la blloa
&eker dat bU bedenavond door den Bond sal
worden lIeDomineerd il ij beeft .ieb bereid
"erklaard te .t.an De drankbandelaara beb
beo DOi nlOlt besloten welken kanduiaal .V anl
leo ouder.teuoeo Hed~noamlddq .tell.a
"U een comlt.! aan om etn onderbood mei de
kan Jldaten te be"ben, ten emde hOD geyoelen
omtrent de dranldrweshe te ..ornemeo

O.. t.,.,., ond deed de h....r Com wall ZlIue op-
II'acbtllag bIl d.n beer Rbodee ea "ertelde
bem dat bU na raadpleging mot aune onder
.teuner. "e.!lOlen had _It te onttrekken un
den strtid De Leer CorDwall pvoelt dat de
proufstemmlDg eeD goede pol.mg ..... en daar
mee het hem toege.tem I beeft, dat de kiezen In
bet .I,emeen moeten geraadpl ....~d ...orden om
tront de lJonoemlll'; Van kandIdaten, blieft bil
gOODbegeert.. do .. ak "eder voort te letteu
Jl II zal ageeron al~ VOOUlttor Un bet "Iertll!
Oe beer Rhodes gaf .une onardeenng te ken

nen va Id, halldelwlf'~ van den bwr Cornwall
ID bolahg der progr_Ie'e partV

\ I I IV '<

.L22Z
08 ADR HOFMEYBRHODESIA.

TEGEN HET TOLVERBOND
De DIp' T,"~. !Jerlcbt, dat op eene voor

looplge vergadenng d'r "p!'Oifeael8 ..en te
Beautor' Wen gehollden, gezegd ...erd dat d.
A J L Hofmeyr van Wjinbel'lf, tioor Iemand In
KUf'ltad g8'l'rugd .... Zlcb "erkleabaar te .tel
leo, en dat men un b..m de "enekenl1g hal
ontnngen dat bil zou .taan, IndleD bem 60'
lovloedruke rekll'lAltl8 ...erd gelOnden De t
elektie agent werd I""t geg" ..en een rekWISItie
op te .tellllo aao de,., beer J.eklOOn en da HGf
meyr -LITII eeo vertrouwhare bron hebben "II
"erDOlDen dat bet bencht van de Oal'~T",.u
onJuist u Wil hebben den hller J H Hof
meyr ook ero"er geaprolren of bil de Iemand II In
Kaap.ted door de ~ T,mu pnoemd, en d"
v_kenng erlangd dat aalu pell&&1Da bet
gnal lA. Wil ,eloovea biet dal da. Ho~elr
zich kandlda..t ... 1 gaan .tellen eD &boo do
banden der " progreesle.,en' sterken door "er
deeldbeiJ 10 onze gelederen te breDaen -BED
0", &lnd ]

VERGADERING TE OYEB HEXRIVIER.

Edn voortrekker overleden ONOE"RSTEUNING AAN DR WAl'KIN8.

EEN VROUW AAN T STEMMEN WER
VE:;

0. KRIOE OEVRAÁOD Het NatalscheIJ I "" I' R J li I -( /l<'Wer) _ De beer
lie",) 1\ Lr. dJ UUd.lc vo ortrtlkker In bet land, lO
te (f velo ~~IiLun u I II J k.rt.:o£ dt! eerste Harot'&e
L:r nde HJtl!S~1t: -wt.:.lkl! J..ltc:r 11./1 Je Gecharterdo
m "t.cl.,1'1' I wer I 0' r ,cm ,a"' U~ d....d goede

I Jlensten J{~durenJu d~l~ (JP!'(t:iIlJ
\ ert )OlJtI)~t n HlloJe~Ltall!ifl h~ }roJuktf»n voor

d" GrJ.h.LUl"'~ta lJ. he ('thd,) te (JIJ het l:npenaal
r In~lltulJt w rJen thnk lu;ctJulLll un cr t41 eeD

O'C),o) J, Caledon, Joh lil!hl
AIJJI tkH &dalcteur
MII.b~r,- Iir lie dat tlagerbulS ontboDdeu

IS, en wat gun de Afrikaanden doen In het
dletnkt Caledon? Weor slapen totdat "et te
laat I.., en dan een leder zuo gaal( loopeu, of
zulleo "IJ ons bil elkaar IJCharen en lIChouder aan
aehouder staan "
Boadsbroeders en landgenoote» lut ('08 toch

van alte deelen van bet dl"lnkt iUu en d.
Krlp,onzea prNlikant, vragen Ziob "erklClbur
t. Slellen, en hem op onze bande» dragen lot III
bet p:r.rlement HU IS de recbte man, ob"boon
wu OnlCI! leeraar lI>et knnnen ml_n, toch
cullen "If trachteo om drIe maaad<m &onder
bem klaar le komeo ODhem verlof "an afll'eui
heid te ge"ell
Vaa alle kanton moet men OPlaaD In gruote

getallen om bem daartoe te bew(.len WIe III

de 'lOdere vraagt gU? Ik rou deaken do heer
U J Demj>Q1'II en laten wu den beer
Kleyn vragen om terug t~ trekkel! ten gnllJlle
nD d. KrtJ::e BIJ de ,olgende verkle&lIag&al
de boer W Kleya &00 veel m""r vertrouwen en
kan. he"ben om weer In te komeo, daar hIJ
met OIlS lllUDenwerkt AI. da Krige en de beer
Deml"'ra, lI&IDen otaan ZAl cr "uor c.:n
aDder geen kanl zun Ook onle kerl<erllAd.
leden kuJ!tnen de &:lakonder de &3udllcbt \ an d.
Kritre brengen

-KIlIllF.RI n, 7 Ju I -(&uur )-Men segt
dat dr WatkIn. de oodel't!tennlng nn den Bond
lal ontvangcn, dallr de Dond blijkbaar het Idee
j)p~eg ....en beeft een eigen kandld.nt op t.e
letten
Mevr Rutherfoord Harns IS aangekomen en

IS zeer bedruflllD het "erTen "an atemmcn ID
de aJdoehnll voor ba, en man en andero progre.
sIeve kandIdateD

TOLVERBONDBILL GEP __ ~_._~
PIET.EItlIAJlIT.ZBUlW,7 JULt._

oond bIll en d ... 1OCIJa. (.pm_>
voor 4e derde maal PIeleD In 01..
raad
De aecretarls "an lDllOOrlil ......

lange toe'praalt de tweede
"an de InboorJangen bediende. l'tI!IlIRratiil

Het debat werd 't"8I'daaCd

Over Hex"Vler, 7 Juh 1998
Ol.teren werd eene vorpdorlDi gebouden ten

bUI'" Yall den heer H J d u TOIt mer; hot doel
kandldateo te benoemen "oor bet lagerbOIl b"
.e volpnde elektIe ,

Vool'Ifeete1d door den beer 8 dn TOIt en ,e
secondeerd door den beer S F Naudé de heer
D de VOl Bable te nomlDeeren
Voo..... teld door den heer R H dn TOIt, IJl' ,

en ,eaecondeerd door den heer G HamllWl de
bl'Cr JaD Graal! te benoelDl'n
Belde ..oontellen worden eeoparag aangcnoml'n
De hoe voorzItter die In den blootlW38bleld

toeD een toespraak coo ook een paar anderen
die allen wezen op don ermt en belangrukbeid
der zaak "oor de AErlkaaoders, en hen aanmaan
den getrouwen eendracbtig aamen te werke"
met de elelrtle
Mocht dIe eend",ebt onder de Afnkaander.

door t geht'-ele land bestaan dan znllen de .áfn
kaandera de lege behaleo Met owo lIulp en
door eene harteilIke eendraehhlle aameuwerlcing
wacbt eene IIchitterende o<erwtnnmg otJs

De uwe.
CQRJlE8PONDENT

[Het ge..aar IS dat IOmllugon te gerut 1011,.'0
worden -Rw] CALIWO:'\

S \v \ZIELAND ZA.KEN
GROOTE BELANG9TELLIYG

[Il ", rt 1"1'(1111 n",,)

HET LEVEN
SCHEEN: EEN

VLOEK

POR'!' ELCZABETH,7. JOII - (/Uf./u )-De
ophaDden zunde elektlel hoodeD de gedacbten
"an alle kl_D der !l&menJevlng bezIg Hier
III lIedert jllro!n n"'>lt 100 groote belangstelhng
ID pohlleke .. ken betoond

m. K()"I:'i(, (,E\Ll CUT
H•• )II I ·D'" j .1< II -liet l>enchl aat de

ko n. ge, lucht .. wordt fel-.llJk ookraeht~d
J it( Jt li!)\;" ~ ~Hlft 114Ult.I{I \aarilgJ ten gebrtllte
tr kt ,J \;'in kom uwJant BJrba en deu tolk: tie becr
I I' ill "e dl' pilt oog"nul,k In de n,l>IJheld Zll"

a Ir I \ in :\. n li> TI t"em Her li oekcud dat een
llr III L:f .~)t fH I O~ le l m1lmoJ. hj en men gelooft
I 1 ') lIt ~e I lUIder In bet Busch\idd J~ waar men verIon l"I"lI'Mlt dat J, komng voorbIJ ge..a.an 18 op

L.., I II ,~ Z Jn f 1-1 II t Ir het ()()Stt!O

Uu rt guerlfl~ iS ':ln p' lil Jt1 IJp~rhU()fden op
t~ r\Jt1pen om de KltuaLle te ksprekeo Zoo
l ut)("ane nIet gewIJdelI wordt..al een op\Olger
...aarsch/fnlf/k a.ng •• teld worden In plaaL. van
d. kOl <ngm omd 'I '11 kenn .. droog Tan de voor
g (lOmCn \ luc L t del!' kUDWgS

KANDIDATEN VOOR KOME~F.T OOST

l'EARi'TO)l, 7' Jl LI -(8fH''laal )-001 boeren
WIenand, Moolma!>, L;;~ter en De Wet .!l0 de
kandidaten >:oor Somcl'1!et Oost.

DE HEER PAUL BOSMAN

W'JR(UTER, 8 JULI-(SjX,,,aal )-De heer
Paul nu..man, een der kaadldaten bV de aan
staande illektle, la vertrokkeo aaar LalDgwburg"
eo de omlaggebde .,ejdkornetachappen om de
kle&era toe WI Ipr,keo ~ J H '(AlO\~ \ c\R IS DE KONINI,?

BRF.MF.Rh'"JRPK JtLI-Hocwel bet nog Diet
heve'"gd ,. gelooft Illen al~em ....n dat deJro
n'"l( n,pt u,l het land ge. lucht I' maar zlcb In

I' '0' be h"t h"s<h .. hud houJt en door de Impi bewaakt
~>r 'I" ,r lt OIJ< Jat eeD deputatie met .un broeder

I" I r,. t n Q(!fllg6 verantwo()rdellJktl lodaoas un het
• I <, h""t I Ollder weg I. n~ar ~.ngeland De rejfee
'I J lt r lf>,: hceft be~tot"o do boof Jmannen van al de
I t I rl;l ..kt II lp t~ roep,'n om de ZaaJC te bespre
Ilk I I hIJ en mogel'rk een opvolger van lj "Il'Wl\ne te
... I te li' \',noem<o d,e verklanrJ ui WONen af.tllDJ te

I r kr I,. ht bl)t'D geJJ.~n VILD d"n troon
~fen j;aal wel <ooruIL meL bet hOllwen nn

het nIe I" e fort \en oosten "n bet dorp.

PIlINS ALBERT

PRIssALOERT,8 JtLI-(Re"I<r)_Ee" re
kWlSltle IUIO ds Adtlaan Hofmeyr, elm ZIch te
laten nomlDeeren ala een kandIdaat voor de wet
lI'e,eodd vel'i.dertng, wordt bier talrok gotee
kend De plaataellJke tak van den BonJ heeft
de bearen Weeber en OO!llbalzeo .18 Bonru.kao
dldaten .renomlDeerd '" 0., beer Jan Lnttlg
beeft besloten te lIaan

Mede kiezers van het CaJedoa. en
llredudorp.dllltrikt I

Hebt lW al uao,. keurig O"er Ollae komendt!
elekhe nagedacht dat de wel vaart of rwDlltie
vaa on~e hoeren CDlaudelIlU bevolkutg "an
de.. ~Iekhe afhangt' ZOO}a, dan moet Ik u
aan i.eta herlDneren nl8 mede Afriltaander hoer

De kandidaat of kandldaten.p WIR 'U ow
.tem .. enocht UIt te brengen, IIIIl 'U _neD
<lIe gIJ v"rtrou Iren kuat door dik eIllllll1? ZUI 1nl
venekerd dat SUuch nlehaJlea laten '".qnUGrl"
door den 'baaa der rageenna?" ZUI ,,"enebJd
dat "V of éeo bonofill' Iltet PteW II ODder de
klruJlfedraaiden, sooa1a door dea beer Rbod ..
en atr Jam ... SI"ewrigbt geugd wwd 'IfIlD de 41
leden (he tepil de regeetuIl{ geatemd hebben ?
Neen, laten WIJ nwt WakkV lIcbrikken ilia bet
reeds te laat IS LateD "U tocb 0.18& tt.illllUen
en wacbWln toi "'lJ door deu bIdidaat ge'lTUgd
woNen, d,urdoor Jui:pa Wil noc)!t ~ recbWl
1JlaDDea.. Laten "'lJ &och elklDder -1Ip111f«1'
om de veri1'OV.. bunte en beRe JIIanDen~.

CEXTLIVRES GEDANKT

lJanover, .! Jul. 1f!!l8Den weled beer
FRED J CES I LI> RE',

Monnt PI_nt,
Newlando

Weled beer,-Ult naam van deo Hanover •
acben tak "an den Afnkaand.r Bond weoach ik
ued. te daDken "oor 0we -cueuJaare van den
30steD Mei, I I

Wil ~teIIe.n uwe bereld.wJagbeld om "o.tr het
tegenWOOrdi&et.erog te trekken zeer op prVa, en
vertrouweo dat ow voorbeeld &al nagevoJad
worden door allen dIe In dezer kntltlkeo tijd
.,enracht "Orden handelend op te treden
WUbidden en bopen dat de -taande elektIe

m"", alloopen oaa.r onzer aller wenaeh
Met acht .. ,

Verb:llf Ik,
UEda d ... rp-,

G. J. "eI~~LSIl.

VOOR EN TEGEN RHODES

KllrIlI'lRLET, 8 JeLl -(R",~ )-De Bond
beeft !Je.loten .une kracbten te concentreeren
om den beer Rhodes leren te ItUD In .p..r!rly
Weat en lal ZICbDIet bemewen met dolKiui
berley electie
Op eene vergadert ng Van de gekleorde .ti.escl't!

te K hpdam werd de bller Stiglingh bet .. aan
p ....llen omdat bq een Trao8raler aon wezen

De kIezen van WItberg. Barklldiatrikt, beb
bt>nalgemeen een l'e!!olulle aangeoomen, WMnn
'V ucb .erblOden all... ID bun v~" doen
OlD de "er!D91l1ng '!'so de beeren Bhode. 'In HilI
.. 1'......

P \ TRlUT'flsL EIE J) \ME"
B\I.,rl)~ 7JIIT - H~,len namIddag

"t rd Ct:rI Trnn8}3al~f e vllg der alucehng
.1oh.:ulnL',lJUrg.d,c n 1\\Iih;:el"l! ,dhIer gcsl-aUo
[} rd n Hnb ..1Gd mot UU ~W lZleJand cruu~
Ilf ~,I" i" I '0' de plaa~",lllk" James De
... ·h.:dlJ llfdt hn..; "t.:~llaIlJ~ lilt C;J~derH~ en

I f lilt 1II v: , • d 10 ""It li i gt"HdJ ,aN (IJl htt
",,,r"I'I", , I """ de nnul"dlllg g88ChiedJe
"erd. n Iu,d, JUlcbkreten aangobe<en voor de
"'VII'illigen
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ur ALLES OKTREST____ .._ ......---_....
E~:N\VONDERVOLLEL DIbMITH.

VOEDZAME DRANK..

, yall be' tr~IUID~
~ dat men met b"t
Id-IJl TOOCZllbuK
alwaar ,HID~n 10 U"

~ de weDschdukhelu
" alIlIt eeno .. we tue
,yerphehl ... 1 .11I n II

en t!jd~rk nil I ct

J&an~1!Il I I te
een klOd UIt

tandere pDg III
n bneije of k u rtJe
mn lln ,erll<k of
taaid, el' • n ,er

} .ilt=a ter<an werJ d, r cen

l~ WMdslock 2Dlijn lee de
,M,," &en Kaap", ..d~c' n tak
I e&~ ,ordo om leo. rDlt
\.~"'rrp ID bet pari mei t

\

' ~ 3 krach'lge m~nnen
'\ de~lIlmen an Udn g n
tak 4e III""n1ti~ DA overweging Z III,el YOOl'1ltelN ,.ln w ti d

~yttor Dal \ rl~cI P
EI met bet ouder'" rr
taan ..lie le len deLer
l.r den voorz.Itter van
~ na publlkatle d"r

J de.e mot" gOtd

I ,,,dag ! ,1<7er ",crJ "II I"r 111,1 lIof
r t~ 1.1 \ \\J\;(.lrll:re 'loql; 1 I lln~ ~olJou
1 \OOrLII terl\Cllap' en h~UI p

U li k tt c 1 le kar uldat'ju ve r
eleklle te I, Du heel t
f\.('et:r i \I~ ftltal hi Er ",!r
k e tl • leg' I wo- nltg

D~ 'l))rz.ltt~l tn..1akto In ten 1•
hel d, el der" r~a Ieru ~ bekc I en ,,,,,le u IL
h I ap," cl ,...,rd I t Laclt.mllh I ,til ,08Lleerun
on' ur ,I", wit"" te houden U \I oloorJa alhlO
aan om niet persoon I Jk to. wese " uiaar met
kalm te de zaken te bespreken

LJo heer"\ an der VIJver nam toun bet ...oord
on m...akte bek md waarom bet parlement ont-
honden """ In oen seer kracbuge aanopraak
t oude .preker aan wat er ~.heurd w,' met de
laal.tc .""'\0 JIl het parlement Sp" eer ging
toet terug naar d,., \ orige leS"le en b·gde de
pultlltlk \R" het ~I' 114 ItbodM mlul.terle UI~
tot Bali bet eli de nn de IMt.te .~le HU
.prak met eru.t uve r de redtotrtl>uueblll tooude
un met on wederlegb ..re .01 b 1men teo welll: een
vloek dt," I til oor Zutd Afrtka ZOU wezen In
41.n .e .....1 "ard Verder tooode ""reker aan
... lke lOloile leu gebrolk' werden om do ahod ••
partl) de u (rderbuil te be.orgen l>Ude un
staan I... rkle.mg UeD! (_"reke1') werd le Ih
.£ ""Xl bnguboden OlDvoor de tedlstrlbnt.leblll
te .temm, n maar.1 !laf w~n beID 'Ien dulz ....d
ponden lOU hIJ dat UOOltdoen ItU sprak me~
v6811101 van de heeren &bremer Hofmeyr Te
\\ ster en anderen die veel gedaan b&dden dm
den demorah.eereuden 1O,.loed van de Rhode&-
I<hok tegen le werl<~n 001< toonde hll het lie
dr i:O '"II .lr G rdon aan lO de dnfLenk"81'le,
en h",IJe aa wal sir (,ordon .elde dal hU bel
tA: c r zou uoe I

De h~er !lecker Du haer ~.hrelller been dat
~e .. ~uIle h' er'" an dur VI \ er Ik, utk." bet he'
\\ liS "I'rtijg

I)c heer LnD~t)nhovell t;chremer'
De heer 'an der' Uver Kprl~K eO Ik r.al

hul be" U1.on [De beer' an der \ Il'er III vol
lt Den recbt -!t~u ]

"preker gtng "",IJ v""t t en nC nog over bet
"en eu aoder gesproken te hebben oloot hU 'lIn
~)~.rmak III omtreut dertlll mmnlen te bel>b<n
ge.prok ..m

Ve heer li \\ Becker nam toen hel woord
en zeldc dat h I b )Op"" d.L wat vandaag hier ge

,",ome,.,.et zo~d werd 11 et als perooool )k zal l>.""bouwd
wordun "pr.ker leverde eene t.oespra.ak van
olDlreut Iwmtlg Dlwuten llU zelde ofochoon
e 0 V01J~ oldt:f8teuner ,an den heer Van der
\ \ er !lochtan. kon hIJ hem nlCt onderot~unen
bl riker ba I loc I eeue boeve,lheld lohle !!fie
'HU JU ~ehaall Verder l>el!Cbuldl!ldehIJ Illl
hed \ lUl dcr \ II' er d.t h\J lIcb t" 'ee' I IJ
laten h. ,dl n Hl K Ulpstad '.Lil manr e ds Je
lh,tr~n ~cbre1Ot"r ~auer en 8.1 dercu u kIl"
d~ h I dat de heer \ &11 der \ Jl M " ~II

pr"f~tt .... dat h",d bIJ UltKem til ueD
Bulawa)o .10ur"e~ De heer '''0 der \ Iper
h Id geprofeteerd dat dIe I l zo~ betalen en
au EUn er z.ooveJe t Jnll-.: i louucten daarhee 1

verl" >erd
De he. r \ Ir. I r I e I I" J

" • dit Ire tIj I

I) k kla J
, )\ el alt I t
lm k I I I
Oh" r I
als uur
.tnkt
\ '

Alle m&llneO eo "ouw~n die blootpdeld
zuo aan de w_ehalll'o onzekerheid na 061
.ennoeleode kh_t, bebo ,rea aich M""""
v6qr 1I\l beginllOll met hunne clalreijjUohe be-
.10IDmenngell, met dr 1'lbUle', Vi 0-, eu
dan "uilen -U beat&nd "lIn de'-' der ele-
menten te trotMereo De 1ChJij". .preekt
vnO penooalUke on:lenlndiDi eo atl de waar
lIt1mmqen no de lOede attwerk.l.Dpo op aad.
ren Th.. opent de IW"'PleD eli pen tijde
IlJke opgewoodenheid Kofo doei de bewepl
gen nn het hart UIl, tenrjjl dr Tibb .. ••
VI Cocoa atflrkte eo ye_latof ~ eo eie loq-
Apieren Yenterkt en opboU"" lie' la mct..
das", oen wondervoIl. vOedinpdranL Nl4Iia II
Il OOit ontdekt dat plijk ._, 4lunaede,
\ t aaulut aangename hU'iabeW8l1JlleD
Iellld" des lenna, du,held der "oeten, e~

een alilemeen .,IIUIgenaam ,."oeI, welke aleohia
,.erkrepn .. ordt door he' '1'01g~ 9'&1!. elke
vreufde, moreel, ,.el'lltandelUk of lichamelijk
... PUBLIEKE KENNISGEVING.

W~D. de vrlendeluke uobeyel"" ,...0 " ....
.. \JIllende pel'llO.en dU! dr Tibble'. Vl-O-
Kebrulkt bebbell, bn bet nu "I'u..ea _rden
vali alle ord.nteUike baDdelaren, apellaebn e•
wlDkel'el'll 10 d. DaU.ocbatriktea,.n oDdenol
genden bebben Yerlof gerye. oa hll_ aa-
mcn en adreáell te pubhceeren .... plaau.JUke
1I.8"nten ,hn lie lUat &al na tiJd tot tiJd toe-
gevoes<! worden aU om.tandiarhedell 1IIopD.er
ei.oeben ter Infonn&tie nil aepllOll dM ICbrjj
ven, \'ragende den _ "an deu ~ agent

~

"r.! een hartel II<.otum
laderuli ,.oor Z IDbelang
<kl lepasseerd
den Oodltlbourll tak d~r
f zijn .PIJt \e '.. n nen d ,t
oord 19d W... p Jtl COl fe
,e confereDt e all, .ncee.

• op de agenda wIlS eCI
tnlen plaatSt 'uken tak -
I't ..oor onden. )s gevraa~d
l.teD een staf un "t1"""lD~
la te hooden
ticblte bOlt V OO!'1!te I loe en
'e om Bubstlt!lt~n le verkr I
ontstond ui I 'II ht

'\ te treden \ our een locker

Plaatselijke agenten.
JUAP8T .A.D.

A~all" il LaDI""tr .. I
Borman L, Co... lltol1008traat
Bun"boye" B Loep.·r ....'
Il.rgho~ J SOm.......' ...eg
BoJI, 'I Kloof.t,.,...t
Cl II IIcrYlcelIuPI ly SIM" I....h. I rant
Ca t.. ",btol Co AJ4erleyltr ,I.

,asb Bto.... Bol., oir .. t
Cooper J U Pie n. ".1.
Cohen li Cunt:tlt 1 ''"I I!I r Do

Cnllk: U [D.o;..:eilt " t

Cr",'k. J I..n.nllfR1 l"t
K."pst.d. ( fil. '" ;lnpply Co lY le kID .tn.'
Du\U88ro. j "I 0 ..tra. t
flollAI , Jl:S l.o."·y"~~
III n Tir \y lo pit r ......
llaVI l n. ",c..tr l t
Er\. l ) P Il tof!t 6"\t

F. crst.n & \('1 LI') pa r (lt

I I l It I elf"r8P l ..tru,'
" (le TV R"et"lIdr.t ant
Fro Il fn. J rl ptr.' t-
e 0 lfrC') II r DI"'e1'l r lr L

li !.Jrel & Dur ft. n U I tI uil ncbt·tru.at
(1 I 7 , I • p·trnAI
, I ~ 1 ntll("1i ra."t

G h"" J !ol Cho!",1.tr"'l
Or sa ('InC u.OOBlfltra' t
(_j ~okhe 1 ('0 c und Rat
Gold nil L C Cale-iN .t......1
Pu.rlfl R n08f'8tr~ t
I 11 lf I I J I I 1 ti ra" t
Il I M Uono' croLl'·at

lo
R A'11 Dg eo I eeat .. t.u

I Iln~O !"Ii HUB.t"lst mat
t t,ch " k0gef"trw.M
II'" ft U 0 Waterkantatral1l
J eo~ S 8_11.1.,.&1
J llt.:Uba ~ Tenn.Dtltta•t
Jom•• eDWliitaml TelW&llt.. La.ge_kiatraM
lt leID Hano~eratra&t
K"nnpmoyer P Loopltraat
LeWIDeD&>n., lI.-.t.raat
J,eWln .n Boro.telD, Wlobkl. .... 1
Lorod. J, Ha.noyentraat
Lorode, J Loopot_L
Le")' Bro. CombnDckat.....
LenDOD B 0 L,nIfl'SUaIl
LenDoD BO, Astd.r1e,alnlat
Levy Broa, Po.l~ootr"aa'
Lo""" &: Co St a"" tr.at
La",.noe tit CO B ""b'"'~
L..wreooe tit Co, Or traM
Leo J H, Adam tit TeDllllDUtr.at
Mo Pbe""n, PielDe_I.
!ol organ K O.&!iODIIIraa\
lIarh C, c.tefion.t",,"
\!nlbew He' DeS" Co, AdJerler-i.rMl
)Jloclte J 0 CaledOD...... I
!4OUlfl', ~.tr..at
Mor'al W, Baltengracbtatraat
NorLb JU, Sif Lo .. ryweg
P.... r...D,P J PlelDeD Bal'l'llOketraten
1'0..,,'" lIr. SU' Lowryweg
prahl •• n Cnob.baDIt .. Laugeetraal.
I ruble en Cn""'eball'" Loopetnat
I'.m~e G L,ngemarkt"'raat.
PareelI (1 0, Harrlngton.trau
!'ont. J W..I.. traal
Rhod"" en eo Sldney.1. Int
ROBeDM Sif Lo.. ryweg
Roj,ert.o 0 LaDIt""t..,...t
Reilly !Jl 0 Pom.net ....d~
Simoft E Ihno,enM"~
B.... C RaDo.entr ....t
tt",,1l B lLoI.e.. tr•t
!ll8in D BU1""'g....,bt8lra.t
BIeldon J Hoopot,aat
IMIert Yan Lu'...lr ....'
Tramway L.. penur, SIr Lo"r,w g
Torode J, Loop.tr •• 1.
fot hili A E Ilrreat .... t
T tb.ll M Bul~Dgr.cbt.traat
V.., Heerde lIullelljfrftObtot.r....t
V 0 KI.t A 0 Sif l,oWT,,,eg
l\ Ick. 0, 0, Boom8t.raat
Wolfe pC a .,donitrut
VIII.on. DlIpeo.. ry l,oopltra,1
Yule, J r Pont.aeatraat

WOODSTOCK.
BalhngEf r W'lham.traat
Carman /I: WorkmIlD Albe.... t ......L
V.IID.,.., r, Albe-tot .......
J obn.o" li F Maluweg
Knoll J Mamweg
!Acm"., 0 DabhD en Regenta~
MoNa",.. Albertwel{
Pfubl ea C,nobb ....ka ll&lDweg
Ilb'w J M Albertweg
Soft. R Albertwog
Tram"'Y Dlipe"""'" M.1U....

SALT RlVD·
Aloock S Ral.ter ... ld
Qoomer, A Rutte .. Yeld
Cc'-ope1'1LttfeSociely Lt.<! AlbottweJ
HopkID" T !!bertw",
Phlbo II: Cruckabank StatIeweg
Robertaon A Ila'tersfoltl
Bunge. wK .. '''.
\ ....le L, De St.atle"ez

JlAITLAND.
O.ok D v"to_"eg
~tcOreg.r U, Lager noou ....g
W loon J, \ ICto""""OB8DVATORY ~G.

IJ L:\f 'A aunt cr
\ oLrt~ lalilo 'i\aarscbawde "preker 10 ven

ell _e t I mak de klezef1! om eew<geund te
I I a lI"t unde e1á tIC weet! hen op bet

i r I do redl"lnlmtlebtll enl :Spreker
I Itl "I dat bet eigenlllke oogmerlli "'JU
le". ULO de Kolonie te annexeereu Hier
I uden .. ) Jns ~en oehuld op den hal.
d e de KolOIll" llIet 10 -tut w.. te hetalen

wat !ou et gevul~ we.en' B..lastl0ien en
Iu alte lJall zal hel Afnkaanderdom de

~, c , JI<u.ll.>od.n woe"'.n en dd ~"pllah"ten ,nllen
t c 1 U I r.geer8a 'S a eooe warme tioe~praa •• an om

,Iell I \ Lronl tie' lDlnulen slool nl) IlJn re4e lDe~ te
, lt Cc I •• g~~n dat b ) de beeren" u, per \ Ijver en "Van

" \Il< !>JU onJer.ieun8n tllet omdat hll dacbt dat
li) al de kwaltnoatle. <an een parlement.hd be
zau>n maar o!Drbt ') trouwen .tandvaotlg op
n.tlOuaal gebied "ureu U.t kon .preker ... 1
nlg "ch~eluu 'Vie naar bet parlelDent glOg Jack
Harry of Tom H I kCtk !II~t n ,ar oen pC<WOll

maar "el I lOr 'LU po Itlck en om die {ede wU
hl I l~ t ....e erlce.euw0oldl~er8 Wt;6r 'UD
1 rtc k~ ot jcr!'lt~u mg gc\cn

I "i lat d beer \Volhardt gesprokelI had vroel!
cl ,,,, I ID~" ho\ en don beer VIln der
\ er' f h I (dc hr \ an dcr 'll'er) Old 10 '1lne
(L"n~cnh \lI') texenwoordlgheld beloofd b..d
o n u~r le reth~trlhutlebdl te ~1.CmmeD

]le heer Van dor \lI,cr Uet III eene on
'9t l lT al

I1lor Mï,dlledde ecnc alld"re ongepaste vraag
vun eien tet Lan~enboven en het .abeen
uf er ecnt~e warme woordun • titlen vallen
maar du \OO"lttor " .. t dadcl)1< weer de ord .. te
Iwn.tdlcn

". nog 0' cr een eu ..nder ger.proken te beb
l> 1 lu,trde de heer t, B,u"er <le'! korte docb
urnotlge toesprnllk en .Ioot met ,.oor te .tellen
de beHcn \ ID Wllk en "aa dor \ lper te noml
nccrcll al. kanJI IatelI bil de ..anstaande elektie
DIL "crJ gesecondecrJ door den lIeer R \ ol
,henk
D. heer P Ju ru t stel le toen ,,>or den beer
, lIL\\ k BuffelfontclIl
t e"ecuIlJ""rd lour Jen heer l' f oacbe
p, hN r ( I LneenhO'ell .ldde toen den beer

II \\ Ilee ,er' or
t e"Oe00 lec~ I .I lor den hecr N B e]ls
I r ;(emnllng gebracbt Zin le kroeg de beer

BHkd ,"temmen d~ beer I. nn WUk 4
le 0 I I lcd( n de heeren I van der VIJver en

\'i k.1 <loand","e stemmen 10 de ..erJa
CCI dUllel\lk hew). dat de be<ollling
>lr '"Liet dat ons dr¥l~ .(\10Rn"ere

et 1.)0 c n.g<;>:mlIO ..1o l,a]loml\h dan
k gcmst

\\ I, I I n ,ai den hee r ( J Langenho<en
Ier 'uk e' Il rnl'pvrt m_t dank out

Hr 1

Boyd eD lO Stal ... eg
Cbapman E, SL' e"eg
F adgen )4c eDThorn al 8tatle"""
H ... t1-y en Co fltnl e... g
lobu.t.Qn F, Statlc"".g
HO I J StILtew.."
I he WedIC'! Rall af St~ 101<eg
Wllhaml, I Btaheweg

JlOWBRAY
c,arlt e' W V,cto laweg
Olym H A ),"IDwe.
Jol ... toD )1 M.,oweg
Mn. he.... .II- Co () MulD_olI
i'mll~1 R 8, Huofdweg
\ ,nOef Glioof "..g
Whl e U M.ulUW~

RONDEB08C~
Don Id, &: ro Me Roukoopweg
Verl!lUIOnKT Ma.oweg
llolb<.rg J 'MalD...og
I' lee, r B, H ..mweg
lloux B.... Le Roukoop"eg
Smit E !d.&Iawel{
SoD"" do L, Oollegegrond
The Med.cal Uall H", Id"cl(
Zwo,geob..ft Lo lIoqlllw"ll
Kn S, C T D... Dlltr&at
Wllkln"'D, J D.. notl'1lat

CLARBJlONT
Be... e t, J Hoofd"o,
Codmun en CI....K, Do
D<>arh"m D Do
De Ilcer A Do
OOIIet A Do
Glyon W lJ, Do
HaU, J, Do
H ,.,...,cd W Do
Jaoobl J, Do
JLbDllton. Do
lAW, 011 Co, R, DI

MBged, Do
Me R Ilo
MoOwe" Du
!'~&I"Ct't J Do
Schyff vali B Do
btranba 0 J Do
Tbom ...... A DoKENILWORTH
R r o..noll KaInweg
P1Ct.oD8, 11&1 a1Y'fJIl:WYliBlIRG
AIIe.. e J, Welh ....-tonweg
Bid, T, M...,...
.BIMIr. T, DIIrban ....
l)uD, W,)laIa"

~~~;... {

raad van eene moeder
aan moeders.

'1lcvr \ ELoot. ,an Pne8kllApoort .ebruft
Ik le,d voor "en tlld aan .wakheld en korte

a loOlb:lhng d,e 1011 tÓOonrustll{ maakten dat
I be! .. ~rk ....u ecn hUismoeder DIet "on vol
I rc!\"un mal<r Da he' gebruik .an een paar bot
tcl. v..n dr Wllhama PlOk Pill. for Pale People
l>cu Ik heelemaal ge.ood geworden lit .on elk
hUIsgeZlu rBJen on: nOOll zonder deze 1I1ediCUn

to zout,.ene ,Icr maJ.rnu olll.dekklOKen beeft .!Cb
zoo n .egen voor Hlm .. en betoond alo dr Wd
hams p,uk PIli. for Pale people Daar'U
du.ekt op het bloed en Ulnuwltelael werken be$
hchaam vefllterlliende en de orpnen regelend_
hen<tell-n .11 kracht en fgezolldbeld luc Uit
geputte vrou ...en .. 1Inneer elite pogllli van den
geuecsbt16r tevergeeh I" geblelten

AI. een 1:6noosmiddel YOOrIbeullla~lek acta
bcs rugg"inlat)lcbt zenu ...plJD ... tblDll, en
keelontsteklOg Iun "li onfedb ....r Zn 'Un een
t<kere rem.d1e voor .Ieehte 'Pll"verteertng
dy.peP"1ll hoofdolin .enowplII oeel'lllacbtig
beId. ver hes Vlln oethlSt ~n slapeloosbeid lOO
wel ..Is voor bloedsuUloede gdu gesloht.okleur,
hm ng ".troert.. ell [ , erkrugbaar bU all" bau
del ... rtI of <loot dr WllluUDS mecllcl'n maat-
ochappll verzonden I botteltI "oor II. of een
I.>ottel voor 3d Id franco )lanneIl door oyer
werk of h<llte".pongboden venwak~ wordeu
spoedig door hun gebruik hersteld

Put 0" voor QlDl.ultMlB en .ubs~tnt.on Geen
ander I!' e"en ' • en de' 1f1II,b1ier die &00

...óordeel~

Sir Gordon Sprigg aan
het woord.11....'011. l~ 0 J)urlr.tn"eg

Il_!Toll, n 0 ~hl wtK
l' nd n G W ,tt .....trtt" t
lorl(1ll!O Bl, Heof,. li
( ergo J, Par\" ..eg
Jo ID t n, J If, lloofd ....g
Kl'.t • A. Kerk trarlt
l,.a'Wll, Il (', Uoot-iweg
M~rb,A. "rdweg
MoPbUI. ti' Unrbon"",
PeII.... .-d.n J Uoold"eg
Pecan, A J H ... Cd.. ""
Pieton, 8 "e, kolr..U I
Sbnokt. Oaoh Stor ... , J:erkatraat
WI)lIber, Cuh Bt,,". tto<l'd".~

JlUlZBNBERG.
11",,0, P J, Hoofdweg
lAw.enae, B, UooU .. II"

ST oT.U08.
A.are~ A. B""fdweglULK :bAAl.
lAwreDO",e" Co, B, Bootd ...
Po..... l a, Doofd,,"It

8IJlOlf88TAD
Bow.lI J Hoofdw"lt
Barri. J Ho: fJ .. e.
l.aukest«r BC n...rDt'kelnat
L'llle,. W Ro<fdw"g
BonenDan W De
Rayner B.. Do
aoweon,p Do
Van r:,..o Bred.. 0, Hoofd.. Cj(
Do«~ " H, Hoofd....eg
He".. ~laWe" eD (0. H",fdweg
Rey .... back, M li. Brofd ... g

DRIE ANKER BAAl
Dutfet, lJ, Hoofdw g
strotber. N Doofdw..g
Wandey C .b Btor ., n••f I.. p~

ZEE pUNT
lOO1<H 0 (o~e twet!
[I...doOD il A U. o'd~,,:.t
R", OP. Alathe•• OD CO,Uoo!.!'"'!!
I cl i D', G, lI..otdweg
• kl ., ~, IIoord"Pil
I cl...r, WeLt, tloufd .. "g
Dr Ttbbie • Vleoooa I<an ..erkregen .. orden

van alle bandelareo apo~bokera, "'Inkelien of
<an Dr Tlbblo. VI Cocoa, Beperk~, 21 Kaatool
.Iraat, KnapstadAI. eeu on~,*venaar<ie proet ... n verdieDlLteo,
l.31 .cn Il.t,e mouater ..,'" Dr flbble. VI Cocoa
getonJ"n .. ur don, tranoo "p Ilpphcatle aan
eonll! ad ..... , mdlen bU bet lIChrilven (eeD potIt
kaart 18voldoendo) de apvhcall& den naam,.aIl
(Jm La,ui Wil noemen - id~

,
Eeu en ander. ZIJN STANDPUNT VERKLA.ARD

HET PROGRESSIE\E PROGRHIMA

(lUuUr tokgmm )

G Juh 18'\B

Aa.de1I E~r
MUDbeer,-Het 18 u wker bekend dat 1 (JoJa

heer Panl lIIybQrP enrleden UI
B_ III 09k een. lour 111""terd over

leden (lIle~ hier 'll'oonaoh~lg), onder ".Ill,SZI"S
verdacbte omstandighede'" W ....rscbullltJk zal
er een ollderwek worden mgesteld

Re~ regent hier gedong "u bet )8 ook bitter

koudDe ed beer J an Jo aure gut bl<'f rond om
.temlO.O te kTlJgen 'fOOr .Ir Jame. Sivewngbt.
Bet lS toCb teer utdli om bem le luen en bg
wte hU enderllteunlng zeekt B!l d. blaaken kan
b" hier Dleta ullrie-'>Ien, W:lnt de De Waal en
Kng&-paTtlJ .taan P..1 teumen Recbt &00 I Ik
was 1'foe~tr ""n • an de sterkate "ool'lll&ndel'll
..an de K.rtge partIJ doch DOwerk Ik voor belde
po .. ijl~nMllnheer kunt IN mu Diet seggon of de beer
Rhodes voce een lImp bill ,s, .. an~ Ik beb ge
boord dn' ..eien nl"~ voor .Ir Jam" "Illen
aternmen ,..la het &00UI

DG nwe

OOST WNDEII, 8 JtLI - Op eene pobh~k.
v"l1Ca:iertnl! bedenayonJ lPI!ooden om III (,or
d. u Spr,,!! te booren pr.,.ldeeMe de burg e
m, ... ter

1 og""wo>r hg ...aren om\renl bOOk" .. ertl
Ol d:lOk>!bel ongulIl!t.lg ....eder '

Sir Gordon opotunde onder g_tdnftll
applau. se.de ds. b.t d..-l" )a .. o ,Ieltldea ....
seder-t bil YOOrt eenl a!. een kandld ... 1 yoor d.
....rt~genll'oordIgll1i yall no.l Lood .. In ~ per
le~~nt; .tonJ WelDlgea YlUl dUI belli "'-tl
.wunden leefden nu no;! Hoewel b,1 DO~eU
mlullIt.:r ..an Inlre m.) .. tel~ ......... bil mei
langer de vertegenwoordiger nn Oost Londea
ID t bOIl' daar bet bu .... oor eenIge dag 0, e
le Ien obI bonden wal IIU laai hel Uil "Une
kkzenJ of hU ben lanKer toU ,erieKen"ooMb,eJl..

BIllIOU Diet ID de CetlChuldeDl. terngrgaan
om de dU18tere dagen nn 18% te beo;>r..lten
maar rou over de ~Ittll'g "aIl 1811iIprelr.n toen
er....er belangTlIko .. k~o yoor t laDd w~",n
en aan hem werd bet beailer daar .. n toever
trouwd In 1~7 "erd eell molle nn .anlroG
1f"n In de regeeJ"wg geateld n werd oDdertl~nad
op grond dat de ""..,rlDtl al. !.Oen .. men,_
.t. Id nll,t III hannoDle"" BI"I de Alnkuod.r
partIJDe Oltal&i: op de mohe Wall ten ,ell!'" •• r
wehng, en de apeaker ga,! SUile bet. I_Dd.
at..m ten gunate der reaeenng t811elndo d.
r.wk opeD t.l hollden Men Ita<!g'" dat
bl) (apteker) Been selfrespekt bad omdal bil
nlut ar getreden WDS, maar bil mOfllI J.eigeD
dat b. \ nOCI~ In "nn ~ble opgekomen
...os te bedankeD tI.oell1lCAinll) De g..uebto
wa. b'J bem opgekomeD eeD barMp te dotn op
Iwt IaDd, lIUIlU" daar bd geroei In bet land IO<J

8t.cr1r....alI be.chou'll'de hU bel nlet "enocbel I~
T,,~n kreeg hU ook eene D1lnoodll{101Jnn bl ....r
mU)6IItelu regeenng om be~ dlAm!lllt )nh I.um
bil te .. onen en ...aa bet parlemenl ontbonden
Ilan ~,~n b"l voor de Kolonl. oDmog~hk ~.
",1)(8t ,un daar vert~eD .. oordlgd te .. ord~n

Jo",,, groot oogmerk der OppU(Utle..... om h"",
te yerblnd ..ren daarheen \e pan 0.. oppolille
Wilde hem DIet Ia""n gaan omdd 'U inoeld•
dat bU de banden no banl' _).\<1110
~rtng &oU aterkeD In de InlllCbten die 'li
bleld betrekkelUk dil land, en de oppoutM! bad
daann geluIt 1f:lnl bU .temde gebaai en .lln IDe'
d~ Imperiale poliuek ge.oled In dil land Hel bOil
"erd DI.' outbonden, en boe .....1aommlge lede.
te::en de rcgeermg .temden g1ngen hare mal'
rogeIen locb met een. groole meerderb."r
uoor Onder die mSlI.tregeleo lelde hU .""'"
de to!verb.>ud con~entl~, omdat !'iatal
!lch bIJ de lolonie "'Ilde aan.lulI.en on
bil Wild.. banr een kaM g.... n Mrn ral mrt brm
II .t ..mmen ,bl bet Vin balang w... da~ II d.
Lln t.ac he kolo e. op boofdl'nntan .oodl'll
.,,"'cu ....erkev """ el 'U mAgCn nr""blll.n op
Ol l~rt;escLt'tc k Il.... N!ltonrlUk ion ......
Ot< t • J ,. IUll\r 'lin tin krilgen In een 11""'(0

..Ig..m... n~ o<>nvrnlle !pilar m"n _t ook d.
be ~n_cn '\"::t1 tic na.bort'n In aantnRt'klog Df'mcn

UE ll':I>lIITKllJlTlE BILL
Jl) .ou nu 'preken over de J"e<llOtnbo"t

cv Illll!Sle Dele kwesUe werd bel eertt unr
rot rd door ue Afnkund.n partu .. Iv. d,.
da<:M dat "U In .taat !WU'Un baar krocbt te
y81meerderen 111) It... m met die parl!! o~e""D
eli stelde D eommueJe aan om een Dill op te
t.n-kkeo welke m 1898 .oor he. hUIl SOGpleed
wordIlIl, en w..rd de bill aaqenom_ dan 1101

bil daarmede DUI' bet land ....... "110 o. eel!

IIlU. billS dool' lafl wik le laten kieMD om
aldua bet pYOelen no het "olk 10 het hOIl ..er
~en1fooidilrl te krijaen (ToeJulohlDl)
'De eomm_e ... __ .-teld Olt bei4.

partijeo Y&II bet. bula, ea hO liad haar DIe~1&0
ge.Mld op ...-en lijnen. De 00__ brultt
twee rapportelI 1Iit. De ...-derbeMl boY&!
Uil eeDe toe.OIIIlDi .... neriiID eli tie .In-
deJ"held eene 'raD .. 'l'1li tten Iecla. Rn"'" 18!l
go::ta"" Y&II be' mlDeierbeidi rappori ...,. .. lh,
al werd hel meêrderiael .... ppori eaaa-om-
dan 100 BIeD eene beten "enepawOordigtnc
....rkregen hebbea.. 1Je bill werd béhoorlilk !np
dlend na ID de GttJdN ,.~ M lijn,
en de maatnlpl werd oeerr-t ~r clee hteB
JDnl ....n dit Jur HU 'fTCMlI dat _n .....
letten op het ledraI ,.... eie oppoutte, 4le .....
beboorluk p...ormele w.., _ at' .....-n1eD&
partijen aalJmlPllllOitOII _rd Zu liet deu
I.ijd ..oorbupan en ,.iel 4e repnnc .... 1 aaJl
op de blU Een Mg ,,66r de bill 10. UIlko-
meo pf d. heer 80hreiDel nUlm ..... Ua_tM
van wantrouwen IDde regeenn& en _bt. dal
atlne motie voorbllr &OD hebbeD ba"~
all" andere mutroielell Daarin wilie bU 0111
to 8temmell en Inld erop ,.weseD dat de hili
een &eer belanttl'\ike maatregel wa&,eo bad dt
op:>OSltiC ottl"daagd d. repenDI Ilaarop tf
"""tfljden RU wa. bereid t8 .taaD of te ... neD
md de bill De Oppotlltle m~ eie ~eenDC
daarop bestrijden en IIlet op een .bstracte moue
nn wantrouwen De regeertDJ .tOnCI pal bij de
redll!trlbutle bill en de oppotlltle ... Terplicbt
te "'Ulten Zelfll toen wareD er dne leJeD dit
op je commUllne geclHllld haddeD en III bel pil
ler.lent weren &u ontroUw aan bon •.,.
rapport, en a""mden \ei" de t .. eedo
le~lDi Hn Inld .. ~ dit
werd dat, IDdieG de Afrika&DdeI'
k"am, ~\) een rediRribauebill
Ril kOIl slecht. ~ dat
on ",luk bet land I0Il lndien, biI-1'
sIJn te &Ien wal baar bill lOU&UD
da die bill de .trek1ung _ bebben d.
Af rikuPder perliJ \e ,..ratcn ken
_leeill{ lOU wesea "oor de belte
1aLda. De redUltribotieblli werd un'Ke.",-
ml t ..ene meerderheid van .. "n
er w.. I!"een t"Ufel da$ III wel -
'111, IndIen de motie QII walltronwen D~

genoUlen werd
[H ..t nrdere pdeelte van dit teleJn"l

'106 nlQt ontungen toen Wil ter perM !pogen.

~0" Iteer Rhodee ondel'1lteunde oen strop bill
IU t parlemc,,~ met woord en etem RED (Jill

La,a) .;

Een persoonliJke verklartng
Aan deR EdIteur
MiJnbeer -De ~erkeraad van i de Oer Kerk

ouder bet !trUI. boeh het der moeite waard
geaebt een , ..ker BChcuveli nn mil 'Gou"",
yoot de Ned GeN! Kerlr.' IS' F..br 1890 In
D~Gamut ,.ersebeneil, UD de ,.ergot.elheid te
ontrukken en ...oer prolllinent voor de aaudacbt
te brengen, ook \ an loU, die er and ..... nOOit
.. cer aan aou gedacht bebbeo.
Ik dank dIe broerdertl ln zooverre ,oor de

.....&rdeenng van dat scbrU ven omdat Ik nU ge
rooP\ln wonlt te ..erklaren dat na een tlid-ver
loop' van aeht )tU"eu mUne r.ten."!1"" op mU("r
dan één punt \ "I"~odonlla

~a ,,,rioop van acht Jaren bl~kl bet mt'Crma
leu dat zekere gevolgtrekktnj!eo waartot! men
meelOde tOlkunneD en te mo-teo I_lallen tocb
verkeerd ...aren Vooral wur het dCD .IrUd
hetreft om be' beboud nn moo.tertaal n.bona
htelt eD Iterkorganlaat.ie IS cr altijd ge.aar te
dw»lon In onze beocbonwlUg omtrent portlonen
en een schbrper oorde I te ,ellen, dan recbt eD
billlIk 18ZOO I. bet ll"J ook ge~:utn ° IL ten opz.chte
v~ de ...>bolen te Wellington door dMA Mnr ay
gestlCbt toon Ik de VIIl'g deed • Wordl hefde
en aeh,m~ voor du )\ed Ocref Kerk altlaar
o.aJII~ckwcc\.t}"n wed"rom met betrekking lot een .ekere
to.,.praLlk door profCtUlOrHofml) r ID It\I!9 Uit
ge.proken \\ordt unclfd" vra:<g gedaan, en
ontkonnend btaulwoord

?tllta de ... n11weUllCbIk openl')i< te verklareD
dat Ik lo m'Jn oordeel gedwnald beb omtren'
bet werk en het woorJ v:Ln dc.ze twce ,00 boog
IfI'lLchto manneu en neem nu torug hellleen Ik
allO" geachreven heb Z~ bet ook ter gooder
trou" en zond"r ~Illg perMOn~llI:e' oei

Jo n mocbt dIt mcl.~n "I. vcrkl ..rIDg g.lden
vILn mnn tegen"oordlKe potIltle die v""r aom
Dll<l6nw" on vorlduaroaar " "U bU ,oorb:ut dank"nde .oor de opn~mo enz

Caroarvon 'V P ),E VILLtl:1!S

ABERDEEN.
Veraadenng van den Afnkaander Boud en boe

ren he8ebermll\lJ&vereeulllDl gebouden den
~den Joh 1898

Tl'genwoordtg de oomlté leden C J Welts,
C Anre~ R M van Heerden en W J Juhre
en r.cven algemeene leden en ..,eruge belangatel
lend .. ytleaden

De hael' R M ... n Hecnlcn opendo de werk
aaamheden me' gebed

Notnlen_Der al!l0moone vergadering geboo
den op 11 December en eener COII;Utéyerpde
nng nn den lBdeo December ...erden 181.... 0

en aanl(enomeo
De voorZit""", de beer C J Welt. sprak de

yergadenna toe Het w... eeDe Illtel'llt belaDg
rIllte ..... k die &u beden belJprelren wo De
Afnkulldertl waren iebeel ea al te geraat, ála
het ware slapende, terwitl on~o tegeDpartU wak
ker .. :ui en "&11 de pn.r"" ge}eglllbeid lie-
brolk maakt tot Laar nnt RU bad d,t ,oorut'n
eli hu" .... nIet tt.lourgetlteld, ...an~ .. aaf "ar~ll
&11nno D. tweede lezmg der .. et omtrent ber
ZIeniDI der kluaafdeeliDi"n WJU!In het parle
men~ docrgegaan en ofscboon be~ laprhul8
ontbonden .. ao zoU de wet nocbtan. In bel
nlenwe parlement .oorkomen HU vreeede dal
de. Afrikaand.r partU nOOlt meer de opperband
In b"t parlement lOU ,..rltrilpD "11 m_""n
wakker 'Un en ...erkr;aam Den lIidell deser &al
de Benoemwr'l'8rpdenDI te Graaff Reinet
.. orden gebouden en 11\) ma.ten _t ioed o"er-
leg Undeien

De beer J ubre "Id. dat obcboon de "OOrsIt-
ter all .. aU h.t ware ,.oor ltelIl wegema&id bad
wilde hg nochtanI een kon woord &egPII )(en
be,..nd IOCbthalla IR .. n atters. kritiek t~,tip,
IIlel alleen de Bend maar elk eliledel' Ab1baa
der die de wel'l'1l&l't e. "oonutp.og 1'&11 lIJn
land op bet hart draagt ma.t welled"',
boe,.eel 'raD de oplwldeo 'UDd.... kti. op het
.pel atond Ret lOa DOOI'gaan om ottM.proefd.
mannen naar het parlement te zendeD De"
IILIlkJll'I&.eillelUIt op hen gekomeni en hll dacbt
de manneD m.-teo benoemd ...ol'<1enwelke ge-
toOlld b&dden dat zu aaD de Afrikaander lIUde

K8Itreden hadden
De beer COde Vilhers ""raehllele gebeel

un den lutatun .prelter HU meende dat fir
berbaaldelIJk bel.tten ...arell gedaan lIewor4en
door Graaff RelDet zoowel aU door Murraya
burg, dat bU d" eent ,.olgeDd. YerlóeslDI Aber
deen de onden""unlng Y&II belde 'I"OOrmelde
dorpen zou krugen om een man Dit baar mld
den op te zetten eD "erkozon te kri1gen Maar
w.t gebeurde nu'

In de Graaff Rounot en Hurrayabnrt{ takken
.. aren ~ de kandidsten genomlDeerd ""wor
den en wa~ bleef Aberdeen oyer te doen' Jil let.
andertl dllD achter Gm.lf Remet aan te ....
maar dit wU de laatst~ m.,,1 zlln en mdl'lD <le
Inllike ..'n.pml<" \an Ahur~ocn bil een 1'01
gende 10",,1Olet 10 acht geuomen en ... n geboor
g' geVJn worden m~t Omlff Reinet zicb Olet
,,,r .. onderen dal Aberdeen ge""18""rd door de
woode .. Ibocbt nn Gruff Remel llIet alleen
...elgerde den door G~ Remet ;eko .. n bn
dldaten te ondel'lltellnen, maar bet reeM
.treeka tegeDonrg .. telde \II doen Wurom
kl)D er Dle~ een man Olt Aberdeen benoemd
wordeD 1 E.n atonden Z\) ook alleen, Ia""n "n too-
nen da~ '\1 manbafhg geDoeg waren tUll~te
doenDe beer 0 J Weil •• sprak omtreDt In den
aelfdon &10 80 maakt.e beltend dal bU e.n
bnef ontvaogen had In ant .. oord op eeD ,.&11
bem 18IICbreven en bU zou doa 'I"OOrsteilendat
de b~r Gen V_ nn Heerdell na Welplaata
al. k&ndldaat be_md worde GeMooDdeerd
door den beer A Aure\. De b.. r WBIU ItlDI
,.oon te zoggen da, de beer V&IIBeerd.u "eel
onders""IIDmg \e Morrayabura en ID bet diJJtrikt
,ou lallen want bU w.. daar groot .,.orden
HIl .... lID man coed teballlin Engeholh en
Rollanda< h,"'een ....,at en doDd op "'leo
voe""n en er ,... lleeD.twUfel aan dat bl} d.
Afrikaander par'u .Iet alleen getronw UIUJ'
ook goed ,.ertesenwourcl.lgell 1011 en de belan
gen nn Aberdeen zoaden ook door hem
Die' ,ergeten wordeD

Vool'lltel A.nret-De Vilhel'll, dat dr Te
Water ah kandIliaat benoemd worde

Vooratel J J Momberg-Van Reerden dat
de be" J R Smltb ala kaadldaat benoellld
wordeTer stelOCIIng oyel'8egaan sUnde kreeg dr
Te WDter lOttemmen en de &leerelI Van Heer
den en J H Smith elk 6 .temmen, bU eelle
tweede .temmmg kreeg de beer J R SmlLb 6
en de heer G ....n Hderdell ó .temmen De
Yoonltter verklurde toen dat dr Te Waterjen
de heer J H 8mltb lie benoem<\e kaDdldaten
v"n de.en I"k wareoDe heer Johre aelde dat obcboon wol moo
dehuge belof""n door Oraa1f Remet
en Murrayabarg W3r~n gegeven omtrtnt
onuertlteunlOg te worden gegeven alln Aber
10en wllll dit ooM deels door onbeyoegde pe""
",n anderdeeli alloonlilk mondehng gewae.t,
maar .u ",oesten Vllsttgheid bebben HU lOU
duo voer. ellen dat het dlstrlkt.bestuur nn
\ berdeen verzocht ...orde met een stappen te
nemen om de (JI~tnktsbeatureD 'un Or",.{
Itemel en ?tlurray.burg tc be .. eg~1l een ..ule
belofte ..an ondentennrung UIl Aberdeen te
ge.en &ooda~ bU de eel'lltyolgende nrklezlDll
ti. berdeen In .tut le.teld worde eenen plaata.
IUkeu maD In het parlement gekozen \e vcrkru
genUe6ccondeerd door den beer De Vilhers en
met acclamaue aangenomen

Men g1ng nU o..er !.IX "erlóeung nu een af
lIeY1lANliad" naar de Ben&e1lllDgl1,..,rpdenaá' te
Gruff Remelt.

De "OOf&ltt.er merkte aan dat de gek0lin af
ge'l'aArcb,de moeat gelut worden om bil d.
Benoemmgllvergadenng ter .prake te breDgen
bet onrecbt waaronder Aberdeen &00 lanl s·
boltt 18gepenVoontel Aaret Momberg dAt eie ,.oomtter
van deMD tak, de heer C J Welu gekoUD
...o:-<1eala afgenardillde AangeDO_

De beer J IIhre merkte un dat ,.olgem arukel
Il der proymciale COIl.titDbe de afgenardilde
1....~rnctl811 _l OIImagen hoe "" ,'_men.

V001'11""1Ante\-swaniipoel, elet de atgenar
digde een nije baud s&l bebbell \e .temmen
D.aIlI' ,elang ....11onutand~edea Op gepute
W\iM 'l'8rmilande de voorutter de UIIwu&gell
dal IU toch _ten opko_ wa.n- er weder

• eene ,.ergad.rmg _ worden gehouden, waDt
eene ..enue&lDI! yoor afdeeliDaaleden"" ook
nabIJ en &U m_ten zorgen, ;Ul IU de recbte
maIlII8l1 kollell Abe~ lOU IR den rud
door twee leden ,.ertegenwoordigd ...orden

De "UOulUer aloot met gebed
W F Jt!lRE,

s..ana.

OBITUARI.

Aan alle gereguJtreerde kie·
zers ID de Kaapkolome.

DllItrlkt Aliwal Noord
2 Juh 18'.18

Munheer,-Laat mIJ toe door D1llldcl van Ot..
lANa eeU woord te rtcbten aan IIlle klezertl In
de KaapkolonIe Zonala n allen bekend .t.a&D
.. u ..oor een algemeene elektie van I"jen der
wetgevende ... rpdenng Nu laten "II toch
'.Im.tlg overdenk.n wat de ""r"""lI. I. \ an dIe
ontudll{e ontbind~ ..an bel. lagerbnl8 D..
oor..uk 18 cle redl6\nbutle bill of r.ooaltl "Il
tereebt word' genoemd, de toe weglllg ... el en
ook het Iwaklte IlOuvcmemenl dat reed. , ..n
1897 doo.. SUn ellen stem en die van den
.peaker aanbleef 811nn In 11198 mei een mln
derbeid na "uf ("un e!pn .temmen mede
rekendo) IlOl op de bUIken blUft ... !.klemmeD
..n Mlta de Itulp "&11 de. gou ...erneur IDroept,
"oo~vende om sicb op bel IaILd t.e beroep"Y
Nn ,.nenden, kl8l8l'11,die de w"hurt van ZUid
Afrika en den YreCieliet bebben, laten .. u ...ak
ker, wakeDde en biddende wupn Onr.e tegen
parlU heeft "Icb beslt,t uIIgetIproken en 'U
.... rkt mel1ist ltraeht en ma.chl van !!eld om baar
manneD te yerló_1I Ell "'10 'Un die Dliln
Den? Ja, het kom\ er Olel op &:In"ie .U '\lO
Een Oliff af paddutoel of wie ook al, ..,olang
a\] mill" Rb04ea-ondel'llteonet'S ·un F.n 11.1....,'"
mocb~ die dal t.oob ..eraf .. ezen dat de Rhodea
parlU de meerderheld In onze wetJe' ende ver
gaderIng .ui bebbell Ongelukh!1e dag 'l'ocr
ZUid Afrika! und verboede bet' Daarom
laat on. wacbtwoord we&en op naar de .tem
buo ,.oor roebt eli gerechtlgbeid, dIe een ,.olll
yerboogt Niet voor goud o~ ,011 gcw," lOur
.. u atef1!_men,.oor maDDen dle ...u wetan dllt II
de welvaart van ona land o? be~ bal I hebbe tl
eO dl8 ,.ut ltean, en wu kunnen mei een
Nehem'" w~rO<'pon Gód van deu hemel ui bet
onl doell gelukken en"'l1 Zuoe knecbten lU,
len ona opmaken en bou ...en Jil "ouw~n aan
de wel'I'Urt ,.an OD. dlerba.:u .aJcr1aud dat
bedreigd ...ordt dJor deu geld ~od yen.elgd te
wordeD Zullen vn.e prediKanten )a allun
.lIe het ie ........ alen waann .. u ..erlteeren langer
"t"zwllgen? Of denken 71) da~ • I Ol~t. md
pohtlek te ma.ken hehben' "..at roiebemUiOOI<
hun wt voorbeeld wozen Z I hehben een
groot.en m.toed, )a grooter lDvlood 1I ,le meute
ge,.allen dan Iemand andertl cu voel bangt van
ben af ,.oor de t<>ekOQl.t D:l~'lJ toch up ....
ken vóór be~ te laat I. en huonq .temmen laten
boore" lf'U moel4jn be' eeue doen "u hp.~
b..~ andore niet nalaten AI. er 0011 ccn tud
.was nm te bIdden en le werkelI dan '" be~ nu
Nn 18 de kalll! ook voor 00&0 predll<anlen om
te tooUII met daden dat 'II pu !thoU"" uu
bangen Z\)n Laten wU tocb ..oom I llIol \ or
deeld wezen, ~ eenpang ,.oor de kundld:1t.n
werkelI die door de meerderhetd ,.. ko. n 1for
lien al aun Ell JU18t nie' de l>ckw,,:un-Itn tOO
lanl ze .lecbh Illet Rbod81 a.anbldderB lUn W \I
1110etenDUniet voor pe<wnen maar ..oor de
auk werken Vnenden ...aar nog I!""n Bond
b88taat, komt tocb lo vereen en kl"" slecht<! nwe
t ...ee mannen eD werkt aamen Jl!. eenpang
,.oor ben en I!ll Enlt alagen George en Oud!.
boom nn 0 hangt ,.eel af

Nog een hAt nn on ... tegenpartIJ I' <erd",,1
en beeneb LalAln"U :ulc per.oonlUkbeden
Uit bet oog ,.erhezen en wu .nllen overWlnn8D
On ... &aalt 18 recbi.Yaardll{ I'aarl ~lbllenoo.cb
~lal_bury en Worceeter ..._~ getroU" en
eelltliftlDd en .. akker De tud 111 Itort \\ erkl
getrou ...

-UET 1 REKKt,S \ A" 1 \
ZfJNDER rlJ"

GEEN CHL()nOF()R~1

GE~N GA"

BRIEVENBUS.
Afrikaander~ v&llde Paarl 18bet met

noo~ een. In w,~ bU geecbre ..en b40eft
Ue~ 18 .. erkelUk een feil te

dat Afnkunder teeenoYar
\el!enwool'lllgeo elell1:taeatriJd.taat
lalen zicb bhndehnll8 do<" !lnd.ren
delik en er nle~ aait da, •• eenmaal
dende partU zullen .Un Dan ..ol;t
gevlD~ die "'11olet nnneD )'ubheeeren
va' dien urd behooren nl t 10 d. k!'1UL
.proken te ...orden Het lO leg ~ebeel
ae lAlduen

Te lut' te laat' tLChrUfluil dt "url
d" handelW) ze .. n een ouderltl" d.r
Purl kerk aan,toot h.,.ft '''Il" .. D

dat due ouJ"rhn, Z.terd.,..""d
de pohtlek he." ....". teI'WUIand.nn
het Avondm"~1 lK-rQldden WU• I to
wenocbelu" d, ton Imef le pubh("tJ'-' I

F.I('!o me lt: tre Hende &endt ono; M'n
aanv31 op d n heer Jan i':kateen' ,
Faure 10 \e h1.nd met hOHn~} dt'l.
Zcn.la,z F-tr PI~t......... r 1 flocl ,d,
uo b IU de SoorJ~r l'-...rl "erk ~eLl.'
,raagt of hik. .. nam \, I den el I
l3t 1l{I< ol' ,e' Z.')nU~6 een .nll' .."'." ...

.prak Ouder de om.taD"I~h,"i
bet ongend, \I deleu bnel op te ,

Liefde <oor la ,J en' ,II. "e.
maar laltL kali \t.:, ..t.aan dat t.:~1 ..

kun.}, r al. de It...,r 1 ;;Iadl r ,
ZOo' tegen tic Hrlkaond"" ka!' 1: ..
nlCt nO dp b<",renbewll"n •• rh I< I
I....t.at~ gcJeelt.c ".n de ....n bnd • nnP'
i'laat.~n daar .ullle dln~en 1'<

nl u".blad !:....,ltl~t • In De .. br , ..
m"\ znnf3 .nenden oyer 8prekt'''
!;<uarll k tulke opmle' '" I hl.

De heerToSêP'b
T.L"D AR1S

BEYNES MATHEW;;; Tl' I \\ f.'I
ADDER! ~ \ ,r

h ,\

De D .. e D vi -De""- Nolan m....irt ... r e
V,.J.,eM T"."&" .,.,llOaaIII en r
~kelllle, tetI"D doo ~I DW¥d, ••

~"'.KOINO VRIJ

DE BullDf!!lOIUliIoTiE TE W HrF$TER-De
alg_ne benoemmga ..ergadenn~ vall deDBond
_ de lóeaáfdeehng .. ordt gebouden te \\ ur
oester. teD hwse yal1 deD bear S Hammen op
YrQdIi, _ 16Ua .Juli, MD balPel1 are
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