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.BAN KGEBOUW£N.

De Voornaamste .usiei van
Beroep,

ZOOWEL AIS AJ(ATBUiIs

Buelu terk IU dei IUZml-BlI~n
VU D" '-

KolODJ.e
. Sterk en Substantleel,,en topn. ,
de voltrende lq-e prijzen. .. ~.

I Huisraad!-DB·,. ..:.

HERR. n MïJLJ.EJ',
(Groot en Klein Handel),

46 en 47 ST1U.lfD SnUT, l&a.-taa,
VOOR [Jl! flPM.

PtanÓl, Hariloninma, AmerikWllOhe
Orgels, Str1jk. 8ll lIlaaa lllatrument8u

ook Toor Snarel1 en alle BOOrten .UZI.·
. . benoodighed8ll, Repan.tiea, StemmeD, eDJ

r" '''lJ! AI" tn hmI. ..... 51H1lm IDUlla JabWaM, ......
T''':'tritii'.:·,..... II!.ria il .i,·! lIiI
Poet au 133 Prij.,Itfv•• K"ko""ls op tltI.vrtll

/fall' ~ ~ .... r PUIltb Inll.~ ..a.. ~ ~AN BOUWMEESTERS.

K~, voorgiIteld te wot:eienr bl' kVk" •• ~.~~ Ish88DeuVleQae.. 11 ftil.het ZuidE~~;;~:~,rRij::;L~;P,kl~gye:AM~RIKAA~;C~EP~~~D~~",ILEN ..£E
~ -c ~ ~ tan kantore van den Ondergeteebn-

eCn1ez
B
.' Paarden, Ezels Ko~ien, MAANDAG, den 18den JULI, AA. 8T., de.

Tendert duidelijk gemerkt "Ten-
TEN 10.30 URE. i den, voorde oprich80gen yoltooiing

1 van :Art Gallery" sollen door den

DE; heeren GE.ROEDEBSHALL hebben andermaal een SO eepslading Controleur en Auditeur-generaal,
van tO EersteklasseAmerllausehe Pllrdea, Anteel lerries 81 36 II ut 11110 Kaapstad, ",orden ontvangen tot op

geland. Deze Eersteklesse Dieren zijn wezenlijk een Superie Lot, in den middag van Vrijdag, 22' Juli,
Prachtige Conditie en geschikt voor alle liefhebbers van goed Vee. Zij a.I.
zijn tegen groot reaico en onkosten ingevoerd geworden door de igenaan, Tenderaars moeten twee bevre-
die te het publiek kunnen aanbevelen. digende borgen voorzien. ter be-

Verkooping op de Parade op MAANDAG, den l8den dezer, om hoor1ijke nakoming van het kontrakt
half-elf ure. 'l'e zien in de Stallen, No. 74, Langemarkt..St en soodanige borgen moeten de

J. J. HOFKEYR & ZOON, Tenders onderteekenen.
De ~te of eenige tender niet

noodwenai~ te worden aangenomen.
Bedrag-lijaten kunnen worden

verkregen ten kantore van de heeren
Sydney Stent en T. H. Kitohin, 43
St. Georges Straat, Kaapstad.

H. S. GREAVES.
Architect.

Departement voor Publieke Werken,
Caledon Plein,

Kaapstad, .ti Juli, 1898.

DE Ondergf'teekende, behoorlijk dardoo gelast zijnde door de HeereD
SALKINDER BLOE)lBERG & Co., zal oon "Stock Fair" eri "Salvage"

Verkooping ho~den op bovengenoemde welbekende plaats, ten 10 ure in
den voormiddag,

Op WOENSDAG, 20 JULI, 1898,
De II Stook Fair" zal de volgende bevatten :-

6 Paren Eerste Klas Karpaardon, uit de welbekelilde Hangat
" Saint Joseph,"

5 Paren goedgeteelde Karpaa~deD,
';; rnl~gcn" ten 10 llTe, 15 Uitmuntende Aanteel MerrIes,

ZA L do OmlLTgetceke?de publiek 10 Rijpaarden, ,
_ laten w: kcop~n ZIJDWoonerf, 200 Schapen en Bokken geschikt voor den Slager,
g '·k~I'11 als bo\ en, waarop !!taat een 50 Aanteel Beesten,
'félll <1 ~ebouwrl !Jllis onder IJzeren 10 Merries, gedekt door een Ezel Hengst,
lhk UUVllttl'HIl' tezamen 10 Kamers 5 Donkies, .
~Ullll~l_"'en"",,an'an altijd goed ver- 130 Struis Vogels, van 6 maanden tot 2 jaren oud, en nog GEENTE Vruchtboomen en
hU'.:d !I ;n, l'l'DPH'llS Stal cn Buiten- . verschillende hoeveelheden Levende Have. . Geoculeerde Limoen, Naartje
\·,'rtrl'~ "c 'Ok ,111·l

pr I.Jzert'n Dak.- De II Salvage" of Geborgene Goederen .zullen ?cstaan uit de. V'olg~nde. en Zuurlimoen boomen, van. de Dew'Roek, 13 Juli, 1898.
Er ,,' rl 'J!ll TIlIDg-rOOU en e'~n HuisraRd in goede orde, Koffie, SUlker, RIJst, en aijerlel ~llldeD1e1'8 beste Ingevoerde en Koloniale ..... _

Vrl.,·l_. .nl1)OI'k,.nl',>ooD\r\;rhd,~trlm·~adk~eJ,D'Tovnadnwa::-en, IJzerwe1rk in grooHtehtoevHeelheid,PloegcM'n~Pl·otten, KKe...t:'ls'TH.aak- soortel·n. OokAmee11:kuitgezohchte(pvher- .. -D· . E'- -ELEO T· lE.
1(',,1' ""sc I ~ draad, IJzerp aten en ou, a.vergerven,. JC JeS en !fol, Ulgen,. fame mg op en aansc e y. .
l'ak ,~, ,·nen. Dubbel en Enkel, Zadels, Toomen, Werkmachmes, Laarzen, i Schoenen, loxera proef)'geënte Tafel druiven

Il, /. is eene Il.;tmuntellde gelegen- Pakken Kleederen, Mans en Kinderen, ook Blikwaren, enz; _ stokken, geschikt voor Priëel uit- _
hl'ld \i'Or Ct':" ww~tgevende geld- Veeboeren en anderen die vee hebben van de hand te zepten zullen planting, te koop bij KBI' G'Elt DE ·WA·.AI.
Odl';~ 19.· wel doen ~an deze gelegeneeid gebruik te maken. Breng uw yee naar de S. W. JOUBERT,

S:'EPIL\. ..sr .SOLOMON. Stock FaIr. '..: Boven Vallei Wellington:vr. L. SMl' ..."H & CO., Voor verdero bijzofïderheden doe. aanzoe~ biJ do Hooren ISAI.KlNDER, " ...
Afslagers. BL<nalB.ERG& Co., te Koopmansfontem, of blJ.-den Ondergeteekende. P.S. Catalogus gratIS verkrIJg-

\\', - " .. . I H B WILLI A 'Lf"S A A.l,c ... p baar op aanyraag;
·tOIl, ' .J i.', 1 ~~l:::;. . . ...n.&IL , A.LD~er.

_._-- I Daniels Kuil, Darkly West.
(1 . VPII~! ,.:·Ide Y"rkoopin~ zul- 1 ..:.... _

1,'D" ,,6cht .. "ldl'D WO Zakken I
Roo'.!' led.'!' II, :.;cndl' 1"n Ihs., te !

"nl': 1 gl'k"ld hij Ik WeUington:

GE!Jl{OS'f, .. :_~
()I"ll'llt. r: .1::11, V:1nlllt mijni~ ...... ~..A..~~C::» ........E:

,I :J~Lr. ::li,I\~1.\AIt'IAN,( ....n

:,1. I, ·t'cllLI ll,'I\"lllot, ol.!,trl'rtt 5· K A A PST AD
.. " t ,)or. y, . "n,·,d van 7.IJn vrollw I . J .. . .,
",:\ .. , (,\,g"j..: ',,, \ 1\·t!ochter,;, en twee ' .HEEFT pas het beroemde Mauser en Sportmg MagaIIJ~ Gew~
i, ':1 ~lD~krl I. !'Ol':'l'nell worden i .. ontvangen. lIet laatste en.beste wape~. v~r het BCtueten van
;, .l.: ~CL\I\\,i gl'llvellld Maarman 1L1lerleisoorten Bokken, vooral Spnngbokken. PrJjJs £7 10$. nett~ .
.;,' •. dieIIs, te hO'.ldeo, en worden Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste ~teJt.
\': '..::,l,'i1ji> ..:nma,J v!lmiddellijk
klr.;:;.~ te g'l'\'l'Tl aan den Onderga-
teeket,le.

JE heer T. J. Roos zal zijne ver-
I koopiuz voortzetten, OD hooft

\ dl' UlldergdcekenJen geautoriseerd
II I:~ó te doen,

Op Maandag, 18 dezer,
eli Illdien noodig

Op Dinsdag, 19 rzer,
/.:JII verd-r Citp-chl'eid Voorraad
\ ,ill Illerlel :'\l'(iotiewaar, K!aarge-
Illl'lk:e .'IIall'; vu Kinder Klee.Ieren,
.";"'1,,18 (':1 Schoenen, Hoeden,
IL 'I"leo, euz, l'DZ.

\\'''geo8, Karnn. 5 Bicycles,
1'ad:" ieri, l',l.l,l~, Koeien, enz. en wat
r- :·,··er t-n verkoop zal wordeu
aan,« boden.

\',_rkOOPlll:; k bl'giunen ten 10

P J. Bosman & Zoon,
Afslagers.

~t " :d)(,s~·:'.
I~ JUli, 1- ".

\ I:. - T,,, lijkortijd za! ook
w",'" n Vl·jk(J\·!,t, Eeu lot Bouw-
gl'II" ,I,;ckll' :-;t]jgerllOuten, Plan-
)\('11, (;raI'LII, lrk kr-n, cnz., enz.

IQ 2§Jtar oud Uitgezochte Ezels,
10 Jooge Ruin Paarden,
150 Itme HaIDels Extra Vet,
lOO Btar lJpller BOneD, Extn Vet.

UI' lJl:I::'D.\U, lU DEZER,

ZáL de Olld"1'geteekende publiek
doei! vcrkoepon t~ KLAI':l1t;T!!

~T.\T I ~ gCDlc·1J gdal Vel'. De Ezels
~.Ijo "root, ~chier, Top Ezels i de
!'aarcen ziJll gedres!!cerd onder
Ludt'i en TlI!':, ill goedo Conditie en
de t;C::lllpen 1.'11 Uokken zijn Vet.

J. D. JACKSON.

A. B. De Villiers ti Co., Afslagers.
Paarl, 7 Jul'l, hD':l.

WELLINGTON.
Publieke Verkooping

\'AY

Een Bebouwd Erf,
IK DE VOORSTRA!T,

OP DINSDAG, 19 DEZER,

,: L. t; ~1J I'll ,\: ('0 , Af~lag-er".

J1CQB ZEEMAN,
Moddcrk100f, Maluv5bury.

Ma: n,el!bury,
1~ J 'lli, 11.",'6.

DI 8~8Ciolileit'UOII dese Week.-
I.. ~...... ,'hpIsterIe 1'. Pils..... -' ... £16
Betloer Settel litt ~. Leder ••. .tU

DIto i dUo ~t LUB Leder •.•. .£tl tt'
.!wtJ dagen dë' Stad hiervoor uit.
! --- -- ._._ .. --_._

A.D ••• :

Geb_ers WIdte, 80 WJge
.. ...AP.TAD.

DHFB - ONBERWIJZn

BENOODlGD voor de Tweede
Klas Publieke School te

Sterkstroom.
Salaris £150 per jaa,', en £30

huis-huur of vrije woning.
Applicanten moeten in staat zijn

onderwijs te geven Hl fIoll.andsch
en Enge1sch. Het w,-,rk moet aan-
vaard worden in Oeto her.

Applicatie" md. ge~lig'1'cbriften
zullen ingewacht wordEll tlJt VRIJ.
DAG den :!9stcn JO LI. door den
Ondergeteekende.

Ds. W. D. JOUBERT,
VoorzitLer der Rch. Com.

Wodehonse.i ..
VIIQjHIlUQQ, ..

H. D. tiTIGLINGH.
HENRY BURTON •

.~ a INIllItStII.IU .;,.' .

Victoria West Sta

lIlT •• TI

BURGERSFONTE1i

IEZBBR worden *'ae.n niendelijk én'driDgeDd ~ om
•••. op d~hierond .. pwemd.e, p~ ea ··datums tsgiDwoonlig te
qn; ~emde: . ,
1. V~ VlD de nu afJrelOOPen korte Parlemente Seeaie te hoorep,

~D dieebetreffelde tê 4oen.' .
2. De nieuwe Alge1D88De Verkieeing voor het Llgerhuis, die in de Dl8IDd

Augustua gehonden zal worden, te bespreken.
Te Lady Frere, op Dinsdag, 19 Juh ten 11 ure '8 voonniddaga.
ft ~Bufteldoorua, t, Woenadag. 20..., II " " 1

II ;Cal'Darvonfarm,.. Donderdag, 21" ,,11 Jf "

IJ 8nijmanakraa~ Vrijdag, 22" Jl 11 .. "
Uw aller Dienaar,

en grenzende aan de plaatsen "
houdersfontcin" (P. C.
" 8chietkuil" (C. J. Hugo)
.. Klein/onwin If (F.j.i('~t..ing).

DE Ondergoteekende, daartoe
hoorlijk gelast door den

J. F. TUBox en anderen, zal
publieke veiling verkoopen op
gemelde plaats, 0111 10 ure v.m.,

WOENSDAG, 27--Juli,
P. J. DI WET.

BARKLY WEST ELEKTIE.

WEGENS den regen zal' de Verkooping de Co'Usignatib Negotie
Goederen, Mossen en Julierswaren. SteveIs, Schoeaen, enz., nu

worden voortgezet

Op Maandag, 18 Juli, 189~,
Bestaande uit 4 kisten Man!!, Jongens, en Kinderen Buckskin !en Tweed
Kleederen ; 1 dito. Tafel on Dessert Messcn , 1 dito. Lepels ell Vorkea;
L dito. Horologies, Stud", Hingen, Borstspelden, Ketsings, Pijpen, enz.,
1 dito. Accordions; 1 dito. Concerti has ; 1 dito. Koovel Rciasakken ; ~1
dito. Sweaters; 2 dito. Enveloppes; 2 dito. Mans-, Vrouws-, eh Kinder
Stevels ; 1 dito. Sokken; ook 1 dito. Mans Kleederen, Stevel~. Jassen,
Pijpen, ]ti essen. Vorken, Mans en Vrou ws Zilveren en Gouden liorologie's.
Alles gaat zonder reserve. \

9 Juli, 1898.
P.K. Durbanville.

de volgende, nJ. :
1 Dorseli Machine, met

engine, van G paarden kracht,.
1 Stoom Molen (18duim steenen)

16 Eerste klas Muil Ezels, lijn~
.... nree spannen-5 en ï jaar ou~

. beter ell meer geschikt kan meIl
nergens krijgen : .

2 Jonge Muil Ezels
2 Groote Muil Ezels

50 Hamels (Merino) goed voor
slachter

20 Afrikaander Hamels, goed
den slachter •

100 Jonge Hamels
50 Merino Ooien
50 Merino Hamels, vet en zwaar
50 Afrikaander Hamels, in eel'ltO

klas conditie
[JO Afrikaander Ooien

------.,._.-- 12& Merino Hamels, pronk vet

DE Afgevaardigden van de versohillez:de Wijkstakken 7 Slacht Ossen
van d~ Bond van Burgersdorp, )(ol~'no ..Venterstad, 6 Koeien met kalvers

en deel van Steynsburg, sorteerende onder de Xiesaf~ ~ R~~~~~~rven
.dealing van Albert, gekozen onder voorzie:Qing van Art. 10 Zakken Aijelies
11 en 19 B. der Provinciale Constitutie, worden bij dezen ()M.udden ~eel.
opgeroepen te vergadéren te Burgersdorp, op WOENS- De Afslager raadt ieder ~., .._ ....,.
DAG den 20sten JULI, 1898. om Kandidaten te beDOl- atenr;" Boer "'Il Slachter, om
men voor de Wetgevende Vergadering. om 10 uur zal Vendutie bij te wonen, daar

grooter getal v~ dan boven V.eJwld..een Publieke Bonds Vergadering gehouden worden om de stellig verwach.t wordt; dus,
Kandidaten te hooren, dadelijk, na aftoop zal de benoe- nw best om ~enwoordig te
ming plaa ta vinden. en gij zult niet 'teleurgesteld wAtIlm:2

P.S.-Art. 11 voorziet dat1n elke Wijk een vergadering Het 8~t vrij voor eenigeen
_ '. . vee ~t hij ~t van de baud .•

zalgehouden worden. en waar. meer dan een T~ m'een ~tten naar de V.:.~ tebrell.~
Veldkornetschap sorteert. een ge~ombineerde vergadering gen, doch geef.~ ~l' •

te houden, om Kandidaten voQr Parlement te stellen en tijdig kennis. Am hem in' tttaat .
een afgevaardi&"de te kiezen, om zoodanigen tak op de stellen het bek$ld te ~~~
bo d ~ . ." d ~..."'"te -*ACP K8l'l'eD zul1am t~ V1otOl'l&. vengenoem e'loIWAoemmgavergae..wo Vwwve8nWOOr- Statie gereed .~zromPM__
digen. naar de plaata· 'r Ver.k,ooDi:rur"

J JOUBERT ' vervoeren tegeo,~~.,
• - ., om eene r.itpJaat6 te venekelft:,

·'''Voorz. Hoofd Bestuur. moet aanz~k 'vroegtijdig' bij den
_______________________ Afslager gemaakt ~. ,

Aan de Voorzitters en Secretarissen van alle Bondata~ken G. a'B. PROBART, Afklager.
in de Kiesafdeeling Piquetberg, Victoria West,

5 Juli, 1898. •

ei\-~C:»C::»'.rE: i

GONSIGNATIE VERKOOAING. W:..IJ, de Ondergeteekenden, geven hiermede aa~ alle betrokkene
. partijen kennis, dat de heel' S. C. Cronwright-Schrciner de
Voorzitter van ons Oentrale b.lektie Commissie is. en dat alle berichten
in verband met ons Elektie Veldtocht aan hem moeten wo1'llen gericht.

Adres voor beide breven en telegrammen: .
SCHREINER, Kimberley. _

De heer Schreiner zal aan liet kantoor van het Centraal Comite,
No .. 3, Gordon Kamers, Stock dale Straat, eIken namiddag van 3 tot 5
uur zijn. ~

Komen Aanloopen,
Kimberley, {> Juli, 18\)8.OP de plaats Joostenberg Kloof,-

P.6n bruin bont Slacht 08.
De Eigenaar kan het dier terngkrij-
gen, mets hij de kosten betaal.

.. P. J. UYS.
KEN N ISGEVI NG.

A. B. De
I -.-- __ ------~------ ___

Co. Afs Jagers. AmeriUanscbe Stokken te Koop.
namiddag woraen voort- r)E Ondergeteekenden bied-en

hiermede te koop aan de
volgende soorten ..Amerikaansche
stokken, nameliikt--«
3,000 Carbinet Sauvignon Stokken,

geënt op Bnpestris.
Een dure wijn. , .
35,000 Riparia Gloire:de Mont Pel-

lior Cuttings.
5,000 Rupcstris Metallica Cuttillg&.

10,000 Rupestris MonticolaUllttings
worteld en ongewor.teld.

10,000 Rupestrisen Riparia,'gewor.
teld.

10,000 Rupestris Cuttings.
GEBROEDERS RETIEF,

Vredenhof, Noorder Paarl.

vil/iers &
... P.S.-De Vendutie zal ook in den

gezet.
Paarl, 12 Juni, 1898.

!d! 1f!J1 JIL
STOCK FAIR EN SALVAGE VERKOOPING,

TE

KOOPMANSFONTEIN,
In de afdeeling 'Van Barkly 'lf •• -t.

AAM BOERER ER ARDERE••
TE KOOPa

OMTRENT.200 Mud Eerste
Klas Aardappel-Moeren, nu

gereed voor planting, en gekweekt
van uitlandsche Moeren,

Doe aanzoek bij, GESCHIEDT bij deze Kenni~eving, dat overeenkomstig Artikel XII
der ProvincIale ConstitutIe (als in 1898 gedrukt, of XI u1s in

}896 gedrukt) op WOBNtiDAG den 20sten dezer, ten half-el,f ure. des
voormid<!ags, ten huize van den Ondergeteekende, te DeZe Boek,
Piquetberg, eene Algemeene Benoemings Vergadering zal worden
gehouden, ter Benoeming van Bond8 Kandidaten, ter vertegenwoordiging
van Piq~berg in de Wetgevende Vergadering.: Elke tak die DOg:geen
ve.rgadering heeft gehouden om Kandidaten te benoemen en een afge-
Vl,'IIordigdevoor de Algemeene Benoc,mings Vergadering te kiezen gelieve
zulk8 dadelijk·te doen overeenkomstig gepoemd.artikel

J. J. EKSTEEN,
VQ!)~tter Dist. Bestuur, Piquetberg.

GEBROEDEBSDE VILLIERS,

Ida's Vallei,
Stellen bosch.

Stellenbosch,
11 Juli, 180S.

Boomen en Tafeldruiven.

Hnlponderlijn Benoodigd.
Aan de l-iezerlf tan de afJeeling Stelhmbosch.

Waarde heeren, -Daar er geruchten gaan dat de een of ander onwr
of onze kandidatuur voor Stellenbosch niet zal doorzetten, of cen bondge·
nootscha.p zal aangaan met een anderen. kan~idaat, achten wij het noodig
zoodanige vertelsels met dItmeeste beslistheld tegen te spreken.

'Yij zijn vast beslot~D Paar de .. poll" te 'gaan ~n dat wel ge~enlijk:
en met malkander, eu .Wi]+erzoeken daarom de kIezers ons belden te
ondersteunen ten aan het einde toé. ."

G. J KRIGE,
P. DI! WAAL.

APPLICATIES voor de betrek-
king van 2de Assistente in de

2de Kla." Pnblieke School te
Moorreesburg, disL Ma.hnesbU!J,
met getlligschri~t.en, zullen door dêá
O[jdcrgeteekende worden nnt~nmm
tot Zaterdag-avond,
dezer. Kennit! van
noodzakelijk. Salaris £.3f'
met vrij logies. Weri.. te belltiBiutll.
na September v~ntie.

J. D. RETIEF, V.D.M., .. )..

Voor de Opvoeding.

• GEVRAAGD,-Een Hulponder-
wijzer voo!._de Eerste Klasse

Publieke School te Adelaide. Bol-
llindsch en Zangkunst (Tonic Sol-fil.)
bepaald nuodzakelijk., tialari8 £140
stg. per jaar. W'Ctkzaamheden te
aanvaa.rden pp.l-October, 1898.

AppliGati'es met certi1ikaten en
getuigschriften moeten worden in-
gezonden niet later dan ·13Augustus,
1898, en gericht zijn aan den heer

W. PRINGLE,
Secretaris.

St€llenbosch, 6 Juli, 1898.

DE .BONDS "'CONSTITUTIl1 Moorreesburg,
11 Juli, 1898.

Schoolbestuur,
Adelaide K.K.

Dynamie4 Detonators, en Lont.
Bicycles. llicycles, Bicycles!

. I
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_f!.'C_ JJ£.It!£.
Somerset West. BELANGRIJKE VERKOOPI

Publieke ~rk()()Ping AMERIKAANSCHE PAARDEN EN
--, .,_..' ;j,-~, OP DE PABADE,

1

MAANDAG, den~18den, JULI, AA)NST.,.
TEN 10.30 URE.rF. heer T. J .•Roos zal zijne ver-

I koopil){ voortzetten, en heeft DE; heeren GX.ROEDEB8HALL hebben andermaal een ~heepaladiDg
dl' Uiltlergdcekenden geautoriseerd van 16 Eentelluse Amerttausche Paard.. , luteelllrrtes q 36_ut II1Ia
Z-l Ki te doen, geland. Deze Eerstekláue Diel"8I1zijn wer.eDlijk een SUF;' ure Lot, in
Op Maandag, 18 dezer, Prachtige Conditie en geschikt voor alle liefhebbert VBD Vee. Zij

zijn tagen groot reeico en onkosten ingevoerd geworden door e Eigenaan,
eu indien ncodig die ze 'het publiek kunnen aanbevelen. "

Verkooping DJ' de Parade op MAANDAG. den :l...r, om
half-elf ure. Te zien in de Stallen, No. 74, Langemarkt.-8t t.

J. J. HOFIlEYR & ZOON, 'ers.
,

TE i
KOOPMANSFONTEIN,

In de afdeellng -VaD' Barkly ~ •• t.

DE Ondergflteekendc, behoorlij."k daa:"toe gelast zijnde dJ' de Heeren
SALKINDER,BLOEMBE&o'& Co., zal een "Stock Fair" n "Salvage"

V6rkooping houden op bovengenoemde welbekende Plaat8'i n 10 ure in TB KO 0 P.
den voormiddag, . : :>: OMTRENT 200 Mud EerstAt
Op WOENSDAG, 20 JU'LI, t 898, KlM Aardappel.Moeren, nu

c II gereed voor planting, en gekweekt
De .. Stock Fair" zal de volgende bevatten :- . ~.i van uitlandsche Moeren.

6 Paren Eerste .l{)as Karpaarden, uit de wel~nde ~"""f§D''''f" Doe, aanzoek bij,
"Saint. -Joseph," I '

'1 GEBBOED.EB8DEVILLIERS,5 Paren goedgateelde Karpaarden, '~:)
's mergens ten 10 ure, ] 5 Uitmuntende Aanteel Merries, i Ida's Vallei,

ZA L de OI1l1L'rgetccke~de publiek ] 0 Rijpaarden, .' ; ~ , bo h Stellenbosch.
, laten w; kcop~n zIJn Woonerf, 200 Schapen en Bokken geschikt voor den Sk'gerj I Stellen sc,
g '~].'gl'U als bO\'eiJ, waarol !!taat cen 50 Aanteel Beesten, - .. I' "-, 11 Juli, 1898.
i!IH J ~gebouwd H\li~ on er IJzeren 10 Merries, gedekt door een Ezel Hengst, I Boo'"'en .Q?l Tafeldrui. 'Vell.
lhk uevattl-mle tezamen 10Kamers 5 Donkie8, :;w.o. ,..-
~OI1H~I_?tlnW,lanae altiJd goed ver- 130 Struis Vogels, van 6 maanden tot 2 jare~ !oud, en nog GEE. NT-K \Tru.chtboomen en
hUII1'l1 zi';n, ],eneHllS ~tal en Buit..en- verschillende hoeveelheden Levende Hll'e. iGeoeuleerde Limoen, Naartje
w!"tft'k,"(.'()k 1I1l,1f'rIJzeren Dak.- De "Salvage".o£ Geborgene Goederen.zullen~estaa.n Ui~q~VOlg~de.:- en Zuurlimoen boomen, van de
Er i' rl ,ill! T\ling-rond en een Huisraad ID goede orde, Koffie, Smker, Rijst, en allerle KrUlderuen beste I Ingevoerde en Koloniale
V f' d,: . ,}Dho. 'j"( 1"'n Yl'Nler i~ de grond waren IJzerwerk in groote hoeveelheid, Ploegen, Potten, • .ete18, Haak. IIOOrteti. Ook een uitgezochte ver~
zc..-r ).C,·schik: voor Let maken hn draad,' IJzerplaten en Hout, Havergerven, ~ielies eri: ,af, Tuigen, zame~ op Amerikaansche (Phy.
buK,tt-tnen. Dubbel en Enkel, Zadels, ToomElll, Werkmachme8, Laarze ~ Schoenen, loxera: proef) gei!nte Tafel druiven

l), 'lt j_g ecne ld,muntende gelegen- PakAen K1eederen, Mans en Kinderen, ook Blikwaren, enz~ I stokken, ~hlkt.; voor Priëel uit.-
ht'l,l voor eelll' wlD:atgevende geld- Veeboeren en anderen die vee hebl-en van de hand te: ~tten zuIlen plantiIW, te koop bij
l.JCk~g"lg. wel doen van deze gelegeneeid gebruik..te maken. Breng u-4D-IVee naar de S W JOUBERT

S'!'EPIIA ..-VrS SOLOMON. Stock Fair. ~'ï. • ,
M. L. SMl'..r.."H & Co., Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek bij de Heere SALKlKDBB, '- Boven Vallei, Wellington.

Afslagers. BLOEMBERG& Co., te Koopmanafoutein, of bij den On~erge kende. P.S. Catalogus gratis verkrijg-
I H B WILL! A .... ct baar op aanvraag· 'Wc :lOIl, ; .),,:1. 1 ~\)8, , ,,~, ager.

---- Daniels Kuil. Barkly West. II'

(). ,,)\'ensL',lilde vHkooping zul-
l~n ;, :kocht \1('rdeD WO Zakken
Ro~·. wJt'1" II (:.{ende 1 Hl) Ibs., tt)
",nl' \. U gdIJ1" nl bij de Wcllington
~~,,'. ".

,II L, S~fITIi &: Co, .Afl'lagers.

Een Uitgebreide Stock Ne-
gotiewaar, Rijtuigen, Bicy.

cles, Paarden, Ezels Koeien.
enz.

Op Dinsdag, 19 ~er,
ï.:JII vcrd-r Cit8'cbrciJ Voorraad
Yall,.!lcrlcl XI'L;"oticwaar, Klaarge-
)11:i;lktc)lall~ vu Kinder Klecderen,
~'I'\('!S rn Schoenen, Hoeden,
l l.u.den, enz, cnz.

\\';\gCD~, K-tt!'l'\_'D, 5, Bicycles,
l'aarolen, l·,l.t'b, Koeien, enz. en wat
pr J.Icer t"ll vcrkoop zal worden
aan ,« boden.

\' c rkoop.ng te beginnen ten 10
Il rr.

P J, Bosman & Zoon,
Afslagers.

:::it ", Ilh,j~l'.i,.
I ~ J uli, I ~ ",

\ ~L - T, ~.:Ijkl'l'tijd zal ook
W"l"' n V('I'U1·1,t, ECll lot Bouw-
gel'l' ,1~clI:.l[, ~!I.igerlwtlten, Plan-
kt')I, \ ;ranl', ['rkkon, CIlZ., enz.

16 2tJUf oud UItgezochte Ezels,
10 JODge RUiQ Pwden,

150 terlBo Hamels Extra Vet,
. 100 Be4r Kapller Bollen, Extn Vet.

UP lJI~~D.\(), lU DEZER,

Z.áL de Olllkrgett;ckcnde publiek
JOCil verkoepon te KLAPMUTS

t-IT.\ T i ~ gem'IJ getal Vct', De Ezels
LIJn IIrDot, schier, Top Ezels j de
l'narden 7. iJ Il gedresseerd onder
Zadel en TUig, lil goede Conditie en
de tic~lIlptln \.11 Bokken zijn Vet.

J. D, JACKSON.

A. B, De Villjers &. Co., Afslagers.
Paarl, 7 Juli, b~)tJ.
-_ . - -- . . - ----'------

WELLINGTON.
Publieke Verkooping

• "AY

Een Bebouwd Erf,
IJ DE YOORSTRAAT,

OP DINSDAG, 19 DEZER,

GElJltusrr,
(
~)1' ,\cn ·k, Tl Juli, van Hit mijn

,I ,'n,.;!,Fr::::'::I:I( 1\ )1AA lUIAN, <'en
:,.', \:.,,·,II!;111 II(Jtll'lltOt., omtrent 5
\ .q , \lO!.V\\'.{l'z\'ld van lijn vrouw
, ·,t •. ·, ('I'W'g:'()\ Idc(lochter>l,entwee
;. , Ir .<IIJth-nII. l'er!lonen worden
:. ,I ''''''~ch:IWd ~l'lloemd Maarman
:::' : i:, dil'll~t te houden, etl worden
\·>..I:,ic'11JJ.;-r\!\'mad onmiddellijk
'hun,~ te ~gcY('n alln deIl'Onderge-
t..:~ht,ltJ.

HeOD ZEEMAN.
MvJucrk loof l .MalrurslJury,

Mal Ineóbury,
h hll, 18')6,

~;'."
~ -,

CONSIGNATIE

ta IdmIW",
de. ,

T~ dui~merkt... . riTen.•

~

... r d.!t~ri~· en 'fOltooiiDg
'RIl uauery" nllen tbr·den

. leur. en Audit.llr.generaal,
KaaJ+ted, .,rorden on~ tut on
den ~ddag. van Vrijdag, 22 J~u. i '

T~deraara moeten twee bewe-
digenjle borgen voorzien, ter be-
hoor1i(jke nakoming van het kontrakt
en ZQodanige borgen moeten de
Tend~ onderteekenen. .

De 188R8te of eenige tender niet
Dood,,~Cli~ te worden aangenomen.

Bedrag-hjatAtn kunnen worden
verk:r$gen ten kantore van de heeren
Sydn~y Stent' en T. li. Kitchin, 43
St. Geergee Straat, Kaapstad.

H. S. GREAVES.
A rchiteot,

Departement. voor Publieke Werken,
Oaledoa Plein,

:Kaapstad, 8 Juli, 1898.

W·IJ, de Ondergeteekend~, geven hiermede aan alle betrokkene
partijen kennis, dat de hoer S. C. Cronwright-Schreiner de

Voorzitter van On8 Centrale ~ lek tie Commissie is. en dat alle berichten
in verband met ons E161rt~e Veldtooht aan hem moeten worden gericht.

Adres voor beide breven en telegrammen:
. SCHREINER, Kimberley.

De heer Schreiner zal' aan liet kantoor van' ·het Centraal Comité,
No ...3, Gordon Kamers, Stockdale Straat..' eIken namiddag van 3 tot 5
uur zijn.

BARKLY WEST ELEKTIE.

A. B. De

de volgende, nl. :
1 Dorsch Machine, met

engine, van G paarden
1 Stoom Molen (lB duim S~meJIlJ

16 Eerste klas Muil Ey.els,
'. "" twee spannen-5 en ï jaar

beter en meer geschikt kan
nergens krfuren . .

2 Jonge MuilEzels - '
2 .Groote Muil Ezels

. 50 Hamels (Merino) goed voor
slachter .

, 20 Afrikaander Hamels, goed
. H. D. STIGLINGH. den slachter

HENRY BURTON. 100 Jonge Hamel8
50 Merino Ooien
50 Merino Hamels, vet en zWU1'~
50 Afrikaander Han:wls, in

klas conditie
50 Afrikaander Ooien

, ... 120 Merino Hamels, pronk vet

DE Atgevaardigden van d~ verschillende Wijkstak.ken 7 Slacht Ossen "'
van den Bond van Burgersdorp, Molteno, Venterstad, 6 Koeien met kalvers

en deel van Steynsburg, aorteerende onder. de Xiesaf- .~ '~~:~G~rven
,deeling van Albert, gekozen onder voorziening van Art. .10 Zakken Mielies
11 en 19 B. der Provinciale Constitutie, worden bij dezen ti Mudden M~L
opgeroepen te vergadere~ te Burgersdorp, op WOENS- De Afslager raadt iedOI!'

DAG den 20sten JULI,' 1898, om Kalldidaten te belloe- ateur, "Boer "D Slachter,__om
men voor de Wetgevende Vergadering. om 10 uur zal Vendutie bij te tVonen,daSt

P k B .'- grooter getal vee dan boven ',;vem:ae!(een ublie e onds Vergadering gehouden worden om ltellig verwaoht wordt; dus
Kandidaten te hooren, dadelijk. na álloop zal de benee- nw best om tegenwoord:ig te'
ming plaats vinden. en gij zult ~ teleurgestel41

. P.8.-Art, 11voorZiet dat in elke Wijk eenverg~eriDg Het ~t..-rij voor ee_nike&n
z&1gehouden worden. en waar moer dan een Tak in een vee cLl.t hij,~, ~. de: haud

. zetteIl naai' de ring~ te
Veldkornetschap 'ao~ een gekombineerde vergadering s:!n! doch ~ .•~,~ ,~r_
te houden, om Kandidaten voor Parlement tel~en en tijdig kenDlli •. llem .1 ......-- ...·'.....
een ,afgevaardiCde te kiézen, om zoodanigen tak op de stellen het betetad te._r.~.
boveugenoemde beD.oemiDg8vergaderiJ:tg te vertepD.woor· Sta~~~'~' VJoWtij~a!lll' _
digBD.. naar de

J. JOUBERT,'
Voorz; Hoofd Bestuur.

cxI;&.c»O'r:E: I

VERKOOPING.
I •

WEGENS den regen zal <iu Verkooping de Cousi ......Jtie Negotie
Goederen, Messen en Julierswaren, Stevels, ~chg~n, enz., nu

worden voortgezet . I

Op Maandag~,18 Juli, 1898,
Bestaande uit 4 kisten ManR, Jongens, en ffindoren nuck'\:i~ en 'I'woed
Kleederen ; 1 dito. 'rafel on Dessert MeS8Cn; 1 dito. Lepels ien Vorken;
1 d!to. Horolo~ie8, ~tu~", Ringen, ~orst8pel~en, Kettings, ~ijpcn, enz.,
1 dito. Accordions : 1 dito: Concertinas ; 1 dito. Koevel Re~zakken; 1
dito. Sweators ; 2 dito. Enveloppes; 2 dito. Mans-, Vrou [en Kinder
Stevels ; 1 dito. Sokken; ook 1 dito. Mans Kleederen, Jassen,
Pijpen, ]ti essen, Vorken, Mans en Vrou wa Zit veren en II orologies.
Alles gaat zonder reserve.

Komen Aanloopen,
Kimberley, 5 tJuli, 1898.OP. de plaa~JOO8tenberg Kloof,.

Aan. bruin bont· Slacht Os •
De Eigenaar kan het dier terugkrij-
geD, mets hij de kosten betaal.

P. J. UYS.
KEN N ISGEVI NG.

9 JuH, 1898.
P.K.' Durbanville.

liil tiers &, Co. lagers. AmeribaDsche Stokien te Koop.

r ) Ei Ondergeteekenden bieden
,hiermede te koop aan de

. s~en .Amerikaansche
D""''''''<;_>U, namelijk'i-«

. Sauvignon Stokken,
geënt op Rupestris.

Een dure wijn.
35,00() Riparia Gloire:de Mont Pel.

lier Cuttings.
5,OOQRupestris Metallica Cuttings,

10,000 Rupestris MonticolaYllttings
worteld en oogeworteld.

10,00<) Rupestris en Riparia,~gewor-
teld. -_' ."

10,ooQ Rupestris Cuttings.
GEBROEDERS RETIEf,

t Vredenho£, Noorder P&l\l'l.

... P.S.-De Vendutie zal ook in
gezet.

Paarl, 12 Juni, 1898 .

!!l!_ .lf'£.. --':
STOCK FAIR EN SALVAGE VER

AAX BOERENEN AlfDBRBI. om eene
moet
Afslager gemaakt wcm(ldn.

Aan de Voorzitters en Secretarissen' van alle Bondstakken G. a'B. PROBART, A1IIlager."
in de Kiesafdeeling Piquetberg, Victoria West,

GESCHIEDT b" .1 K . . dat k' '-"....:1.-1 'von [> Juli, 1898.. IJ ~ en.DI~vlDg,. ove~ o~tig Al"WJW ~ "_. _

der ProvmoJale Constitutie (als JD 1898 gedruld, of XI als m .
) 896 gedrukt) op WOBNgDAG den 20sten dezer, ten haJf-elf ure, dat
voonniddags, ten hnir.e van den Ondergeteekende, te Deze Hoek.
Piquetberg. eene j, l-·-n. e Benoemiut... Vergadt'toinO' zal worden BEN OODiG D voor de TweEJdé:'.\.,

""'"'eg"_" .__ .Klas Publieke School te· .
gehouden, ter Benoeming van Bonds Kaudi ten,. ter vertegenWOOl"digiDg .S~rkatroom.
van Piquetberg in de Wetgevends Vergadering. Elke tak die nog pen SaJari.S £150 per jaar, en £.30
vergadering heeft gehouden om Kandidaten te benoemen en een afge- huis-huur of vrije woning.
vaardigde voor de Algemeene Benoemings Vergade:t te kiezen gelieYe Applicanten moeten in staat zijn
zulka ~lijk te doen overeenkoDl8tig gepoet.t1~' artike . onderwijs te geven Hl Holland8ch

J. J. EKSTERN, . en Engelsch. Het wi)rk moet aan-
Voorzitter Dist. Bestuur, Piquetberg. vaard worden in Oct.ober.

, Applicaties met getlligschriften
zullen inge~cht worden fA1t VRIJ.
DAG 'den 2!)stcn JULI door den
Ondergeteekende.

Ds. W. D. JOUBERT,
Voorzitter der Reh. CODJ.

Deze Hoek, 13 Juli, 1898.

DE 'ELECTJE.
KUGZ& DE-W ....·· .... HnlpondeflÏjwes Benoodigd.
Aan de l;.ezerN van ,je afdeeling SteUenooscli.

Waarde heeren, -Daar er geruchten gaan dat de- een of ander onzer
of onze kandidatuur voor Stellenbosch niet zal doorzetten, of een bondge·
nootschap zal aangaan met eén anderen'. kan~idaat, achten wij het noodig
zoodanige vertelsels met de meeste beslistheid tegen te spreken.

Wij zijn vaat besloten naar de .. poll" te gaan en dat wel gezamenlijk
en met malkander, en wij verzoeken daarom de kiezers on8 beidén te
ondersteunen ten aan het einde toe.

APPLICATIES voor de betrek·
king van 2de A~sistente in

2dc Klas Publieke School .
Moorreesburg, dist.
met getnigschri1Jen, zullen door
Ondergeteekende worden
tot Zaterdag-avond,
dezer. Kenni!:l van
noodzakelijk. Salaris £16
met vrij logies. Werh. te
na September vacantie.

J. D. RETIEF, V
I

Voor de Opvoeding.
GEVRAAGD,-Een Hulponder.

wijzer voor de EElrste Klasse
Publieke School te Adelaide. Bol.
landsc'- én ZangkuI18t (Tonic Sol-fa)
bepaal4 noodzakelijk. ~alaris £140
stg. ptlr jaar. Werk2iaamheden te
aanvaarden op 1 October, 1898.

Al>plicaties met' C(3rtifikaten en
getU1~hriften moetett"'W&rden iu-
ge~niet later dan 13Augustos,
1898, '''gericht zijn aan deD heer

,\ W. PRINGLE, Exemplaren van de A frikaander Bond
.) Secretaris. stitutie, iooals gewijzigd door bet J.(Pf)j:'8U!'t De,heer M. de KOe

Sc~;~~u~:K. provinciaal besttIur te yyorcester, .zijn. '_'
, ':' . op ons kantoor verkrijgbaar. -,3d.

YII ~~SPUY,I.BIIAI &t Co., stuk, of3s. per 40zijn, poetgeld ln,tJte2l~.. ~air
VeD~u!fsl~enAgeDteJl. V... e ' .. , V~,&fA;~'
Tel. ju- ~~ tu Paarl, , IK "tat. ' .' ... " iJl·

:i
,:
i
I

'MC.D.. ~..K.. '8l':EaO+"B'
_ KAAPSTAD, -I

HEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting ¥ad'ijn Geweer
ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het l!sohieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs R.7f0B. nett.
I'agel Gew('ren, Rifl88, Revolvers, en ~atroneD van d8. kwalitAtit.

Dynamie4 Detonators, en Lont.' I

Bicycles, Bicycles, Bicycles!
SO~Jr ox raus WSTU.

G. J KRIGE,
P. DE WAAL.

Stellenbosch, 6 Juli, 1898.

DE BONDS CONSTITUTIE. Moorreeabu,rg,
11 Juli. 1898., .
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Vergadering PMR.bA-··........ ~'
AAN DE ~

PAARL_ MCGI·vVANER. §§
DE Ondergeteokeuden, iuvloedrijke en talrijk geteekende -it g

Itequisitiëu outvangen hebbende uit alle dooien Vtm. het ~o
Distrikt om zich verkiesbaar te stellen als vertegeuwoordlgen
in het Lager Huis Lij de ophandenzijudo electie, noodleen de EN}r ~

Ki_O:pnei)~~~ËRDAG, H.ENRyf)!'IS!
21 JUnI AAN8'f., "Iron Age" Se4Pffe18 met en zonde!' .tel.

. d S Ploeren, R.H.R.,' dubbel-roer, Wilngll&rd 'lraven, Wijng&&rd Speciale.
'8 MORGENS ten JO URE, In e TADSZA.AL. GROOT:t

J. S. MARAIS. ,

H: I E ;:.~H=A:M.B., Winter:
In de Afdeeling van MALM,ESBURY worden V k .1 \

verzocht, . er Ooplllg
Eene Publieke Vergadering, . - 1

TE WORDEN GEHOUDEN IN DE 'VBRDBRB VBRIUNDBRINGU ~N

STADSZAAL, T; MALMESBURY,Ovene.o~:D i
DINSDAG, den 19den JULI, 1898, OverbIU~els.

HONDERDE LENGTEN1
ORES MATERIML,

Tege11Os.en 6s. per D~~. Lady
,!

"

•• *.B055&Oo,
..Koopbeden voor den Landbouw,

. !, W. W. c. llarcbant, M.A., Rector,
! ~..A...A.::.;aST..A.:E»4 St. John' .. '

A. Ford Mackenzie, MoB., cx,
D.P. en J.P.

Grej DorpsbeStuur. 18i1111'. 1811'.~: ~:::Iir~D~O.C.M.

Akte No.,29 van 1881. ~ ~ C. M.F::rer,J.P.
10 Eerste-lOas Ruin Paarden, Rud Bey ell

J hi d k . nO d 'u' 1 J. M .. Smuts, H.M.., P.C.

HIE RB.I gese le t enme-j e o. .....err 88. R. J: 'So Pattison, Catechist,
. gevmg' dat op .eene verga- R. A. K. W. Foster,

,lermg van den Af.d~ehngsraa,d van Of WOENSDAG. 20 DEZER, -JrL Oohen,
Robertson, behoorlijk opgeroepen IZ.AL de Onder teekende ubliek
en gehouden op den 12den dezer, d k ge te Kt t
eene belasting van Drie Farthin~ . oen ver oopen. apmu s En de anderen die de rekwisitie hebben onderteekeDd.
(id.) in het Pond Sterling geleg Station, gemE:lld getal Paarden,
werd op alle onroerende Eigendom all.en ged:e8seerd onder ~el en

HIERMtDE geschiedt "lc.~nnis- daa d rpen en gelegen tuig, mOOI en vet, geschIkt voor ANTWOOR D
\5fcvlng dat de iatum bi~:n deo~e;;~lameerde limieten dadelijk gebruik, de aandacht van . -. •

voor objecties en aanvorde#ngen van het dorp Lady Grey, ~deeling koopers waardig.
der Stemlijst van den Afd~liDgs- Robertson, ten behoeve van voor- L. R. v. D. MERWE.
rasd VRn Val vinia, weIke voqr den d dorpsbeetuur van Lady Grey .A. B De Villi' L CO Ala la __

Id' ;- noem b" '..' ers III ., ~ .......
1aden Juli 1898, vastgeste ;vaa ID voor het jaar 1098, en dat genoemde P
"Ons ~and" van den 28steni Juni, belastingverv~en betaalbaar wordt aarl, 14 J~, 1898. .
1898, hiermede herroepen worflt. en ten kantore van den Secretaris op

~a~!;~~~:d~!~t~~n~~U:d:~~!:zaal~~ den ls~onp dla~tvvanan dBeonpteRaambder,1898. ~_.(..,.' ~. •
te wordeu gehouden in de Rpf ... ,
van Calvinia, op Maandag don 25sten G. W. BORCHERDS, Bij 't aannemen uwer rekwisitie aal mij dOOI" een zoo groot en
Juli, 1898, als wanneer eiso~en te Secretaris. 20 GEDRESSEKRDK EZELS.- invloedrijk getal inwoners van mijn distrikt gericht, mij vragenoe mij-
worden en gevo~d en objectiee zelven als een der vertegenwoordigers nn!le afdeeling Clanwilliam in
tegen genoemde LIjst zullen worden Afdeelingsraad Kantoor, Zond..lt" R.4alielt"ve. het. Lager Huis te laten nomineeren,-vcroorloof mij u mijne' waard-
gedaan en overwogen in ttrmen Robertson, 13 Juli, l!:~08. eermg to doen blijken voor het verteouwen in mij gesoold, en Il te
van Wet No. 40 van 18R9. ! Op, DIN8D~G, 19 JULI, verzekeren dat ik II vertrouwen waardoor, en geen moeite sparen zal

N. S. LOU W, : Lady Grey Board of Management ZULLEN opgemelde Ezels, allen in 't IVkol~rclnge~ ~ankomijn r.licht indien ~~ ve~koze~. wordbl' 1
, Secreteris. in goede Conditit, publiek en za", nu ur t t1; mijn tegenwoor,Jlg3 Z1etl8W1lZ8n oot eggen ten

I YiUage Act, zonder reserve worden verkocht te behoeve van diegenen -in deze afdeeling die met mij nog niet in aanra-
A£deelingsI'aad Kautoor, : KLAPKUTR-STATIE.-Deze iB e61IO Ktm8 king zijn gekomen; , '

Calvinia, No. 29 of 1881. VQor alle»: Als Prograssieve Afrikaander z \1 ik op elke wijze de welvaart VIIll

11 Juli, 1808. ~-- mijn geboorteland pogen te bavorderau, en elke po~ng tot het aankwee-

B E E N DER E NM ES T E N
DE ZUID AFItIKAANS~ N O~I<:~:~;r:~Yt~~vrii~~f:n:~ J::~~~~~1~9~o., Afslagers ::~~: :::~n=-"lk~~~:~' d:!t ,::e;I~~r!~tlJ =h~~~i~~:ei~t ~I~

IOTOR OAR V !sc' ol Council of Robertson, duly convened • ,volken die trouw aan ons vlag verschuldigd zijn haar behooren te eeren. Dlaa. I pij. and held on the l~th instant, ~ Rate PU.blieke Verkooplug en te respecteeren.
__ _ : . of Three ~arthlDgs (ld.) III the I Ik zal de Bedisc-ibuue Bill stounen, 'Ofschoon ik vertrouw dat r;ij

. Toertjes naar Some1'8et West $~rand. Pound Sterhng, was asaeased ~pon . veranderd zal ~orden om meerv~genwoordigend te sijn dan zooals zij

SUP ER·PHOS·PHAAT BOVENGENOEMD :Maa~rappij' ~~e~~7:~~:té.b.~~ inP~~;e;~ocl:~~d ~E d~~e:!:~~:d~n Z:!rCeubltek op h~:~~~::-td in de buiten d.istri~n alwaar twee af-
. zal voor het vervoer va~ P~- limits of the Vmage of Lady Grey, VILLIERSDORP deelingen zijn samengevoegd, zoo.t.U! in het. geval VAn Clanwilliam en

• gters hare sohoone en gen~fel\ike Division of Robertson, for the pur- ' Calvinia, en kiesafdeel ingen met twee of drie leden voor de grootere
C.a.r8e~ken Zondag tot verde~ ken- po~ of the I}oard of Managoment Op MAANDAG. 25 Juli. 1898. dorpen, zullen, denk ik, beter in onse behoeften voomen dan zooals de
DJ.8gevlOg laten loopen, denselfden. of the Village"of Lady Grey afore-' bill op het oogenblik doei.
avond terugkomende. : said, for the ,rOOr 189~, and that Ik ben sterk voor bespr.'Oéiing, en zal een grootelijka vermeerderden

Vertrekt van Kaapstad '9jan' af the said Rate will become due and Zeker Erf'met Woonhuis, enz., voorraad .wa.terboren voorstaan, tegen prijsen waardoor de armere
de Theater Gebouwen, Darlin~t~ payable at the Office of the Secre- van den heer P. S. MAREE,ens., enz. boerenklasse ook ervan kan geb-u-k maken. Ik denk dat. het tegen·
8.30 v.m. i C tary on the 1St day of September, C. J. F. THERON. t woordi~ oD,lerwij.~lsel groote. amendatie b~hoeft. Ik ben ten gunste

Vertrekt van Somerset S~~, 1898. van VrIJe. Educatie m alle publieke Elerneotall"e Scholen. De Staat be-
4 uur n.m.' i".' W. H. F. KLEYN, Afslager. hoort de School Gebouwen en KOJt Inrichtin~en te voorzien,: en daartoe

Zoo de Passagiers het we~~herl. -...... By order of the Council, Caledon, JI&l ik een belasting '!OO1'8taan, .die galijkdru~~nd op alle kI88S6nzijn zal.
zal tuur voor Ontbijt te Durban Weg G. W. BORCHERDS, 13 Juli, 1898. .' '., Ik zal voor een belastmg op gee&u,Jke dranken stemmen, en
Station worden toegelaten. i Secretary. zoover al8 mogelijk de belastingen op levensmiddelen, graan, en vleesch

Plaatsen worden in-hreven tot t Kenm'sgeV'l'ng Qon Oredi t........nstaa.n.e"'- I Divisional Coilncil Office, . UIUIJ,.l - ~W

Zaterdag namiddag OIn 4 uur aan Itobertson, 13th July, 1898. tenren en Debiteuren. Ik ben teil. gunste van een achuitJchaal. .
de kantoren der ¥.•.aatsd~appij, Ik sal voor de Innes Dran1lbill met zekere .mendementen sW·.nmetl.
Thea.~r Gebouwen (eérste .,~rdie-' - .._ Ik,ben te)l gunaw van de Brandáekte Wet alwaar zij kan 'Worden
ping) Darlingstraat ingimg .• i 0~.~DERWIlISi

In den Boedel van wijlen den heer uitgevoerd. In sommige gedeelten d'3r Kolonie echter is d(~wet e\ID

Retour Prijs 1.•68" ,i,. . BENOODlli.D voor de Tweede J. VAN NIEKKRJ{van Stelle~bosch. doode letwr, eu voorziet niet in de behoeften van het TOlk.
'9 lndien verkozen sal ik allee in mijn v~rrfipgw doen om 'lichte Fpoor·

met Dinner te Somerset S~raDd Klas Publieke School, Simon- - wegen voor landbouw doeleinden te ve_rkriJ·gell. en zal Z'Al CJ'ood ik kan
inbegreped,. 'I'.' dium,.· Groot Drakenstien: Een ALLEN die iets, w vorderen heb- r-

b . bo . Id Bood 1 elke poging steunen om onze boeren te helpen. Ik beSt:lIOIlWlUit wij,
___ ; I Assistent, of ..Assistente (gematri- en In vengeme en e • h

d q
~ l' h rd' b" d _. at de spoorwt>g aangaat, met ree tvaar Jj.,. ~handeld ),.IJ·n geworden;DeZlid AlI1buscbe lotor ,,u lilts. htppij culeerd en gecertificeerd) hoofdzake- go leven unne vo enngen IJ en I hts d L__....~- ..,

___ .1, " 1 lijk om het werk van de "School Ondergeteekenden in te zenden vóór ziet sac ts op e spoo~·1UUW"1i \WI' Kolonie, en het blijkt.· dadelijk,Ii f d lSd dag.A dat de graan, de landbouw. distrikten van het W caten, buiten in de koud!'
KOENIG &1CO.,~ i ooger" Klas 0, P .zich teWnemkcn. °aanOPten. ZlJ" ednl'eI· ... ~avn 1"8' uhgusul~~ staan. ,

: • I Salaris £100· 8 laars. er te s ., ~n. "''"'' e c '"6""Agenten en IBestuuMen .. Id &ed 1 LL of In't kort, ,ik ben een voorstander va'} voorui·".. .....,. venneerdc.rin~. " • aanvaarden op den h~n SEPT,. zIJn aan geme en e , vuur op -6--t!S

F J' R 6 T' I EI F k ,tien bepaalden tijd bij deD Onderp.- van besproeïing:5werken, spoorwegen. fabrieken, landbvul\' machlfie3,
. , : e. . , . te k d . t betal en verbeter-de.. gereedschappen. voor de bJerJcril', enz.,' en zal op elke'. '. I,' Aanzoeken, i. met getuiaar,hriften, e en e In e en.t 1)-- ~ijze. pogen den v~rui~ te be~order,m; mU.r tenzij wij ook in dr

..MarktplelD,lP_~l, w worden i~gezQnden aan deL P. J. BOSMAN, P. W. Zoon, Mchtmg van broetlerhJksliefde vooruitgalijtm:llmu, door den scheidsmuur.DE groote prijswinller voqr! }jcb- OndergeteekeIide, van wien men Executeur Testamentair. af te brdken, nu opgetrokken door beginsell )()7.c en woifeltmdc hoof'"n; tl;rn
te Rijtuigen hpe(t aene Qftder- alle iulichting bekomen kan. 8tellenb~b. duivel rassenhMt, het kind van onkunde en .whtel"Uitgang, den vijand v"o

rinding van ruim 25i jaren' r:' de C. J. BEYERS, 12 Juli 1898. all~ waren vooruitgang in dit ons geliefl vaJerland, zullen wij nooIt.
rijtuig bezigheid opgedaan, en zVne Hon. 8ec. £,,1 .B..ELOONING vorderon j maar kostbaar energie zal worde I verspild in 't strijden tegen
rijtuigen zijn wegens Ihunlle: oede PoK. Simondium. nijd, haat, afgunst en vrekkiPeid, en _,hienook tegen erger dan "dit..
hoed~heid alom belqlnd o~et ge- -_..:_----i---------,.-

heelZuid-A~ka. <_, i G.A..M E, VER &CO.,
Alles h&n:dwerk (en van
Hout) en .gewaarborgd Im~orleurs, Algemeene Makelaars,

DONDERDAG, 28 'JULI, 1898, Prijslijsten en. Portretten 8cheepsagenren en Ededitellrs,
LIWIJ CH.d1l~ 23 llSTDLSTRA.lT,

ZAl .1 0 d '-~k cl bl' k k . _aanvraag. J .....,"EN Zl'chIn 'tbiJ'wnnder toe op het
." i_ue n erge"" ...· en e pil J(' laten ver .oopen op de plaats zelve, . 'F' J>AJ'. I I~_ Z K o6ob Let op het ~dr08: . J. .J V8Ikoopen tegen de Hoogs~ M&{kt-:

zlJ"n eer, 011.. aar 'Woonerf', geltlgdn in Pentz . Marldplein. i '~~i.Ï,ETlUlWOL, BOKUHAAR,
t:>traat.. Het!elve ~ bebouwd met 6('n zeer ruim echtgebouwd Dubbel d . . , aN, HUlDEN Enz. Er wordt
Verulepmg \\ oonhU1Sonder Lcif'1!Dak, ook de nooJige Buiwngebouwon. Tel. II res: Retief, Markt,. geleto£ ~~dingell va.nSTR'Q'IS-
De Tumgrond IS met Vruchtboomen beplant, en er is veel ruimte voor ---.-----------+-- N. ~eren worden. geklaard
gebouwen langs Pentz-straat. . un het AcoijnaklmtDOf en met alle epoed

A.I B . 1 'd S d ka doorgez.onden. !lle Commilllliea worden
s eZlg lel il ~ . . n dit Eigendom niet overtroffen worden: dadelijk uit::rd. OmmiddelliJke af·

Voor WIllkeI Bezt~helcl 18 deze eene uitgezochte _pl~s. rekepiDg. ers, BaIlk,VllD Afrika.
. Er bestaat .te \_Velhngton groote~~oefte aan een Private Boarding G. A.. MEYBR & Co., Postbus 660

H UJ!I., en daar dIt E~gendom gelegen 16 lO onmiddellijke nabijheid van de . Telem.afisch
j

Adres: IC GlOOOl
Pub~e~e Scholen, bIedt betzelve de schoonste gelegenheid un voor zulk 1tbuL?'-- .
een lDMclatwg.

M. PENTZ.

J. FRED PE.NTZ, Afslager.

Monster

Ten tt ure 's yoormiddags, bU te lonu :
Wanneer de Kandidaten, de heeren SOHREINERen J . ..A.. SHUTS, de

. Kiezers toespreken sullen,

Ook zullen de volgende Vergaderingen door deze Kandidaten worden
gehouden ;-

Riebeekskasteel, Woensdag, 20 Juli, ten 9 uur v.m.
Biebeek West, Woensdag, 20 Juli, ten 2 ure, ~,m.
Moorreesburg, Donderdag. 21 Juli, ten 10 ure, v.m.
Hopefield, Vrijdag, 22 Juli, ten 10 ure, v.m.
Vredenburg, Zaterdag, 23 Juli, ten 9 ure v.m,
Darling, Ma.a.nda.g, 25 Juli, ten 11 ure v.m.

Wetgevellde iVergadering Elektie.
KAAFSO~E AFDEJELING.

DE HEEREN

INNES SMUTSen
Zullen de Kiezers van Durbanville, Kuils Rivier, Philadelphia, en de

omliggende Veldkcrnetsohappen toespteken

Op Woensdag, 20 Juli, ten 10'15 ure 's v.rn.,
IN DE

HOFZAAL TE DURBANVILLE.

c._r BET Agentschap voor den verkoop van
f , . .Beenderen "Mest vervaardigd door het

Koloniale Chemisch Syndikaat, Beperkt,
.ontvanzen hebbende, worden Boeren ge-
vraagd om navraag te doen of aan ons om
bijzonderheden te schrijven .

GEO. FINOLAY & GO.,

•

. ,

, 15 r,n 18 Grave Straat, Kaapstnd.

\VELLINGTON •
\

:m:e:ra'tie-»E:J..a,& ,

VASTGOED}
TE KOOP.

, Op

,.....

:·SITIE.
I•S nBN WEL-EDELE HEBRo . .

g~ L. G. H. POOOOK, M.D.C.,
E'~ CLANWILLIAM.
. ~ ~ WIL.DILI HIEB,

~ Wij, de Ondergeteekenden, ingezetenen van hl t Dorp en hl'to District van Clanwilliam, verzoeken u da~,100 go.d wilt tiJD u ver-
~ ... te stellen voor een aete~~ ~~ UII'van de W9'endt' Ver.
f"" gaderiDg bij de aanstaande g«m~nwe ~';ie •.

Gedurende uwe lang verblijf in dit Diat~ict Lebt ~Ij altOOI
groot .~~en betoon~ en aandeel ge~ad. in de leiding 'iD ~'eni!re
beweguag. die tot v~ van het district of van de. KoIoDie in't
algemeen diende. Wij mln derhalve cwenuigd dat' indieD gij tJa onse
v~~'Woo~i~r voor het ;Lagerhuia _t gekozen ,",rden, ~j de
poeuie waardiglijk en geschikt beJdeeden sult,' en dat nWe poJliDgen
8teeda zullen sijn voor den vooruitgang, niet _lecbte van dit district
maar van de gebeele Kolonie. '

Uwe gelOBde politieke beschouwingen zijn ons welbekend, en wij
meenen ovet1;u~ te zijn dat indien gij nIt besluiten n verkieabpar t4
stellen, gij bereid zult zijn uwe beeohouwingen ten voordeeJe dier stem.
gel'6Ohti~8n in deze kietafdeeling, die Diet be~ genoegen hebben u
perac;>OnliJk te kennen, bekend te stenen. .

Met de ondeteekening van dese rekwisitie V8rJ.ekeren 'Wij, Tan onse
hartelijke onderateuniDg, en wij yn.lijYen,

OOK

Staanders,6 vt." fj vt. I),dnim, alle lengten en rrcrotten.
GeA'o~n Dr~l, Doorn Draad, en GladdeDl·aad .. ,
Wen Palen en B!lldere Palen, tegen goedkoope prijzen.
Draad Tl\ngen (ID Wen Toestellen.

! -

"

-" Tegen de laagste prijzen voor Kontant
l: ~

Ket de meeste achting,

WelEdele Heer,
UBd. Dw. DieD&l'8D,

WOONPLAATS.N.A..All

JJ

"Kranavallei
Clanwilliam'!:j

HOEK VA.N '.r

PLErN en SPIN STRA'lfEN,
KAAPSTAD.

Afde~lingsraad JaD CaInm,a.

H

,.
-KIEZERS LIJST·l

Aan dOlh.h. Eerw. :M..uiOBANT, Drs. MAcitiNZll en FUll. T.E.SIUT, L.A.R.,
CHARLESM. FUER, en de anderen die miJn rekwisitie hebben
onderteekend.

UEdl&. dienatw. dienaar,

LEWIS G. H. POCOCK.
WEGGELOOPEN VIUl af 'Wel-

lington; een groote zwute
AmerikaanllChe Muil Ezel. Eenig-
een die dezelve. naar Klipva1lei
Plaats. Wellingt.on, terugbr3ngt Jal
bovengell~8 belooning ont-
vangen. _ XLEEDEREN r KLEEDBREN ! !

R. S. FALCON.

A')D Journali_sten. VOLGlIiI_~. a4.&AT •• MIXO.a:s:a.AAKT

PRIJZEN LAAG! PASSU GEIllRBORGD !!
J..l)E. VILLIERS,

t

KLEEDERMAKER • 'WORCESTER,
ZezultregeI. voor selfmaatneming en DlODItAn'I, op ~I per pot'"

&aD tIIlÏI adrtI ua 11Iid·~

BENOODIGD een· Assistent bij
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GEBooRTEBERICHTEN, __ bid~p.q - ~ lIrtIt Il.....
"Il flaal8Jl ~ .~ wor.
o~ dadeIl no litUopoJreriar .. . ... , .il - ..

&Qe'1r:II1ll1DUr pêilcb.t. ~ 't"'''''' -te pu ~ ... ..-:....u
.I_ _..&Id ._,,_. , . ~ bé' beUalt: .tall -Ut put. III'St, .u.w --. ia
....Il - __ u ~ at. hel- ... ft1l,~. ~ .... '. A.:óruuDD TIl (l.. alUDU.~ eie
'l'olpol bet ~ OIIIIW de ÓDdenteaDen der WOOIdIae,... ='~"':"-B.~ t.e ~~

fl!8rm. metb.u.r.....a.flP. Wriku..- Zo·A. eou.:,.t.e'~t.1~
biJllltemlJlt!D. IIObder . h1lD Yan L.L.B. ....bacl. Wjj '.__
wPg In 't miDJit iD pnar tf! '- ftII barta gehak mt4 aUDlQOCa. '.

Babie eD GraaL eeu, aUe pu~ieb wweu. wier ., Eu PUD1UNT PreekiI old •• ió Europa
door het parlemera~ la ~ _ preek oyer eie "bicycle" of rijwiel, lijD ce-

&bie eD Gnd wenlell lil- ten dc»rde I"Ip8riDf,lllt ~ .. ook m". lInik eD IIII*, eD clue _ cle ttIkat: Nail" 2,
It~ OIaUorollIt.UD.._! ~. o._a ........ het bIelait nu .,.. .: ~o.wtpD. --- door cle 1Itiba, &ij
Toor d. W t JIUlemeat ",.. n.eat WON.... totdat lij leÓPeD ~ - -- door eie dra..., II-.betiillillr . ~tiooid .,..., MIl"""_ &PI all cl... fakbIea .. -.- do.

h.,oM':~-eDbo"""dat'ct. votooid .. 1l, of&cI*cWMlPlJ!'l4nwtI . iIbader ......... eleblilcll (,l1li
r- hei tx.luit Teml.u,t., VDDWULD De .._ JIe.t.eri ..

~~ , De 't'OOrwaucIe, waarop WU'de,bDdicla- ........ _ jOeCeD, 10;ar- 0IIII:::
-dIwakt rd d _.I aak mv ftD lik HeDI'1J•• ItIImIdeD,wu dat a..-d iD IpnaII_ K_ PbeeHa, te
'" wo e oor oINetUIIp ver· hij lioh Deutraal.,a bou~, niet aU_il Durbu~ ftJ'dnaJd ia. DePDeU die

deeildh.ela. De oDdeniel1Dén VaD den lDe& &!Jnwoorden h 't pubUek Illtc-pro. ~ ....-.. ....... plinu toab _peel t.
h.bbeaeeDlpwelmlpleden bn, mar ook IIlcL _; ..e da4inL HeUl .. dit ~t.e_w... ZjjD ....

&IJ hu1lDtl reCht8ll Ir. 0Dat- pbleken, dat iiir Heary Jil" de ldelaf. il ~ Darbuw .- ..
lltemjll8reChti8den W.teD te deeliD« doonelat bl pII81Ioháp VaD den 0. Buo".. 1Ieeft ..... .-1 .....

.0..) Wltnt"'_n. De overwtnnlDc Ofti' de Lo- beer Olivier, terwijl de hew SaIooem"ll .. .toep te GrooteJleIUll1J'1
~ beJlaaid WIIODHparUJ t<Otfl'OOo alleen moet' Vt!f",tIm. I-'ea de bndi- .-at .......... neU_

A"", I' d ft ua) d JaH 1_. ID d .... 1*__ -'_ -d,di . ,""" o.tr.at........ ti:' --IUeemgsraa amaq an. .. •. , L cl. - r- __ ...D -., e datuv VaD dea ...""J:"()U~" daardoer be- .". ~ ~ a.:. ..-'
Mevi... 1 16 ,0 0 0 0 naar de IEl..... la ftl'WUea. vorderd wordt, dáli ~8Il wij met hoe w1 ,IIIier, WeOIh ook !:iynacllt wat

H
IE B . Kieli.. 0 19 •6 0 0 0 il nog la., niet ,..iDdiad, de kandidatuur ftD iiir Henry yerder- eie maalat qJ, Diet ill CleD lIIIU.k ...;

R IJ geschiedt kennisgei!:~ Mieliemeel... 0 20 ,0 0 0 0 wordeD .Ddermul 0JII'8I0e- kumleo bevorderen.: Oud~ la_n
dat de belasting door den ~~... g 1: ig - g 120 00 Mpn de ndiltribu- aUerbelaDII'IJbt.e ki..tUeliDl, deboereD- Da ...... DACIfTeier ique&eMn ft.D eie Ibet-

opgelegdenvastgesteldopden19den Bay.. 0 a :0 0 OU, ~.!:!~~DftUit be'VÓWne WMrftIl ia~dow- ~ Mal~ wordt....-.I~
dag. van Januari 1898,vQOrditjaar Voer... 070 0 0 c) D.lIlen-l';-bnd'tdatea~'::~ !~.!~Genollderw~. ~- jf.,=-=~~ ~
verviel en betaa Ibasr . word Kat ••• 0 7 \0 0 16, 0 de . I ..... ---e... li bat u-,,_u V -.

_ cl-' UieD ... 0 '16 iD 1_ 0 '0: 0 rd aU... a den atrtd ... de _n_", --- relIeD'_' - Dv·
kantore van den Raad op den ~Iea ••• OIO (Ot1- 020 G noad.é ,1ftD. de de De Wet eD K8rrimaD. ~~~""'pbodea
dag van Aprill.1. Bokr per lb. H. Ol! 9 - 0 «) 0 beer 011*; dOch udat htJ De heeren P. J. CMWet en J. X. Merri. d. &~"illltUD::.lrudiUtav ftD

~ 2Achterstalligen worden hierdoor ltMnD ••• ... ~. 1 :3 - O. 0 0 .... leI la ~ been .... peel pcia<lb. lUll werdeD uaaniea pbMm tot Bonda- Ta Pcncaufiaoo. klaad IIlIDelet boewel
h' rd d PORTiLiiAB~'f , IDd ... ~ldaten iD &lJn plu. te .Ha. bndidateD opde~ _. b_ •• eIi aar cr. lentie
ennne at rente tegen een 11 JULI.-(Pert.I"'IItaf.)-~ k&lt bedea ~. ~ie ~illJll die kaVDdldlt.Jll? ze &lJa de V.rpderiD' te Bebiria. De ajj1I, -uDOl". -* eie kouptiedeD

van 6 por cent per jaar van form. 211 balu weldeD "DlI"boCI.D u 138 ..~kocbt. ... ",ap. de. UU en J. BoaIWUL VaD der Walt wooItde ook hei dorp --. )l.mr- ilie &jiD
sintR den eersten dag van J Voor. balen cxtra oaperieDre. _ "tritte "",dJ. Waarom:. werden de. h 1l deor de bl. De AfriJraand.n VaD prodaIdeD '.111(;",- per ..... D op de markt
OD8taat , E'n ook dat alle zoodanU~e I 2td per Ib ge .. elg«d.l!:1f bale. ~b evp Yiold· Logan.~ij pkOMD? Ja, &iet u, hat van WoeIehoule heb_ UllYOen ~ daV ..noop*, keert, na ODl.....

ntwol, werdou IDlI"boa~ -...dr 4 per lbo De komt er 'IIbV die pa~ Din.p ua wu de lekti t j ,.... ftII ZijD piel ftII du ..n_k; "'" d.
belaStingen onbetaald gelaten op ,roolllte beuOOiD,'" 2.1 b&len' middellutlp b a ala e e wee area p .... en _ ...... waptil, u doel-ija iDkoopea bV d.
d laa,'nte d se te be ..et .. ol......... oor tcl ae-fprd r . VIjftleD ba- ll.:ttJ'ea :'ra:i!im.X" ~::rdLopae 100:. hartel'k Inulaen IIIIl8nweran. .lIabMnP. IeD .... n ag van p m r, len goede Karoo ,..,twoIIUIIlldeD:r.t rib. J pogiDpn werden toen bekr09nd '-"bw U.PlPOEDIGB I'ihl:-Eea .. aki j__
.... d.. Raad. agon' voor in ..... 1. ~-;::;·,::::,u,~';::;::::'II:lldeop .. a ... apie UU... laeenl.rOawebaDdlanger verkiezing ftD dera heer P;J.deWeL reÏtlcleD n. VrjjoiapMDdY&DGr~
ing zullen worden overhandigd. dea _& CIIlI'eplmettc __ , Y" a ... Ie, hU d~ een Afrikaander Daam en heeft Illdien &IJ ditmaal weder lQhouder UIl - SaN_ 0lIl - ClIáa bjj t.e WODeIl. op

6 perceat boater lY"",: hei d~1rt !alii. vertepnwoordiad· IICbouder ltan eD alii ééa _D naar de de IU&e riel eie br ecbw om eD .u.a
Op last, Wepal bet afateneD .. Il d'\D Tracer...... W"rIObII~Uk a'\1 hier eu-daar eeD Atri· atemb1l.l gaan, dan lallen &U_lU, eene Iapn op clea J"I'Icl. BeD - YIIII - der jonJ.

Uiddeltoa. die __ ..,lo"'_ 'liel .... _, baDder llevoodm wordeD, die sioh door IICbitiereDde overwlllDiDi be~1II1. Geen 11:"'-. werd .. bt-okn, ft 8611 aDCler beaMrd.
A.. J. LOYNE8, de markt, went de fttkoopln,· "erCIaaWd, al. den naaQa eD het verleden van J,pie Al opoJferiq lIan te groot -Un om dr. 8ibarU, aDDDie. Dur cle br pbrobD 1fU m_~. het

Secretana. k':~;:~::!rl~:.~tm • . _, d. betzU. laten va~.eu.Wat de heer BOtmaD Oet~t, den plddutoel.BondamaD, df!n man die ~ !una t..tud DUr b~~:=l, t.
AfJeelingsra,Ld Kantoor. ! hij kau :rbfUlkt worden om' met Jaj)ie de plaaia Vin dr. T. Water in het minl- boDdeD~. -.... ver·

Springbok. Nawaqoaland, LONDEN. i staan,! :.1 wae het maar om de kaD&en .terie heeft genolllen, ait lijn TOrigeD WOICUTEL-ODse conwpoadoatlcluiiftclat
13 JULI. _ (Per telograat); *wolmarkt il Japi,ite versterken. De beer Boeman zetel te liclaten. hel reptuotbiic wed ... aieIa ook tot durh .. ft

ferm. Vcl en wol 1'oor 1r.1_ID ILD warea id heeft mE1~ het Rho4ei-adrel ptoond, dat aitpetreld, u 1OtlI'ijda ~ "an lterkeD
I",o".r, kamwol (.ware) TaD par t ld bOCller' hij zich ~U de Mammon·aanbidden heeft OaledOD. willd ,aai. Bet dak YaDeeD bó op d. plaat.
licbte ,d bo ",,·r. !'Iuceuw.IUe ell tfe id tot Id aangeelotll,n en daarom kannen - hem H t rdt, in . h da Beu.., ie _#-waPd op ..... teD ~ Betbooi:cr. Dc .ollfeDde lij .. de dat ma wurop de b'k .. -'II e .'wo Oll&el Zlena, OOI tijd i. lit -..V bo
.ol.;;ean.. ....,ka ..erkoopioll"D eeD "",Ilg .a1leD ge rul en.· men In deze kie&fdeeling to~ eeD fiDale meawe atioDp IIW ~ ook ~.
newea: JO t!.ol',-.9 Nu., en 17 .Jaa r:. Elke liJ.t Onder !leze omltari4igheden kaD nie- bettliMing komt, wie de Afrikaander kan. opead IjjD .. ...t eD bil weet niet wai hla·
Iluit acbt dagen .oor de .~rloop)ng4 mand di., eenige weken geledeD voor deD didaten zuUen ..GD. Caledo". _. toch cleri, dat bet niet reeda ..oltooid il. Oyerh Ra i Mil u .... elekt_ ia het &tiL De h_ Gnn1f .nVERl{OOPINQEN eer b ~ gt!8temd heeft, zijne stem thans nie"·de t'6lIige kieafdeeling &ijn, waarin Rabie hieldeD ODin,. .erpd.riDc te Ooadini,

, aDders ultbrenren dan voor de heeren er verdeeldheid in onze geled,ereD iL Wij a1waar"D lIlOU. 'I'&Il yertrOOW.D iD heil w.rd
. i Rabie en: Graaff. De politieke kwesti. weten het, dtl poi:tie ie moeilIJk, vooral ~~ He~ .. rucht ill iD omloop dmt

J. J. UOFIIEYR '" ZOON. AF8LAGEB8. die toen !roor hilt land warea liija o.ver. daar de heer Beye"" wiens naam genoemd yler penoDen IQ le ....... aar .....kMNea iD
IR Jull-OJ> de Pantdr.. Iftp"~e merrI. eD anderd, d~elfde -<>AAring Zl't nog op .... rdt'- llik II..--didu een br door 8aaalbur.1I' clrift, .. n riM"'. ID'mnll_la. I -;- ..... - II wo a ... een moge II eD...... t,llfwe. G _.1,_, V de ft_.~_ ~
18 JuU-Op de Pa.,. Il, i...... . 1>Urda lID kO_DI g.plakt, dezelfde rediltribatiebiU zig il. De twee oude ledeD hebben ge- 0--. an t-- Ijjn er ver4roDkcm,

esel. '. hangt nqg over ODS hoofd. De plaata trouw bij de Afrikaande ....partU geetaan doch piakkit· h&!HD de reisigen met d.n
G a'B. PROBAltT, APS van oliif: wordt ingenomen door De Vil. en er is geen redeD WUJ'Om ODze partij IDhriJr 4II'ftD af.

17 Joli-Te 11o"."rolonteio, Vie Weat, IJUIO liers en Bb, sm'!..n. Bij de tos"ch.n-elektie .. ti d afd l' ale zal O"UCH.u.Mb· PUGIA.t-T.-Wjj beb~D ona
cbloocit-, lenn,l" Il" ••• GraaD, UIl. h bbe d Id'W JOU! n eze ee IDg v.rzw t wor· reeda _rmaleD ,.DOO_P& geYoeId t.e wiilla op
_ A. JJ. JJE VILJ..Jl'Ii:!" t;u, AI' T,AOEIlS. e n ~ ezers vao oreester op dol· den. Wij achten h ..t echter onnn plicht eie oohelob'I""'.letterdieYerjj 'I'alI hetDa.lblcJ.

19 Juli-T. KI'I'CDutut.atie. eo, _I., ba- cltll.ijke wu~ verklaard, dat .ij niet Logan. om bij tijlh te waarschuwea. - - Beele kol_UDO wordeaclik1rjjlt eenyoo •• ..-
mela, bokken !' nominés all hun vertegenwoordigen wil· licht lODder de miDate .rkenDÏDg. In de joap&e

lW Juli-To KI.pIIIDt.. t.atle, ~~ \, den heb~n, en wilt gaaa zij thanl doen? Beaufort Weat. ,. \ YIUldat bllld pat d. reUct.ie HIfi IlOO
U. 1.. IIIIITH '" CO.,d·lI4\olins. De tUIIIIC~en-elektl'3 WBII maar voor Wij herinnereD de BondslIl&llllen in de bei rappo" ftII cle wjjD&eatoolllieJlinr UIl

I~ Jall-Te Wellington, ..... woon~rr' weken, !lê komende II voor:; jaren. Beaufort Weat kl_fdeeling (Beaafort de 'Paar..!.T.iiul cloor 01'II1IIool1'e8pODll.:r.'
J. J. 'fJIKIiON. AYSLA$I>It. het alet _ onvergt>eflijke lIChand. weMn, West, Prins Albert en Willowmore) er rilppor ,beDe ..ena alld ... takken, 'II! ••

21 Juli-To Otl"r.Hexrhior, :dU"ikt Woro.ter, indien de il.lezen' zich niet "slijk bl"ven? aan dat de Algemeene s"noemlDPverga- ijk o r te Demeo ea laeeft d. onheloboftbeid1""lIUU'i ~.. II durbo D te ceUfln ".peciuI rerappo~rd"
, ...t· uu - i' Maar dit .. I niet gebeoreo, waot de meer. d6r1J;1g door de Com!Diuie vau Toezicht r.ItIof .jj dat ..e... 1ag nil hur .ig.a COFIiUPOD:

J, W.1I00KREE8 JL a: Co.. At8LA~lIiRf. derheld d~r klezers vn Worcester ge- b:!paald id op DONDERDAG, 21 JULI. deDt hid. Wij llIoeteD d.lChallr- eD paPP.Dt.
2U J uti-To Malm.bnry, ......rdC~' '•• !1o ... koeIea voelen .. deze strijd voor onl land en ten 10 are v.m. te BRA UFORT \VERT. De redllCtil YaDdet bied, die alle ,eiikte (l'ebrulken

~ IJ WILLIAltS, AF$LA HUI: hun di.trIkt beteekent. Stemt voor Rabie afgevaardigden en wijksiakkeD behooren Y&II 't b81cbaafde jourulilllDll ... rkraeht, er 11&"
:ro Jall-Te KOOIl_aofoatela, lIair Bmi, eD Graaft' lin niet voor De Villiers en Boe- er DIluwkeurig op te Itltteu, dat de datum heriDneru - hoewel met tegealin - d.t er

w.. t, ... en wlalull~D. ( d na dia Lo! door: de Commiuie ftl1 Toezicht op ver .... wet 'a. eD dat nlk MDmbreak op ODH
TeW JOHN80N, AF8L.\OEn~ mao, e ,n_ ngers van gaD rechteD .t.rafbear ill.

20 JilT. BJ Lt teln A4b'-l. TJ........ber "I loel(veranderd il van den 2den An .... a - e Oil " _ .,.U~~ g... lo , -. 8TADlIIlUII.-De _ti.ndaageche ".rpd ...
trIlLt LaJ,,_ltLi, leYeDJe hue. . • ·jllereeoj.,bllp Kies.rdeel1ng Olanwilliam. tus tot den 21lrten Juli. rina TaD de. K .. natadochen .tlduud werd
bUlarud. e8l~ bene_. tie bDllif ..Iba de plaata W ft_~1_ 'l . ... r-
8oeam~"lgat. ,... .. ". oeU"'f~. 1;, dezu, werd de Alge· Gf:O""EN'GD NI UWS DoDderdq ,ebouden. De burgem..ter, d.

P. J. nOSMAN _ ZOON.!F ~ meen" B9,noemlngavergaderiog te Van·.I:I.III. as. beer BaIf, presidoeNe· Op eene ..erklariog
IS Juli-Te Soraenet Wen, Dqroti (. :(k~, rij- Rhynsdo~ gehonden, eo ue heereu D. J ~ J-'" I YIUl deD burgemeeekr dat d. guzoodbeida.

tDig~ueu IcveDJe ba.e. i A. Tan Zij~, het vorige .lid, en Fraos J. van NIl<:U'W'&.~OI,L.ulDlCHI BOBJtEKyerJnij,bur iDapect~ara iebruikt wOidelt OlD de ki .... ·
J.II. li.dulS a: do. A~SL~I!:RIi. cler Mer~:als BondskaD<li:iaten benoemd. bij de be.reD!I. C.lllte ol 00., Kaapetad. Ijj.teD op.te makeD, objecteerde d. beer Gvlick.

L.. DE KI\NIIIOOl'J' premieMl-d. benaming door De heet· BlDI.rt .. i dat -jj dit "..Ir deden Da
I Juli-Tc KlapmUlolJllAtie,gClir . nie "",la. Wij we hen 'deze heeren met hunne d ~._ . Gord B . hDD- '.-.0- w_L_. n_ h-- U---"'-Id, , , e --r .....UD lW' OD pnu ,,,.D. -~. -Y v,..~_ .... -........"...,

VAN' DER !lPUY,IMIiELMAN .(Jd,AJ'SLAOEBII beooemiq~ gelalr: en vertrouwen, dat alle BIJTUIGElI. allel haDd.. erk, .... ped cirooa' _cle dalstl belt het werk kODdeDcloea dur
n JoU-Ui' de YeDdulr.raal te :uar;:bary, ..etta pogingen' Izullen aallgewend worden 0111 boat,[eD rewaarborcd, bjj d.D heer F.l. BeiieC., -jj peel. bebDd 1f&reII met de lIle_hea. De

•lacbU-D. ' hunne verkieaing te verzekeren. ~I.ia, Purl bUfJ_.tar &ei dat de iDlpocteu ... UD £10
WHY KLBYN, AYSILA KR Ook p ..... liceer"n Wil he' antwoord -n E lo tot £12 "'-D YOOrdit extra werk. Be'-.

.. ., v ,.". 'D •• E,I' JOCE.IIAL.1ITwordt p. 'tTafId. ala uaiateDi _.... _L ..... _:~:-. ft......._..A. .-
U Juli-Te 'Villlendorp, eea etf wOODbIll&. den hee~ lPocook op de rekwilitiell hem bp eleD edltorial.n .taf Jan een iw .. taIia 1O It" ral'l"" ~- dat de heer

.1 FRED rKNTZ _ CO.• AI'S AUR8. geJOnden, hem vragende zich verlr:i6lbaar nleu1fIblid. Zie .,h. • • Gamml.~ bedaDkt had ala iDlpeoieur,.D elet
28 JI1I1-T. WelIInKtoD,Ir... t..... tgcad. te .tell .... ,1voor Clanwilliam. De h~r ..." . ·PP leati. oDtftDgaD wareD. BetcomitA beYalL J COEl'ZEK, AJ'SJ,A ER. v.. ~Q uE' heven Oeo. FiDdlayot 00., hebben h.t 3 IppliGanten un. De zaak werd ter,.tltUl·
S AUlll1!<lu-Op de plaats H~." nabij Pocock il een ondersteoner nu air Gor· ar,Dhehap voor heelld.reQ. melt Y'D het 1[010' d.liDi teruc .._e"D naar bet comité, Het

Hootlr.noal_tle, .utcaedea Ie~ ba..... don's redi.tributiebill, en dOlI van de 11111• .Gbellliloho 81Ddikut ODt""l8n. ' blltnlklrioa tot elekirUob Iich~werd ... op ge-
politiek die de landelijke partij in de HET Dt'lTilCB BLAD, de Siid·Afri~ w_ ilat er .. le klacb_ 1flU'8Il dat eie prjja
handen de, stedelijke wil overgeTen. &itullil. dat t.e lohUlD .. bufJ wordl niWe· ....a hei licbt te booc _. De beer 8lIIAri

De heer 'Wegt! heeft volgen. het verslag vea, ouder redaqtil ftD dr. Geehl. _hjjDi au - er óiS --clai de m8lllCbeD Illeer liolat g.
eener ver .....deriD" te Calvinia .aehouden, dri.maaI per week. . hraiktu cedureDde den wter eD daaromI!!-" .. . EBIC·KII·DEIITIOgetaic.D lOa ~ iD wareD baD" rekHiDgu pooter. De heer

t vertrollwea vaa de overgroot4t mee.... ....baud mei de torechtaielJinr Tan 'fOIl Vell- O'Reilly pt keania dat hij al_teil.., dat
derheid !i~r kieaers vt>rloren, en dit ver· heim te JohanD.blll'J _,... d.. moord YIIII de .inatWapen unpitoken .oIlea word .. op
wonaert (}n8 Diet. Het pdrag van den du heer Woolf lwl. .'fOIIdeD __ eie _"'ter eie wolbD i&.
heer W~ 'indetwee.fploop8n .... ie. BEL.UTIIIOUT.u.E"ftIINaaaakwalaDdf~t op een ~ YIIII du beer C.Le1riaft.D
rechtvaardigt, onzea lnzlena, dit wan· wal d•• ecNieriI ... eien afdeeIiDPrUd ia ODM :Kampdui, 'beft! hel palilieJte w.~-co .. W
trouwen.' , acberieati.-koJom_ te bericht_ h.. ft om. un - ooacret.e Yomn, t.e aakea .... nurct

De ed;!, heer J. H. Hofmeyr kon -n tnai aclailrdallire lIeIutiDcu. iDdiea cIe, beer LeWH £\.1 10. \ot •• a.ten.. - 1JiidrMI. Eu ~~ YIID dea heer Oar·
goed woO~je voor den heer Wege doen DB' heer B. Gf8JUe beweell iD een Graal· lick om het werk op laet £ YOOr £ heaiDlel te
op IUn ~r~k, ten.ij hij (Weg ..) 8Chrifte· BeiDe_he 'i~t parafine I&IIIh M!I huet d_ went UDfeDO_D. De hemna Gartiek.
lijlr: te k~unen gaf, dat hij na lijne re· oDfeilbaar nUda.1 tecea bIiDdbeid bij lIOupeaj GatIaa4, 0:!:!i' s..rt ea eie bo~
elektie aa .taaD bij zijne atem van 1898 docb &ell Di.t hoe het -.._Dd aoei wordeD. ...-.tn be ala een eolllÏtA 0111o ..er ab-
en Illei 10 teruF1:u naar z".e Item van EzlC JlOlClTOVEaoADEBUIOIItIat ceJIeacI·a te ~·ecti.. .a eie, YOOrreetelde ..... 1eDciDI ftII

II wordeu UIl cle purl iD eie n.dUMI .Idaar, op _ft t--- ft.__ het cl-Lo._ 1._" B i
1897. Ditiwerd oor den heer W- niet - ._- .... - .,.. .. _UIMD. en_ ....v DoDd.erdec. 21 1Dli, 1fUI'in cl. heeren 1. S. hciilaler- deed UDIOft OlDnjj.teUi .. YIIII be.
gedaan. '''!''' verdediging van zijn 8~m JtlaraiI .D dr. 1011.H. BobUl eie kionn.laJ· tali~, Y~ water eD eIelt~h licht 'foor..-
met lie i'ege4!riDg in 1897 door den leD toeapnbD. btaik 'I'UI eie arbeiden barakIriID. S. __.
heer Weg, genoemd-de droogte in deze EEN ItWUI IUrFBL-WiIlem HadoloL .. n werd .. w.icerd· lle~ beilfkkiDt .t 1*1100-
kieaafdeeJi~ren-WlUI berekeud om alJn kaft.r, die ... meIdr .... PaaaaM April JSooi, per IocomotieYeD iD eIe.~ deed hei laan·
phoor tA!' .treelen, maar de poging wae IjjD Deua h!ld· afgebeieD wwd laatate week Giëel oomitA de UDbe"eIiDr ~ rePktieI
een to~: mialuk'Lng. Hoe wonderlijk :07'9 ~~eD~~ ~.=.00Ii100 ~..,mopIjjk ~.Ia~D.:t tipD.
toch, ~ men vroeger nooit van dit &rgu-
malt heefd phoord! De beer Wese heeft . DE ZWAAB ree- plui'tIIIde delutat. 1. De BoDdskandidaten voor

, dapn pYalleD. hebben d. 1UaPeCIae ..lakia iD
&UDe kie"rs imme", na de zIttiDI van den 0III\rU Y&D ClarAmoDt oad'er ....... pset. Colesberg en AliwaU
1897 ook ontmoet P Vela 1deiD .. haiaea .jjD iDs-tort eD op ftI'. N rd.'

Maar ~~r ill ieta van veel meer belang, .eh.idea. plaaiHD wmi ei,mdom .... be. 00
en dat oi~ cJea mond vau d.1l heer P.W lIP: IChadicd·
"Hij erk$l~e dat het tepnwoordlge mini- Ds .zWl'rI£ItICHE jeord acbiID' te OD-..NeD.
.terie een: Rhodes·miDisterie was, ea hij De lóndenm worden traq ftD befril.' eD .lecht
maaku iJ4n rU t'ergade,:ing bekend, dat YIID .. beqea. De onderwjj..,. IIObrjj ... D dit
vet',chilUli¥Je • offer,' aan hem waren ge- toe UIl het oY.I'1DItiJ'e rebruik ua .t.rb
maakt "-!ma de Rhodes·partlj, tan eiude kQllie, die met braade"ijn wordt yenuagd "D

-..." te ... ua UIl b.t .... 1. rookell.
lijne lIIm~werking met heu te verzeke·
ren,' maar! ~ .. lei dat hij in weerwil van BIJ HET oatladeu YIUlde stoombooi M,",ilooo

ill de Royal Albert dokken, LoDdeD, liet men
zoodanige (le ifke 'ojf'er" en anderlZin., .,.D lriat ]I-'I'OD.D per ongelak ftJIea, waardoor
een besfulte hooding tegeu de Rhodes· tMtt1 oDtploffulg plaag _.hed eD drie peJ1lOD.a
partij in~." Men h~ft deze verklaring oogenb1iililijk ,edood ea ..... n el'DÁÏl ge·
thans oit,~en mond van eell p8raoonlijk6ll woad w"rdc. Eeu w.inig later zija DOl t"ee
vriend ftP den heer Rhodes, en dit zegt geeto".D.
veel. De bnomkoopbare heer Wege heeft KINDERMOORD.- EJiabeih Brill, ... ie-
echter ,.'irlligerd te verklaren, dat hij DA Ideard mei.je, ,toad laata&e w.. k te Oud ...
de elekti4! IDOl anti· Rhodes-p,zind zal zij a. boorn beachWdigd ... n ltindennoord. Zij werd

-'-.l~ ed 5 be..ueu YIID .. n·lrind clat later iD een ankpat
Hij wil ~r zija ~tel w er voor jaren ,eYODdeD "eM. DMr het liikje iD 8J1!8 .tut
verzekeJ'4l* ! Geen wonder dat de Bonlh 'f&II ODtbindlDg _ kon dil dokter DIet .er·
manDen~' Il de kiesafdeelingOla.nwilliam klarM dat bet bij de pboorte leYead 1fU.
hem nie;! weder bebben genominee:d, en P.EDlItAIITEII n DE POLITIEIt.- De VMr-
wij vert uwen dat de over'lfl'OOte meer· trill,,",, \"&aKru~radorp, &egt: Wij IUDbepaald
derheid d r kiezers bU de .tembDi zal er op teg.n d., predibo&eD &icla met politieke
verklareA,' dat ze door .ertrouwbare Aken lulleD heatoeieD, lD&Il' DochlaDl IraDDea
manne~ . t'lII d. heeren Van Zijl ell VlD wii Diet· belJM!Dek. Retilf. Y&IIHoorreeebafJ

u ' rd' d ., rd (K.K.), te recbtntrdigen, .... yerpd.ring
der ~", 1:ertepllWoo 19 Wl 'wo eD. nD den Afrilc~der Bood, a1daarrrenOudeD,

, I' biJ~wooDd ell dit met rebe4 POJl8D ti hEb-
,; . Oudtshoorn. bso: d. aaostaand. elektie iD d. Kaapkolonil ja

Naar ~ vernemen gelooft men in ae Diet vaD politiek YWICIhillllatr w.1 'f&II eierliik·
Oudtah~~lIChe kiesatdt'eling, dat indien boid r~. ochnrkerjj. .
de tegen.oordige regeering van de kD~ .,Ih; IWEM ".n Zuid·Arik. al8 eeD pn.cbtig
s"nl gezerl wordt. dat het Oudtahool'lllChe jallbt."ld is .,.. tot Cornland, WeI!t BUIaDá,

. daa d . d' I door:edrongeD. zet adelijke beereD eD JroClte
spoorwefiPlan r oor In ulgen ges a· grondeijJ'eaueD iD-deze rijke IaadboawproYincie
gen Zal. -,vorden. Het verspreiden van bebbeD den heer Beymaa Orkin, di. t.baDa iD
zulke berichten is een van die dingen die ODze republiek wooat. hUDYoont.mea bebD.)
!Den in ~n elelr:.tie-tijd kan verwachten. ..multt OlD naar ZiJid-Afrib te komeD om iD
Wij 'c:laar.m duidelijk aaDtoonen, het MaDeD1aDd te jagen. De heer OrkiD geeft
dat totaal onjoist is .. AI de bu alle bjjllOaderheden be~ende de beDOO-

door eene regeenng cligdhecleu ..oor d. expeditie, die op yorotaliike
d""r l.--r opvot..er -ii- "bjjat DiIle'f08l'd te lIllIeD wonloa.-
...~ ...... "IS'y ol&.J/érn.

want het geld voor PETBCIIVILLE._ Eeu correapolldont yandaar
wordt door het par. ët..ft dat cle afaJaaen D. Wer en 8. P. Naadé

en de regeering-wte e y.. dau.. ftn ecIIIpeD, paarden. enz.,
kllllll8D1 mogen &itten-u ge.. bbea pheel. Zaterda,nODd. 2 Jali. heel m.n

beeluiton van 't parlement uit wn pablieb yerpiering. De heereD Theron
en het reld uit te pvell voor ft Da Toi' YODdea alge...... ODdenietmiDc·

bet ..... md iL De ZOnCIaa Dad _ OIditmul; da. BobertaoD,

:~:~~~r'!=-!der KoIoDle il jaW ftII Petruabara, - 0"'''_ om da. 0.te alen dat '.,lIDda rtid vuu- t.e lIefpu. ..... dL 0.V'illien .....
oTlare8D~r,Dutllc de beIJulten .. il het --- eie ~te eeD .... .._ .. h. .

'-Med wordt u.. ·OUd.... :.:. .... ~:a.=u:.--===ePOOrWtI·... If' ~ At, --_. ~.

DOOOBERIC HT,

TANi)·A.RTS.

.Onderwijzeres BenfJOdjgd.
HKDIN ie ona eeD i~scb dochlertje

pboren. De daDkh.re ouden

S. J. v. D. UY,
E. P. T. D. SPUY,

gebor.,n BRDIJ[.
Weltevredtn. Riebeek Weet,

13 Juh, rsss.

.A LS' AuisWnte in de Publieke
. School' Kennis van de Hol-
landsche en Engelsche Talon wordt
vereiseht, en tevens VUD hand "erk
en muziek. Salaris £7u eu muziek:
gelden (eigen logies). . .

Werk 1& beginnen bij den aaDvang
Tan het October kwartaal.

De noodige getuigsolniften van
lidmaatschap der Ned. G. Kerk, of
eene door haar erkende kerken, en
tevena van.~ zedelijk: gedrag en
bekwaamheid, worpen tot 20 Aag.,
door den Ondergeteekende ingewacht

G. E. RUDlLL~, V,D.M.
Riebeek Oost,:

5 Juli, 1898.

OP U Joli i8 OWl een Uef rooDt je
. geboren

FI:'~SCOIS 8. MALAN,
JUliANSA BRUMMER.

lo On_ L.and" Kantoor,
1\ &:t fl8tad. ],'1 Juli. 1898.

OVERlEOIo.;,S op den !}den Juli, 1.1.
aall zljn0"'Wooing aaD de Purl, mijD

t~d"rgellefde Mh~enoot JACOBUS 8.
}(AR.\IS, in den ouderdom, Yan ~ j....n
en tl6Dige !IlAll1lt!pn.

De bedroefde Weduwe,
J. s, MARAI~,

geb. Du VilIie""
P",,,·I.

1:1 Juli,18~)~

Rondgaande Onderwijzer

School te Commandqnek,
Wk. Ficksburg. _

APl'LICA TIES voor bovenge-
lloemde betrekking, verge-

zeld va.n do bij de wei vereischté
get u Igsohrif ten van bekwaamheid,
ell goeJ ~a)!, van delaat.ste8chool-
COlDIDI881e en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was, en van
ltdrnaatachap oener Protestantsche
Ktrk, zullen duur den Ondergetee-
kelldu ingew:.tcht worden tot op 1
AU;:IHU.'1, e.k.

Werkuambeden te Ueóinnen zoo
~podJg mogelijk.

,\lll'.'n ongt'hllwde per!:ion'3n zuI-
len III ILanmel'killg genomen worden.

~a:arie £L!I) per jaar en de school-
gC)':ll:.

BI,! Jke r....iskosten. gestaafd door
kWltarJlics, zullen v<':l"goed worden.

_\' !J.-De geslaagdo moet zich
voorZ;L'U van l't'n ondllrwijzof8 2de
kL,,, ~;'oorwl'g' cl'ftiticaat, om ttlgtJn
hJlfl':'lj:! te 1'\ Jl,'11.

lil' gcnot'lildu }Jlaats in ef'no
blo<.:ll'llde schoul met JO leerlingen.

P. WILLE,
Sec. :':;ch. Com.

EENIGE NIEUWE

Hollandsche Boeken.
Carmen Sylva. Wraak... la. 9<1
Been J. H. TwóeZeemanBzooulI 48. 6d
Bouwkundige Blbliotheek,l.

Bcuwmaterlalen ...
De Visser. Ht!t zonnetje van

bilJnen (verhaal voor meis·
Jes)

Miller, Karakter-vorming Bn
CuristRfijk" 1'·\·pnsWalid.,t.... 511. od

Mossel. Zondagmorgen. Een
lJulldell"·m.<k"u . 28. OCJ

Geschiedenis des BijbtllS VOor
huisgezin en school .. 78. Gd

Maron in"'"" J. H. Waarum wij
in ({od ielooven ... '" 2s. Gd

Marr~a,t, Pieter !'limp"I, goed.
kuope gebonden oitgave ... 2". (j i

Reltsma en van Veen. Acta
Jer Provinciale en Partico·

. liere Rynoden deel VII. . .. lOs. DJ
Schroeder, J. E. Voor de prak,

tijk d"", Chridtelijkcn Itlvllnlj 28. Gd
Stamperius, J. Bij de kroning

onzer Koningin
Schenk, E. De WPj{ tot. golok

(ecn woord aan jongeliugen) 3s. Gd
an Rye, A. J. Herman's oorste

COIl)]"1 ~lIdouek.
.Fit ,. ,bu rg. (l. V .~ .•

ti Jil:', 11:''J8.

HOOFDONDERWIJZER GEVRAAGD,

A\'I'LICATfE:::) worden door den
UndergctcoKeudo gevraligd

vo('r dié betrekkin;; nm
, HoJdo!lderwijzer ta HarrisllIlth,

tot ,jPII 3ns!,t'n J 'I i. 1S~)S.
\\. t'r.,I,uaIllI,eJ~n le bo~illllUlI met

hCll,\';::n van het \'olgelld Kwartaal.
De ~ewo'w certific.aten van be-

kwaulI.hcid, met bo" ijs vao lidmaat-
seL;,j' eener l'J'CJtot!Ialltl'iCIIC Kerk
m~t"11 o\'er •. cleg.i \\UrJl'Il.

. ~&Ja:·is £, 110 per jaa!' IIIot, vrijp
WOnIDL', OOpC\'e!l!; Je ~l'hoolgeldt'n"

, ruit,; rilt', met de £l-!-O (.,{,Il maximum
"all 1.; fUO niet to bovengaau.

Jh· kOlltgr:d,'n zullen onhclcffi·
Ull'rd I,'n faHlll'o van Jell Hoofd~
o:ld ..'n\ïJ~l'r 7.ljll.

Jh- \,OOfll:lzi('hten ,'Uil dezel
flclliJvl I.Un zeer bellloedigend. Ecn
rUI"1 ~..bouw wordt 011 gebuuwd, en
zal "nl i!ióraad \'«or hflt dorp 7.ijn.

lId getal ~.Inder('n met het kwar-
ta.al é'lnlligeDlle JuniI], blldroeg 170.

: CHAS, FICHARDT,
Sec, Sch. Com.

reil!
van Nievelt, G. Van vroeger cn

liltel' (vertd lin!;en) ...
Vergers. Uns vorst.,nbllis en on8

volk een (do bloedstijd on:oor
voorvaderen teg!ln Spanje) ss. od

van Rijsens F, Onze Oranje.
~~~ k ~

van Koetsveld C. E. Verhalen 28. Ou
---No.dien. Fatsoen en

Armotl<le enz.
---Snippers vau de schrijf.

tafel 28. Ot]
--- N ieo we Schetsen 28. OU
---Vertelling. D~ kaart·

legllter enJ. ., 28. od
r:>QSTGELD EXTRA.

Verkrijgbaar bij

J. G. JUT! & Co.,
Boekhandelaars, Kaapstad.
Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.llarl'!.Huith,

1:1 ,j llli, 1~'J8. Leest wat Ayer's Sarsaparilla \'01.
bracbt heeft voor Domiué Z. P. Wilds.
eea welbelce'nde stads zeudeling In
New York, eo eeu broe!ler van d.
O\'crledcn vermaarde Rechter Wild. :

"Ik ben \'ele jaren laag een lijder
gewees t aan puisten en andere uitslag
\tan gelijkeu aard, veroorzaakt door de
\1er.lrmde toestand van mijn bloed.
lIjIijn eleru;!ust was gering eD mijn
g~stef Dog al erg achteruit gegaan.
Daar ik de waarde van Ayer', Sarsa·
j»rilla kende, door op te merken wat
goed het bij aDderen deed. begon Ik
bet zelf iD te nemeD. Mijn

-----. __ ._-- --_ --- ---_--
o E\'l~AAU lJ.

I V_PLICATI r:~ 'oor nie bull·ek.
..._~ king nlll eên oudl'rwijzercs
1l.;ln .l,_, Keslt!r:;!(!rL'or;]u Scho')1 te
FinI I' \3. Z,A H,. met de door do Wet
\'01'( L'l itte <:. rt il1caten n\ll bt-kwaam·
hCl'1, ,,_l~\e gctfJi;;schl'iften van
gOl'U z,·. \e4ijk ~.,,jra; en liJmaats·
.ciJ"p l·,'n lr J',ott'~ta,llt"clw Kerk,
zllikn 010\, t'. d"'fl ()ll,ler~etB(·kl'nde
wordt'I; ingl 'WlI(lltt toti ~Gst:éll duzer.

!-\H I.trlS £ 1 --;.'1 per jan;'.
"'l'Ikz3Ilml, el.lcn te, b ';,';nm:n op

'Zdcn .\ Igust"., )'''G~.:

lI. 1'. {' >'.',VANEl'OEL,

Sl'erL'tarill \ .lil 't bc.:Loolllol!tuur.

FloIJ,),I,
12 ,lidi. 1~'"

EteDslost Verbtt~rde
zich reeds bijna bij de eente dosis;
toen nam mijne algemeene gezondheid
toe, en nu is dezclve uitstekeud. Ik
I!e\'oel mij honderd per cent sterker,
en Ik schrijf dit resultaat toe aaI1Ay.'.
SaruparUla, die ik aan kan bevelen
met rolle vertrouweo als de beste
.bloed medicijn die ooit uitgevonden
werd."
Voor alle kwalen ,"eroorzaakt door

arm of bedorven bloed en door alge-'
lIilëac venwaltking, gebruike IDeD

IJ E:i JONI; l-: :\ L"-N, hoeren zoo.n ,
~ mot ex ',·\lellte gt.,tutgschnf.
ten, ~oode opY'h'dll'g, en lo'ennis van
lIoI1and$oh, l"'get rt. oUderwijs in
{'n privaat hu:,;;uz:JJ te v;8'Veo, als
"l'rgoed.ng \ 'J{l I' I ~ll kO.,t en in·
WOllin '. 1Je.n'>\~ in" n.i,-rt; hoofd.
uak, ,laar Al'pllbwt. ~tude ..wcD wil.

~chrijf aUJ " 1l":--""Et'rY," Ji~ Kan-

toor.

Ayer's
Sarsaparilla.

De heer Joseph Nolan,

I'\-::\nl111,~'· ,Jf>llgl'n, 111 jaar oud,
'J Ki)O~ _', It"dl'n. Hij stottert

('II,I,,":t:, 1::1': l'(.'n uud ftllweden pak
Kl''l"!'l'n uall, l'n \'l,ldschoenen.

\' l'rlorC:1 st'llcrt Zaturdag nabij
Durba.n St:·tlt·

Gelieve tuch lblelijk kennis te
geven aan

FR!:"::; ~10~l'ERT,
ROlldl:vallfli,

Durban Botel.

BEYNE8 ~IATHEWR mmouWEN,
Ai)i)~llLEY STRAAT,

. KAAPSTAD

HET·,TBF.KKEN VAN TANDEN
. WYDER PUN

GEEN CllLOBOfOBM.

GEEN G~

GEENE BEDWELKnt

j8. Gd

2s. Gd

211. 6d

3i1. Gd

3s. Gd

21. Ol

Aa .wo Ed&Ieur.
MjjDbeer. -)(ita due h.b ik bekend te

ma.U11, Oy_akomatig artik.1 XVI (i) der
Provinciale Couatitutie, dat de heeren lG NA·
TIU8 VAN DER WALT eD N. F. DE WAAL
behoorlijk &jjD pko.eD ala Bondalouadidatea
yoor de Iti-rdeelinc Coleeberg. De Commiul8
Y&IIToeaieht werd in ataat , .. teJd deu keaDis·
'~. Da reeda te pablioeereD door het groot.
m g..drar ua den heer N. A. J. fta Reaa·
burg, 'e; vrees.Dde dat de BondBaak door UD
toe&iaDd YIIII oazebrlteid .&OU Ijjden, lUDe 1:.6.
IW&",D iD ,",rband mat d. IlOIDinltie· ..erpd 8-
ring UIl De Au iDt;rok. . '

De --OomlllHlJie sal wellieht later eeo meDtO·
ruclam late drukkert o ..er de klacbteD bij
beu ÏDi~ o..er bedeelde DOIDinatH lID he'
laten toekom- .... cle iueDden clier klacbteD.

Ik heb OOIt, o.er .. akomatia reeda ,enoemd
artiKel, clea beer 1. N. P. BOTHA &aD te kon·
di~n .Ie BoaclskaadiltMt ..oor AIi"..1 Noord.
Na e ..erwegiac nu be .... areD teceD de DOminA·
tie UD dieD b.. r, heeft 8llDe illeerderheid der
CotDmiaie (b.t clerd •• Y" af woDeDde. lid I. I>enooD. (;, Kaap.ad.
heeft de docIlmeateD aOll niet kannen oatntl· 2. De Vo., P K A, Kup'llad.
geil) .ich wel yerpWcbt _ouden. ~ ftD de 3. PerMe, A A, Kup.tad
.temmen 'I'lllI deu beer B~tba if &eDomen eD22 4. Becker, t: C. KILap"t.a<l.
.. n dea heer David de Wet toe tllccD:Jea, lIlIW' 5. Wynne. T J. Port Elixabeth.
d• ..\t .. r Botha bebield d_~tem.ia oeD .01· 6. Pien. BUR, Kaaplltad.
Itr.te lIleerd.rbeul., '. 7 Drugad.Je. J. Komgba

Ook beu.tfeade deze Ali"aJccbe nominatie K, T~om... EA. Kup ..t~J
aal de Commiuie "ellioht spoedig een memo· :1 0111 It li. KUp"tad
random nnpreideu. I". Fikh~l, W H. K""p,t:uJ.

IDtaucbeu dringt "ii bij de Afi"",L.che ""owel II. cd;ic ... '"Y ~I.. \1,,,,,I',,,n
a1~de CoI... bel'l!8Cbe Bond.fJWlDen en Bond.· 12. KuY'. P b. K:"'I"'ta,d
vrienden UIl. mei ter zjjde stell;'"i van alle 13. 1.ylor. " ,I: K.'··'i"'·vl
geocbillea, buoDeI ..olie kracbten "lIn te .. end..a _I~. J)o"~r. F. L ~""potad
teil ""nate vaD de wclhg UeDOf".mdcBODcIa· 1;, t.dl,I.W,J.(,,,h~m~.tad
kandidmteD. 16 Laing. W r (... Lam.. tad .

:S'amem de Commw.;ie. Ij' i'ite<en8. ('}' \\' M. ClanWIlliam.
JO!!lA.S Bot'FII"~. 18 :Md.oed. R.T. Ku.['stad

Secretarie. I~' Theron, W W. Ka&p'",,1
20. Morris. £: R, Port Ehz.abelb.
21. Botha, P A. Ku.("'ud
2"2 De Beer, P L G, K .... p.ta,J.
2.1. Tlherer, W K,SalDbury.
2. Cloew, LG, Ka.ap"t.aG
25. lmwelmaa. (; P, Paarl
~. ·I'otidolph. C E, Ku~
27. AlltboDY, E ,\, IUap"ta:l
28. Coller, FeW, KAapstad
2'J. Gu:ut, W B W, Quee ... to"D.
~. YrJan, C il. Vrijburg .

f; J. Bn 11.\''''.', Modonb ..
W. Tll'JlI"'.~ ~ •.

o I
obl'

i1o II
I •

: ·fo ,
o •
o 9o •
o 1
o •
0 ••

DE ZUID-AFRI~AII
VIM ..... .., I •

DNB LA.! D.

DE AFRIKA:A.NDER KAN IDATEN.
DB komende elektltHItrijd 1!1 Ian,·
zamerhand l!lijn flnalen 'vor;", \De Com·
m1111ie van Toezicht op: ElekU... kon·
dig' elders de gelr:oaen ~n~'kándidateD
in de kiellllfdeeHngen Ooles g en AU·
wal Noor.t aan. ..-
I~de eerstgenoemde kii8lll deeliDr zijn

de heeren I. J. VAN DRR WA T en~. F.
DR WAAL de Bond.8lulIldi ten. De
Commillllie gewaagt met: inpnomend.
heid vaD de groolmoedlghei~ VlD den
heer N. A. J. V.lN REl'lIiIBU G om in
<1el!lCnkritieken tijd door vrij illig terug
te trekken Illes te vermijdeu, dat tot
verdeeldheid aanleiding ZbU ~unnen ge-
geven hebben. . i

I u het Ali wa! Noordsclte IkODdigt .d.
Commi!l8ie den heer J. N; P.IIBOTHA aan
als dil wettig gekozen!!. Wij .twijfelen er
niet MD, dat de Bondlmaunep en .nde-
reu die de belaugen van otizt' trroote zaak
bevorderen, zullen meiewerll:en om de
verkiezing van de heer~ iBOTHA eo
SAUgR te vorzekeren. ~e ~erstal!ldhou.
ding Wall, dat de Dond sleeh*, één bn·
didaat zoo nomineeren, 'di met den
hoor SAUER io het strijdp. zou tre-
den. Dit II zoader t'wijfef d rechte ep-
lossing, en de g 'wensehite itelag, dat
On7.8 partij daar twee beia rijke zetels
behoudt, kan lloohts be eikt wor·
den, lndien allen vaol de limen
werk ..n Olll' d~ kan~ tuor VlU.
die twee ltaudidatim te bevorderen.

De andere kandidaten, d e aan onze
zijde genoemd .erden,lull+n· D{reiwUfeld,
g3drongen door een diep 'g voel v.n 4e
belaugrijkheid van den str' d die geetre-
den wordt, terug staan.:O daardoor .d.
hoogste beIangC'n vao he~ d te dienen.
Allen beltoortlo met alle hten lIUJlen
te werlr:en' voor de groo~~ k. De
waarin wij leven la te krItieklom verdeeld
te wezen ot om vall de'.~blll wer te
blijven.

Dan publiceeren
der Afrikaander kandiidatdn
door Algemeene BondJlbeiDOI'tniDII~1V4ef'll\a·
deringen gekozen zijn ..
scheideDe ki_fdeeli
Afrikaander kandidaten
pkozen, hoewel.., .zij Q.iet
didaten Kijn. Hóe
dere ldeafdeeling tot
komt hoe beter. De
lulleD allen tecen 't
lekoMn &!Jil,
Ue Itrijd tulltoheli 't UI"~LlllIIIl.

~ na"'lIDd,~_ .............

JllJNBElUOHTU.

).'; ,Juli 18~1i

DE VOOEL.'lTRClS DEEP.
JOH.ANJnIlIBUBG,a Jali.-(Per telegru!.)-De

derde jMrlijb:he verpdcriog Y&II ~

la de V~i. Deep (beperkt) .. erd 'IIe.1en.e-
boaden. De werbaambedea _ .-tukt ID
h8t eante pdeelta ... 1891•. lis a1l.1ifte ... ,

ICIlDidbrieftD _ oaJup,_akt tot_
_ "111,60). ... ~, 1'&11 bet

wa ,~. De 'fIICIDIster...,..p - de.• Ifpida~"""".""'"...,. ;_"

Daljo1ap11at, l' .IUJi 1811.
A_ ". &Iitrw. ,
)(jjDbeer, - 'Hoewel de ..a,~-

IDiapf'lll'Jllllerm, 'I'llD de Purl reene kuMtidIate~;:.·
heeft be_md toch weDOCh ik awe leMnI te ..
f_ren hoe b;t met bet ledeatal ..... ._. .
.a4ea bl< , ....leId is. .

De taIIWeM ....tegenwooniigd cloor du._
D. F .a a Toi&., die niet _ == ja ...._ Irieaer ...... Pud.cbe . '!
0.~ der 36 ledea die bij Y4rirIPDOO~ .oD _ echooIjODpDI·iD de GeIIIirIk-

~"t-'! & kan a de ..ersek~ .. _ dat
... eie _ft ftII hen f8I'ePItreeid·llin.

. De aw., !Om......
,!!II!!!!I!~m!!!I!!I!IIII!IlIi!!!e

KERK EN SCHOOL
PlU:EltBEUKTBN.
ZONDAG. 17 JULI, 1898.

Gnoie Xerk.-'. Horgeua (HoIlaDdaclt), dr.
Kebé. eD 'ul'ODd. (Eqehocb), cia. 8teyder.
Z-pwat.-'.llOlJ8lll, cL.. Steytler, .•• "' ......

<Ir. Kotacl. . .rl"'"papeadorp. - ·.llOrJWU, da. De S-, ea ,;~-
'aaYODda, da. :Ste)'tler. ... .
Bano.....tne.E:apel-·dlwaeD8 4111 'I&~" .:..a-.. _..-

~-'.A"--' ......Knobel. I"tr..Dwe Kerk; B....uut.-'sHOfJ8II'."so, ~.'
- ..... oacla, 6'SO aar, da. J. Spoolstn. . ,

Ned. Geref. . .Kerk, BniieDkuWrIIdaaL_
~hclw ....... '1Hore-, 10'3G,.. 't..
• a~ "SO, dL s-a...
N.D.-Bidaur DoaderdapYOlMi, _ N6. '.
st. Btephene.-'.Horr-, 9'SO, eD '•• YODda, '.' .

6'30, cia. g P llaIherbe, Phillldelphia.
E'YILIII' LDtA. Kerk, StraDdatrsat.-·. KM-

....., 10 ar. (Bollaad8dt), eD '.YODda, "30 _-t
aur (EageloIoh). dr. Ze.bD. Zo~ ...
2'4b.-&andinniea di-lo 3'30, da. J. A.ArUP..
-Woodstock Loth_. Zaal. Zo~
WD 3 are, 'u~ Hb, (Engel8cb), dL I.
Aatrup. .

~nL-·.Ho,.... 9-46 (BollaDdlch), >.
11'15 ~ .... ODds, 6·30 are (Enceiechl, pnet
yoor )ongeliDrn, d•. E. de Heer.' ZOaCIaP-
IDhcol tea 3 tire.

B.oucleboech.-',llorgen&, 10'30, eD '11""'" .'.
6 ao apr, da. HOlpD.

ZDid'·AfriIIaaaach Gesticht, Laap~.-
'. Horreua, 10 are, ea 'I nODdI, €i ore, eerw_
AJ P.pler.

ZeDd.IDjfbrk, Woodat.ock. - 'B )(orgeDl, 10
are, _t.elli"l TaD Ilieuwe lidmate, eli
'•• YOWr 6·3<1 uur, uODdmaal, eerw. Pieaar.

Ebe_ Zeadmgkerlt, Ro ... t.r-.at.-' .... •
gena, t·ao, O' 'I noucIa. 6'30, eerw. Dreyer.

Vrije Proteetut.toche Kerk, Boatataal..- ':',
AYoacldieDat, tea 6'30, onderwerp: "TJaeOIO. _
peal iDr.oleraDoe. wby are Ualtari&ua eula4eII.
from the Cape To"u Cburch Council." .....
B. Balmtortb.

WiiDbefi·-In de !cboolaul.J.. D&4IIt d. puto-
ria.-'. MOrgeM, 10'30 lire (lioll&Ddaeb),_ ea
'uYODda, 6'30 llI'Ii (~ngelach), dl. A .I L
Bofmeyr, B.A.
su.-t.ed. - '.MorrellB (Bolláadaab), _ i',:

•.... ow (E~hocb), da. Vu Lin...
.KaIkbaai.-' lloljleua, 10'30, cia. P. Bou.

Di. VaD den Beever .• Ila Bloembof, beeft. .
be, ,beroep naar Cbriatiao&, de niellw g8ItiGIate .
..m.,.lIte ID bet diatrikt Rloembot. ~

Eeu danldeeat door de gemeeate J.....,oo·
wn, 0.'\'.8., phouden op 9 Ju, br.c1tt £1(9:
op.

Te Pietersbnrg, Z. A.B .• j. beroepen da. W; .
P. de Villien, na CaMIAf.OD.

Proponent C. Neetbling. die '1"OOr bet beroep
nau Jam6tliown beda!lk, nedt, beeft het JM-
roep DUr NiellwowhviUe aaoge:uomey.

Te Krupwlorp. Z.·A.K., is be~peD da. J:
P. "ID BeardeD. van lhebmoud. 1

:
0.. A, J. Lou", vag Beidelbers:, ZJ.A.B .. die

te Vrij beid beroepeIl ta, .. DIet zijta! PI1iD GIl·
der qlluaataill", "'egens een ~door ....
,ebracbt II&D eeD ziek kind, dat later 'bleak ..
d. pokk.n Ijjdeade te 'Un. .

Da. J. du Pleeati., "U Lutron, heeft, _
h.t beroep naar BokKburg, Z.·A.B., ~ .-
&ooook da. ..l. A. A.lbertUD voor het ~ ' .
lII&r Derdrech~ ..' .

Da. D. P. AckennaD,tnn wakkeraVoee,
die reeob ."Dic.a tijd. v~n wer d.n a~t ' .
,_udbeid, ID cle Koloale III, benndt aiOIi .
deD l,teD deser, te Somereet Weet lr&Dd, &lw :.
hij oa ...... r ... wek.u elenkt te ".toneD. D.
nut .n yeranderiD, bebbeJt eeDe UDwubIijb 0:'
't'8I'beteriJtg te wees gebracbt, docll liii"'" -.'
.ah nog -u.-K ....A:IHHU.

~rugd ;-EeD oaclenrii ...... Yoor de""'"
Iid..-de achool t.e Florida, ~ .•A.B.

HOOGGERECHTSHOF.
CBUnNEELE ZITTING.

VRIJDAG Iá lULl 1898.

De heer Sbeil. Q.e., trad op ale ria'oonyer~
YOlcer, eD d. heer C. C. Sólburbaaer aPeJ'Cle eli
tolk. '

INB&AA.It.

William Good"m .D Robert FraDkI, 'filii , '::
Bimoalltad, ltonden bucboldigd \'&lI eeu ~ _.
II&D hel dok te SilllOD88t1d opeogebroQu' le
hebbeD, met bet doel om te .tol"D.

De prisoniers pleitwlD acboldig en werda,Y.'
oordeeJcl tot drie )areD hard." arbeid elk.

AA..'fILA.l<OING,B')OVERl.' EN DlllnTAL.

Jan Damara alial J IDAreadee.n Izak s-oo.
pleitWa lICbaldig UIl de misdaad no aaDrandiDc
eD rooyerij. eD "erden gnonnoo tot ... jaar
harden erbeid etk.

Abdol Baeman, eeD Maleier."erd ... roordaIIi
tot D.-a ~ hardeD arbeid "eseDa dief· ,t'i
UaI yu .£20 áa. 6d. .

Johanues Snibbe, ,,/.a, Joaeph Keridore, alicJa
lohaDD81 SoIomoDa Itr"'acbttien mauden lau-
den arbeid W1IJ- diefstal.

William Jarvie alia. William AlInihl pleitt.e
ac:huldig aan diefstal door m,ddel nn ....a.cbe
YOOr"eDALooleD.liD .. erd veroordeeld tot n.1l
_deo harden arbeid.

DI: 8I!lCI..uB "-UK.

. James AI.UDder Siaclair, !derk, tot ODlaDp
w di_t YIIII de lIlanicipaliteit vaD Groea· en
Leepunt, .!.oDd op ti.a aaaltlachten b.chaldicd
Y&IIgeldyerdl!llIteri»g.
. Hij pleitte .obaldÏjf én werd gevonAiad toi
dril jaren barden arbeid.

[Het oyenge gedeelte .an 0l1liveralag aoet
blijven OYem.&D. '

Universiteit van de xu.p de
Goede Hoop, 1898.

CMELE DI~)Ó8T WETSEllMEN.
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WYN~~~~H~22!E~GsHOOlOmheinings Materiaal tegen Kostprijs,l
____ . I

DEZE ~::i<.:h~! Leropent .Juli ~.), EEN BUITE~~GEWONE 'WANS. : II

aan~t. En zlJno nog ccOlge .L~ ~--
openingen voor Kotltlcorlingen. I
Vool' bljwmlerJlctlen dol' men aan- De Kaapsche Kolonisatie Maatschappij in 1 '
zoek Ilij I

• I

E. T. LlTTbE-WOOO, ~i.A.,R i::)c. ri~ENE gr:lote voorraad is ip:onZ6 ha.nden gesteld, en wij hebben
Principaal, A-' ~loten ,lt;zelve tegen kost prijs te verkoopen, n.l.:

of Ds. A. J. J • HOFMEYR, H.A., Zware Dneboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde
li lo.: doorndraad, 15/6 per dozijn.
on. ",ocr. B t Kr \._-ou en en amman lNlloodigd slechte voor doorndraad,

gross.
Willpalan (in het midden) 21/. stuk.

Voor Vergrootte Portretten HoeKpalen. met 2 dubbele 8btanders, 30/- per stuk.

I~Wawrkleuren, Olie-veri, Zwart Dubbele Rekken. 4, voet en 12 voet met pilaren,
of Wit, probeer den Zuid Afri. ataanders kompleet, £5 1.~&l.

klWlSChcn Portret Vergrooter, Gladde Zwarte Staal Draad, £8 pel' tou.

4

De R"Oj1l.1 is de ~s'l' Ha"-l'<kdat
die ~kulJJ i:\. W,·: koit!', proef.
I18aUtlgeD tMI.orn dut lij eeu-·l~,-.j.
ftrd. gad dIU) o<loig &Dd.

lDaalaeL '-

-ROYAL
BAK-

POEDER,
,a-IIOLUVT, ZUIYBR...
De eemg..BU-poeder die niet door
weengeete1dheid aangedaan ...otdt.
Blijft versch en Tan volle kracht

tot meu haar gebruikt.n. ware Royal Bak.poeder wordt
Tenaardigd door

Royal Baking Powder Oo.,
NEW YORX. U.8.A.

.Aan. de Zeeku.t.

Gordon's Baai Hotel.
H G. HENDlUKWZ, Eigenaar.

PlUCBT':GE POSITIE.
EXCELLENTE EETT AYEL.

TERllENpnLLlJK. ,
VOLLE LICENTIE VOORREOBTEN

-r- IKar ontmoet tolle Treinen te Sir Lowry'.
- Pallli Statie.

GolYernements lAndbonwschool,
ELSEKBURG STElLUBOSCH.

DE aanstaande Sessie van de
Gouvemements Landbouw-

school, het. verhuizen waarvan DIl

.plaats vindt, van het dorp Stellen-
bosch naar het I\..lbekende landgoed
Elsenburg, uniangs door he_t Gou-
vernement ,prkn'gen, zal op 1
Augustus. aánst. geopend worden.
y eranderingen; en verbeteringen

__zijn nu aan het landgoed gemaakt
en alles I.al worden aangewend Olll

bekendheid te krijgen met de theorie
en praktijk van Landbouw.

Do lessen zullen loepen over
Landbouw, Veeboercicrij, Melkerij,
W.ï.jngaa r d b o u w, Wij n-jn a k e n,
V ruchtenteclt, V eeartsenijkuude,
Chemie, enz.

Eenlg'e Beurzen van £2'> per jaar
wordon toegekl'lld aan zonen van
ouders, die ill geen goede omstandig
heden verkoeren.

Vrije Pussen op oe Kuapsche
Gouvernement Spoorwegen wordep
verleend aan Studenten, volgens
Gouvernerneuts Keunisgeving Noti88,.
van 1S'Jti.

De kosten van onderwijs, kost en
~woning, cnz., belob Jl en £:3·j per
Jaar.

Doe voor prospectussen aanzoek
bij A. C, Mu.-:DonaIJ, Waarnomend
Principaal.

BENOODIGD.

EEN OndJrwijzeres op een
boerenplaats, voor een onder-

steunde Gouvernements School,
De applicante moet Eogelsch en

Hollandsch.als mede Muziek kunnen
onderwijzen. .

Applicatie!; met getuigschriften,
lUllen ingewacht worden tot op 21
-Juli.

salaris £50 per jaar met vrije
logies.

J. A. ERASMUS,
Poorte Hoek,

P .O...Witm088 St.

Poorta Hoek,
3 Juli, 1898.

BENOODIGD.

EEN Onderwijzer Toor de Armen-
school te Bamboeshoek.

l:-ialaris £6lJ per jaar met vrije in-
woning. W crk l'e beginnen op den
25sten Juli, <l.w .z. na de winter
Vacantie. Getuigschriften en cer·
tificat~:n lliocten toegezonden
'worden ~Il deo Ondergeteekende
vóór 1uden Juli lS~b.

&la.ns voor een onderwijzer zon·
der certificaat .£..l.S stg.

M. F. ROETS,
Bambocshoek,

P.O~CAffol-d,
Barkly Oos!..

FBA~K LOV. RAYMOND,
236 -AlPert Road,

WGOaitoek.

D~EUUN:
PAUL DB VlIi~EI.l.8, Pl'QCUreuJ',

. VOO~U1TIa.

HuJM' BoLIJS,il ll. W. HIL!.S,
< H. 1. Vrous i· H: II ABDIB.n.

~~::trj';':!b:a':':.~atell." DE\ KAVER ADllINIBTREEBT INSOLVENTE IBOEDE~ D,OOR
~ heD. ... Illomha_n ala .. De lIAAB SECBET.A.JUS. ::;,~LIaaW_-.- W_~r .D. Tzu' Mau-

Leid, Bachteoba I .id en GetrOlllrheir V
~ PeJ'IIOIleQ die . ..-ntwOOl'd$ijk. PCIIIi I voq'"
~~~t.~~het be~en'V&D - Ilélnlng Staanders, Doerndraaad en Netdraad
goDe Poli._ a81' lbatIIOhappij 1POr 1- ,

Jnin.OIItnnpt.'ge ge~""_'.',. ndoordeIlI':~~ .' "'." De Beste 'haardq in KaaIJstad.
ltOlOa1aIe, ""~IIch. en OranJ. Vnj

S'~J2:::;~~~':u.k.BLO EM VA :' ZW AVEL
De Direkteuren k:~meneiken Din.cJag otr.

G. w. 8T~YTLER.~Wia. '.

SkM DE KOCK,' • &;' CO'
,-! PAARL E···A L .

, W":KNSCHT hienn~e . te WW · .. . ..
geven dat Hoek van Burgstraat m-Groentemarktplem.

is om Slacht Vee, . .
Ezels, te koepen tegen
markt prijzen.

Eenigeen die vee heeft
verkoopen gelieve kennis te
aan

Draad! ! Draad I.·
DE ONDERGETEEK.ENDEN HEBBEN IN VOOBRllD "_~Tl.~"&....

I "J'IDILft'I r10.1ao.
..

Bulb Tee
StaDdaards. ... ~

i'..' ..~- £8D,800
-+-

VCllll' eie ~ ••. , . n.iI BOeCIela •
.... __ &la .... llNII.A4aabaiatfa.

" ' '. TnaMeeC~~ eh 0DCIer Bs";:'
nor ........ INpe~~~
_ 'tOW x.p..ta~ _.1(iri,"lD. ....... ,
Uq~ ....... .o..t.1iap JUat.".PpiJ- .. Jirm~. . .
Voor de Inv0ftl' I'ln~. van Verban-

den, WI ..... en· nder. 8ohuld.n.
Voor '.. nin, '. Geld op Eerlte

V.rDanden van vaata0ed en anden
Iloed,. ekeurde ste. uUI,.~t.lten,het Be·
r.".p van. Kapi~l, den KOOp er.
Ver.kOQP van V~~oed en ande'
",.ncfom. .• .

Hoek Palen. :
i

Opw~ BoU~!'
. '1

i
Duive1sXDij~~

, l I

'

alVaniseerd ' :>e-~-'.': I

"" Draad. . Opwin~

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle groot~~. Oogjes.~
speciaal sterk. voor Draad voor varkens. ..•. i

Hr VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENS BBGBN$
ANDERS TE KOOPEN. I

• I

i
JAMES WILEY & 00., oA~~:~:i:~T'1

. I

Getand Draad.

Zwart Staal
Draad.

Dp Fi ntllaS· N ieuwe Patente OmslagofHeuvelkant Ploeg
l s onz. I'i':l'f]" lIitvif]din~. Wij 7.ijnerin g('slna~d, de moeilijkheid, die er
met lIeuvclkuut 1'lof'gell host oud, uit den weg to ruimen door Jit patent
In tI' voeren, en beroemen er ons 01', dat wij den eenigsten Ulllslas
Plo!'''' 1f1 de Wl'rt,JJ bail ten, waarbij IOl'! ziening is gemllakt.dat hij ,jjn
''''rk ilt'lltlol'lijk kan doen. liet is l'l'U" «nvoudiae maar vmk I ische uit-
..II1Ilil'~. War.m-er rneu den l'ioeii{ OITl.;L..wt,draait niet alleon het kouter
"nl, maal' uu-t ec:rJ.j_dboom kan men het \\i,·lgeswl ook i'J een oogenbiik
.m-ba n, zVl<!at lu-t .grwter.~ wiel iJl!llCdenin de ploegvoor ~Iijft voor··1
[I ,,Jlt·lt. t""ql l,l'! kleinure up dl'Tl bovenkant werkt. De wielen . kun-
u-n (Ill" .riqwr of. vlak kcr g'l';;told worden, 1,ij? van het beste mater~~all
~':lIlaakt, UIl fueLJbt>DwIsselbare bussen. De Scharen, Kouter", StrIJk.
borden , l·UZ., zijn van echt verkoeld Staal. i

Behalve bovengenoemde houden wij (Jok alle soorten Ploegen in i
voorrund.

\Gcorge I'indlay & CO.
Algemeene IJzerenwaren Handelaarsl

KAAFST~AD_

DE heer :M. GLASSBEHG de welbekende afnemer van de Paarl en
.. W orce~ter. wenscht het geëerd publiek bekend te maken, dat'hij

zIJn bezigbeid aan de 'Paarl verplaatst heeft, van .het Marktp!eUl nw
zijn nieuwe, ruime en welingerichte woning, annev de A. B. C. Bank
gebouwen, alwaar zjne vele klanten rekenen kunnen op goed en duur-
zaam werk.

Zijn. afnemings-teestel is voo.rziell van al de laatste verbeterrngen,
Ecmg oud portret weder netjés overgenomen.
Vergrooting van Protrotten eeue Specialiteit.

SCHILDERIJ LIJSTEN.
EenGoote verzameling Schilderij-lijsten altijd voorhanden.
Een Bezoek zal hem zeer aangenaam zijn. .

.M. GLA~~BERG.

VREESELIJJU: HOJ!;~T.
VREE81!.LWKE HOJ!:sr. I
V.B~ESELIJIU: H~~'l'. '
.. 94 Comrnercl&l Road, Peekham,
.. Geachte h""'f,-lk beu

mij"c gcvoeteus uit te
Pllr •.uJank I..~n.
WUIJ<.Iercn verrlel" door mij
te bcynjtlcn.8iDl.,lc 'Tracbf.,'01
op mij WL...J I)o:maakl (dcsd1cl~
Dunscho kedcr ondergi~,
Ik loef ",'.) Iu het 81. Illll'lhol
"it -al, kon ntcmaad UCD lwYi)lef'
llcuJlICn'; lit WB.lIt'Nt,tlj<]11OO

nl J U.dCIlIt\.'\t u;q uftl.,;, ~~ ,lij
yuel ell tlUli WI\J', ... V...l Y\!'f.luild
III .",at !f¥ld IOIlJar
ala;;cn ~ r..r.eo.-11t. UcD.

, getrouw

EEN DOKTERS
t:EN DOKTE K8
UN DQltTER8

.l!:EN
EEN
liENVE,RPLA.A·TST.

"Hét soort dat alles Verfstof is.

DIAMON 0 ~DYES,
Brilliant! Duurzaum ! Economisch !

Diamond Dyes overtreffen alle andere in Krach,t, Reinheid en II

Duurzaamheid. Geene anderen zijn oven goed. Wa.cllt u tegen ver·
valschte kleurstoffen. omdat zij van goedkoope en inferieure materialcnl
zijn gemaakt, on slechte, flauwe, vlekkige kleuren geven. Om ·vanl
'3ucces verzckerJ te zijn gebruik slechts i

I
IDIAMOND DYES

,"oor hot verwen van Taubcrts, Kousen, Vetioren, Linten, Garens, l "I
I'T IS GE~IAKKELIJK 'DM MET

BÓ014PJES !

te verWClI, Ze klelll'cn zware zoowel als lichte stufTL·n. Keiappel, 28. tid. per 100; Blan
B;1kjee, 411.per 100, Bakje!! terug.

TE KOOP BIJ i

J. J. v. d. MERWE, P. loon,
Bllgstrut. IelUJglol.

I
Wij w:l:1l'l'Of!.;t'1Idat zij IlH'CI' goederen, pak nn pak, zullen kll'llr~n,i

dan ("'111:_: ;[11,1,·,. 1;1"111'",·1 OOit ~\·IlH1:1U. en meer brillianw cn duurzame I
kJ.: Ir ". :,. ~,·\'('n. \'!',I.l:,:t Ulll ti" Jlt:\lllood Dyt.:s, en neemt goene!
lLIHleren. Overal. io GJ. pakies verkoc:, t. I

I

TE KAArciT.iD BIJ I

B. G. lenn01 & Co., P. J. Pctcrfjcn & Co., en Heynee!
Mathcv: &. Co. I

!

LONDEN EN lAN
LEVENS

Opgericht 1862.

Polis8en grsd,rëven .. '
BELEGD .FONDS.

December, 1898 ... £) ,
Vermeerdering, 18V7,

J{_OCH en DIXlE, Kaa

Fondsen, op ~l Decem-
ber 1897... . ...

Totaal InkomSteu.
voor 1897

Zend om Prospectus en Hal)DO'rt

over 1897, vcrlo'ijbnar bij de

Hoefd Zuid Afrliaansdle

Voor cie' ·.Admin1Btn.t1e ftIl ~ en ··Eftbkt:ea 'Ván OftrJedOD
~ A.fwezt&'en. ~en ajulelGJ:l,. als Exeoutewool1. A..gellWl1,
'l'ruteea en A4mlniBtratel11'Ol'l;. ®" Bcleggmg vu ltapttale
Bommen oD4er 8eou.rJ.t;ett YaJllut·~ .

GEVESTlED IN 1838.

K aoeDI Hoek "..... A.d .. l.:v.ea 'W-aii .....
. (UiGAlIG WAA!.STRAAT,)

KA A l?S'PAD.-------------------- ~
Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Relervetonds· • .• • •

- '£27,000
-£74~

DIRECTEUREN;
Edele heer J. B. HOPKEYR, Voordtter. E·e.led heer. W. MARBH, (Firma ~Wel«l heer W. HIDDINGH, L.L.D. . en Zoon).
. . . Wele<! heer .Al>R1AN VAN DER BIJL,

(Firma VlD der BOl eD Oo.)
A. H. PETE N, M.D, -,

"ZQ die de Execnau,urwbmer "eDIOheu .aan te ete1lm ala Exeouteureu, X_
Iheoutearen, of anden&1wr, geIleTen hen te benDemeu eD aan ~ nellen eenwucUs all
.. Bncnteursbm.er" iD KMpetad.·-

Aanzoeken om Leenlilpn, onder Securiteit van Vast Eigendom.
tepn Loopende Koers v.a. Intereat, worden dapUJb pelurende
aealrhelcla-uren overw~n. .

lID IJJ•• Budelijn looptledl
Jur

P.aIV ATE VERBRUIKERS

J. W. KRAHE,
Worccstcr K.K.

J. W. KRAHE,
Wijn en BrAndewijll- Koopman,

WEN8C 11' te berichten dat hij
de bezigheid van een Wijn,

Brandewijn en Spiritus Handelaar,
voor zoo vele jar-m te.Worcester
door den h 'er George Quin voort-
gezet, heeft overgenomen.

Klanten mogen op het voordeel
der groot) oodervinding van den
heer J.W KBAHE steunen, doordat
hij iD8taa~ is ~roote satisfactie in
kwaliteit en prijs te geven.

Prijs L jst wordt gratig en franco
op aanvr 19O toegt'zonden.

Eene proefnemiDg -wordt vriende-
/' lijk gevraagd.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.: AESIAB --

Ka ~ker Geneesmiddel.
MEV1L A. E. H!\ NIEKERK Il,..

. 7.31 van af den IGJCll Juti, \,
alle Dinsdagen en Zaterdageli, be-
langhebbenden ontmoeten, ten huize
van den heer Bossorw, D'Urbaa
Station.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
.Goederen van de Zee naar Johannpsburg; Pretoria
'" andere plaatsen in de Transvaal. - r

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (~elagobaai) In 24 uren naar ~ohannesburl'
en 21 uur naar Pretoria. .

Tarief loor R_ DIll JohannUrg n t7I.--tIl·l.3 t71
" .: Pretoria '" 6s. 6d.-eD.£3 fI

_ VOOR GOEDE

JUW..:LIt;RS WA:\I,
CA NAAR

THIES EN THORNBURGH,
38 LAIn,1 STW!, T.I.C.!. GebouweIl.

ONS PARLEMENT., 1898.. .
:ZUI,D-AFRIKAAN8C .....

l{ONINXLIJU KAILDIEN8Tir. . -, ..

AANGEMOEDIGD door de ;:'lndersteuoing die onze uagáve van
een Hollandsche " Ha.:naa.rd.." van de jongste Parlement-

aire Sessie heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke nitgave
YOOr de Sesaie van 1898 uit te geven; .'
. - 'De iBteekenaren van Ona Week~la.cI- dienen er op
te letten dat de bladzijden van Ons We~ blad eedurcnde
LieSeeaie io ongebroken volgorde worden Mngeu. wwerd, tJn Jat aan't
einde der Sessie een volledige bladwijzer l.al. wurden . egeven, zood"" de
bewaarders nn <!e Parlementaire nummers va.n On. Weak·
blad tegelijk eep ., Ha.naard. " ~cn hebben.

Daar~de opl~ ge~ld. moet woJ'dt)~ naar het ~al der Mn·
&oaken eu velen b1l de vonge UItgave moesten \Vcnlt:n t.eleurJt~tehl, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende Let bedrag VOOI' d~ bt,zswiling met
!let aanzoek .-~~--
..4aft YJR DE SANiJT DE JfLLlERS &, Co., Brperllt,

KAAPSTAD. ' .

'le II CASTLE MAIL " Maateehapplj

DBBtaombootc ~ Li' VertrUba_ JIl
'VaD ~ D.Ml Lauden II1II'-

,nd.J'IIIl WoetIIIilag, te , IIar n.m., DIAr
VlWltrira en Plymnih. w Si., Hel_ III

!.-ormllion IlUllcaorade op d. bep.uld. lat
!OCh«ltijeleo.
Juli IO-CARISBROOI CABTLK Kapt.RoBIJlI!(''1
Aug il-DUJIIVXOAl'l' OAITLK, Kopt..Ru.
n 17-TAflALLON OA8TLK, Kapt. Dl7llc.u.
" Sl-DUNOTTAR CA8TLK. K"VI. lUlUIlI(I'- ~

~ttra I ... '"' bgalud, ftl Lil P&,.
A ~r:NDB:L CASTLK. Kapt. Waiou, _tim! JCl
',Il

DU ;OLLY r.A8TLE, Kapt. WJ.LLJ.cr, ""'treilt
• A op.t ...(ria 8r.. HeIe:aa en ~ion)

G.lB rR CA.8Twc.. Kapt. w ÁIIDII •• OlDtrel1t 18
Aapáua.

G Z• J.',. t ...:_.1 d •• h'lZ':"';" Voor Vnacht of pu.r Tervvepe met
, (l ~eV6 tHd nerens f!, .. n"en e som vm .... :... :" t 11I!l~. ",. """'1. ,aioh b~ dil Agenten 'VBJl dil C. ..sTLK
.tlUlrtmQ1 per t le zendcll., 7tO af/ou}! der :)t:"~, &:11 (';templaar MAILBOOT MAA.'nWHAPPIJ. (llplrt).
ua" .. OX8 l'ARLKMKNT, 1~l)8,"

Gead"eJJseerd aau§ ~ ..
§ .

'Vul ill .,;,jf indien per trein 0( I<! KlIA{..tad, .. ,. il1di,~ ('<:r lo,.t '·Cri:'''L-d.
tVu) in 'r';. or poot. of laaI olli"iI",·ul.! iud ..", t.e K.al",""l .~, !.11~.1
'V ..l in ."l1f'n "mun fin a,I"", u_ .I0N::LJ.JN

KONINKLI.JKR )[ilLLHJl.:NST
-I

lJIIOl8TOODOOTWTSOJWPU
aa""''l'i.

DB Ma.ilbooteD der lIOba~pjj t'••
keklnm VU K- d [IIIr.Kage1aDG

'ria Madei,.., OlD ein llllderen wo~ ..
• D.ur Il.m., rJa oadar ~

VOOR DOKLAJD.

P.~::~ KENNIS GEVING.
LONDBN

Tandheelkundig InStitIm~KI~~~a~!..~ER,
BSPBRKT,' ,

Ulster Kamel'!!, Groente·marktplein. LADY GREY STRAAT, PAARL.

Tak: lWHoofd Straat, .
Port Klimbeth..

Verrotte Tanden gestopt in tot hun J. F. KlUTS!'! (laatet vu de firma Van
Niekerk .I; KiratAm) en A. J. BEllua (voor

vroeger natuurlijk gebruik hersteld. de laa.tete !lt jaar Superintendent van de
Tanden Zonder Pijn volgens Bergi'ivi.r Rijtuig Werken - de beeren
ieder bekende methode uitgetrokken Betief, de Ville .I; Co.), in venDootBchap
Goud Stopsel8. gegaan &ijnde tJe Rijtuig Fabrik&nt6n te

, Lady Grey Straat, Paarl, vragen beleefde-
Kunstmatige Tanden, passend ge. lijk: om de Qndel'liteuning YIIoIl bet publiek:.

maakt door lucht-zuiging, alaook All. ord8l'll n1l8n hunne 8peciale l1&li.

zonder platen, volgens het 8telael dacht genieten, en Eullen met spoed en
bekond al8 Bridge, Bar, en netheid uitgevoerd worden.
Crown werk. --

Tuigen eene Specialitiet.

JnIi;)~M :.\ ieA 'I, l(.pt.lIu"~
" :I7-ll HII'. """I. O.I,rl~

Au;;. 10-, I: vS, T.i" tIo<'vw, i:'. UOLO'T
,,2~- 8 'liT. ti t: .... "0.,...) ....

lie",. 1-N JHlIA!'! l.~{ i..,JIOL",.

Alleen het beste materiaal ge-
bezigd, en alle fooien zijn gebaseerd
op de billVbte .schaal, overeen·
komstig met goed werk.

BVERARD DIGBY,
t.D.S., .R.C.S., Brig.'-

Tro.rcr ftII lie Loudcu TaDdheelk1llldlge en
CbarIDr er.. BoeptIolQl

BIII'1WiDDt

GEOOOULEERDE

GRO~N. eo Plat-nartje Boomen,
Waahington., Kaapsche- en

Zure Limoenboomen. Beste ODD-
fii TrUOhteoorten ~., enz., bij
J.A.08. VAN DU KERWE. i.sn!,

Dla1nmJ1ti.. W~'
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ELIKTIES.
Al8'emeeDe BoD~beD09mll18'1T8:r-

gader1Dgen.

lf__ .... ~",,"'·aUoadeG
.. Grill_ad, op VrjjlLtc _ WIIll1l1i 1898.
De ....., TW VlOk .... .,._ ... _
Iii".til ch beft W Schol. ut llecretuia.
l)ê ~ lIIIUkie bei CIOIM dw .,.,aderbaa

bekeDd YO.'" kllDlllAl"'1IIC ill clou La,.tJ, 0.[
om de bIididnoo dl! lIa1e~.obeid te .. yen
b~ poli~1I itWCh~ UIOOa .. leUen
De ~ blld.ida," _ t.pD'II'iIIOI'dt,

StiaJioab: P Babolu, lIiYoba' Bal'toll, F BadeD
bofti, lui VoMer,Job. 00etaM, Nic HI)1II4111
Pred.s ......

De b_ &WlintIh nam bet .. oont eD _ sicb
,Md .. wv.ea .torjjd ftIl TOOI' 6 JU'eII ill dae
lri_fd.. 1iua .. kuilDen hlllUlJlel'eD. Zuo peil
Qek 'rall dIen ~d .. 011 0011 deaelfde en bU
.. _ op loDe yooraealIII boe dr.!r.boe OD.
perkt. macht vu deo h_ Jl de necie
VlD Zaid A.frib,.u.iad bad me'deDl_a-
Inl'll1, boe dat .. YUf DOl ... dreiaeod na,
m.t kapiteJiIiaMi MpIlo'" _tiooaIf&eit, dill
mach. &eplIover noh' .Bet _ DU 'JOOr bet
JKlbllek om toe .. lieD ..elb _Dell bet DAIl'
bet p.rlemWlt IOU aeDden.

De recb.triblluebill II DIet. aWl dan eeu
rewrocht """ den beer Jlbodel, door au UorcJo.
vooliebraeht, die IMr pTUtljjk II voor de.. toe-
kolDat YID ZDld A.trib m t aJpmMD, maar
voor de AfriIraander 01 de laadaljjke beYOlkiDr
m ,bUlIOoder

Hilt p&ut.eenchlP. Hot WU IMSIi verNplDde
verwuodb4lid UD tu UurdOD lalk eun belofte
te doen dat Bald kan 'IIIDmaal bet .... h.teed
wordeD, lIOO&lI I18D bloolll'OID ID .8arkly W ... t,
eo beeprooDllpwerkeD UIl de Vaal eu OraoJe-
nYlereo \ut voordeel voor de belMunllbetalen
hebt koudell erfpacbt, reoten ea reoop1ue
voor een ~ wordeD ~euo .. eo

GedWODgeD oDderwlJL Daarvoor .. bO "11&1'
be' Dltrevoord bo ..orden, du perlDIMU1f

De beer ~Jmih ,at na ,eJepnhlOid om
vrageD te doeu

De beer Job. Kanta Y1'08I 010 treD t dil braad
zl~ktew~t

lJe beer Suglu>gh Wlul voor een perm
wet.

Ue beer W Scholta vr""ll omtrenL de I!)nee
dranlrblll on er werd g8&1>~woord dat del" "'D
mUlllluko \'J'1I&i WM, docb op bet oogoohk DIet
eeD 'flln do brandende kweetl ...

Uil hller P Scholtz aan bot woord zunde ZOI

dat als er OOit een l"yeD8kwelrtle voor bet land
Wlul dan 18 hilt nu an diU la de gevaarlIJkIl
Rbode. politiek 'fooral In d" roo",trJbutlebllJ
Uit .... I hU al. eeu IDtrodu"eerend woord voor
.....vokaat llurton en trok teruK al. kandIdaat
teu taveurll vlln ~dv Hur\uu dl" "eu b<.r.er kaUII
van .Ia!'en bad dill bU (:xhoJtz)

De 1I00r Burt< IJ tmot gOJulob onr.',""'A"
'ro ..g veMlchooud !,ti wurden van wege z In z
Hol'andllCh un .prak .tork teg~u dUll bellr
Rbode. JJe he~r Itbod~. m"""t &1l0 toevlucht
nnden In het noordIID WIUll"hIJ zunder twUflll
Krout werk deed maar Oillt hklr Zun macbl
Lier w... geva "lUk en zoo hU weer In t parle
mtlnt kwam UIJ mogeluk I'rem"" werd dan W&l
er 6811 C8U1VIHO rll'Slttohut te VI6eZtUl en om
tot zIJn (Rbod ... 1 loei to geraken wen.l d" re
dl.trlbutl"IHJl met Mamruuu gebruIkt Het be
roop uu op hul lalld gednn door .lT Uordon
wu on. "elzu" ui UCUWI!!weu be. lt ""eo de re
d .. tnbut ,bIll mal! nlut doorIClUlu en zulI ..n WIJ
IlU to .. laten dat l.thu~e. of libode.mannen uOZt!
vert",.:~owoordl~eu wordeu lUeruel' van n""D
ne~u ') HIJ vreesde Dlut den uaam van Rbod.,.
W Doomeu ID Klmuer 0' <elfa Dlot ZUnl!
ago, tcn kODdeo uet boor"n zu ZIJU onder ona,
eH hJ WlIIt dat 'IJ heL land t.!oor~W1o d. m ... rell
Ik u.,u",,, pru6rc""uf ,naur Ol' O~II rechte en

eurllJke "Ute zeI du be .. r B~ toll lIIet .ooal.
de Rhod .... progr"""le,eD II< scbaam mu .00
""n t ru,,",salei geuoemd t.." ordun \t aDt dat
• ort vuil pro~""", ef 18 om Ubodc. IhuddIDg.
tu' l;en til 1.""",,1 de heer Rlrod"" zicb bU d ..
zooseu La uJc pro!lr .... lcvcn aall!! ",IOWD bueft
I. hIJ mot II"D eVe" val ... h al. bIJ vroeger Will
met den Afnl<uLder Bood lt;eo Rhodllllman
v!'QUg hcm dIt IlIatate g""'IIu" In Ll:gelacb '"
lUiS"" waaraan hU \uI groot '"rmaak Vll.llde
vergadertng vuldeed nlllD Mr Rbodlll wao arr
fal.e to tbe pro!l"Ulv" parly al tbe preseDt
time aB he WIL. lo the Afrlkand"r BOlld )

\ ra~en werdeu gtlSteld zooall over godwoD
ge oll1"rwu" "n br.lIldu"k!,tiw"t

0.. b""r r HaJeuho",1 nam het woord CD
• I du t bu IDStemde met de poll tIek d"r .0r4;"
.pr.k"" en trok t"rllg teD gan.te van advooat
Hurton

Ue beer Jan Vorster bet woord n"mendc
lOl dat b.. t ID des en I<rJtleken t Jd de !\.frl
kua Ic· jJOLrtIJ pMl om Beboud er aan scboudor
t !ltu.HD w_'''rouw te ,un voor ouae zaak el

Mammoll lIocb deu llfg:xl Rbodel w vreezen eD
1llJ: '0 ~. zorgtln vour ona nag ... lacbt Hr trok
I<JrUI( ten !lUDKte VlW adv Hurton eo ueloofde
bew ouderKtounU1g Op oeD v ......g lelde bU voor
een 8puorweg te ZUil naar UnkwlllItad

De b.,.,r Joh Co..t."" aan bel woord zunde
.!.t:mde II w~t dti politiek der \orlgll .prekeMl
~r WIld .. nIet I<Jru~lrtlkken. .li.. Hbod ...
politIek &"1 bn III om unze docbten kombuco
welden en vuze ZI)U~U .... IJonglln. t.. mak ..11
Afnka 18 uil. vaderlaod <lU8 ook d .. OUze d.

Atrlkaander Dlag ulet vroemdehoé tn zun 04l~n
lar d NordcII

D. beer "s 100l.1ao H. JUs op het platform
zlJnde beloofde ZIJII leven feIl te z.tt.en voor
Zu"e kl"'o" ..Jl l"gon }iLIodes Uu ."'md" In
met dil yong .. kandldawn WIU voor b...l'roeuug.
werke u en 'ou DIet t..ru!!tr ..lr.k..o Vonch'lIden6
v~IIn bem gedll&1l W~rdtlll good beantwoord

Do be"r fred Strau •• (Koopmanafootem)
aau bet woord Iuudo .t.elUde Dlel ID met de
vonge .prllken voor ..1 op d" Rbod .... kwestie
(Geroep vaD Rbode.man tlD .!,tirke afkeunng)
111er werd de Yergaderlog .\urm ... bttg o ... r
zIJne IlAUmerkillll"o lIU ,wlIlde DI .. t III met
de opheffing VIlU erfpacbt eu wild" DIet terug
trekkIlO Op een vraag \ an den b.,., Piet van
ZUI beloofd.. de beer ::itrau.. al~ bU alII"
.temd werd vnn de Inot ID de ooooeollnil"
ve gaderlDll d" gekoKu Honclomannon te
.teuoen },;un voorstauuer van de hrandzlel<te
wel WIUI bll Op ..eli andere 'IT1I&g zeI bIl dat
bU hJ ,~n d .. KoloUlal .. lj Uie ww! DUJaf kon
or goen uitlog van gc Yen Ull werd .terk go
kritl..,,,rd door do klUUI.

Do be"r 8t1ghll"h (op vllflook) lIug liens
aan bet wourd z"nde I"" WUI ,je 'fergaderJng
voor UIt bet I nw8vaailOChe {,rp.,n (f Ill ... nw
boek da t de hoor H le !tlebo ui' .ekoren tUd
vour deo Jam"""n unal te Vrouw i:'\cbuur
w... ~u ID g ...prok m~t deu buer Rbod"" ID
.temde om I ran,vaal under Dntacbe vlag te
krIJgen dat zlJue ootJ[Uoplni vond ID den
J ame.80n IUvlll

DtI vergaderlll;l weN "".Iolen mc!
dank)" aat.. den voor .. twr

W::it )llZ

i'mcrotar)lj
Ook werd .taan I do ,r du verga.dorlUg aan

gen onwil de ,olge d. motIe van Plet 'f1lD Z II
de .""retans lIeze verl( .....enug "preekt haren
dauk u,t aall den cddon heer ~chretner voor
z"ne trouwo dwn.ten Ier Afnkaander part J
bewezen gedurende s"n I "'pLaan ulo vertogen
woordlgor van Barkly We't

Met aeclamatlo &IlugenODJuu
DE 1I~ J. It VA~ ZI JL AANDE\ oLEN

I1eweulogenwot
~ Juh, 18~fj

06 .I,,"meone Ilond~ 1l4ln ...ml' .vel'oz,u1enn
IttJII III de yoncblllOll<ld k, "'lCd ~II uil ZIJD
b<.pu.ld op de 'fulgende plualM!u "IJ dMIulno -

Cndockt. te Cndook (8tadhD .. ) op MlI&D
dag. 18 JIIII ten 10 nre v m

Beaofo" Weal, !I! Bvautort W.. t op Doo
derdaa, 21 Jllh OlD 10 uur Y ID.

Riclunoud tt ne Aar lto.LI8 op Woetnldaa, 20
Juli.

Piketberg te Deze Hook, PIketberII, op
Wtleu.Uag I!OJoh ten 10-30 ure v m

UI"obap tt - - op Oooderdag 21
Jnli

MSD .. ord' 'fersocht 010 de data ma der ver
gadenngen ID de aodure klea&fd .. hcgon ook toe
te .. aden

AFlI.IKA~NDER lUNDIDATEN

Er i. DOIJ eea procreeele'fe IuiI*lidaat m bet
veld voor urutr Reinet, ~eljjJJ fie beer 8 li
Hobeno '"
Alt kandidaat 'JOOr Pori Eliaatie~ wordt ook

geDoemd de heer E H WaJkIIl, t4fteur ftD de
li. P Herald

PORT ELLU.BETHI

Tt! Port Eliubeth eyenall te ~pltad II er
'ferdueldbeid onder de zoor_d p~e-
YIID en kunueD au Diet to' eeoe 11'1101 ku-
men welke kaudtdaten te .teu~ De Deer

bet oud lid ochuut DIet ~reid sich te
verbmden om Rbodll. door dik o.n dun te .teD
nen Men ZIIII' dat de heer JOUel ~eobw beeft
te verklaren da, bl! ea. vola~ qndtll"lltellner
II van Jlhod .. 010 berkoHa te "oNen

werd bel "royal aalllte
en d. Talbeab mOl1t k

.... e UIe Qlleeo" Eebe
'fka alle kantea aamenpko

P Marai'!, 't'OOfIitter der loUbl
de lDeol,te die OppkOOMO wu

da, er lIa ID MOe laag ge
VOOI'SIeDlO, ..... aemulcl en hll

on .. kiDdoldnderen un. nog daDk
nllea III II voor be'¥.,eo pdalD wa., ou da t

lei .. lUJIU lIOa lijn 'JOOr lie' dor pav - blijde te Ir_ ,ewapa vaD het
WH III de mtmlcip • .btei& pateld door de
dent albler .aoda& IJJ 8oIl10 leeawg bJI

~ ..,. ....menkmt kon MDguu Zu aall.ta
o .el00 per JMr al. rea" moe&ea betaleo eo
bed ~ het 1I'OOrbee1d te ..olt- vaD and,,"
dorpeu uw eene .peci.a.I .. "ffiog t. 1".bj)eD 'foot'
lid .. ate. HU mou' ook dOl ~d boo... n 0..
Vur... en Ril bIe welkom b.eteu Vooral mue'
de beer VIlHera il'Juo ..md worden ID deOd

bn ,,"I moeit. bad gedaau haar

De volpnoe aaodldatea liJa door d. &lire-
meene bond.benoemlnpvergadering all Boua.·
Itaoddateo gukoleo -

MAL){iSll~aY Je heeren W P Schreioor en J
A Sm.ut.

CLANWILLlA)! de heeren DJ A van ZIII ilO
F J nn der Merwe

WOIICEeTEK dil heer 0 de Voa Bable en J A
Graal!

BARKl Y \\ UT de booren Bt>glingb en
Burton

ALIWAL NOORD de beer J NB Botha (de
beer &ollr II de t .. eede kloodidaat)

COLE81l1UIO de heeron I J nn der Walt e u
N F do" .....1

(.RAAIF REINET dr T Te Water en d .. boer
JH Smith

WODEuolSE dil hoere-D PJ de WeL CD J X
U8ITlmlll

GR\llAM88TAD

Dil heeren DouglMa en Wood, de oad leden
un deH lciM&fdeeltng heblieo IMIne vu-pde-
ring van kleaer~ WojjeeprokeD eD )ajatatgeDoem
le ....I.t lUDe toehoordo .... t.e ver""l~ daL hoofd
dool vall dWI tKI btter J H ll<1frlDeyr waa du
t Illldl!Ch~o IU dIt J.nd te ."rkl ...lDlMlr..u Arm ..
verdrukte l!:n!lelrocheu ,

e Willowmore 11 Jal 1898
A II" mijoe .,. vrleuden eo lcie.cen te

WmtM1iNk, Bte)'\lerville en In de ge
beele Ici.afdealinr van UltenbaJe, &.la
ook IIIIlDe vrleadeD ID he' dialrii'
Willowmore -

LIeve ~rienden -In de ea",te plaata moot Ik
u s1le!& JIm1el ijk danken voor de eer m U "111"
daan d_ uw lIedurllr en aanboudend verzoek
Op! mi! <rerkleabaar te .tellen om u te verteren
woordipn In bet lagerbum van hilt plrl_ent
Geloof mu he'fe vnendeo het .. '''''D pula&
keluke taak om over &00 eeD gewicht>ge auk
!.ot beal.lt le komeD vooral als wIJ denkIIII ua
d ..u bevlgen .trUd dl .. daar ontatáan III wlIIOhon
du t Wee partijen nameluk Progree'leveD
tegen Afrlkllanders on wanneer meD oomlL ..
met eeD but dat klopt voor de wel nart "MI

on. dIerbaar Zwd A frlka en al. eeo dlo ICaarn ..
zal zien d. t recht en gerecbtlgheld lulleD le
baudhaafd wordoo

Onder deze oOlatandl~beden moot Ik u uoch
tanrr teleUl'1ltellen IJl do lIO",te plaata gevOIII
Ik mun onbel<waamheld Ihep en vertrouw :lat
gO ""0 mali zult krIJgen dIe meer voor u .. I
kunnen doeu t;n m de Iwo:ede plaata en dit
II m Jn grootllte roden m In gezondbeid laat bet
m1j Il",t toe De tUd 'an het Jaar waarin het
parlemeDt gewoonluk biJeen kamt III gllb"el eD
III ongezond .oor mu In de Kaapstad Dan
kunnen er ge"lchtlge vrlla3atokkeo "oor bet
buw z"u WlLMOver gestemd moet wordeD en
alle8 VAn oeo ..... m afhllDIC~11 "n Ik lI00 nieL
op dleu uag daar kunueu "UD van wege mIJn
ootat..lwDI' dan wu bet mu een blttero teleur
.telhog wewu

Lieve vrlendeft bet Il! IHet met
beid of o,pcrvlakklgbeui dat lk u dit ant
g""t maur het 18 lDet eon dl~p gevoel vllU be
ruuw dat J.I< zall ... mvt<t d""

Mut gedUrige eu 1111141" gebed"n aau Jcn
alwuzen God voor d" wol.aart vau 00. land en
yulk en u IUUUC vnelldoo d" l"ldlng van den
Heere In de zou c1ukl1e.trud CLi. n .. ken<le

Hell Ik <le "er mu W lIoeruun
t; 'II' opr""hte ¥TIend,

G J ~TRJJOOll ::i~N
O,~Gu" tt 1Kehe C o'er '" ~IIW(ln

GOlJPH"So 4 Dl~lRIKr BE..\.CFORl
WJ,;::iT

8p<>ciale BODd.vergadonDg geboudcu
BIaaDwkraD. op 8 JUOI l!1~8

!Jc 'fergadcrwg werd m"t ~ebed geopeud
Je voorzlttur den b ... r W Jacobs

F r waren 11 ledou WgeD woordtg
De Dotul"n van de gewone verllad ..nog l"cr

Jen ullge.teld tot d.. volgoDde g~w n" drie
maandelIJkach.. vergadorlD¥ dlo gebouslou .... 1
wordeo te Uraa'''ll.,. d .. u ~dllD Woe(rsdag In

September e k
Ua.... de .ecretanl DIet tegen woordlg was

weN de beer F W Odeudal verzocbt &Is .eere
tarls to ageertl!l

Dil voorzitter IDtroduceerde den beer Oo.t
h.l~n eD zeI dat hU Zich verki8llbaar beeft ge
.t.eJd voor de op handen "lJDde elektIe eD ver
loch t deD beer OoaUlUI&lIn de vergadenng toe
te .preken betwlliir hU deed op ,.,.,r gepute
WIlle en Wal gerolld eoullrll Vr&fJ'lD t.. beanL-
..oorden

Vra.;~n wertleD gedaan door 'fenchilIende
ledeD

De beer Oosthulteo verklaardo zlcb taD gunste
van bt-sproell ngswerl<'lD Uu zelde dut hU voor
""D ooter oBdllrwuutelJleI '11'&1 oD:1I. cr eeD
bt:tllr oDderwUlKlt.e1.oe1 ,.maakt I' die aan 0018
behoef le aal voldoen .n er wordt wet ~ ..noeg
nam gllbruik ¥aD gemaakt zou Lu yoor 11'1>-
dwoogen onderwu, "UA Op een vraag of hU
voor dil brandsiektewe' wu r;eidll bIJ dat hn
voor het beglO ... 1 van zulk eeD wet wy en dat
bil een gematIgde voorstaoder III V&ll oeD brand
'I~ktewet docb bU zal altoos .... werk gaan op
de .("mwen van de meerdurheid ZUDer kiezers
HU wy gobeel el .. I tegen de redi.atnbDuebill
zooala die door Ilr GOrdOD Sprlgg la voorge
skid HU verklaarde dat bil den hoer Rhod ..
niet kan vertrouweu maar als bU leta goed. &ou
voonwllen bil bem ondllnteuoen aal

Daarop lP ug do vergadllnng oVllr tot .tem
mlDg 'foor lorlen voor t parleme~

Voont.el L J aoobe ti EU.. Dat de vergIl
denng de beeren P J Weeber vau &autort
Wca! en 0 008tbul .. n .ao WIllowmore be
noem.. Algemeen aangenumea

De h""r ~ W OdtlQdal .telde eeD motJ .. Vll.ll
dallk voor aa.n deu beer poeUlullen dat !lIJ \ut
un. la overgekomen r-.:oodeerd door H
Ell .. en staan Je lIangenomeD

Ue hu"r OUlthulZtll butiankte de vergadertDg
UIt naam ,... den beer Weeoor die met kun
tegcowoordig .un eo yoor r.1cbaolven \oor hel
vertrouwen en de eer hem aaoJr8(laao

Ala afge'faardlgde oaar de beDoe1DIl>g.verga
I..rma te Hellufori W c.t werd de buer W
Jacob. gelwzen op vool'llt..1 J VIctor W
VIner. Ala """undo" de heer S Vinei'll op
vooMltel W AfenaDI U Jacob.

Oe beer JUD VlC!.or sLelde 'foor dat de kw
ZIO!! van oon afdeohng.raadslul ultgeateld
worde tot de volgende vergaderlug g88OCOU
deeN door t W Odendal uu aliemeeD &&Di"
nomen

~I de lIewond ooiank)~. en .Iulllog md ge
bed glllg mou uIteen

t W OOI:SIlAl
Ag Mcretarls

PAAJ<L (,..!Ile Houd.lwnoelDlIl!l lie \fn
kaal Ier kantil lat~n &I IJ d.. heuruJ! J ti MaraI'
en clr Jo .. M Ho1fmaD

Ut:JlRGt GoeD lloud.~uOt.'rulDg oe Afn
taander klludllaten .UD dil beerun J RaubeD
belmer t)1J t;h !';oarl.

RIVEIISllALE ('CCII Donó.l>QIIO<lllllng Oe
Atrlkaarlli ..r kan.hdat.,n • In do heoren U 'all
WIJk en I J nil d .. r "Jlvor.

KA, rwr AI> U ..ou BonoLobenoemll ~
K \APIIl:HE AFD! P.IISG (""U Bond.t,., lOe

RAWSONVILLE (GOUD~I)

Eene grou .... en mvl.-Jt\ike vorgad.!flng .. IIrd
gehouden tA RawsoDvllle op Jl JoI~ wWU'Op dil
hoor ..u Jan &raaf eo Dirk de 'ua lillble letleD
woord 19 waNn UU buune poliheke gevoe}IID'
hlootlu"d." Zu .... rdun ond<,ui'1ll"sd op de
".,JIl'grIJl.:.te polllleke k we.tI ... "'&Vop'U lo .. r
louvrtJI~~1 J lO IlOU< NcO Ue verK_I"rlllg '11'''"
I I \UJI" 'ou. mot hu u .. lIoyooleu. ~u b~loofde
al ..~lIIoell die lw"e kaod,dateD bartelOk te oDdor
,touuc h

J r M ::iTO!YUF.J<I
slêérctaroo

DB M \L}Il!:"Ul!n ·1 In 1$1)\ [hK \:"1 DI
o \ LI ,.,

(Il "I r) Op oCle
",al~o.aard,,,,lon bed .. "

I" leeren W P &brelntlr en
K I fontel) gekozen ala

!!tcl lor
Ue llOor Du PltISIIlS dlo tegeu woord'g WIUI

ma ,kto .,.,DO "arme aanspraak
'ta eeu lDuLie vaD dlluk .Ioot de .erS .....eflDII

J \. KRlu~U
~crutarul1 R)( l REl It \ \~ DE ... lIE f VER

\ \'\ I>l Kll!:Zt::R!5" \S OEOl.( J::

1
DE \ 1 RKn:ZI:"I( II Id 'Il I rtI EY

mr

M I' I cer -L 1'11" ultga,e van ~H J Int .ond
k du I< 0"1 r ....k vali dell hoer J"",,,I IL llben
I ellller te (oorg" Ik hub dl" met I(root .. f,d
hug.tellmg ~~Iol~n Ik bewondor ~ JU m",UDun
....LI H I h{"t!ft een u 1.0udc \U() ~ 1 !c.,e tUI
tcbt'aardu.re I'0"tlol< .Mo bL .htdu ",al w~zou
, ..u elkeu ka dIdaal eo mogou ZOlk1 WIlUU..U
al •• Tarob Rallbt-nhclmer verkozen wordeD dan
voonpc! Ik een gelukk'geD dag 'foor ZUId Aftlka.
J a elke Afnkundllr van weikIl natlooa.htelt
",k kUil Genr",e co tl .. pboele kolol1le geluk
,",vn.cbeD urdlell de boer Raubeobelmer geko
~ n lIlag worden Ik uoop d .. heer Bauben
h.'OI ...r zal elke .lcm krIJgen 'van IIlk860 die het
land hef beeft want bu beefL In 5lJD toespraak
getoond dat bIl co I g ",d doorllCbt hooft Ge
luk meJ~ \fnkaander. van (,,,,,rICo , LaaL geen
.teeu ou .... D!!ur~rcl 0111 RiluoonbelOler ID te
I rengen eu lW lult ""n weldaad b""l'leu "an
I v I ,ud en voJI< on t nagesJacht Do Wekom.t
VHn on. volk )lj dUI.wr wa"t IUne ""rbare
",cbteu wordco bodrelgd met I.. t en konat
grepen Do mannentaal 'an IlUlk een ""ndIdaat
noopt mu u toe te roepeD I Waakt tlu werkt

Ue nwe
D P VAS DE" I1EEVEK

\'CI terstad 4 Juh JIl08

K \lUInr.) l4Jl I -(I. I )-{,.ter
a'ullJ kwameu do klucr. van ItUJI,herley III

~roole getale tezamen 10 het .tadhuU! toen
( no vergnr:lertn~ gehouden werd met hot doel
I ~t progrc'M1c eleket te onder.teunen en
com". •• I te .!.ellcn die tracbten moeteD
hur ne ~erk elJOI: te venekerM Alle drlO
ka d d ltCI 8yntken ~I een \otu n 'fW vertrou
ve. " rtl lll(t!metli llfU gonomt!D
IJr WatklU. maak,u I odeu bek ..nd dat h btr

...IOLeU I!I naar Ut) 8t~mGUIt te g':1aU

DE lIEfR Dr PLE!SSIiS l E:"IOm:"lEERD

lJ I.SSfJ'" J JCLI - \ 1 I) - Do
het'f hl J lu I le"~l~ l~ met all{eOlccn~ l5t.cm
mou gc, OlD nc .. rd al. llond.k.odniaal

DUS DiSBJ::SOEMI:"I U Ih WURCESTER..
\\ H •• ER I~ JL I - ('1~< "<lI) - De

1 eeren Il.abl~ el (,mall z"n heden een pang ge
nonllneerd al. Bonw.kandldlltcn 0:"1" IIEST\.A:"I

)

n dOl Elillr
M luheur -::il"cht. weInIge r0ll"lti omtrent

Olllen polltlek.n t"".tan I \l1cruur"t •• rulent
gII den dank VIlD elken warun \{nl<a'lIld"r voor
de manmo., •.hgc WIle waaroJ gII de ball er vlln
rtcht eu g~rtChtlsl CId umhoog houc.lt 'oor bet
oo~ 'an un. volk -t9rwnl lDoor da, oen 1I01
la l!!Ch ~hd !lebeol onder den lih04". I lvi.,.,..
.er keert I iWlt Il d '" toe eell kort woord tot
miJ". hu\dllenuot.1l W ncblen omkent do op
ha, d~n ztimkt>l~ktlu

W llardo medo \fnkll.'1nuul. ell Bondsl roed~r. '
Uet IJ IU! ,.. outJ ond .. , ZOORI"g J wuet Ook
weet g I z.er wol WliarUm "Ir Oordon 1"P"41r
£leb op bet laud beroepl \ an dezo ul"ktle zal
afll:ln~~11 he wel of bet wOt>-he' bt:.taan vlln
on' I. \fnl<lI&fIMeh .011< f alM sIr (,ordoo
I I WJIlI du onderllnng 'Ill on. al .. ,olk Ln
J t %0 I [<",I zt)or treurIll .. oZtln "Jl het kaD de
ru "teil v III verdeeldheid. III DlUlroru mode
\lr kaau Ic..... btt! WtJ all" eIgenbelang CD

<) t rlle",1 kw ge.eb,llell ter zlIde .tell.n OD

late \\ 1k:1lou~ aan lichuuder sta&n en man
I re ~ell var WJU '11'11ov .. rbuijt ZIJl Idat

l ",U,.mallo"n "un mll.llDCn dIe d .. belangen
van uI .. lautl eli 'oil< up hU{ hart <ÏrnII<,n DOt b
late w u 0 wachten voor verdeeldheId dour
w veel klllJdldawll 111I .. t veld te brellgoll ,,!\Ilr
d ur wu de ov.rwlIlnlUg van onze teg~npartll III

lo I IOd w.rkeu J:: I d ,t kuo dat 1U"11ntet ge
:'\ce hut., unze bolilgt! roepIng en

"ar. beUwIC"U van 008 laDd eD
, Ik to wllkou W" al. kle.tr. .DIl ..n he.
Rho JUlI t-ipn~j( mlUlowrl. un de ku .... n. moe
Wil IIcql.u wlUlr ""lh gooll mulJ .. vaD WlUl
trou wen 1....11er af kan halen

Ik bC.oe Lltbo"f"" om ID t lInllOl der tot oeD
p.ar kl .... fd ellngen wur de .t.rhd bu.onder
'''a"' l~1 z, ~cn woord van bemoedIglOg te
.prekoll , .. d tot de Purl &mlnel Oo.t eu
W Jd house

nu 'fcrte~cuwoorllg,," 'fall ho.emqeDoomde
plaal.en L"hal e cle heereD Mllrw (Paarl) en
)Je W"l hebben gek>oDtI dat In o:pelell met de
bellll;ell nn uunne kleten De Purl Illd!ell
condrucbtl~ ui dr 1I0tl'mau I1lloreDge tegen.
0' ur aIr Pluter Eaure Ock SomerHt OOIt un
(toh oUDaLe éo I vertrou wbaar lid 10breDren En
het I! li phcht Wlln lIo kl".en van Wodehou.
OIO Ir Smart UIl W I chl.n

AI Ill. Je allj)d ,wour "aardu kleto1'1 indleD
~J ....men workt I. d" uvcrwlDnlDg aau uwo z"de
N t lat ,k ID J 0 Ol. do Afr kM" li". du ItlII Wil
I • Co" n d"" .. a, d >cb Ik "crhaal dat
'a I d.zu cl k t ~ l.41 ufhau!!,," beL t....tean 'an
r, al. Afnl<lI.'1ll8l h .,Ik W""t k rot OIr "ONOO

Wc r In ID:u:ht met ZUil Hood .... rt) il.trrbutluulll
'Y:LJlr'nn wu d~n '

IJlla,uOl • aarde Iaudtlollooten laten WIJ 0".
0[ uik. II ~n otrl deo yoor on." r,,,,ht.,,, en God
'_n I emel "n ..... dt zal het 0118 de... " gelukken
En "Jl """ kiezen 'an Albert Ia&en wllllllllleJl
.taall voor onw oade lodeD de L.... reaJ Joubert
e I A. 8 du PI_I" vao Wie wJJ overtu';Ird 'IJn
d~1 'Jj hU do roeht.. P ... tu ,\aan Iodiell wu
gIIlUk vr )'IIer lamuDwerken I. er zooall!nl
weeS geeo .prake dat de vUand leta cal kuonen
doet!

Huer editOIIIr moge dit , .. ak aqhrJlyen bU::ru tot opboltwIDg van 0011 AtriiaanJer

t; bU YOOrbu~",eat de bpname
dIlIel

Verblut 11, me aobtlulrlll
en Bolldab~er

VlDtemId Yf1J I"'.
.A

ItERClJ Lr,;S~ ONTEIN PIKETI EllG

Aan rkn I:. II urBond8VergaderlDl! gebouden !,ti UcroulClifon
tUID d .. t .. U Plkotberg wIJk "' 2 op Zaterdl'"
~JDh 18~8

Drie eo tWin bg lod .. n to gOllw00rdlg
Op 6rooek van deu voorzItter werd d" vcr

Jl..denug goopund met gehud door dUll b ...cr :\.
VI.ser

Or voo ....t..1 van d ..o lICcretl\r~ werden de vol
goode IlIeUWt ledon o~enomen dlo allen I,,~en-
woord'ig ,. ar." C P R chter A D do J 011111 J
D van Z)I H J AJberllln ~ \~ AlberLJ)n C J
Alu$lJu en lj J Coet, .... loodat d .... tek IIU
32 led~1l teIL

J) nr de heer D ~hrl1~ tf genwoordl!l Wll11

I I I I I >or Ion ',.,fLlttor verzocht m een
t ." .. 111::1 van zIJn rUlltmec.\crsch.p te

rer
lJo huer ~Iara~ ot ,.,",ord I,<mend ."rak do

'.9g lder'nl( P .. , .. l{el""'l ... WllZtl toe en "prak
vuruor u' cr do r..,uI."luuLIC1HII OHr de m tIC
,. Ln Wi.loLrOUWUll *,U over godWOflgt nondur
w •

:"Ia c"nl~o \ragen ter wvr.dlglDll van Illlen
blJlln t" oord W hol bell werd de vol
gundo r ....olat od." den I "Cf l' du
1Olt VOO! Ilt'h II .,n al em~",n l1Iln

f~llomeu Ouztl ... rgadertog JlO I I hcbheudc
0l' de werkou ,,,n bun twee verleg~lIw" Idlgen
Hl d" Ialtt.te pariemcnt"IILllIg brcllllt met dele
baren dank toe aan hare twcc ledeo voor de
ltemmeD door hen oltgebracht tegen de red .. ln
butlebrll 6n voor de motie nD wantrouweD 100
'1!I'8JkL deall verlfadeflng baar volle vertrouwen
nit ID d.. b .... reu D C d8 Waal en 0 Mara.la en
helooft ben eel fang te Illllen oodllnteuDeD mei
bot vute verLrou .. on dit oolde boereo lO de
Loekomot sulJ.n toonen dat 'U ware lIOneD .an
ZUid Afnkll 'I n d" do .temmeD van bDDnekie".,.. venitenon

VOOniteJ H AlherllJn-D Graal! Deze ver
gadurioa 'f~lrklaart slcb SepD godwona.n onder
"0-. aOOIIOV de arbIIidak .. IIIU. nl. &ID

II.-baar Tit·

Muuhoor -Alt< cr OUlt eon t"d 8ew"""t)l
wllDo..,r "II wooten "'Dlo!lw~rkun UIU vertejlen
...oordlll~11l naar bet par111moot te &endeD d", de
welvallrt vau I,"d ""U yolk zulJeD bevorderent CD
om de m ..mmon aanbidder. bUlteo te ho ua en
dan )I h~t IIU do tlld opdat OO~ nSilllI.cbt Dillt
ouder het u£ure!l Juk dor kapll.ahlteo komll 80
de n",burlila ot.wo met vrede gol3toa lullen
wordeD MllIII lDSlen. kUDnen wu ..ls kleun
nlQte beter Jooo dao on8 voreen!pD OlD oUle
twee oude leden de heereD Van Zijl en Woge
weder ID te brengeo Wu waren wel I... aar
nlet~ tu noden met dil handelwJ)w vao laat.t
g. tort J I I do on'vaopt vaD dil cx grootbeid
In. r I I litt tocb tban. dUldel"k bIJ do ..... m

de regeerlog dahune oogen geopend
7 r I u r I II uu get.oond b""tt dat bU RaD de
• de der Afnkaandll" .taat Uilt zon van uOzo
, 0 l>C!'Choowd ondankbaar .. ezen hem DICt
lOcdH te kwzeu Andere leden sooala dil boer
Do Waal W!lren ook In vordoDklng maar ou
IJ UI ook do beer De Waal ,uno kwren getoond
bJl de stllmmlng tegen de regoonng dat de Afrl
I<Ulndor zaak boven good "orbe'fen)l Eo ZUUO
kIelen &ulleo bem w.der klezeo en wurom
IUUIIO wlJ 1II0t betHlfde dooo' Opdat de JID
goe. DleL do O.el'W'UlDlDr 1II0gell bebaJen moe
t..n .,J eendracl1tllI aaOMawerken 0111oue twee
oudll leden weder all OOH 'fertegenwoordlgen
1.I... r het par1emtrlDt te JeDden; want 'lIbebben
ou op dat gtJwlcbtl( oopDbliJ( getoond dat "ll
00. vertroD,en 'IftIIrdlII al1n~ Wo weteo wat wil
bllbMD ~ wet .. at wO luliIeo lUlleD
Ik hoop Áat dit IChrjjven IUD Dat l1l&I bebbeD

De uwe
P DV

het met onsen oorreeppDdeotoneens
den beer Waa' ue.tt bn DIll' g.
'I'erlekeriq te .... 011 dat bIJ MD~t:~~u!kllllbut'allllaD iDake iiir Gor-dt ..... ea ellBIIci_m.taI' __ .u.]

BE:"I OEm '\u \ O()It \\ u )LJ!IUI "t

IJ JIll -(",,,,
t:1 It_;g~ lr"lujurrn:.: ,,'l1tdreu R'e

I ou,lon to "Ioonl\ w. ,rlon de I.." rom oe \\ et
uU 'lurrllDan eenparlo benoemd ..la Hond.kan
dldat.,n wor d~oo le "oafdt<chng AI du w"ken
.. ar"n v.rt"lIenwoordl;:d Dlllt eeo getal van 673
.temmllll Oetn and .. r lundldaat w.. rd vOOfg8
.teld I """proken .. erdeu gIImaakt door de
beuren De Will., Memm&o I J van der WalL,
Halse eD 8numaD De agent van dr Bma"L,
eeD Leaguuamao van B.rkly Oaet ..... ook
tew"lIwoordló

Vt;RG.1!)£1.['.G rE SEBERIA

DORoueuT lá Jlll ~iaol }-Op ,un
IIIrUk. PQbU.k~ VI'lJIll!tlrlq iJI....~ auovdtll

IebrlJi! un l'l.u-rytlaJe'_
t" <Lu I, «'lo'e'cten ooi:

rouVerDclllcUls pootklJlloar
.... JIIIblieie vergaderlog g.bezlg<)
ierta dat apae opune "t.eHIll uiet lUO ~
.. daG beeft hij verder lD.t jr" ~ ~
l1Ilk ... WiiIe te dueD da r '" .. J op1IIkqj... plaal. zouden gr' ~ IUn Ju!
1Ilu.a blooi - Hut , I ~..,q til ...

_ 0lIl IlijbeJt.okateo aan t.c loa Cl _ L" boet
EeDlp dapn pJecI.o wer4 .. 11.....,..terina -.oorioofL QDL~ Imm~r. nl ou t ne v

uá ~ te ~~ .dIrifta ~ te verdraai. I d&L" uuder:'
onder n.onit*-bap ..... dr. UrGlliIID. .....1II'.-t~_llW ftD ~nst den ~'Ot.-d.. ,J 'l&&ID

lbW .... jp.r~ BID OOaiU..... - -- bODeD beuadtlden Het"
~ cloaIaDecJe ~~ .......... -'W~.Jiefde" dWl om met ..tgu~
_ ~ If'~ ~ -vu op den t'OOnpoed ~&ll "In wed.tIle"",,,,-
1riICI8D ai* -' CIeae Iieche te dOeD bebIIen. ...oc..1 --- die door ZIJDe g.Vvn zullt. COOd.

wordt beMboari all _ 'rall" t.... -- -- bet oad ..... l,Ix en de gudad'e!lIt ....
ftD Bbod.. ID 't Barkl1 w....... 9OrcJert. ..., ~r sich er m t< "'rbIJ~

.. la ... claittlelUk uti &bOdeI .. -" OD' dat uder.n daartoe ID .taat ""kJd .Q~
eli del_ waar bij eD 'I'elllD m18lCb eu I un pbchl ve.

&I111II8I1 of bet vermogen dUM"" UI~t bezit"
SOBBEIlfEB Eli SKUTS

De heerWD 8cbreiaer 4111 J A.. 8aUN werdeo
-aiItWeD door eie alp_' Booda...,.ct.
rial ..... ut BoodIfaDdida-

RHODES EN OATS

De beer Oata II dezer clqwn door K.aap.tada-- DUI' Namakwaland en bMft aan eeD... rteren ..oordiaer van eie cape TIRIi!' ..erkJ.rd,
dat bil door den beer Rhode. ae1ut il de ver
klarinl van eien beer XertUDIID, dat bU(RhodaI)
£10000 ID Nunalnralaacl beeft DltcePftII om
de maan om ta koopeD, '- oatk_ De
beer Bbod_ ontbnde da, hij MIl enkele peDIIY
ID bet Iud he.dt geepande8rd Kaar de b_
oata voetri .. beel ontlClall.lq bH dat bet -oae
Ink II dat de beer Jrlem_ li..OOI had op bet
felt dat De Been PId ID NamakwaI&ud ,-PAIl
deerd had ID 'ferband met IDIJnoadet'IIeIUIIII!311.
hetveen 5lJ ook gedaan bad te Beaufo"
W." Herbert, Bay, Indwe en udere pJaat.en
HIIII Er zun meer "UHIl 010 eeD varkllÓ te
dooden dan door hem te .. urgen segt eel1 Eo
geltoeb !!pf'Cllkwoord

Verder maakt de beer Oata er geen gehellll
vaft dat de heer Jlbodea bem bet aanbod de«! de
helft ftIl aone (Oat. ) elektie ko.teD te betalen
maar de beerOate, goede 111el,.. eillerde W&II t,IlOD
Diet de kHlHn 'VAD Namalnralaná, o. &OD begee
ng de beareD Rbodea en Oau te hebbeo all
buoDe 'fertegenwoordlge... dat 5lJ ben 1100der
moel"" of kOl!ten &DlIen mbrengeD? De b... r
Rhode. acht hot dan ook ulet een. uoodia' de
k_rs vao Namuwalaod me' een be_Ii en
eeo toeIIpraak te venltll'8O 'folgoDs eeo bnef
un zekeren heer Dean • .£10000 III de kleuf
lioehng IlccJrCuleerd meeDt bU moet vol
doeDd" ZI1n I!:emge pooden van dat bedrag wer
deo uker b...teed &aD wat vuurwerk ter eare
vaD den beer }l"rnman

't Leven was ondrageUjk.
CBJtONI8CBE RHED1\TUK HAll

HET LEVEN VAN on HUil
POTGIETER' UOIlIJI.U:

JABEN GEBRuKE,.,

VOLKOXEN GENELEY
Dt>oK

DR WILLlAM.':l I I\K IG.!J
IN VIn' WEKES

EEN WONDERWERK TE I v fLHU
STROOM

De beer J J Potgleter <an 0< ~ ""'"

Hotel, Potebebtroom waN buna un d J~
d. déoda gebracht ""'u t!lol ~dt>lCll G ""

rhe~k, die vf'6ellClUk. Kw,,", u d._ aa
dar UIO'feel -amp m dil IanJ 'cr", r£ailk [II
II nu aadennaaJ eeD aterke gewool er ' •• k-,
longe lII&Il, en toeD bIJ door etu v ",!.ow"",
dlger beaocbl .. erd go! bU h. \ l~tuJ ",,1"
lijke YéInIlaC VIID &lID I Jden cU u Cdk I",
alel,Olt de volheid &lJD8 blU'tel ,n e I Np dal
andllren, buocbt lIOOal. b
onderriodma mogen trokken

Omtrent dne Jareu geledell
Potgieter reisde lk vuel lO ue \
bell!iheid noodzaakte mil dlh
achtereen 10 karren "n I< P' rd
daar Ik 10 W86r en WlDd m Wu~.. 1
Ik dlkwgls dour en door na t n
mUDe DIlI<J kllledereD aau m u I
Het geYOlg Wlll! dat ,k de ,,,ck u I
oon IW&reD aaDval van rheum
lJe punen .. arun et .. t n ""
beeneD maar traNuwll"" II I.
op toldal de nak en het geb""J I a n .1
de ledematIIn werdeu .... lIgc""'l I. ""Jp Ct:!;t1.
eelllge dokten, maar Z~ I<oddol !Il" ~ U woO
du.o liet Ik mnn Vrrlgt.ut.sche bt: ZIJ! I I t .... tO

kwam naar de Tratu!vw.- ,.."'.1 •• 1\1 ri<>
dorp en later naar Potclrehtruow d dorp
raadpleegde Ik den dul<l<:r ru ar ve~ech
want Ik lag dlkw J. te o..J t

oot..nchap
Het ...... albler t~ I Id ~Lotr", ol J. I ".".

gebeurden WU!"ran II n R ertell lJ.,
rheumahlllr. Villi "'11 later z ,waar 1I4U J. ,
III bed voor drIe rnaalld. 1a~ g,.Jurou
ken tlid ,k ..an pI" nad t
durfde mIJ ba ... t UI.l "'wt:ge eli

de PUDeO """"li z()() ven.< lu Hd L
dat OflCbooll Ik gelokkIg wa un ru I •• "'.
hu .. ta 'ferkeenm en ol I u. ie...... lJ... I tO

koo Ik geeD vf!rhchuoll rlIU gc \1 JD '" ••
verdwecu ook eu allctl t(,! .;.tUle gevoc~l ti
dat bet leven mu oud ru I l C ij.

rled de heer J Kil !lear ;).u" J rl 0
W IIhamw PIDI;. 1'111. It pr Leure J" ...
ik Dog t.. h..d.<II "en ,wa e I Jer Ik Jr ",.ro
de ,,11I~0 en ~H>elden >J>o<.-.1,. Ja I.
verwlUderd ..n BIDDen lag u ~ ~ k u
oh bOOD Ik nog ",et loopt: I k n " n k lI<
eD gevoold& !UtJ £ooveel bel<r \1 n et u.
keerde terDj eo Ik kon WilD ...dscl gc """
~a IlOi um""""l drIe weken godur ... o ... I~cn
tud ik de pillen geregeld g~brti Ine gt "'Ide ..
mu .olkomen IfOAOnd ~n b, ~ ,<
!Cvi< maar Ik blllid nog wot lar ger .au Iml hel
gobruik un dr W illiamo PInk PIll lt~d.a ti:
overtuigd ...... YaD mIjne ,ullo.ome t g~ 1 g
"n dat ik geeD Treeo m~r • .or d < Nt:hr ""_
Iul<e rbeumahek Iuod te k"" .. ltr I l. DU
Vler mu.oden dat lit het werk L.rvau< c" "d
sinb olet de DllDlte te'""l(kl't!nll!-: der k. aal
ge'foeld

Of Ik ..an andere herste1lmgen " b geboord
W"I &UIIT .. ant ik ral eens aaD "" Tn< d ""D
boUel nu dr WIlliamo Pu kP IL. oor '1 n
vroow die Ilek te bed voor m.,. d .... ".,n
maand laa, en hIJ ICb,.,.,i mu la ter mu d&llkeo
de voor dë pillen daar de daare vul KuWe. '"
door prMIKn .. erd.

AJ.a eeD amid .. 1 "oor lumba;!o rhcumalJ~k,
Denralgu., llelatlc&, uthulA ur 'IJ[ L l. c d.
eu\'ele gevolg.m 'raD llliluen... b"""l .u"
Jrooru r.Un dr \\ lIl.iamo Plob 1'111. I ur J ...
People D1IIImer falende \ "rkocht do< ral ..
handelaara of oe verkrugen van dr WIlI.Dla
medioUD maat.chappu 4j Luugeatn.at K .. ~
.lad potItvr[) -6 bott"lo voor 17. of c." l",tlt:1
.-oor Je 3d ZIJ 'UO OOI •• 1<.". mlddt! \ >ur
lad.-"e of d).po!"" .. houfdpUn luver~lOal<
Dwr ougeet.eidneden t.erJlij! ot doehne a.
heid, anenua, IDIlOmDl& (.lapeloosbcld) , cl
ale voor hUldkwlllen .0<>lL!. OC.... U1& 8 ruf ui.
elia en kwalen van hel <elluw!;c'"td LOU.I, Kt
d ....Jtelgke beroerte Ill<ul. "I ~t \ !.<J' Uan.
Vrouwen leiderniu &Il1I kwalvl elli' ,,",u bun
g_J.\cbt v adeD dunn """ wk<1 Il IJd I MIlD
aeo 'fernrakt duo ", cr"or~ vf uugo:rcgcJd
heden .. orden lpoedlg d • r bel gul nui er 'fan
De.. wld -ADV

BRIEVENBUS

De heer P J VUIII6r aebrntt van RllIt en
Vrede Jagemqllteln dat de lriezlIrII VlD deKaap-
kolODIO thanl alles ID hno 'fermog"" moeten doeD
om den 1D.loed der kapl\lhateD op onze puhllek
t.e 'ormetlgtUI E ..ndacht DW\1rt macbt III

een wachtwoord Yoor on ... olk gllweest eo be
boort tban. meer dan OOit te 'YoreD ID b_fe
nlDg pbracht te worden N lemaod behoort
var. de .tembus te hili ven un "Jn @telD voor eeo
kaDdldMt der tegflnpartlJ UIt te brengen__,__

Elln ware vrleD~""n land eo volk IChrl1ft
UIt I durtnl<l ::iterellbollCh dill h" het DIet
• a1 lI..do0;len dat ""nr J lelDe verkoaen zal wor
den Hti moe, t dat het gebeel Qnwaar I' dat
Jo gekillurdeu ~(eD 'foor beOl '110 WlLDt, I) ver
.taan beel ~d dat bunnd btilaug,n eo die vaD
ue oude he'I!ÓlklDg der.eltde Z'JD A 1180 znllen
.amcnwork"n om de t .. "" oudll led~n herkozen
to kru~eJ-

(\"-"."0." beplett mot warm le de kaodllia
dan beer A C Kocb en "'.Ollt dat

maD UI voor pe kieaafdeehog
D. beer Kocb beeft reed. het

van %1n ware Afrikaander
I.me tt>rug t.. trekl<on teo gon.te
van den A Smo!>1 Onder de omeun
dlgbedeu achten wu bet onnoodlg de'"D brlet
te pnbhceeren

De hoer 0 SlUIter nn Colesberg scbrUft
Wal een oaarbCld Afrika .14&1 op den rand
van een ollpeilbareD afgroud en dit allee door
céll man-Rhodes Venchnkkeluk! Nauwe
lIJk. II bU oDtm .... ktllrd of bU ..erkJaart Ik al
bet weder doen (op een andere WUH) eD dit
wordl Dog toegejuicht Om t6 dwaleD .. meo
IK:belUk eo vlltgevmg III mogeljJk als er waar
berouw II maar boe gedlULO ab de man voort.
gut met Z!JD boos work' Eu dit eeD man die
met gllid wil dem~ eD aDdereD ver
dooleu om Z1cbaolven te vllrbeerluken'

Het versJo 'fan Plet MUlIllo III vol beeld
.praak eD daar wlJ niet HIla kUIl neD Pllbhceeren
de be\ee1<eDIlI waarvan wIJ wet verataan moe-
teD WIl opname van dit atok "'!preD

J M van Fruerba~ ac:hrUft ID t Engelocb
oVer dil vergadllflDg die aldur toegesprokeo
werd door dOD heer KDhn HU meent dat de
v..... koorn en WIJnboeren tbaba hand &all hand
behooren te werkeo eu eIkaan handen moeteD
sterkeD De opnebtmg van do Rbod .... unie
acht hU 81D oDvergeellvke poflng om verdeeld
hllid te 1&8&18nmaar bu relooft dat het plan
Illet zal gelnkkeD Omtrent oDdorwlJ1 meeat
bIJ dat er vendui gemaakt beboo" te .. orden
tu,schen t ooderwus van blaak eo gekleurd
Eon leder klu behoort voor zichaelven te be
talen

Gehnuk pen clnrdtQ_ WedlCtl0en en ".or"
laamde gen-w.t.delea
\\ at la Ir een &Ild"r "",Jd ..1 "urdO<'r k

<eoslU6t ~n kradlt kanuN ht-' orden:! "ord.'
en de roodkJeutlI" wangelI bet """"U. vu lf"
",ndb. id blirkNf8ll'

Zoker t r.. een I o'."n, ODI<Ir.l<l<ng ifC
dun dIe )u'" "......,1 ..u al ka !.ouI!"'P'" 1Il'0r
den op be'&;oon , JDI'lk""

Maar ""a.t tr 'f'BU al. k l"ur ",.,rk hr. ~
dooll ~ lIJ

Uet komt cr u,~t ..1' .... , t I I .Iud ~ f
hoofdw ..rk hodoeld .. n:lt uf £< Jf,
van bt.ld"u jluta .Illdt clIO .f.;r
Yerm""Jdhlll 'enrvolg I ft
beId voor werk of beW,*,1 ~ el Ir:
ontdekJnng waarop weN g ~
bulp ..erleuneu

Acb I maar ik verilll'~ .la 1. ,
r.aebt III nlOta hllt..rs of uu. li'
aan dllD aotIereo kr.nt 1<l•• waK
dend Hebt u 100 I.....

Jl' aaD uwe oobot.fléu hn IJJ r
daan word." De lit Lu'gel •
kun.lJpn eJl bot pul lI<k , J
d,

\\ at hewU_t dl. il~t UIU II"

UeH ."'''I)ot dllt Ir 1 Jo,
voodll""endell drank , ut d '.l
\' "kracht ellil~u.k:I:'I:1 J <" .~l
1II0t ,,.,.wnd.1I

HU belpt bot ver r
scbatbitar voor maul c
vroUWlID 'fW "oaH I>

Een leacbt corTel1pondent IK:brUft UIt t Ah
walrdIe al. een ooafhaukolUk pettIOOu over de
Bond.kandldaten aldaar Wu geloo ..en DIet dat
hrt doel wunlaar wu alleD .tre'fe~e~
zmdheld-door de pubhkatle van der.eu bnd
gedleDd &al wordeo De knt.lek. tJldtln W&arID
'11'11 leven elllChen dat WIJ alle onderhDgo I"
schIllen &UlleD J"'Jl&geve. om 0l1li volk UIt de
'Dael l der kepltahBI<JD on hDn ba"dlangon te
redden

De won<ier9Oi voedenc1e
draldt (il

Muit.. foro duct zlcb boorel over .tode,
ter. gneven In verbfl4ld met d .. Jonll.t a1re
nomen IDtermedDll'e n A. examen HIJ klaagt
vooral dat de vragen In bet I1olLwdJoeh G rleluch
en IICbeikunde te nnar w&l'en eo moer bedoeld
WUrm om U1~ te "lilden wa' de Itudent ,,~I
kende dau bet tetzenoverg_telde ID mInder
drukk" t"deD roudell wIJ ZI!n achruveD ID zIJn
gobMI DIet lITUIfle geplutat bebben doch met
de algemoeDe erektie )I on&e plaalarUlmt- te
00 perkt tuik. te dDtln

Cectl znn &otkraal doet <><IDbo.roep Op de
I"erar"n d~r kerk 010 t.oolJ manmoedig voor de.
dag Le komen en too te II"D dmt menneu vao
karakter tlU berin .. 1 gekolen ,uilen WOrduD
HIJ w"at hen up BUbelaob.. voorbeeld811 eo
vraagl dllD of III zullen ltil bluvt!ll all de .. lektie
moet be.h...,n of bet voli: zal vallen oud"r deD
IDvloed Yall deo MamOlou dienat vau oou
daaeD

UItkIJk ICbr~ft dllt bU vernomen L.... ft dat
JonpllDgen oaar t land VaD bedl'Ofl (Rhodella)
genomell word ..n Men &oit dit &IJdaar ilULO
werken uwv wat dat werk II w .. t hll DI"~ en
de ,obeale &ea" komt btlm _r acbterdoobtll
voor IIIJ zal IUn oog er op bODden eu waar
schuwen walloeer Doodig

Len eorflllpoodllflt 011 Grlkwlllaod WOIIt zend't
0111 een oproeplD~ aall du ~tell>gereobtÏjde
Afrlwoden eD allen die bet weimeeneD mot
en. land ..n yolk W&arID bJj op coDltltutloaeeJ.
mIddelen ..an de kDr,II.aI .. teo wU.t 0IIl ona te
ondururukkeD 1)e R lodes ngb.mDIl mott op
d~ ku_ut "liJven umdat m"n beter III Itllllt
kiln znn de onderdrl!kJIIDgopuhttek UIt te voo
reD Hu wlJot mct nadruk erop boe dat de
Afr k~ tn.eJ,. I .Ir I un ui de "ndere uw I)".
.. III d .. " ml.lukten VX-dOrultl~ cr op uil lIJD om
de menlCbeu t.c mllllcldun II" n"":nt bd .,,,ne
alleracbAndelulutte bandelwJllO om 111 den &nd
t.c bluven eD daarom de Rbode. DOle op te
rIchten HU boopt de kIezen vali Barkly W ... t
lullen zich niet VIUI hel reclllw 'po"r lateD
laidllD

Ook eeD .chaapbocr IIChl'lJft nit Caledon eD
geeft deu h~r Do '1Ihel'l. LW Jl our UD
leidma VIn dlun. Ioc8r raak In bet llOOi!erbols

de braodllCktewet den raad wat ltadlger
over de khppoo to gun l>e beer De Vilhe~
bad verklMrd dat er reen braDd&lekte oudil'
&go vae _ en acbl'lJ'fef III!!' laata&e week twee
troepen achapun 'f1D deD heer De Vi1Iitn ta
l'Wdenberg die de branduek .. haddeo Hii
heeft ook tall lIeloofwaardige penoDen ver
nomen dat bet vea op de "OOIIplaat.a VlD dea

De VilJlen ODder order vu da u..peo-
.. om ~ te",remt.. Koe lII!Iri.de
De VIJJiIIn .. W_ lDft ... 1"II'&III'IAI
pIIi •• U



OTleK ii,.here~"'_" that. aUper
~IOU ~ud ta...." on the .....

,ad Dlwlllaul &ada, In &lie
of BUkJY Elft, -,nth <_Teh...
~ wIthout leaden,i in 'r'OId

IMmeof -en, snd .bIOi an,..
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""Aan Bouwmeesters,
J\E som van vijlen twintig ponden

,,11 stg. zal gegeven worden . .
een plan en door de

, . goedgekeurti, voor
N. G. Gomoonte_ te Petroa~,

O.V.S. Bijzonderheden, kunnen bIj
, f deJi ondergeteekende vernomen wor-
. >d~n, aan wien gezegde plannen en

&peoi!icatiën binnen Jel weken
··.moeten toegezonden worden.

. W. ROBERTSON, .
Yoorzitter den Bouw CommiNie.
Petrusburg, _

Uden .April 1898.
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