
A.NDLIJSTEN.
I ~l, va r , 189S.

1/~/l"'thd(e ...
IV IVODl.·!I...
I' :'iel
J PUtiCh
T r,~d;a '::.

I
) J YvDn~ ...

~ v )'. ,eken
lo: lo.. .',.

\! rldrlttK'8 ..~
[ ";n~t.

A I.-:! 'ii)!
)
; E'I'IIl.&ble

n I·~mpen .•
[l de Villi" ..

!, '-"t'rall!.
II H""".. ...

'I," 'l·I. ,·bt'!.C''J6.
)
~ V" dqlmdern

~bUtd
Do 0.

"··PlCbeAl4
Alben
N& ...

J ......... YilIa
,1Ibftt

Do

Alberl

Caledoo
LadiamiUt

B.I~"'70

Kaal'"IAId

riten",,_

... Kenbar..lt

)~)
)

l1 ...

,; .\1 \, KT, 1!)9~.

f1'iI''''''''~
~':-';I'~~l' eankr
W ){r>one ...

H.ak.IoU
\ ir'ku
K H.nb'n~ .. ,
f( _.\r ter-ne ..•

r \("C'ult_'uraltr
!{ Hr .....be '.
Ll A~p6;jng ..•
; ILIrue,!,
w )Isr,b .. ,
:Uatd I'

SIlIlO" ....
Pbilip·. Tn

K&aP-GbeAtd
Do
Vo

M&lm.. b1uy
KaapocbeAld

Do
Purl
K.u poe b..&.td.

Do

\I \::.j.·~/)n Rbode!
l '.I,·r..lrn.

. 'd" ( : .......

il ,..
~. .\1 u I," K.1\!,ptooe.\.[d

.'.,.~, \\'. rce-tcr
'I Il I rOl b.:_I\'Ij'i",'t:eAf I

LJ'J
1; ": '~ , 1) I)

1': .~I!,.tbd
" .',1\11 \,i,jJ-lbHr'.;

, , .... lJ.·· [Jl)

. I; 1 e ti

'.','"" .'\ vm- r }\n:Lp~:,.d.,1

,'ur..,.:!' j; uatf·Recl
'! !,! \.; ..nt s OIl

" J:" 'r"rd K""p"cbe AId
',', lr "l~ Iii ,,"Jre~::5rer
, _. J K""p.cpe.Ud

J·.e ....r"\tr Swellc u iam
1, ...-0.;" '"lo

'.li' }\i;\.:lpscbe A.Id
~ , ' ... 1: r- i< r Do

Ren u Ior t lV:
-n ; ...lbany

rIl.} Wt

Il ...'. I.'Jl1d,lO

I I \' ~

• I,'.' rt () I.( :
~ \,' r.'[
('··\,j·t ...

-, .~, " I' jOo .. t , I' \'

... I',: I' : Jf"I)t,'I'~
" .. ;,"1 1;- 1',)

\!":-,\<'I D·)
, .',,~"r A : l., -. t

\ ......... .: \!.L1me.··}IIr:

I i ",Hll '-<:_\ ;

<.'!.: ..>6 .

\la ..:I·~l ur.
I,,,

f-.. 'L";' he j:J
'I I, 11.)

l \ t\)' [ i ,'I :.I~ ,

"P ,l ;;t. a !

lf \ mesbn r .

,I,

'I . " j, 1

·r·>t.:_'l'.ln.

OldAS KE.ATlNG. Londe2L

mmler w utODsemlortUl

STIGD 5J JARE.Y
" Horolo;;£· en KJokmak;:.1I
C;·6;,"'&U /Ja rl,_gltraal,

MORRISON & Co.
\',·rt00nen prachtige waarde in LINOL1!lUlIS, Vier- '
bntt' Tapijten, 5/11, 7/11, 10/6 tot 75/. stuk.
Jlt'ur Matten, van af 1/- tot 6/11 stuk. Gordijn
I':den I, Il en 2/11 stuk. Horrockse8 A. Calico,
;:! duim, 11/6 per stuk. Horrockses A. Calico,
:" duim, 12/6 per stuk. Orewdscns Calicoes
t'll Fiulays Bedlinnen tegen de laagste Kaap-
~tad,;che prijzen.

Probeer ons eens, en Gij kont Geld beSpareD.

VlêcII! VIseII !
Voor uw Tafel en voor tiw W

Snoek. Geelbek, HardrfS,

MOOTJES VAN MACKEREL. ZIt,
- 'VI~CH. G EEL13EK. ES 8NOE~.

r ~.

Atlantische Visscherijefl
P.K. Bus 35';, K..uPSTAD.

Pakbllizen :-Tcgenover Thesen's lIout
buizen in Prestwielt Straat.

DEEL 69.-No 6,579.1 1898.

Publieke VerkoopiDg"....
VAN

LOSSE GORDER&1, ENZ.,
TE

I~LEINMELKBOSCH,
MIJ Blmlberg, lupsche !1deel.lng.

DE ondergeteekenden behoorlijk
;:l·last door den Heer Stefanus

I'ml", di& op vertrek staat, zullen
wrKoopen ter plaatse,

OP

\\ I ir:~~D.\U, 13 APRIL, 1898
H:\ 10 lRE \'.11.,

Levende Have:
~ I->r<l·kla,; Ezels (4 tot ó jaar oud),
:.: ~"I1~" Ezels, 4 Ruin Paarden 3~1:ITll'", 1·~ Koeien (nabij kalv;n),
~ :-;,·liUone Vaarsen (2 jaar oud), 5
,:l[i,) II jaar oud), 1 goedgeteelde
H' I, 1'11) Schapen en Bokken ge-
"":.:~t \'001' den slachter, 1 lot Var-
f...l'::.":',

Boerderijgereedschap :
1 Ka]' Kar, 1 Schotch Kar, Tuigen,
Zt'l:'lJlnder Machine, Ploegen,Eggen.
Zel"'!l, Swingels. Kettings, Graven,
1';~M'!l, Jukken, enz., enz.

Huisráad:
lil" ~ewor.e assortiment Voor, Eet
t'n ;:;1~lpkamer Meubelen, Keuken
Hcncodigheden, enz., enz.

.J. J. Ro~eyr en Zoon, Afslagers

Puhlieke Verkooping.
III den Boedel van wijlen Mevr.

G. s. J. MAILUS.

DE on,h>rget€ekende, als Execu-
teur Datief in bovengenoemden

bo-del, zal per publieke veiling ver-
koopen, te

WILDSCHUTSKRAAL, alias Diepkloof,
District Clanwilliam,

OP WOEKSDAG, 13den APRIL, 1898,
to :1 uur voormiddag, de volgende

Lo••e Goederan.

~.·,'ISlacht en aanteel Schapen (goe<l
vet), l-k slacht Bokken (goed vet), ;)
aaokel Beesten, I Merrie met Veu-
l-n, 1 jongt' Merrie (2 jaar oud), 1
jlJllge Heng,..t (~ jaar oud), lopen
Kar op vet·rt'n,] enkelvoor Ploeg,
1 Paarde Molen, ] ZaJel, 100 voet
evderen Planken.

Boerderijgereedschap :
ZODals (;ruven. Schoppen, enz.

Hu.l.ruacI.
1 ]\J,'ederkast,6 Stoolen, .~Tafels,
Ih'lhH.llk, 3 Katds met bedde-

J.',) •. ,j, ~ ~('llIetgeweren, enz.
1->1 \I at nog verder zal yoortge·

b:'r1l:.' wordell.

D. J. A, van Zijl, Afslager.
A'l;_r~bllrg,

:_!" -'ban, 18~'b.
---- --------

BENOODIGD.
Een Hoofdonderwijzer voor
de Holpan Armen SchooL

Al'llLIC' ATIES Rlechts van. ge·
l't·rtl ficeerde Onderwijzers

I ,ill!! cl, 'ur de Commissie worden
(',::Y;tng'l'n voor bovengenoemde be-
II-!~k IJ'" niet later dan Vrijdag,
'II) \ 1 '"- . t'l.

:\;.pllkallten moeten de Holland·
,,·i., ta.al kmlllen onderwijzen. Ge'
: ..i.;·,·hl'ltkl'l \'ereischt.

:-'a!:ll'l~ £8u per jaar, plllg twee-
d·'·'["Tl lkr .'chool_seld('n. (tee ne
\ '.'1':, ,(' \t'rh<loging. 'Verkzaamhe-
f!, .. ! •• , aan\'aarden op 1 Juli. ~\p-
1 ~,it;, 0 (Lo worden gezonden aan

A. D. RCt:lSOUW,
Secretaris.

li· ,..",. \'anl Hl>er Diggings.
> \I"art, 1.~~It'.

BENOODIGD,

EL\ Tabak Boer, voor een
}JL!at~ in den Vrijstaat, goed

\ ..,,'I'l'!i \'an water. Doe aanzook
1, Jl!'. li ondcrgctcekendo,

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

Oranje Vrijstaat.

TENDERS.--
~.Montag~ Municipaliteit
TENDERS worden' hierdoor ge-

vraagd voor b.et maken van een
opvang reservoir en voor het leggen
van 3t duim gegoten ijzeren pijpen,
voor het vervoeren van water van
uit de Keurkloof naar het dorp
Montagu, een afstand van omtrent
3~ mijlen, en voor het leggen van
pupen langs de verschillende straten
daarvan, en binnen een dam te
worden gemaakt boven het dorp.

Plannen en specifikatiën kunnen
worden gezien ten kantore van den
municipalen secretaris, Bad Straat,
Montagu. . .

Alle tenders moeten den secretaris
worden overhandigd np of YlX')r den
15den dag van April e.k.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.

Tenderaars worden verzocht ter-
zelfder tijd te verklaren tegen welken
prijs per voet zij gereed zijn om één
duim of driekwart-duim pijpen van
uit de hoofd pij pen in de verschillen-
de huizen, insluitende kramen en
voegingen, te leggen.

Tenderaars moeten ook melden
welke securiteit zij bereid zijn te
geven voor het behoorlijk volbren-
ken der voorgestelde werken.

Op last,
J. HAMILTOX WALKER

Secretaai~.
Municipaal Kantoor, Montagu.

MGGIVERN & HENRY
Hebben pas eenige monster ont-

schepingen

WINTER
GOEDEREN

Ontpak t, en verteenen nil waarde
zonder precedent in

Nieuwe Blouses
Nieuwe Cost u ums
Nieuwe ~I()deartil~elen
Nieu we Dresstofleu en
Zijden

Nieuwe
Baat jes

Nieu we Corsetten e Il
Onderkleeding

Nieuwe Kouseuv-aar
en 11andschoenen

Nieuwe Kombaarsen
ell Flanellen

Nieuwe lleddespreien

~fantels

Alle soorten Huis Draperien.

W Bezie ons monster voorraad
Winter Ores ~Iaterialen, en geef een
proef.order aan onze nieuwo Dres ..
maakster.

Wij waarborgen satisfactie.

McGIVERN & HENRY
Hoek van Plein en Spin Straten,

K.A.A.PSTAD.

PLAK=PAPIER.
Vóór gij ergens elders koopt, schrijft

eerst aaD

GUSTAF ANDERSON &. Co.,
35 LANG STRAAT, KAAPSTAD,, h .

Voor pat'ronen van hUllne prae tige
• I

Plakpapieren.

VERF, VERNIS, en SCRILDERW AAR
TE(Jt~S ZEFR Illl.LIJKE 1'lwzrN.

Een prachtige assortiment Lin-
crusta, en alle andere soorten

Versierselen.

Gustaf Anderson & Co.,
35, LANG STRAAT, KAAPSTAD.

Een Vogelhuis te Koop.
EEN groote Vogcl Kooi met

raro Vogels.
Doe aanzoek L. M., dit Kantoor.

KAA DOND~RU1G..' 7 A·

AAN H~'T

PUBLIEK.

SPECIALE KENMERKEN.

Voor gij ergens elde1'8 vel'88llureert, zendt om onze Prospectus.

DBJ6!(_ 1!L ..
_eIa,:n. •• q_e

PUBLIEKE j 'VERH09PING
'" __ F"'.; r,

LEVENS
ASSOCIATIE.

VAN

Vastgoed,Levende;BmJ lM'derij-
gereedscbap,

JelUiE ZUIVElUil ZUID 4J'1UK.U.NSOIIE INRIOIlTING VOOR ONDERLINGE
LEVD8, ONGELUK., 'EN ZlEKTE VERZSJtERING.

.VOORUITGANG VAN-HÉT LEVENS DEPARTEMENT.

J. U~' OuLa! Pou_ I Totaal Jaarlijkocllc 111iochen .i ~.cn,
clndil(t-n,lc van I Bomme.. I'rwmu' Lithe"""ld. Foud •.
IJccelllhcr. Kracbt. I V" ...... urecul. InkomsteIl. I 1 _-- ----. -1-----------1----,

1891 i .346' £126,226 £4,364 I Nul. £2,021
1894 l,67d 667,700 21,996 I £0,064, 24,017
1897 2,771 1.107,974 36,173 I 2',130 76.082

e'nz 'l' fftlIf·U .:
TE

Afdeeling 'Worcester.GOUDINI,
ALGEMEENE SAMENVATTING.

Nieuwe Levensbes ..,ghei,1 voltooid in HW7 £206.425 \ JIc<Irn;: .)IUIrlijk>cJtc ~nkul1l.lcn
Nieuwe Le ..en ... Preurien daarop ~,388 lk~(lral' KL""ChclI be.ne ld .,.
Beuten "·,",'end ''I lM:l, ... 3.392 Ilodrn~ VOl"Iset, 1~~7 _

Yermeerderuu, Mn Fon~lM:n 1.";:1.

£52,004
62.261
79.191
21.001

I.)E ondergeteekende heeft besloten een gedeelte van zijn Boerderij op
te geven. en zal op .

WOENSDAG. DEN 20sTEN· ..:\PRIL, 1898,
BEGI~NENDE 's MORGENS TEN 10 UUR,

Publiek laten verkoepen op zijne Woonplaats "Boontje.
Rivier," gelegen als boven, lt uur rijdens van Worcester.

Vaat.toed:
Zeker Erf, met daaropstaande geriepijke Woonhnis; Stal, onz., ge·

legen te Rawsonville, zijnde een der beafe bandela-etanden aan de Hoofd-
straat aldaar, groot ti05 kwad. roeden en beplant met eirea 6,000 WIJn-
stokken. Hoofd Kantoor: Lager St. George's Straat, Kaapstad .

Losgoed: Aanzoeken om Agentschappen !lel'Taagd 0011 O1Iflertc!lenwoordigcU DUtrikten.
LEVENDE HAVE:

Alle profijten bchoeren aan de Leden. Levcns-P'"'IiMCII r:ijn welbekend. en on(,lx:i~.hh!lJlr 1'D.1_l Af
lien uitn·ikin.:.."1'1 ,t.tum. MGti~bcillJi fo\cc&.IC TOOr totale A~h&Jft·N.. 1.~uitcJlJ..'\."\vone bln!jke;;'l'rL'llut'n.
~r~eiallJ Kinder l'olissen Elke Hoort Levens, Ziekt~ en Ongeluk I\ezlgheld ,"crrleht op de ~)H~tlt l~lptJ·

Init" planneD. nfzonderlljk of temmen. De" 8outhern'," yc",",uigde Levcue en Ongeluk Poll. 1. de ;("c1.

k.uop~t.e cu be-te protectie ooit nan;."Choden.
Nieuw Plan van Geheele I..en1l8 AalJUJ1lDt.1e. betaalbAar Lij Overlijden, ...urborl(llD<lc het

gr()(It~te ns-urantic b:.'1lrag lcgtul de geringste koeten, met het stakun der ptcmlc-bctalmg (lP den ou-ter-
doni van HO,6.;. of 70 jaar.

Centrale Kantoren en Agentschappen overal door ifansch Zuid Afrika.

120 Aanteelbeesten
'14 Trek Ossen .
'14 .Jonge do .. (3 en 4 jaren)
1 Paal' Fraaie Karpaarden (eerste

plijs op laatste 'l'cutconstelling
te Worcester]

::! Paar do. Ruins
Het hoornvee is van goed ras, en in vrij goede condjtie,

Boerder:ljgereedlltQhap::
I 12 Stukvaten valt 5 leggers

2 do. do. 2! do.

I ti Kuip Balies
1 Pera Ml\chiné
Trapen onder Balie
1 Wijn Pomp I

2 'I'rotcbers ' .
2 BrandeWijn l,tetels
2 Groote Zeep Potten
5 Melk Bal~/l Karn.

Manden, Emmers, Graven ~choffels, Smids- en .aadere stukken
Gereedschap, 'enz., enz.

2 Ezels, 3 jaar oud
1 Merrie en V~ulen

120 Schapen en 'Bokken
lO Struisvogels
20 Ganzen
18 Varkens.

BELOOJ.iING ! BELOONING !

Per S.S. Tintagel Castle! Per S.S. Tintagel Castle 1

DIREKT van de .Fahrikanten ontvangen, 30 Kisten Winter Kleeder-
waren, zooals :-Mans en Kinderen Klaargemaakte ~eederen,

Mans en Kinderen Waterproof Jassen, Melton Cloths, LlDole~,
Mans. Juffrouws en Kinderen Stevela en Schoenen. Hemden, Boordjes,
Dassen, Hoeden, Zokken, Frokken, Onderbroeken, enz. ..

Ook een goede sarteering Snijders Stoffen, meteen voornaam ~nJJder,
om alle klanten satisfactie te geven. .

Drestoffen Flanellen Flaneletten in soorten; Chitsen, Borduursel,
f'nz.;Vrouwen~nKind',riousen, en ve-el meer andere Artikelen die in de
lijn van Kleederen kunnen g~worden. .

Daar deze Goederen direkt van de Fabrikanten naar deo onderge-
teekende ztin gezonden, heeft hij niet meer noodig om het Publiek en
zijne Begunstigera de groote onkosten van den ..Kuapschen Koopma~
te laten betalen. Een bezoek zal aangenaam Zijn en zekere voldoening

. geven.

1 Warren
c')

1 Schotsche Kar
lOpen do.
1 Ka.p .do,
3 Ploegen
2 do. ~Wijn'gaard)
1 Err,"e

00

1 Cultivator
1 Voeder ?lbchine
1 Rozjjnen Zeef

Pound Sale.

TO be sold oat of the Kromdraal
. . ~h AJ'"'iI, H-not· previOlw""
leased :-1 Buck Ram, right ear
tail, left ear 8qWlnl behind: jl
various maria! ; 1 ewe. left ear
squares beh ind ; 1 {,WP, left ear
iu Irout, right ear slump; 1 lamb,
ear stam}>,Jt'ft ear cut behind I 4:
various mar. ; 1 lamb, rijlht ear
in front, left ear halfmoon behind;
with lamb, twe ,BqU31'61! behind left
cut in front; 1''éwe, left ear Blit· cut .
front, right ear stump equare in froD~

J. A. VAN ZIJL,

VOORTS: ScI1~e:l..delP,

en

GO Leggers .Jongewijn 1
10 do. Brandewijn I
4 do. do. van:3 jaar oud
2 do. Azijn

EINDELIJK:
; H

,._ -li

Eo Mudden MieHes
10 do. Rog'
Een lot Kaf. .DIRECTE INVOERDEUS,

Hoek van Gymnasium en Main Straten,
F.A.A.RL.HtaSRA.AD.-Het gewone assortiment Voor- Eet- en Slaapkamer

Meubelen, Keukengereedschap, enz., enz. .
P. J. VAIf D~~~RWE.

Theron, .Atfsbagor-,
Worcester, 2 .April, 1808.

Z'V'XD AFR~K.A..A.N.OHEJ. J. en Kunst Exhibitie. (r"lE worden verkocht uit bet
schut op 30 April,

voren geloot :-1 hok reelll&el~
zwaluwstaart, linkeroor
acbter ; 2 bok ooien, stnkkende
looi, linkeroor dobbelsteen twee
haken van acbter ; looi, linkeroor
soeedje voor, rl'Chteroor stomp; 1
rechteroor stomp, linkeroor ~needje
ooien, stukkende merken; I
oor winkelhaak voor, linkeroor
achter; looi met lam, twee winkel'
achter, linkeroor IlDeedje voor;
linkeroor slip, slleedje voor, rt.'cilltelroolr·
stomp, winkelllllak voor.

J. A. CHi ZIJL,
Schatmeester.

Industrieele
EEN ONOVERTROFFEN KANS Grahamsstad, December, 1898.

-V.AN- --------
Zeer Kostbare Huizen en Erven I

VOORI.aOOPIGE KEN NIS GE V ING.

-IN DE- :E:e:n. :E'.:~»3l I~I~ X:E:
STRAAT. ' VAN

I' Fabrikaten" Industrien, en Kunsten van :Zuid Afrika
EN ANDERE LA.NDEN.

Zal gehouden wo t'd~n te Grahamsstad in de maand December, 1998.
Verdere bijzo Ilderheden zullen binnen korl, gepubliceerd worden.

Intl1sscbeu mog,,m alle correspondenties en nage ti OIIltrent eie zaak
gericht worden aail , ien Secretaris. . .

Jo' S. WILCOX.

AANGElOOPENj·
OP 10 December 1897, op.

plaats van den onderp'
teekende 1 Afrikaander Schaap. ~. '
merkt reehteroor stomp met WlDkel.. •
haak van' voor en twee. beiden ge-
merkt R.O. van voor en vam achter ..
De eigenaar kan zulks terugbekomen. '
mils bct~lende alle kosten, en indien
niet afgehaald binnen ocue lDaand
van heden d, zullen dC7.elve .
houden worden voor de kosten.
Botri\'ier, ~. P. SIEBRITS •

dist. Mnlmesumy,
4 April, 1891:;.

LADY GREY BRUG----~-
DE ondergetcekende een ander plan voorhanden hebbende heef~ be-

sloten publiek te doen verkoopen op j

Woensdag, den 20sten, dezer,
I.-Zijn 2 Welingerichte nieuwe Cotta~es pas voltooid, naa rd-en

nieuwsten smaak en stijl gebouwd, van alle gemakken voorzien, w8£rlijk
wat bijzo~ders aan de Paarl. .. .: 1 •

Il.- Zijn 3 Onbeb~uwde Ervr.n annex, gelegen in' de beste stand-
plaat,; van de straat, en wegenl:l dcr7.elver liggfrig·o~oTertroffen. Aim
beide zijden dier straat worden nu reeds sterk g®ou..ro; dus een laatste
kans voor koopers die eene bezigheid wenschen te begi.mJen.

ROCCO DE VILLIERS, JAN Z.

A. B. de VILLIERS & 00., Afslagers.
Paarl, 1 April, 189S.

Voorz. van h('t Uitvoerend' Comite der Z.A.
IndustrieeIe en Kunst: Exhibitie.

GEO. B. WEDDERBURN,
Secretaris.

Grahamsstad, 7 Janu ari, lf ;98.--------------------~----
• AI...... M.

NedBrlandsc. be Zuid-.A1rikaansche
SPOOR~ lEGMAA TSCAI-iPPIJ,' VERS elI E I IJ H.XE got->dc Pf.aat..·

sen in Westelijke l,jstrikten.
Doe aanr.oe'" bij

WILMOT .\: Co.,
Juta's GeLo:mcn. Ka'lf'stad.

Landbou,v Tentoonstelling. TE KOOP.
DE. Zesue Jaal'lijksche Tentoonstelling van het Pretoria Landbouw

Genootschap zal worden gehouden op de Genootschap Gronden op
20 April. De Tentoonstelling z.u formcol geopend worden om 2"'ilur
n.m. door Z~in Hoog Ed. den Staats Presidênt.

liet Publiek zal binnengelaten worden zoodl'a de beoordooling vol·
tooid is ; misschien tegen middag. l'rijzen ter waarde van £1';:;00 wer-
den aangeboden,. en copijen van prij~lij~p. kp-nnen ~ti kantore van dit
blad worden geZien. " i 1;;;) " ; i ;

De Tentoonstelling staat open voor~eel .Ztrid !·Afrika, en goed-
koope kaartjes zullen op alle Spoorlijnen worden uitgereikt. Deze goed-
koope prijzen kunnen worden verkregeq op apJllikatit •.van den station-
chef bij alle Rtations. Produkten en :Levende Have z~en GRATIS. in·
dien on verkocht worden terugvervoerd . naar de Stations vanwaar zij
verzonden werden. Het wordt verwacht dat de vol~ende dag tal gebe-
zig~ woruen ....oor Draf·rennen, 8prin~ G,ompetit1e8 en Wedrennen.
(\\i1ppet). . , .

Bezoekers die verblijfplaats behoeven' knnnen d~zeI:ve verkrijgen door.j
bij den Secretaris aanzoek te doen. V crder bijzondérheden kunnen op
applikatie worden verkregen van don Secretaris ..

F. T. NIO~OLSON.
P .K. ~'.1S4. Prewria.

-
Kortste en Goedl oopste Route voor ~eizigers en

Goederen van de ~ I naar Johannesbl3rg, Pretoria
en andere plaatse.' il 1de Transvaal.

Dageliljksche pt. rsonendienst van Lourenco
Marq~s (Delagobé UIl: I in 24 uren naar Johannesburg
. en 21 ulJlr naar Pre ItOI ·ja.

Tarief Joor R_. DIlli' ~ohannesbarg14 t7L-tD £3 Us
... Pretoria £4 is. 6d.--en£3 4s
'"~ .,..rendienst van Durban (Natal)

tW. Pl'etoria en andere9plaatsen in
.0taf\ie ~ rljataat.

-- ----

YAN DE SANDT DE VILLIERS li Co.,
BEPEI~KT.

KENNISGEVING:
r31ERMEDE wordt lCennis [;1)00
1.~ gel'(:n dat dl' !Jeer DAVID A.
E~IEE!l :.:Is onzen .A~ent voor Car-
narvon en t1i"trtk t IS fI:l:1gtsteJd in
plaats van Ilen het'r C. J. \AS ZIJL
als zoouanig afgdlTden.

C. 1'. ~CHCLTZ,
Sectlet aris..

Kaapstad, 1 April, 1898.

IJ " "
Dagelijksche I

naar Johannesbu
de Transvaal en

. ;



Doodbericht.
·ZACHT in den Beer ontalapen te Wild-

IlChntllrand, Simonsstad op Maan·
., 2'20 n.m., m ijn leede.gelbf, e
eeb..tgenoot DAVID GA!lIURL MALHBRBB.

den ouderdom van 58 jaar.
De bedroefde ech tgenoote.

A. MALHERBE.
(Geb. Louw.)

TE KOOP,
Water-Boor Machine.
Op Vrijda;, 15 April.

T'\.AAR de Aandeelhouders der
V Water Boor Machine hun
weTk met goed succes hebben vol-.
eindigd, hebben zij besloten de boor
te verkoopen ter plaatse van den
heer E. P. STF.T~,Klipvlei. Koeberv,
alwaar dezelve in werkende orde
nrtoond zal worden. Aandeelhou-
ders worden verzocht tegenwoordig
te rijn.

Verkooping' zal plaats yinden ten
.i elf ure.

Op last,
G. Ir. SPENGLER.

DepiJ'teme~t ml PosI~n en Telegraf~n.

8CUIKKI\GI';:: Y"ill: ' .. 'f:nf:\ \'I:IJLJ.W,ES
l',:L~.~\ Il \I.L\.\ i..«. 1 ..~I~

TER alli:cm''t'nl' 1., 1I11, .. _'r\ IIIK \\_\Irdt b.l dr-zen be-
ricb t .t.rt ,'r "ff li" ':,'11 \ rijdap.:. lol d.'nr ..loch: ..

een afle ve:',IJ..! van ~r'v\ il !.. r H, ",,'IIN Il' h.1\..'1.p-
sc.! ml ztr n al\!lv:ll!:"J"I.' ft ".W '0 til t'!! r-eu 'ui·
lecrie van I,J.• \ "1 \.,'), ,T 'Il ruuurLu-e-en t u ..........:lWI,

6 v,ru. en ~ v III "1' " I . I ,.' u»! "I' ,k \..I·illl~·

ae"'1Ug\,I.a.a~!l,!l,:l' ~.",·'.1
Op l·na.~.·hrtrl:l.lf\·!.I: Il I./t·r 111;"11 -r ':""Ill'

brieven ,I'.'f ,I, ·'''1·...1, .l,'~ \~'7. -r.«! \\"r,j"I!: maar
een C',dl-,,_.t.,. \:.:1 1)~ ,'. Ii \ ," !.",t· en muur l.n-.
fOellr.aII'I"I'l'·I':':11 .1I.:~\)!'(".·'I'!I\rl.:,:a..!\\,)r.
den ~tllJ:tnt I,

De we-kuren 1,.,.' t -, [,.1 :\l_',·:n,,'n.· I', ..t kun-
tc-,r aull.:» II" !,'''') ;,1, ,:.tl;' n. nl!'! \'(,I~~~

&lj" :-

Zaal.

, It' I' ,]

, )1 UI

, r .... " .. !, ',I J'I \ 'II

" 1 ,UI '" ; U [I

I·.•I.
\ " ,."..
I' ' i., "

~ \ :"I lf) \ :li
'" \ u-. tot ;0 \ 1::

... \ 'I t, t IV' III

,'\ , 1,1 111:l(J v '11

I [l' .'. \ ,', ;,

- r.i '
" .~U u 'J\ ~ !, Ill.

. J') v m.

TII"'::1'
10 \ !1:. I~, 'I \ ,j •

"1. na

" .. , :)1 •. 1I. !.·t

!L Jl .• , I 1 '\ ~", eu r,,·' Tl o n ;

. ', .',J,:". .". ;,' :1
1
_~,.I ...,.:: : ~;: k.I1\' i

., ... "'.,: k .... ".",0':.I':·'i4
.' t ~ I: ; .'l " \ .•' '. I ii' 1.) ,

'1 ~ "''':1 \ ,: I'~ I ;';'UIl' 'r\.:, i

: • ~ \ "1 \,., '1 ~!\ !
·1 I..' "'1

1! ~I' "'

... :..... ~
Z'lk"11 . T

l,lft.':J \ ,I I' ~ '~J

1:),1, " "'~,!.

t:t.'ll -ldl ,'I :'_
d.,."lr ~~~ ~I[I'~' •

zullen l;t·,' i..~ d'\:'

".1 •• '

VOl n..\..':\,~\.!; i lt!.
.lIa,!" t:.' I,r :' "

lijn, l''I " .1:- h' .
gcw" I ,-,

~an: I, '.' \ I, ",'

Killli,-f:\o.,
der ),.,\
I'LL,'·-
Wlt''''f ! ..

Het l'~J!fr:d.' ~,J, .:'I'a.Juh •• ::1 ~,j 1\ ... lr'''':,\ \ ,I ,'.

Teh~V'a.a(lL;lYI1,'rf'n lt.: ()'I"Ót l..4Jn,I.'n. Klull",'rk\'. lijn..:
"ïllt'lm ...t,',\U ~f(lfo ....·l~l.l','rf ~.llr..al.t_'then S!mon ...·
f5.taJ T.ullen 0j' i •• 'Q',·Ill{t.:Il, .....[II,I., dflt,"Cn jlt'l'p:od "Ju
TIUl 8 ",!JJ. t"r I,) \ m. 'n 'iU! :) n,m. t{lf '7 n,m,

Do.!TI 1,·;:m.afkx!lI.'rt~U .Jl htl!t J).,k. de Kloo(~lraal.
lLl!§tnLaf .:11 1,[I""Il"I'UIII lll,j,'11 :.:,'.Jlllt>n ZIJD,

AUt:' H.lldl:re Ttlr·'_'T'ti.<.iJi,alll"fl·n l.ulh·n op h,'lde
dagen \'11.11 ~ \ ,[Il. I"t lI) V.fIl, g""I" n,J ll.IB. ut.'hahe
llat 0;1 l'a.'\-<:'f.IIla.."U}.ta.: ,It kan1"'I" !"1 Spo..,r'A·'·g-
IlatlOll." l·\'\.'ll ab ui' ~~W'\)11t: "'L'Ck.dageu uI t:'J zulleu
&ijn.

' .. ,

., , . J. ~ f ;.

~ H FR"~l·H.
i', ,~t [D(.'(''''tt!rOenemal.

Algt'ml"t'D P,,"'I}a,nf,)o,IT.
K.... I".t"'l. I .!pnl 1890.

SOMERSET WEST,
Belangrijke Publieke Verkooping,

CAPT. SEDGEWICK, zich ter
woon naar de stad begevende

heeft de ondergeteekenden geau-
torizeerd publiek te verkoopen aan
zijne woning,

~'The Bridae," SomersetWest,.
OP

"i

Vrije Protes/anfselLe (Unitariw'
L-:n,;(; :g8'chod

OP :)!)/ïJE·7:JAG, 7 ItPR/L T898.
I' LE

Rt-,·i:"tll'.'. l.'e.k" Il en ZaL,eu.pn.ken. dl)(lr
I.\. :~ll.lJel'en.

COLLECTE.

l'rij:--i\"'lïnilldel ilig-
lll.i HET

VLEESCH EMPORIU M,
HOEK

,Drae- en Dorp Straat.

- VOLKS

V .\~ ~laftud ag Mnstaande zal
Koloniaal Sohapenvleesch in

het klein lvorden verkooht tegen 9d.
per lG. ,"oor Achterpa:rten en Bd.
l'er lb. ,"oor Voorparten. .

Kaapsche GouVernemBnts.~
PAASCHVAKANTIE [1AGEN, 1

j
89$.

DONDERDAG, 7 April,
~ en

PAASCHMAANDAG.

GOEDE VRIJDAG.

{

GEWOB. ExCURSIB PBJJZBlI .: .: ", ,"~j,.
Kaapstad te 6~5 D.1Il. naar BirLowry'.Puen W.uu.,-

ton Lijnen (ri. StelleDboeeh). ."':i.

I
GEWONE ExouRsIla PaUUB. J'

Van Kaapltlld te 6.55 u.m, Dnar Wellimrton 7""1' ..... ".",,,,..
StelleDboIIch. 1 -

OoEDKOOPE EXCUll8IB PJUJZBlf.PAASCHMAANDAG.
Van I Naar Terugkeer tijd.

KaaJl8tad Bomerset Weet n.m.4.35.
le Slr'Dd. .. ".47. le Kla_. 2e KIII88. .3e·K'_.

7.30 v.m. Sir Lowry·. Pas. .." 56. 58. aL . ; ~
PA.\SCH~L.UNDAG. 4\' /:

Van Kaapatad te 7.40 v.m. en 3.55 n.m. I Nam: Welli~gton. LIJDTi. K~ •.~n.
Van WellingiQQ. te 2.50 n.m NAIlr Kaapstad, vla Knuufontein. . .... .

6.50 n.m Naar Kupst.ud. via St.llenboech.
MAITLAND TREINEN.

Natonr PrijzeD.

Op Goeden '·rijdllg en Paasehmaaadag :1 ~e Gewone Treindienst opphelf~n
worden met uitsondering van den Ui n.m. & rem van Kaaplltad eD' 1.50 D.m. Trem
van Maitland, w elke treinen slecbts tusechen Kaapetad en Maitland ruilen .loopeD.

EXTRA TREINEN.-Op Paaschmaandag znllen de 1S.15 Y.m~ en. 4.00.. Q~.
(~Il\lmtlllbury PI1 Sir Lowry Pos) treinen van Kaapetad. en de t.f'fIinen die .. t4 ..K.a!ap-
•ut! aankomen til 7.0 v.m.• 5.44 v.m., u.·n n.m, en 5.17 n.m. bU het Maitland 8&a&lOn
halt honden. .•

WIJXBERG EN SDIONSSTAD TREIXEN.-Op Goeden VJilu81f zal de 'heiD-
dienst hetzelfde ziju als des Zondag~. en eeu Speciale Truia Al Tan Wijll~ T"lr-

tre kkeu le 7.30 \·.W., le Zoutrivi ..r aansluitende lIij de 7..')0 v.m, (Wellington en' 8.15
v In Sir Lowrv's Pas en Malm ..sbnry ) Treinen. '
. Een Speciale Trein zal ook vau Kaapstad Daar Simon...rtad yertrekken te 9.20

v.m., en van Simonsstad te 5.40 n.m. naar Kaapetad.
Op Peascbmaandag zal tie gewone treindienst opgeheven worden, en een

Speciale Dienst er voor in de plut.8 worden gesteld.
Zie voor verdere bijzoDderheden de Publieke Aanplakbiljetten.

C. B. ELLIOT, Directeur-genera.J.
K~apstad. 5 April, 18!l8.

Nederlanders in Kaapstad
EN omstreken worden bij deze uitgenoodigd tot het bijwonen nn

ecne vergadt'ring ten einde te bespreken op welke wijze de aan-
staande Kroning van Ha.re Majesteit, Wilhelmina, Koningin der Neder.
landen in de Kaapstad zal gevierd worden.

De vergadering zal plaats vinden op ZATERDAG den 9don .April
a s. des avonds ten acht lire in de rookkamer van het Gaiety Restaurant
iu de Kasteelstraat t usschen de AJLlerley- en St. Georgestraat. .

Namens het voorloopig Bestuur,

A. H. PINOT, Jr., Secretaris.

Bouwerven !Bouwerven aan de PaarL
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

Zeer Kostbare Bouwerven,

.. , ,k

Een paar honderd treden van de Noorder Paarl
Kerk.

DE on,l('!"gpteehnd~n hpt prachtigste gedeelte der plaats Vhn den heer
Dl!.vid ~losLert, gekocht lwhhende, zal publiek doen verkoopen op

Dinsdag, den 19den April, 1898,

D. J. SCHNEIDE.

A. B. DE VIIILIERS & Co., Afslagers.

Belangrijke Verkooping
V.AN ZEER

KOSTBARE PLAATSErl en
LOSSE GOEDEREN,

'l'E

KLEIN DRAKENSTEIN·~--_._--
l)E ondergeteekende, daartoe hegllnstigd uoor Mej. de Wed. Joz. D.
.. .Jolïlt:RT, zullen pu1jliek Verkoopen op

"TOT~~NSDAG, 27
Om ~O uur preaie •.

DEZER ,

LOSSE GOEDER·EN:
Kel.,.ler gerl'eJ~chap, enz., i 7.~veIJleggers sh:kvaten, :- 7,('S leg~l'rs kuipen,
.} I'lJPE'I1,~ azqn leggers, 1 wIJnpomp en leIders, a Bali'1"', 1 I'ersrnaehine
Kraut'n, 'l'rpchuJI's, 1 Voermaclnne, 1 \Vagen op VE'erl'O met kafhok:
I Bllggy, 1 Schotsehe Kar, 1 Kapkar, 1 "pan zeiltje!', 1 puar 'l'lli"en
1 pIRnnet pi~g. 1 dubbel voor Wi~n~rd do., I k,t RtellagfJI', 2 Br.ll~ne.
WIJ rh ht,'b IDvt tOt'behooren>!, 2 leidders. I lot mand~ll, 1 ua V"uchttm
Vaten,. 1 lot gezaagde p},ulken, 1 lot Boerder.ij gereedschap. Uet ~ewon('
A,.,;sortuDent . HUlsraHd, waaronder 1 kabmet met zilverren beslag
Ktoukeogereedschap, Glas en .Aardewerk. '

VEE:
.2 Paar Karpaarden, 5 oprechte Koeien, 5 do Yaarzen, 50 OFisan

Koeien, en Kal vers, gesohik~ voor den Slachter. 230, Schapen en Bok~
ken, 2 geweste Varkens en wat n!lg meer zal verkocht worden.

de Wed. JOZ~ D. JOUBERT.

Ds ,VII liBra " Co., AI8IaIBfB.~A. 8.

'[""'.

,'"':' EINDELIJK:
80 mudden Uijen, 1 lot Patates, 1 l?*' Akers, en wat nog verder

zal worden ~ngebaden, te veel om te omschrijven.
A. J. MULLER,

j:." .'

','1 I

E yk & Co.. A fetagers.

n '.' ;,
." i ~[ 1 {l'H , I,LIJI ,..

Huliderpest Kennisgeving.
~ ·>ht!·1~1I)d" ~'L4.~ _

Iml'll:;'J" t~,' ~

IN ui~v~g~ ee~:~~~~~~door de ~laa~lijke Runderperst Com-
missle gehomen, wordt hIJ dezo kenDlsgElV1ng gedaau, dat van af en

na datum ~ezesv·eu voor hetrtijdperk van een maand alle hoornvee-vervoer
en het vervoet'~"an hoOrb,v.ee binnen de afdeeling Stellenbosch slechts
toepasbaar zal 'Vn op zulke Veldkornetschappen in die afdeelini!', die
geen besmette areas vormen; personen die vee willen vervoeren van de
eene plaats naar "de andere moeten eerst een certificaat bekomen, waarin
r._e daartoe ~htigd wonten, geteekend door het meest nabij zijnde
lid der Plaat$ti~jjke Rtib,d8J:'pest Commissie, of den A88istent. Resident
Magistraat vaB:80merset'West, welk ceTtifioaat ten eenigen tijd vertoond
moet worden op )lanV1'88.g,aan alle wetsbeambten of alle personen die
wettiglijk recht hebben de. vertooning van zulke certificaten te vragen.

FRANK HEROLD,
.yoorzitter . Plaatselij ke Runderpest Commissie.

Stellen~5 Apr,ll, -,1:898.

1 ~ "

Paardêit::i.:',Paardei1.1 Publieke Verkooping.
... 'e< no ~ :. .~,,:';.I . I'lE ondergeteekenden zullen voor

JIl .• '1 .. ".,>\. ,.' II>' - ,t, rekening van den heer VAN
'II H~t:',{· I :"'l\!',nrl)II!:!' iW,.JK, van Vrede, Vrijstaat, op

lIaandag,;, den i8den dezer,
Ten 10 uren v.m., nIt; hunne

V cndukra'll alhier publiek tekoop
aunbi~den

30 Eersteklas 30
PAARDEN.

I~1n,lil.l~sbllfy.,
. :1.1 i r ,:. "."

~ E heer H. C~jIuLuai 1~6sft detI ondergeteekenden gelast om
·01'

Donderdag, 14 April, o.k., die wel do' aandacht van Koo-
pers waardig zjjn.

Zij worden door den eigenaar
o~gebracht en zullen zeker present
zIJn.
J. W. :Moorrees Jr. &; Co., Afslagers.

Malmllsbury,
5 ~pril, 1898.

TJ~t h i!IlDe Vendukraoftl~ publiek
ta ve.t'~oopell ~:.. ,

Q4 T":\~ ..~ .ud"'~n'F..I ...r:.-;:~ Lo .'.:"(D ,
, " , ··1'

. .Van· 4 tot. ,Jj jaretJ oud:';.

.>~P,r-- , ,~.!i''''/I

De~ diereo,'w«.den piflO(1nlijk -, --B- '~'~~~~-O··-D·--·I~-'n..
opge~rac.htr ~~ ..~ ei~w van ~iWV uj,.
het dl ..trlktStl1ijdenburg on: zullen
seker prt>s~nt iffB. ~.....

Il:-tt MmLE R.
J. W. M~·jutf.~"M·.~\
i i.rl"·· ...· AVM..\UEH8.

'1"': 1-_

·,'.:ru4i--
j - ~..: '!:- (

.. , .~

EEN eerlijke en fatw('nHjke ,JOll-
gen al:! Assistent in een Win-

kEil. 1)00 aanzoek met opgaaf van
ouderdom en salaris verwacht; met
vrij logies, bij

' .. '. HUGO & Co.
Sim~ 6 April1898.
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MARK'! PRIJZEN.
KAAPSTAD

tlitilOE MARKT

. ['peJ,,,,
8ólut
K(lol
"<lad.,.
~;U\!f\
Hu.;ud.:o1i
I'ii«,-"U
(,&DRO ...
Drahcn ._

Vs .. .A. McGREGOR,
:Robertson, Hon. Sec.

RobetUon, 2 ;A.pril1898.

Pat".......
1'.,."..,.1

K ...."""." ...1'amatiea
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schutbertcht.

AANGEHOUDEN in het Schot van
den onde;geteekende : 1 zwartbonte

Bui omtrent 3 jlU"tluoud, ongemerkt,rwild
VaD' aanJ.- Verli:oopinlr, indien niet ge101Jt,
op Zat.6rdag. dim 16den April Banst. op
de DllU"kt te Laiiamith.

L. J. LA GRANGE.
Bchntmeester.
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Wel teY1'&den.
29 Maart 1898.

\"'OOBLSTlLCla'·BEL"-ll. - lJe tnar k r .. , t.: Il~&r

MChraal ,oos.im r:~;'dt~l,nde dele WrtK.,('t; !l.' .u t".
'ooral \'OOr w it t c eu "'ijfJc~ toon ~t:JJ e-:' I._' \":U, I,•

derift" Tau b JoCtc_·j,( Let Jl) uw;:':' to 1'.1 : ~
8!echta tJjllehJk. ,AI \\ "d'tl I D ,eJO(Jn"l~~ ....v: ... ...('I!'

""bliek Di<:U .. •• uu t;u op",
'Wij~eren:-

•• d ~ cl
Mcrinoo, in bJk, ongceorteer.l 0 ; I - u v
(1u.cbo, CD 0 :. - CJ '4

IUap.che per .tuk ... ... I ~ - I 3'
" u..m1DJ!l' ell ~hadiêde 0 :i - 0 i

IXl~ vellen, 11""" .....-er.! ... 0 I' t - 0 II
" bcocI.",h~d ..• 0 ;\ - 0 I

Anl-"OI"a81"""",·"",,,1 v i.I - 0 li
A.llt;ont.vellr!D., gCt£o(;h-on.~n 0 :ii - u •

"h...""" ...dl~d 0 Jt - 0 0
Huiden droge ... 0 6* - 0 C,

, druog g=·ul.cn ... 0 li - 0 b,
IJ naLle .•. . _.. (J 21 - (l ij

'u druog ~ha!llgd 0 ai - I)

Sl'rlngbokYelkn ... ... 0 6t - 0
O_"boo~ ieder 0 3 o •

WOl..--On6 LonJcft""h kaocl.
mf'Wt: "IJe ","oh'cr)L()()l11uge_ll hl1jr~r, T"'" 'i'() r iJk
Ii()Ot'leo: ci.· halide J.rij.u "'Qrde1J (li g hl u,len' [Je
Vlaallel.J~c W(tllH)("rju~ "'erd '-eb"uill rt(_· hllldbni.
telitooD~teUint:, "'l enStia,; g("'!}oud~n. lie 1',"n ('I,lI,l!:-

Ren "'2\"'n It"\'f l.lt>in en d~ lH11U'O wHoTt'notl'teran'
derd. VI' nnn"!'Ui:!. LIl de ha.wL U;t:\.l b/lJ\"~
tJlIjft, PO,.:: f.~,ulen ('~I,l;a\! Luodt:ItJt! l.bn \\~rdcti u.:l
de blln I v~tkuel,t leg.:u lVOI"'bac prii''''~ "1()( lul-
tte W""~.

Wij IlC t.ccrcD:-'

!C~trn S. J1 ~. grancld vette
&oc:1 tot Ill'''.!!' " It

Kurt lol uihldclm. gtaII ...~1d ...,Ue
Itxtra .uper 12 ",,,,..n. karoo vette
Gw.i tot" .t

Jtort !.ol middclm. "
Zw ...... oIeebte vette
Ruwe en ge.klellrd Tette
F.xt r~ ~. {'f'tMthar ''W!f'"n~ it' ..
"'ul,·n ...,u~
\JOL,t ti "

Sil1·~IC eo ID!"I onkrUId "
vI' Uel u.llci "" ... , ...,c1".:u <1fOOJl

.. .Iocb,
'\uwe en brekl.!lUu~:~t:w.ecbell
~w:uu ruwe geWafW:'heB
~l(te krnitUlWI b"t:¥o.,u,!o8Cht.n ••
W:ttenlwe .•
HOl(HAA.R--Dr. wrukt LhUl wer fitt. me! ~!

l1t'.i:lir.g tot dAle.. lJtJ;tKlng wer,j,·o 41 balen en U
,a1..kclJ a.&IIge-bor1en en :lt) I.a:dl'!l (Il 16 ;,gi-.kan 'l'ef-

kocht. ve oompct.iti ........ twak ("1\ r·r;ju:n 1".1_.
in \'ergPlfjlillJ.: met ·..lje eier 'f"Cfl,:": V!·Ct_.)._ f.t:n!~"f
ku.'ine lul h.'n £(liner eersle \\ cf\kn ~an~·,I·Jt--.d~ en
tf'fU·.!;:' trd~kc:l 'euen 11id CD l:tmwer haar k~

'~)i t p.'r lb, I'Je&e }otti~I'w&n'n n,et lfilll! j.'f'.JlClef

dj ",,1 z.•.wd. UHt! u..lf'U Inn Illerhaar TL'1 zud
wer(kll It·tlll--~trokk('n (,·;.!'('n 6td to' 7t11 r('r ib]A!J
bah:n en TJJf zakken 0. \. ,~ , ,C'Cl1wnfd bur werden
tf"rUbTetrokkcn t~~H IOtd t,lt ;01! t'O tn(' b&~
"SD de,..cI!de (t()()f't VP) !..(''(:ht 1~J.;l·n II ~d 1:.('n b... .i
iiUf'll!r laD~e blauwe werd l'all de hand f"SI"1 t~
L:d. Da.:&r cJi! :tomer f'Chcer~b '.nla.r~ l, .:r.,,)l n,!
~rvusd ..uilen I.ijn moet mPD VOOTlI(bt1h' ~J[l III
bet "OOPCDTAD .cbect""l van ,be ooor'.

Wij nowcrcn:- •. d. .. do
OJ2 011
o I J U Il
o I:, 0 1St

o ló
o 1,1
o 11

<:;:, ltf ·i:'t 1';,1; - ... \';!-~k 11,(1"1' .

m'l u:ct wc;." "j'1 IHL':' (Onder ",
1,,,:- :0('',\').; I" :-:'o:lIlrJl'~f'n: ,. ',' I ,'t \

,IJL J.:';(':I~z.o,o! t'MH,: ... '" " (·l. 'I"~
....{J:!:;;LJl:l I'.lo (oj)1-\ IL.~, f I,.'

ht~lrt:'n te ï.i:a:jl!l".:el:, (_~,l.: IJ ",' , .."':.
MlilDUC\'e:}cn d:lt b,o ~lt.l;J'- 'I , ~ i ': ~,' ",.', u.
LU, het ~c;wr:(1 '·(;r."ot.and Dl'h ' j dJ:

door n:rT'C;I-.:wI!'yn:1 d~ T'ol::(.~n:i,' ;'f'::"'- ,!;l:rl'!:

dle~tt zlj <tie krat::bt kU::lIl'l'~1 L,' ... ;,: ,!, r.:
std!.c:'n, die lij ..e~en! "erL,.-: '. -:,' <' -1':,~r1

met andere om5:aodi~:,ht"dt:n, \'! r ,,,'-e J :,l",.....,[i

h.lt'de gezondheid. d~ ~OU:._,.:tl· Z'·I."'n ,..i.l. de
m-:lJ8Ch kan genieten, en i.hc nOl'.: !..'~.'WII d,:,rUh,rd

wQrdt :UTO,..,.U'l m~ll haar ,,*,rlOl t'l! ht't!!~ Aln bp
Je meeste rut::ll~Cllt::Obewaard WUidt:il 'Jl)(:': ad:l
,<' ""en op bet diee!. ..

Leo voedzame drnnk 100:-.!t; d .. TIl', ',,' \ ,.

,'(JCI,a. met ziJu ei:;;ena.a:-du,l'(; ,(, .. ,::!:;t.;. . : et
bUlknC6woon )even~('H J. 'jd t'It-,'U,~(iJ:q'f'l h. II
(!t,n middel wa.aN()or k:-w f,r 1 '; \ J' -;._ \, ,~""

g'UI wordfll, :1J. et"rl rt ..cj,·J·K f.' ", ~ ra: n~'
:noc'rdcrde leveDslust t'n I,t ~ ...:lJ ;.'t:, ,1OutJo,'e1'ol«
("'dn meerdere "oediCl¥8 en ('U ~t·t!J"ll.~,L;-~;u:L~

Bl·t be,·ordert de '{"crtP.e[n···!!I(':.!' !,' !, 110-

scbatbaar "'oor Termoclde m:l!.L';:. (L ,~t:;lhtt
>TOuwenen kinderen.

Het bedt de verfriMchcnr. .. ' .. ' •. :"~
van IiUDe thee, de \"oedillgokro.<'" '"'. ':, .bIOU
cocoa&. ell een opbt-u,...nde .:1 l.,r,:,",endt
kracht ll!UI geeD ven bt-,d.n e,,'cr (." ~
bruilrt ...orden in ..lie Ser.llen ,. ,Cc, '~l" ol!

koffie verboden I' ic.
Bet is geen medit:pn m:::.:- {;t!] t :,' :'H.:~ ~

wonderbaar voedinb",nIlJJ. . .
Dc wonderJiika Afn~J.,1;1:"o{h(, j,;nj", 'I·' : ,~aar'

in opgeaomen beeft ~rc",te \·"I ..d,',~",,·- ,·t ~~

deelt .. ee",tand "ermo~{'!.~ m......}' ' . ~ , v

lijdr..aambeld en st,dl dl-ge··.cll ': " \ ~ 'r:.... -:8

JD Pltru.t !;1"ootcr lt~!ulme;:J~': l." ~ h (~-

Jt:j,~'3~n. ',~rirt:
Dc li,1l·na:trdl;:r. k\'ena· In f (~~', roe!l

ran dr. TI! ,hie ..' ''1' I'CO'~a \~ 'J;'" ~: ,~lf'::.iI

mate tot lw"rt"o ongpkf:"nd lfj f.'lt-

fau eeui; o.nder pre p;,tT'aal _'f":.~ '.; ,'" \,.
nehm allN'n, i" wat meD l"uor J.. , , ,~ u!l

rucna ,'.~ l.i, I'll de e1l?ena.'lT"" 1 'I l'l·r· :,rJét .
cenlgf>n leur <he Un~ L"'J1vl n(~w',' :'_ mOfi,
kaat 18 t'o1.ioeDde) toe te umdtsn Ct"· . ii.,).

.terbllJkje..-an dr. Tlbb",,· \"i·""'·". gc.", eli

pc~tn-!i. t ~
Dr. Tl:J~>'''' '·1 CN'O:'l lli- if' !.t"t,r

li . cr.apotbelctn. hand':. b1!r~ to!1 "If: " ,I '.~ ,

TlblJl,i \",<',)CUO., I>t-pur~l. ~I A~.'"""U">&;
KUl"t~·l.

Y'I1 'n de 36!lt\; masl 'flt.de~te '" ....:';;. dat
geluk l" I ! I~ 't'; (a~(.·n ('(>D Ja.CjoJ~ t'\:_':lW tt
lJi\1tma:,,)', . !" \. u!'tt.n:-iik"""h Sd€!j .. u!l deeJ..
Zi)~ ....r,r" • r, u ...... l.or::1r: h.1Il U Iuoderot t~

aliD 'wee.J. cu b~1 I~J •. Pau I.. III .....!!-'11." 2' vlill "lino Iio~

TANDEN I
J ~

TA~DEN!I. ,

TANDEN ttl

i. l. .1.
Witte superi eur prima ...

" ltl')mll
Jkrste wit te
Tweede u

Derde u
Wijfj"" ouperienr ...

" BOe<! !.ot gewoon
t"e«Ie ...

u derde
SJOCu tfAncy) ... ..
1.wane Jlood wt IU!""' !..~~

II mid<.JCJfu
" "k.ort 0 ..

Z" ...te Inferieur kor t ...
" vlos ... . ..

VtJ.t:. g()tsl lo' super lAn~
wl--nlum
l.(,lt_._

Woensdag. 13 dezer (April),
6 }'aarJ",n ()f,·I·j i.,~)
2 " (Hill!:')
3 Koei"ll i:1 1h'lk
1Kar (IJi;n:l nil'l!w)
1 Wagen

Tuigen en Doerde! Ijgl'ret'Jsc!Jap.
enz·. enz.
. Ikt :!!.'\\·unl' ;(i'.-;ortll1I('nt Il IIis-
ml'li!,,·j 11,":i: ··".I',r]U in Yoor- Ket-
en '''';.1";,;,:,,,1 .\1, Ilh('len, Glas,
Aal"lll'\\ erk "I' :-: '·:1 ~:"ugert:edschar,
enz., ('n wat (·r 1I1""r Ier verkoop zal
WvrdplI !laTi :('; o.j(·!:. . .. 1.-Dt'woon-plaats genaamd Lanltuedoa. gelegen te

\',.:-: (J.':" ''''; C',' ij .::; .'11 (rr! I' I.hn Plakt'rstl'ln, l"ntrf'T't t Hur van Lady Grey Station; met het
uur v.:n. ; ,!a.dOjJ ~t8and~, SUffl~:lllte w(;j'l~('fidite woorhu:s, k('ldf'l" Jnct groote

I>:; \\ :":.ï()()\, I c<,:nent dOpg-a,'l'n, Waj.\t'nhuls, r~,dl,:Ii·len '"é'-f'pkken, allen in .z.eer
.\\".,1.1:';, ,~. i :';1;('.I"n staat Vein rel'eratie, onoit"!" S!1·oo,j:,~t'.. ; v, orzif'Tl met loo~Dd

Stelll'llho:,:.:\ i Aur,; I ~~J~. ~:tl[', het geh,ed ]n.r duur, en :.l ~"vole vl!.n,-,"da~nme"; bf'p:IlDt met.clrca
:3.)0 S'lortpn \ rucbthnolllt'n. un (~Ircll.!lO,O(I() wIJn){..ard st::>kkcn, blJka.o:-:
J-r"pn l,h.'"llo)[, I'a, er'liter repd" ~ ephnt ,uet l'en'g" Hundt'rden Amel'i-
ka.al,.<c!te ,t.IKl{pn. !'ii (·e., ~"Il .t. l),'nnf"lJinsc!a, jallr:ijl(lS een !(r1lOtfj winit
g""\'l:'lIdt'; ,J ... Plait- i, ft 'O~ ~t':e~e" ".1 :llleft t'tlil z,·e,· ~(."h"(HIultl,ioht.

:1. -dl' \ t' 'I ,1.'I1IS, g. I gC!! le ))lIttJltskJoof, gr. ot ci"ca I i7"" mm-geti,·
hijzollder geschikt VO~I' groot en klein \"'e en l.eer ge7.IInJ. Voe \Y{'idé. '

U: iR~:r~!NG VAN PRIJZEN, met de natrop staande krHlen en e Il kleine Cl)ttag~; m-t \'olop lO"I,end
wat.er ~rooteiijks voorzien. Waarlijlt eeD zcJdzaIDt' k~TtS YOur Sp'cllls-
kurs en anderen.

11 ':..jllj!'j' .r 1"IJII"')("

.. ~.',','.l:.::',,:p~f;;.,~eKE VERKOOPING
, 1'1;,1",),.", "JiJl'fh',\ VAN

EEK OPRECHT,"IU$:;II .ltRBE" ·FAIlLIEVERBLIJFElf EN GRONDEN,
,,'~i:,op vRLJI>AG, 22 APRIL, 1898.'

DE hee~e,n_Y-~ I1E:?'-1reUY~, IMME~MA~ ~X Co. zij? door den
heet'-~Ul. ~,~-S:J\P., met lDstructies begunshgd om per

publieke ve_te ;il~~' .
'~"'Op - 'UnA-G, 22 dezer, te 11v.m.,

Zijn Welbe'éb.~' Wooiilhiis en Gronden te D'Urbanville, in de meest Cen-
trale Positie:~legeD, eln <p een Hoek. in dat snel vooruitgaanJ, .gezond en
bloeiende D~, ..tus8C\~~lfJlet Publieke Schoolgebouw cUlnet eigendom
van Dr. !l'\!alu. "I' If. -

Het. W;~~8 ~ro''1 ;Kámer~, Keuken, Dispens, Ruime Zolde!t
enz. St~ "voor lRbt· .PaardeD, Hoenderhoek en ander zaken, die
tot een héeren Bui~nverbJijfite behooren. ~

~. GtDiïti~'die goila-~btWlai1tzijn met Bloemen en Groenten, en ~n
nimmer fei1cildtfstmolD ~uiver W&ter beVitten, kunnen op voordeelige
wijze rond.arverdeeld worden. IJ' .

DES MORGENS OM HALF 11 UUR, , Acht gegeven hebbende op den Snellen Vooruit~g die D'Urb&n-
Vier zeer groote, prachtig gelegen erven aan de helling ville Z~. w,~lveJ;diend, ge~t heeft in de pulJlieke ligging als een
van den Paarlschmt Berg, met een schoon onovertreffelijk- uitzieh Gezonaahaidoottl. 'zjjn nabijheid aan de:.8tad (in -verband waarmede nu een
op het dorp, omliggende bergen en dalen. De laatste gelegen- verbeterd~ 81'68uegttiiausb bestaat), en zijn ligging als het Gentum vu
heid om een prachtig bouwerf aan de helling van den berg in het hart .M I.Itg$lliA Mulot1Dlt ...trtwl Grwd1strtct,behoort de verkrijging van het
van de Paarl te bekomen. eigendom ván deri~hee[.aoRAK een lijle ge1dbelegglag te doen zijn zoowel voor

den Kapitalist als een lier Blitelnrblijr voer den teruggetrokken handelaar,
boer of prof~ooee18ll 1JIé~..", ,'. '/' ,"

Oe'l Ver-RO!Jping t'r~g;He#I tr 11 v. III .• op de Plek zelve.
.. I~";:,I\VO__ .·"'_ L1.~

Verdere bi~derhedei:ll~;r'krijgbaar bij

Vil DO'SPUY, I~U .1 Co., Ahl&gers, llalmesbnry, ot
C. ~~J SI4~~J1.ER,l Soliciteur voor de VerkOll]lens, Kaapstad,

De Heer WALKER,
inferieur

.. T~"...
""_Jon".ODn!.,,, vo",,·.) •..

" IJmal en hard ,,,
u chick..

Btaarl wit
gekleurd

" donker
Il D ...

Ëxtra .upeneu... witte ca wIJfJe>
prijl\ell.

VELLL"(.-Ou Tern nderd.
Wij ooteeren.-

DIBEI'-TEUB VAN IlET

LONDEHSCHE TANDER INSTITUUT
Ulster Kamers, OrontePlein,

HEEFT de eer ~ ~et publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TA....~DEN in EEN DAG kan
leveren tegen minder dan (~(
HELFT van den gewonen prijs
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met .uk stel gegeven.

Alle Consultatie! feheel Gral;'

A. T. RUTTER,
MAKER ....n de beroemi!e KoloDia.le

.. INNES" en" ORIOBTON" ..deJa.
·...... d emit" de geheeie Kolom.. Zadela op
ordergeamakt van tll en meer. Ond.ud.u
iaituw o~k, of .. kulU' lI8PIDMkt
YOIa- pat;nmen TaD de kla.nten. •

TUIGEN
Yet de niell.e SchUJf3t.n~. OlD b..
aobaYeJ1 te yoorltotIJ(1l1.

VIIWIg om Pn.iglijst ..n
... D.A.BL XNGSTB.A..AT.

KAAPSTAD

loRlI1IUU LereruelarWi betObsemtorillm

lJIifDA
A. SPOLANDER &CO.,

GEVESi."lGD sa JAREN
Chronometer-, ·Rorologe- en Klokma.ken

JluUlal Gfbouwen Darl;"IIIlraaI,

Gouden én Zill"eren Horologcs in
Voorraad cehouden. .

,
HET GENAS HE~ ALLEN. Wintnbur

r....ede (!tor') ...
Kid. ..• ...
'"i.1q<r I~ug blanw Ilc.qort, (0.\".:"0) () ;~
L",,~OUtUWoDyt~n. .... ." U
K"'H"'~ hbt.uwe .£.-:k.amde OD~ 0 11M1JNHEER,-.Negen ma.anden geleden

bEotnigde ~ iu een brief a.an n .... D
tie goede uitwerking van RBEUMATI-
CURO iu miju geval. Ik ben 60 j&l"en ond
eD heb 23 jnn>n Ian~ gelenen &&n OHRON-
ISCHE ASTIB1A en RHh;UMATIEK en
lIOCht "C, lwhting nm vele beroemde gen~,
k:nlldii;en. l'U l,,-uhcerde alles !lODderbaat te
,-inrIelI en Ir:.,l in mijn I!"""al alle geloof iD
mcnsrllplijke bekwaamheid verloren, tot dat
ik RHEUMATICORO probeerde en ineellll
Eijn mijn Nenra~a. Rhenmatiek en pijDen
in hoofd en aangezicht verdwenl'n en het
nieuws ia ver en wijd vl!I'!!preid dat "'on-
meester V AI( ROOT ..mper beellemaal gt'ZOnd
wu vat. Jie wonderlijke Medicijn," eD dit
WIUI werkelijk bet ..-eva!; elkeen die het
probeerd .. J:..,vt"t!1thet &an.

D.. Leer J ....:Ub ~.UI ZUL van Vlakfont.etn
(3 nor van lSttoljw-bor,.:), is ge_n vaD
een IChijl1baar OlJ!I" ..."".bJkg1l ... 1 vaD RbeD'
nmtidt om Jicb~ .Nvv,t, !lel zIjn moed,,·
Mevr. V...s ZIJL IIAJ.J ",ij, "·as er...,o l'rg"" ge:
val VIIW .. Kool-t<t Ziekt .. ,"' woal. lij Let noe-
men. De e-I.tl duel~ HIlt;U.\lATlCURO
deed de Jijd"'"le ,j""b"" ma...I ..stlg slapen'll
medecijn w~nt voo.1.J .. ",,,u tuegediend,
hoewel dl! bll.reo .,0 váenden Eeiden dat
~ij Diet vcrwl\~Lte" .Jat IIiJ leven IOn, _

hl) clI'.e-m<luI/u", ~n t;cllJ'I',It:v..n dt: gen_-
kracht" mn de Kl1El.:.MATICORO.eu
PILLEN.

De oude b...r V...a Du Wnr,"nIl :a.ddenbari.
w.rd e"l'n .... n door ('(On bottel.

])e iJ,·,.,. A. CnF.TUK, Unr.ndviei. Middelburg.C.C.
f'nnd da.;.l~·lijk,-,.,.Ii,;.hting_ :Mijn ZOOD J.ur eD lijn
",houm ..der. de hp,", J. A. SlIlT. T2Il ... ""derbocrm,
Bt:r,:t'T:--!orr. ft{,l"\~.'n ook gffiezen muf ik moei Da
.lultA,,,- ,. bl';( u" ri"..kt....., vriend. J. C. ftII

JONES P..HEUMATICURO.
R.I 11:""'" 7.lJi·I·c\Ir.bclI •.-h· ~ .. ..",iddel voor
Jidtl,' t~II;H;.llo:-l.t ~hf'!tHJ.1:1· "I~ht! Jicht, Lende
Jicht, U....uJl Jlt.:Lt, AILIl;';(·,lidlt¥!'I:llcn,t-u.l, en beeft
yeJe dlliletJden ¥e\,,_Jl~t1, ,,~~.. ,j (....,.eer dan boyencen
noemdt':1 ~)·f't·z.I'n. lf' 1=c:,,:"rj~tntar "an alle.A~
krn tO \\ I!,~ci;en'door b'tL __.J i:uiJ-A.frik.&.

G. P. VAN ZIJL,
VeD.du- A.Mager, Algemeen en

Wetaagent.

OEVE8TICD SEDERT 1670.
CANTOOR I-BANKGEBOUWEN.
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rechtsgevoel en z Ju mannelQke Inborst
hem beletten de voetveeg te worden van
den man die het vertrouwen In bem ge-
9,1)11 heeft verradeu, de banden van
vrlend.ichap heeft geschonden en Instede
van berou w te to )!Juu voor llljne WtS la
len zich el op h.. r I lIU I Lt hJ toch zIJn
1 iel "I' eeu allel .. w J'" zal h .. r k -u
De heer- HUF:lfE\ R ou I' I lt b ,I, • Iter
van persoonlyke beleedh, I.;"tIl teg ..u Ien
heer RHODBS HIJ besu-i u de kwade In-
vloeden die de hller HHODKS In ZUld-
Afrika uitoefent en ve I!t::;:enwoo.,llgt
Ook In dezen meenen w J dat de h""r
HOF.HbYR rekenen kan op de ondersten
Ulng en de bemoedll!'lDli' van eiken Afrt
kaan ler die nog een grelUtJ" zeIrrespekt
bezit ILls ook op de hartelijke mede wer
klug VlO Jille Ware vriouden van ZUid
\fnk .., v au welke natlOualltelt ook du;
ZUid \fnka op vreedzame wijze willeu
ZIen voorulI"l'liOiU en die de k nie niet WIl
leu buigen Voor een gren;c.elooH zelfzuch-
ngeu ontrou wen eu ouboet vaardlgtln
Hl<d En i.udien de Ex grootheid aanbid

die recht eu ~erechtlghelrl ID ZIJn
Iienst verkrachten het mochten wmnsn
lan vo' rZlen WIJ groole moedlJkhedt"n In
I", toekOffiAt Het getal d&rgenen die deze
gevaren dUideliJk InZien neemt dageliJks
tlW, en onze rechtvaardIge zaak zal zegt'-
\ IPlen niettegenstaande al het gond der
kip tahllten

III den ed heer J II HOFMEYR heb-
I ~u WJ eeu "t Latkn ~dlge die het vel trou

I r b""J)klll~ In elk opz eht waar
I!? 1< ell wJ ver rt u\\ell d.t hIJ op dIll
I lerHtc UUlOg en dit Ver lOUwen IU de

Iflt'k umRt 8t~ed::l IIIli' r en me I lal ku u

Het comlt, benoemd om een unDerboud met
den kolonUllen oecrotanJJ hlerolULr.nI te bcLben
rapporlo=le dal d. kulooWe 'ec"'LacI. ~el dllt
bel unmog.. IUk "ao 'l"oordeo dl.tnk~n"" ..b6!eJ'
Olrl ..Ue genll ..n 'an aawttekellke lIelrt.en te
rapport.eer~n en aat de raad de k )bt~1I 'l"a.. b"t
cerllfikaal "''''''' I betalen ma..r \Jer " fd. v&ll
de kosten Icoo leMli bekoUl~n 'an de r"£eenng
Rapport I&llgenomen

Sf N4rrES \ A~ "r.: ES

De b"er Powne .t..,lde Voor meI betrekjung
tot het benatten 'an 'Wegen lL Ju DlUIJl r-ht.6t
ten der, OO",lc len dat a de mum lpahluten op
deD.elfden 'oot al. \\ uvd.t.o<.. gt plaat'l ,uUaD
wordelI

HOJ;c ll.ak dIU naar &!IitDeornJt C \l l.U] \\as
voor pport ble.l 0' e",LilaIl daar uul cumlté
no. g rnpport had

Natal ende Brltaohe vloot.
De Natalache regeenDI heeft, 'ui~t~e:!~~~~~;van dl.. K\Olon.l" olel Brlteche ~

een )lI&rlybche Ipft .. 11 12,000 ion IJte-"f1i~_.. 1'1 rt JOTNIOlPA:LI'UaT •
kolen voor de vloot aangeboden 1'~~~~3~i~i~~~~~iigl'~',._Q:; ~geschenk Wat op zoowat .£l2.000 per Y~ PIIOaCIeU op ... 5dea April
te staan komt, iI~door de imperial" .898, t......Onrdl« de ~9QfII"",d. beer P J
nug met dank aaugenomAn Wij ~ ft leden J W: H Piek .. A 8.
~at.; I ,;dukweniICh"Jl Wd lilt Haapdei8cb

De D(ltulee v&llde ce.one YeZVdenag p-IJ, ~ Dil gttt>eheuJc JlChijl,l ous alle boadea 2"2 Haari 1891, ea .... CL. v"nlugde
deele I In zlcb te Tel"<llllllgeD, die ""rpderitag, PhOaCIea op 24 Hun 18~8 .111'
zulk eene bijdrage' erwacht wordt He den.eleaen.a goedpbord
IIOm Id wet te ~t Toor de 1nkomatAtll Eer.. J We_ l'enoheea ter verpdenog
des lande de bijdrage il een Jaarlijbcll'e, m sake ..areD .. alU'door Ha opotapbroken,
zoodar men gedurig eraan aal wordeD iIIIIái*eoile seker .. m1lDil:ipaléa1J'Oad.,~
h hooreod. UIl eie ~ __ bMeen Illerd en dan leomt de gift Uit het .. , eie nad beaa l'enaboooea -t, iDdieD hij
and zelf, de steenkolen worden ID " land 1110orbei afbrekeu .... .-.w.o "DIU' 't1Irkeerd
gegraven, lu,tWt!lk werk v.rschaft fIMl ....,. rehandald, ea hem toe te laten rw.-
sen groot aautal werklieden In elk op- lIlaar te henteJJea, .0 dan _ JIOOri IDhei
zicht 18 dit een gepaster gift dan lIlr Gor- .ww. te ...... !Ijj era.de .*lIUeIICle
dor. ~ pantserschip .tnk pad. UIl eie plDIUI!l.-ll&eU behóOrt. be

N~II WIJ V&1l1UXEN zal bet w"lbakeade nad bwJoet de v-"onaUII ftIl dea eerw
Holland8cbe~,.I~D· .. bloeU laeer W"ber aan *- D_a, eD D& de uak wel
de kDaat onder, .Ge.tUIU' vu den beer J no ov_oe" te b"bben, ...,ade •• k grond ID
Combrink blDneUtiotc weder eeoe altYOcmllf kw.. t.. dl&111 inpIlolIeD door eea _ar .D p
gnen Ook 18h., t..talll' deMI' Y-JIlD« lepa aan dp acbtenijde 'f1IIl Mt B.jjDmhe )Onee-
al druk aan t werk om TOOJ'~.acle maai- liap ..ereenlgma g"bouwd, op bet l4uidpieID
regelen te nemen voot het TI.... o van bet luo aan bem (eenr, Weher) te l'erbania, .. eeae
ninpf_t _an H .M de KOnlDgtn WllbelaMna bnur nn 5s per Jaar, .. a aaavUI( Demeade ....
der N .... la~ .... ~ AAlcIeae af I Apnl 1898 "a te~D ... eJaarlijbcltebuur
TereeDlgtag nu'aT" rëëéfii li-wegeaewd 'J&lI al'" meé dIe ,.. ..... adboadmg ater dat mdlen de
kl_o der eamenleYUlg II aGO bemoelbgend ~ mUUlCl~tneii psecd" nak rroad mocht noodia
h.t Kupeclae P!llIiek,. ~ un k'1Jl{e~ TOU~ pubhelre doeleiDdeu., dan eie com
tegewoet oeo mt~n 'der monleJpabteit bet noM aoU"a

A.POTREIUU Voo;l1 DET 1101' -~nad .. werd bebbeit; de bunr m.* eeue keDDlsgeYlng nD :I
de heer D H P"telMn 'J&lI de ~ P J Pe- m.... -pr; 'te """,,a r.oader ."Olga teragbe-
tenen "" Cu.,~"ken, 1'_ dell ma,iatraat talmg aD compenatle .oor verbetenngen 01'
alhuu'gedaavaMld <W,~ '-:,"¥c!,igiDgll&fnaD p .. , .. 'IIODd lf8III&&kt.. Dat de aecretarill
verkocbt I. _bilt die Diet QG .ta~ kwa- dell.....;. _r Weber bien .. ""II afacbrift
lit.ei1.... ~ ~mM~::lnd moet 'e .... ,oe eerw bier We'- w .. "''-lO
~001' de. ag Voqr ~'.rdediriDI lIJk &eauwoord. ea _ aan boven omftCbre-
werd getulpDU aIs'!légd dat Al'tUIfl ver VU grond op genoemde voorwaarden van da
kocht werd ala 1It!.~te Dt~.~ 410 mUaJCIpalitelt te buren
geneeakandlp ~ ~~ lat D. beer Jobn Wortley 1'e1"IICbct'nter ... rga-
artdlel nIet ala eell ~.17n,l!W'r 'ieCIi~al. eea ~ erkeDDeade dat hll _ad. BOnder verlof
Ideurwl Il"brulkt ~hI. D"WIt ",ent ..... de YaJI de mUDlClpahtelt 'J&lI d" manlclpale llI'Oo
band geWe.D d"n te FortuJntJ ... -dorp lied puomeD waarvoor

hn beboet werd met 2a 6d per Yracht venoe
EEN VllEE8lILIJK OO<GELU~ .. aarbd eeu Jonge kende on ....la~n te wori1en YIUI de boete (lP

man op ~u ....IOke "Il'" &&Ilo,!!" c8lDd. kwam grood h" het on .... tend had gedaan
bad jp»teraamidil"ll' lUUJ do JB'Ilet grGllve aan Bealoten na de veMlChooDiagvan den beer
den voet T&D 'laf~bvg .. bjjden Kloop"J Wor&ley "'"II'ehoord te bebboo bern onder de
jlIaata UIt d. door 0118 lJ)~wen.en Informatie omotandlgbeden vaa de boete te ont4laan
IS het met dUidelijk boe ~.~ t;:eWI ooge"al ge Verder gat de beer WortJey "en uItleg
beurde maat h.~t cli+Mi blok granret ID zake zokere aloot aan oo«bteral,de van zHne
vaa een ~n oJ _ " .. lCM .8"lel en den h b
JOIIgbDheer HIIIO, 1008 .an jI.ll...,lI&Ir der '::':'v:~';I~ d~ Vlakte, WII&J"OVQl"bIJ aanga
groeve trof bem bet boofd valt bet h~haam Bealoten dat de werkend" comml ....o den he..r
ochoidonde De dood wu oogellblikkeluk De Wortl~y hedennnmlddnii: t"n 3 uIe mout tint
m:>(ldtraat en IltJn geu_beer gwgen het ~k mooten met macbt om ~ haadelen .. at "",nbe
beucutJgen dat daarlla v"rwUd ..rd werd Eeu treft de .Ioot m kwestie
~erecbtelulc ondllrzoc;,;.&al wa,vtIChUnJUkwor Uele~pn het rapport nn d"n op&lchtcr
eD mgesteJd Daarklaobtea &llnIngekomen IArgend. beIDlOg
EES 0\1 PEilE EC'i I'IIIJZESRWURDIr.E DAAD van deo oeno het'r Ilahu 10 Markt8tTaat dat

Op Maanda,!"morgeo lv ]rfaart raakten 16 delelve zeer hoderlt)k III, zoo besloot do raall
truck. te Muldersviel 108 eo hepen op bet .pOOl' dat de ... rkeode OOmm1S'1l01ll8pektle mod h, Il
teru~ nanr 8telleabo.ch Eeu engme zette ze den tuet lUacLt om tt. b:wdelcn met deo beer
dadeluk acb~ lllI~ en maa~ een groot geraas Hah" UI we gezegde beIDIng
door te ~fttlll jJ(J _,meal!é\ell lalljp of op de Beeloteo mevr KanlJemeyr kelimS te geven
r'Jn en LJ t statlOO te ,,_"'chuwell De truck. een &lm. te plaa~n tegenover de poort, au dr
k .... men In IltJn .n ....&- .... l bli~t'll~lI~b ala Hant alwaar zU ba., water lOkeert naar baar
lion voorbil toen de heer ~ar.,od BeNteedt eigendom m Rynoveld.+raat
.oormen te t:!kllenboRtb dlJttmr. ~~I mood B""loten dat de op .. cbter d:1deluk eeD negell
bet wangde op een der trock. te .pr1Di"n Hoewel dOlm, PI_lP moet leggen over den war del WOII ID
'UU leven w: ~Y&ar wa•• laagde bV toch R) net~raat teil clOde bet water af te lelden
ID • Jn gevaif",ó1Worïaernemlllg en draalde de komelld. un de IIronden .ao dr HanC dear de
....m van t .. ee der truck. aan waardoor •• aJlen tba". openc oloot ..,er hederlllk IS, en tot onge
tot .tIJsta.,d "'iljdep gebrnc~tljef'~n groot ,....,f vau bet publiek .trekt
oDgel~1c.. aattc!ii;alij& .... rd vetll6ea De voor Besloten den heer Cb Oloon ~ beboeten met
man 18 bovendien ~Il beleefd, en eerllike amb lo.. omdat bU geen gehOOf had ge::even aan h~t
tena:u eo ~rditJIt; álle eer ,.iiJr deze manmoe verzoek var. der. raad om Eune waterietdIng
dlge daad kom~lIde '1".11 de achterplaat ..en van ZIJnebUI~en

.Id.lr: ... t mutr d Il' .to",,1 ~t hnp,
ra,t af te lelden lo plaal. au r" r do

l>li~t'fI",m,ol":.rivler .ooaJ. voorheen
Be.Uoten dat de werkeIlde (x mm"'''e tie ra de

WIlt aalJbetr.ft de Irbobte omtrent Je Ha, e
~t ,oJ' ilat er een otank li! ontstnl1o door het op
garel "an VUll0l8 aldaar III handen nl< ot lemen
llIet mach' om te baodelen, en tndlcn n >vd l( he
'onden efn an it re pl&."lts Itan te W 7 n
WlUlr het dr:J&t\uIi In 'tnol~ mj gt:" lI-.eu
.. orden
Besloten de Randaeh t 'I"UIdon afdeehugoraad

te v""lIgen op ..en ,,,er ono.alJgeoamo reu k he
.paurd MIl de afdeeh~.aad aUa.. van de VIe
~nabrug en den raad te 'I'erzoeken aun aan
dacht ten .poolllg.te daaralln lAlw ,deo len
emde de pubheke ergen", te doen <erwuderell
B""lou. cj.en heer Paul Uoux 'I":ut Dorp.tr:ut

met ij. fa'bf,boeten utndU hIJ dt>or 1\"ter In
lelden Uit de puhheke w"to" (){r lang. de .t,,,,, t
den waodelweg en de straat beeft IJ€KehatIJgd
Gezegde boete d:1delUkte" orden betaald a.anden
""cretan... .Met betrekkmg tot de hundIeten ar
held werd ",,"Ioteo dat de oecr3bn. dM pr~KI
dOllt lP )~I .preken ten einde van hem te 'erne
meI uf de ~andlt ten met Jater dan 4 uren na
IDldoa". kom en .... rkt n GeraptK' (eerd werd
d .. t de beer [) " I ol d~ .Ioot voor Z I • l1eho ,
weil III BCrl(Ktrnat I,eeft beo h,uhgd <loo lat II I
over deulfde h....ft gel'.....en Besloten hen, te
melden <ilt bIJ ge.egde slool l""ellik beboorl, k
liloet 1'1 pareert!'u en een Lrug J _1rOl"er moet
phLattitll
(,erapportemd ...eN dat het neU 1 I !:;p'p'

nen over de K ,rnemelkonv.er lSewgde \ r
LIUkt op to Ilokkel wo werd be.lot Il I nl" r
J ,I P du 1 .. t k, nUl. te geven gez.c"dc Jr_ad
te dOAnVArwIderen
Be..loten d~lI op7.lchter te uelutel z eh !Icrc,""

te maken met het "D""len vau de elke I dadel L:
te he.,lnr.en en bn het I'HloeleJ1 IJl t te verlU
men om de afgeka.pte .tammen Leh • r' • le
bale, reil

\ erder den 0p.,chter te melden DI
UIt te .t-llen om de ""ten In .le Andr oa' nat
mot cemont Uit te leggen zooab f(.,6{ Ls .. roo:;er
besloten

De volgen le U even \I cr 'en ~cl e

(U"d • Go.... I .." GustA)

De OIIlheiDlDpwet I. ~ III h" 'f8Id-
kur_ocI1ap BfenJ..i, udcebDi Hope Town.

1Nl ~ lloben JoIuJ JIoaiMob il ~ ...
.-.-1_ iD d6e Koloaie .. rrakt-.

JUD!.... ) l.iu1 llertnJda Bill li tOqreIatte ...
~11i0l\ltlde verpl""'_' te ta~TUINBOUWRAAD_
Kaapsche afdee1ingsraadEeoe vorpd"rulIf YV,I de.eu raad w"rd Dins

cia, HJ - der DOau~ kam"n ftIl bet PerIe-
_.90ow Il"boadeL

De laeer IlerI'UlWl III elea Itoel Tepa
woordie __ eie beerea da Do TOlt, Albrech\,
Cloet.e, l4aIIi.Oa Penu, N .. tbliac D de V
Rabie, J .. Wet, H 0 "811 Zol, Lotraabtuy en
d,,_WiI.

Nadat eie !lOUdeR pleHa ea goedplreard
..".., aeide eie _t.aria dat bet ""Iclu_-
kweebn COIJII"U dit )ur bepaald .... opWDeIlIICba ,. Me~ aan de Paarl
Dit 1I'erd bekraelttigd door deo raad Op

- w~k ftIl eien vooru~ter werd ook bealo-
tea ....... nwoordtgen .an vroebtenkweeken
lJ) «le ó<Mtelijke proY1acte w t te Doodipa om
bet llOIICI'W bIJ te woa8l1
Jl:eaiae d,lI!CUMle..ODd plaats OTer het ver

VIUI drulveD naar aa ..leldlDlf V&JI bet
"an de C.. tle .Mail Shipping Com

pany (reecU vroeger gepubliceerd)
H.t tepa'lrOOl"dir tanef 18 &lIVte dnl.en

70s eo 10 perceat, en WItte dnllv8a OOs. eo 10
percent lila w.. lOll bereid I<! """vereft all.
dru.yea 9'001' so. "a 10.,..._t
De voomtter .... er "p dat onae lDIlrkten

reed. overstocked .UI1 en dat bet na bet
~I..-grootate belang la eeu veriepawoordirer
lJ) Elln>pa te bebbeo Bn sou gaarne _ mao
al. deo beer De Waal of CillIe dlW' _ die
dan kOD &11111 wat koa gedaau .. ord.n Ven
moeit het 1'00rt.eJd 'J&lI Au.trahe 't'olgen die
yeel Dloelte gedaan bad om madcten voor bare
vrDcbten c:n wIlneD te openen AuatralJIICbe
appel. werden reed. bIer ""rkocbt en 1000 wo
niet op on.... boede ~)o sullu na bllllDe ap
peH.oomZiekten bIer Ingevoerd worden

H....I .. al dlJlCuule voud pluto aan;:aande deo
koude graad van verl.oelk3meno om vrucb'eu
go~ te booden De .oorutter wees er up dat
vruchten op dezelfde wllze mOf'Sten gabuuden
worden al. vleesoh

Ven oilier. vond eeDli" dllCU""'" plaata o..er
de groo~1<! \ au " ..rpakklngakl.tJ". Besloten
aan te bn eien d"t do grootte ""n .oodanlfr.
luatJes r.a.l 'Wezen "oor v~rl.Ondlflg 'an
D,ulven 18 x U x ï dOlm
P"r7.lken Il , I~, 2
Abnko.ma 12 x IR, ~
PrulmeD 2 1 IH, 1
Peren 12 , III x I
Appelen 18 x IM x li

All~l1 n l1.1de mcasuTcruC1 t

De beg.... lng van bJOmcD """ IIU ""Il de
orde

Dc beer Loun.bur:. .prak h,~ro'er en ""e.
er op dat de 1"e8ultateu z~r gunstig WR.l'en
lIU bad eenl~e .PlllcallllS ont ... ollen voor be
g""'IfiL.'" toe.tellell VRn por8Oneu 'n dv oo.te
lllk.. pro-Illcie De pen;<meo te (uthcart
!toad on Ketro:w "~reu go .. lIlig lAl Letal ..u en
lilt n w~o voornemen. aJJur op groote "ch..al t"
w ..rk te gun

De heer Loun_!mr, yertoonde oen net .. elke
gebruik wordt om perzlkboom"n te bedekken
~n .Izoo sch&del'lke vh~e I en IlIlOcteu af te
houden Ilet tal ~()('d wo.~ , 1.0) dlegeoen die
d:l&rmo bebbeo Il' lieD hun.,. orde... sou
spoedig mUlI"el'Jk WIllen Imend.m D. r&<nl

dIe b >Om< 1t-l"kklOg ""'l'~Z er

De maaadelukacbe vvpdenog nn deo l'IIIld
werd UiJ&adacmorgeo () cleaer aan be, ~
...... den raad ~t Q-.....~pboadea.
Tegeawoordia De "OOl'SJt1er(d" beer H. a.

Horae, CC) en d. Heren Baco P~
.Lana8l1lWJ, Stub, :Heyer Hare, ~
JenkinllOa 0 Relll,. en Hock.

NoSulea der y<>nge verp<lenag gelezell eli
pdpkeurd

1'IS.a.~CIE£L\ EIISI.AG

De _teDt-tJecntana (de beer \ an der w..,-
bal&8a) leede bet liaancieel nppo" Ier tafel
waaruit bleek dU op rekeoutg TIUIafdee~
w,..n £943 9t! IOd WU oatvanren en '£2,731
0. lid wtbetaaJd latende eea balans ._.
£I!)(TJ 1011 IOd Op reken1llll van 1t00fd'"IPD
,,"LR ont.&Dgen £270 19. 9d ell Uitbetaald
j;168 lO. \lol !&teade een baIaaa '"lW £1,;.&5
17.3d O""rtrokkeD rekealne In de Standard
Berti!. .£l 737 en "'01(8 .hilliaca

"£( £~

De 108jWCtenrQG w .. n laa 'Un rapport dat
m bebandeling geaoaJen WeId

Het rapJ>Ol1 'I'ILII bet liuDCleel coml~ werd
gel".1J

r,pltnL "E!
Bet oomlw rapporteerde dat bet deaeo "8IJ'

geu.apec&eerd bad en dat de .... II lo <eer s1eeb&ea
.\aal w.... AI. de reeeenng dell weg In orde
brtt.cbt &oude raad hem overnemen

hog.DOmen
APARfE Rr.KE~rS( £,

De &&llk nn bet bouden y&n af:t.onderl!jke
rekeDlDi"n nn de ultgaveo In de vooratedeo op
wege" bl""f 0\ e... taan

Du beer U UellJy oOJeeteerdc k"geu ulttitel
De zaak w... ~""r drwgeod
De voorlllt!,o,r &<1 <Lotd~ .ecretarl! .. ek wu OD

er wu veel "erk

GEMENGD NI t:.UW$,

OOK I S Il~T UISTftlKr 1IIJ1IlaD1!dorp&tenen
v"le paarden aan ""U lucu.e lKJOrtpaardeo
aiekte

1E 81lCONI!IIJTA.D 'lfordt een aMlStetrt u.'iMiIl
wmkel door de beuren Bul" & lk> geH""lId-
Zie ad verten tie

DF. IIEEREN Tom Lon .. en Pieter Wege
L W V • zijn Ilaar Hopeto .. a lO verband met
de meuwe duuoantveldea
EEN GOED TEEKE!II voor atrul8vog.UlOerea

mo..t .un dat eea paar .ogel. de vonge w",ek ""
Grahamutad .oor .£100 yerkocht 'Ua

BET I"ONDII dai aan d.a Raad. voor deii'beer
Kotze cx boofdrecbter wordt bueengebracbt,
WOrdl gezegd biJna £4, OOI te bedragfa

RL ~IlERI'EST heeft oprueuw hare venchUDIDi
III ver!!CllIll~nde dl.tnkteo lIelDaakt (jlt het
QueeDBto.. u..che worden awar., verb •• on be-
Ticht
t., \\A rEnH) Jr. wordt 10 onze a.Jvertentle

kolomme.. te koop aangeboden Voor verdere
buzooderheden gelieve men de ad vertentJe na
te lezen

EES ILAFFU d,e volgeDll cbr1!!lteliikgebrwk
gehuwd Wag 18door den maglat~ van Km~
.. ilham.towu ter .tr..t.,ttlDg ~er .. e.eo weplla
, eelwuveru

DE 1lF..RIJIRK ANZIlLLW\ vanClJw
wllbam I. I:,steren 10 de .tad aangekomen op
pr" ..te .aken HU denkt hedenavond wed ..r
"" vertrekken

HET I "T~AX. ft allll"r maakt ook In eco
ad, ertenlle III een ander kolum de "cbtldungen
bt.k, nd voor de Voede \ M Idag en P""""b Maan
dag vacantledagen
H, r \ LEE" II .I ... t te Ka3p"tad gelukkIg

lo<h weer wat liJ en I. IJ I hut .Ia htuul. boek
Bree cO Dorpstrnat <010e"5 ad'artentle ook
goedkooper te krUgCD

DE UEF.I< T R l'IUCF. boofJ trafiek Lestnur
der Kaapoche gOtHernement. "p'l(Ir"~ge~ g .... l
Linnen welmge dagen Daar Bulawa)o IDVLr
bUld met de verlenging van den .poorweg =
de Zam be,...e

.ALL.ERLE1.

DeWorc2stersche elektie
PLkttEKf Z )SI II I:llli\\ I T

SIR J lil' WOODUF.W ex burgemee.ter van
Kaapstad lO nog .teedJI oooe.t.eld ID de
laatste da,ea IS bU weder wat zwakker en 7.,n
to~.blld baart 'IJn famlhe eJl vnendell .",,1
be.oq;dheld

Rt Il"

De I"'pecteur rapporte<>rde dat h I onderzoek
bad ged!"lD naar de kooten \Kn het vermalen

KrUI. De Uitg. Yen bedru~gen lO. per ko
Llekc voet Dil "~N 0.1. .""r redel Ik bescboowd
ert h .. t co lute zon dus n fit aaDt.e\'elen t.eudera
te t"nl.gen le<. r het lt:\t,:rui V iD grult'

r.F.~ O£llTA11k:

.. "'" J r l.:tlle":LII
ru t tt \ ~ h..aat om

j., •• ; ,
KERK: .ElN SCHOOL.

PREJ:JQ;JEURTEN,
r~

GUEDE VIUJD,\.G I op \ an d. I ~eu~~ '\ Cl !ol de \ or
1.ltt~r t'r np dit ecn .pree Hf Il) Il eeu l~rl k
B.Anr:l1.kt om te v rt: Lt n

In ban if' van dell heer Lounabur) gelateD
om\~ )C%~KO)rt tll1n., tulklelJtl)t::\l~t

ill 16t k bHen ;.rLl lde lJ) VJ lOeren en
dat hll orders moet, TlIj,(' II (lm t~ wet..,n boev"el
JC te \ oerf'D. 'au de AnJcre I;OQrt

Verdure mo""I .." I aar de v.rrcl"lIendc
a""octntlPII te .endu en hllll") O.er d. Ill\ enn,
d:tanuil te heslUIten C'I het I.ftDMta.ande c( ir~

,>... be« Loao.bury wee. ~r 'I' <l.t I L 'an
hel uJ!"'"'t~ I ~I&ng , fgc1alle ..e Hudlten
dadel'lk 'an ouder de I oom"" ...e~ te n. men
wallt I\01U6U 'II d3Jlrgelaten ,bn kowell daaruIl
weer lIHwct~n \ vort

De \"oorzltter r;el

bet congrt < <>enh.lf
ei lu'er 140un,nu v I C(H1ift> .... kan t )Cl'l

(,rooto Kei k - ~ 1Il0r:l~n. (&lIa.ndscb) dr
Kotz (voo",,,,,lltn~ vao lI,eu"elAtl~mat.eu)

Zeepun t - 8Morgen. d. ;(t~ydélj.
Papendarp - • Morgen. dMD. ~r
H"oovetllt .. t~-a)f~lI"'da Roome
ROl:lj'ebaat.- • ~vpnd. eerw,."I,':o~
:lTleuwe Kerl! JJtecstraat - rMlnogem '130

d. UI' 1 ~wllet
""et.! !.eref K~rk ,RUltcOtrultMrut Zul-

J'n elllCbe tttet.et .morgcn~, ,tI)·~O d. D
BOMDla,

SI !"It"pu.n' r ~~VOllda 1 ure dil. al (J
Bolha

('e\ r"" ..<l -F.~o .... ,.tente voor' de met",ee
Ichool I. Hobert.on, .alanK £66 pst ,)aar

S:::a::::z::: ::s::xa E£¥!l

Opheldénng gevraagd,

li II
Ol!
U I

In I/~~

~[IJ' boer - Daar Ik geeD R&leEird mau
li eli doclor • f .UO I t", krllg k wel beel .lIk
wllb dlullen d.o li mot 'ont&. Paarum I. I" t
dat IIc miJ IlU tot li wou.!. bOp<ludedat g J of
eeu n"er~~1t rcl!f.t h~lp'n Dus zRI
ik maar btJgl0n.n t~ vral'!l0n

I I n bet lJ,,~lIn I 'l'\n )f.~n<fag 4 AprIl zIe
IIc 'an pe I "opg"vclliarde g"'e,,~nheld \\ at
mlle It ~ t ....oour:"
~ il '" UI bo., mogel[lk " .. ~ edltenr z<)()

fijn he~ft g' kéken dat hU let. guoo. \ an 1raD.
vaal kon raak zien J "T __

I Hue 18 I1ë1 .ral veertien (I~) .t'}.kJes d 0

Ik Zat er !tg In IJ. ! "d.. t.ume..,q nIeuw.
.ag M 1\~9A hrue?oflt l!J~l) gil I
verscbenen ~ ....1

4 Hoc I' h·t dat ook I et.elfde het gc'al
IS met loa telegramm r

J Kan num diu. a Zo~ llIPU:.o opeucn
'olgen. het D '(1&/11/ I z Jl , Jell te U'Ip"loWD
ge!ICbledt
( Hoe koudo\ 11;11 m ~hOl!!"efe edltenr vah

(Jn. !. tri r~eJ, Z lerd." ~preken van een
meteoor te Bealtfort West lIe"l111 danr Ilulk.
Vollle,," bet L!aybla I eerst d .. Zondagw da.arop
voorvleJ

J",~, \I!XA'IJER~' AtB vroeger.eae 7 Bebooren "'II nletdaukbaar te zun)'gen.
tnrllO'.n de mUUlclpalelt v,,",(Iroene en 7",epunt het IJa'lb/1 l? Verbeeld ° het boeft .Iecbt.
ltond I) n.lag wedcr III voorlooplg verhoor Vut r lwee ad.erwnti". van ""rkOOplng"n eo toeb
den reSIde 'I mag1f1lraat ali, r beschuldIgd nn geeft bet OOK ecu lust van ... 'entlen
vtldul.LCrtn.: 'an gelden d~r munlclpahte,t IJlt 8 Dan vond tk de volgende woorden 10 "'I
le gllulgen. b cek dat de beschuldIgde vcr IJ Iflbl4<1 ua I I Maandag Zal _od mil wtl

lo den" wmmell van tud tot tlld verdUl.krd leo .~gl:en wat 1.lJ beteekeo"n; lilt du, reknIng
I a I Het oerhoor wer J Terdcr nltge.teld en de reggeermg 8OI.daaten eelllgezmll, bart.tcobten
I "",hu' I ~du II Lewarmg \e wIJderd pauode dn .. gevankea18 ab_t mOl

ZIJ worde.. In Il t [)aql,J,a / als Holland.cbe
lI\ f I I f I '" -De heer J H ~ Kley .. vrede woorden !;ebc.,~d Ik kan ze ecbter m mUD

rtd t c' cu vroeger hd van het lagerbuUl vllor woordenboek n",~ vmdeo
talelion '" ~[aalld",nacbt te Hennanuaptet ..r. 'I Hoe la het dat de wtJnboeron TIn de Paarl
f t In W L~rl een lo I ~egaau .. a. voor z Ine ge '~Dlet In de gevllllfeol. zIJ.' daar ~U,volgeDll
z dhe I u erleden De heer Kleyn .... .,,,n I Id d I b bbe

J' I h 1/'1 /) '!fb u lt Jaat "oon er vee wUn e n'an c uUuste en gene tste IngezeteDen lan et O£Iomcn _
Il.tnkt en .....,1 .ympathle wordt gevoeld voor g lil Waar.uo de v~ende laatllfD W JJel
mevr ~Ie) n en d" lwee zonen D~ begrafeDIl j [J" /1 rt """ ,\:LM .. isl. ' verm. ~GM ....
'0 d g .tcrnamlddag plaat. te CaJodon l!lnd Nil JnalJ dal &r G':::.tetb8'*. / >

Ur I I "I op ~I.anda!i'lvond waarvan Wil In Munbeer d,t IMmdordaad om een Vroolilkea
6< n \ r ge Il 19a, e weldlog maakten bad DIet dokter OolUk te maken Au ik weer dat IJag
het meul cIma>;•• n van de leeren D lll&aC8 ékrd In banden krUg zal ik zoeken of er weer
\: (0 rlat, erdH .f"el"l;en " Ledrcigd maar .olke rare dmgen In ,un
...el de .. nlceJ. 'an do b....ren Jo letahar & Co en De owe
'I I.."'DI Door de U' er van do brand .. eer werd
b.t vuur" hter spoed II( g.bluocbt De gO«ieren
ID deu w.okel 'ilO den heer J H Clark .. wer
ie, rl r. bescbadll(d door I ct water ZUn
veri SI' echter gedekt d<.llJr...""uran(le

III:R

to
weten -
Eell~ thrlef van I>n """re IAn. 'l"a~be 1.0<1

bon .....<I!.-,'-t!bap verl.Oek~nde on ....t'n " te
w)rrltn van heL&llJl~ 'd water ""ti rum t,;lpale
bel.. tlllil guheven op het v""t-c c n' n<l m be
.eorendu :ltn gen ",m<i genootschap op "ror d
d... bet ge~w opg~ncbt" voor publieke doel
elnnen li

Be.)ot..,n len ""cretan" van het landbou ...
jreDo<lt.~h~ te mt'ldcn dat de comml ..... UI.( n
I'Jl hun be. u t hl)\ n III ""ke de mUll1ctpalu
bel""tlllgeD en dleolAlng<:,olge Let ge 00t
llCh.tp IHet lenn out.llll I

I': II brief 'au den eerw beer Jil" halt'"
voor .Je den!" maal Il&n~ock d""nJM ten b"
ho~'e yall de Cburcb 1ad. Bnl,'ll<lc 0 II "" I
permaDent~ ,ergunn1ng vaa dan ra t.d te Vel
krIlgen In de publieke sIr ,teil mUil k t makel
onder order. van le bng,.d~ n.elJende lat
tot hIertoe de laad o( g ge." ,oldoende Tl leuen
b"eft opgegeven WiUlromZ ID 'erzoek fitet kan
word... to<tge'I:l.:1U eo b!! dORaaDdrmgt ""11
,un elscb ge.oll;; te " ....en

De r.&ad na z"n dreigerdca en ImperlJno.nten
bn ..l gelecen te bebben 1ft zake de Cburch
load. Bnpde be8Joot bem te antwoorden dat

raad ","rou .. t dat alle correspondentie over
OOvenltlem61de zaak blermedf; ten elllde zal ElJn
daar bil (de raad) bet oader geene om.tandig
beden ml toelaten dat de mol des Zondago
door ""lHI Choreb Lad. Bngado &al w3rde ..
..eratoord eo 'l"erkleet geea nrdere redenen op
te geven Yoor 'liD .. elgeren J<OOal& door hel!! ID

"!In IICbrr,ven ván heden verel""ht
De vol~ende I'llkentn8"n .. el'den vooTJIelc,<I

en ,jr 8I'cretana I:eJuI duel ..e t. betalen
P 'V lmmelman lGa Jj I J V'u DUk l~

J C JUla ti Co 10.t

WllUD

Daarna gln~__------
"Kamrs" Buoyant upon the
rumoured death ot presI-

dent Kruger.
T II~ Ed,for

~IT - Tbe eJ,~r of Lbo ~r'l"" '1fT te. a I_der
on tbe rumour Tbe death uf H,. Honour
PreSIdent Krvger make. thaa ~Ka.'lirs (Ihar",,)
are buoya.nt and be""vo What a .. erld of
meanlf1~ liter II In t be"" three w ..rd. When
Mr Rho<l"" ., mud a. '0..."."" ti, marktt la

Immed MlelJ d"p"'.,._J ]uot 00 fnr wbo
.. ,U refund \0 the ptoor oh, hl! 'of .hares
lO a comp"ny winch .. II ril' \~. Ip",j there
UI a W'orl,..j of moal lAg In the dJff~rer ,~
lOl kan.,: III ltc Ju",; of thM4! two nWI

(ILLR 'N

St txnner I Id~ eeu ..

•••
HANDEL EN NIJVERHEID

aOUDe ITVOEI\
OI.le1?n .. ..men per ie Mpx Cln 63 18~ona ru ..

JIO'lfi n 4le ,,,,,,d, Il"""hM op _ wurdQ YaD

£t2~ 31G
NATAl , ~rool WT. ,E"

!'1>:Ty.ll!\lAntT7.Bl]aG 6 Arril-{lpr t.legraal)_
N rw gluko,..~l'l "JC" r ~{\ ""t..~k flf!t lndigrt ~

\1 ,t wa' lt f.16,t1tl t c'n f-.t.:OO800>< ! 7... lfl
\ rk lutste laaT
l'i IHT ZWAKf Ulb AC'~( HIIN~ I "I

Een en ander
(I " ern or",,, If lenl )

1. ) o""ehnge!l we &C... r I Ul"'t e l"1~n
'" 1 g let een t"ll au jer, &11 nu nJ I..: I

St 19 men u t.("éll~~~,....~ ...
In het bootje

KI
lj

J lor 1', Cil

I .\-----

~~~~T
JOIU"" "i ESBCR3

6 \ I~Per le J!M'&f )-1I.rlrt ~lDAkln!Lik.
"1"'" ""0l"'n -Benl J " H' o,nool Mall. Reet, 2:1a
6.i Driekop} .. !\. I as' r.aad. SfoIItd Ol.,n Derpo
5(lo, Oln.beria • j. Nl a"me Ca;W Ja, Bobi.1IOIl
~1IIOIIIb I'. Bd 11et A I .11 &ol.
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IALIESBURY MINERALE BADD
(Warme Zwatel Bronnen),

()
l\"YE I L B A A R Genecsmiddli
voor Rheumatiek, Jicht, Rhe'il'

matieke Jicht, Neuralgia, ~ciatica,
Ruggegraatjicht, en alle ~oortell
Zenuw, Bloed, Lever en Huid
Ziekte». Slechts een Rpoorwegreu
van drie uren uit Kaapstad: 2
min u ten rijdens van l-)poorwl'g ~ta,
tie, Excelleuto H otels en Lol\l~'
huizen aangrenzend, Termen ~
hw.g, Groote Zwem·bad. De ont-
leding van het bron water op IUIII-

~ toegezonden
G. TOUCHER,

HAMGJU~T. S voet 4r Duim qd en 6 Voet 9 Duim hoog, met 8piegelgla' Eigfnaar.
48 Duim bij 14 Duim. ea a.. ---------SOMERSET STRAND.

4

1\1ua.k.t geene omheining
Voor gij de Page Draadheining gezien hebt. •

-~.._...-"-

12·".1IH :

Geene windpalen ; geene palen; vereischt goone aandacht na de
oprichting; altijd stev ig. " ,

'De sterkste, goedkoopste' en doeltreffendste heinmg' In de were~d. ,
Komt in rollen klaargemaakt; zal een Jakhals uit- of een Olifant

in honden.

Schrijft om Cv.t.alogus. Kan gezien worden bij de Agenten

"\Yhite, Ryan & CO., Burgstraat,
OF HANDELAREN OP HET PLATTELAND.

I
OPGESLOTE,S in het Schut te Karree-

kloof in de afdeeling Hope
Town, over den geoorloofden tijd, en te
,worden verkocht te 8tr\jdenbu.rg, op
Zaterdag, den 2hten Mei 1898, om 10
nur '8 vooruuddags, indien niet tevoren
gelost, bet volgend Vee :-1 Zwwt K~,
ltnkcrocr stomp, rechteroor aniQdtje van
achter, omtrent t; jaren met 1zwart VII8l"II,

kol, witteple kken onder peOJl, omtrent 1
Jaar oud, onduidelijk gebrand HiB ; 1 Bul
Kalf zwart, witte pens, omt.rent 2 jaar
oud: 1 Hru ine Merrie, linkeroor half·
maantje ,an achter en gaatje, omtrent 8
jaar oud, linker nek Jl:6brand D.D. en
bont gebrand D.D., met 1 bruin muil
hengat omtrent :l maanden (nul.

BENOODIGD,
EEN Man die de Ta.bakboet'derij

verstaat, gehuwd of ongehuwd.
:Moet schriftelijk aansoek doen.

H. RUPERTI,
Klein Dassenberg,

P/0 Kalasbaskranl Statie.

SCHUTBERICHTEN.

(Get,) KARL RIEL,
Schutmetlllter •

KENNISGEVfNG.

BENOODIGD,
EEN Jonge Man voor een Melk

Kar.
DE KENAH,

20, Hudson Straat

OPt, ESLOTE~ in het Sohut te Strij-
,kn burg in de Ilfd88ling Hope

Town over den R"oorloofd"n tijd, en te IDE IL' V •
worden verkocht to Strijdenbnrg, op Ieeren /))111\ un ell Al"
Zaterdag dt'n 21sten Mei l1i98, om 10 uur AARD~:ver latcu ll!>hhemltl, zoo
'~ voo rru i<ldag-d, indien niet tevoren ~e· geef ik kennis dat ik mijn eigen
lost, het volgende Vee :-1 Bruine Don- bezigheid hinnen kort te)falmesbury
key Merr!v, Wit pen! en bek, kniehalter I I t bii I L, k .
merken, riem om nek, omtrent li jan za ?pcnen, (U urn IJ a~I'O enms-

-' oud : 1 Hru iue Donkey Hengtlt, .. it pens, t gcvmg.
hek en b inn eu kant van bsenen : 1 Z'....rt ~, v. BIEN&.
Donkey II, ugst : 1 Zwarte Donkr-y , cl
)1"l'ri,', evu ", ..iuiz wit pens en hek, 1.t'"r. r Malmesbury, Apri! -, 1898.
hek onder, kakebeen; 1 Donker Brui~e ii - --.- ..---"------. ...
HIes Mer ri.., w it t e "chterpooten, wemig IKENNISGEVING
witte hareu I)()",.'U aan de sruart., omtrent •
2 j..ar oue!.

(';l'!) K.\~L RIEL, _-
Schu tmeester. 1__ ..,... -0 E Ondergoteekendl', eigenaar

01'ta~::::I.'\Tr:); in het ~chut te Kalk· der plaatsen Vlaklaagt-t en
. d:1)'. ill de af,lt'eling, Hope Goedegeluk, distrikt Heidelberg,
1""". ",. ",1"11 ;.:"onr'nof,len tI);', Ml te T..A.R.; 'I'bnba's 'I'elle Pongolo
\\'111'.\1'"""11 \" Lj ,dl \ i\\da'u, np Znterdap-, .,.. ~ ,
<1"111,'":,,, "1'1'1: 1.:'~ om 1IIlIIlr '.",,"r. GrootW'aal, dist. Vrijheid, Z,A.R.;
r:};,;-I,,- -. : :1 '11 !;;"! r.-v.iren ~cl(nt, hd' Weltevreden. .i.~IC*mfontelO, Stel-
\, 'e':" :., ',o"'" -\ Zwu\ O,._ r\,dlt ..rUOI' j' fontein, l{oo tedr>tni, dist. I'otchef-
\\"J"'V'" I., -: \dll a, 1,lt'l' .. liu keroor half.: stroom, Z A.J:.; \Vildehalskuil, Wil·
Ill" '[1 \ 11 \ ,~!' ,'II ,"';;11', I, Ja:Jr oud, ' f h I I K k 'If . d', " "., I • e lJ saagte, ureexui ontem, Ist.

((".t) l 1, L1r.!lf,~l1r,[{G, [Marico, Z.A.It; Kameelfontein,
:-'chutmee~\er. I Kh" R' 'B' h B h__ -------------------' IJS, ietkolkv in ntsc ec u-

rl \ 1:: \\ ,}I" 1"11 \.'rkllcht Il' n,L!nplaat~, op anuland ;-he let tell strengste eenige
1 ~! \1'l'ti. "III 111 nnr dt'~ lUor!(en8: overtreding op zijne gemelde plaat-
I 1:"",1,' 1 )', t·\1"1l wit I'ug, wit pent! en zoo als het jagen van Wild, Hout-
k",,-I. k,,1 ",,,,I' den ko!" linkeroor kappen, enz., de bewoners van ge·
l'1:lltl!I'''' v.in VI)l)r, ourtrent 4: jaren OOU,
gebr:,,,,l "1' rechter hemt S,; 1 Gilde melde plaatsen sijnde dcor hem ten
l;'e.'k"'",,,l,' I), ~t'I!ll'rl;r, link ..roor half- strengste gelast alle overtreders te
r]l'[.l:t v.u. ,,,'ht,,!,, fI"'htt-r"or I.wl\:nwSla.art, vervolgen zonder aanzien des per·
d", I", Il I,.j 1'.',.\1It'l' 1101"", gel»~nli op BOOns,vooral diegenen die dl' doorn-
lie,!; I ," u: ' :\ lu, hl ij k g,'lljkt l'P Lt".. .' draden kappen, hekken openlaten

\. vx x Ul::l" \\ .vI.'I'. en vernielen, en trekken buiten de
:-><:hutmCt"stl'r, \".1 rd_ ... .. .. _._ ,gepro amee ewegen.,

Divisiooal Council, Barkly East. I
De Eigenaar,

• •

Zweedsche. .- "

DE BEROBMDE, ap.\-tNpE~Oli

I:LS..KOO
BRANDEN HOUT

OF
STEENKOOL.

PUT PIJPEN en V~EESCa:v.SCHOTELS.

WOODHEAO, PLAt4iff&!Go.,

(ONS EIGEN MAAKSEL).

IB GOED GE.DROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,
KOMPLBBT.

~£-9 iSs.e e :1Gs.
BEVJTTENDE 8 ARTIKELEN ALB HIERONDER:

THOUSA.OS
ol T..u.oaiall

TESTIn
TlUT THB, .••

NaivaL Warm, lliJleral

BATHS OF CALEOOI
~.D

u. N A TO.& 1 U lal

PO.SE ••
."YELLOD.
GUMTlYE
PROPERTIES

" UNIQUE, •
IPA:"tKLINO, P!.L.lUBLI,
DIGEI!TIBLB ot TONIC,

The Batlui ""' IItted with tJI Jl...
A.ppllaA.,.. Be",,",",~. ~_ Term. 011 applleatiOll I<>

THE lUNAGEUS8,
eawo. XiAeral Wo.ten 8uaatortq,

• • • C.LLEDOlI, c.c.

EERSTE-KLA8

LOG lES H UIS,
G. BL4,K..,

DE BESTE STA.NDPWt!,
BIL-LUKE PRUZEN

'n ..n ''-,tIRI RECO'

Onderwijzer
BENOODIGD, voor de

te Geijsdorp, distrikt
burg. salaris £ 17 5 sterling, PC
jaar.

Applicaties met get.hriften
worden ingediend bij ~en ondeml
teekende rot 13 April, 1898.

H. J. L. DU TOIT, V,DJ
Liohtenburg,

17 Maart, 1898.

b VOl'! KaK.... Top W.uoBTAJ'JL met Tiohel .B.~ _mei KleiD xutje
'beaeden, en een KapetA>k ~ elke Zijde. liaI 148.

St. Gear".,. eD Str • ..,...t--.MD,·'
K.A.AP.T .........·~ <~:'.

DE BULAWAYO .MARKT lN KÁNTOREN
l' MAATSCHAPPIJ, 8EPERKI;'~:; ','

.....III:- ' u.. (.!; !':'.
Pound Sale,

D. P. OOSTHUIZEN.

Stllfontein, dist Potchefstroom,
19 Maart, 1898.

I
rl-lt I ,i,'" ;,1 "li, "r" Thl' (',IH~" I'ou n.I I

, ':', .\ I'r; I I f not l'rt'\' ;ou.ly re· I
1'-,1;':" 1 , ·l : I: ...!!\,·1_ rur nt ~_.tr :o'tltll\rf' front, 1 _

kft "Ir II.I:! ~rl,,"!1 IH,hilld : 1 Hamel. right
o';i1" ~'l'Llrt' IJ'\I:Jf. Il'II. ear h;Llfruoon frunt ;
I \." ". r·'_'Ll ,'at' ~quarL' f rnnt, left ear
r",'-.c:i,,\'.:« l : 1 E"t', ri~hl t',lr Iiquart1 be·
/)!:Lli. :i\~.l~Ii}\\"t.lil. 1 r:Wl', ri~ht ear
t"'jll..:-,' lr,ol'd, I.,f, -ur ~\\,;11Iowtail; 2
v\\ ..... r't.:!,: t',lJ' !"IIlIlllp. rilt in front; 1
1.;-:,,'. r;~i, '·.,r sr urnp. h.rlf uioon ut'hinJ,
kit t':l!' b,l" 1l1')j''J, frout.

a_ Lo"" E.C.
, jj

• .£130 000
.U2i:OOO
'£10,000

15 en t6 Georqestraat, .anslon
CERTIFICEERDE Gemn('htigde Kapitaal •

Onderwiizer ofOnderwi,'''eres. lJlie8chre\'en Ka_l)ita&l :.;J Q Onlngeaclu'even Kapitaal ~

T .J, STEESEK.'::\!I',
!'ounuruastcr.-

Doe dadelijk aanzoek bij
P. R. McLACHL.A.N,

Knysna. DR' I V<d! KLuDTu&L voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. eg 7••

BoYeDgenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferie~ iur-
.oerde arti~elen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd il
in de Kolo[l1e zullen Koopera het voordeel hebben van onze waarborgd at
ae:artihlen de hitte van het klimaat zullen staan.

li_t~~CI~!&2°
BARRACK.STRAAT LANGMARKT-STRAAT

BO~ltt- STRAAT. 1 PLEIN.BS'l'RAAT.
KAAPSTAD.

• ••••• • •
•

plaoeot.u.reD.
Da, F. RUTHERFOORD HARRIB, DI BIIR JOHN OAKLEY

MAUND, DE BEER JOHN SEEAl\, Dir.eoteuren q,er Rhodesia
Exploratie en Ontwikkelings Maatschappij. Beperkt.,

Dr: BEER GEORGE PAULING, Ex-lid van den 1la.ad en Commiaalaris
van Openbare Werken en Mijnen. Biilawayo.

OK BEU HERBERT OECIL PORTER, Direotéur der lraahOD&land
Agentechap, Beperkt •.. ,,'
Beo........ ,t,

DE BElli. E. PHILLIPs' ....
, Pl._uellJk. CoDrl",., ,.ula~~

HANS SAUER, Bestuurder in %uta,:.u ..... ~de'JU.od.ia.Jb..
ploratie 'en Ontwik kelingsmaatsobaP,pi) ".Bepe!!kt~,·\ '

DE illER BE~ BRADLEY, AlI8istent Besttlli~",lp. Zuid., alfrika nn
de RhodeSia Exploratie e!l,...pntwikkelingsmaat4ehappij,· iJéperkt.

DB BIER P. B. S. WRE~~.;~M.I.C.E., Adviseerend ~8enieur der
Mashona\nd Agentschap.
B.o~rl ••• D. ,. ,."

GOUDVELDEN VAN MA'(fABELELANo, BEPf!lRKT.

(11) Voor OUDE PLAATS, nabij
het Dorp. Salaris £80
per jaar en vrij logies.

(f,) WOODLANDS, £70 per jaar
en vrij logies.

Hollandsch en Engelach vereisch-
ten. Werk te beginnen na Paaach
vacantie.

Afdeelingsraad, Barkly Oost.
Sch U tve rkooplng,

1111'; word"u ver kocht uit" The Caves "
..l.. :-'Ch\\l "p :\11 April, indien niet
"roe!:;,'!" ,:,'I",t :-1 Ha!!lpl, rechteroor
winkt'lha,d, ":lil voor, liQkeroor halfmaan
"all <lLhtl'r I lIamel, ~cht.,roor winkel·
haak ,,;lIl \'1>"", linkeroor halfmaan voor;
1 l!"i. \,pc!tl,'r'o"r wiukelh.wk voor, linker·
\1"1' Z\1'.1111",.ll\"r\; 1 Ooi, rechteroor, win·
kt,Ill"al-; ::,'lller, zwaluwstaart; 1 Ooi,
r,'L Il'"!,Ol' I' wink"liJ""k "oor, link .. roor
/.\\,:,1 II "'';(.1' ['[ :! \),)i,'n, rechteroor stomp,
811:jd'J" \'.",r. 1 Ooi. r,-ebte.roor !tmnp,
I, ,.IIH.I"U "Ll,t 'I', ltukero-,r halfma.an

De maatschappij is de eenige huurderes van <10:. Bulawayó Publieke
Markt, eu dtl . el~tJares Tan 40 8tandplaatsen in Bulawayo, c>peenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.

Alle soorten prodllcten worden door de maatschappij ontvangen
voor verkoop, en geen ander a~ents.commissies 'Wonle!1. Tan' klanten
:~cvra~gd dan il percent commissl.e op de verkoopin~. li·.

~ontautgt'ld \V~~~ naD verkoopers uitoot&ald 0J? den' di)g van ver-
~~~~n~n een prIjslIjst \fOrdt .w.ekelijks aan._,~1~t~mnrkt~~~D toe·

~itst;eken«.'f Berai'~t.~{\elq ,.
Bczentll;n,!;f'n "\"all Koloniale i~w:ten Vllll'.ê~éf'Cde ,AfAR., (Y.ti)len

p~r 8f'OC?rtrl'1U\'.el'l~rJ wonlcn te n 8peci'ále8~'J tarié~~~~~r:- de
\'erzendmg br:efJes ~:morkt. zijn " ~oDirue p~t:'U-b." "p.#J;!'1"Y'"
. De maar ~<:hnppIJ verklCst d90 ver'l"OO1!.Prij!JJ,ibi,j olllvangst der
oederen te lJulawayo to betalcQ en de ko~~ aLte trel..1u.llp"_ de
I'hreng'st. . ... ,~['f,~.I'.. 'J.'!':l'r, •..

De 1Il:1:1t~,'It:lPI'ti is zoon's men uit het "tOO~ tii~
en 7.(Jt'r \ 1'.r,lwI)')I'd.,lqlr I:clvtam ...n...wR~_'1IiI ~aar
fX'\'crtro!\ " ! "JlI'CnC bchoorM}ke tln "oldoondu 1\-lj"~te voeren.

Ad" eli U'I" gOCIlcren: .Deo r&~~ "t
\allt~rllll .1t'IHi~·III,!,,,ij. !-1upt'J'k,,) B' ~'~10.-V U:. ~O, ~ .,/'

1 ost .~drcs: 1.IL DUll 21"!",~Mi.wayo. ~ . ~ -
lSan~lers. - De BfAudriBaU bA ZuHl~ ..~~.

_ ..... , .•~_ ~ .- .... "'.,., ',",,;;;1

,~ rV~D

\ l)Ur,

T ,I. STEE~EKAMr,
Heh utmeester.

----"-------------

Afdeelingsraad, Barkly Oost.
Schulverkooping.

rI": \',"r'\"11 ,,<'rktlcht uit het ]th'rton
~t l~H: PP ;1,,1:\pril. iDllien niet vro~ ..

:':"1' 0:"1",,, - I 11.-.1111 :'ll,'rri!!, wit ~tippel~
jlp lit:. 1.:!'1I1t"'rhl l"tnkproor 7.wa\\lw~taa.rt,
TI I.'~l\, "II,'r l:.:ll[tua ..an Ya.n acht.er, bfaj'\3rtl.

.~

ZUID-AP'RIKAANSC;,...·
XONINXLIJU MAlLDIDB'f
De IICASTLE ;;:iLN Maat&ch_-
DB Steombooten deser Lijn ~"" Ku.-eatad naar Londen OlD ..
aDdenD WoenJdag, te • UDr n.m., ...
lbMin eD Plpnouth, lAl Sir.t R.lelll.
AIoeMiou eanleggeode op de bepro&ldt ..
IOhatijden.
Ap!. lB-NOBBAM CA~TLE, "8J'1. RIOITl.lJ..

" 11-l!.OI!LIN CASTLE. Ktl''- r.........

IItn 1t01II loorEJgelu4. lil Lu
PIKBBOKE CASTLE, I...pt. M...~HLL.

13 April
Voor Vracht of PaMag6 ,"erv~

sioh bl) de Agenten vsn de CAS'l'IJ
lIlAILBOOT hU.ATSCHA1'J'IJ, (Bp"~

l)lIl
U_ZON LIJ~

XONINlUJJKR MAILlJIESSI
UlIDI STODDOOTMliTSC.w~

ali_PEl_u;. T.

DI llailbooten der MaAtsch.ppij ............
tnkkeu nn K&&pst.&dna&!' l:ng-

na Madeira, om dpn anderen Woeoadl("
" uv lO.m., &la onder &&Dle~Dd.

VOOR ENGELAND.
A.pL to-sonMAS (T",II '_,"n ,.,,' 1;-:'::
Kay 4~OOI\"IU, ' ~,.,,' ~

KXT'Ib. BooT~ml RE" (;r.U ~rJ:Arti
OAIU (Tw," 1'>,,""")' Ko;' ,'", ,," '" ':-'
GA.LL (Twin Scr''''') ha,,'." I,': U,_ ""

II Apnl
SPARTAN, Kart, WII-""kr, ""_,,,,'}I

Een Tan de IrI""u'ChSrrd;" r:wntt s.-
booten uISOCTH.AMPTU.\ n·r ........
HAMBURG, kort n.. oe ....,.• """c III
dese Ma.ilstoomboot .. o. . ...

&ETOURKA.AHTJ F:::::oaloJ r::>GEL.6'''·
,_.ngbaar voor ze8 M&and.r;, .. ",.,\fu"lf"
reikt tejretl een verollndenoll' "ar: JU pttd"
op den Dubbelen r...."..llepr::. "'"

RJ<.:TOURKliRTJES r,M.' Il! •
l-.nga de KUST wordeo u:tvert':·r ,..".. ,
terugreia binnen One MAarJd,'~ r~ra. r,..
of the Outie .Maatschappij :'r.mrn\-o01d-J

Voor V I"I!IoChtof 1'1UI8&1o.'" rin. rIJe"~
MD de Kantoren van de rr,:uc ~W(lIII""""

JUaUcha.ppij, .A.dderleysrMl&L
!!!!!!!!!~~~~~~
GednaIr:t en Cit~.en door ".,L'I"l.<"" ~
..."pij Van de !\&Ddt j, \,,;,"'" ...~

,.ná. UIl bu Ilu.. bII&l nA l:rIIi ".
.... IIIPIIIII

I Te Koop Gevraagd.

IEENE Algemeene Handelaars

REIZIGERS en anderen, cl io . Bezigheid in de Buiten wijken,
Riebeek West aandoen of be. \ vereenigd, indien mogelijk. met

lOeken willen, zullen bij den onder. Hotel of Bottel ~toor. .
geteekende een aangenaam verblijf, \ Doe aanz.oek bIJ .A.B., dit kantoor
goede Tafel en Karren voor ver·
Toer tejen seer billijke ~rmen heb. 'AM Dó SPUY, IIULW t co.
~ Tcaegraftsch adres: .. Du TOIT." fonduAfslo~~rs'" A,,"t,,'

1. DU TOIT, TeL ad. IlalmtAuJ ea PM,. .
iieboek Weat. • ..... ....-v •........ ,

t;. F. lIE~SI);n,
::\ChuLruM~tl'r.

--------- ,~- -

DIViS!ONAL COUNCILBARKLY EAST
POUND SALE

rl'(1 h,' "'JI,I tI"t!lf the Merton Pool'll ou
:;' •. \pril. If 1\.)( pf\'viou~ly relea.'!t'd:

_.\. 1:.,,\\11 :\jar .. , ",hitt' 8potl! on back,
lIlark,',1 kft t>ar sWIlJlowtail, rigbt ear
balfmoon btohinJ, aged,

G, F, HENNI~G,
founc:buMr.

LOGIES HUIS.



De aanspraak van
heer lJofmeyr.

Wu aim tbua iu&ui "OIWIaW nnIaf
te pa~ YUl cl epruk door _ b.-
Hofmeyr pIe...-d bil bei ~ 1Iea_W-
.. ..- te KupeW ........ claa toi biertoe
.......... Hn.

n. beer Horo,.., ""- OPIiUD mei UIl-
houdende toejuiobiq werd bepori, .... :_

MUnbeer .. ..._a_ to.. mil iD de _:I
M.I QD 1896, kort Da ;{jn 11w.c1en .. lW cl.,.
.. e'Cnend• "vaaderiDa, ... afachUlldiDer m
bet pul._tlp1lou ... ~"Il .door leden
"'11 beide buiMD, aMDde il: aa, tlli. de laaiete
,.lepDbeid lOU !lijn, waarbij ik ala ,.__ •
.te pa' dea ... oDda lOa bebt- op ie iNden.
Het blUki nil echter, ciat ik to.. heb t:!.s-::!!.
Wan' heden ben Ik bier IDd_1fde . .
beid. Ik .. eet Qan.. e1jib WIIIII'UII ik die eer
beb toe te IICbrU..en. "66r ik cia Ilitnoodilria,
naar dit .. &maal &IWJIADI, trachtte ik aii' te
"IDden .. at _n eqrenlijk bedoelde. Kaar ik
k~r niet _ al te dnide1i1k uiwoord. Ik
bennnerde mil ecbier\iD ... YOOnIMIII K-.
.wUcb D1ellwablacl ~ te bebbea YUl ....
JIOIUl,_e mialnkteporinr-door .. Il 0811-
notler gedaaa om een ..oornamen .taa~ndi.

r. Uit te pompen olDUent lone iDaichten o... r
e .taa~ndiJe a&Dplecenheden nil deD dar
nn dieDl welgViD, om &ich un d. POlDperJ
te onderw.rpen en Y&D di..,. Yel'HkeriAr, ciat
bil ... 1 een andere pl.enbeid lOU ..inden om
zun "eUloed uIL te .torien o..er onze heden·
daageche politiek. Wel. met deze belofte ..oor
muo .... t, en tw.. met twee ..ertII8Dig ..uJdj.
,.ode. gerukte ik ala nn HU tot de .Ioteom
dat muoe vnuden meenden ciat een dU'ST een
voortretfeluk ontboeaemlDp-mlddel zou lun
met alleen ..oor den bedoelden. maar ook ..oor
andere voorname ltaatkundlgen, en ,k een
goede .puker om bet diner aan op te banren.
Hoe bet "il, Ik deed al. de Jonge dame die een
loede oft'erte ontvlDl! H&lf ocbucbter en &U-

selend leid. Ik .. Ja. '-Ik gaf mun .. consent"
(gelacb)

W el. nu Ik eenmaal bier ben un ..en belldronk
op mun gUQlIdbeld In .. elsprekeade be .. oor-
dingen l.I.gesteld. .pronder.tel Ik, dat ver
wacbt "ordt. dat ook de wat lal zeggen (" voor-
eeker") Wel. Ik UI wal, neen beel wat zeg
gen omtreut mil se lven Ik ga un avond zeer
egolAtlJCh Zijn Den titel overnemende van een
hekend wer);. van een beroemden l!.'o,!elt,cben
theoloog en letterkundige. kardlOa&! Newman,
ga 11, u een politieke "1'''/''9''' pr" rita .ua
!feven

Mlloheer de vooreitter. "U zun pa. gekomen
aan het einde van een langen en b.f~"n elec
tleotr\ld In deo loop un dum .tr werden
voor& twee namen op den voorgron geplaat.t
-In de kranten, op tallen van publieke en
pnvate mee.ngs. op de .trut, Ja overal wur
twee of dne "progrellllieveo 'bIJeen kWJllDeu.
De e10ne naam wao "IJn/nu!!" I' de aodere
"tA, B~nrJ' Beide nIlmen werd eo behlln'Jeld
al. zoowat van geluke waarde en bet~ekenI8-
.. !tOOR III d0811l..u.nhgen lID (~elach) Tei-
ken. wanneer een "progre"leve kandidu.t of
andere progr"""leve redenaar Z l"e argumenten
--om .e met dien naam te 'ereeren (I(elach)-
tag tekort schieten of de belangst~I!lIq \:111

"lln boorde,.,. opdroo~en, b..d bl) loch llOl( opu
DImmer vellend muidel om ze w ...kker te fcbuJ
den HIJ had slecbt. te rU~p"n down wltb
tbe Bond' en tlen Vt_'rkWlkkendf' JUIt;hkreet
..olgde (gel ..ch) 1:" wtlde bil Zlcb aan wal
waantlDotg applau. !t~éll, rl.1l hId hl) slecbt.
te gillen" Sm""h U"fme)r" (I;eladl) Zelf.
dIe ken",e~h h~kt'~ rdu pfuJrrstil f de ~r()ote
Z .. OJ, .. r ' vond <lal J Il lag hlnuen het barelk
'Lrl Z 1 le zwa.kko kr-.1chten t ef'O geroep van
.John the trapper' )
I n den 1')(1p \: Jn ricn strqd hCf'ft men '":ln

Ill'l gemaa.kt een ~"ort va.n p~,.albt)cllt". Illet om

IHoute 1.:mJt~r~ m 0ti tl nnar bed te )a~f'n rtli\:\r
oUl welft.: lellde of rebolleerende kleteU tut bUll

hedlgeo IH ogr{,~!oóh.1\en' placbt te Int Imldeeren
(gelach) M~n h",,£L mil voon(u.l"ld al. een
a:>rt,vll'nd van hd llrtlllChe Rllk al. fanatlOk
geka.nt tegen d~ Bnt!4c.:he re:;eenllloJ en troon,
t.,gen de Brltsch~ taal eli zed"n. Jl t"«9n .11,_
dat leta met Br,tnnje te doen heeft )i.1l
heeft mIJ af~ot("(,,,. nu ;l'" de mee!4t rc·rol.!'re~
816,"e Viln alle r,l: l!rt·!'.~It.;\:r.n .tl14 ~1'kILHlkcn}
dll1~t.ernl!'. tHl al ht~lu1f~~lJO{ \l>rloc7.undo l,.nuu
licht c>n l"OOrultga 11( als J, Il naturel CII kl<:Uf
Iln; !'. schtM ~n wUlulg tllllller haterale d 111

..wn Eagelschman a,!, Jagt>'Hjo naar de ,veder
'rt'Oerlll~ van d,~ ,.I;l\dflJ', a.s n l~ cO:.lw!jche
tJy. Fawlte. (gcla"b)

fn b.,e.erre !'e<'htlaaralllt mlln .t",tkuudl~
le..en zulk een h~tlJlk ""hllderu' Laat I)'" dat
eens na~n BW;1O m.lir met Je na.turellen en
Id~urhDgon kWClitle 1 Oo;:'J! Ik rn 1>-I.7"p:lrkmf'nts.
l\ci word, wa..' h6t IUld III r~p Pil rfl\jr ()\tr de
nntw3pcmn!{S kwestie ou d~ bhmje toepaiilJiIng
.Ier wet op aHa !lummen en rajt!lcn zonder onder
ioCbelJ, np rustl~e FIntloes en Ha.t..U\,(.I'A~oowel a18
up verdachte TotUbu~, (J..ul.kas en Gal6k!lft Hoe
handelde Ik In dat genl) Sloot lit m'j :un bl) de
.aureten van dIe dagen" Koos ik pactu .oor
d, n tvcnma.ll":(>;~1 premler, "'lr Uoruon Rprtl{g, op
wien Je P-0t:"' 1jl'LA16Ven th&n~ alM een rier hunnon
W:1.[j~l'rJ.a.k: m ,kt'n) ~ een wondorllJk: nw t.e ge·
! "'\:~Il Ik \,,".1 fIIq un dcnlelfden kant "aa het
} Ul!\ als sJ.ul ~ulomJIJ al~ u munhtffir de voor
zItter ell clt"' zoo~en 'I.mden n6\{ropbdl!4t-en' I:n.
o()~ w,mderlqker hqn" elite Holland""he A fn
k.aandt!r Jn tlt..~L bUI~ wa8 aan dcnzelfdtm kant
(to8Julclllngl II,,, hc,e~ng ook om tien boer
Id b:,Jp ..n ",tt ,oi~ l~ llimmer voor de Ktr\)pbili.
fUet!Il"I.Je d lt die op den langon c1uur geen
~1>ed. Z,>U O,)4'Tl aa.ll lit-tIll meester of l)(''1II~Hldc
Ik tral.:hue nuuwer een vllkplen naturel Yan ZI10
At.emr6Cbt tf') l.c·roo\ ~n I k maakte nlmmer IQ
l)reuk: 0l' dt~ polllieke \oorrechten laD den
.um~1l unn, til hl! ~.u:':f"J~chn1.11J uf A.fnkaander
I.I.."x lo{ Zft,UI ~ Ilf,r of .Icnrhng - hoewel Ik
.... 1"1 .... 11'" rpellt w ddt! ~ctla.arl heLJLcn aan Clgendom
.. ft t..~l"lJavlnt!' \ tll.Hlr h0or' IIle \erroerde nImmer
eelt nUi'::r pilt tl•.HJ gukleurdell man lan Elln
~ hll\dl wo: !J.•n.)1)'er hOê1.~('r ook er op gesteld
d.r v' II 1''4i"f' zal Op~o\ood worden naar den
lld' II \J.[I lqn wurachun!ljk toekomstig leyen
~kt:llt \ttHflll{e Ina,allJdu I:Qlefien nog vergeEeJde
toC een d~put !tl~ '.III z.endtiil(l~~!1 en andere
(et"rar.a Daar den kuiollialen ~cr~laru, oru meer
",dp la heknll1en voor de gronterd l.cndlni"
.ch!llun Ik ICIElgLHreldwdh~ en \crlcende den
t:H.!r~:u. ..d,! hbt~ren a.l otjn hlJ~tallci 10 mlln 'Vcr
ffilW€U (to~Jlll' blfLl1 Ik: heb nlt"t def'l~onomen
'l<ln

o den olllan..!~ u lll';fjhtH'O') kreet VRn i(elIJke
J',dIUtko rt c1lttHI \ n Ir alle 1d,,"ÁPIl Wil;lrOmtr\.'nt
~btl~r ""'Hlq' \"erd gen pt tl/den~ de pro~re8
• '01" ~I "tl~ lI"'C II _~ ml·t d" kleurl101(6n te

~'t.1L.r,.l"" ,,{li ('II alll de Paarl f.(t!la.ch) Want Ik
tW "~ndl1 ~i lJ\. IlItjetI I P:.(dat er 11eIe ldank:en liJn

dl~ IIld dt'4.~U Hl r /. like rechten en aan den
&ut.!~r~ll k "Ill bt.iJ~~rden vau klt'urlml;en dlCwat
op"OOJ.I1'.{ HU Cl ~trij l(lw betreft en n "'cel recht
ht'I.IH-m np c~n ,lem ;J J.HiUllCke \oorreebten als
1 ••I"n der I,)ao.~", tueJuldlln~) Ik heb altoos
.",":,1 bl rocht le d ItlU aJLIIklourhnien zoowel
Al. b'a.1Ken dlt, I{IIC\'Cn \'oor het parlement
"r","-..,u I I <lu t,,·k "de Ihn'!.1 zaa. b, hel. "Il

}.. r 0 J. U{'t'r \ III lt r \\'alt dit: Il cnthomu,IJI,LJ
Iio .. lp"u li HnL.WJlI ,UI .r.unt-4 .....I\~wn~ht l-telJch)

Ik ~ ~t.'t LH.!" I f li I ,. In..! inn IIH:ng eeu
I. '!ld"'III~1I I 'I.(,{. IJ) ~t.I,,,lpo'llI,n hCI",tcl

)-J J -!T t;\, II kl i; f ",i/f ",til fil Ir 1\llf~'M t.lIe
"Ult" tIt "Lo" 11 .. ' 4.~1I J,J.Jf£. ...l.J ~.,Jlt"kl ...llr \,111

) ... \'0;) 1,.,1!l~ ! IJ; Il" I..,tt B.l.-..ut " 'I I In.d'l·}
J~fJ I.l u.tl,_ \11 1",-\·/ {111.,..,ld~~l..wl.;rl ..tn
r Il tol ........ Ltl I\t; t- h lIrltLl..'( n hUll'l\\.L;Jrt~' ,r

b'J II tlll( /)!" \\ I~ Z I \\ (rJ(.! 1 Il:l.,:e

nQvr I t:1I i.·I.tt;l' "It.Id dU4lr hun komman
J.! k;J.1t ~h. rJ,!l~3rt, en ct\~lr Jl:r~rolltt'l
IIW 'l ..!r.tf:'n ,pro(lrd~JJ tut !.toetd, ltalinl{ pf'r<.:I.. ..rr.r I. )OJ, 1 de dat 'arnam golf de ln~rrU4.:
r lf'. ~It t ,IJJ .... tell,·ldlOft,lIoChen wot ...a~l!nt Oln (he
I(~U.! •.1 ~Jll' rIO; llif)tlsten ..oorkoIll':_11 "'-I verdeth
~ .. u \ tJ JC W IJl ",..:~n rekenwg K()rt t.e \"orlJII
W:inn (,.,1.; tJ,tJ111:\f' L,)nJt!rdcn burgers wa.t ai te
,.n'':1gf It'Jl' \ oL.óJ lUit krllJslooned leru.;;;e~llcld
Jllir hun~,t! vruuw"a wD k.wd,roo teen stem
(, )1..)(1 ol,i Iturgbt r.") OdJll"onder waren bur

£' rlvall (rtdoc.Jr. l.U lur rnoQ:J.1»K;Janlen de pre
lMI~r lo\: L" 1111 \OHr di.! kll.,a(dt~JJII"< lk g'lJ~
,11.0lI" _If t bOCJI:\)I en ,rl)t!~ IwUl wat U', ",1" J'~'
" ...l..I~1'de 1,;,1\ ,£t'r~ wa.n'n!lt arrt.g:'f.~n~ Illet ~')III'

"fI,nkeR ""'Uli dVt:'n ~Ir l'hum IK L~'2r'-"t'(., z.'~
li. I. nat.urlllk ba,t ver"acbt, dat het lll~t ZO"
."' Il "Iflwnd ... d lJueren lil den troDk te

~, 'Pl' n <"eiaC''' , Jk »",Je, dat Ik dan elochte
d...i t ,le gewnnbidt! kl~Olr;jng.n ."uden wurden
"'~'lclatcn Oat gesduaJdd <'ok werkdqk De
o.>d¥" .. er<l~n terug bel3alJ, do d~ijren der
•• ,~,,~""IIIwerJ~o ontsloten (toe]alchwg, Oat
I'e~t:hl~dd .. na·t In elektH~rlf(L ."oneer zoo vele
, .. rlemertt.led ..... plot...eltng pbtl8ntroplACb wor
den (e~I.,ch) ru... ' drie ].u-en .v"r d~ verkle
aIR,,,,n (t<)t'Ju,cbtng)

1<>«" ,k IHl ... :LO 'I)or Su.llcn""""h trok Ik "'II
d" ll-k·t.hUJ eli gnc\"t!O ,;UI p~rtlrul.orlion GUller
.. ,ne kleuiuII" kWL\lrS IIwt Winder aan dan tilO
CR',n~r }.l..,okd 'r .endell I nrlt.:rJ.Lad .. aren cr
",.1 Jn .. klcurhn~"n ",," uJken blanko dIe I..!)
m,1 hlln n<J,.><IltwaruenklllgeD,eudatwe! "wmer
tJ urgeet. (I<wJulCblDi)

V IOCiellJk dl' !Dun Jredrag lO de klenrl 011 eo
Da~tlRaell kwe.'.. D. 'lil_ de • "Iole!. ~ \

ISANDS
estunoniala

TESTIn
lE
.tun.l. W_. Ka...a

IS OFaALE",
A.Jf1)

B!NA.TO&IOII

iESS
tELLOUS
~TIYE
IERTIE.

•.~
• I

rtISTAMT
."D

a UNIQUE, •
SP!~KLlNO, PU •.lT~
I'[GESTIBLJ: 6: TOBIC.
,'hs ,.re fitted with ~ ~
... Repot-ta, ,h.Iy ... ~
s n a.pphcatioa. to

THE llANA.GEUII8,
'Il llloeraJ Waten Saaatnn ...

. . • C..u.zDo.. c.c.

gURY MINERALE BADEI
lIC Zwavel Bronnen),

, I I. B A A R Geneesmiddel
, Hheumatlek, Jicht, Rheu.
,I "ht, ~euralgia, Sciatlca,
:1,\tjlcht, cu alle !!oortAm
Bloed, Lever eu HUJd
:::,kchts een Rpoorweg re~
!!rtl! \llt Kaapstad; ~

, JJ, I" Hn Spoorweg Sta.
,llcntc Hotel,,; en Log'les.
In.:rl'llzend. Termen zeer
I "vte! ZI\em-bad. De ont-
tIl l,ct bronwater op aau.
.:ezonden

G. TOUCHER,
EJ.gtm&&r,

:.RSET STRAND1
EERSTE-KLAS

G I ES H U IS,
BLA,K.JEI.

;r:~TE STANDPLAATS,
LLiJKE PRUZEN

f q Ir;'lF.R REeo''~----
nderwijzer
)() DIG D, voor dewijk.school
(;eIJ~dorp, d18trikt Lichten·
":alarIS £ 17 '5 sterling, per

cat !eS met getu.igscb.rifWn te
lllgedlend b~ den onderge-
• tDt 13 .April, 1898.
H. J. L. DU TOIT, V,D,M
Jurg,
klrt, 18<:18.

~1D-AFRIKAANS(;h~
KLIJKE MAILDIEl'18T
STLE MAIL" MaatschappIj

oombooten delller Lijn 'l'ertrekbD
n K""p8tad naar Londen om dell
W oenadag, til 4 nur n.m, nail
en Plymonth, tot Bu:t Helena III

a.a.nleggendll op de bepaalde t!ll

~j Jl ~ lt , A-TLE, Kapt RlO'o"U ..
'll~ cl-ru; KPpt.TulEn

ten foor Engelu4, 'II Lu Palla
f ( I' r u:, Kapt. l!.oUI8SALL omu.nl

r lëht of PaMage vervO<'!ge ~
I., .\I(pnten VIUl de CAST

I) [ ~[AATSCHAPP1J, (Bplrt).

i)Il
N':J:ON' L:J:J:H
KLIJKR MAILDIENST

;T00)(80OTILlATSCBlJrU
BEPEBKT1.

c,ooten der Ma.at8chapP'Ï ~
~eu 'I'!Ul Kup!lta.d naar logei .....
ra, om dpn JUlderen Woenadalr-

",ltl onder aanlegg1dlde
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I{KAA KT J ESnawEXGEL.L",v
,oor Zes Maanden, worden al~
'1 ...,n vermindennIl van 10 percel
1"beien PIUI"&.gepnJ8. E1{8
f{KAAH.TJES naar HAV til

KCST worden n.tgerelkt.oor
'" r. nen Dne .\lAanden perde LlllOll
,tie .\!a.atschappI] Stoom~
r"" h t of 1'1l.8sa.ge doe men
iilltonm "lUl de Union Stoo~
l'PI], Adderleystra&t
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SPA~DERS,

[DOOI BIJL_]

Dat bet compllmentalre jlOé gege ... n ter
eere van "en groaten leider ...all \ Afrikaander:
dom. een ocberpe doorn in bet Tleeacb lA,..nor
de Rbode.·organen. beboeft geen betoog. Die
Puien die afKescboten sun bebhen het bart nn
den anne ex·aomln~ 'fan el~ lIereten.

•••
HU. geluk Rhode •• wil hebt Olet dat meo bet

... rleden "QOr den gee.t roept, neeo <lit la te

..eel voor ,.leet!Cb en bloecL
( o Q

o
lmmer. ruzen all spookgestalten voor den

Jr-t. de dl1ien toen II) oog ID eer en &all&len
.. aren, dlkwUIa "tteade "D de voeten V&lI
GamaJil'l. bet ..ertroo.en vao land en volk bad·
den. en nu bet alle'1'unluklt zelt ..etwut te moe·
ten omdragen I da~,J;Ubun etgeo val beboon vor-
oorzaakt.

o 0
a

Bet aloude IpreekWOOrd "Woorden .. ekken'
maar ..oorbeelden trekken," ZOIl u.oo op tref·
fende "lIle .. orden oonltlgd. !Ddlen bU ~If ter
wille van ben, .un wblakles .ou aBaten, dQcb
mi.. dllen ia dit te ... el gevergd.

e "o
De ..uanden van "Oue Jan' II)a &00 gretig

bem te beetempelon met,.den I>I&ID .. an "Dicta·
tor" .docb &OnderlmgIllne Ife.. nrdeerde dieDlten
.. ordeo beel dik wIJla wKeroepen door bet
hoopte gezag ID hot and, daar mea onrtnird ia
d.t bU de eeDlge Daniel la, die knoopen kali
ontbinden, moeJeluke vraaptuldr:en kan op-
1_0.

o 0,0 _

Ket de jonpte elektte bebben ruet mIDder
dan 16 klezera 10 meer dan een ..eldkornetacb.p
geItemd, de be ..oegde autoriteiten d~n er
kennlA van Waarom DI.t de wet loegeput?
Wat tICbuilt er acbter?

o 0
o

Volgeu. een ecbru ..en 10 de (]"p' T,"If' maakt
men een beel le.en, omdat de ed beer Botha
tegenwoordig ..u op het Hofmeyr-diné,

o 0

"Waarom dan ook nl.t onzen achtbaren
maguttroat, die ..oor'llter Wal op'het dlDé, ge·
geven ter eere nn lir Pieter Faore. toen bil tot
ndd.r .. erd g6lllagen. ~"r de kolen gehaald?

WORCESTER.

5'Apnl 1898.

~ elektie in Terband met het lagerbnIl la nil
de orde nil den dag Wie zal men ondeIJten·
nen? De beer D. da Voo Rabi. lA, naar mea
Hgtl reedl te o.er Hexri ..ier en Gon<liui ..
Bondabndidaat pnomineerd. né beer Graaff
II ook een Bondsman. De Vaodidat die niet
door deo Bond .. nomineerd wordt al natnur-
Ink moeten terugtrekken. Het zal ook be'" .. e
zen Toor bern die bU d, benoemIDg, vergadermg
Dlt..aJt om terug te trekken. Dan 1100 Ik denken
dat .r beter kanl EOU ZIJD. lIoe ook mag Ult·
vallen. de _trUd ml eeD bittere we~en De beOl'
(; ruff laat geen .teen onaangeroer:! en de b.er
Rabie I. IllJlteren noar de .tad gega.aa. Van den
heer Ohl! boort men tuet veel op bet oogeobhk
Hedorende de lutate .. eek badden wr~bet

nog efll wann .. eder cn bedeo w&alt er een
sterken noordoooten .nnd en bet .klf'<ier .tra·
ten veroorzaakt veel onaangenaamheid Kern
II hoog noodlg.
Het ecbunt of de beer J du Preez. die on·

lanp .un wtrek alhier gemaakt beeft. zeer
goede zaken doet met ZUnwagenmakeru. Hn
Iieeft ook een Btoom engme In verband met IlID
fabnek. Wu wen..,ben hem allen voonpoed. BU
kwam van R .. cnoda'e pn zlIn oogmerk ...... em
narler aan de" "POO'''''g te '.Jn wadllt hU hewr
kan competeeren.

lIler wordt veel gesproken over de dllLlDant
mUilen te Hope Town. Er allO reeds drie lyn·
dibten tot.tand gebracbt. Men zegt dat aan·
deelen 'tOIUI £5 elk In bet Wmterlw:h syodlkaat
reeds verkocht zun noor £50. Op het oogeobllk
E"D de heertn P. W en P :!'f'Volgt en J. C.
WlDterbaeh te Hope Tor.: om de Woret'etenebe
.yndik.ten te vertegll11woordigen. WUwillen
bepen ciat de uak goed aal bll}ken te .lIJn
Men ~t ciat velen uit dit dOrJ!len dl~tflkt

gebrnik .lullen maken,.an de goed)[oopc lpoor
w.er-Pl"lllen om naar de landboo .. tentoonstel·
ling te Pretoria te gaan.

Het ..erbljjdt mo tl>;,..en ciat no onze boeren
te Port Elumbetb ook PlIJ&eDhebben l1ekregen.
MOQIlIOO v"eodea. boodt ..ol en toont de wereld
w.t Irn doen kunt .

Het bouwen en veranderen ,.ao bOlUn gaat
no!, .t-ts voort. De heer P de Kock. die bel
hUil nil den ~ P. VdJoen do Tllit ,ekoch~
beeft. _ft reedlo bet.troodak door een vd
Jj.,- ..er......-. En mo agn ..r meer. Wo..-ter.... ..nr JOOnlit 'Hl t.. bounD l&IlIM'- __

[8,1*_ lelt"...]

NOGUN TAX VOOR BABIE.

Hu BIn.. OoIT, e AnlL.-()p _ .....
a.rinc .... .... BOJadmk YUl AaMr Bu
Birier werd d. Mer D. De VGl .........
........ tot .........,ida.,-DE BEU B. VAl( HEDDU _BBNOBJlD.

Nur wil,,_.de'_' B. YUlB......
.... TarkMW.:!!- '--la'p-~PkOMn .. BoDcIabnclidu __ on.toak, In
pIu.1'III den ...... J. P. claPS..iI. De "- P.
Miahaa. eie lIIlClV. kudidut, ..will .. aiDcIu·
beid. Ken -rt dIIt _ PrORN_ .... Oradock
._ dl jÏDlrOplr1jj fturcl il aich keedidaat
te .tellft. Bet :J:__..,.,....,dM bil
nie, aal ...... , -lil .r i... Afribancler bDdi-
da&eo opUedeo, hetceen nnciar de _taDcliz-
laedIn Mer onw_be1iik ..

I ~ ~ ancli.t hIIUa
ia de buk .. la 1IuMIea, .£1 .... " op
4 APriJ 1898.
Be.lotn .. ..u _tral eie 8leat-Olilaate-

fueteiD ... _ BuUooteÏD ... toi eie .......
~te""'o_"'"

J5e ,.oofii'ter ,.,port...le dat bil ... ..
_taria _, den lIeeir P." Villi.., Nin..·
poel. bad 0Dd.rb0ade.. _v.a, bei op
alia no na .",.., eipDcloa YOGI' _, 0Dder·
ltOaCI_ en nPUWreD .... cl. DerIiIIIftC, ea
cla' hi! lDet cia. bear 0. ViWen ilo.,_'"
komea dIIa da. cle ., ..... .f11.10 __
lMD, onder'___' dea eie,... ...
... 'iJClPert YUl ...... jar 1"1 ~
_ ..... .,• .,_\ _ClDlllV dOeIIia·
dan, en CIat de I'11III plee lMkbe al ___
.aalenea, elk 12 ..oe' weed, die clich. re-__ 1-.paloiell __ WMea. ,,_ de

raad nift werkt. De rucl.temcia in die _ik·
kin~ toe.

Kapel op de G_riYier 1I.Ï15-n.. n. Villien wa bUd. .. tern·
wowcllr. De ...... W. P. cla .......
brie, naer dea rucl, wurin hiJ aelclde CIat biI--

5YO!P .... - .uk dl •__.... ~ niet ...
"._. En IetUie werd OT~ .....n.
d... rud pobjeoieerd ....,. ..... Mt alp

nil nn MDÏf pdee1te van bo~.
uh.PUlplaala.

V'oorpeteld door den b J. W. )(~
peeoondeenl door dea b J. A. s.-, be,
un-'t nil den heer 0. ViJl .... en cia .

clea _-.ne YIUl pIIbI*- ..
o"""'lfar té 'eiwr-.
, NOl .. ander nef werd cloor dea ......
P. cia Villle,. oYWhandird, ....nn wml r-W
dai .. n pooien petitie ter behoorlijker $jjCI .. I
wvrd.n IDrewaden, wurin teren dil ~.
,telde toek •• nlDl wvrdt reob)eeteerd.
Kalabuluaal-KlipfontelD w.. Brief .at-

..aogen en voorreJesen un den comm.-na
nn pubheke werkeIl, m,Wend. dat d. Mad.,
YID dea beer Kemm onder _ere "oonraar.
den kon worden IlADjleDomen,en een telerrua
werd ook overhandigd. WaarUl .. eN t.oepetemd
om het .......elul tn.ucben den tender en bet
becil'5 voor dNeIi ""lop de ~tinr PeteId
te ~ikken. EIII ..erderen bnef nil den ._,
Kemm werd TOIIIJ'6I_n. ......t. hy lIVnTI'Oe'

jender ierng'trok. en een niea.. ieD40r

VENTERSTAD.

Ba..ul. nie~ onder de profeten.
AM ck>t Ed.uur
Munlieilr.-Het ..... 1"OOt' .. aar inA..- tri(

nn beroering bemoe(brend de aanlpr.ke. te
lezen, pmaak\ op bet dlDer pgnen ter eere
~ ¥U ""eien heer J. H. Hofmeyr. Wij
roepen de .pteke,. YID dien aYond toe: Brave
en nOli eeDl bra.ol ..oor n .. e chell1'ten aan Zald·
Afrika. waardOOT bewezen wordt cia, de tjjd
reed. lang gekomen ia dal. die panU Di.a.
me .,oor Baiil zal bu.ipn, maar eerlijk ,.oor den
\lag !lAl komen. en Bhod. openljjk te laten ziea
en ook de heele wereld .. hem~ dat wu llOI d.
fOOrnaaJD8te mannen _ nn poIUielEe l.n&icbten
.en vao brakter un ODUII bn~ bebben, die
no, in .taat lUO om mh un da bIaUn Y&D
~eden te aui_; ... Ike ban tegen bet
hoofd. g.. ~d .. orden doer zekere nieu .....
bt.6eD. •
Haar .. at 01Ul Ter.. onderd •• w.. dat wil den

II&&m..an dell heer D C. de Waal niet vOndel!
in den rl] der namen d~r un "ezigen op bet
diner, K.n u ona niet UlWn of hil tebuia'wAl?
Of komt hll niet meer 10 luik een 1I""' .. ",cua.p
.. aar zijn intlemlln vriend, Rhod .. , zoo o... r
kolen iebaald wOrCt ?

De Dwe,

De I8Cretarie werd gelut den beer K_ID te
"ragen om een ronde lOm te bepalen TOOI' d.
behoorlijke en ..olie ..ol.incbag 'f&II den ..... '
en er .. 1!nI bealoteo nrden beeprek:inr toi de
YOltrencie Y'flt"g&denngour te Ja.&ea .iun.

Ttoor bet makon YID een nleu"e lun ..ai
.temgereelttiltden .. erden de "0lr.nde teaden
ontvangen. dé _r A. Koch, _ het T.Id·
kornetaeuf Groenkloof, voor de lOm nil .£20,
de beer N. watten YOOr' a. "'~orneachap.
pen Achter Blebeekakuteel tt! Hon.ia&berK
Tobr de oom'. nil £12 lOL. de beer 1: vr.
StJ.gliag ..oor de nldkomet.chappea Zout,ruler.
81. Helen~l, 8cbrit"enboek en Saldanhabaai
..oor de IQm 'I"&Il £~

De tende,. werden ala on ..oldoende bl·
ecboll .. d. Geen tenden .. aren ontnnren Y&D
een der andere veldkometlChappen.

Be~loten bet .. erk Tan bet ulDentiellen der
Oleowe IUd ..an ltemgerec;btigden ~r de re·
heele .fdeeling un du _tana op te drqen .

Wege!la.,oUgelteidbeld 'I'U dt O. B. St.jjn,
bMIoot men de kenruareVlDf "U ..oorat.!, op
r.un lItWD ltaande, tot een volpnde.-....
beid te laten overataan.

Aansoek omvanllen en talrijk geteekeadB
petitie gevOCl(d bi, hel UDZOeI: eier landeip.
DAara Jn het ..e1dkorne"'hap Vbor·ZwanJaod.
den nad verzoekende de toeetemmiag nil bet
rouveruemeat ie bekomea. ~r de proelamaa.
der ~e 1MJOije, deel I, nn de omheiDiJapwet
Do. 30. ..an 1883. om io re-a T__ t·
ecup 'ran Itncht te aub.

BeeI"ten bet UIDI08k Dur den mrielen OOID-
tIItlIINru ter o'l'CIMI'eriug te zenden.

Konualtten met de heeren M. de Kock- ..
R. C. Abel werden o~ en ..,eqebard.

Oertiftbten 0IId~ pa li.b ~CIa~
wet nn ~- knDdiftn ~
0..1!rfCIIe8d. <

Besloten den MOretaria te relaten áaJI tol
den kolomalen eecretaril te ~, om 011.
derzook te doen omtrent de bron .... ruit bet
,eld kali Toortkomen voor de betaling dier re'
neeakandiae certiflbten.
Bnef ..oorpun nn deo .fdeelinprud

..an SpnllJbok, I[edateerd 26 Maart 1898, welk.
werd PaotuleercJ.
n.1ieer 1 A.S- heriJlaenle du raad_

het werk nil bet besrnl- ftII den DarIq.
weg ait te ,.oer.n. 'tI'Unan in _ ........
,.erpdlriAr kCIDlIÏIpYIllf-wu l.ua.

Brief oat'f'UIIID nil clea beer P. Bocber
waann hil ~ over den prJJI nB bet ........ :
den nil ukken met rrun 0..... d. pon~ te
V.Iddritl.
s.loten den heer Bother ie _.._ dal •

dadelijk order &ou werden lIP" dat de DIr·
ken mei rrun di. 0Ter de riYler~ d. POM
worden geDOIIIeII, teren sel. per DIr __
.. orden berekend.
BtIIoten dII~1te..._., den Hoeij..a-i".. 011.der kóainb i~ en 'f'tlIder

te aaaohtipn MD DIR .. _ 'f'OOrdeelir .....
~VIki ie lIIIba .." h_ belIoorijjk OIl-

eD nn ~ ....., _ MD tijII-
perk nn 12 --a.n.
De Her D. Brink d.f!d Ua.OeIr YOGI' d. _

Yin .eli _ repera_ aan den w..... Soa •
q.-lrifi JIll!' Biebeeb Jtuteel, wurtoe _
paric werd ballot ..Vencheid_ rebIIiBpa WVCIen 0__ ....

en .. Jut lIetWcl ~ wordIR •Hei:'=ftDSfidaa~'ftr'Ci --p,1nen CID IPDO~ .. worden.
De to..

Van dfl' Wal, en'V81lter.
Aan ..". EdiItw.
Ilijabeer,-D. iD~ "h~gaderinr pbondtlh in cia &ofauly

op den ~ Kaart, il Il bebaCL !Aa tIinf
Mil." ab it.. parlemiat&licl beD _ DOf al
een reia l1l&I' Europa ,_.. heb, clan _ ik
Il1O heier YVCleCligd 'habben beeablllcli·
Aen tepu mij ........... t, ik -1DJille
'fTieiat' .. lIltIdepbraobt bebbeo _ aU te 1IeI·
pen." All ik MIJ parhaeat&licl w.. __ ik
be1rUAn dM 0.. lAWd lnacxhiir." ik
het ser, CID'door _ ..6.trIáUder 'lJWdtre-
vJ'lllld te hewll ... dai bet ~in (.hu Ltiad
onjnlA wa In.au .... ...,;.a.y..,_ wat _
pát den .... ~ Ala ik• CIf _ claa
W ik .OrPD ., i- .. YUlWIIIfnta.,.
op mij te- ~ en dan al ill: aU eOIr _
reobte .A.fribIDiItW -::: __ •..-noc. ~ ikAl'll ÏDIliIID ika..rm kien tU"'_' om ...... op • __
bun. Dócb ~. 'Hl al ik,....- oP"
Ioopbun .... "1'eIIIiPr Ie&tea. •:£r be!M>Omi lIlItf aaIke _ .... hada te
&tin. om een pwrl&nieDietid ,.tuebt 0..... .-
!(pleD te halen. Bent wu bet _ <Iam~
dOch later Nn motie .... vrantrovwen; '-
_t jk miJn hoofd laten akken.
Ab Ik een .... dkornet wa lOa ik iOCII _,

;!Ioor dat ,OOnieI ..u'-l bebben om telJetieo
op lijn looP'-n- A.lIlk '«ea' op _ puWieb
verpderiDc ala IIICretarï. lIDde netulu er nil
houd. dan w,ik Diet sulk eeo beknopt TeraJac
emu ce~n, maar zal be.,er bedanken ale _...
tarï.. Het aal beter wereo eem te Ieerea .1°1
te oebruven. en dan eetle verpclerilJr I.e rap,.....
leeren.
- Ala ik oom IPaU Wal dan lOU ik mo lD.. r
yereerd pV09ld hebben o..er bet aoirea en CIat
Df'I'Cht'l{ reta:'gezelachap. Zulk eene eeNbIjjk ia
b..moedtgeDd in tJen .ttijd voor 'fOlk en Iimd.
Ik .. enacb oom Jgnau no harie pI.k, Ijjnll
kiezen &fIn ..olkomea tevreden met he....
~telJen &!Jn maamoeciljfbeid op prua. Hjj • een
WlU'tI land.orader en JIIuwt met een eehl llUac>-
aW geroei bezield

l' daakende nM)f opoame.
BrUt ik,

X.

SPORT •

CRICKET.
OPGEWONDEN OOM' LONDEN

,OosT.Lo~DEN. 6. April-(Per tel"ItfUI.)-De
plaat",hl~ oportamaDnell Sll" _" opgew01ldeD
over den D'la",!: "'11 het .peIen VAIl Ilel JreIIlI1IP'Ul
te Ne.land_ op ililWcn.

Dl!:N CURBll!:·BKKKR.

VIJFDK DAG (MAANDAG).

TRANSVAAL vs. KU(8EIl.I.EV',
De.e w",t.trtl,t ",erd 11l&ncl,,« begonnen'np bet

terr"," ..an de W"leliJk. I'ro.iuote. n. Trail ..
vaal King ecnrt In en maakte lt I rllOI .oor ~
w,cketo toell het _["'I ..erdaajrd WeIId tot den ..ot·
genden dat!.

NATAL \8. DE GRINS.
Het epe! tn den Wlldárijd til.:hen de Orena

en Natal .pannell werd Kaandarnamlddac op be'-
turel.ll van de Kaapatadlc:he clllb.-peeld. Nat4lw.. eente aan de ~ docb llla&kte eell am
..ertoon. ell *n bet OPeI ~ werd. '11' ....
, W1Cke'"plat roor ol~hI. '8 I'IIDI.

ZESDE DAG (DINSDAG).

TRANSVULvII. KIKBEII.l.KY. •
De wedstrijd t~betl Tr&II8Y1Ial en IU!Dbert.,

.. erd op bet W .. telijke ProYlocle t.erretn iD par
en ~t4 woJu yoor&paet. De TIua.....
speelden echter _ tlink en .. akten ... pncb.
Li&", ooore .an t28 rtIDI,-ala voJat,-

T&Al!ItlV AAL.
Eerote lllllinp.,

I!lnClAlt,b Shaldera
L TaD"red. lb", b Bt.lt ...
V TaDcred. c Eliot b BackmaDo
All80PI raD ou\
Cope, c Eliot b Baclunann
Sbepetone, run oat .••
Beyel, c B PoweU bD.-t
Slatem, b BecklD&Dll. ...
McCartb;r, c Carrell b 8baJdera
Wallach, b 8balden
CreeM, oot oot

K>:tru ...

... 18
lB

••• 56
...It
••. 5
... lIM
... to
... 8
... 10
...II
... I
••• SB

'I '18
De regen .,erhlodcrde .erder be~ OPeI en ~

Klmll<!rie;r .pan kon nlet TOOr aljn .meiDIlhl"
1ngatUL

NATAL '08. I>ROU:~,
In d_ "'edstrijd zette !fatal hale eente ill·

niDga .oor~ lJlet 6 wie" pial 'IOOr.. ro ... lIUr
IIOONl .... 'Ills ..oJit-

IUTAL.
Eente lnDiop.

D.... ;r, 0 Glad, b Relmer
CbaJloner, b Gordon '"
Wh,."" b Gordpn
Collllu. b Gordon
Noaroe, e Oidd)' b KiaR ...
Lle.ell;rn, c G1cW:rb KlDg
O'Ylahert" b Gordon ••
Dalton, c Beyi)' b 8DOOR
Cool.,., b Gordon
Hiaae, b Gordon
carter, not oot

Extru ...

Ret ONDI tIP&II giDg toen 10 en maakte '106 roll.
..oor , "leket. tOeD bet opel .erdaatd werd tut
den yolpnden dag.

ZKVEN DE DAG.

TRANSVAAL VK. KIMBERLEY,
We>reDade .ware ~ glldarende deB aacbt

.... ne rrond ID .un.. een t.oeItaJld dat "- wed·
st.njd Diet ~rder kon worden YOÓrta-t dan OlDnart .OQr t"aa1f 1Il11'. OlD3 u"r _oud liet _
alo vol~ -
OIo.er, c Cope b McCarthy
B Powell, b Slnclair
Tabatcae, Dot out
8haJden, b McCart;r .
Carroll, c Slatem b 81nclair
J Bumpb.! .... not out

Kxt.raa ..

••• $4
... 1...u

25
2

.,. 10
. .. S

108

SA.TAL ". DE GRB:S.i
liet (I reDs flJ'IAn TA':ttc zhn iaDlng" YDOrt ID F.eAr

s1~bt ,..ooer en 0l' een door ... ' terrein. Om kwart
..oor drte oar had de Grcn.. een tot&allCOre 1'&nl!lO
nl.C~

'30HEEPV .A.ARTBDIOB'I'D.
KAAl'STAD,

..... GUO ....
April 4-r.re,.bouad ~&D n.-z,ellaD<1.

,-,-Oalu.. van kUBtha....n •.
5-A u.traJaaian, ...... ArutnWc.
6-HeoperuII. YIIIl Jlrlboar'ni.
5-JobanneoburK, .e LoóJeD.

_DtB,
Aprll .-Woo~ _ Londen.

6-Naatil., _ Port Nolloth..';-1'.,...-,. IlIII&r u..ban.
;;"-4.nlltdel Caatle, _luqIba...,
6-He.l'erW!, - w,.tu.

ILONDKN I

ó,ApriL-(per .......... >-0. BriIna ~
de --.orpa 0Ill • _ te ....,., op CJjI
~

I



TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

Het verhuren van We1ha1we1.
LollDElI, /) AplUL. - (Re.oUr) - Het

.... baren nn W.II,&i.el &&IlEDgelaod ...erd re-
troft.D met de ..oorkennis eo rcO<ldkellrlDlfvon
de Japan_be regeeemg. hoe .... 1 het stnlrt
pbellD geboudeD ...erd tot de o..ereeokomat
...erkeluk ..oltrokkeD .......

Amerika en Spanje.

EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP

LoSI>EN. /) APRil - (Rn.ter) - - Meo
rlooft dat president lIlcKlnley. In een bood
acbap aao bet CODI"""de onderhandeliogen o ..er
d. oDafh.&okeIUkb.id nn Cuba. en bet uiteiude
lUk beginaeJ ..an t u.cben ko"",t ten eiede vllan
del"kbeden te stuiten. begun.tlgt. en ook bet
ant ...oord \'&Il Spanle onbevredigend ..erklaarl
...aardoor welrus boop gelsten ,!ordt op eene
dIplomatIeke scblkklng

GEEN PAl'SELIJKF. TUS5CIIENKOMST

LoNDEs. 5 '\PRII -1(Reuln-)- ::"Olettegen.
•wnde de offie..,ele aankood1glDg te Aladrld.
scbUnt bet toch dat de paWl niet lAtUlIIIChen
beid. getreden ZiJne belhgheld heeft .Iecbto de
toMtemmlog ..an Spao)eom eeoe wapena'IJstand
op (Joba Uit te roepen

Du1tsohland en Rusland
ontevreden.

Losm;", ;, APRIL - (Rn.ur) - ::lIen
..erataat d.t DUltaebl ..nd bet verhuren \'&Il Wel'
hal ...el ongun.tlg beocbou ...d eo dat Ru.land de
&aai: erna tig opDeemt

Fransche beweging

LosD!:M. /) APRIL - (ReuUr) - De T,nt"
corTtlllpondent te Pe km telegrafeert dat er aan
dUldll1gen IUn ..aDeene m<>lr"luke Franocbe ~.
wegIDg om een kust .tatle te venekeren aan
den mond van d. )llnnVler DabUFuebau

PARLEMENT VERDAAGD.
SAYENWERKING V-\N ENGELA::"OD E::"O

DCIT8CHL\~D

LoSDE", 5 APRIL - (R",,/u )-Het parle
meot IS ..erdaagd ..oor de Paaoch vacantie tot
den 2lst<ln deser

Hedeo avond verklaard. de htler Balfour In
het lagerhoI' dat de regeerlDg geen voornemen
bad ... n Welh ...wel een handel.ohuen te maken
oe Bntaehe """npalle van die plaat. heeft voor
komen dat de golf PacbIlI ooder de ooutr,jle
..an .,en mogendheid gevallen UI De belanien
nn EDgtland en DUIl.8chland .. aren ..an dezelf
de gebalte, .n hU boopte dat 'U zouden .. men
werken

HOOP OP VREDE.
LOSI>E" .) \ I'RII - (RfUln') - De

diplomatiek " .redrJlVlg en meo beeft hoop op
..rede te Madrid

Antwoord van den heer
Chamberlain.

LoN::OES 6 A PRil - (Rm/er) - De
heer Cbamberlaln beeft ...~O Natal gekabeld
meldend. dat bil .eer voldaan I' over het e<iel
mO<ldlg !laL bod om Jaarillh Il 000 ton • loom
oteenkool te Y8l11Chatf,o aan de 8Chepen 'fan
bare m&)eetelt die Durban aandoen eli hll ..oegt
er bU dat de admirahtelt Irrc"~ gebru Ik zal
maken ..an bet a.anbod

""""!' ...............

K A APK °L .o;}.· I E
De heer Kleyn overleden.

CALED<JS 5 APRIL - (~p"CI(J"I) - De beer
J H F Kleyn een VIUIonze oad.te en geres
pecteerdate ,"woners. IItlerf gl.ter nacbt te Her
m&nWlpletersfonteln .tr.nd. ...... rbeen hll II"
gun WY Yoor Illn gezondheid In \"roegere j1rell

vertegen ...oordlgdo de heer K ICIn deLe
a1deehng In bet parlement eli I'" Jf! T iJ~r , 111 lfl

nn tegenwoon:hgen n~rte~tnw()ord!..:('r lit n heer
W lI. F Kie; Il De bcgn.felJl't I ti rn )r~efl
albler plaats \Inden (,roott ""llIj1athlC l\orut
ge' oe Id met de k><lrocfde f I fT II h.

HER:VAxt"'PIV.TtR.~.O~l I~) \1 P.II-(Rtltf,r)

De heer J li F Klc,n\H ene,!'W\'
yoor Caledon UI gl~tercn nacbt alhu"r overleden
en sal te ( &Iedoll tcr "arde bes t.c I I word, Il (jp
morgen namIddag (.rllOte ')mpatlile ....odt g.
Toeid me' mevr Kle,n ell de t\loC"e 1.oon:1 UIC
allen tegenwoordig waren bil bet sterfbed

Zola geluk gewenscht.

KI'IIRfRLI\ 5 AI'RII - fR.ot',,) - '-er
IICbeldcne l.,.-jen \all cic K "nherIc) dub hebben
&anM Zola I{etelegrafeerd hem ~"Iukwenochen
de - \ an KllnDerl,> cleelnemer- V"e la
u.!'Jtlce

Kimberley volunt1ers
Kl\lIHRII\ -) AIlII - (R In) -De

.oorulttrt'k"t'lldc afdecling "'an de looluntleni
hn'{ade vertroK heden nl'l.mHidag naar het :\11(1
delburg kamp De hoddafdeehnl{en bestaande
al' de dlam>Jltveldcn rUIte", K ,mberle\ flfte.
en artIllene met t1fce knnonnen en ten~getale
Yiln 2'1,0 man vertrekken op Dondernamlddo.g
onder Devel van majoor Peakman

Mislukte vervolgingen
IIF'iIl\I.t IJ \JRII - (UI'/Jllr)-Ytr-

8Cheldeoe \ ervolgmgQn ~ erd~o glKteren Ulge~
ste Id onder de wet op de ven a18cbmg van voed
oei en medlc"nen I wee .aken werden van de
haod ge .. e.en en een derde teruggotrol<ken

Het "Clan Lindsay" onderzoek.
I),,", Lo",[~ I; AI Ril -(Il ..",,) - lIet

o!Jlcl....1 onderzook nur h~t .tranden 'an de
Un .. L",".al/ werd heden vuortge.ct Het bof
aal morgeo ultl!praak doen

Ean geschenk aan sir Gordon.
1'lftSIlAOE G ÁI'RII -(R,u'.r) -Bet pu

bllek nn lltenha". heeft .,r (, ardon Rpflgg
een aanden1rIDg aan zpn recen t Dewek om de
pubheke gebonwen te openen aangeboden "Ir
Pieter Flore zal het gescbeni< aan .,r (,ordon
oV6Tbrcngen

De voluntl.'" '11r( heJennallildd.l~ "erlruk
ken naar het !<amp te ~"Jclelburg

De Baaiseie markt.
poltf EIII \Il lit, I, At RIl - (/{"" , ) -

Heden WM .Ic competItie we~r 1evendlg op de
...olmarkt toon 224 balen verkocbt werden UIt
een totaal un 37Haangeboden IJe bezendIngen
tn81Ult,Inde eemge 8uperICure wol! !\Omnllgell
....n de tentoonotelhn" looden de hecr.1l DavId
lOOn en (0 7 balen <UlD.beboor.ncle aan dcn
beer Jil<""on wa.1f""or cic ee~te prJl' werd toe
gekend. waarvoor bd per Ib gewelg"rd ...erd
benlge andere bezend1U~ell werden ook ttjru~
gehouden tegen der,zeJfdt'n pnp'" ma lr werden
later verl<ocht tegen hjd perlb T" ce kiel nc De.en
dlllgen ..e'wol ....n de beroemde kudden 'an
den heer Ruhldge b•• hlen Io,rl en ,,'d per Ih
IJe beer R W Wvatt kreeg 7ld voor I balen
le.r ull.teken,le wol van de h..oglanden (,ra
ham ... tad

De Alliorahaar markt bl"ft .td en op de I{e
wone .crkoopmg gl.termldrl,~ werdelI II bal< n
aangehoden, malr !Zeen ecn il rkot:ht vuor de
unllehoden pr,),en

lh'" vedt-renmarkt I" "'III \\ rgf nil!,dr vnkantH'
d~fm t!t1 Ct'tlC ne..h. r'A :.1art:-llhe Ilt q lUg 1'1 1,lljk
tIaar

Rondgaand hof te George.
(dIIRI.~ ":\_IHIJ -(RI/II )-I1etrond

g".nde bof opende beclen .Ih,er ~.r ...aren dne
cnmwed, .&ken ~,<n gcldourde man w.,d t<:lt
• maanden tronk.trat voroordeeld 'oor blOM
I'( hande en een gekleurde m<"d tot drIe Jaren in het
<erhetcrhu," wegen' ['oglDg lot moord 'an een
kmd Etn !(ddcnrde Jongen werd veroordeeld
lot 6 maandcn voor str-fharen man.lag

ZWARE REGEN.

rIIOIJtJk, i',",'RJI ~t'l"'f"I""-4)-Z.,Lro
rpgflOl" Illn I....,t"ltlll Ilaf ht en heden mprgcn
gedurende ve~tlt"llh-'ne uren l{t"vaHf"1l ver\:p.
leid ..au bagel E~u koodOl zu!<.l OQIIlen11wd
Waalt..

'D...... oor Tran.8Va~hC bur~ers'l Il n lpeciale tr. iD "oor de mail, -- Nat.! -
~ V .:> Cr.nnaal, de Ku~",d te "ertalp dJnet na

- 'n JJ ft ,nkOlMi 'filii do m~"boor. Zuu &eyoelea woi'lh
EEN STEENKOLEN·MAATScrL\.. P. alge_n hier aoedIeburd.

Vrijst&&tsoheVolksraad. De rueuwe diamantvelden.

Bct.~WA\(l. ti APRIl.. - (RtuUr.) -
oog.oten der I<llllera aun grooteluics ... rmeld door
aprmkbanen.

Het gedeuk.hmpltaal leont £6,000 om toe-
..oelflD¥en tAlvoltoOIen.

Er Il< geen ...aarbeld lo het gerucht. dat er
moeilukheden gereaeo "un aan de Gwaam ..ter

Een UIlt&! BondomanDen. den heer Rbode.
..uwdljJ geztod zIJnde. wordt beden hier "er·
.. acht OIBbet land te bellobtlgen.

De kamer ....n koopbandel heen eene .terke
r880lu11e &&llrDOIIl8I\ betreffend. de te hooge

PIEl ER}r.r.RITZRt:RO.6 ArRII _ (Rlutor.)- tarleveo op de Kaapoche .poorwegen
Onlang. bood de koloniale mlm.ter eeD mIs [ •
... e door den admmlotrateur aan den oecret.m De Gouverneur op reIS.
van .taat voor kolonl~n bem bekend makeode
dat de reg"",nng van ~atal bereId I. om gratrs
1~.OOO ton .toom steenkDol )aarlllk. te, erochaf
fen aan oorlol(l!Schepen dIe Durban aandoen
Een kabelgram IS In antwoord ontvangen geda
toerd 2 de.er, waarm !ferneld wordt dat harer
maJesteIt. regeermg .eer mgenomen I. met het
edelmoedIg ....nbod, en den geest die znlks
voorocbreef leer hOOjl ...aardeert De admlrah
telt lal leer verbind wezen daarvan gebrUik te
maken r.ooveel mogeluk Het wordt berekeod
dat dit der rogeenng zoowat .£ 12.0u0 per laar
zal kosten

KIII1IF.RLF.,.6 APRIL - (Rffll") - De com·
m.....le v"n D1tvocrlDgv..n de plaata~llJke league
heeft ","" .. t en ,I,. ll3od&cbt der r"l!eeriDr to I....
palen I,ll c. "C \ lr om toe l~ Ido', dat Tra.nll-
..aal.ch~ lJurgu" .' 1I,ler ond ..re- heid zICh zoll~n
'Y6811.;\Il op de of,langl verhourd \"E'rklaarde
grond,n te Pokw ""'. en om rl"u rnlm.t~r ..er-
ant",o<'ldeIUk m "LT.C zaak. te 'tT1&I!enwelke
•taPI"'1I Il'enomen z I" "m er lel.!en te waken.

Op een ..e7gade, "'1( ..a" uodeelhooders in de
Conrats koJenml <I "erd besloten 't kapitaal
der maat""h"p;>JI td v8f!DlDderen "an £100.000
tot £50.()\}() eo dat de &&Ildeelbouders ééD ..oor
tw.e aaudeeleD sullen krugen

NATAL.

WERKSTAKERS.

Dt:RBA". Ó APRIL - (Reuter) - Vier
leden van den McAdoo mlWltrel·troep badden
glAteren een gescbll met McAdoo. met het resul-
taa, dat de twee hoekmannen, de gooehelur en
lO.. 8blfley lfIaterea avond bet ...erk .wkten.
De U1tvoenng werd DlettegeruowDde geg ... en.
en werd bartellll< toegelulcbt Men legt dat de
...erk.takers hoogere 10011eischten, bo ..en bet
bedrse wunoor 'U overeengekomeD wareD.

Een standje in 't hof.

DeK8AM. [, APRIL - (ReU/lr) - Een
tooneel van opgewondeabeld werd heden mor-
gen aanschouwd in het poh11e·hof Eeu man ge·
naamd Gerard werd ,eroordeeld tot IU daren
"oor bet DIet gehoor geTen aan een order In een
CIViele 8Cbuld zaak Bil het hooren v..n het
vonOl' hep Gerard be, bof UIt, en bad eene
heft'i. .oratehng met een poh~le beambte die
bem 10 bet ..oorportaal tegen bleld Hulp daagde
op. maar de man glOg voort met te bIJten en
schoppen tot b'l Yelhg geboeld eD In den .tok
geplaal.8' WaA ID bet poll tie .t.hon

Het aanbod van Natal.
WAARDEERI::"On VAN DE BRITSCHE

REGEERING

ORANJE- VRIJSTAAT.
Geschenk aan den baasstapper.

BIOI':'IIFO'lTEI" I) \1 Ril - (!~''''"r) -
Mellet, de Vrust"a1schen baas.tapper ol" Lnl{e
land onlang" bezocht werd SI'Hlfa "" d .l:3i)
cade ..u gedaan

!IET HEILSLEC SR

BIOIII>n"TfI'l " \"R I - (li ,) -De
plaau..ellJke MI'Vl\tlOUI~t.·f1 Il hl, II llll.() k ge
daan bIJ de re~ecrln!.{ 0'" L: 'n .!fllk gr\H1fJ Wllr0l'
zu een' socIal farm w!ll0.il oprlt.:h1t.: 1

Een vreesclljke storm.
'1A-F.Rl r. 'IIIlI -(II,,,,,, )-1 en Hee" l'ike

donder hl k...em en regetl~torm ";1Tl~ gI"tfrl\Ond
over delf.: ~Iaat~ De o;j.tratCfl ,,;\r~1I tI\ PNtroomd
en dUIzet :.Ien kaff'er~ \loaren hlootl.le"tE"ld aau den
!tornl op ht.:l open ,ela Het ~wedcr b~daarde
tcr Inldder" ,ent en een pr:J.(htlie morgen Lrak
,,'n

Z. A.-REPUBLIEK.
Kruger en. Gladstone.

IJL PIl TI::IhBl RI. ~!'I",r:WL(,

Alhll - (R.IlI' ) - De
het "!lI '('!lr! t( Ip"T I IJl '1'1 (111n
oflt\"ang"" n - 'lijIl hartel!)ken

PI ~fllRI \
p .. "d~nt heeft
heer (f 13c!~wne
,lank

Hf t l!'\ no 0\ ereengekorr.l n t tl:'\Schcn Ofl
Pietersburg "'poorwe;; ffill/\t ....dupptJ ell Oen
"ponrW'( 1! comnll~~an<;l, rt tt Jc IlIn II:Jar '\ ql
.troom Lal geopend IIorden door de maat,ehapPIJ
naar NIJI.troom lOp den 2den .Jult

De heer Montagu WhIte \Crtrekt DIO.da~
naar Londen

Wanhopige poging om te ont-
vluchl.en_

JOUA",r.Snl RG 5 .\11'11 (Rmllr)-
Een "ntal lllooorhngen" .rklted.n ee eene
"whoplge poging gewaagd om te ontvluchten
!'""t werd g('~even om bet werk to staken en de
bandieten kl~)mmen Uit de groc\"c op Een II'tcrk
gobouwde kotTer _I"pg de waoht op het hoofd
met cell spadp y.:aardoor hl) tM.!wu!4teloo~ liter
\ lel, en di bandieten!\(.: lutt'n toen op een ander
konstabel toe the ziln a.ssegaal \\ 16rp eli den
lelder 111 het aangellcbt trof :-;Ignaall!choten
werden dadol"k &fl(e""boton en oen afdeelHlg
bere<len POhtl8 achtervolgde de vluchtenden
De kaffers gHlgen Hl oelH pl"nt"lle. ,velke 0111

"ngeld werri IJo' luchtehni:cn werden
ultgedrc\"cn cn on. eelle heVige wnf8U-
ling werden lil weder gevanltlen gen0H1eu I "'ee
ontvluchtt<ln heden morgen

EEN LASTERZAAK.
JOllA'I'iE~lIt"Ra, ,) AJ Ril - (RruUl)-

De "",k waarin de beer Mcnermot be.dlUl
dll~d .taal den uItvoerenden mari I:,.,laMterdte
h~bbel door te beweren In de J ,h'"Il".I"" g
!"U, dat een hd ..an dpn nltvoerenden raad
J<UlrIIJK'niet mmder dan .1:2 ",I)(J tot .t::l000 ont
vlRg v.n de d) naIDlet maatochapPIJ. werd beden
morg.. gehoord De ad'ocaat ..oor de verdedl'
ging nam excephe tegell de dagvurdlDll op
grond I dat d ,t hcbaam nlOt heschuldlgd kan
worden wanneer de ,erklaTlng slecht. "an' "0

IHI .prak De I.ulddrost wees de exceptie van de
baud en eell app' I werd aangetoekoml

GUNSTIG ONTVANGEN.

I'JUT.IJU\ .., AII.II -(U,ubl)----Deaan
.p .. ak en ont~ang't van "Ir Alfred MIlner zUn
IU Pretnna l( ...r goed ont "angeIl

Do regeerillg heen be.loteu tien .e"tell klerk
'all den po.tmee.ter te Kftlrksdorp t., ont.laan
II" had de ~tme .. ter bIJ de ,utorltelten ie
rapporteerd maar dne regecnng5 amhtenllren
"laagden cr m ..t an eemgen grond te Y'IDJen voor
het rapport \ andaar het ont.l.'g

Buitenlandsche vertegenwoor-
diging.

Pall,,!.I' 5AIRll -(It,,"r) -Dr Leyd.
heeft heden de hetrekktn)! • ,n mlnl.ter ..In
hUltcnland~ he \ ortegenwoOrdJJ{lDg In Europa
aallgenomen en " van plan zICh In den Haag
neder te ,et teil

Ecn treurig sterfgeval.

.J,)II.\''''.III R'. -, AIRll - (R,ul,·r)-!III'.
(·.ld ..coU dochter van den ... Il",kenden proeu
reur werd heden mnrgen tI,~x1 In haar bed lie
vOIHlen ZIT W'll" een populaIre Jon~e dame, CD
n'lII ... n aktief aandeel," hefdadille werken
Ilaar d(""j wordt aan bo .. tk .. aal toeg.8Cbre ..en

Aanvulling van vakatures.

m,T YERVOEHEN DER MAIL"

PRET,,"I' ", APRIL - (R~"I,,) - IIet I"
wll.ll... chilnl"k dat de heer F.mrc ,le .... I.tent
p".tmee.ter gene1'1l1ll.permanent ui ,Ulngeoteld
word on als """Istent the .. l1fler generaal op heden
BetrekkcilIk de .-akature In het postkantoor.
''in er tot 110:;( toe !I....ne .tappen genomeo.
maar het "ordt vor ...at:bt dat de vakature w
&ar.ge..uld worden door eel!c aliem ....ue promo·
tIe ,an de klerken 10 da t departemen t

Oe becr Van Alp,",o. de p""tm"""t"r generaal.
betlunstlgt het Idee van ,. n tnalltreID per dag
~ dell lVoud 'f&D ell D&ar '1'raJllnaI, ea aleoIat.

Nieuws uit Pretoria.-PRETOltl.\. 6 APIlII.. - (BAIm-.) - De
heer M'lDtagu White werd &.den iD bei bof
~l .. ,m .11 ad ..okaat te ~ op "oor·
...aarde u.•t bIJ het aaD'rulliq • ..umen aftel'.
Zaterdag aal de presideDt aeJd 'filii CIOIt!Ii

mandaat CrollJe! en den h 80baJk BIJ .....
de RletfontelD dlalDaot-mun nabij Pretoria be·
weken •

Middelburg ...ordt .aqekOlldird ala een
eot1'8e·pon voor de repuhlie\.

Het ...ordt heden gepabli_rd iD do G__
,,,,,,w'ucoumal dat 3() pera_ yol burprrecht
verkregeD hebben.
De tijd "an den preaid8l1t ia op 12 Hei Oat.

HU aal op 11 of 12 Mei opDieow IDlf8lWOreD
...orden.
Generaal J oabert 18 heden 'f&D Pori Eliaabe&h

teruggekeerd.

RHODESIA.
Naturellen arbeiders.

BULAWHO,5ApRll .-(RIIVterJ-De regeeriag
beeft geweigerd de aatnrellen arbUdainrestie op
te nemen, maar U!bereid ftnauClMl•• n ander.
hulp te verleenen, en sal eene eommlUi. &&Il.
stellen om onderzoek ID te stellen tO d... beel.
zaait van naturelleo arbeid.

Bubnann (Babyan?) de oude Matabele die de
koningin "oor Lobengala besoeht, ia oyerledeD.

Een chess-olub U!alhier gevorm4.

Nieuws uit Bulawayo.

lReu/er ~"!Jr(! mmm J
lIET BAXKET TE BLOElfFOXTEIX

OOl'VERNElï~ E:"l' PRESIDENT

BLOF.IIH'''TF.I'I " AI'Itll -Het banket nan
Rif Alfred Mllner gl8tern ..ond daagde zeer wel
DeD hool{eD commISsariS ",el eeDe 0' atle te
beurt Jl ,,·.tond enD geven en nemen pohtlek
"OJr, w.ll..e hll het m"ldel beschoulvde d.
moeihikheden In de pohtleke 01tua1le t<lo ..er·
komen HII betuigde ziJn hartelIJken dank voor
de vrlendel(lk. ont ..ang_t hem geocbonken. en
"Bl! verblIJd dat "10 bezoek lUlo, nu. hem 10
.taat stelde kenoll! te maken met een groot
!Iotal van de volk.raad.leden H lJ gewaagde
ook van de Ultotekende betrekkIDgen tUl!llehen
de Bntsehe regeenng en den VrIJstaat. en
drukte zllne overtulgmg' lilt dat ZUid Afrika
.po.dlg un gedruktheid ont.l.gen zal we.en

Pre'ldent Steun heette Zllne excellentie har
teilJl< welkom. en ,elde dat het a1tUdeene eere
wno een ..er(t'genwoordlger In hun midden te
hcboon ".m de lIJ~chtlge natie waa .... n .lr
Alfred Mllner beho(Jfde Ileel welDlge aan·
spraken werden gomaak t en ze waren ....n een
streng nail pohttekeu aard

~Ir Allred ~lllner rortr·)It: beden morllen naar
Ba.utoland

A \SKOYST TE ~[ASCIlL

]I[ \BE!!l "AI ItIl -Dullenden kaffers komen
gedufl!; lO Lerothodl kwnm g.. teravolld aan met
een groot gevolg Jonatuan. Joel en aodere
opperhoofden k'\Qmen bedenmorgen aan

Te ~I ure trukken de rUiters tezamen en
gingen na.Ir de Drift. en te lO ure Yertl'9kk"n
de gou\6rnements beambten Er was een voor·
lllt,;a"ndc wacht ..an pohtle Sir Godfrey
Lagcien l"ergczehl \ an J~n ag"lf'tcnt comml~
sans, reden voor g'_'volgd door nl de manuen
,on Lerotbool Ongeveer half II trok de ge
heele ""hare 'ampn In Tol{ordo LIJde Drif,
Om Jl Ullr ,erIICheen bet ge.elschap van den

g'f)u~erncur op de krUin van den heavel fin irort
d..arna arrn eerde 'lJue oxcellentle .an de Dnft
veq8ze!d van den heer ~Iole) regoerrn!. sec·e
tar," 'an Ba..utolanJ,mu)0or IJu Cane en andere
ledeu ran zlln .taf
Sir (,odtrey La~den met Lerotbodl en den

a",stent commls.arl. cleden buone (lpwachtmg
bij de pont en ontvingen den gouverneur bil
zIJn a...nkom.t op Basutoland. gebIed De riVIer
"lO w"r vol en toen het gezel8Cbap aan don
oe~cr der nner kwam werd een JUlchkreot
aangehC\'en door de gan.cbe .chare die ongveer
15 (JUli men." ben teldr

DB OPENINGSREDE.

I ITiI \,!llSG'rr:\KT\rI ~
tIjIngegaan met Xat.1 /. Leo protocol ....n eon
nltl" ..enngs tr.llrtaat met Duutoland , Prot;,
col. vlln het tolverbond ...a..rooor Daoutoland
en llecbuanllland oDder het tanef gebracbt
worden. , ... tge.teld door de Ia...t.te protocol van
het tol ..erbond en bekradltlgd door u ID uwe
zitting lan IH98 d Het aannemen door den
staat '\ ~n de (lCIf' g""rn.1c Tan BelgIe vOGr bet

;\1 \<} RI t, A I til -IJe wedronnon <rIn afgo on<ierdrukken \an den .Ia,onhandol. aan!legaan
I"open ~lr \lfred Mtlner "aH op de baan Ik al. I",ofd aIlnglll!teld werd. de bekrach
•amen me •• ,r Oodfrey L"lIden on bU .~..I-Hef,,;,"" "aan-an, vergeten scbunt gebleren te 'Un
groot belang III de verrICbtlUgen ,erandeflDg In

Er zlln alios te saam, 2.iI(ji) katler. In de [lf CO!'i.TITl rIB
oof.tad

r d"n r~gen op gl.tcra'·ond werden twee door u 10 het laatste laar gem""kt zal wooer
()f d le dUlzeud kalI er.. die ran pl<m .. aren voorgelel{d worden Het comlte dllOr u aange
10 te komen. Olet In .taat ovor de CaledonrIvier .teld om de con.htuue na te "Hn heeft ziJn
'" komen Velo hnndelaa ... werdeD ook vcr werk vulbrncht, en een concept con.tltutlO door
Innderd Dew" ordell morgen verwacht hem op~etrokken dlO behoorliJk geputJhceerd

D. pltoo ( ..crgadcflng) begmt morgen om ...erd. zal voor u gelegd worden
IU uur V.len van onze burgers bebb~n toch ge..eHllgd
IJe kaffers ,un "orLI"d ovor het bezoek ....n In de ZUid AfnKaansche republIek, en Le

den gou verneur geeren
De gouverneur fJr.tkwam don t'Lorm g18t~r

afOnJ da.- hIJ Leeu.... berClkte )Ulot toen de
.torm lo.br Ik

MlSSFrances Wlllard.
:\1188 Francc. W,llard clu "olbekende Amerl

kaanllChe phllan thropl.t en oriaDl.eerder UI on
lang. g.storven :S aar a...nleidlOg ..an baar
afsterven zegt eerw r. E JenklDs. LLD 0 a
De dood la'l MI'" Wlliard te New York ont

nllm d.r metbndlston ca der wereld CODgrooto
vrouw ZII wao de leider der' World. Women_
Cbrl.tllln Temperance L me Haar leven""e
schiedeOI. wao lecr wUd, docb hanr kt'3Cbt lag
In oon diepe onbeperkte toegewudheld lUlJI
Chnatu. Van longs af WIUI "U een dl8Clpehn
des Heeren, en UIt die hefde bracht IU voort
die grooto pnnclpes van gerecht I rbeld en
menocbhovendheld die baar energlo UeatlOrdOD
en haar ....orl< mNplreerd,n ZII W811 eea ..an de
eersten dm aandrong op organt8ntlc III de be·
• trlldmg dan dronken.eloap en om de ak~llg('
gewlgen ervan In een beider <ltlghcht te .telloD

MIlS Wlilard onderscb, "Ido Zich vooral
d&.uln dat Lil ec~ ahonderluk feit kon genera·
hoecren. en haar verbeeldrng vormde altJid alge-
meeno be""bou .. mgen Doch hare groot<l
8Chem.. 'an lOsterlJl"e hefd.uhgheld waren
mot 81ecuta entbusl8lltlsche IObeeldmgen. ZII
glnl!: Uit lan feIten en bou .. de al hnre argumen·
ten daarop De rand van vrienden Wil!! bil baar
altiJd welkom, doch Zll regelde en bestierde In
god.dlenst W!lll ZIIeen methodist. docb IU hleef
met un een oecte hangen

.,\1. een leIder w... U sterk In haar geloof ID
haar zank ID de ,eerkracht Van haar moed. en
In de Ioefdo en het 'ertrouwen haror ceUega.
llaar Invloed op het puLhek wa. te WIlten aun
dne tal.ntep ZiJ was een 'oorname scbrllfoter
liMr 8CllItterendot., ga ve " .. ballr wel.prekend
held De mee.te ..rouwen "pr.,ken goed, doch
nog nooit te Toren 'W1\8er een vrouw dIe "pra.k
al. Franc .. WIIl..ro ZII het nooit me,ken dllt
zll !leh bad voorl.tereld en .prak met ecn loete.
weil uldende .tem net derde groote talent WIUl

hUll' bevnlhll IDnemend karakter en aangename
mameren Men voelde d3delllk 10 haar tegen
woordigheld t effect '·an deze gave, die haar
meer dan leta ander. hielp to hallr levenswerk

I:er" "arde .J T W ~tafford VBnBrrmlng
ham had ook een preek over mlM Willard () a
bepaalde bU d. aandacht er bil dat zu ..erkon
dljJde dat men Zich per!lOO.lliI geheel aan een
r.aak m()8!lt toewuden en opoffere. om er lel.8
van te m..ken ZII ,erklaarde d.t "het knl.
tocht vnur ge ..oed wordt door hcmelocbe Inspl'
ratlea • ')liat de (lee.t Gods In de lucbt .weeft.
en dat. 'lin tegenwoordigheid ..oelt als men
In de .troten .... ndelt De ..rouw die tO deze
"temmmg h"",r werk Il4n..aarde. kon Olel ande"
rlau eeo groot In..loed op de wereld hebben.

RLOElO'O!lTEIIf, .. Anu.. - De raad werd
he.1eDIDOlf!U I'fOl,M!ad •

De pretóclea& ... iD ltJu
OPPI!lOtllllDE

dat h.t aehMn allOf de .panni.., die er iD Zuid·
Afrika h_bte w.i .. raullderd ...u eo ODU
relaties met d. aahurijre .laten ea koJo_
'IhI'8O 'faD IMr mende.ljjk811 aard.
sir A1bed Kilner ..... barieljjk ...elkom r.

beeteu eu l1l8I1 koesterde de hoop dat ajja be-
lMk ..eel roed zou doeD ea bjjdraeen tot ..er-
ateririlllJ 'f&D den band 'f&D "rieDdacb&p haa-
achen de ltaten en kolonia •

RUNDE.PEtn',

lel de preaident, bad door geheel het laud ge-
wned, maar badl .una tnaien., ruet 100 (root
..erliee ... roorMan ala de .... are eD aauhoo·
dewe dt'OOllte. Het adriee eu t.oeetemmÏDf
'faD deu raad h.b ik SOO". doealjjk .tappeD .,e·
alomeD om d. _i1Ukhedea ietwat-te 'rVIIlID-
dereD, ......-meê onu borrl'll te kampen hebben
iehad. III beb het roedsedaeht Mn ...etaontwerp
te puhlt.ren _bij _

L.\NDBOUWR.\.AD
...ordt l{eYormd, hetgi!en' Ik aan uwe gunatlge
o... r"'6flDi &&Ilbe... el. Ik heb opmetll1geo laten
doen met bet oog op het opdammert en uitleiden
\'&Il het ...ater der lrIoddern VIer ID bet dU!trik~
Boeholf. De plannen eD opmetlDgen .nllen 0
ter ioedkeurllll ...ord'!D voorgelegd H e~ geld
..oor het ...erk kan. Ullins tDalena. nrkregen
...orden Dit bet leeninlfsfonda. Uit bet rapport
.... den tb_oner·g'mel'lUll zolt lW nen,dA-t de

JSKOMSfES

..oor bet a.fgtlloopen Jur, lDslultende .poor·
welfWlu.t<ln, £1,072.51~ Os Gd bedroegen, en de
ultg ... eD. lDslUlteode de lommen I!'eot<lmd ..oor
den bou W .... n de Dleuw" lpoorwegen eo ••
£861.284 181 Gd. ook dat er op J Janwm II
een halaDs 10 do k.. wa.... n £225,599 S. Sd,
van welk bedrag £194.Gll 10 lId beocbll<baar
I. voor verder boow ..an meu ...s Iunen GIJ
zult "erblud "!lU op te merken. nIt bet rapport
Yan oozell dlrektenr generaal Van .poorwegt'n,
dat mettegenBtaande de gedrakthelol van den
landbouw en den bandel. dat uw besluit om de
lpoorwegeo o'er te nemen. met alleon wus en
KOed IS gebleken te "IiD. maar ook .cor tot ..oor·
deol van deun .taat. en dat het ongetwllf~ld
zal .trekkJn om de flnancl~D van den swt ID

eon benedl~ende polntle to brengen, .ooals ze
altooe wu, docb .torker

Onze
.rOOR\I'EGI~KO\l81E'.

dank 'U de II..er en toewlJdmg aan phcbt door
den <lU'ekteur genvraal en ItJn staf &IlndeD dag
gel~, 'Uu .£il47.238 8s 5d, lIJnde de ultga ..en
.t:.~3.138 l;la 11d. latende een balana van
£5()".U~~j 150 Gd. een iedeelt<l waarvan beateed
UI aan bet&!lDg van reute en ultga ..en voor ..er·
dere YerlellilDg. volgen. ow bealult van 23
Jum 1897 GII lult ..erdpr opmerken Uit het
rapport van den dU'ekteur generaal van spaor
"'egen. dat ..ril ioeden vooruI,&ang femaakt Is
met den bouw der menwe IJlnen k moet er
weder op wu"en dat de bestaande wuze ..an
.poorwegbon .. Olet de voordeehg.te IS ..oor den
!taat, en dat het wooschollJk IS dat In stede ..an
ze geilIktIJdIg te bouwen. de lilnen ccn na den
ander moc",n voltooid worden, en opengezet
voor ..erkeer.

Ultvoormg ge ..onde UIl u...o re80lutw, heb Ik
twee voorlooplge

BUllIl>llldE\ ES
overhandtgd aan de regeermg ..an de Kaapkolo
me voor de gezamenl"ke som nn iJ,G~12.:l12
J3. 7d. ge ..onde renw tegen 'een I<oers van .~~
percent Er 18 nog eon klem bedr,,!; dat met
betaald 18 op rek ..nlng nn matenaal on tboden
door d. Kaapeche regeerIng. waarloor on8 nOli
DIet eene rekeUlllp II toegezondcn

Schnldbfle ..en zun ook da&rvoor gegeven tn
termen van uwe reoo!uhe Ian den :l3sten
J UOI1897.

De boop wordt gek06llterd dat Natal en
TranavaallJcb znllen aanslult<ln hll

HET TOt \ ERHO:Sfl

en dat vertegenwoordiger" ,-an Yrl "tant z.ulh·n
gezonden worden naar een tul vcrboll.!. onft::
reDtie Oodcrbandellngen IIcbben 1'1.1,ti! j1~' Uil

deo met andere regeenngen betnkkellJk het
IDaken van uDlforme wetgclo ln~ om de lnMtroo
mmg vaa

n~(.f." e,\ ..j Il I r. 11 r. ...II~f '\

te ..crlunJcrun lit zal u ter Lekntcl 'I''"S ,oor
leggen

Hl r FnlF.t)E"TIi ~I. (os{ f.RT -Een niet tal
r'IJk. doch zeer apprecieerend geboor. vergader-
-:le ptera ..ond ID de Metropohtan zaal om de
derde alhoenng van den meeeter·ptanOllpeler.
herr Friedentbal. bIJ te wonen. Het genohol

BR \:owr" 8Cbllnen thans aau de orde "aD den pl&DOIIpel "an dezen kunstenaar haarl de be-
dal{ In Kaapt!tad G latera ..ond om.treeks h.lf ...onderlng ....n lederea hefhebber van muziek.
elf uur werd de brnlldweer weder uItgeroepen 1ZIJne nltvoenog I' eeDe m_terillirc en dient
naar llloemstr&at Het bleek dat er brand W!UI gehoord om geloofd en nur waarde !:1Il!Cbntte
,,1IJ,wn ID bet Alabama hotel, Bluematreat, wDrden DIe .. oor bebbeo "oor de .treel.mde
tUllllChen Loop en I..anptrateD. De brand.... tocmen der mUZ40k ".n de groote m-wro III
echter Dtet 'f&D erll8tigea aard ea wen!..poeciia hUD .-' Oltgo"lDOrd, die .,,,rlUIIDOD1e~bvrr
~bllllCht. friedeDUaail 00_" bV te wollea.

Dt:R(,ERREt 111E'i
nldlUlr to kriJgen en aan den anderen kaot
hehben burgers ..an de ZUId Afflkaaurrche repu
blwk %Icb ...eer hier ge ..estlgd en begeeren de
""lide rechten te krugon Ik moet u wederom
nagen de noOt:hge .tappen to nemp-n. om Ult·
"ooflng te geveo aan de protocol uoor u til uwe
llI.Iltotezlt'1Og Lekrachtr!{d

Ik heb een eommilltlarll aangesteld om te rap
porteeren belrekkelllk de wenscbelukheld om de
VrU8wtacbe melaatochen terng te brengen van
Robbenetland

~LR All nEn Mil SER
De raad pliSSeerde oeD motie, an welkom aan

Sif Alfred Mtlner en verd:\a!lde toeo

HET TOLVERBOXD

BIOEMltlSTfIN, [, APRIL. - Hedenmorgon
werd IDden raad de kwestie vlln het .enden "a.D
..ertegan ...oordlgers naar de tolverboDd confe·
rentlo opgebracht Do pre.ldent ondenteunde
het ..oorotel. zeggeru]e oIat hIl geloofde dat
:N.tal wen.chte !!eh bIJ bet toh'erbond aan te
.IUlteO

Do boer Kleynvold be.trued het roorslel "n
een lange dlscu .. 10 volgde. De preoldent maakte
dUideluk c1at de kwe.tte van het hetTen "lIn een
belutmg ol' brood en vleeoch be.hot zal worden
door do conferentie en allen %Dllendllarbll bo
rusten De beer F .....er onderstennde het voor
stel en drulrtll den wenscb Uit, dat de zuater·
repo bliek &lcb ook zou WlDslulten "il het tol
..erbond

De raad be.loot afge\ a.~rdlg len nnar de con
f.rentle te zeoden

BlonUtlSlf.l'I r. AlltlL - ([/""0 )-He·
den morgen werd ID don raad de conceptwet
om landbouw colleg.,. op te richten aaDgeoo
men, en oen artikel. 'oorzlclllng makeode voor
een raad bestaande Uit wvou leden. waanau
vUf boeron !Boeten zIJn. werd aangenomen.

BltlE'llf" rEIS r. AI'RII -De raad palIlIeerde
bedennamlddal( de tweede lozing van de bill
waann ..oor .. elllng wordt gcmaakt ..oor de aan
stelhng 'l'&neen landbouwraad

Het rapport nn c!en tbclJ,&llrIergrlleraal dat
tor tafel werd gelegd. toonde dat de Inkomsten
nn den staat over het laatate Jaar, behal ..e
'poor.eg Inkomaten. mecr 1911rendan die "an
bet vOflge Jaar. ondanks rUDd.rpe3t. droogte,
eoz

(Rctur~_.]

GROOTE OPGEWONDENHEID.

WAS DAT NU EENS IN ITRANSVAAL !

VIUJDUIIG, 5 APRIL. - (1U,"~r) - EeD
diamant prclllpect ia (leopend te Grupan, een
..an de plaalatn nn de BechnuDalao.J-epoorweg
maat.ebappH, 40 IDIlion ten ..... ten YllJI Vrijbnrg
bO AlbertBlbn. VUn" "baltkroooero" hebben
bDnDe namen ingegeven bU den C1 ..... leb COID-
!DI8Hna op heden.

lIET PAARL SYNDIKAAT

PAARL, 6 April-Oe PaarllKlbe Dl&rmell,die
een blok cllUlllll orenekerd bebben ID de Boei-
dam milD bebben bunne rechten in een ayudl-
Itaat gello$eerd met een kapltaal ... n £3.000
s"Dde 120 undoelen ... n £25 elk. veen 1wataDt
of Tendol'll aandeeien ...orden piJOmea
SIecb ta 2'l aandeolen ...erden Uitte-
ge ..en eD 98 door hen ... I..en lI~h6udeu. net
RyDchlrtl&'sal &nO opoedrg li..mIJD ~1:a...-d
Ill, ...eder geftoteerd ...."rden >Il ...... mli~maat.
schappu. doarom dat el' I:""n ... oor&len~!( ge-
maakt ...erd ,oor werkkap""!. De beer Durr
heeft ungeboden eene!lOm geldo voor te !lChm
ten. IDgeval geld nandlA' la. De bevoorrechteo
die de uItgegevene Ilaadeelan ontfingen aullen
geen aanbod aannemen Slecbts een van hen
.. erd o ..ergehaald eo verkocht Z'on aandeel voor
eon £ 10 premie

KIM3ERI lY 1\ ArRIL -De coCTe8p()ndent ..an
de .Idl"t .." 't<lleg1'llfeert un HOIICTOlln Er
hee",cbt groote opcochuddlOg m de _t,.rl De
boeren be ..olklDr heeft de IDboorhng"" UI' het
kantoor ..ao den moelen eommH"lIln... erdre·
yen. daar een oprecbte toeloop le heletten den
geheelAo dag te teelren6n De IIlboodlngen
werden hierop le ..endlg Te onlJe ..eer een ure
..ond er een algemeen ge ..ecbt plaata. terWIJl er
Yrlielllk gebralk ...erd ,emaakt \'an s.eenen en
hotte a. Eell mbechtcm.nemtng ..ond plaata, die
.... arachnIlIUk tot meerdere aal leld ..n. Een k.r
die pas&'lglel'll naar het .tatlon bracht. werd door
de IDboorhngen met .teenen aangevallen. Vcr
sterking der pohtle 18 hoog.ot noodljJ. Onder
bet ,ewoel ontstal men een man sun borloge en
ketting. Er heerocht veel drukte bU de Stan-
dard bank, en de beambten werken hard. Der·
ben honderd pel'llOnen bebbut tb~ no toe getee-
kand. De resIdent magmtraat beeft de Inboor·
hngen toegesproken, en &e ht bedaren gebracht.
ter.nl hij beloofde morgeu betere achikkeDge&
..oor het teekeoen te maken Rooidam hondt
haar elien P'118 tegpnover de meuwe pro.pec
tora claIm rechten. en ...orden ..an £20 tot £&0
nrkocbt. Groote dank 18meD un den resldeot
m&lfIl!lrant Yef8Chuldlgd voor orde m het dto-
trikt te bewaren. Een .ergeant en 6 pohtlO'
dienaren zUn IfIsteravond vlln hier Daar Hope
Town yortrokken De comml8&arut '1UI pohtle
vertrok bed eDmorgen

EEX AANDEEL I-iYXDIKAAT

PIlRI. r. AI'r:IL-Er zal weder een smd,ku!
met aaudeelen vaO £&0 elk wordeD geftoteerd.
ma...r daar de nummers der claim. niet aebtpr
..olgen. worden dtl aandeeien Dlet drok ie·
nomen

ondsIwij zers-conferen tie,
IX DEN VRIJSTAAT

Dilll \HI)~! II~. ft AI'HII - De re\ende con
fer ..n lIe der Y rJl'lJt.a.'l.hv·he onder\\ Irt'r.o ..t'cree
n'gmg opende h... e Ilttlr.g Kl.te ....' ond '" dIl
stad!l7n..1.1 a.lIllcr Twee cu t,,, mUl.{ onder"uz(,n!i
en ondorwuzcr('~en WRren tog( nwoordlg De
'OOrtitter dr Brill. 'erwelkrtm,l, <l. np,ck<>-
menen en "oopte ,tat men lfl :L:Jne YernclitlOg'en
nl£l onbeloond zou blt)'en dat de conferentie
een geloei, an a.~nmoedlg'n!:: ""n .cJl~ppen tot
voort7.ettmg ,an onderwIJ' Ook heette hll c1en
.upt>nnt<lndent ,,"n ondor"1)8. Ur. Brcbner, hnr
tehlk ...elkom LIJ zlln krugkom.t. na oen af·
weZigbeld. wegen ...... akke gezondheidtto.tllnd,
n....r Europa

Hedenmorgen werd het bestnor voor het
volgend Jaar gekozen en de be.prl'kmg der be·
BCbrllvmgopunten op de agenda vood pla:lla
Een voordracht door den IIcer Kupferburger.
m.pecteur Ylln leholen. o'er differente scbrllf
lIlethoden vond algemoen bUval en de vergade.
rmg verdaagde voor den namtddag n. de wen
scbelukheld van degelIJker m.pech .. op ocllOlen
beboorluk besproken en goedgekeurd werd

De strijd in 't westen.
Seneknl. 0 V f'...

29 llaart 18~8.
Aan rim RtdnJ.:t,,,r
MIJnheer.-lk kan UlCt nalaten voor een

oogonbllk .ltl te liaan. bil wat 7.008ren aan 't
...""ten der Kolonie II !!ebourd De het'r M L.
Neethhng IS .. erkoten. eD wu JUlcben met zUDe
ondefOteuners '

Ten eerste won8Ch Ik dnl. met de menigte
mIJoer mede-Afrikaanders en landgenooten,
mIJDbarteluken gelukwenech aan dlln ed heer
Neethhng toe t<l brengen Toor Illn gloneruke
oYer.tnntng bU bet hof. waa.r 'nne pobtlekC!
Yer..olgera ...el deieluk met .cbaode ervan .Un
afgekomen En t.eeden. (a) hem (den od. h6el'
Neethhng) VIln harte te fehctteeren me' zune
o..el'1l'1On1Ogbil de atembu •• (b) den ed heer J
H. Hofmeyr (OD.e Jan) met de belooD1Il1fvoor
zlln onyermoeldoD arbeid. (c) den edtteur ....n
"0".La",f' ..oor lun manmoedig optreden ",r
bevordenng van de kandidatuur ..an den heer
Neethhni. en dal DIet ..ruchteloos ........ en (d)
allen. dl6 hun ~.t gedaan bebben, en het hunne
bebben bugedragen om den hoor NeetbhDI( .Un
&etel (dien hn waardljJlUk heeft ..erdierid) an
dermaal te bellOrgen.

Weeet ..eraekerd mede Afnkaanden, onze
oogen .... ren op 0 g.rICbt. Wil _ten echter •
dat er nog yolen oDder u waren. dUI uw ge
boorterecht .aardeerden, en die alch DIet door
Rhode •• z!l0e aanbidders en haDdlangers !IOUdOD
laten verleiden of omkoopen Wil betreuren
echter het lot dergenen. die nog als geblrndoekt
Zleb la",n leid<!n, ...aarbenen '11 &elyen n ,et
...eten Acb I all "U maar do ex Grootheid.
Rhode •• tot vnend kunnen bebben - al bezorgt
zun rllkdom bnn ook geen blauwe dUit - al
..erraden ZIJdan hon eigen bloed. daar lie, en ZIl
Diet OlDf Oat raakt ben met! Immera' D1eIDa.nd
ISzoo hhnd, als hll die met zien wil'

En wllar 11 de beer St Leger. de meelt pro
mmente ..an het dnetal?))e Ol}'" T,,,,,. Ztgt
Hoewel ongolooftU!: al. hot scbJlnen mougt. IS
bet gem.kkelilk alln te toonou hoe hem dllt I.
te beurt gevallen Hil (de heer St Leger) WI.t
dat met h.m alloo recb, waa (b~ knew /" woo
all ngbt) en ne.1 .une vrleuden aau met, Ot'r
beOl to plumpen. enz . Hier dIent hU op "Iln
oll1en .preekwoord opmerkzaam te '110 gow,..,.t
, Don't hallo' before you Rre out of tbe bu.h .
Maar dan trooet de 011" T,,,,, •.. ch weer

"'''Jl 1110 er Immen beter "an af met (,",ham
en Fao re al. proIlTc.. leyen ('). eD ~eejhllnll.
den brand.tlcbter ('J. <lan ..oorheen met Hruff,
f'anre en Neethhn", •• lIen "lW den kant ..an den
Afrlk.ander Bood" Hier wenoch Ik .Iecbt. aan
t<lmerken dat de beeren Graham en Faore heel
.poedli ..an kleur Zlln ~eranderd. en .Ie .egt
cfat IlJ (00 ..eilig ) DIet .poedlg 10 eeue lWdere
nchtlDi znllen lun ... rdwaald·)

Doch met dIen arm&a!igen troost. II Mt mij
aoof Ik hel gekerm en gekreoD ""n alle hoeken
der Kaapeche .traten hoor' "Why have we
been luch fool. DOt to .tand hke a maD for the
Ticket of Tbree'·. maar 't " nu eenmaal te
laat. eD " belpt mel 0' er geatorte IDelk te
!morren.

Er Wtll geen .pralre. nog minder denk~eld
....n ruaenlle ..oel ..an den kan t der "TICket' en
zJlne onderateunel'll '00 ~t men. iloch de Or,.,
Tuu,. bad i60ln roat oordat ltbodea (de man
,:hethan. bekend .wt .do grontale breuk tlll<!lChe"
de twee bbuke r_n te hobben ..e",.,ruakt)
zilntapeech ter be1'orderlng vali de kandidatunr
nn he' "Ticket" bad gemaakt! ED wat l8el(en
lijk li. kort. ltUIQ'rIitiD, 1'111 dM ~?

AFRIKAANDER BOND.
WILLOWlrIORE.

Notule1l 'faD _. I~ .. eTg'ld''Mng nn
he' diatnk:tat-tuur Willowmore, ~ehoudeD op
26 llaart 1898 iD de atadazaal.
Te.-tnroonbg de beven 0 A. O~tbD ....·n.

yooraitt«, A. H. d. Vries, P.lL le Rou. S
A. de Beer 811 B. J. 8tetJDaDnne aoerelari* Ju d~ kenal.g .... lDg. dat dne
yergadenDg bele8d werd op y"""",k VUl eteu
beer G. J. SU;jdOlD jr., clio een tak ... n d..n
Afrikaander Boud' geaticht beeft te "Voor
Groot RI"er" eD ..erIaDJt ~uom.n te "'or·
den door dit i,;iuDr, ten clbd. opee_m.D te
worden bij bet proriDcilal '-taur, voor 31
Mtw't 1898, tolgen. heIIlutl na de oomauaa ..
op DIeUW.ualMken op liet coqres.

..&.Ja deputalle ,.eneheDen ter yupdenag de
b_reD G .• I. 8trijdom .. n. l1li jr.

Vooratel A. H. de Vnea, aeoondant P li le
Roux Dat deze nrgaderiDg behoorl!ik k,mD"
pDomeD heoberlde nn de IlADbev~ltOlfnn de
oomm .... e vaD LJeu ...e &aD_ken die door het
OODI""" la aangenomen. nlUlleluk dat de tak
Voor-Grootri"leI' door dit dl8tnkt.heetaor mop
opgcmOlllen worden. 100 neemt dl' booetDurbet
..... -': dai &h&lll ..oor de vergadenag .. un.
op ..oorwaarde dat de deputatie ... n dea tab·
"'er ibac:. behoorluk 6oancl00I eD .ta".h~k
"enIag doe. AAngeDomen.

Verelag .erd ll1go(bend ..... nllt blIJkt dat er
76 ledou zijn. met den .._ I G K~ al•• oor·
sitter en deD IH-er G J. l'Ia,jd"m ln ti. aecre
taris. De lOm ..... £6 Ca Bd .~ Illbetaald ala
Illbecriptie. Papler'(>n tD orde be"anden aunde.
_, ...erd deze tak gealnlen ..erklaard De
..olgende heeren doen _k yoor ooo_tl'u"e-
boeken: G. J. StrJldom lor 12. G J.8trjidom
Jr. 12. A H. de Vn"" 12. alaook notulenbOeken
der loogate ..erpdenng 'fan het pro"IDCIa.1
beatDur, gehouden te ·Worceater. voor "eroprel
d'ng
liet ...erd ter keuoU! gebracht un bet be8tuDr

dat de IDdependcnteo gebruik maakten van bet
recbt un de commlUlD v.n toelicht. op de
Jon"...te congrear.lttlag loCJ,!ekend Im~t betrek·
klDg tot aaokondljJtDP nn Doodsk.ndldaten of
Dltt Verdere bespreklOg d ....ro'er werd ul,&e
.teld tot de ..algende vergadenng

Voorgesteld door d~D Ileer G. H de V........
dat elke Bondstak door RIet meer dan tw""
afgeTa&rdigden naar bet diatriktabeatour &al
"ertegen ...oordrgd worden.

Voorstel teruggetrokken tol dat dlOtflkta·
beatuuraleden 'I&D tak Voor Gro.trlVler utttng
nemen.

Besloten do.! eeD dankbetnllflng gericht worde
aan de leden der muntCipahtelt voor het "fleD
delljk1oesw.,u "'lIn de .tadUaaI ..oor Bonda ..er·
gadenngeo

Volgende vmadenni te worden gebouden In
de ID&&ndJ udl: •

B J 8TEGlIlN~.
Secretaris di.triktebeatuur,

BOXD3tAK NO nOKKGVELD.
CALVINIA

Vergadenflg gehouden t<lKlou.J.kraal. ol' 26
Mtlllrt 1898

Twee en d.rtlll Jeden ... ",n tegen ...oordlg
Toen meldde de Yoon:ltt.er de beer G J. van

Wllk. dat hll de YergadenDg nn ZUid Bob·"Id.
tak bUgewoood had en dnt ous een dllltrlkt~be-
.tnur t.oegel<end IS bU de pro ..tnctale vergade
rmll.en hU boopte dat ooze twee afgevaardigden
zullen teien.oordlg zUn bil d6 volgende du
tnkt8beatnUTO ... r",adenni te CalVinia.

De heer II C Nieuwoudt. al. oen der com
ml.Sle. gaf vel'lllag van het .erk gedaan don
btlt<lr bandel te beperken. namehfk d.t au eeo
doen ment opgetrokken baddeD. eD dat de ...tn·
kehers ZOOfer lt" wut, gewllhg Zlln dtt te tee
kenen Deze'fde coram .... le bluft DOlI lO

werkIDg.
De heer H C X,eD.oDdt lelde dat hIJ niet

voor de laatote afdeelingv.ad .... rgadenng pe-
tltletl had ontvangen.

Een commlMle ...erd toen aangesteld. om pc'
tlll ..s op te trekkon voor of op :ol Mei

De beer H. t_;. Nieuwoudt gaf ....... I&( ... n IiID
f'Orrespondentle met OWlplaal.8elllk hd, den beer
P Wege. W"","to hlf meldde dat de proon",ur
veneraai ge""lIlg I. een penOthek bof bier toe
te kennen. en be",,1 &all dat bet beter aa1I1ID
met.,..n bier eon a"".. t<lot magtatraat te kriigen.
011 ook werden rr twce hrlrren vau den ord.or·
1.010' 1.len s. crelarl. voon;elcacn dat I,U geWil.
h.: I•• t.appon te ncm(:t1 voor bet opnchten van
een bof

Hot werd bcAloten. dat eenlIlaoder Bond.
man reeM zal hobbeD te sc~cn bU on ... n
ochletwed.lrtld door een .ubocrlPlle ..an 301
lQulllks lA! betalen en mIte IbU een m...oner In
be! distrikt nn CalVlDIa UI

AI. DIeu.. hd werd &angenom.lO de heer J. P.
Steenkamp

R&80LrTIE~
I De&e ..ergadenng gelet hebbende op de me·

Olgte anne IDel>ocbendie gecn verdlenate heb
ben. en dllllf de Zoutp:lD aan Klarenlel In h.n
den IS nn meIlllCh"n die het onmogelllk mllken .
voor ben het .lout te vervoeren. daarom beslUIt
do.e vergadenng. met de ..olgende parl"meoh
_te een depulatle mel petltlCl af te .tuleo.
on lBet onze plaatseluke leden te onderMD
delen 'de Zoutpan aan KlAveniel
met 'lUlgemeton gronden weder 'fTIIte k'lIgen.
en ook dat al de Bondatakken In dIt dl.tnkt
moeton gevra&glll worden zulke petttlet "oor bet
dtstnkt"beltuur te brengen
II Na .tronge overweglDgeo omtrent do

moeilIJkheden ..arbonden om van hICr oaar elll·
vmta te gaan he~een mm.ten. 8 uur ahtand lA,
met elke zaak dIe "'u hebben. en ook om bel ... ·
~Ingen daar te betaleo. beslnlt delo Yet'gadenng
bU het gouvememeot unlOek te doon hier een
bof eD magistraat te krIJgen. on gelaat den he~r
H C. Nleu ...oudt met on. plaatselIJk hd daarom
trent te correspondeer"n. en bem te verzoeken
bU het !,"'Dvernement .an.oek te doen

')8 volgende rer;Cll<ienng sal gebouden wor
den le MolensteeD Viel. op den luteten Zakr
dail 10 Mei

De nrgnden'li .loot met gebed
P HUGO

AlIIll.t.,Dt lIeCretarul.

HAY
Algemeene Bond •• erJ{lldorlng gebouden te

BOIchaar op 14 lf aart IH'III
De ... rgaderlng werd geopend met gtbed donr

den "oorsit ter
VoorgeatAlld door den h~er P Kruger-I'

Snllm.n om den beer n J Krugpr tot ochaar
10spekteur te kiezen ..oor "'Uk no .1

Áani~nomen.
\oorgClllteld door den ht'...r I, Rnllman-r

Kruger de heeren R K J. Yenter. P ,Jooote en
P KOllman t<:lt c<lmmrMleledcn aan te .... llen
')m t<l ..orgen voor do 'erillez,"g Val! den hp"
Kruger op dcn 17den Maart Algomeon aan
genomen

Voorgosteld door den h""r I' Kruger T
Venter. om oeD bnef te IICbrllven lUln alle kie
ZlJrB In no 5, ondersteulllDIl ..regende ..oor cie
vorkleltng I an den heer Kroger Algemeen
aangeoomtn

Voorpteld door den he<'r P SnJlman-'J
Venter om des Ilfdeel!n".ra:ld. ~d..er'6ntl •• '<I

{ju. Land te laten blll,en AlgemCt n ,,"'g'
nomen

...oorgc.telJ dnor den heer D K rllj(N- J
Yonter om de Rond"venlagl!n naar (Jm II/I rl
to U uden AlgcnlCcn ORlIgrnomrn
AI, ",cu we loden teeken.len In ,le her,," I'

J Venter ell 1'0 K J \'"nt"r Jr III betaald.n
hunne .ub.crlphe.
1IIet een bt.><IIlOkJoMn ,Jen 'onrzrll« .1, "t ,1.

vAfl:adenni IDet geLI!d door den I" er r
Kruger

PJ "'1\1\'
~r~t.an •

De heer Joseph Nolan,
T .UW AR I ~

llEYNF..S MATHI:WR (,ERtl(·WJ. ...
ADDERLEY ~l1lA AT

KAAI'~ J ALl

lIET TRr.KKf.X YA~ TAXDI-,S
ZOSDER Pin,! ;I

GEEX cnLOROFOR:l1

)

/
GEEN HAl'!

GEESE BED\H.LMLSG

lt... r "'olan maakt cuoe IIJ><." ... IIl li I
« Tt11ldnt. volmaakt en Ol' de bJltuur4,.'

l"I~'""U~, lefltD de laagat ID('l'flulle pr,twD
B.UDPL.EGlBG Vau (UV 1
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