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ELSEN BURG, Muldc;';Vlei Junctie,
OP .DONDERlJAG, 14 APRIL. 1898

1
J. Fred Penis ei C(J.. Af=~o_g_er_s.Ontpakt;ocn~c~e;;::J:ntni~ waarde

081 1.0 '-Jur "V.Dl.: SOMERSET WE~T. Nieuwe Blouses
1. Vee: --16 E~Akklast;l' Muikn, 1 Friesland DuI, 2 Koeien, Bel8J1grijk.e Publieke Yerkooping. Nieuwe Costuums

.f.-) Varkens, 1 a~getecldt) Beer, Paarden (rij- en trek paarden)
on l'en lioev •• ;:L-d Pluimvee. CAPT. SEDGEWICK, zich ter ~ ieuwe ~lodearti kelen

______ Il. Rijtuigen enz. -1 Afslaan Kapkar, 2 Openkarren op woon naar de stad begevende 1\."

I d I b li I f
b ) IJ k 2 K '1,., C) lo.! W 'I' . heeft de onderg~teektlnden goou· l' leu WC Dresstotleu en

D
E ondergeteekende een ander plan voor ian en le ben e tee" e- veercn, :.. ~U 'wagens, paal' ar .U1gen, - "'pan agen, mgen,

sloten pubhek te doen verkoepen op -1- Spun Ploeg Ttligen, Swingels en Kettinks, 8 Zeizen, enz. enz. tc:>:izeerd publiek te verkoopen aan Zijden
111. B~erderi:litereed.aohap :-1 MasseyHurris Zelf· Zijne wODIng, N' 1\1Woensdag, den 20st.en dezer, 1>lI'lJer(nieuw)i"W;lterWoodZelfbinder,2 McCormack Snijma· 11Th B'd "So tW tIeUwe lJ antels en

. . _ . chincs, 1 Massey Harris Cultivator, 1 Hooi Pers, 1 Sproei Pomp e' rl ae, OP merse es, Buatjes
l.-Zijn 2 Welmgr.Tlchte Ulcuwe Cottages pa,; vOltOOI~, naar d~n I 4, Dllbbele~:voor"W8.9me Ploegen, 2 Enkele-voor braak Ploegen, 2 N

nieuwsten smaak en stlJll-(ebollwd, van alle gemakken voorZIen, wacrllJk ~.ggen, ShJPsteeit~e.z. Woensdag, 13 dezer;·(A.llti1), irllwe Cor'setteli ell
wat bijzond~rs aan de t'aar!. . IV. Va.a.t"'W'erk :-Besta.ande uit Stuhaten, Kuipen, Okshoof 6 Paarden (Merries) Underkleeding

II.- ZiJ'n 3 Onbebouwdc En'rn annex, .gcl~!en in de beste stand- den, Leggers, ntlli'es, Emmers, enz. 1 Excellente WiJ'n "omp
I 1 1 t ff A k 2 " (Ruins) NI·e'l"\v,.l }\."OUS'ell\raar

plaats van de straat, en wegen,,; (l'ne I'cr 199mg onover ra en. an (nieuw model) 3 S~ .ketels. 3 Koeicn_in Melk ' '. '"
beide zijden dier straat wordell nll.reeds stf>rk gebol1wdi dus een laatste Y. Pla.a.'t. OP-..rengat :-1 Legger Brandewijn, 300 zak- 1 Kar (bijna nieuw) en I J an uschoeuen
kanR voor koopers die eene bezlghcld wl'n~chell te hegmnen. ken Zaadhaver, tOO mudden Uien, 100 mudden gemengd Voer urdEl Hagen , ~ ieu we l\ omtaa'· rse·n

ROCCO DE VILLIER~, JAN Z. (g~r,;t en haver), D mu den 'rwten, een groot voorraad. Kaf. . Tuigen ep Boerderijgereedschap.

A 8 d ~
flL/ IERS ..P. C Alf I VI. Ko.tb .... -Hui.raa.d.:-VoorkameT' ZW.en;·Eetka- enz" enz. ell Flanellen

. ,e _UlO. , sage rS. mer Zet, Bedsteden en Beddegoerl, Groote onderwetscL.e Btldlltede, H... 1 . >n"h S'd boo d S f Db' K et gewone assortiment Hnis- NI'eu\'ve lleddespre'lenVaandag den 18den dezer groolA! Ol!( erwcl.tO\!eie r, 0 a, nm wruter. o(:!tbaar meubelen, bestaande in Voor- Ret-JIl, , Paarl, 1 April, 18£)8. n:cttafel, J.f. Stinkhout en Paardenhaar Stoelen, excellente Kook· en Sla.apkaQler Meubelen, Glas,
T,:: 1, I 1,fen V.ill., uit hunne kachel, RoDd~~afel op rolt jes, Schotel Couverten, Breekwaar, Aardewerk en Keukengereedschap,

\". 1 lh' bl k t kpl Departement voor OnderwiJ's, Kaap de GoedeJ..!i~""-;; Keukcngeree ap, enz. enz. enz., en wat er meer tet: verkoop zal
"~': ,,:ill a:n~~:d~:~ le e 00 I. - WDe Venooper zal karren voorzien van en naar .Mulder'!! Vlei Junc· worden aan~eboden.

30 Eersteklas 30 i BEN 0 0 D. ~~;Ul~~personen t~,_-oe_r_e_n_die begoorig zijn de vendutie bij te uu:~~~~ping te bpg1nnen om 10

PAARDEN. ' E~ Principaal voor oe UI~ School te :::itellcnboscb, Kaap Ververschingen worden verschaft. P. J. BOSYA..'i & ZOON,

E Kolonie. Plicbte' as onderWIJS, al!.!l·meene tOt'ZIClttder 5cboo!, Afslagers.
C:r ·,rf. de aanuacht van Koo· 1 hIt ?II tt, '01 U ( fe'n . d Stellenbosch, -* Ahril 1898.~n ht>stuur van d 00 oercnp aa s. I' lW (H. '('. Jl' Inl 'h·.,7I

b
n
b
e ~.n-Alles zal op den dag der verkooping tegenIVoordig zIJn; __ t' ~

f'e" ·1 Irdl'ol J.wn. tbeorie Cll) J' der landbolllY, en ,ll 1lIlubtrutlel'e mac lt, e en nittll zal u:t dll hand worden \"!'fkocbt.
Z:v~ nr.i~': - dool' <lt'll eigenaar ehad. lkatie getuigende van dt's appltk,allten ouderdulll, gezond ..

~~g" ,,:·'!.t I'U wllen Leker prc:lent teid walifikatiL'n. dt'n t;lll'Crlnt~~(lel~t (,cncraal I'an Outlerwl.:-,
I ::', "I." t I Zui(l \.frtk. tt' ht'rc:kt'!1 \,'01' I ,) ~ll'l aallst.
J

Atl l"\,aapsu(, • .:·,' -'.., J, ',r :Jlooriees Jr. & Co., lUS agers. :-;alari~ .[:,\1(1 per ,~nll\llll, !lIt t. \"I'lJe wonlIl;. en rantWt:nt'lI waar
I.: ~il pP!" jaar.

De VoornaamSte Musioi van
, Beroep,
ZOOWELALS A.lUTEOR8

Bmln Sterk UI d'l IUZIEI·RUDEL
V.U DElf

-:

DB-·,-,

.

III.',I'~Il, 1,', '11"11 I l.l...l·F ' '. il j I 'il ,
(.ïroot en Klein Handel>,

45 en 47 STRAND STRAAT, KA:l.psiad,
VOOR 1>1-: BF.STI!

Pia.nos, Harmoniums, A.meriltunanhe
Orgels, Strijk- en hlw llIS\rumenten

Ook Toor Sn&ren en $lIe aoorten Inziek-
benoodigbeden, B.epar&Ua, Stemmen, enz.
Ier.eHi.~.mUlln I!lUn lil h~.w.u. ~Iu~

1I.l..nbi.~. .

Kupsche AfdeellD& TE

Publieke Vcrkoopiuz v.iu Levende Have, Vaat-
werk CII andere kostbare Losse Goederen
e Il L' l'l)d u k teil.

1\ LE [N ~IELKHOSCH, PUBLIEKE VER K OOP ING DE ondergeteelro~'~en wegens falende gezondheid heeft besloten zich
van .ijoe 800rderij te ontdoen, en zal derhalve publiek doen

Verkoopen ..hb;) Blaanwberg,

Op 1VOEllSDAG, 13den APRIL, e.k.,
OM 11 UUR' V.M

zijne Kostbare en Vruchtbare Wijn-Pleate "La.:n.ite Ru.t,"
gelegen. aan de Berg Rivier te Groot Drakenstein met het daaropstaande
geriefhjk Woonhuis en Kelder, Stal en Buitengebouwen, allen in extra
staat van reparatie.

r .. __ e Cite»edelt.'elt1.
I. Levende Have.-l Paar Eerste Klas Kar Paarden

. "oprecht getooId."
1 paar Eersteklas Ruins, 1 Schiet Paard, (j Trek en Rij Paarden.
1 paar Eersteklas Kar .Ezels, l;j Handen hoog, 1 paar .!(ar Ezels.

lO Koeien en Vaarzen, 150~Varkens, enz.

II. Boerder.tjgereedschap.-l Nicuwe Molwagon
op veeren.

1 Ossen Wagen,l span Jukken complete, ::! Wijngaard Ploegen.
1 Lot Halfslijt Tuigen.
4 paar Achter Tuigen, 1 span 'I'uigen van 8 compeet.
1 paar Eersteldas Zwart Tuigen" Pletty Beslag" nieuw.
1 Zadel on Toom (nieuw). 30 Rollen steek Draad.

200 IJ zeren Staanders, 30 nieuwe Zink Platen.
1 Eersteklas Afslaan Kap Kar, nieuw.
1 Halfslijt Kap Kar, lOpen Kar, 2 Lange Leeren.

III.-Vaat1Merk, 'Wijn, &0•. 9 Stukvatcn, 8 Kuipen,
Le~gl'rs, Pijpen, Oxhoofden, Halfaumen, Trap en Onderbalies,
Keldergereedschap, ~ Brandewijn Ketels en 70 Leggers Wijn.

EINDELIJK:

80 mudden Uijen, llot Patatas, 1 lot Akers, en wat nog verder
zal worden aangeboden. te veel om te omschrijven .

A. J. MULLER,

Faure, ~an fyk &, CO., Afslagers.
Paarl, [, AprilI8!l8. '

DI': ,)ndt'f!..!"deelrenrJen behoorlijk
:,'h ..;t door den Heer Stefanus

Pr,;1-. ,liL'0l' vertrek staat, zullen
w: ~ "'f't'll t L'!"l'h.atse,

OP DE Hoer PH:nk J. PIt::-.r.\ IJ, heeft de ondergeteokendcn andennaal
gela.~t om ol'

Woensdag, den 20sten April, e.k.,1:1 .\ PR I L, 18~)8
, f: \ 1') 1 RE ,_. I[ ,

Cit ltun ne \' cndukraal, pu bliek te verkoepen
Levende Have: '

_ ',1 . E 1 (' tt' . d i40 Eersteklasse Paarden (Ruins CIl Merries).
, r. ~-" ~;(, zets ... 0 ., Jaar ou ),: 30
~ '("ic' Elel~" .j, Huin l'a.ar4en, :3' ,l.., ". Jonge. Ezels ..
)k:.~lt.-, J ~ Koelen (nabij kalven),. De I ,(,lrdl n z ijn mer-st, allen g~tceld hIJoe Heeren :'\E~f;\', On~TIt(;Y.
~:" !J""Il" Vaarsen (~jaar and), 5; ~f:\ eli DI I'U:~;-;I'; III het dist rik t Colesberv. Zij zijn in uitmuntende con'
dit,,, ,I P"f audi, 1 go,'dg-l.teelde i ditie en zullen zeker d" ix-ste troep zijn, die die jaar ten verkoop zijn
JL, 1'" f ~l"hapL'n 1'11 Bók kcn ge. a.alJgt·boden. Let op dell nuaru.

,cr,lk: \ '''1" d"11 slachter, 1 lot Var- 1'. J. PIE:'\ÁAIl.

J. 'Y. MOOHREES & Co., ,Juu, Afslagers.
BoerderiJsereedschap:

1 K:llt Kilr, I :-\chotch Kar, Tuigen,
Zt!:'r)illll.'r :'I[a('hiot', I'loeg-l'n,Ei!gen.
ZeI"'I. :-;\"I"III~(,:';,Kettings, Graven, ----------:,-----------------

Pk""" J;[k~C~\,s~I~7~'de~z. I Bouwerven ! Bouwerven aan de Paarl.
I

Hl é ..'1'",1,;;,,' assort iraent Voor, Eet
• '1 :-,i~<:fKil:JJl'r Meubelen, Keuken
l:lt'D",Hjl~ll!'den,enz., enz. '

Vendu Kautoor, Mulrnesburv,
;\ I Maart, I Rui'l. .

--------
PUBLIEKE VERKOOPING

J J. Hofmeyr en Zoon, Afslagers I----4 Zeer Kostbare Bouwerven,
Een paur houderd treden vau de Noorder Paarl

Kerk.

Mulders Vlei, STELLENBOSCH
Paarden.Paarden.

DE ondergeteekenden hot prachtigste gelkelte der plaat" vb.n~dcn heer
Pu hlieke V erkoopi Bg-, David Mostert, gekocht hebbende, zal publiek doen verkoepen op

19den April, 189~,denDinsdag,1"[: ,---------
Malmesbury. DES MORGENS 0)[ HALF Il LeB,

D
E I L',,!" II. ('. ~[L[.l.r.:I: heeft de I Vier zeer groote, prachtig gelegen erven aan de helling

e van den Paarlschea Berg, met eell schoon onovurtreffelijk uitzich
LlnJ"fg'deekenden gelast om I op het dorp, omliggende berg-en en dalen, De laatste gelegen-

heid om l'en prachtig hou werf aan de liclliug van Jen berg in het hart

Donderdag, 14 April, e.k., van de Paarl te bekomen. DE heer FlL\:'\K W. MYDURf;lI, zijne kostbare plaatsen aan de Kolo·
niale H.el-,'·eeL·ingverkocht hebbende, heeft den ondergeteckende

gelast te rerkoopen op zijn woon plaats, .

1,1'

LADY GREY BRUG .8TRAAT.

D. J. SCHNEIDER.

& CO., Afslagers,A. n. DE VILLIERS

EEN ONOVERTROFFEN
Lt iI i.nue Vondukraal, publiek

te verkoopen
KANS24 Paarden,

-VA~-\" an ~ tot ti jaren oud.

-Zeer Kostbare Huizen en Erven-u-

oPZ!' .iie!"t'n worden persoonlijk
op~eh,ac lt t door den eigenaar van
nwt .h,tflkt Strijdenburg cn zullen
zeker !,rl'~ent zijn.

Jf. C. )ILLLER.

.1. \\. 'I ..orrees. jnn. & ('0 ..
A,', l..\l; t:HS.

-IN DE-

)Ltlme~h un'.
~c\pl"ll.·l,",~)~.

~
Pu LJlieke Verkoopi Ilg'.

Dr: ,,' i,'r~('teekendcn zullen voor
I' ~,'[lllllT van den heer V.\N

'il" " I-all y-;'cdl', V I"Ijstaat, 0l'

Uehalve hoven5tMnde zll11en nO,l! worden verkocht: nog' ,l Muilen,
I:Og ollg~VC(,I' ·1O Varkene, 6 ll,";-,~l".~ \\" Ijn, 10 muid Aardappehnocrtjos, 1
eell groote hoeveelheid GezftJ\:;d Hout t'U .Mest.

~1 ~~""! 11:\ T".\' I ,_ ,

.\;,[:" h~)"". CLU\ 1~lt AFSL.lGER
, MELLET. T r\.UTER & oe ~1SE,

LOGIES HU IS ! De Rand Produktenen Levende Have Commissie Agenten, PribvL'~'lIli"deri!';; BENUUI>IGD.
• ; Bramfontein en Kerkstraat. No. 23, Johannesburg. ~·>BF HET : EEN O~DERWrJZERES op een

l'Ell. H~ER:--;: ~.'11 anderen, (Iic i Hebhcll g-l"OOt. gelloeg-en cr ill hunnc Yl.'le klie~ten en he~: pll~liek in het VD LKS VLIESGKEMPORIU M, ~bekw!:r~:t~~J:r~:Jghi~ ~~~~~:(~~
\, l{:I'I'é~k Wegt llan(lOl'll of hc-I al,rl'Dleen bekend te waken, dat ZIJ berl'ld zIJn Lt! onh,lngl n, cn ttl 1 HOEK seh, Engelsch en Muziek aan vijf

zex,.,_( I \\::l"ll, 1.Il1lcnlliJ dt'n onoer- 0 verhoopen op COITHlllSSleop dl' voonleeltgste WIJze, Drae- en Dorp Btir_ti kinder.m te ieven. SIllaris £-400 p.a.
~"'~ kl,ll,ri, eel! aangcnaam \'erhll)f, f Eenige soort van Produkten en Levend Have. . en vrije logies. Werkzaamheden
go. 'i' I af, I vn Karren yoor 'fT- .. V:\ ~ Maa.nrlag II.Ilnstaande zal I na April ,ncantie te beginnen.
V'JC "'''('D z."'r bl'lliJ'ke termen heb· 11 toe/tl lI·ol·dt dadl'lijl.-lllc')'·:(l/lllflt /'elll rt'iI.~ II"ckclljl-oclte rapl'i)rI~/~. Koloniaal ::ichapenvleesch in I

_ ,L ~ ~ • P '·.Ui lJER MERWE.
bell, T degrausoh adrllS: " Dij Ton ." ,,1 T.' LI ET TRUTER" lIPt 1.: lf'Jn wornen verkooht tegen 9d.

P K B SI 5"0 Telen-raaf Adres: ..1..:. • • I 11. A bte arte 8d Pt'. . u ,'" . t">. J:M W t il fLl kt te ~L' u. voor C rp n en . 88 oru:!,J. DU TOIT, R fertlDtic8 door vriendellJke to~~tpmllllDj;::. . DE I, 00 ma.r mees r, lb 00 Voo art B uf rt Wilt.
Riobeek Weet. ' Il J ohanDI'8 burg. p~r . v r rp en. ea 0

VISCHt VISCll" !
Voor uw Tafel.en Toor uw WerkTolk •..

Snoek. Geelbek, Hardpl8, Bokkoms, Iau.

MOOTJES VAN MACKBREL. ZILVBB-vrsca, GEKLBBK EN SNOEK.

Atlantische ViS8cherijen. .

Publieke
u..t or I Bate.

NOTICE.41/L
f

WELLINGTON .
DIVISIONAL COUNCIL of CALVINIA

Verkouptne
Village Management Act, 1381.'

DE ondergeteekende ,.ijn plaats
GBOIN~"'T.IN verkocht hebben- ----
. de, zal op NOTICE is hereby fiven, that at

~ a Meeting of the DivisionalWOENSDAG, 13 APRIL, 1898 Council of Calvinia to be held in thé
Court Room of Calvinia, on Satur-
day, the 7th May, 1898, at 10-

zijne o'clock in tbe forenoon, it is the in-
tention of the said Council to pro-
pose the Assessment of a Rate i~ ...
terms of the 16th Soetion of the
Act xe, 2~l of 1881, upon all the
rateable property within the limrita
of the said Village, for the purp<llll8
of the Board of Management of
Calvinia, for the current year 1898,

'8 morgell8 ten 10 ure,
publiek laten verkoepen aan
woning, de voleende
LOBBE GOEDEREN:

2 Gedresseerde Kar Paarden
2 do. Kar Ezela, groot

en Sterk
1 Eersteklas afslaan Kapkar
1 Kapkar, 2 Openkarren
1 Paar Engelscbe Leder Tuigen,

eersteklas en nog nooit gebruikt
1Paar Aluinleer Tuigen, een paar

"beste Vel en een paal' Voortui-
gen, Swingels, Kettings, enz.

4 Ladders. waarmede er twee Ian- D. C. Office,
ge Ladders zijn. Calvinia,

10 Stellages, 1 • Planet,' Kajaten. C),) d M I 1""B
V D

_411 J: are I" O~ •
houten, ensters en euren, _

5 J:;::=ine, Slijpsteen, Schroef AFDEELINGSRAAD CALYIlIA.
2 Eersteklas 4-Half&ulDlI Brande-

wijn-ketels met Tin Slangen HEFFING VAN BELASTING
en nieuwe Kajatenhout Koel· VOOR HET JAAR 1898.
vaten

5 Kleine Kujatenhouten Balies, HIERMEDE geschiedt kennis-
voor gebruik in den kelder geving. ID termen van Arti-

Yl
.• IJ K kei 265 van Wet No. 40 van 1889 •

ootjes, Kranen, Ionten. ope· dct de Afd li aad Cl' .
ren en andere 'f rechters, Manden, - ce. mgsr v~n a. ~
Hand en Trek-zagen Bijlen, Ora. ,voornemeIls IS ot:: eene vergaderrog
ven Pikken, Kiell:odwcrs, Vorken, van den genoemden Raad te worden
Sch~ff..Is, Harken, Riemcn,~Beeste. ~~o\lde~, Iln. het MagzLstra'ldtsKand•Velll'1I " "'»;,r te vil vtrna, op ater ag. ~

. Machine, Bokjes en 7den Mei, I tm8, om 10 uur II .'
voormiddags, eeue Weg belasting te
beffen, en to leggen op alle eigendom
in deze Afdeeling daar ...an onderhe-
vig tot den dienst van het locpen-
de jaar. .

By order,

N. S. LOUW,
Secretary.

1 Pers
Piaukcn
I Eerste·kla!! Wijnpompje met

Leiders
10 Eerste·klas Kajatenhouten

Emmers, Zwepen en Stokken
2 Kajatenhouten Stoep Banken
1:j Vette Varkens .

Huisraad:

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.
Afdeplillgsraa.d Kantoor,

Calvinia, 2~ Maart, 1898.Het gewone Assortiment, waar-
onder Groote Mnhoniehouten Klee:
der Kasten, Waseh- Kleed- Bonde-
en andere 'I'afels, Zitkamer" Suite,"
Stinkhouten en andere Stoelen,
Tapijten, Houten en I Jzeren Lede-
kanten, een zeer ouderwetsche
Kleederkast , Karn, Geelhouten
Bakjes, Groot Meelkist, gezaagde
Eikenhout, Keukengereedschap, Pot.
ten Bank, en vele andere artikelen
te veel om te melden. !

JACOBUS J. MALAN ..

MCG1VERN & HENR¥
Hebbes pas eenige monster ont-

schepingen

WINTER
GOEDEREN

Alle soortu Hlls Draperie•.

~ Bezie ons monster voorraad
Wint,r Dras Materialen, ~n geef een
proef-order aan onze nitluwt:l D~~...
maakster.

Wij waarborgen satisfactie.

TE KOOP, McGIVEHN & llE~HY
,rater· Boor lIa,eh ine.
Op Vrijdag, 15 ApriL Hoek 710" PI,ilf elf Spin 8lrolell,

KAAPSTAD.
DAAR de AandeelhoudeT5 riel'

Water Boor Machine hun
werk met goed !lucces hehbcn vol·
einriigd, hebben zij bffibten de, hOJT
te verknopen ter plaatse \'an Jen
heer E. P. STf.TS, KJipvlei, K()(:'ber.',
alwaar dezdve in werkende orde
vertoond zal wordeD. AandeeJhou-
de~,worden verzocht tegenwoordig
te ZIJD. '-

Verkooping zal plaats vi nden ten
t elf ure. .

Op last,
G.W. SfUGLE&.

BENOODIGD,.I·
EEN .Jon.;e Mzn voor een Melk

Kar.
DE KENAH,

2,), lfud.soll S~

Een Vogelhuis te Koop.
EEX groote Vogel K(.)ol met

zeldzame \' ogeL~.
D,)t~aanroeI. L. M., dit Kantoor.

" .

1
j.
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Dood berioht.

Vertrekt van Somerset Strand, om 22
'4 uur n.m. 20Zoo de Passagiers hef wenseben. 15
zal tuttr voor Ontbijt te Durban Weg
Station worden toegelaten.

Plaatsen worden ingeschreven tot, DE ondergeteekenden, behoorlijk
Zaterdag namiddag om ,~ uur aan gelast door den heer Johan G.
de kantoren Jer Maatschappij, Fabricius zullen publiek verkoepen

G 'bovengenoemde Paarben en EzelaTheater ebou wen (eerste verdie-
ping) Darlingstraat ingang; die allen uitgezocht zijn onder de

R t P 16 stoeterijen der heeren Van Z,YI en
e our rijs 5., Oosthuizen, Colesberg, en zij zijn

met Dinner te Somerset Strand dus de aandacht van een ieder waar-
inbegrepen, dig. dis goedgeteelde dieren wil

hebben,en zooals de vrienden weten,
neef Johan verkoopt altijd Eerste-
klas goed.
Ko:andu. en Koop!

JOHA.N G. FABRICIUS.

Dempers, loore en lrige, Afslagen.

MA,LM ESBU RY
1 P. } B" 1£1IDmel Ponies, 3

j~hl

1 Rij- en Tie d.
1 Schiet P~r ,

10 Vette S t
60 "
60 "

Afde6lingsraad, Barkly OoSt. MAANDAG,~ APRIL e.k.

DE ZUID AFRIKAANS':'HE
MOTOR GAR Maatschappij.AA N Bloed verwauten eli \' rieuden

wordt bek"lld g ..",,,akt dat het den
Heere bt'h~d h..dt rOlt zich te nemen
mijl''_' ~e1iefd~ .'chl!1'·uoute. SOI'HlA
81:S.Ui!iA t:UZ,\HEfH VAS WIJK ().':'eb_
De Vos) ill de u ou.Iordom vau 27 jaren
en 7 m aau.h-n ...u ~:I.Iagen,

Ik breug iu iju hartelijken dank aan
mijnheer en mevrouw Frank r.rilr"n, en
de andere vrieuden. di" mij ZO(J trouw
hebben bijg~1.aIill in den tijd van be-
proeving, .

De bedroerde ~chtKenoct.
(' .L \,,\S WIJK.

Vrij burg, ~ April 18:'8, BB.

Toertjes nw SomersetWest Strand.

BOVENGENOEMD Maatschappij
zal voor het vervoer van passe-

!o!'iers hare sohooue en geriefelijke
Cars elken Zondag tot verdere ken-
nisgeving laten loopen, denzelfden
avond terugkomende,

Vertrekt van Kaapstad van af
de Theater Gebouwen, Darlingstraat
8.:30 v.m.

SCHuONE GELENH~lU.

Publieke Verkooping
TE

PDR t:RV/LLE.

K. D. ~lcKE\ZIE,
lIun. Sec,

Pub. School,
Vrijhlll'g

DE olld,'r;.;..tet'keIldl' behoorlijk
daartoe gl'la~t door dell Heer

A. Breslcr, zal I'ubh·k doen ver-
koopeli :WIIl zijne woou plnnts op het
dorp PUHTr;H \1 LLE, de .onder
volgend\:)

Losse Goederen,
'1lV'a.gens,K~rren,'E zeis
Va.rkens, Qra.nen, enz.

DeZuid Arr!hansche Motor Car Maatschappij.

KOENIG & CO.,
Ageuten en Bostu urders

<,p A s sisteut Gevraazd .
Vrijdag, 10 At>ril 18US

DE Commissie der Vrijburg8che
Publieke Sch001 vraagt appli-

kat ies voor de betrekking van
Eerste A:;si~tent.

Sal-u-is £ I :)11 per jaar, met eeue
jaarlijksche vermeerdering van
£l~ lOs., tot op £~()I) per annum.

AppJikanten moeten instaat zijn
de ti ollaudsche taal te kunnen
onderwijzen. Plichten voort te
zet re n up :2:, J \IIi, 1008.

Appliknt ics iuoet en vóér ;3(l",\pril,
1 ,,:I~, vergezeld met gctlligsehl'ifw[J,
verzouden worden aan

1 Bokwagel1, bijkans nieuw, met
lU5:'<:' kap

1 Afslaan Kal'kar op weren. bijna
rueu w

lOpen Buggy 0)' veereu
1Open l~ar Of' veeren
1 Kielll',~ Hok wum-nt je
1 Half,dijl :\ [,-I:I'lll Bakkar op

\'r't_'n':\

1 Schut;:'!L' I\,:~'
2 ~paIl \\";t~rl':1 l'!ll~l'Il

:3 pare'lI .\('!I:,[' 'I'::,<';l'll
:2 ~f'aTi ~I\ïllc'\':::! ,'II Kdtmg"

-J, Eer,tt.'~b,.; E/.b, :2en -~ par .Jlll!
J Paardt'n, \\ aarvan I I' 'nge hl'lIg~t

gl'tl'eld I!!] Ik \Vet, Brandvley
2 Slacht Beesu-n
1 Koei

2, Vette Y"rkl'o,;, k l-jn ,'11 grout
1,UOO Zakk"11 \'''('[' ll avrr van

1 ;jl) Il.. pc!' za k mr-t zak
.)(11) Za;';k"11 Za"d l l avcr d". do,
:l() ~IlId, !tIl l{,,~
1() .\111duen ZIIHII Koor n \ :J:lart!)

1,001) Zukk-n Brool Koor n
1 Lot }'llta[>:"

Eo wat YL'! .1,1' za! wor.len aallS't:·

boden t't.'n l11~'!il,~tL' gll,_·ti,Ten teveel
om tt' w",Ji[.'n.

Vrienden \'l'r~CFt d"Il dag- der
verkoq'illC:; Illl'!, \\,llll! k,t l~
jaar crl·ji:,

'i' E wunl~1I verkocht tt- ,n:llllpl"'lt~, op
:!'2 ..\ }fnl, oru I! I un r <lt'ti Int)r.~eus;

I f{OI"ue ();, ell"'11 Wil ru c. wil peu. en
k w.rxt , k"l \'1)01' d"u kop, l iu keroor
St'!JUllH'~ \";111 VU(lr, oru trvn t J jareu oud.
,,"braIId "l' rvc h t er hout ~_: 1 Oude
U:e.:k-rtlode O~ gemerkt, Iink-roor ha;f·
iuauu van ac h ter. rech reroor zwal n wstaart,
.lik (le r- 11 IJlj r ...c hr..r do l.is, gehl-4l1d up
li ukernou; ou.l u i.Ie ljk ët'IUkt ol' L'.L·.

:\_ \'_~ \' PER W,-\LT.
:-:cL li t rueester.

SCHUTBERICHTEN.

een \ .\:\<;j':HOl'l)L:-< 1!J h~t nehUl van
13.. .1...11 uuJer;;etKekt'IIJe : I zwartboute

jo. ijl:E:'[,EI:. I LUI, Ulllll'uul;j J.-'l'tlluUJ, ollgelllerkt,\YilJ.
, \'all Mnl - \' erkoopiug. iudien niet gelost,
"I' Z"lt"rJil!,. Jeu II;LI"n April aan,;t. op
'ltJ IlJarkt te I..,ll;mith,

J, p, Retief.l}.fsla.ger.
Vandu Kantoor, l'iljlletlJerg;

LJ, L\ GR.-\XGE,
neh utmetotll.tll'.

WeltevNden,
:.2~ Maart lti9d,

Diyisional Council) Barkly East.OP den 0t!tn dL'zer, een ;j jaar
ouJ Brltlll Pu.arJ met bles,

beide achterpoown wit. Laatst
gezien te Lichtellburg, Koeberg.
Alle billijke ko~tell zullen bctasld
worden llan eemgeen die dadelIjk
kenni" geeft aan den eigenaren, de
heert:n

Pound Sale.

TO be -;old out (lf .. The Caves" Ponnd
on :;Vth AjJril if not previously re-

leaseu :-1 HaweI, right ear 8'jno.re front,
left ear Joalfmoon behind; 1 Hamel, right
ear 8ljnare frunt, left ear halfmoon front;
1 Ewe, right ear 8<J.Uar.. front, left ear
s..-allowtail ; 1Ewe, rignt ear square be·
hind, swallowtail; 1 Ewe, right ear
8'1Uare front, left ear swallowtail; 2
~we8, rigbt ear Iotump, ent in front i 1
Ewe, right ear stnmp, halfmoon btlhind,
left ear halfmoon front.

of
1'lEHRE DE VILLIES,

J. 1'. BOSMA~,
K ltilsrivier.

7 April 18!Jb.

Dank }Jetuiging .

T. J. STEEXEK.-\.MP,
Ponndmaster.

DE . ~choolc~mmis8ie va~ de
Ganes A ~, PllblIeke School,

betulgt hij .]"li'rl Ilarcn dank aan Schutverkooping.
den K~rkeraad l'll (~l'llll·l·ntelt·d('n rt: wurLlen \'t'rkl>{;!lluil" TI.... ('a\'e~"
van dl' \ool'der I'aarl Kerk, \'oor S<:but "I' :ilt '\1-'1'11, illdiell niet
htlnnL' I'IJ-drllo"l' tot el'n fouus £7 Hoe;;:,'r gel",t :-1 }i"IIlt'I. r,'chlertJor

Willk~lh,wk Vatl VUlJr,liukeruul' halfrnaau
1 is (jd, g'l'l'olll'ktL'l'rd door Jen leer V'lJl acht~r . 1 Hamel, rechteroor wiukel-
Christiaan JI:llbl'l'IJl', ten behoeve ha.ilk \'atl vuor, liukeruor halfmaan ,'oor:
van Itlllpbchol'\"!;nde kinderen in I Oui, n'chtercJul' wiukelhaak voor, linker·
gen.,emde "l'hou!' ik Schoolcom. oor zw,duwst:Jart : lOoi, rechteroor, win-

k,·lh:mk acht"r. zwaluwstaart: I Ooi,
mt""IL' IItJ"i'l .I:ll 1l0g !!leer Gemeen· redlteronr winkelbaak voor, link"foor
teil, I\:t'l'kl:~l'!'_11 .'n .Jongelings- zwalnwMtaart,:.! O"ien, rechteroor Mlomp,
VC[l'l'lli;;ill>,;"11 (:.t 1-",,!'bt'L,ld zullen suijdtje \'o(lr I lOoi. rechtcroor ~tomJ>,
voli{t:lI, Otll ." ,~':'I; ':1 !ll dit ZW·i:.trI h,dfmaan a('bter. llUlo:eruur halllJ.'aa U
befJrocfd ll:,trlkt Il' 1:1111'tl' komen. velor, T .J, STEJ>:':-;EKAMP,

I ~cJ-ntme"8tt'r,

i AANGELOOPEN,
Ul' 1I) Dpcemh,'r ] ~07, op de

SEN E r-c A L, "J - S ptnts I-Illl dtln <'lId"I'K"'-
0_ tl',.kl'll'le 1 Afrikaalldll' ~cll !lp, hP-

Al'i':.[(',\TII':,"i \(lOr !"l\'('ll:!t'- Ill' Iftrl'l'lln'r()o)r~11) l'I'I::·'t \\Il,kt:l-
! ({' :1,_, l)!·tIt'kkl;J!.{ \l·'gtl/t·:d !J:l;d, \ïUI \(lllr, t'n :..! Ih'IUI lj ~~t'-

VUll <1., II I ti \\-,·t I e!';'18l'hte ~I,-I rJI"rkt H.U. \1 1:,f.l,III.j"k I :Irt \'\\or' elI
tlli>.;<r-:, ,j,,:: V:lll hekwanmhl'rd. van achter.
~ot>,l :.:. ·,1.' .....-.,Ill de laatste School· Oe eigenaar kan zulks terugbekomen
COIII::I:" I' • II )'!'t'dlka!lt. waar Af" Intts betall·t:de uile kostelI, l'n indien
vlil'll' t" 1\, r:',(:!:l111 wa .., eli VIl:l niet nf~ehaald binnen eene maand
'Li 1,~II,I>l,I::l,' ,'['!lt'r l'roLestantsche van heden ...F, zullen dezeh'e ge-
j';rr\.:, z,t1I;'T1 door den On· houden worden voor de kosteu.
derl;f<l,,·'(,·rl.lt' ingewacht worJen Bot rivier, SO P. SlEBlUTS.
tot 0l' :2ï .\[F[ e.k. lIist. Malrnesbllrv,

\\'.'rballlll!lc'den t~, !ll'ciiullen op -J, April, 1";98:
11 ) [lli. 1~',,",

'L'.-r".~I: \,-:,[t'll[e
B:::NOODIGD

Kt'll'::" \- dl l\illdlTgllrtcn ~\'~.
tl'em ),"111..11 r")odza;.;,,li ik.

Kell!l:~ ":lfl T.,nic S,)!fa er!le
sterke :l:illl'''\''')ll1).\'.

!"a:ar:~ 1.:: ~I i per jatr.
B'I]!j~l' 1'\_..:ihU:it·~n,gc:.;rallfd door

kwit<lllt:t'';, lullen vergoed w(JrJen.
\, B ,-IJl' ~"1ilaagdll applicante

moet zi;;h vourZlen van een Onder-
wijzen "pUOf\rl_'g' certificaat om
tegen hal!fJrlji.! te reizen.

~. JOHAS, BROER,
s..sc. !:;cL. Com.

~~i ~ ",~;,rj~_ ld~d.

KENNISGEVING.
I:.JI EI-DIEDE wordt kenni8 ge-
~I geven dat de heer DA\ïD A.

~)IEf.R al:; onzen Agent voor Car-
narvon en distrikt is aangesteld in
plaats van den heer C. J. H.'i Zm
al8 zoodanig afgetreden.

C. P. SCHULTZ,
Seoretaria.

Kaapstad, 1 .April, lS9S.

VAN DE SANDT DE VILLIERS &. Co"
BEPERKT.

~.,

PAA.RDEN! I:ZELS! !
poowu YERKOOPIlIG

TI:N !lOIPB

CALEDON,
or

FRANK HEROLD,
Voorzitter Plaatselijke Ruuderpest Commi ssie,

DonderdaQ,28 APRIL, t898,
'BN

Eersteklas Jonge Ruin Paarden.
do. do. Ezels.
do. do. Merries.

,Nederlanders in Kaapstad
ENo~ken worden bij deze uitgeneodigd tot het bijwonen van

eeue' ~er.Wa! ten ,einde te bespreken op welke wijze de aan-
staande Kroning vllD'Hare Majesteit, Wilhelmina, Koningin der Neder-
lande~ i~/KaapsáUflzal gevierd worden.

De v!,r,pdenng r.al plaate vinden op heden ZATERDAG April
a.s· des aVODda ten achi ure in de rookkamer van het Gaiety Restaurant
in de Kaa~lst,raat t~hen de Adderley- en St. Georgestraat.

Namens het voorloopig Bestuur,

A. H. PINOT, Jr., Secretaris.

Caledon, 4 April 1898.
Bunderpest Kennisgeving.---~----------------

INuitvoering van een besluit, door de Plaatselijke Ru rperst Com-
misS'ie:genome~' wordt hij deze kennisgeving g u, dat van af en

na daturn dezes, en voor het tijdperk van een maan e heemvee-vervoer
en het vervóer van llOOhlvee binnen de afdeeli Stellenbosch slechts
toepasbaar zal zijn op sulke Veldkornetsc en in die afdeeling, die
geen hesmette areas vormen; personen vee willen vervoeren van de
eeue plaats naar de andere moeten een certificaat bekomen, waarin
ze daartêe goiuachtigd worden, end door het meest nabij zijnde
lid der Plaatselijke Runder Commissie, of den Assistent Resident
Magistr~t van Somarset t, welk certificaat ten eenigen tijd vertoond
moet. w.~rd~ ?p aan e aan alle wetsbeambten of alle personen die
wettiglijk ~9~t h de vertooning van zulke certificaten te vragen.

PAARDEN! EZh LS r
J!£.
PAARDEN!

Publieke Verkooping
TES' D(_)UPE

CALE~O~,
OP

Zaterdag', G .April 1898,
VAN

24 Eersteklas Jonge Paarden
en Merries.

do. do.8 _HUls. Pr-os~lu v~.o het
P~especteer SyBdicaat.

Zuid·Afrlkaaoselte

DE ondergeteekenden behoorlijk,
gc!a."t door den heer STEPj{'L~l'S

Rorx, nm Colesberg, zullen publiek
verkoepen bovengenoemde Paarden,
~lerrit's en Ezels allen afkomstig van
h· istrikt C les l'g. wunr ric heer
R. 'l'X I I t en goed bekend

klas dier en heeft

r!'E worden geregititreerd o~der de Beperkte Verantwoordelijkheid
wetten der Kaap Kolonie en van eenIge andere Staten in Zuid

Afrika. Ret Hoofd Kantoor te worden gevt'stigd in Kaapstad.
Het Kllpitaal van ,heL Syndicaat te worden vastgesteld op £48,000

als onderverdeeld in 1,200 aandeeien van £40 sterling elk, betaalbaar
wat betreft ,Qp.derteekenaara Aandeeien met paaiementen van £1 lOs.
per kwar~,~ (rlij~,{Uln £6 per jaar)_

Werking8 Kapitaal 1,100 aandeeIen (aan het publiek
IUQlgebodeil) :'-'

M&~ele.ars Aandeclen en voor Oprichters, 100 volle opbetaald

en Koop!
-=-_~~US ROUX.

Afslagers, £44,000
4,000

~,OOO

!il£.
PUBLIEKE VErtKOOPING

Voorloopige DIrekteuren.

P. F. Lindenbm'g, Direkteur van de AfgemeeDe Boedel en Weeskamer,
Kaapstad.

W. V. SimkiW!, Makelaar St. Georges Straat, Kaapstad.

P. Vi8ser, Jagersfontein O.V.S.
Solliciteura.

Tredgold, McIntyre & Bisset, St. Georgas Straat, Kaapstad.
Bankiers.

De Nationale Bank der Zuid-Afrikaal\sche Republiek, Beperkt.

Secretaris.
Maynard Nash, Selwyn Kamers, St. George's St. Kaapstad. (P.O. Box 573)

Don.-Het doel van het Syndicaat is :- .
1, Om de optie te verkrijgen over de volgende plaatsen;-
&cartrawdmn, optie tot 3 Feb., 1901, gelegen tllSSChen Jagerdon-

tein mijn en Kimberley mijn.
Ol~!onte'ÏI~, optie tot 27 October, ] 899, gelegen in den Oranje

Vrij Staat.
2. Om door koop of anderszins zulke andere eigendommen te ver-

krijgen,.alll het Syndicaat naderhand zal beslissen. in de Oranje Vrij
Staat, de Zuid Afl'Ïkaansche'Repuhliek, de Kaap Kolonie of elders 'in
Zuid Alrika, en dezelve te verkoopen of tot eene Maatschappij te vormen.

3. Om qp zulke ei~endommen te prespecteere n, ontginnen, w~rken
en graVeJll.i, dbr _ DilWilanben, Goud, Steenkole a, of eenige audere
mineralen of ,edelge8~nten.

4. Om -zulke eigendommen behoorende tot, het Syndicaat of
eigendommel). 'Voor tl()tatie aangeboden tot Syndicatel.l of Maatschappijen
te vormen~'.of dezelV!.~ te v.erkoopen voor kontanten of aandeelen.

Er Ï8 redelijk vooruitzicht dat het Syndicaat goede eigendommen
krijgt, daar e;.in de!:t ~ge~woor?igen .tijd geen verdtll' veld voor Pros-
pecteer Syndicaten 15 dan ID Zwd Alrlka. Deze JD8( ledeeling kan ge-
verifieerd worden door; de onlangs gemaakte ontdekkiJ 1gen van Diaman-
ten, Goud~ SteenkOlen en Koper.

M~n. Wilden, dat de. oproepin{lfln v('rdoeld zijn on I een tijd perk van
een W91m,r ~eer dan 61 Jaar te dekken, doch mell J,rWooft niet dat het
noodig zal .lijn het voUe Kapitaal op tu roepen.

Z~ni,! VOO~ 300',A,811deelen aanvr:la;! i::! :;l'da~:~ 7.'11 l1('t Syndicaat
behoorlijk ,get:el(lstreero worden en beschou II'J lI'or{l.en gtl\'ol'lnd te zijn
en met het werk begonnen worden.

NÓ'l'i:u..ue ve~r! nemen gecn kontalJt gel·l op ltU1Ule optiC8 en
reohteD. . ,-, '.

Hetee~ pnniement van £1 lOs per aandeel moet bij aanvrage be-
taald "efeten.

Cheques moet~n betaalbaar gemaakt worden &an den Secretaris en
gekruist ~Nationale_Bank van de Zuid Afrikaansche Republiek.

Aan~en om A8.ndee1en te . worden gemaa..kt aan 1'. UN ElK &:
Co.,. Pearl,-en aan deo. Secretarl!!, MAYNARDNASJI, delwrn KameI'P, St.
GE'Orge's Straat, Kaapstad. P.O. Box 573.

DE Heer Jacobus Hendrik Slabber
heeft de ondergeteekenden

~elast uit hunne Vendu-Kraal pu-
blil'k te verkoopen bovengemelde
Levende Havp, die zeker present
z~l wezen op den dag: der verkoo.
pmg.

J. W. Moorrees jr. & Co.,
Afslagers.

Vendu-Kantoor,
Malmesbury, 6 April 1898.
~~---------~----

Weggeloopen
\ ' .aS de plaats B. B. Kloof: zes
f zwarte Ezels. drie en twee jaar

oud. Heeren schutmeestel'$ en
anderen bij wie dezelve komen aan-
loopen gelieven kenni8 te geven aan
den ondergeteekende door wien allQ
i illijke kosten zullen betaald worden.

GERT LAUBSE~
B. B. Kloof,

K Jipbeu ve! SI a ion,

JACHTEX Dlt'tt ge\wer of-honden
op de plaatsen Z wartfontcÏll,

Bon Esperancl', ]lIa! jesfolltei n en
Waterooerskraal, wordt ten strengt'te
verbo,len; ook zal daartoe geeu Vl,'l'-

lof wOI·den uitgerE'ikt.
Overtreders zullen yolgens wet

worden behandeld.
J. H. XEETHLL~G
C. NEETHLISG. I

Hopefield, i April 1898.

WORnE8TE~ __l.ANDBOUW GENOOTSCHAP.
.I r:: '_ 't ~---------

JaarliJkscbe 'Rozijnen Tentoonstelling.
-...-.-==-'_.-: --------

UN D. SPUY, III£1MAM cl CO.
VandIlAfslll~~'s'" ~'11,.-!ti. ... "Iz.'_' • III"

.eD JY.',

BoVeD~~dtl 'l'eptoopstolling_ zal plartts vinden aan het Stadhui
WOrcester. ~p,Donderdag, 28 April aanst.

Prij81~ zijn te bclcQlDen aan bet kantoor Tan den Secretaris.
Versch~I"nde ko:.;~ GouvernemelJ,ts prijzen "WOrden aangeboden·

,. 1. Lt,L,."iDENB»;BG, seoretvis.

il de ~t. Bak.~
it. WeJ'ke1ijlto ~.

..- ...... 110'- ~Den dat &ij eeo.:ctercJ.
pa' daa eenia n_
. !Dubet.

·ROYAL
iBAK-

POEDER,
A.B.O~UUT 'ZU.lvma.

De eenige Bak-poeder die niet door
weerspteldhcid aangedaan wordt.
Blijft verich en van vOlle kracht

tot men haar gebruikt.
Du ware Royal Uak-poeder wordt

vervaardigd door

Royal Baking Powder Co.,
NEW YORK. U.s.·A,

TWEE

ROKDGIABDE OKDERI1JZER
BENOODIGD Tt

FeJ'dinandskraal en Ptetersrast,
Wk., Hoopstad.'

APPLIC.ATlES voor boven-
genoemde betrekkingen, verge·

seld van de bij de wet vereischte
getnigschriften van bekwaamheid,
goed ~, van de laatste School-
commieeie en Predikant waar Appli-
eanten werkzaam waren, en van lid-
maatachapeener Protest'lftsche Kerk
zulle n door den onde~teekende
ingewacht worden tot op 10 Mei,
e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Ferdinandskraal ligt aau de Vaal-
rivier, lt uur van het Dorp Hoop-
stad.
:Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen ver~ worden.

N.B. - De geslaagde applicanten
moeten zich voorzien van 2de Klas
onderwijzers spoorweg certifikaten
om tegen halfprijs te reizen.

A. H. THERON,
Voor. Sch. Com.

Beestkraal, Hoopetad,
4: April, 18~8.:

RONDGillDE ONDERWIJZER
BENOODIGD

Detlflstpluts wijk Illisprul~ omtraat st
I Jr JaD BloemfonteIn.

APPLICA TIES voor boyenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de wet vereisohte
getu i g8chrif ten van bekwaamheid,
goed gedrag, van de laatste school-
commissie en Predikant waar appli-
cant werkzaam was, en van lid-
maatschap eener Protestantache
Kerle zullen door den ondergetee-
kende ingewacht w<.,rden tot op 10
Mei. e.k.

'Verkzaamhedrtl te beginnen 21
Mei 1898 of zoo spoedig mogelijk.

Salaris £120 pel' jaar en de
schoolgelden.

Alleen ongehuwde personen' zul-
len in aanmerking genomen wor-
den.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De g~l'\agde applicant
moet rich voorzien van een onder,
wijzers 2de klas 8poorweg certifi·
caten om tegen halfprijs te reizen

J. S. THERON.
Voor Seh. Com.

BloemfQntein, ij April, 1898.

Weggeloopen
OP den 4den April een donker-

bruin ruin Paard omtrent"
jaar oud, een paar merken op de r:b
en voorkop. Zij bij wien het moge
aankomen gelieven kennis te gen'n
en onk08ten te vermelden aan den
eigenaar.

H. J. UYS, Lichtenburg,
P.O. Durbanville.

ZUIVER BLOED
la CIC lIrOa ftO

pede fCtOOdlvtd,

'AY8fs Sarsaparilla
Maakt Julver bloed, sterlct de !enu.
"en. verhoogt de etenalust. doet d:.t
vermoeid ~vod ophoaden, en m.ukt
het leven der moeite waard. Dui-
unden menschen hebben getuigd over
de gene~nde eigenschappen van A .)"!r's
Saruparil1a. HWlIu: bri~n komen
met elke post. Er I. geene poging
tot overreding. Zij k0D5tateeren a1IeII
het groote feit, .. Ayer'. ~
heeft mij gcDeZcn."

Zwakke,
Vennodde Vrouwen
die bedlegerig geweest rijn. met huid-
uitslag geteisterd, of uitgeteerd. ol
behebt met riel ten :un hun geslacht
eigen, schrijven met dankbaarheid o\'er
~ne volkomene genezing. Wilt gij
van hunne onden;nding voordeel
trekken. en gezond en krachtig wor.
den, ZOO neemt het groote vcr&terkende
en bloedreinigiDgsmiddel

Ayer's
Sarsaparilla
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DE ZUII>-AFRlKAAN
• \1'-;""" .-rT

ONB LA:f(D.
ZATERDAG, ~IAPRIL IIN,

DE AANBTAA~DE TOLHRBOXD.
CON FERE~TI E,

ZooA.L8 men verwacht beefr, Illaken d
" d ' !weg met e lIl\"oerhf.lasting "-SCUN'l'Q.

wen vac de aanstaanda tolTtrtJOnd-('Qoi..
rentie gretig gebruik om hun It'ermtl
vernieuwde krachten te ,'erkondigen, [lt
Cape Tin~u pleit thans voor een ;". per.
cent vermmdtlrllJg van de in\"oerl/{'la8liIl(
op koren en vleesch, wel weikr:d,·.W.Ihet
geroep: M".g met de belaMing" !lechtl
bij eelt betrekkelijk klein deel der btoTol.
king van ZUid.Afrika, hoofdzakelijkIL
Kaavstad. en Port Elizabeth, Wl"erl!anl:
vindt.

Maar wat il! de posiue > X.tal. witDI
afgevaardigJen zich eenige maanden~
leden van de to)Terbond<onfertnti. lf
Bloemfontein onttrok, heeft bet verlangen
te kennen gegevt'n om tOLhet verbood
toe te treden. Dit gaf aanleiding tot ~
bt.leggen der conferentie die op 12dew i~
Kaapetad eal vergaderen. Deze toemdt.
ring vau X atal j uiehen 'II' ij van harte toe.

liet tern "oordige tol rerbond tll!llCbeu
de Kaapkolonie en den \' rij8taal ienrt
g8*'n twil&lf maanden ill werking. ~ocli
van deu bnt der Kaapkolonie. noch \'Ilt

den k ,nt van den Vrijstaat, werd. 'OOr
!IOO"r oQl! ~1,,!Ud, de wensch uit~pllJ.
!ten nu reeds hlJt onlangll Tilllt~teldt
tarief te verandereu. :Satal wilde de ~
legenht'i,j beuben om toe le treden.II
die gd"Ió""h"hl "'''I-U ,litJdUk gelLiilllt.
De Vrijet.<aldChe \'olkllrilBd bt'tJwI d4d ..
liJk Ilfgtl\'Ilurdigden Ic zenut'D. dochlt
oord ..el.,1l IJttar Jc disculII!ie in den .oIl. ..
raad, tlChiJnt het OWl, dal IUen, UIl Gru
kan: nu den Vrijstaal aJthau6, Diet\'fro
wa(:hr. d3t het gehttele fi~ble 8te~1 \'Ilt

he; laud op ue te worden gehouden COlI-

fe!'t"uLie 0Vllh:u w uI beMprokeL'll'onlell,
Wij acbt ..,. het ook geeruWDIIwenAcll.

lijk kort-kort uan h.·t bkale stelJtol ti
g ..... l uilllaCrOli "-'I' ",.IJI U. LnH' ~l.o:d~nJI
,'''11111<1,,1 ilJg "au \ 1Jt:1.... tiub .tel,,"!TIll
eton lán •• i~ nadeelig 'JIl voor Je IIChatkist
;JD voor ""n handelur. Will herinneruich
uiet de onzekerheid waarin de geheele
haudele-lIevolkiIiI tijdeus de jODgllt
...ie TIn 't parlement verk.~nle. B'VDI
geen dag ging voorbij of de reg'eeriugwerd
gtovraágd, wanneer het nieuw~ tolferbODd
toch ill werking zon lo:omen.wr dil 11:11

voor de handel.an en importeerdm "'<Ill

't grootste bellLng WOII. Het Ipreel;,1van
.elt dat alle oDMlr.erheid een zeer nad...
ligen invloed uit.oefent op d~n band,L
Maar ook de IIChatki8t lijdt aDderluIkt

onzekerheid. Men it! aan den l'eDenml
bang om goedereD In !.e voereD. woral dit
WW1t'Opmen verwacht dat de belutilf
1&1 verlaafd worden: terwijl andem
'Weder, llpeculeerende op teU~mogdiib
verhoogiug, sich van ",'n grouleDfoor-
raad voorzien, wllllrUoor de IICbalkifllater
Illoet lIChade lijden. Ook.ht>eftde ir.roer
oen belangrijkeu in\"lOt'd ol' de begrootiDl
van Illk jaar, en wij twijf~len of sir GOB·
DON, dil tlu!Banrier-geueraill Jer !UIa!"
kolollie, ond ..r de omlltand4;ht'dan ,ice
ail Illten viudcn, OUI Dllitf '1 pane-
mellt te gaIlD: in de eeue luwd lieU ~

IIcbellk VlllJ..eu pant8el"llChil'.d.r Hent}1I
.£ L;UlXJ,OOO;uI kopten, eo in dt' auderHeli
nieuw toiverlIoud, waarouder d,' wl.:oa·
.ten In dl! BCh.tlti"t Illlnmerkelijk l'<rmiD-
derd znUcu \l'orJ.~n en well er lot al
moeten overgaan een dirt'kte htlllbtm,ti
Weu.

Om dOft ret!en('n Hchten WIJlietol'
w8zacht!lijk than. ",'pder b"t g,'ht'de lil-
kale .;.eI..,1 oo,lt-r hel lol f~l wuJ le pill

l>elspre;C"n,temet'r JUllr hel Aulouilllepil"
j"!.neut lIooit J" geIPg"IJ!lt'ltI b..elt
gehad &lch o\"pr de Ia:.k Uit tI
~prekeD, en hN b\'~tllan/le Iltl!tl
OliuwelJks l..lJlj lIt'uv<'g IU werkluil"'WlI"
WIt m,n "nn :tij I1U bt"JI~n bil oor'
~J.en.

En ~ viuden wij omtrenl tie .lee!CIJ·
b6laat.iIIg? De AfriballJ~r oouJ blllif1
.lch un luiew t'U beeli8t l..g~nd. uph.tliDI
dier b~wtiIl8' verklaard. ID ~8Iill! eeII

sterke bewegiDg len gnDbte e~u~.d. pill'
pond iQ voerbellilóLwgop __'~ ...\" 1!Jt!Ch.
oe wenach van ':-;IlLliI ow tot !Jf' toJret'

bond Loto le treJen ló Jil! aaD
een IJtlWt'dl~ !.eU go Diltt ,,:ol
protektie ..u uid '-,lij ".h". ,e.
,~ wij, ,n. 13,"'eudl ..1J Ut'I,J,tn .je ,lachi."

K"'I'~taJ uu re",h •• lle Hrupuf"
vlec:K'h a.aO~tkl'I,II.':u.. ell

h~l Vrt" li OVerd.l i II I,pudlt

t'onuitit'. tt'rwVI d. h..-rtD r:..,
lucht te 5Ch~p?<,nIla J,_ ,jp) ,r.e

rnDuerpe~t.
it-a ~aLill tut ht.'t tult"t'rlY-1nd \\ ,tof-

..n, b" hoort men all .., 111'I ,,'~rk te
,Iell"n utlks te "t'rkrij~'~(), d',,:1 W:j r8r'
trou "'c:l (lat mell 1..()() LU-l!i 111'.1;':' I.,": ...;il] ':

onlang!'lo \ a~l~l'!flri,lt: ;i ..,b::1.Jt:' :;':1:'1-, .. ~}:,dd
't 1,,1veruuu,] ZBI !-raantornt'n,

ALL._LBX.
Het theologisch sem~narlc-

Elden ~"l1!Culi)nt e"n lmd, "Lclertllel

1lQ';.r lie profeIlOrtIl V&:lO~ tlooulet



!lch~n ~1J ! et OD
; "t" Ier het g..hede ti..
u" t !v"J uond t .. gaan
lalU hel KolonIale pili'
j~ ~,Iegeuheld he<l[1

pr tie l5,aak U t ti
U b, shulDde !teleel
Lo f' g U , .. Ic Di I~ WO

lJ C I)'" ulgen luUl oor

l~u \VII owtumt de vleci!Ch
H rUcaallutlr !.lolld h.e~

LJ us! st t .. gen ue uphetfin3
\ ..rklaanj In :-ial"J IS eeD
~ en gu~te eeo,"'d. pet

LJ g 0 I Io'JIU_}I tiee!ICh
dil "ala OW tot lic, toJar-

ed.. J I~ aan
<iD

ol
o
o

nm tW"e Voo"n ml redenen de b3.lotage
Wut tllolCht dIL en de opposru e llpaart geen
,,,Id om teb~n u.. :\fn ka.llnder kan(hdatell
t8 0rgaDl_ren Onze partIJ kan niet met
~ld orgaDl8eeren maar dan hebben wij
WIn onzen kaot mannen die de belangetl
'\'Jlu I land op t hai t dragen en vi IJ rE ke-
U"II op hnu palllO[lMme en V Hr \O( r de
gOtlt!e saak In I ze I kr II k .. u tijd

&..Iel t j" l J~ste t:lektie h. },I ..n wij
Uit alle deelen des Ian I~ Jo: I I I I(b

breklug de organilllltlfl aau ouzeu k tUt

was, In vergelijkmg met I " VIUl de 01'1'0-
altie. Bij vele atemplaats. I WQII geeu en
kele agent onzer par tij om i..onmge" Ide
kiezen! ~ wlJlIen hoe zIJ UI ren ste IJ 1 J

Op eene plaata b v had de 0PVO'i1tle kan
dtdaat een soort VIUl school eu ID

die school werden vele stemmon van
le Boud~kandldRten af ..erokkl'lrl W,t
helpt het ons d ( WIJ eeu el .. kt ie gel "I
heuben uHheu WIJ met Jp deze (.hn!(en
letten tnd"'n WIJ iuet Ioor le ervaruig
w IJs w orden' M"n \\ achte toch niet tt'
lang Hot lagerhtll~ kan te eenlller tIjd
ontbond ..n worden en dan bebooren wij
voor den strijd gereed te zIJn

Groot C">:lIStantia ek His Ex.
CC _ .JlJ.cy the Govemor.

OOM'LofoD~:r 7 AIRII -(n" ")-l1olon
mld la'S'grU be~ hof aangeA~ld <tfD onderr.oek te
te doer lG b.t .tranden 'aQ doo Ua L tdR<'!J
ull>lprank nIs "ol~t D.t het certificaat '"0 ka
pil" II Koboelk Id re_chord wonIe voor aa.
mUllico eo d it ~ "1'1\l~ ~ t .. e«Ie olti<! eren
onder censuur geplut.t "I',,~an. Kapttfun
lilchoefield ut naar den l.ónd~ 'Raad ~an ban
del app< lle8<W

NATAL De Gouverneur op reIS.

- dit depanemeat eent MIIIDMI
GIt GlIde bau at te beitelea Voor ~.~ ...
al !dur wean, _ aDD
Vu eier tIWJ &nidi .... YOCll'
etI YeI'Wjjdft.._ YIUl ala dl. _tie r ... [-.

- hrjjt.lacbo,. DIoden. oabDOtllUi.
'lleeht opplapl eo a.lecha IIIU1enc1e
roor IDde plaat. ... tUI wordu

:1 Iodiea bet YOOnteJ ID0"_."
wordt <H deze -_ o:==~aect du _r goedea dit ... deo.
Groot Coo.taAt.iL Ik !ne C::t:bp::
eD welb .Uo de fmteo 't'&Il de
aM..,. De plaata III DJ.t JIOOt._ ag
wat all .. te &&mu 300 a.klren • .uet a::===ri"au de.. area, beelul Dlaw~&, 0

land be,rroei4,aet aWlkeD .a••ii::::~I(iDMlt bee m..... Dat _ d...
du 100 alrkera .jjn lebntikt ~oor Wbllllc_,,".u aoclere ~eo. Hienu
ua yoo teId de belfl af t. _ 'lOer ...
YerbJuf clea fOVYeI'taeur ea dit be , ..
duidallJk. WoordlID_ oh ftD tw 'fill
d. au lDet wunpard8tOkba beplaa.. ....
G_ explaa.be of WoorclYerdrullDg aal elit oa-
bet_~ fen te ru.1 doo .0 al doen !Wil wat
Wil kaDnen du aal bet oqpablill: 'InlU'Op-u-
uoeneDtte zIJn IDtrek o_t te Coutalltia, .,
dat oopubbk bet rrooter gedeelte YIIII-"
eDerrae eo a_you. WilD ~erboaW'!DC
ook QJl duo p1aala "eapaa Jl..
dint Ywer ID bet 0<lI t.e houdeu, "t _
eelllf'! waterToolTUd te Groot Coaataa., ......
pn la LDdat pdeelte b.tw.lk _ oat~
Wil YOOr eeoe reaideatl. eo daa zal "D aicb
eea Idee hOD.D Yormen boe ... 1 kaIII 'I'OOf
IaadboQw_rkeo ID 4. nabjjbeiel er DOf 0_
blijft ala r.vne exoen .. tte .... t buit ..-ea
beefl Er la mogeliJk oor Y.' DI..,. te !IIIPa
LOdit .. band doch er InlleD oDptW'jjfeld 'DGl
meerderw ,.I •• abecleo _MD OlD clat t."
li Er .. ruet de 111..... uood ..... liikbQI _

bet ~oontel Ooirwlro ~enekerd. cfe ~
zlcb 't'&Il twee ~au cfe I>.te 'terbllJfplulaea lIS
Zuid Afrin Etln~i11e eo Charltlllbopete Boadeo
boec:b Ik ~ermeen dat teeeD due plut.q
exoephe genomen wenI op grood d.t III lIietpnoe, pn~ut "Iln Kan men ploo~el1 dat
"ria"tlle eeu eigendom lO :.!II uk"", In DI"
.trektbeld' Kan men geloo~en dal Char!..-
bope er aao greaundu I ) akkllflJ groot .. ?
1.&1 meo ~erder relooveo dat uo de CIUIIp
grAnd ~ de 'Vande.e elg..ndoDlm"n er ongn_
een ""ernoWl mlllopen JCI'Ood lo kerk eD
aD<lerengron" waarop het niet waancb!lolUk 18
d.t er OOItgebou .. d zal .. rdC!

AI. ziJne rxoellenhe een pokken epideml.
1Ftl. kan bIl moell,,1t eene doeltrelrend .... plaata
nn aflODdenng "oor I cbzelv.d lniiieIt d§A
deze trro<>t.eultge.trektheld :Jf

Maar yerder Moeten "U Yoor eeuwtg1tl
de... Kolon e roodl:"'ireven .. onIen om eeu
bIlIter 'er"l f ~oor onzen gou",rneur Welke
w:larborg hebl,en "'1 dat de op.olger ".u
'IJlle excell( otl~ dIe mo.,""lllk eene '!TOD" en
dOl!hten<heeft d •• an bet .oclllal 1.... 0 houdeD
Con.tant a lal be~ren met eeo opgelapt ODd
hllio W hadden m het, erledene geDOej(on
Ileuoegf'l orer het gouyernementAhnu. ln d.
A IJ:JI" , om aanmerkeli k bet hl.toflec!te _eD
t Jlle lt v 1 onze gouverneurs tf' stotftn En
telwi w op het gebied van de g_'hledeal8
• Jl hn of.,.1 het aange oond ...orden dat de
~eAcbroden • on. v Ikome leert dnt Oir Alfred
Milloer np,olger ... arochunluk (on8t'tntla ruet
.,.1 begeeren
Toen • r Benn Bar"l, blerboon kwam gal
de .norkel r a.n " ... tbrook. li n op"olger

of Oir Bartl. Frere hech tt.e we rug .. aarde aan
dl' piBllt8 maar gaf wl'er aan Tbe" laeyard
van Ne ...lando de voorkeur llin opn>lpr
weder elr Hereui ... RO"I080n ging eerat DUI'
d..h W Jnberg (het hl 0 nn deo beer FlLMDer)
eu dacbt toen weder dat h treluklrig Ion weseD
t~ Groote Scbour li' op~olger Iir Benry
I"",b na ecu ot t.ee maandeo te Groot.
Sebnllr Terl<>efd te bebben wu un gOOacbt.
dat Ne ...laot!1 bem 100 voldoen e,p lOO Yoort
tot aan het elnCe vnn bet kapltt.el
I. het der mO<!le "ur t of beboor lilt onder

de .. om.tandlghed~n d.t 0 en Ilcb ll&II het Il"
nor ,al hloototelle .an (root Con.tantt.
.L~!tr tAl,prh~l~[ Het lo tIJd dat de regwnlll
t • ~n >or .."ed oer dOl(elllk bu t.enn,.,bljd

lnl I. uw n en d~t cc ell de gomaaltt .. .mtt
h t uplftpp(> van oude bUIlen die vroepr

of later tocl Ol gt r "'lr"n moeter gevon "oor
d t doel kUl ~e~n I et ere lulJ! gewnnen .. or
Ion da ~ r r <IIIr met het I LZlcl t up de
mUJe. u~uze ""r~en en p.,.,.bttge grollden
""hu< ner daD 11 dit of .,onlg aooer land Y",n
wnhllge re. der t e kmnalh er ~ebouord ,,('nIen
...-elh r ~lle I hoef ten tal. >onl en wo
l~zt!o uf gc PI gou \'erueur W6nllcht '"oor «':en of
t e~ Il aan len te gaau aar "on e_t W".t ot
t balll... lad r lUlr de Kart>. of eel ge andere
ploal. kan h dnarh ....n ga. gel k een II andor
welUlar pl",,!:t le nM

Dh kie ne afatlln I ar F r.r II r.a.., Kaap
pr le gelukkIge cor IluaL e van prlr ....t

held n ct de aleemeene iet at able ceu bt,
vele 1 h..t ook aan w.nt bet .. ordt te dlk.Ula
u t I et oog n rIoren dat In d. keuu vau een
.erhl!f! Iaat. voor een gounrneur Diet alloe"
do gouverneur maAl' ook het pubhek In COnal
dl!TtlLle ~t genomen worden AlA een regel
I....ft de g uY<rneur 'oor 6 maanden d,,! Jun
op rood.n ge plaatt dat nlem,,, dIabIJ oom
komen Itan en wonIt de gourerneur en h.t pu
hhck daardeor hehandel j aL< w","rl<e ti rwbt
h,,"hen bebandeld te worden Ueen re;;h~
gou vemeur die d.. zaai< Uil d t OOi(pont 00
""potlwd ml .ulk een 1.ocatand van mltun toe
I.t,m Z~ne .",.,II ..r tw m >ct tn deren weer
h"J3mmenI dan sell.me< rd urder Ik hrllfel
gceouID8 dat h Imet toozeor b&n4e1t r aar £IJ""
eigene ngulOg al... el op do rv.ad!lev IlK .an
.1,,~Ltc adTlu 1111 H"t I. oOlDotI"liilt te ~eloo
ven dat een recbt.zmnlj( edelman gelnk lIlJ' Alfred
Mlloer .oor oen OOj,'.mblikwu "cgeeren boL
!tcvoel te kW.boeD T..n oon groot Bedeelt.. der
be, Ilcing om nu DIet een. te "Preken \'&lI het
,,,.mIDken van oen nul"'g w"rk gel"k de wUn
heuw ""n (,ft" t Conltantla .I.,.,bl.!! met bet
d....1 een pentOOrIUke gnl tevredeo te .t~Il"Jl
die In eea ~r Jaren weer g.heel het tegeoenr
Il""teldo kan weren Vi ... de pen;Qor Ilike grillen
Y&n zIJn voorgangers

Ik doe ....n beroop op ~uue excellentie Of))

over de r.aak te denken eo el'mlUg t.e bedenkeu
of er ntet veel lil In hc~een Ik gezegd beb om
bem t.e bewegeo zltn plan t.e .eraaderea en do
naadllennr nn mannen die bern IDd.ze uak
ong"tlfufeld nrkeerd geleld bebben narwel t.
""ggeu

dr
d.

De r.AAS 7 Ál Il - (li,,,*") - F.~n zaal
oor een ocbaat.ellOaan lA te CommerCial r ad

IUlngelegd ID~t ""phalt vi e!J_ on rJlI Zatefliag
,,~er .. darrmr ~d wol'i!eli
IJ, ~ Jel ." .eKt omtren~ de tolconferentte

dat de :-iJltaJ~e prelOle~MIIII~1Ii ..eell "er
keerde -ioOhf,lhng ~a" B.~Nltle te hebhen
Il~even Zulu be8prclceude ""lIt hU "lItWIJ
fcltD er Diet a~ dJlc de m nl,te ... overtuigd 'IJn
dat ~atu r.~.aa .Iu ti ~ ".rl.ngt 7~'()
,ulk een !l'evoelen net be81aat dan .eu bet al
ge "'eD ~ oele 1 to gUl.te riMrVlln, n dAAr
bi: dk publ ek man en do<>rellt Itandldaat bil de
laat.t. algemeene verk ""10" Ultgeaproken
woorden 10Utlllr meeDlog .un WH ~ of
er eenIge kWe!Jtle 'a 1 Fubliek politiek .....
wlUro.er toen bl doo veldtoo~t Bla _..,
parl~e uItdrukking nn ~evOial.. w.nI g...."cn
ocb dat cr e", wa' d u _r 4. toeetelllmlog
an het pall ek hek .. a 1 W-Ó meeDn dat bet
verlangen UUt nauWere mt.laJtbta met de Kaap
oprecbt 'ua

M \.ERI AlllIL -Nadat de toejUichIngen
WllTeno,,~ehouden werd namen. de Itaffen aan
• rAIfred een welkolD8t adr8l! aang.boden Bet
"erd door Pb hp den oecretaria van bet groot-
opperhoofd m de &su totaal yoorgelez.n In
het ..tre. 1I'enIen bartellJlte welkoDUlt groeten
L< t .une excellentie aamelll bet ~ollt gencht
liet ..... door de "oornaamst~ hoofden-bier
I der ooit MaA..,pbo--<)oderteekend
Aotwoornonde zeldo de gou •• rneor Ik !roet

het I1root-o perhoofri de al d..re bo<fd ..n.. de
U~I"" .~ kt! nl vHndalLi' '" te«('moet g"ko
m~ Ik :lf""t u Bllen Ik ben .. ril, dover
.se 'WI)()rdcnm I btoden "oorgele.en Her adrea
ac:t dllt ce lm frien "erbind '1 n dat dp le mnl(ln
uot er VlXJroJ"'w voor B""u olan I I ""ft I,.,

Wa U Iht, ~t h~rer ma)6IItel .... 10t'8 IermIng
lo< erlaDl(el • 1 t 'IJ ,t Jd hvo 1_ I ..rmmg
moet u Il re"" cr u Z IAOII!!IItrouwe
en lenIa lell loll)ft r,Jl1 ,je,e heechermlJ I( u ge-
~ ~n worden Het, et de bedoel u li an de
IIoI4'lllW d. heschermUJg te ontdOClle" DaDhen
dIe" Ii:lar Ifeboorzamen Ik boop da t de ruet
.. giIte U verheugt hllJvend ,n zal en
.tc",l. lltg,hrclder lal "ordeo ik ~I heden
rue t I>.,e~.e~en D t I" .Iedlbt eene h.groetmg

luller wU o",aoder Ol tmoot.en ter
vnn lake

tl <c.lltlutle u"nlct~ nog URl .. de loof Jen
el het ulk O)()r b I U hartclul; ont lU11I.t
bem aelCeven eo .,,"de Ik begroet dIt land voor
de .. nte maml eu b d dat God bet alt"d moge
Lo"w~"" nene en voo... pt>ed

rJi',,~n van den gOUn>l'lJear .. erden m~t
i~""9ibllra's OOIval gen er • Ine exceltenhe
I "retod IIJlnpaor I .tccd_ me t • r Uod fre> Lllgden
1 IlMt Jicb gevolgd door £110 .taf en begeleId
do<>reene eerewacbt

Toon de otoet tUlJ8Cbende te ~rd lltlende
kalf rit doorreed vervulde bflrhRAlde boen.
do luritt 0 ge.eer hAlfweIl vnn de hoofd.tRd
W<fn een t,ed unll"'heYen en I" 1l01ln"1 de paar
um 1 een korteu galop te rIJder I an",,amer
I a d .Ioten de IIelerleren ,eh nan en u
gr oten tloep wcnI dd hoofd.tad her,,"kt 1. ne
cx ,.."~nlte r"",1 OlmlddelilIi< nnar I" r",,"d tl~

Maaul bn wa. 0p"eg om I e te ontmoeten
doel kw. n "Iecb ... r.o<ret ala le! riorp waar Elln

11 el"" vrr"l ft Alle ,une ,.onen ZIJ hIer
I n I k en de bur nen

To tAe F..J;U,r ~/"o...Ltu.l.
811'-1 _ ap • _t a.,.. T_ ........

.t...... (110 clOaba iDapind) to "..,.,.. &lae
publiCi for a propoaal to COD"'" Groot COlI
lltaatia IDk! a &_r B.id_ t.H. ,Ex
oelleacy &be GoYenaor
A. put by '" ay. Tur.u thia prpr-al

- proper &Dd plauible eaoap ea UaaJ
bo ... er wber. that pape' 18 DOwada" oon
08I'Iled, one II1lW look • bU deeper tiaan lbe
aarface - WheD th_ 11done the tutderUnibillty
of &be PrOPC.aJ a.-- .t 0_ ~parwDt

1& III DOt _y to .y ..el'YthiDlr OfIe wouJd
1iIre '" .. , ea Ulll llllbieet-aj.oe {~,
.. ltb you perm_ Imay l.. allowed k! ilY.
- ~ to wbat I belie"" to be &lit
t.. bllJl ot • toed _, t.hiDkiaa o&ber....
tbaa the Bditor 0* the OJP! T._

I~t 11 im,_tble.., _ the OJd HOlIMClteed
.. I~ .t~"for .... ~~ud
all tile ~ &albcl ot tile .ppropriaten_
for tile ~t Go""",r to take up bil qaar
tera lU _ of Vu ..... 8tella old hOaHa Will
DOt bear 0DIl IUOmeDt. laYNt1phou

Bef_ &he .ldaii.nr oU bome eau be made
lit tor b. Exoelleuc\ 10 reaide IU, ex leul ...
ud ndieaI .Iteratloaa .. ill bn. to be mad. aad
we ba"" bad eaoaarb npen.nC<l of Pabhc
WORa Deparilllent tlDklll'llll to Imow wbat
... ~ tor tJWlliiou th.re la likely to be when
- tbll deparimeat beriua to clI_l.t the
old "-
Before they f1aiab ,"th It talre my .. ore! all

tbe Tu d.r Sten tndlhoa .. ill be for .... r
knocaked ODt of tbe olel place .Dd. doubUuI
lIIOdera 1D1l*aiioA aar.! DIItI'D. pat.hed DP
.Dd borrid will be tWe mal4:ad

2 lt the propoaal be entertained (and tbie
III • ~ ooaaiderat.lOn) gOod bye lo Groot
CoD.tau t.ia nticuJiare
I !mow Ooaatant18 pre"y well and wb.t .re

tb. facia of IUt arrangementa
The place 111 ool lar!re In all lt III I behev.

not qlute !lOO.."... the iJ"I&tolr portion of
th.. uea corwaUt of .. lid unredeemed land
filled .. Ith IICrub ud fo .... t and not of tbe
leut DM for ntlcnlt.re
Katbel' letlll tban 100 acrw ooly ban beeu

uaed for "IUeulture and other purpose.
Out of tbllll' li! deliberately pn J>U.... J tn etl t

.boat balf for tbe Go ... rnor. reold.nce I1)o,Ulre
menta and Lh.t wOlina 1 pi Uil .0nIs a !la fl
lice of i (two thirda) oftbe present VIDe plan
led &rea
No amount ot explAnnhon or word man pu

lallon Will get rid of Ih .. uudo bled faet and
do .. hat .. e ma, the mlDute Huo ExceUencv
goe. lo COllltao~.. that mmute 0:"". of lt
tbe major part of tbe cnre enerlQ md .Uocetlt

ful ~Itlc'lltnral .. ork of the place Bo 11 furtber
remembered that the onl) lIOuree of wat&'
Inpply oa Groot Con.lanti. lO wltbm tbe
portIOn to be .ppropttJlled for rOt'ldcnhal
purpoaea aud aD iel.. Will be am vP'l at of the
kind of hkehbood for furtber &jlr cultural IO'ork
lA the neIgbbonrbood once 11. F xcellvncJ
tak8l! po-ton
lt III JlOSIllble to ""J mud m"re n lhl~

oon"""tlon but r 0 rioubl Ibere .IIU be furtber
OpportDDlhoo to do Ihlo
:l There J. not tbe .m"Jlest necetUtlh for ibe

propotllll Recenth the governmeoL acqu rod
t ...o of tb. li le,1 r""ldent,,,1 .1..... ID S Afr ca
Enn.,Ue and Cl ar he • Hope .t R""cbru k

'lo tb",e "te. I heor exceptioo hllll been
talten on li e ICOre of tbe .. waut of privacy
win It be bel eved that Lrtnvllle • an ... tate
20 acrett 1ft ext.ent WIll It be beheved that
Cbarlie a 110pe next to It 1. Ju acr"" In extent'

Will It fnltbermore be behe.ed 'b.t on tbe
ClUDp Ground. de of there estat6& exuot about
a aquare Ullie of open l.w:) GI.be band and
ther la Id oever In t be le I.t I kelv W be bu lt

oyer
it U.. Ex.,.,Uenc\ were a om.U pox epldemlé

Le could ocan..,ly dealn! a more effectual Spol
for oolat ng hlm8t:lt tban !Llll lUid a'ea

Bul f"rtl urmore are we "temali, In tluo
(AI Il) I hd dr ftll g about fOl a cou try r",..
d~r (':0 lo nar (.,o"er. or?
What gu r.u te. h •• e we tla n. E .rcellonc •

IOOCU_O Wltb porbap" a WIfe And uao~hturw
1<0<:11.1) li ned w lt hk~ Coo.tac t14 wil b •
patcht>d np old Hou..,

We hM'. In tbv paat Il1Idenouirb tlnreunn
,lie <I"cootent al>out tI.e ( T". (olern
ment Houle t.o dl'C unt conolderal h Ihc
htr.torlf'nl .. otlment of 0 r 110vernono and
"lot Oft the matler of h .t<lr> lt m.) he IL'

\Teil lo 101\ II at ". r t ... c eo u. eot ru I
tbat ". Alfred Mlln"r. KU ""'MOr I. not I ke ,
to hke Con.t.ntlA.
Wben I r B.mr Buk

prefprrl'fl "eotbro hH. •"""'.""r S r
l:I.artle I rero I d not 1i1'~ for li •pi ... " I ut
hktod The' tnc)ard S~wl .. d, - H..
.uee.". ... r t'ó" Hel't;ule. Ro"1 OOI .gn n nr.t
weut to W)nberlf (lllr tllnner.Houoe)and
tl ~n thon~ht he would 'In I appl al (lr >ot
Sebunr BI •• ucoeuor SIr Henry LoolJ aft ..r
a month or t ..o '" (,root Schuur thought he
wou I I I ke Newlaoda nod so on to tb. eod of
ti ft chllpter

lo It worth .. h le
olrcnm.tanCtlfl to rUil
Groot Con.tanlla'
lt la hme that tbo{JMernment once and for

all huilt IL cecent countr) res,denC4ó and ti "I
It .wpped hnk.rlng at olu I UBOt!wb h Il001 cr
or la~r mUIt dll",atlflfy - For thl. purpot'8 no
hetter place tban F nn'llle wltb It. magmlic< nt
Mo tntam \ I." aDd heaullful groond. ex ....
In thl. or any otber land

A .. ortty ..... ideoce coull "e t.ullt here fn m
woriJJv rhn. meetIDg all r"'lutrement. a d
f thl8 or ~hat Uovornor row anri tI tl wa t.
a month or two at Som"noet or U Isham.lown
or tbe Karoo or el..... here he eau gc tbere
Aa aoy otber gentlem:m 11"""

The n....roetll ot I- ru ~llIe to Cape rowll an I
lt. bappy combmahon of prlvac~ w ti gCllcrnl
gd ..t .ble netlll al(lOr~eom",cnd lt for ti. ( u
mucb I""t Brght of tb at ID tbe chOice of Il

tiovernors resldeoce no onl) tbeGo,eroor but
the puLIoc aloo .1 ould be con.lderod
To make ,Jbe Oovernor livo for G mt>llth8 10

tbe )Mr .. bere no ..ne cal get nellr biOI lAnot
to treat hIm or the pubhc "'" the> have a rIght
lO be tr ...W aud no M_bt minded Governor
wbo ilvoa tbll aspect ot lhe queatlOD a thougbt
wonld .1I0w It

BIl Excolitlnc) I. ID tbla matter more w be
patled thaa b1amlld I bal'll no doubt wbate"er
tbat 00 act. not 110 much npoa bl. own uut •
tlon lUI apou the oouneel of had ad ..... n
ft III I Dpo••nLle to believ" that IL hlgb mind

ed geDtieman hlte Rlr Alfred :Wllner would
for on~ moment d.... re W burt tb. a8ntimonU
ot a large II8Ctionof the ~Ie to .. y DothlDg
of cnpplilljf a _tul work lik. tbe ~ltlCl1lture
of Groot Constent. for the ,aIre of aamfymg
IL purely pel'llOn&I .. blm .. hich may ID a fe ..
y..... be 'lUite oppoaed to the peroouaJ .. h lIllI
of hili •.,_,._
I appeal to bie Exoe1lency to thmk the ma iter

ou t and to .. nou. Iy con.ider whetber there
III DOt .acb IU what I ba~. &aid te IDdooe
him to CJb&aP h.. mlDd, ud &0 nfu... the
adnoe of gentlemen wbo uDdoub&edJy m thia
matter ba.e led mm aamy

I am &c
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LoND'-" 7 AI'1IIL - (Ret.tu) - NMlt&epD
daud. d. beweerde ~ 'rUl Ht ~
toaecben SpanJe ea ~ lit de ~baa
lebe ooll8DI. lD.t IUD ,taf 'rUl llaylUlII Yer
trokkllD De '-tand la daiatar _ 8J*!Je
aebuat t. Willea !DlJaYee II()O bet lIlOIelUk • dat
het ee0l&' betoon ~UI waarclli'beid beboadt, "K ••UI
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Geen hoop op vrede
OORLOG EN V:aUBUlTEBIJ

v.9NIQO MeT

LAND. KAAPKOLONIE

LoIDEN 7 APRIL - (B.ruter) - Alle
boop Op vrede III On0PR9YeD Bot tIOUa.Che
bbmet k'll'&lllter midderitacht bueeu eDw...,
d. d. belotte nn d. koolll,m reaeatea .... ,.
nenal Woodforcl d.a A_riba_bu _bM
udeQr !(OmaAIt:~ eeu be~e1 uit te ~ _
.. apeDÁlltttan1 IDCulM tOeeteaDCle te betncht....... De goede yooraUaiabtea nil prterea
... ren op deM belefte rroad a., S~
kabmet heeft geDenal Woodlorcl bekead p.
1UIiIr\ dat ~Je .. I blii ~811 hjj ajjD bealmt lot
de opataacleillllfell om MIl wepeutilataDd na

De ..... ten 'rUl _ eier ,roote mopnd
ded.n halieD ~1IIk _ beroep op

JrlaKmMy teD behoeye yu de mea
JIoIJJlriljjlkJIleid, om lJe_tIadheid te heoeftlDen tea
emde CleUoorJor af te ".Qdel1 De p.... id.nt
'~rchIe de goede trouw der ,.....&en .. ..,.
deerende lIlUr ... ide clat b.t aoodaakel"k ....
BID .mde te malr.a aan du ""en woonI.,eu
toestand Bet Spaanecbe patriotlllme la uu ten
~blle opge .. ek' GetalIeD SpaallllChe oeb... pe
el,ena.reo loen aanzoelt om kaperbnn.n Vl'Jr
.bIlIteru .,.1 een bollaalJl1Jk. mwr uItmaken ID
CIea oorlO!

Voorloopige stappen tot oorlog

==:::::s.
ID-AFRIKAAN
f
)

APeETftZDZN

VER.t.~ffflN~C"LIl{AA T

P T Et .lAI E H 7 \rR L -(a-ut r)-De
heer Jam--.w,.nne b,,~ft hcd"n let al. hUl1le-
m.e.ter ~an deoe pla ..t.. lengevolll" VlUl zw.ltlte
gewodJlttid.
Gl.t~rti Y cj de temper~\wu IIChlelilk tIen

graden en blit weder lAnu wlDlurllCbtLg

m hlln leer mEt
.. I t< \ erkond gen D.
h m~ voor I'<lU <>(1 per
~u Je n voerool:lllttni
" .. I \\ etecd" dat b.
le I ela"tlng slecb 8

lo; kit 0 ded der bevol
Hr ka hoofdzakelIJk n
t r Laoeth '" e@rkJank

Vergaan va:.l de •Qlan Ltndsay
LoIfDII!f 8 APRil - (&uur) -De SpaallJlCh.

r..g....rmg b... ft 6ell oatioll&&loorlogsfonda ge
opead.
D. lteer Lee de con,. I gntll'tllLl der Veree

nigde Slaten la CuUa die op t laal.!!te oogeoblill:
tM.loot In Bnana te blIJ"en wtd.t aUe Amerl
kaanden .. aren vortrokkon II door ziln reg ....
IUIi geJut morgen (Zaterdag) te yertrekkeD

Een schaataenbaan
DE 101 CONH RE~TIE

(&uw tU"1INJlRmen ]

AA.1'<BIEDING VAN ADRES

A~OORD VAN DEN GOU'ERNEUR

~a Ier 0

I eo W J van harte tO<'

1 .," tol ~erbond tUlIIICheu
dtJu \ r lstaat 18 nog

k uJ~ u u '" erkmg ~ och
I r Kaal kolonie Doch no

le:1 \ nJstaat '" erd voor
I<e I d"" tlD>lCh u Igespro

u..t onlan~ valltg~stelde
"atal '" ItI~ le gt

om t.., le t tl<lel en
cl I j I IJ Ir ë"lIl i~k
k;r.a 1 b"tlluut Jdd

KE~K EN SCHOOL
PREEKBEURTEN

) r.n ~o<i • de
1C'UiOTt er

ZU:\DAU I APRIL 1$1

Von Veldthe1m s vel'hoor

Al lt 7 AI RI -Het volgend adreMwerd
,"0 .eroeur a..n~ebotlea UIt .aam Ier op-

p< I ufJ~ kl~nc Ol perhoofden ~n uu B...nto
al eten bl ID naautolaud aacltw:un -Wil

.. enochen I onre harteliJke groeten over t.e
hr~r..el Het "el"i!Cbaft OWl onu '.prukelllk
'fk,j genoegen wann""r"l tulk Be I L >flol'1lbel
n.n on> land &len bl nentroden WIz Jn wer
lIellk .cer verheugd ... nn ....r wu _n hoe \'eel
u oelte gII uEeh eu geeft Om Dur dat ons kleiDe
land t.e ko neo en de Ieef .. Uze en too.t.od hIer
te aLeu ltd. moe t.o dlo n uzehen aar.doet,
I18n WJl dat B M de konlDlln .. erkeiIJk om
on. geeft daar u.. e cxcellentle hIer komt om
hot goede pn kwatle van dit land eli .U" toe
.tand te zien en of het 10 yoonpoed ..erkeert
ui onderdrukt wordt MUa groot\&der JrlOllb... h
en mllo \ ader IJ8btle h.ten dIt I.nd ID handen
der ltonlDlPn en toen 'U all."eD heten 1.11.U
achter om In de beadeD y.o bare majeAteli de
IromnglD te hJllnu te_mea met delle natie
op cleaelfde WIJze •• de konmgm mun groot
vade JrlOllbeab en mIJn ~.der Letaie be
ec"ermd. &00 11. Ik ook laat ono ~oorteaan
ono met deze aatle onder de ~leug.1ea d.r
kODln"1D te ,~lIeD eD lOO Iemand "leh daaraan
onttre\t laat hem milt. doeD op elgeD fU100

WIJ .UIleD altijd ~,,~, ~ de NI-'IDI 1'&n
b.... ..iti.Mit de Jroniagia _ goed'_ft
bebandeJa." en wu IUllea a1tïJCI ...nrou .. ea dat
100 Iq 416on. op d ... Ud. "1118 behandelt
lOO abt dIe on. bebaudeld.L Wil ,all.D aegpa
koua m YnId. yeTtepnwOOI'IIlpn eier kOUlttglD
]\(01" uw beaoek Ollll tot aegen ....ntrekken
Dat u bet Yeroorloofd werd dit land tol be
renreD du"OOl' d.nken .. jj God lut HIJ met
u lIun eu u beecbenueD 'Vrede Hede God
behoede d. KODlnlPn W lJ Yfll'bl"ven yoel.ode
clat "1J uwe dlen.tkDocbten liJn ge~kend door
Lorotbodl ed 17 opperhoofden (wMfUDder
JrlalLUpba) ten behoe, • der &aulo nnt e

Het belooft eeu prachllgea daWvoor de pIlIlO
te 'Ilu

Steytler (&voIId

Z-A REPUBLIEK.
Een valaoh gef!Uch t

~(ftl'1'") - Er lil

" r cl t d~t de beer Barr d
er.ten 'olhrnad Aa O:t>-
t p ~tUrMlurg De r~

I~n hem aan te stellen om
mlOeereo al. een Itaud

<iaat '0 r I u~k g m""r bIJ leeft gewe
".rd dezelvtl Un to Dem,,"

\\ " herlooertuch
" aa r 1 ue geheeie

~ IJd"o< de Jongllte
"rIemOInt veriLeerdtl BQoa

J ut de Nl!,"l'ermg wert!
~ 0 eu ,~ t Iverbond
k !Jeu daar dIL ft

Rech terlIj ke crisis
RF.CR1'~ R Rl ITl

U l'i~ U'i I Kl S~lS(

If'i~EnB.AI A\~D!o:SHEIR
KUIZI

\\urd"u terwIJl anderen
t' t nde up UlU" mOlf"IQb

, !J "en groolt'o voor
ta duur le ilChatklst later

Uok heeft de Invoer
..d p de begrooting

~ J v ;fden of ~Ir GOR
r geuera LI ,jttr Kaap
um~laudlghedtiu l'.Ich

t parle

0.. , IJoen va ROltz U \ ~ d e op een [,e
zo k un ee paar maanden n I et [, venlBn I
• he" dt t eb thans bil de famlhebetreklm r,:"
, ner eebtllen >ote oall Hermonotatle H
delikt 10de volgendtl week naar Some",et We.1
8trand te gaan

~rg beeft voor
\ R hed .. kt

1\ 7 AI"RIf - (R'''w) - Het
w rut ve,w&obl ait le In h.clW \*oef ... ak op
den I~den dezer yo{r hut h""g_e.i_bt.sbof zal
her en Oe Iceren Es.el n \ye_ls Hummel
eo lo.t"r • IJlct optr.men voor Jeo staat en de
heere 1 {urlo ...., en N( er '<>qr de Indl.nen

Ik "en e zu

I "ot~el'!!Chll
"n n d" aodere ~n
"al't uJc' de ulWIIl

aaUlucrkel\lk venulD
len en wen er Je al

wn eeu ,j rek.te bela.Ung te

Te Vruheld Z \ R I. d.
be"",pcp H

Boeken en Tljdschrlften.

logisch seminarie
IJ nt .... u or "f u!Jdt!rteeO

rof~rt''' ~ 0;1 tA_

!\ ~\ lttJNBERIOItTEN
I(JMI;pftG '~In'tnE"l

P.UORU April-{F~ )-Ken nnicr
la ~ tic credlteun!i,ln tie W8teru r,.D..
....r ~al' j 6procpeRde, hUIllle_aprakea
biaMa • W'CIIeD la ,,--.

MIJnbeer -nr Pil' oblang. neen mleldlnl1tJ-
.rtlkel In le (Ál," ['" • een po;rug ( Ilet .. J
feld geln.prreerd) om het puLhek "oor te ber
ien 'l'OOr ten "oot'tttel om (}rooI C. li'" te
'''",Meren lo ""n wmer ..... b11lf .oor 'Jne
ox""IIeDlie den gou erD"n.

Zooal. door de ( I' T R" ~oorgorlra!len Inkt
het v,,"",t.el goed cn Jtl<)( 1 jlenocg Zooau. d zcr
dagen V"woonl,1t hel g( al ....... " dat blad ID
een £3Ilk t.otrokken I. moet ru ..n een beelJe "er
der kIJken dan de oppervlakte \\ an rer meu
dIt doet wordt de onwcn8Ch"IUkhcid 1'Alt I et
voorwtel dadelik openbaar

Het 18 DIet gemukel Ik alle. te 'el~en o<-r
le~ r.aak dat men op he' bart mag I ~I ICn , .. e
u mt.e laat zal"" DIet toe maar met uw vftTlof

JD'l~ m) ul'ftlod • Jn II tlng te ge~..n aan ... t Ik
I(eloof t~ • ,n het gevoelen un ~..le"..,he IDden
d'lOken dau de edIteur 'raD de (np" TH '-"

Het lo onm '!.",I!lk OlDde oude womng ,"",,1.
1.11 than. I' te rLru.ken voor ......ident .. -d.,..1
.Il1nden ea al den Ontlo omtrent do geputh'!Io
~OOr deo te(enwoordltf8J\ IOUl'8nIear om 1110
yerbllJf te bebben In een der oode womngen van
de Vau d... Stella &al Your geeD GOgeIlblikD&DW
lrear,( OadenOeIr: !mrmea ClOOntaaD
I AI'oreaa bei oude huia g-ttik&kuI gemaakt

worden ala _ verblirf yoor de JOUyeroear om
ID te w_ snlleD ~de ea radib.1e nr
andennpn aaoetea ~ebrachl word. 811 "U
beh'_ ,_,.. ~ pUd YO het
pobJi .... ~~~_ ....... hoa......."""Mt"" ..... '"' __ ...

CAP" 1.. ( " Gm '-R""F.~l \NXtAL
Opgeooteld door J J U W lilPaa,
stadaklerlt te Oost l..onden Ge
drukt en oltgegeYen door Alfred
Webb & zn T.nnlOWI .t"'_l
Ooat Londen

E.n exemplaar VaD de eente ml4!a"e 1'&D dl&
Jaarboek "oor 1119i1 met lOO1Ftlt 5ó bJadsijd.D
III 0111 geworden Bet bent beel veel Dutbp
Irtfonnatle beawel de opgaat DOIJ n* gebeel
'oliedIg le Bet doel 'an de .. nilene 18 om ID
geechlkten ,..nu .be lalOrmatie te Yel"lJChaBn
omtrent de Y.l'1ICbilleDdemUllleJp&bteaten at
deehngaradeo en andere plaatae1llke t-tnreo lO
d.. Kaapko ODte Omtrent de mualClpelitelten
'lJldt _n 0.& de Rl' >otte der bevollcing EIII'O-
.,_be 8U gekIeunIe de valuelle de· te
eitendolllmen de betuhn~ eDL DaD wed boe
de dorpen 'l'erh,.bt ...ordeo 'll'&t m.t I r ".bt
"UIl pdnart wordt ec. Of weder vaaw"",,
vel'lJChlllllnde dot:pu ban .. ater !uiigeo I.",.yea.!
.chu d • bebben WIede burrmeeater eDa
.0& DaD ~ lt men ook alle InfOl'Dlatie 0 reD'
de h "'PI tolen hoe.U ouderat.eund worden ook
hoe bet met brand .. oereD !lebolen en begraaf
plaatllt! ,.,.I.<-Id lil De D"to",l"'n .. orden 'V'llgeD!
de. u ga re nrOnd.m londer ten 1''''' r rn.
.trut ol loopen tu_heo ) n m en 4 , m 10 dd
volg.,nde rior""" 801ufo"'' e.t Klm'-I r
A .... al ....'" rd (ln" ......towl I mala I rt
Alf .. ,,] l1urraulm'1l \, J.'Ddarp SUl _I urg
Rlebmond IJ...ac)"01i ..1I PfletlU I hl' pstuwu
MtutterhClm Barkly Oost en Oo"t 1..ond",

Het gel ruil, .. '" d t hock_kc • >or reft'!'"n le
zal grootefld""l. Tcr!;cmald, I kt wurd n rt ....
de oamen d. dorpIeu QVe a B \ r \ ... ~ ,.CI",
orde .. rd~n pgegeve \ J le
ondemeDllng all" IUoceo tOt'

HUGEl<OT

A,U; KOYST VAN liAS£; PHA

[HaTALI~ J
GROOT CO:SSTANTlA E~ ZIJ~ EXt;iL

LE'STIE DE GOU YER."" El R

Vr~staatsche Volksraad

MASERt 7 \PRil -Uel opperhoofd Muuph ..
kW.ln hedenmorrn te Maseru UIl.b ..ordt
door een kloln aantal manlleo Pl'olgd H II
zIet er goed Uit en wil thans deD gOUyemeur
zien al voreno naar de pitsO te gaan

(Rf'Ulu Idrgrom )

VRIJSTAAT

~asu~w: it~°l~t:l~eJJ 1
M,,-"hl ft wr I lf rt (R ... tJ.lll~f3r\fllnu~

Ma~uI t alii 0 d-.te &'lon p,herf glolt...,rt-n aan
koorl.

DE rOl ONf'EUE~TrE

BI ':lH F.I~ A fl -Denlllr.alledcn
"mIddag """,Iagen &ut Mn_taanden [) rodail
,rilen Slech.... gewone zak"n w~rd"n behan

.leId
D.. heeren Fl!K:her E ( Berp cdt (lid Yoor

,vmburg) en C HW.,.,..,., .oorzlllH ",n den
..... w ........n aangestcid &ot .flle,"Urcllpn nn
den \ rtl4taa~ h I de unstaande tol-oonlercDue
u adleo~er.&aitkea op Zakrdar

HANDEL EN NIJVERHEID

TON[ ,,:'>
r. AT I -(Pe, vl"ll"aI }-De j, e-en_n b.1f

~l Kaapecbc L.'l:DlDIiwordt i"'Iot«rd ~ 1()!1

~l ~STERA( HTI" -De beer L J Blom van
WlIdeboenderhoe.k dl.tnkt M,~...~t
UIl de Jf dla",{ """;,, Qp 4en 3deD lLaart beb
il[ ~en _nuaJljIci'hlJdll~jlla <tat der. YO-

ng en ..chi ge~p"'_ .lie, ~ J'l'!'De han
tien of ~o..ten de r~htor arm 111 at bjj de elle
bo<l-.1 .. ~ tie liulI!' nmt )UIti dliatbG.1ID De
" 0 Z co ~r "'Q 1"r1Ik Utt &Jl"lID II()O dill:
.h! eeD man. du m en D treat Yl" daim Ian,
Het hoofd en h I '''m" J 1 yerder D&t1nll'Iuk po
~OllZld'D bet klUU• been KNOacL
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HET GENAS IIE~ .\LLr.·~

R .• ,\ILI,EB
45 EN47 STRANDSTR.UT,WPSTAi;.

Omhcini ngs-Mater iaaIt.J.Ws. .~A'anLandbouwers.
P.K·Uu.133. Tcl"KY'afi.chAdres: "Rellam." GEWONE KA.N·S bh hu.nEEN BUITE:N .. '. "~Cfl ~,' .. J~•.(UiJt • .;' De ondergeiieekenden he cn nu.

Ol !LLE ER EERlGE SOORT - " .' .. boen. voorraac:l
Muz~ek Instrume~ten. De KaapsclIe KOlonisatie Maatscha~~jj tn lilfwadatie.
MuzIekale Benoodlgdhe~en 0 r
Iustrumcnten Reparatie en ,)',2(' ; '. L be-

t.;. ENE groote voorraad is in on~~ handen gesteld, ~ w~ .h~b~nStemming. D sloten dezelve tegen kost pnJB te verkoopen,-'h;~;.· .
Zware Drieboehige IJ.zeren Palen g~8chikt voor gladde en

doorndraad, 15/6 per dozijn.
Bouten en Krammen benoodigd slechts V~~ JfIOrndraad,

oss. ' .. , ..
Wi:;alen (in het midden) 21/- stuk. .• , . '.
Hoekpalen, met 2 dubbele staandera, 30/- per t~
Dubbele Hekken, 4 v~t en 12 voet met ~~l.lan;~~
staanders kompleet, £6 hs. 6d. .S;; ..
Gladde Zwarte Staal D1'aad, £8 per t.#'"

BENOODIGD.

EUlI\. 1,. KCTT.-\LL, Secretaris,
P.K. Bl', :nzJ.

CA, OF SCHRIJF AA"

Een Hoofdonderwij zer voor
deHolpan Armen School

APPLICATIES slechts van ge
eert ificeerde Onderw ijzers

zullen door Je Commissie wordeu
ontvangen voor hovengenoemde 00-

--' trekking, niet later dan Vrijdag,
20 Mei.

.AppJikalllt'n moeten de Holland-
sohe taal k1l11!J{'11Olllkl'wijzl'll. Ge
tuigsohrif ten \l'l'l'I:'l'ht.

Salaris £êu jl"r jaar, 1'\11:'\ twee-
derden der ,('h""L..Id,,[l. (,('ene
verdere vCl'h"o,-,.in,7. \\'t'rkl.:tHll1he-
den te aaw,ulll·Jl'Il"'OP IJllh. Ap-
plikaties te worden ~l'zondl'n aan

11. D. lU'SSOl"W,

R. MIll.! ER verschaft etuig ding in
de lijn van Muziek, van het grootste
Kerk Orgel tot dl' Joodsche Harp,

Ml,iLLER'S

Groot en Kleinhandel luiiek
Handelshuizen,

KAAPSTAD.~,'crt'taris.

Holpan. Ya.il liin'!' Ih>!!.;lnc:'.
2ti lla.art, L~·:I."".

: ,,!,

R. Mi.iLU:R'~ Prijslijsten worden
franco gezonden op aanvraag. .

BENOODIGD,
BIJBEL.S.EE~ Tal':lk Elwr, voor een

:..J plaats ill ,kil VJ'lj:-ita.at, gued
voorzien "all wn nr. DOL' aanzoek
bij den onrll'rgct,·,'kt'ndt',

t:. D. Jl lL\ IH'! KLD,
jl.k. De Wetsdor p,

Oranje Vrijstaat.

Goedkoop ell Stevig Gebonden,
H~ £IET ,.,

BIJBEl- DEPOT,HOOFD
Y.\~ liET

ZUID AFRIKAANSCHE

Br.msr, GENOOTSCnAP
(Hulp van het Br en Buit. Bijb,

Genootschap) ,
Groene:rn.a ..ktplel n,

KAAPSTAD.

GEVRAAGD,

lENE TweetlL' A';:'I.,tentl' voor dl'
~[,·i~jt.'" S,·hool te Robertson.

bekwa;llI\ (lil! :;l'\H'''!1 orllje"wIJ~ te
geven III t:TI~t·].;(,!1 «n 1!1l1lallt.l,;ch,
tot Standaaj'(:~:· l'll I;. Ht'~lllnen met
de Opl'III11~ vni: <it' :-:cl!()ol in J uli
sanstaande

Salaris \.:1 .. -, l'l·r jil;ll·.
Copijen \';111 ~l't\'l~'l·hl'iitell t" Telt'grati.;ch Adres: "Bijbel:; "

wordeu geudl'l':'';l'~'rd tot 1~ }'I'nl
aan

KENNISGEVING.

KIHSTE~ & BESTER,
Rijtuig Fabrikanten,

LADY CqEY STRAAT, PA~RL.

D~ .. \. :'II, G R.EliOH,
]{llbl'rt';(l!J, HOIl. ~('('.

Robertson, :2 c\ prIl 1 ~CH.

~.j,(JOO Bijbels ll1 Hollandseb,
Eugclsch, enz., in voorraad

gehoudcn.

KENNISGEVING TA~DHEELK[NDIG-.
KENNISGEVING VAN VERHUIZING.

A.\:'i' in.r
PUBLIEK,

"

j' .1~ ~

Il RO( rr I·: ~chad"\l'r ~oeding i"
~._:J nnla~.l''; v.r !-,n·gen I~. het
Hesidvuts ~\Lt~i.< rilat';\luf te \\ illow-
more dool' J"D ('!lt!t·r~l·tt'(·kl'ndl', rij.
tuiz- en k ar- JlIalL·!' te L niondalc,

o _ I
regenen Zl'~,:r hU:I>.:ns Jllrg, een
Jood, ltand,·l,·odt' 1:1 ,t:'lll~Vl'derell
en karren, YuUI' hL·t \'abchelijk gd-
bruik rnake-n \ .m IJj!1 i.aatu l.ij het
aanbieJelll'll \'L':-k'»'l"'n vall karren,
voor()'~'\'t.l1JJe d.lt ,[!,_. duol' dl'D
onde~geteekellde waren vervaarJigd

Het puldit'k wordt vrien~elijk
verzocht hiL'rop te Idlen, en III de
toekom"t ï,d up alle karren door
mij vl'f\'uardlgJ rrlljn Duam op het
deksel van ltet kistje of op ue ZIt-
plaats gedrukt worden. Alle karreo
of rijtuigen zullen wo~den gewaar-
borgd in elk deel van ZUld Afnka
goed te zullen houJen.

D. W. VACGHA..,,",
HijtuiO'- en Karmaker,

o Uniondale.

D
E HEElt F. T. ABBOTT, Tand-

hel'lkllndi~ Chirurgijn, heeft
zIJn consultccrkumcrs van de GUll:-
dian Gebouwen verplaatst naar zIJn
tegenwoordige Kamers in

Juta's Gebouwen, 92, Adderley ~traat,
DIREK T TEGENOVER·

1'1.1:-;[.»OZET.\.\DIIEE!.I\L':'\I'E.- Cel-
luluid, Gouden Plaat en Stopsels
:!pl'clali teitell.

FuuleD Zl'cr billijk.
::5peciale u.anua.ctJt aan moeilijke

gevallen ell mispassingen.
CO),'SULTATIE VRIJ.

KIJKT, DA.MES!
Een anJ~r bezellJ.ing van onze

,VEDG,VOOD PACKAGES
59 Stukken voor 20/-

IlESTA..\~Dr.; UIT

DIRER SERVIES - • - - 26 STUIKEJ
THEE SERVIES - - • - - • 21 "

KOLONIALE WEESKAMER en TRUST lj Breakfast Ko;j:S ell Pierings.
MAATSCHAPPIJ,

Zend Geld Order voor 208 en ver-
krijg u een.

Beste waarde ooit aangeboden.
No, 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

hpltul, £20,000, Reserve Fonds, £60,000.

WAARBORG TAK VAN EERLIJKHEID.

DE ~lAATSCHArPIJ reikt PoliMsen
nit als \V a.arborg .'''01' deEerlijkheid.

Oprech t heid en Crctrou w neld van
Trn~tt.(,!",Llkwidl\tt'\:r"'i f':l :\dmlrll."\tratf'ur~.
Executt'tlt-"'i t':l \'1_",:.:,1",\ 1)\\1 \I·f, l'll!Itt('I:"\

Boni, Hal.iU~\."" L~l::.jI!I\·~er .... Ijt.·,..:tIL·nJ~,·.. eH
Secretaris ....I'Tl n\ll l:H.r1k"ll. J",,_,.,.!'i., A~~llr-atl·

tie ell il!1d.__'n' \t}Llt~l·h:tllpllt'll. Afdeeling'JoI.
raden eH :'\1'l!l\(,lpnl\li·:~e!l. Klerken !!Ill

allder~ lJeat:lhlt'1l In dtetl ...t vali F;rtnu ..~ en
Pubheke l[lrwht:!l~t'II I'P YU\lr·dL'eli~l· lel'-

men.
I>l'Zt' f\)!I .......(_II \\r'nJl':l, IlfltYH.IIl.'"~! ~eno-

metl '1,,, t \!. I ':.p.-r::l!l' r\rr]Ulillllt', Trun8-
vR..al:-.(·)'" (11 \'] . '.1· ... -t.l' Ht'I;t't'nngen co
alle r:llli'!:.\Cc".h:"i li, ..Jj· \..~l'hllel Zuid-
.Afrik ..

VunD!..'!l 'LUI .\.1:. lt c, t'T! I op t1.a.1l'T1la~

bij

vVedg1,vood Huis,
THEATER GEBOUWEN.

Darlin!!' :-ltl'llnt. KRIlp'ltllrl.

T. F. KI\(,If.~ (l"'ltrit VH.n Jc til'ma. Vau
\ïekt'!'k .l: Ki,.,tpn) en A. F. Ih:'HI< (voor
o1t-' lR.at. .. tt' ;11, ,ina.r· ~llpeI"intenrlent vall de

! f{ r_:II\'let' i{,Jfll!l( \\"t~rkl'll --~ d" hcwrcn
, !{t:llt:f, de \ïlie l\: l'll.), III nnlITvvl,..('l!HP
J,:'t!ZiU-l1l l'j1\de IL!." HJjtllJ!{ }'~dbrikK.IJl-t!U te
'Lady un'\' S! ...."t. 1'.... 11. VJ'il"(ell uelettfJe-
liJk 'l~!ll dl..:u(lden"tennill~ Vfln ht!t publiek.

:\lle l.nie!'. lullen hUll!)e .pcciule "IlO'

diU'!.! .' t"den. en lUllen met .poed en
Ilt'(j'l')'! 11;I!lt·' lieI'd ,'.unlt'll.

:11.,1:'"

I'.·

F. J.

Tuigen eene Specialiteit.

Ma.rktplein, Pa.a.rl,

DE "rOOf" '1,1 '';WI:III,T \'tjor Ilch·-. .,
tl~ £L:IIII:I:I !Jl·dr .'·l·lll' (ll1\Il'r·

"in,]ll1': \':::1 1'1~'ll :,::, pn'n lt! d,·
nltll,: ,,,'. ';:.' i ('l"~l'd":'t!, t'l1 zijnl'
riJtll::"I: ,. ~'l I'.• :"11" hll-'];l' gOl,de
hOl'li.llli_:· .,: "TI i'tl"l"j o,er gl"

:d'" /, 1.!,_\I'I·lka.

AlleS l ....~i:~'...L::.;, êJ \Tl goed droog
Rout., en gC\\:li.l.l:;orgd goed te zijn.

TUIGEN!

\
LLEworten te bekomen, gofl(}

'.- en geodkoop, met voorslag e~
draad gewerkt.

Prij~llj~kll worden op aan vraag
gl',;tllllrd.Let 0l' ];.: :1'\;'';. F.. J.I{t:TIEF,

.\LlT·kI i"l'lll.
'l'c·:. :1,:1'." 1:"lld, .\larkt,l'a:trl.

M. II. J. UI.JS.
A.drl'~ :-PAAHL.

Waarschuwing.
KEN N ISGEVI NG.

f) E llnd''['c't'll'C'kelille \\-aar"cLllwt
, hll'l'lllt'll,' l·\kl't'll dll1 op ZIJlle
plaats komt jn!:t·n met ~ewl'er, lllét
of zonJt'l' hOlltkn, of op eenIge
an<lere wIjze o,erschrijdJll~ dOd,
dat die persoon ko strengste naar
do Wet zal venolgJ worden.

WILLE~l BASSOS, W. z.n.
Waschklip, ~aldanha Baai.,

OF: Hcercl1 Ltlllll.\RP l'lI VA....
A\~I'E \'pr\akll !Jphbende, zoo

g~'l·f ik kenni:! dat ik mijn eigen
oezigl:JE'id binnen kort te Mal mesbury
zal ?penen, datum bij latere kennis-
gevlOg.

S. v. BIENE.

:Ma.lm(,)tbury, April 2, 1898.

5/- per
OD'tvan"en, en bieden dle aan 'te"e::a

d. 1...It." ........1Et prfJ"::a.

KOCH en DIXIE, mmpstad.

OE BULAWAYO 9MARKT EN::~'KANTOHEN
~ MAATSCHAPPIJ, BEPtR KT,;

15 en 16 Georqestraal, Mansion Ho~, Lon4e~~, Eoe.
Gemuchr igde Knplraal
IIl~C:;chl'l'\ell I\.lllJltll,d
I )IIIU/.:'\l::!d.ln~H~U l\_lll'ittUll

'£13:>,000
U:l5.000

•... UO,OOO
>

Directeu ..en.
!)I<. F. RUTHERFOORD HARRI8, Dr. lf'F.ER -JOHN éiK.LEY

MAUND, Dr; Hn;R. JOHN SEEAH., Directem'en der Rhodeeia
1':xploratie en Ontwikkelings Maatschappij, Beperkt. .

!h: Ht:r:l( GEOHGE PAULING, Ex-lid van den Raad en Oommia .. t'is
van Openbare Werken en .Mijnen, Bulawayo~;, ,,'.

> III i:l( LI E1WEl~T CECIL PORTER, Directeur der MD.8hopaland
Agentschap, Beperkt.

Seoreta ..l..
Dr. HEER E. PHILLIPS.

II, ; ,

P!n.a.t;Belljke Conl1te, Bul ....... yo.
')1 Il A~:-i ;-;.Hl~l{, Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhodesia Ex-

ploratie CII Ontwikkelingsmaatschappij. Beperkt.
ll~ IJ; Il, H~:\' IHL-\DLEY, .Assistent Bestuurder in Zuid Afrika van

de HI,\),Ic.'iia Ex plorutie en Ontwikkelingamaatscbeppij, Beperkt.

Lh: HU:I. 1'. il. S. WR.t:Y, A.M.r.C.E., .Arlviseerend Ingenieur der
MaslJoualand .Agentschap.·

secreta ...i•••n.
COL' nv ELDt:\' VAN MATABELEL.AND, BEPERKT.

De Illa:tt~chllrflij i~ de eeltige huurderes van de Bulawayo Publieke
\1.1' kt, "lJ dIl el![ellilres vuu ~ustandplaatsen in Bulawayo, op eenigen
.va.uv.r u i:()(·dt· gel"'ll\vt'11 1.1.111nJl:,rericht.

Alle ~l",r~·.·li Pllldi!Cll'li worden door de maatschappij ontvangen
1'001' \'l'rkuul" en ;!el'll ander ngents-eommissies worden van klanten
,:cvr:I,,!:;,d dail .) I,,'rcl'nt commissie op de verkoop in gen.

l\oIJtaul:.;,·IJ wordt aan verkoopers uitbetaald 'Op' den dag;,van ver-
kOUI·il'" ('11 lL'11 llilj:!!ij~t wordt "..ekelijks aan alle markt klanten toe-
;L'LL··..;,deIL

Uits tekendo Ber~plt..a.'t•.
BezemliTlgen "an Koloniale Ill'oduC'ten van over de IOOlbe zullen

!" r Rpoortrein verroerd worden togen speciale lage taritlVen mits de
l:rzL'lIdili~ br;L'fjes gemerkt zijn" Koloniale producten."

I>e llIaa: ~CIl aprij verk iest den vervoerprijs bij ontvangst der
.liederen te lluiawiiYo te betalen eu de kosten af w trekken van de
l'ht'l·ng~:.

;),. 1;1 :I',;cllapplj is zooal8 men uit het voorgaande zal bemerken,
en zeel' '1' Illt\YOUI'dl'lijlr lichaam l'n waarhorgt allo zaken aan haar
t)~'\'l'rlrl:t ': ; op lene behoorli.ike en "oldoende wijze uit te voeren.

Ad;" • :001' goederen: Den ~[arktmeester, liulawayo Markt en
''':ilntnf'l'1i .\laat~éhappij, Bepé'rkt, Bulawayo.

I'o~t Adres: P.K. BI:., ~ I~, Bulawayo.

f!ankiers. -De S(andard Baok van Zuid .Al

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

~50,OOO BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRtJGBAAR BIJ ;-. .'

~~IU&" Thw.
..JI\I: .• HEADAOHIL

"URI"I£I TH! aLO""')t

B. G_ LENNON en Co.
!IEYNES, lItATREW en Co.
J. D. CARTWRlGH'l' en 00 .
B. LA WRENOl!S ei. Co,
STEPHAN MoPHER80111 en 00.
eD b2j andere PaJthw.eJLi . , ,

.Id Afrik~Rn~che Vertegenwoordiger :-
CHAS. W. HOLMES, 1.

T,mbtjr Straat. preterrnar1tzourQ.

Ncucrlnndschc Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, 9retoria
en andere piaatsel'" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura

• . ,. LO, 1./ .
en 21 uur naar Pretoria. '.' "

Tarief ,oor Rei1igers BW ~obanDeablll1M t71.~ P t7s
"Pretoria '«:11 ;6d....::.án.£3 4s" " "Dagelijksche personendienst van.Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en al'tderc':9plaatsen in
d. Tranavaal en Oranje Vrij,taat.

LANDBOUW - MAOHINERIJEN

\fTJNnJ::F:n ... 1'\l':"" "'""" I.'n V"I . .I, n.

M LcLdhc·1t" Ik ill evu IJ. lt t <.:,' "

.1.. goede "".,",="",.,;11110{ ,'all i: lj) I ': \ ; I
CUltO iu hl>jll ,,~\'al. II. ",1>'" J'U.· ... r."
_ heb 23 j~I"("1t lu.nJ[ .:r·h·.!~ll aHI\ \ 111;\ 1\
ISCJiEA~l'H~Aeu HI!IT~t\lII.I\ ..
aocht ,·ef"ll"tltiu:.l van \"t:l,· 111.'f"f'l'llld.· ':t'I,,,,,.~
Kalldipn, lIH 1Il"vltt·c,·J(.· i1i:t.·~ I."n,., . i,.~.lt :..
riDdeD ('tlltnd in ruij u >:,·,,,1 .1;. ~•.. ,·.i .
lIle'DJIChe\ijtfi bck"8.JIUlI,,·id vpr'",,·, .. to t .1 ••

!k&B.EUMATICUrtU probeenle en li''''h.
ajD miju Neu....h.-i ... J{h.UI>,.d.,,·k t-t. I' ·"el,
iD hoofd en aaub"exicht V~IJ" "(>PI> el. h01nieu,... ia ,er eD ....ijd '''Np,..,,,l d.t ··on.
....-t ...Vu Rooy amper hl'<'II"'lll41 , ....oud
............ Jie wcndflrlijke ])!t-d""JII." en ~~
,........ erkelijk bet sreval i elkeen d,..I'~
p1'I)beenle a..eelt het &AD. . '

.De h.. r J~b ...... ZIJL VILlI VI" [ODtet"

(8 aU' nil Ih.ujÓl>bal')(), ill gen~leo '&0
MIllCbijlob~ .....g ....._liJkb""'''1 'aD Rh.u.
matt.k eD J\ch~ ,N"",t. &el liJn In"ed.·
M.n. V....ZIJL MU ,uij. "'as er ""n ef)(er 1"
't'al 'fP " ~ Zie"-te," Ir."oal.lij I.~t .(lt,.
ma. De .. too d ....... KHKUMAT!Cl:RO
deed de lijd ..1t4e jouge m&U I ,,,!tIg .I&f~ en
..a.cijn ..... rd 1'uort.du:''tOnd Ioege<iieDd..
hoe...... de batoeD en "'\eLIden tW!ld~n d&tIi'- Diet ~te:> Jat h'J l",eL Ion .....
~".,......,~ .... ,.n get'''gJe 'andt ~~_
beohttafU Il. RHELI.MATICIJB.U.III
PILLD.
0. Ja.- vb Da WnT, ftJI R.cIdenbaq,

ww' 4kIOt_ blmeL
Dee.r A. Co~ Brand?leI, Middelburg, O.C.
.-l dadelijk ftdiob\iai. Mijn __ J UI OD ....

tcboaDndW, tie hew I. Á. SlUT. ftIl ..onder~
Ba~, ...... eek ~ mar ik moel DU"daD- ik blijf II. 4mk tare niend.. J. C. OaII

JONES RHEUMATICURO.
lW lf'IIC* hld_Alrik .... och. ~iddel_
llaIrt, ~ Rbeumatiocbe J iebt, lAD4t
lIeId. llMap 11Gb\, A;Inp&ic"\-pijUIIIl, IDI, .., booft
.. ~m-ua ,é+. ...t ergw dan bo .....
___ ..-. '" -..rkrijJrboar """ all • .A.poUoo.
an aD Wi.nkelien door pbeel Zuid-.A.!nkL

-EN-

GEREEDSOHAPPEN·

Ransome's & Howard's Ploegen.

------:'----_. -_

Zweedsche en Amerikaansche Ploegen, Eggen, IJzeren
. en Houten Land Rolblokken, Kaf Snijders, EeUe
Molens en Schillers; Graven, '\Torken, Harken, enz.

:B.lL :aOSS ~OO.,
Strand Straat, Kaapstad •.

, Zweedsche Kookkachels.
DE BEROEMDE BOLINDER

B:O·OBBACBELS.
BRANDEN HOUT

OF

STEENKOOL.

PRIJZEN VAN

rAf'

£4 l Os,

PUT PIJPEN en VLEESCH SCHOTELS.

WOODHEAD, PLANT & Co.,
-\

s't. Georite'. eD S'trancl S'tra'ten,.
~A..A.P&T.A.D.

'.IIIlUJbLmruettrw' .... nlt.rllI

lII'Ii
A. SPOLAN DER,& CO.,

GEVESTIGD 68 JAnE.',,'
ChroDolllltlr·, lIorologe- en D.,kmlken

IIf1MlGu.o- .lAtrl'rrgllmat.

GOudeD en Zilveren Horologes ID
Voorraad jzehoudcn.

Maakt geene omheining
Voor gij de 'Page Draadheining gezien hebt.

.~
•
0- /2 •S!,'('~~~ ~ ~ ~ ~~ __ ~~ __ --~ .. w 1

~.

ZUID-AP'RIKAANSt;,., •
KONINKLUKE JlAILDIE~'8T

a

0-~~.----~------_'-------~-----L__--__L- ~. 1
!xl

Oe .. CASTLE MAIL " Muuchappl)

DB StoombooteD deser Lijo -rertl'ekklll
nu Kaapstad Da&!' LondeD om dID

~ Woenedag, te .. aaf O.m., II1II'
:Madeira lID Plymouth, ~ 8i.t HeilIU III

.A..OeIUriCm unlegeDde op de bepuJde tul
IIOhllDtijclen.
AI'/. U-NORRAM Cl~TLE. hal'!. Ron1W,

" IT-BOSLIN CA8TLK. Kal,t. TIU ·:tl.5.
Geene windpa.len; geene palen; vereischt geene aandacht na de

oprichting; altijd stevig.
De sterkste, goedkoopste en doeltreffendste heining in de wereld.
Komt in rollen klaargemaakt; zal een Jakhals uit- of een Olifant

ill honden.

EItra Boote! Joor EIgelud, lla Lu ptfill
PEMBROKE CASTLE. K..pt. }J.l.IIl'BALL ,.a:ll'tlJt

13 Apnl
Voor Vracht o[ Pa8eagtl nr'l'''''jI~ m·t

zich bij de ~ellten "an d~ CAsnJi
MAILBOOT MAATSCHAl'PIJ. (Bpkt).

------~------------
Schrijft om Catalogus. Kan ge~ie'[! worden bij de Agenten

White, Ryan & Co., Burgstraat,
'OF HANDELAREN OP HET PLATTELAND.

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN!!!

Een Zeker Geneeam1ddel loor AanbeieD,
U_XON LIJN

KONINKLIJKR .MAILDIE~ST

UIIOI STOODOOT1tLU.TSCW:'TJ
<lIIl11"_.KT ..

DB lIlailbooteu der Mut8ChappI' ftto

tnkkea ,..n K.a&pat&d llA6l' Enp!aDd
-ria Madeira, om dl'D a.ndeno Woe!ll<iJ« III
.. au J:.m., -.lt onder MOleggend.

VOOR ENGEl4~~

IITen IJUlI"e i. \litole du"terni •• a" hClh.nl,1c Ini .. Ar.l. 2O-S0Iar']!i (TWiD~.::-('\tJ~"fI' ,4 ~<"'".l'"
lukk",,1 ltd I ebt ."" ... ""I<Olllen Tnu oen ,",iii!! en Mal '-GOOI;fiHA, . "&;" \1·...tl.LI

De Heer WA LKE R, I H(EM~~;~~i;"~;ld:~;;~EN. nAI~!1J!'i~~o,J!~K:~~,~~~.H~~~..:::
: Dnnr ll,Jne waarde op ,J(' prod Jll'Jtif~I,1 ," d''lnl" dl' GAC'L (T.·ia ~Cl' w) hHp'. ~r t.o' t.iI. :1, ..... '

DIREKTEUR V ~N HET \ n')" L}.I,,' rl,,· getll'K~'I,,,ft('n hcl.l'·11 ;:'·~'·'.n. 21 April ../ • ..",.It L,\'rl prnef n,....wl".\'ckn. ~l'ARTA'S, K.:q'! W'U"fIIC' no.: ~

LOM TANDEN INCTITUUT ,t;t."u 'Vs.o de MfUt,hH.~haprll,'·" r:lr)o,!)~ ~t.dIDENSCHE il I Ecuig" A~","( '\."r K""I~ta-:;- CII .J"b"L~ .. i lI> . hoote!l u.1 SOT:THA~! PTI)~ "'., .,11". v(1lJf

Ulster Ka ers Grontelt/ein IDe hemn P. J. PETERSEN Il Co.,' '. i[AM~~H~~!;m~u,~" d. a'u,' r.»t nilm, 1/' I Apotheken en Drogisten, hapstld. BETOURKA.ARTJESDlIJl,rE\i;fL.~~D

HEEFT de eer aan het publiek Ea de Eib'cnhnr: "... ngbaar voor Ze. M8.&odelJ. "",r>IH ",~

I 1 (RABE R I .10.... W ! I eilct tejren eeD vernliDdenlJlI '·a:.· roercen
in de Buitendistnkten te I.. .' omlll aJlOUlKI., orcester, K.K .. pr den Dubbelen rQl<p~pr J" .. "q

berichten dat hiJ' een HEEL STEL (Prijs lOs. Gd., POtItvrij). I !iKrOURKliRTJES r. ..ac FA· r
KrST ord ." ,. nr cif

TANDEN' EEN DAG L_ ------ I..ngwde c; .. eOD.t"",.-':.·' l'
m IUlD l"t'llgt-eia binnen One :'01,,1,"'" ;.",.,. .. "!DG

leveren tegen minder dan. dt Te Koop Gevraagd. ofth .. C.....t.I.,M8AtJo<·L~I'I·,_."·.. ;;~"t" ••

HET "*".',' den gewonen pn-J'g, Voor Vnu:ht of !,,,,,,,.,,,. <ioe rue:.,...,;.;:,
uJ!I.l aIUl de Kantoren vaT> d. re lOL ~t.uOlIl

EENE .Algemeene Handelaars 1Een waarborg Toor vil'f J'aar wordt Haau.cbappij. Adder eyetrut
Bezigheid in df' Buiten wijken, _~

dlëfie11r: stel gegeven. vereenigd, indien mogelijk, met Gedrukt ea Oit~.ea d,.."r OP ['TGkken" ~
Hotel of Bottel Stoor. IChapplj Vu d. bandt je V,;;"n & _.o.w.

~ _ 11l1li JtaaIOlll' boei TU Brlli lG
Doe ~k bij A.B., dit kantoor ..... KIIfIlIII

,.Het Achtste WODder der lereld. "

All. Con,ultatitlph"' G,.ti,



...:. IIE~ ALLF.~ .
\ . _ ,") ntH" n-',"n gt"l.-den

t, li I) ~l.J IH\n IJ \'~h

.: \;~/J 1~1l~.U.\L\TI
l~ I'~II';U JI\I"n nnd

.:.:,1, ..1"" ....u CHIIUS.
\ ell IUll·.U~I."'TI~;1t ~"
" "I.· l ..-roemd .. b""h8n

1 t ,1I : l S 4until' r 11&1.,,' t...

I , • .,:" \ l~1 lille f.{.lovI '"
\ 1 I III Idd verlo~, lOt. dat
l i~I ) proheer-de ea iu eeDa

· \ 1~I.t"llrIlKt.It:k eon pijnelI
I rh t v erdweuen ou b.et
'" Id fenopl-eld dal 'ou.

, 11111"'1 h""l1emw gftOlid
lel !tJ~~ .Me,llciju," ea dja
e( I!'eval; elkMa di./~
t h e t &An. ~,~ ,_

,., ZIJL van v1 ..'W&elll
,,,.but)(). ia geo_a "&0

,; "r":I"JIc~"'VIIJ ..&il Rhea.
~""It, &el &Iln moede-

\.Au IIIIJ, w8.8~r_.DeI"pt' ....
Z ,eli. te," &JOal. aij "-' _
,1""1" KIlKUMATICURO
J ,,1(" rnau tWlt11 11&.- en
voortd ..... ,nd ~_

n e n vrieudllll aeidea dat
te~ lLit lUJ le'Yen SCXl, _,
r en ~etuI~,je "aIld,,~~

H.HEL! YATICU &0-.
n Do WlIU. '!'UI lwIA I.....
....n bot""l.
11&. Brand .. leI. Middalbarc. o.o.
Ilni MijD _ lu OB •
r J .\ SlIIT ...... W1IDderbeeia,
·n ook !1"ne__ ik ....... ft
" dankt.re nielid, 1. O .....

HEUMATICURO.

1011A.SKUTlli'G. LOD4a.

mmlerw betO&lemtortll

~.

LANOER & CO.,
,'T1GD 5J hiRE.v

". Horologe. en KlokmUen
G ·bou.u1t Dar/mr/alma!,

Zdveren llorologes In

lTaad ~boudcn.

I-AFRIKAANS(;I'1.
.IJKE MAILDIEl'iST
_EMAIL " MIlat8chappii

\'''0ten dezer Li ju ..ertrellllD
""r~tH.d nl\Ar Londen om dell
I ,dl\", te 4. UUI' n.m., lIa&r
·:ymouth. tol 81~t HellIDA en
le"gende op de bepMIde ta

\ 'I' I'TI F. Kal'l, RnnUL.
, I~ \. T Lr: KArt Tu '·IIlS.

100r EngeIud, Jla Las P&Imu
Lr Kap' l!.lllllllALL.I,mlT.nt

. ,i 1'.1,~".ge ver ...""·W' met
\.:'·Ii(,·n "'0 Je CASTLE

\1.\ \ r:-,CHAPPIJ, (Bpkt).-------
1)&
ION LIJN
JJ KR MAILDI ENS'!'

Ol1BOOTMliTSCWT' J
Imp_.oKT).

Hen der M&Atachappll ..,.
v lUl K&6pstad naar EnplaDd
)m dl'n r.ndenn Wa.'!lIdaIf ya
• onder a&DleggewH
)R ENG~~-S:r

"IT 'In 'C1'I!J~"Iqk" J~OLr>fI
1.\. . Kap'. ~"..£ut

\I'TK~ VOOR KNGILA!'!O. I
'.ft') KApt ()f'P omt~n,:1.\.n

Kllp[ SYl \ pt &It. Ilflltlt:l t

',\ "'q,,,' ('on t tnt) \II

~I"",.l'h"rplf' mooI., Su,um
[" T IlA ~l PT 0~ verlaten voor
kOl t na de &-'l.Dknm~" YaD

'~j r I()() tt' 0
~AAHT JESn&aCE~GEL.A~O
" Ze. M8.&nden, ... orden al~
· verTIllndenng van 10 percen

:,·,I·"""'&flepnJs. "
: -\.ARTJES n&M HAVl-5.,
,T .. orden u. t~reik~ .,,,or d'
en Dna """oden perde [nulD
~!""t·..t·"PI·'J Swornboor.cl" II
t nr I'..,.~all" doe meu a.aD~
'n'n VR.n de Unloo StooIII
AJJerleystrut

HIJYOEGSEL TOT DB ZU1l);.ArRllf~ VllltêBNum MB'leNS LAND 9 APRIL. 1898.

ORIOKET .

rnjstaatsche onderwijzers-
conferentie.

Op OD' ~ beeft bet besbaar .. 6.1'.8. ~ .. t- Mer ~ atrw? .. 1or4
'~epII - ......... lfd.Yt>OmCII_ ... ~..ImIiIk ... ~~ v-*.. 1-- jau- ~. De ~ wil _ ~ tUk~an.a op ___
hOPeD dat de ledéD lODder moei •• baD dak... C~ te llb_ • iD klom te
~ _biJen. boa4éia. ,.

P. ELrrl"" .Ba .... 1rOOhniP ill A.JnIaIn -ned 0"-
Seer .• U .,............. ~ _ 4ria PerNMIl Jnr-. OlD het

Bet ....... werd aupllOQMD ~ II- ~ ......
banG~ no eleD 1'OOnÏ\ter, dr. Bril, hê- la W Brit.ebe pm.m.u. werd Di... no
knebtilid. . ...... waar _ 0111iD CJa.O ZU1boek
n. '-- 8 .. _ en Spntt ........... bebucleJcl.

aocht eie Nkea.iDpo iD 't Y...... Y-':-.ade
.. te Ilia til op _ 't'01pDd.e ~ ......
__ nDt .. deleD. 1'0"" l* ..._;)
eie .... met toe"oeciaI MMIiiiI·
. teIl~.~ __t: III _ui~..,._

~ ja eie ~ domkck (-* ~
III~ no n.DVr:_'. "
lidot ~.!::ae ~~x!b.
W"1lka, Ipijt te lr_ ~ ïtát cJé __ ..
IÏDI 1MB "pe..a. ............. b.DiMJiib
~ _ .-delL ook beeioad er
poo&e ~lI:beid _ lobttiiunt &er elfder
ure "1WIaiJIe1l, daar .. Cradock op den wee
A.~l _ ~ bet llinoeread_
1II1t.! ,"OIl .. ~od.n - .. "'OrdeD. Te ..eaa lODd
hii cl. lroet. dor ... reeuiriDI UIl die da
Yrijatut 0"', en benJ UIl tot mecle erkilll
ter ...nrriililll "lUI cllllll'lllllle -aelllDceu ..oor
ondenrii .. n eo ·"a)leI'1lllDUtioa".

De aria werd door deD roorsit_ plut
deD brief .. beua' ...oordu opp'" WijM,
't'OOftl met het OOI 0111 bet lot ftIl oIMIerwij..n
te ..erbeteren, door de peD.ioeD .... et ppuriMrd
te &leD. H~ bemalIl t..Ioot ecbter dat bet Diet
...eucbelijk ... de peDIIÏC>eD·....et dit jur ..._
..oor te drapu, door IUIdenaaaJ ee ....... igeriDt
"'ep!II CIrOOtrte. andere beawareD weer lep-
moet te paD. Hii~ dat de "~nr de
UJlbe~ 100 euren. De aeeretarU ..,
moei.elijkla8id in et belUlt ...oorieD 9'IUI den
brief eD be ... l den beer S...emmer <iur1oe UIl.

De _Up. ftD oDderwUB, dr. Brebner. &ei dat
ItU ook uugenaam ...as teleuf'It'88teld o..er de
~komat. lIIUI(UieU bU h.. r ala eene mialllklrilli
dit j.. r bad l'OOl'i_teld. Het scheen echter of
de ouder"'iiar iD den Itut w.t t..chumd "'8.1
o... r .un profllUle, daarom dacht I.ed. dat men
.,ereaniain,.n zou luchteD. lOOd.' ondenrijzen

n,,·' , .t, d.· ""»rzltter dat hli de opge· a.la eene prof_le hllDo'l plaateen eD recbten in
111 c·, ,,,,.helmi maken over de de .... tach.PPU zouden .,erkI1Jgen. Durom won
pk, ",.1 I och w~rd hl) <erbll)d omd.t ltD dit.1a eene reden pbrwken. door ondenrU·

!. r "r~ ,('h"" H'I WI_t ,·ol.trekt niet len .. n te moe~l.qen een figuur in den V'1i_ta.t
I • '. r " li zl~n luo llIen "'IOt dat bier te alun, omdat <Ma oodenru&e ....... rk vau bet
" Ih" pf t"aalt ooderwuz"rII waden I voornaamste m t land WIUI. onehoon hU ziin
"h'l\ ,'rlle me",r pl~~htlgtl en formeeie po.ntUl Diet Iueeg. Omtrent de ambachtachool
".I.r ~er31> •• cblkt eli '·er .. ...,ht. H~t .. on bU duidelllk maken dat de receeriOi
.• id,. ,Illrt».. d~ macbt Spreker £6UOO gereveu beeft tot opricbtmg van eeD ge.
"h'" .t.>! lw' ,..eI un ml .. Murray, bou ... op voorwaarde dat nieto meer 9'IUI bur

"I> bel ,jam... m,tltuut, te danken later gevorderd ...orde, en dat de kinderen al·
, Il ferclltlt" Weid dOdrgezet Men had daar .1Ieen van regeeringewege .zullen worden

d>! r """ I.d~re opkvm<t lOU ll)n na 0Pl.leld. Met het werkloon boopte men de OD·
'" II I' len ~lIn.t .. un Uitstel voor kOlltea der )ongeDII later te bestrijden. )len "er·

stond op 't platteland de nU m bur leheel
niet. daarom mund. 'Un ed. de ond_Ijnn
.. 0 om haar der bnolkmg tocb dllldelijk te
makeo, doordat de hoofdrede gebrek aan geld
WJU Da.aromtnmt bad .preker dagelulut bnenn.
HU hoopte dat de zaait gsene mislukking zou
"110. In aanmoedigtng der rondgaande -:cbolen
moest "preker ..olgena rapport un d.o ID8pee'
teur verklaren dat de gevolgen' In deze richtilllr
heel benedtgend .. aren, een feIt dat de gezOlilde
aJ.. .011 deze scbolen onnuttig zIJn. teo ..of.te
weerle&de. Eene wdere groote moellukheld die
hIJ ~peurde wa. dat het ... 1ariII voor eeD.
ee ...t., _",tent ID een dorpet<ehool bepaald on·
bevredl,~nd ""lUI ?tien bleef Blecbts voor een
tud. daar de wet Olet meer dan £ 13.'> durToor
toekende Vervollen. beval bl) aan dat de com·
mllJ.le de macht zou hebben beter. oalaMll!leq:;.te
geven &lUI lote of :.!de _IAteDten, d" commissi.
beh .... r te bebben o ..er de regeling en de balans
der scboolgelden. Het verblIJdde spreker de
agenda ditmaal volledtger te ZIen daD noe~er;
en bil drukte bet ge"lcht van conferentie t4j
houden op de onder .. lI.e .... door .e tot meer
erflAt ID deze rlcbtmg aan te s_poren, door bet
DIet enkel aal.ru of etgenbelanjr nesbe te
lIIIlkell. HU wenaehtte d.t de oo<lerwlJ.en C'.>n·
ferentle eeo BUCC"" &ou zIJn en Bprak 'Un ver·
trou .. en Uit dat meD bet otel .. 1 op .... ter .,oet
.011 ltellen dan OOit te voren (ToeJuicbing).

Dr. Brill bedankte den .upt. voor dJn toe·
spraak en p",k~l8Cille wenken Uit n.. m er ver·
g&denog. Hn beIlCbouwde "UDe teg.n ...oordig·
heid en d .. der IflApekteu .... J.. een8 eer.

Op voo ... tel voonrtter-Francke werd *-lo·
ten het be&iuur deD volgeoden dag te !riezen.

Eene lIItnoodtglDg door mlM Murray, d~k.
trice van 't dam"" lnatltunt. tot een l"'uUJ8e
II&menkolD1\t deu volgenden dag om 1) uur. werd
met acclamatie out"lUIgen Daarna nrdaagde

I )I~~DAG AYOXD, 1) APRIL.

.; I.' vr""gtil11,,~ aankondiaing ... fI1Idet'de
· ." \lz""" UIt 'l'....,billende oonlen ...n deu
>I' t~" einde -een "'~...ug lII.t It ..
" J~"rliJk!4{'b.. coDferenne &emaken, op
r-u April lutstledeo te BJo.mloa&eiD
l iaar men het .tadbuia 'f001'''n aDd.
._ """'''1( had ... erd de ..oorloopige "er-
_ III het ~l. Andre ... ""hoolsebou ... It-

UD." LAJlDU.
n.'_"" ~ Jaeeft _r.

n.-.... "NrItOf - .. _ ..., _ bet=.n.aa ':~D "-bD. -..
][~ Pioqar\ beeft eie uitdacIDI no

majoor .........,. wt 8811 t-..,abt Diet aan·
,_"
liet bftnIr.Ir:iDC tot Cb.iu iI_ d~jIOlitielr der

Britilebe reparinjt .... au~ 9WUde·
rinc ~. 0. "opeD deIar"- litiek,:::t:,talling no alle !Ja ..... rpJijke

paDlUlO8IcldarllDlOlil~Wit4i_'~li "=:':rilDil ..1IrftII~" -A

.11ra lIICIpIIqJIeid to. te aialllOO ..ee1
900r dah.If &ebelr_.n.

RaIaad pat DOf £9 000,000 ui betbou.... no ooriotplc{;;peD pdorende d. ko-
1llea4e .... D jarelI.

III de SOaGan bebbeD l1'..eohteo plaat.I::! ell die Der ..i.cbeD led nii &wve ... r-

In '1Ddii is bet DOl .. r no I"II8tic. zooala
__ t ,,"D cle",~eDtu ..oor-
komm, no~ .... npreidiJII eier biaiJeDpeat au·
1eidilll tot oulua&eu, ell werd de politie door
h. ..npe] uup...u.o; ID BO.bUi ild.
orde DU hen&elcl, lUll' iD adere ttaclen DO(
IIi.&. n. peat il nol UW iD beYiPeid up._eo.
n. receeriDs vaD NielI ... Zeeland heeft be·

aloten de militaire macht der kolonie aarUráeD·
lilk te ftMerken.n. lparmiDg tll-men Amerib en Spanj.
bJijft oog yoortbestun.

Onn,"DII !leell bUaond.r ui..u...s.

, r"l('hllnien opeadeo om 8, uar,
e t wOOrdlg waren de vooni,ter dr. Brill;

.~ "d~lI' de beer P. Elffen; dr. BrebD8I',
'Ill nder wijs Toor den Yrijateat, da. Kriel,
H,."I~ke N G. leeraar. dr. Hurboff,

• ,'1 Ur vun scholen: bene .... na _ UIl·

• ~"tal onder .. !!"" en onderwu--n
':}.n~·bt"u staat.
,~rt,,,,k van den voonitter ... da. Kriel
, 1elid w""rd Uit I Timotheus Il en iÏlli

• r" lil t gebed voor.
il"rll opende de .evend" oDderwij .. rs eca-
, met ""D1"e opmerkmgea, Hii heette de

, -. r",~ welkom vÓor haar I"'DOm81l moeite
. •. lat die ute t onbeloond !lOll blij ..en,

\' rue n met een gevoel ..an aanmoedi,ai.DI
l ," d. IhtYerente werks-oorden na alfoop
· "H" ", Wil v~rtrekk~n Ook b.ette hiiden
I , .h-rwns. dJ Brebner, welkom na-un

1\." r \ ltl·h:.·ll rel!" naar Europa en drukte de
, " i I' hn on" vele jaren gespaard, bet

,,!Lt \"uortlt'tten met vernieuwden moed
'. ;''''juI<hlllg)
LHb' lilll ed dat h..t hemoedigend wu
b het denkboeld Ultgt!gv.n vau den
l I" "ervlllhng af .. achte. namelIJk
kl"Jer~1I Ill ...." ocbool oodenre"n te
il ,.hl d.1 de.e eene belangrjilr:e 10
,. "" "".ral dllor het begin der t .. ee

\, '""ll~! '('Ilti ()nJ~rwlls en oodent~unlnll
I'''''' n.,l .....prt'ker bo()pte dat men er In

SPORT.

DEN CURRIE·BEKER.

ZEVENDE DAG.

KIMBERLEY V8. TRAN8V AAL.
ID oue vorige uItp ve gnen ,..11 .Iech t. ge·

deelt.elJjk de ult.alaj "'0 desen .. edatriid. De
TI'8lUlft&! had, ZOO&l8 meD zlcb w berInDeren
eeD pracbtig totaal nn t2S. en de Grlkwalaadl"
badden weinli boop dat te .ulleD o..ertreJbtn. Het
lpel _ dali ook maar ... ak. de Itnjd lCheeu le
hoper-. In eie ""nte InnIOp maakte Kim OOrley
Ilecbtl 138 run. en la de t"eede 91 rUIII Toor dMe
.neute toen bet """I ..erdui!d "erd.

NATAL \'M. DE GRENS,
Toen bet lpel den yaripn da& .-eJ'<iM«d "erd

had de Orenl 106 rUDI Toor & "leute gemaakt.
BIj de vOOruettlU1( van bet apel bracbt net (lreno
Ipall Eljn totaal op I ~2 ru.... Het OOOTe"'a. alo
volgt -

\ \" " h~er ,1O'lf h.lre heRlIcidehng dat .r
~ wt,',ien l]lt~t'z,)l)(ien de onderw!1zen

_ I I '~lll"-: "pr')t'I)t>nde
, ,r,!~. ~ i1de hl! zt"~gt'n dat het bestuur
\\ ,.. t t t't we! ,ier ruDClte w&ard was om
r.-l rtt' t. ht,udt'n Daarom.aB het spre-
,,'-.:.1,1 rt"ed ... III ~!;"pt6mber eene Ter·
tt" h, Id'MI nm te b~Ï'J.men omtrent d"
'lt Yt"r~ \li~nl1~ l'_)() Ilt de leden per

ldd K!'r"tffll" r~~,l .. k'1llden wuwn of
i.,J~r!fl:.{ l"U ZIIU ('f nIet H~t ~tuur

llr lH't ~~t l! nameD m~e7.oDden daartoe

BORDER.
Eenw Inmnll".

36
12
o
a

50
21
5

38
o
2
o

20

Prince, cHime b Ualton
Warren, c O'rlAherty b Dalton
BnOD"'-.b Dalton
(lIddy. b Dooltou ...
KIDg. c CbalIonder b Wir yte
B.yl,.. c Lle .. ellyn b CWer
Weir. b Noune ..
(lord OU,c Challooef' b wh yte
B&illie, c O'~'lAherty b Whyte
Bnmard. not out
Belmer, c O'Flaberty b Whyte

Extnoa ...

.' il. I"" ,Il 'preker het reed. door hem
I l... l pr11 ht~1l \ au \ ergan.~nn"en tn

,_ ,d. rl""le" \"lil het land aan. HU
l.t d ... ",lk"'r\.J.d zIJn plan daaromtrt'nt

" .. t~~[l l.o~~bt dt' btnneolandsche !tJooen
twf ~f)",rdtoJel kuuden dt:'lelen. W&!!It deze

?Ol Ikkelilk te l.erelken .\fdeebngell
... t l'\ '" \)rd-=f1 gevormd en men k&D het
I \ :lIL pl:nten Joorzt.>tte'n waarover de
- ';ldt'rlrlg (b,n later te hesluIten h.d,
'I.rek." gedachte werd te veel ,"verge·

llf hl,t )~tuur tn hU zou veeJ hever
.-f t't'fI Lndt'rf' vuorzJtter was. dIe be

\\ l" Pit'! dt> 1.:lk~m en die' ze op breeder
t''''''prt'ken ~tm rnoe~t eene vargade-
I et le'.1l """pen UIt we&enl"ke

prl Uldt omdat het den weDsch van
,.. T', '1Il"'1 W i" En dan wtIde !lp..eker de

I.'r \ ere ....nUlmg ook oncler de &alldacht
-\ IllPt"'.\e -~a'" geen !ichande. maar

• \ol t.. t!'r t"ên te knrt In de kas en bet
"'\ t'nt d til Wt.'!leU!I fiuancwele omstandtg-
" Hn'lllci Daarom dllcht h!J het olet
I I' te ~(."n:[_.Lr1" de ~ta.at zou vertegen
_~ll "P t:"1~i"I1 k;c",ten In de kl.llolllaie con-
• le K,ml",rle, ~ehollden HII WU

.... Ile 'ór,lubl>ehng der )aarluk;cbe bil
"" 1"") .. \>~!roott!'lItll Ten ",jutte wenllochte

• " J ing dt>f vt"ret>Ill~tnll te ~e~gêu dat
f )"r/lttE"r.whap zou neJt'rlegllen met

lUl l'IJl hf't w('t'r "P te nemen In \~er-
Il.lrrnedt> zou hll npno'emen dat de wen-
" -Id lJt:.".. lolld 0 n dt: \ulgende conferentle

\\ J'lr; rt' hourieli met deo plaat8eFT)keo
• o,r ltor d .. \norlltter 'Daardoor zou veel

, , r I Ifl Ot' \ eNchIilende vakken der
';!l~ ,JU t04ta.31l en ~preker dacht dat.

,r ropeJ. e~n g~t31 Jaren ve~tteken
v.alrlll hll met Jen !i€'Cretans het ambt

,1. hd \vrkleseltlk lOU zpn van nu al
1\1, tn,j. te "I)nr~anlr!er" te heb~J1.:n ~fet

rol!'"!} l')U hl! dt' l.t'!\ t'nde v~rl(adenng
,. ·klarell (T''''jUICblut;)
"'·lrl .. dt:' hrrr P Elfrer'" la~ t .e~lag
11":U1t"'"~""t:'r der q:r~adt'nn~ \'oor dat

..

Nal&l !png toon 10 en nad tOeD het apel ver"
daagd werd IU rwu gemaakt Toor 3 wickets.

--
ACHTSTE DAG.

.,

KDIBERLEY H. TRANSVAAL.
Dese wedetri ld werd Donderdag op bet terrei n

der Wsteliju ProYlucie ..oortceet. De Grik ....
landen .,tlen han lpel yoort maar konden de
Trao .. alen niet lnbalen. ZIj leden eeD ge.. ekh.
pil neder...... De ultalag _ all vol&"-

TLUl8V UL.
Eente InnID«l.

.-.....

.,' . ,.

meD.

SineWr, b 8b&lden
L Tanend, Ib .. b BI_t ...
V Tanend. c Eliot b Bac~nn
AIl8op, mo ont ...
Cope. c Ebot b Bacltm&nn
Sbepeione, rnn out .
Be .... , c B Powell h Bi...,t
Slatem, b Backmann ...
McCartby. c CarroU b 8baleien
W t.1Iach. b ~naldeJ1l
er-, Dot oat

ExtrIUI ...

•.. 78
13

.,.iii

.•• 22
5

...10'

... 60
8

30
13
2

33

MA ILNIEUWS.
De ma.t1boot \"Iln de we<!k. de R"af'" O.. tZf.

kwam Tafelbaai e~r.t W'len..dagnamldd&g bID'
nenloopen en dur de lDatlbluden niet v""r
Donderda"morgen a£gel~v.rd werden. konden
Wil un •• ,veralcht van bet bmknlandsch Dleo",
nIet in onle vonge ultga\ e ge.en De aan-
lJebrscbt. mlulblad~n 10ul,en tvt op den I~den
Ma.art. b

Hoewel de t"""tand f.n lake" >n et verre
oosten eu de .pannlll~ tu •• cben .\merlka en
Spanje bene ven. de onru.t In Oo.t en We.t
Afrika en Indl. de aalldacht algemeen beZIg
hleld.u, ;rlaugde

7.1 ll>-At I\. I I. \

toCb ook we,'~ een deel van de aandacht der
groet. bUltenland""b, wereld er: wel. Uit boofde
van de abeltlItg van den be" Kot1e al. hoofd·
rechter der T!'1LI1.vaal. bet ant"o<)rd de:- Trans·
vaalsche re"etlnng op d. ]ollg"te d"p"che van
d"n heer CbamberialO. cl. t .. ""peaak van den
beer Rhode. In de t """I Ho!>" Hall tO ander

m':';~trent eerstgeno~llld< k" e_tle publiceert
onder m.... r de LOlld~n",,"e [ ... ,. een laog
artikel waarID b~t ,le <tap ""1 den preOideot
zeer betreurt. IDAIlr tot g"en andere .Iotsom kan
komen dan dat bet een open kwe.tl. IS of pre·
.Ident Kruger. m '110 recbl bad gebandeld. daar
bet gevoelen ooder booggeplaatote recblsge·
leerden duromlrent • .,..r ulteenloop';,nd "!. In
boe",rre het on "'lag van den heer Kotte eene
TerbreklDg 18 van de Londemcbe con1"enhe

ol. I. 1»lk.~ ".I hr~rt "oleJ"n j:lJlr wlleo d .. recbtsgeleerde .dvI""u~ der Bnt
.J,\\tt ilf~t' ..rt.'md Volar dlt t'~hter K"he regeenni'. t'olgt:l'n~den heer chamberlain,
~tt. (il mt' t.·rd~rht:Hd gf'S('hleJde, heeft moeten beshsseu. l\l48r lelf~ Je Ton;,. moet

. uur !t~dt:' llUOp dat J~ wet z.lla&nge 0 cllJk erkennen dat h~t met Z1et h()(_· dlt~
'H,r lw!! l()" ..pnedq.::' ol~ (lm~t.\tldlgheden h~ti~lwllze als eene \·erbr~ktng der conventIe

,) \ erhett·retl kan worden verk1.1ard
), .. uur 'ftt·:l~(. bt li \(_)()r tf" le~gen of In de .. ~k: voor de ma.lib()ot \t.~rtrok ~&re[J

~. , ""Il' I" t"crl rnt'morlc naar deu \·olk!l.· er allerlei geruuhtt!o In omll)op omtrent lUldh'
- I II "ts· h k Zo wa er een "eruc t... lt r ,!.·I (J{ntrt~lLt lt t \"oorR'el'fote f._ e w.... AfTlkaau:K: e ZB. ell ~ I) ~ ~ I

\ I den het::I \ dl .. en Zo()ul ... LI ~kend I dat de Transva.ahu:he \,"pl\~8ra..a::i eend re~o u~le

, ll- 'l \<111" dl' ll:lotllt:'dt' da.t Oe onder ge pa.s.s.ee nl had, de ~uz~reiDltelt rep u let?'r,~n e.
I •• 1LT' ..lt:, ht .. t't'n llt",lct'ltt' dt'r !'(_ hOIl! eO ~lr Ashmead Bartl~tr deed dell bee~ C am

I '1 I,!t Idt'r t)t!rlalo 10 bet lalit'erhul~ t;"er~ vra.ag Il~~ ~w~r
," Jp lt t d d dt' "ndo.~-\\ qZt'r IlU rcct1~ held van dat ~cruLht U~ ht'tr l ~ r a~~

~.~. r. fl .... !lt' tOt la":t: rTH~t ge\ eli 0:1.., antwoordde dat hl! gte:l kenT l~ droeg \ an loU

t Jt t Jer "t._ lwulgclJtlo wegnet_ mt. zal ecu be'a)Ult. \\~ lf J 1 d
\ 1'1 l ..nd.lI 19t' memorie dUH..leltd, Zlln De moord Tan den beer oh 00 d wer.
~. lt d ';:ln HIlILlnJoll lit' ho~kea .""het een t~Il bet ln Londen eenH bene t wer rl'á_et

,I I. ,.k" d" de he~r ( W H nn geloofd Men dacht dat het maar een van le
1, . IJ.iall b', ~,ft ~t"brnken ,~,>or het IJIcruchten watJ dIe ID het hrn:1l ger

l
oepen l~O~~

h kl )U • .t de aandee enmar .. t '"
l' f"('11 ho~~kJe d,lt .h:t'r ge~(' I Z~ den om een elle<:t op I be ht
II , ,fdt.' t"tl lt=sdt'" ~tJnd.aanj .. lDdlt~n maken Toeu de waarheid ~aIl let d ~lC
•., "d h"..~ "are IIe·t", g.t1teld ecbter bevestigd werd had het een oa ee Igeu

\, t! 1,t_.h:u1 II lt III hoelf'ndt Il ,"om) dlt~ Invloed op de a.andeelao der maat ..cbapPIJtm III

\ HI~T\'I'It (H.h. Ltt:'..(_hleJ~nl!'l vertJ8.nd met het hUl~ van BarM~~'od rdt 10

/(' .tt.'1l d~ Ult~Cl"t:'~ o\'t~r te halen De toe~kraak van neo heer . ./ es ~~ I
, h cl 1 ZIIIl W'~lt:roptr~en a ~, • k, lI.!..:' ,~,Ikovpt'ren l"1\rm tcn ge En~elalld sc DUW a ~ , i Af k ar met

" ~, h,dt'1l u.l te I;{CTt'n ~U pohueke leIder ([l Zlll( • tn ,I,'ond~ilukdan
i nrrlcH I 1 Il aanham: i ,"0(1 er '

I.!.' 'I'! l IJlf1t'"t t),not tlit':llel"Ot:'':l' \\ een lee nieuwe - h . I ht 'l'erna.akt
!11~I)ll(lr l!l 'f:l(_)oJeJl duor n~tl 1. 111 jil,1)€'c(.~hh.tteft edlter tot lerj,c g
.., ., k! rd. t om Vt"fl ere "ermeer

l)~ lo. \. r~ ,dtrllH! '"ertoe e ( t! rege't" dat de (,echart€ e nie \.ra.A en t!ll de verg3dc-
':' " tt r· '" Dole' \",lIl den It<ta.t toelagen dt.·rlf1g van kaplualzou Rh l4

d
1'" gaan hn.

h ~ l \1><)' het I'pncbtell \ao L't'~ Cadet r:llW' dt'r dlreclUt nie hll \ 0\ (~ .. , _.

us
KUIBEIlLI:Y.

Tweede Innlgs .
010ver c L Tancred b SmclAlr

J Hampnnes. b SmciAlf
B Powell, b 8mclalr
!lh&ldeJ1l,b Shepstone .
W Humphneo. lbw h Sbepstone
T.t._u. c &lid b Slat.m
J Powell c }IeCtLrthy I. ~Inclalr
Carroll, IJ Slatem
Biooett., b Blawm
Bacltm&nn. b ~Incla"
Elliot not ou t

Extra •...

",
" .

\ t H."q -'.1.

,_f 1. \ .. ,nlttt:'r heert:-n en dames-
l ',,, ~tl"'ldt'T1 prugramma UI rllker dan
"'I~" \\ <} .. t"!l .\t'"ZE' (,)nfert'ntlt:' belooft

jf 't'''[t tt l.'1! die WIl 110~ OOit gehad

NATAL" m: GRENS.
Deze woo.lrlld d,. DouJerdai ..oortgeset werd

op het terrein ... n de Kaapot&doche Club gaf Nal.&J
de gelegenheid een goe<lc vmooalng te maken.
Met Hi rnn •• oor drie ....,cket! ",tte ~.t.el hare
~~e IlIolngs VOO"'. De ocore. wlU'en ..ls yolgt -

NATAL.
Eente InnlOgs.

Davey. c Giddy b Belmer
ChalJoner. u Gord on
Whyt.., bOordon
ColllIlA, b {lordon
Noune. c {llddy b Krnlr ...
LieweU11I, c Ulddy b King
O' ~'lAhert y. b Uordon
Dalton, c B.yly b :;nooke
Cooley, b GordOl!
Hlme, b Gonion
Carter, not OU!

Ext .....

! Ll.k ,j, r \ t reeu\J,nn~ komt tot:! aan Je
I \ \lilt?" ill" T1d~ de mnelte wdden "e·
'111 ',>o'rdrt' htell t'u..,r te hen:ndt"Il
1 t "'lItt'r", I''''' III dt'n ~t.aat I'" het ver·

_~'ll~ k·dlll \I><lrhll ';t!'~aan tll18 geacht
t' I\rt'),rlr"r I .. t"t \ reugJe \"an lederen

Ir, lit hnrl '\t~t"r ,"ent~rKt naar
.:' t .. t "P .ll'tl ~,~t terll~Ji(ek:eerd
.: ! lll;t 1 ~rt:'n rilen pnHt ldllven be·

o
:1
6

63

o
s
ló
33
12
2
It

212
il Tw~i~ Inn,ngs.

CollIns, c Snook.· h Rr"ll!!t r
Ch"lloncr, c (lvi ion h li Uil
Da\cv c t;orlloo h K:n!l
('ool';y (' ~llookt' IJ RelD'd

WUvte. lbw b Kin'
Lle;'ellyn. lbw h \I err
Dalton. c GOFdon b King-
o rI&hert). b Relffiel
S'oU1'8t!, not out
illme c BaylI' }"Weir
('&rter b'" n<Xlke

Exl ........ 27

22

I' Sj")

B(,RDER,

T,\oo.ie InnlDgs.
I'rlnee. b Dalton
Bayi), rOFlabert' b Llewc)\' yn
''''arrel} not "ut
....nook.e ct olllD" b I.l~"...tlyn
Hadjc. c Cvoley 1, Llt·"L"llyr.
KlDi c and IJ Llalton
Weir, b L1e" ...l1:':1

F:xl".,.

Totaal \()o! lt' .. '.\,( k~h 13:,

90HIlEPV AARTBERIOHTE~.

KAAl'STA.D. ,
I'

o ,

\A.A~GItK.OY&!i.

i-Clan Murray. v~ LiverpooL
~_l\m~.lu., VRU kustha'enli.

VEJlTBOIKD'.

Aprtl 7_VIDtL'ent. naar ~ewca.stle"
,,;,-Perslan Emplrf.' IULl.r ~e~"eutlc"
7-Galk.&. n$U ;,outhnmpton .•

LO:> DE:>
; Aprll.-(Per kleorraaf.)-De Arumlale C.. tl~

&rrl"eerde \\'f)en~ia!R'i)nd om ,=) uur te Plymouth
De Clan Mcl\.en%le \-cr" rok hecienmorgen 1"&11 LI\er-

p"ol nAAr Alg;oa~baa~~,~~~~~~~

April

BRIEVENBUS.
.'

De beer D l de ,lUien, VILlI Mbok?1 .. a.
aehl'lJft over de geringe collecten 10 d.le ge·
meente HU maakt een vergelIJking met de
aendmggemeente te t:benh ......... docb er komen
.oove)e perooonl[lke reflekti_ in ..oor dat "11
d bnef D1 .. ~-kuDnen opeenemen. Ook "Ill'
h~n eroa"dat de g.kleurd,,,, in lOIIUI1Ï1e p ... Jlen
sich ..<l'e opotJerIDi.u get IOOAten om bDnn"
eoIleGt. i.ldrn It~re<!d le htlbbeD voor den Zoo~
d.g. Deze ~oede gewooote behoort meer 1I&lJ~

IlOIDQ8digd te ,..orden.

'.



.". ;-

.. ,"~. . ....." BIJVOBGSEL TOT DE ZUlI).~ VIUBN~GD llBT ONS LAND, 9 APRIL, lb9~

·~·_B11L'nII8Ópr.m. '15nr-
DIIJI'I'D.

BET THEOLOGISCH 8DUNABIB. (3). De Kerk in de Kolmsi. breoge
. ... .. jU .om uqe ~bijeeD

Aaa de Redactie van Ik KerHJotle. ter "'8rbeceriae, '''*1'1'' • uitbreiding
WAAJU)E BaanD, ... ~wea. f;.

Daar bet Hoj"e'/,...ugaalook iu deXwl- ~ PIII88II-' de ouden predi-
60tk door, eeo uwer oorn!lpOndeata bo- ~&eD die ~ Bwopa. han opJejding hebben
8pfOken werd, zal niemaDd DMr wij 'ter- paoten, bei~ zich het re.t ftII lts59
trouweo bet 008 ten kwade duiden NO wij ... ~ te, mak.. Jongere
Off. oordeel in ~ opeut-r nit.pleka ~_ Mt 10Dgere.Pltw:ht ftD EvaI!-
Te meer ~teu WIl ou, . ~~,~, ,K~,' 't'U. het 8eDu-
~ de Jo~te 8,YDócLi beIlOCien heeft Dane, ~ DU de ~. hebben
tot de plechtige gedacht.emmeriDg, • • • ftIIftII h~ ~ te. 1eYeren ter i.utaDd-
het veertigjarig bettun ftII het TIteOIO- hOadiIIr~, ~ van de gewaar-'
giseh Seminarie. De opening 'f01Id pJaata deerde ~ die zoo... l r.da voor
op den Isten November, 1859. Het feeIt laad eD volk • ~ beEft ~...,. Wij
van bet veertig-jarig be8taan zal dUll in ~wen. c¥ dit ou IICbrijven daartoe
November 1899 gevierd moeten wordeD. MII)ejdmr gereD zal. en noemen OM,

De vraag werd meer dan eeu door OD' Ket venehuldifrde hoopchtiJJg,
en: op welke wijzt' zal de kerk U WeI-.Eenr'a Broeden
lijk feestvieren bij die geIegen- in deu Heere,
In 1859 wu de ~t teer N. J. HOP'lUtJL,

groot. De Stellenbo88Che gemeente bad J. I. ~"'Ug,
het terrein en de gebouwen venl!?~. 1>.1. P. J. G. Dit Vos.
kerk in 'to algemeen-of liever bet Qetrek- Stellenbosch,
kelijlr geringe aantal toen bea~de ge- 17 Maart, 1898.
meenten-bracht de noodige fondeen biJ,'- ------
een. De lIIUIlenwerlcing en de bel&ogstel- Het gevaar harer dochter.
ling lieten niets te wenschen over. Sedert
1859 heeft de kerk zich naar alle boten
heen uitgebreid. De meerderheid harer
gemeenten wordt thans bediend door Inree-
kelingen van het Seminarie. De kerlr
. loeet no, wat zij van die inrichting ver-
\\'lIChten kan. zal dan niet de dankt.ar-
heid voor genoten zegeningen haar aan-
sporen tot nieuwe DADNB in verband met
haar kweekschool? Zal de geestdrift in'
1899 niet veel krachtiger moeten zijn dan
in 1859?

Wij meenen, dat ons Seminarie zich
vooral in drie richtingen zal moeten ont-
wikkelen. Wij hebben behoefte aan :-

(1.) Mf'er professoren.
(2.) Meer eollegie-kamers. •
(3.) Meerdere ondersteuning van

Hulpbehoevende Studenten.
I. MUR PROFESSOREN.
De behoefte aan eene vermeerdering van

het onderwijzend personeel wordt aller-
wege erkend. Het woord van een onzer
(Prof. Hofmeyr) vond weerklank in de
Transvaal. Pogingen zijn reeds daar aan-
gewend om uitvoering te geven aan den
door hem uitg"ef'proken wenseh, Indien
nu de Transvaalsche kerk als een lichaam
wilde besluitl'n om tegen November 1899
de noodig(' fondsen ter heschikking onzer
Curatoren te stellen, opdat de vl'erde Pro-
fessor op den veertigsten verjaardag van
bet Seminarie ziin ambt te Stellenbosch
zou kunnen aa;lvaarden, dan zal .4aar
dankoffer hl't bewijs leveren, dat haar
dankbaarheid in daden ~8taat en niet
slechts 'iu woordeu. Oordeelende naar de
geestdrift, waarmede deze zaak aanvan-
kelijk \Verd behartigd, twijfelen wij geen
oogenblik of de fonJ.sen zullen gevonden

. worden voor dit gewenschte doel. Uit het
Hofmeyr-Ieg-aat loU dan het salaris van
den derden Professor 'kunnen worden ver-
kregen en de jaarlijksche collecte voor dat
doel afgezonderd worden voor een fonds
ter onderstt·uning van hulpbehoevende
studenten.

II. Mu:u RUKTE.
Da.t onze ruimte zeer beperkt is.zal wel

niemand, die met den toestand van zaken
bekend is, willen ontkennen. Bijna veertig
jaren Ia.ng hebben wij ons mooten behel-
pen met slecbt!! twee Collegie-kamel'l en
twee niet beel doelma.tig ingerichte ver-
trekken voor Bibliotheek en Leeskamer.
Den vreemdeling die Stellenboech bezoekt
moet het gt'wis treffen, dat de ondate en
eerwaardigste onzer Opvoedings-inrich-
tingen in dit opzicht bij de pas-gestichte
Stellen bossche Dorps-school. om niet eens
te "prel.:~n \'an de naar de Dleuwste eischen
van het onderwijs ingerichte klas-kamers,
Ia.boratoria en gehoorzalen van bet Victoria
College, niet gunstig afsteekt. Dit echter
daargela.ten. Het is ons duidelijk gewor-
den, dat met d.: komst van den Vierden
Hoogleeraar de zoo noodige inwendige ver-
anderingen aan het Seminarie-gebouw
moeten worden aangebracht. Wij achten
meer collegi ..-kamers eene noodzakelijk-
heid; een audiwrium is een onmisbaar
\'ereis('bte; bihliotheek en leeskamer moeten
Z09 ",orden ingericht dat studenten met
genot en met vrlll"ht daarva.n gebruik kun-
nen maken. Ook de woningen der twee
oudste Professoren dienen dan de noodige'
veranderingen te ondergaan en op meer
geriefelijke wijze te worden ingericht.
Aan het einde van veertig jaren zal de ("an "". co""""poNknl.)
kerk als et'u gebeel wel een dankoffer Laatsten WoeD8dag, 30 Maart .... erd bet rood·
kunnen wijden aan haar" School der Pro- gunde bof albier gebouden door recbter Selo-
feten." Het ges)a(>ht dat niets heeft mon. Het do~p w... in dien tijd van de
kunnen doen aan stichting en bouw va.n lIttIng leer .ttl geweetlt, men kan ,..,;:gen bui·
het Seminarie zal toe!look de gelegenheid tenge ...one. Er .... s Olet een van onle dilltrilrt6-

I boeren die zaken. bad. slechts een stomme jong •.
moeten hl'Lhl'1l iet~ van zijn iefde en toe- hllg dIe beecbuldtgd stond van diefstal, .. erd t<>t
gelleg-enheid te doen blijken. Het groote 12 maanden harden arbeid geatraf~. Het spijt
aantal gt'nwenten, door kwee!.elingen vali mjj, ik kon de zitting niet bii...onen, maar beb
bet Spmina ..i.· l,t'(liend, zal zeker met \'reug- van verstandige m.annen gehoord dat de rechter
de willen t•• )lIen, dat de dankbaarheid voor echunbu~ ten gunste van den jongeling ...a••maar de June vond bem echnldig.
venoten ze!_"'Ilin/-,'""1l de offervaardigheid ~og een andere zW van denzelfden aard
tot gl'ti'tdrift Iweft doen. ontvlammen. werd nitgeworpendoorden rechter alhoeweldat
:.\otel l"t>udra":lt eli samenwerking zal dit drie van de jurie bem ocbuldig "eridaarden. De
dOl'I kunlle!l ,,"onlell bereikt. anderen "jVildenbem niet echuldig verklaren, wo

werd die mlin vrUgeeproken. MI>&!'de zkk kan
III. O,(IH.}{~HI '(IN(, "AN Sn Dt:\"n;N. weder opgebracbt ...orden, indien noodig', bjj de
Een <lP" t n'nri;{ste \'Crsehijnsclen in ver- volgende uttwg. De aanklager in de J.....eede

band ml'! "Il' ,,"t'rk i~ het feit, dat weinigen zaak rerkla.&rde, dat er een te kort ia ~ 100
k StelleIlb".,·h hunne studien kunn"n schapen uit ~.OOOen wel in t .. ee jare'! tii(l· Ge·
voortzettl'll zl>!loer zieh in schuld te dom- lukkig~ boer die slecbts [> pct. in t ...ee jarenverltest. Men moet ...el verstaan, de bMchuldi·
rell'lI. Kandidaten tot den Heiligen ging w .... dat die 100 ecbapendoordeo beklaagde
Dit'll,t IU(lpt'lI alz()(' g-t"'aar gemeentell te geslacht waren.
be('''I,lpelell, !lid uaar den geestelijken VcJidag, 1 April, k.....men de boeren van alle

I
kaot..,n in voor het nachtmaal. dat met de

noOt waart II ziJ' \'l'rkt'Crcn, maar naar hd I' fd 'grootste le e ge"ierd werd. Zondagmiddag
illlari" dat ZIJ aaIlIJieJen. Die zich wijden werden R kmderen gedoopt en Maandagmorgen
wil aan hl'! zt'ndingwerk wOr'lt hierin ge- I' "en paar getrouwd. de beer BatilI met mi ..
stn'md cl"o!' dt'n last die hem ter neer Jordaan.
drukt. Di,· zijn taak-waar dan ook- Haar zuster. een getronwde vrouw, diende

I haar al. l>ruiru.meisje. :-inde plecbtigbeid gingeIl
aam'Ban t Kall niet onbezorgd en onbe- zij naar de bruiJswoning alwaar de gutA!D hen
k'Jmmcnl zi ill werk \'errichten wa.nne ..r geluk wenschten. Moge zij gelukkig zUn. Ik beb
hij ~te,·,I" m:cJ,lelell l>el"amen m~t om van ran mIddag ver8Cb~idene weduwen en mei~je.
,tud ie-.eh uld "II blagell te WONen. hooren zeggen dat zij gevraagd zijn voor .en

I I; and ..r.: landen wordt er meer zeJaan dan, "m B uur "~n aV'>Dd te beginnen. Ik hoop
.~ Z!I zuil .." allen plezl ..rig ...ezen. Een gp.luk bad

\'onr II/,Ir~'/'''''''''1111_ SIIlIIt'1.ttl1 dan in Zuid het paar '·anwg. hoven dat paar dat laat.t ook
At'rika. Ain"rika en-zoo wij ons niet bIer getr )u",d i!. eeD maand geleden. met name
\'t'rg-i~~..n-(k '"rijc Universiteit te Am- d.. heer Co<:ttee wd miA8Jordaan: de .tomme
".terdam, b ..J.],"Il gezor.,i voor "Ho8piti~" bruid ...erd met 'eD pluioje acbter bet '>lad in·

I d d 11
ge.choten, d,,"r de on ...~nicb~igheid van ""nigen

Hl \'I'r Jan mt"t e 'leologische scholen. dIe te paard waren. Dit .. 8.IJ de eente hruid die
~e s:ichtiugt'll vall den Heer Yan DFk il< van gebuvrd beb. die met een plui.j8 ~.",ho.
~l t.\ V(lor Theolr'ganten voorzien ten werd. en wel f..chter bet blad.

...;.r!~ns In dl'n no<,d van velen. 'Vil Velen T!ln d~ lezenl zuUen verwonderd wezen
men die \'o(Jrl,,,,,ltien iu Zuid Afrika \'01- te bO!'ren. dat kinderen. slecbts (·iln jaar in e~n

delde klas bo.>ren·scbool IjJnde te Londen· farm.
gen, het znl zekl'r nipt aan vrije giften en Bradford. hun tw~e !t&ndard gepuoeerd
jaarlijhcbe ('l)ntrilHltien ontbreken. Zi~t bebhen. Kinde:en die geen .. oord Eng"lach
lI!en l'ehter ,Iaarteg-en op, dan zal een fonds gekend bebben en rood. wo ver gevo~erd
kunnen worden bijeengebracht ter onder- z!ln Bravo mr. Terlet, gij bllbt getoond 'fat g!1

. doen kunt. en dat gij de man zijt kinderen op te
sttmnIll)[ van / ,hulpbehoevende' student~n, ...erkrn en noruit te belpeu.
d'.'r eene Centrale Commissie beheerd. Jammer te zeggen Jat de runderpest n,,~ BEY:\E:o. :l1.\Tlll \\',".1
". d k..n IH'g nwn ook illllUr., deze zaak ver- maar vreeseljjk b""ncht onder de beesten hier op A[, 1\ I h!
dwnt de ernstil{1'te aandacht onzer kerk. b"t dorp en eenige bwte~lUl_n.

IV B Yerder gaat bet 1DIl&r treurig m~t on.e boeren
• ES I.!: rT. men hoort maar klagen. niet alleen o'.r runder·

Om allel! t'Chter t<:1teen punt te bren~en pesl, maar ook over petit onder <le ""bapen
nemen wij de vrijheid het volgende voor- Eerugeu van de boeren maenen dat bet de ge·
t.estellen :_ woonllike bekz.iekte io. die heel'llCbt. Anderen

.
(1). De Tran",. 'aalsche kerk heiJ'vere meenen dot h~t een dergelijk-" pest ia. maar ge·

beel ander •.
zlelt het l,enooaIgde kapitaal bijeen te Bii den beer Frost vrekkeu de ""bapen ge·
breng.-n voor het SALAB.l8 TAN DEN V IEB- t><,el nn iets and8l'll en lOO veel al. 600 .u een
DEX HOOGLUR.UR. ...eek Wat I~l van ~ntI land ...orden" W...,,,.moet

('!). De Kerk in den ~jlltaat en in de koat YIlndaan komen~ Waar moet de menlJCb
...: I b' d . h ,vtul l..ven7.,Ilta. v..r ID e. ZIC een ónd.. van teu )lag de Heere uitkoms' IUeII en alle
mmJlk' £60HU bIjeen te brengen ter tage- strd'en en plqen VIUl ona ".-n.

·ELEKTIE~ .,~~',~,2i':'
f

CORRESPOND£Nn£-
... -I

Bokveld. eer""• I

.> A_ tU. Btlitew.
Jq.~,-III 0... Land hebik gel. .

ka.liduen iu 't "eld &UU voor 011.; dI" ~Q ·~t .,
C.Mer inge.loten; lWDeli)k de b",,'r~t D.yt
Babie,Ju GruJI enOI~.Zooalo lader' ol

...n, n de heer oue de k,u, dlJ"1. "L uwBbocl Lorau .. aat r at; dt
A~ ·partUb· en U..I b!'.lnr1leo e: ,«et.. tecen em ataa.n. l.on,jer dt"t tU' ...
aten tWjjfeJ "'OrdenjwJekozen . . .-niei door de Ho '. n.,.U",[.,

. acbe b- ~rt7·
IuclelpDUn, maar door d~ JI~"". 't' "

~ van meuachen, die bun ''''DlDI.!j ~,~ ~
...... oopen.

No, mijnheer de redakteur. Ij bet t.J.: te-
aeente te ""treDren dat twee Afrih.aDC ..,..,u•• :
dat been pan yechten en zoodoeode ZU!lH, ".',

clrapD da, de derde mac (OiI!!') met da' ,_'.
al ...,Ioopen? . ~"

Op et ooeenhlik bebbeo ""II. "Ttb •.
peD ver1Algen.. oon!tger in h~t parleull

t

,-: '":'0.
ou ... and"", "ertegen .. oord' de } u,,",de Vijl' h kam tg.r.. 0.'" J ",JJ,

. .Jera, Daal' et p van den grOr ,tt' Lp
tali.t IS ove~loopen en naar l!JD Plli"':. J.c,:

De h~r L<>pD beeft "110 "gen ;"'U. t::.
IIoojrerbull, hU heeft Jaap.e Z!lD eten. j' t).:
I-.rerboll al, en nu .. il bU die and ert " .," ~
hebben, daarom ia hij MO angstIg dat (1·1;~,Il ~....I
iDko_. ' " WOe',

. Wilt omtrent onze groote boeren t:, Jil' .cd.
eIpIII1ren, moeten ...ij niet ve r1"l(.n""~,";,,..:
.. orden in het parlement? ....

Ik seg rondwt, mijnbeer de redalrt~u" Jat L'

een J1'OOt 1Cbaodaa.I; "'u moeten lW uaU"ec l"
elkaar staalt, en zooiets mogen ",I mot t''''''led
Ik hoop onze t...ee Hollandsehe I.:alHildaten
snllen dat OeIt met toelateD ODIover del. 'er,
ltieaiDtr te y"_. - tin een van d- I"'"" a.I
terQrirekJu~D" zoodat er maar een KalJJ )J&.&'

teee.no ........ Olijf .taat. en al. de A!nk"",jrJe"·
dan ee~ aun en pd ...erken, en ~I. er gued
georsan_rd ...ordt, <Lw I< er kan; da: "'il,
Afrikaandenl dezen zete] a.lllen ...innen I. z ..
k:ana, ...ant de "uand beeft reel ammuro"k~:
den vorm van .£, s. en d. .

Nu. munheer' de kandidaat die tegee I 'li" zal
),Boeten Itruden, moet in de eerste 1'1",,:.1C[
Iemand die haar op de t.&ltd.n bee t, .i. .j,
t ...~e plaa.t.oJ moet hit 'Un hand Hl ,j"n uk
konnen en W111en.teken "DI de elek n e .""J..,,,,,:,
te kunnen betalen. waDI roor de Rit"j,·_- I':,et.
...ordt eeld .1... ater ~p.spa"dt"t'rd.... act : ",.'
,eld om mede te orgameeeren komt «nz.. b""
daat nul m.

Nu .vra&i ik, i. de beer De ,"o.'luLI' .", ...(
OlD dit lut.llte t.t doen; Ik boor <at; "" \[,
beer ~ie, ook een oprecht- Afnkaa",id '~,
"an opmie dat, ter"UI bil tfln q,d aao hel CU
bliek 1'oor ",et geeft. verwacht bil dat tOer: 'W'IJ

voor 'u,/ in bet parlement brtngt, IJ,,!.. ,,:
ROeden. regel. maar b.lau de tjlJ is voort. "til

die .t.nkt toe te paueD. Mt'fl moel nu ,·':(·L~~:
tegen de groote kapiw.liBt.en. d re de rna,L, v a..
bet· gebeeie parlement willen I<vopeom, I ""Id
door ben gemaakt in un. land. "

De beer Jan GraaJ!. oolr.eBn oprc-ch:•. \rrt
kaander, een man '"&Il on~ert'"indl!lg. eer. miL!!

op de. boogte. van alle koloma.le puhllek. lil.,,,
.n die gereiJJd beeft door 'l'"b...,1ZUId Ai "b
en ook door Europa, een ma.o dlt go~J '"lil

den tongriem u g6lln..den en die Z[ln k;'nt ~"",j
kan verdedigen tegell ""nig I!d tn bet pari"
ment. Iemand die lelf woont en hoert lOunu
lriesafdeeliag en die zich niet ",,1 laten omk".
pen, en ,ten la.&lAIte,docb d. gewichltgot.e r..i,r.
na&r mUD meenlog, die bereid is "oorwa..a.rt~ tt"

komen om met de kapitalist.,n te gaan '·echle:..
daar de beer Graaff een onafbanktl\lk .. 1f
gemaalrt mao i.. en iemand die ~fldtol liJn

dispotlitie beeft., om voor het goed .~tl land ~D

yolk te ...erken. Nu mijnheer de redakkur Ik
geloof "ii kunnen en mOllen dtze her Oh!
andenl doen, dan den beer GraAff w,_.v",,1Illu~,·
lijk te .teunen en voor bern te werken. -

De kandidaat die lIekozen word t. zal mm
Toor een paar maanden zitting bebben '" bet
parlewent, daar de ..lgemeene verl<.eLitlg.. eld,..
op handen ill, Mocbt de beer &ab•• delt k.. r
terug trekken dan &al er .poedJg weder ,·.n
kll1l y",:"r bern IUU. Nu is de ....nig" kan, ¥clOr
0118 Afrikaanders om te t.ege~ierelJ. rl!n h"/J"'I'·
daal ~gmour (J['jf, en die moet ID .taat wn
om met de kapitalilten te vecb ten k>1 bet bill'"
einde.

Hopende dat de heer lLIbie ve",I.andll Ilt'
noeg uIIun. nit liefde I"oor tliD land eij tot
"oordeel van de A1rikaander port!! om ter~~
te trekken teD gunate "au den hfler Jan ';: ... ff
en bem te onderneunen om a.1I"". de ka.,tar.,.,.
oit bet Tuur te halen deun keer. .

Ik heb de eer te Eiin.
\,"1:1.,,[;111:[\
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DITHA.AL IN B.A.JlJlISMITH.
.Iloeden, hoe komt het dat u_ jouge doeh-

Mr MlO bleek eD teuger aUa, CIMaU ldaPD oyer
boofdP,ijn ell rurPiiD. im_ ~ .. Ju.te..
looe &!in?Hoe bm. het dat aU hur optenrimd.
beid, rooeIdecuiae WUlpD eD leveDdige OOPD
verloru hebben. die ze aleobla korten toa gele.
deu beaten, dat SU1.- belaDa .tellen in baar
•tadia en tijd "erdrjj • oploopeud en neenlaeh·
tir sijn, en n zoo"ee1 anpt eD moeite 1'8roór·
akeD? .'

Het is oaodat &jjeen critielum leeftfjd bereikt
hebbeD. Zij staan op de l{ntUIID van den Yl'Ou·
.. elijken etaat, en ajj pan een tijdperk in haar
leveD door. waar ...". "el"Ult ...oordeljjkheid
grooter waa dan ooit te "oren.

Wat Iii nu vereiecben ia een venterkend ge.
n-.iddel. dat bet bloed moet v.... terken. bet
lichaam en de zenu"en opboowen. eD de natuur
bijltaan in het uitvoeren der taak, die aij onder
handeu heeft. Door de gebeeie beechaafde
...ereld ill ,haWI, onder 1"lke l>mstar.digbedeD.
ala het beat I"nejl8Dliddel erkeude Dr. Williama
Pink Pilb for Pape People) en &00 verder
be ...ijI ncodig is voor haar ...oudervolle ...erking.
behoort bet geval. bierontUr in alle hjjllOnder,
heden uiteen gezet. van bet ljj4en 1'&11 een joug
menj_ in de Ol'1Ulj. 'Vrija&aat, voldoende te zijn.
:'Het ..... ong", ..eer acht maanden geleden,"

aeide mevrouw Daleboot. VIlnHarriamith. toen
ze daaromtreut onderboudeR .... erd. "dat mjja
dochter het eenlt t.eekenen gaf van lwUte. Zij
leed ery aan boofdpijn. werd zeer bleek en geel
in het gelaat, en haar lippen ...aren ltleurlOOt!.
Haar I¥estkracbt ..erliet baar, zUwu .teeds
"ermoeid en te. neer gedrukt, en ik kon baar er
niet toe brenaetl ergel18 belang in te .teUen. Zii
wilde zelfs geen muziek spelen. Haar eetluat
...y zeer gering. en zji werd teuger en 1DIIi"r.
Maar zie hur uu een. aan. zjj is dik en vet en
weder .terk. Dr. Williams' Pink Pillen hebben
baar genezen." t

De jong<: dame waarover we spreken ia een
goed opgegroeid, gelond, vroliik uitziend
meiaje. en ala men haar nil llAI1z.iet,aal men
zich moeielijk konnen verbeelden dat -,jj ooit
ten~er W&8 of "dat haar krachten afnameD:'
"Ja " ceide zjj, "Ik voelde me 1001. 100 .iek dat
ik t...ee dagen lang naar bed moeat pan en
o&choon ik voor de Iaat.te acbt maande. ~iet
naar echool kon pan ...egena den slechten staat
mijner jl9sondheid ga ik er binnen kort ...eder
Daal' &oe, trant ik gevoel me gebeel en al gezond
eu aterk. Ik heb in bet !Iebeel tot nu toe slecht.
vier bottela piJleu gebrnikt: boofdppn hiDdert
me ni.t meer: mijn l... endia'beiC IS terugp·
keen!; ik kan .makeljjk eton, eu het gevoel nn
vermoeidheid beeft me geheel en al verlaten.
Voor ik de pillen gebruikt", nam ik ,en_mid-
delen van den dokter iD. maar ik acheooll er
geen but bij te vinden."

De beer J. K. Dalebout, d" VIlder. ia een heer
!n Harrilmitb en het diatrikt ...el bekend. HU
II opgetogen met de genesing siiDer dochter en
uit dankbaarheid voor bet, goede dat 1 de
pillen i.n z.lin buillhouden hebben uiteericht,
heeft bil er In toeeeatemd bovenstaand 'bericht
...ereldknndig te maken, opdat &Dderen uit zijn
ondervinding voordeel m~en trekken.

Niet a.Jleen sun dr. Wlliam.· Pink Pilla een
.pecifiek .middel tegen &nII!mia en (arm en
,,:~teracbttg bloed) ..... akte en hoofdpijn, maar
zu .un ook een zeker geneesmiddel tegen alle
k ...alen der vrou ...elijke ncte. Jlheumatiam8,
beupjicht: lendenjicht, zennwpiin. teariug of
verzwaklrif:llr' . gedeelteluke verlamming en
zennwachti&b81d ...orden door h.... gebruik
spoedtg genezen. zoo ...el ah alechte lpijlVer.
teering of "dyapepei. ", le ....rInralen. nier- en
vel.i~ten. ZOOIlIa kliergez .. ellen eczemA, en&.
Verkocbt door !lUe bandelun. of potIhrij Yer-
londen, zea bottel. voor 171., of een bottel "oor
3.. 3d.. door dr. Williama' medicijnen Co.,
Kaapetad. ManneD door oTenrerk of uit.pattin.
!jen ter n"er gedrukt, liriipn door hur
gebruilt: spoedig hon gesond beid en mannelijk·
beId terug.-(.{,t,·.)~~~==

Aa.. tUn Editeur.
In u .. veel gelezen blad zie ik dat de II,t1 ]:jd

Riviertak vau den Afrikaander B..,,,d de' h.. r
Rabie kandidaat beeft ge.t,eld om WOl'<'e,terIn
het parlement te vertAgenwoordIg"'L

Gaante .. il ik nu wete!! of dal deud!de lJ"",
Rabie iJl. di", ungsteld .... door de" Boo,j ..Ui
&oe te kiiken dat iedereen di. ~er<·~I,tr,,,,.d
werd door de RboceA.Logan'pali" ;",·r••·)'ik
gerecbtigd ..... om op de kiezendll,t J,> k"Ol.L
Na ...u ...eten goed dat er tot~ ","OOI ""Il lal
meDllCbeo op de lij.t werd ~el.t .j ",r .j"
p!lrtU, die .trikt genomen g""n r,.cht had,;-:
bm op de lrie.el'lllijst te .tann. 1::0 dll' "I, ru,,'
beer Rabie uiet in .ta.al io wik .,..11II': ,.,,,
kiesers te controleeren. Ui 1111 lt'kt--r ·r!)!::":,j"
rechte man om 0118 In bet p~rJt-mt.nt :\ rt'!
tegen .. oordigen.

.,
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"Sau1's~·,2L~afw~"'!"e~zigheid.
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Kaapotad
7 AprIl ' ..

Aa .. .un Edit,u,
Miinheer.-Ik lie in uw blad van !ted-n ""J,·t

be~ boofd van "Saul niet onder Jt prde:'"
een brief. geteekend "X' J1,·t 1.'111."'::0
wel wur dexeo bri~f vandaan k\lfllt. ·.nu·; ,~;f

g~eft noch datum of wooopl,ult, "I' r,,,, t. ,,::
die oode manier hen ik reed~ g"t'wHor. Ht···; 't'·
va.n den 8cbrijver iii om weer madd ...r "J:1. k

werpen. ook naar ouder gf"wo(Jnt~
Hij vraag1 waarom ik r~jf>t 0l' ht·! .;I{;t' .1,

ter eere ya.n den ed. be~r flnf",· \.: j..!.~,.\t:

werd, teK'ernroordig wa.lI,. ru .. f lk 1,1'-, r:p"

zulk gezelechap kom waar [Il!!: l!jl\.-r,Jt· \.:' :.J

RhodeA wo ov"r de kolen lIe1t3!ild.,,,,,t, I... ·
mij aan "X" zeggen dat ik du:l. ~\ I,· ~,~:.

w .. , en ik geen lust bad om uaar I'u' il.,k, <,:w"
te gaan, daar mIJn scboonz()ur:. d!'o '1,·.·,··r ;i:<

dikant van Jamestown. pá,. {-t'Jl,;.'"!"' .;:1 ..., .. ;,.

yoren in &jjngraf gelegd ",cr.J ~l, ,~,.: ,.~:
verwacht ik mj,D vrouw HJ ,j",I,.·: ':1·

droevig .terfbuu. "'rui Ik Iw!'~ ~ , ..
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