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De~Voornaamste Musici van
Beroep.

ZOOWELAI.S A.MATKUr.S

Bmle. Stark aan du IUZIEK-H1IDEL

IH:El: lt ~fOLLEI\
(Groot en KloinHande)),

4:; en 47 STR1ND STI~!AT, Kaapstad,
"ooR LH! Bë.STI! '

• PiIUlOS, Harmoniums, Amerikaanschc
Orgels, Strijk. en Blaaa Inatrumenten

Ook Toor Sn&ren en alle 1IOOrtén Kwek.
benoodigheden, Bepar&ties, Stemmen, enz._~n"'lIJm IIlIIR IÏI hi4..w.H, 1.IaU,

, ti berib il tmrMteaiM.
Prijse» 1)011 K,,/targals op oUlv,og'

R-
Ilt ..... :;! ~v.te. Omll.

r.""r<:.~ .,'''' .f,f~ ...

..sHLll: IUfII!H.
Post Bn.a 133.

.
DB".···. . ,

, .'

/').'

VISCI! ! VI8CH !
Voor uw 'I'afel Cll voor uw WerhoJk.

Snoek. Geelbek, Hartl«'rs, Bokkoms, enz.

I :MOOTJES Y.\\' MACKEREL, ZILVSB-'"I VISOR, UEELHt-:K EN ~NOKK. ,.

Atlantische Visscherijen.

.v~EL 69.-.No 6,58a.1
..

P.:\.. BI', ::;.',j, K\,\I'STAlJ..

Pakhuisen :-1't'gullI)\'Vr TLl"'l'[j'" Hou; Pak-
huizen in Prf'8tw~ph IStraat.

!!!L .If'I:.. Jiiil. BonwernnI Bonwemn~l.
~eIall1.:a.·t_j:ke PUBLIEKE VElUIElOBmG

PUBLIEKE VERKOOPING

d L dVANH d" 4 Zeer Kostbare liBnirveojVastgoe J even e ave, Boer ery- Een paar honderd treden van de ."rd~D;"1'gereedschap, enz., Kell'k:__
'l'E

GOl~DINI, Afaeeling' Worcester.
I)'E uTldergdt'l'kende hoeft besloten een gedeelte van zijn Boerderij oP

tL' :;l'VL'Tl.cu zal op

\rOENSDAG, DEN 20STEN ,L\PRIL, 1898,
BEGl~~E~DE 's MORGE~S TE~ 10 UFH,

l'id,J], k l.itc-n verkoepon op zijne Woonplaats "Boontjes
Rivier," gelegen als boven, 11 uur rijdens van Worcei:!lcr.

Vast:toed:
I.•k,'!' l':rf, met daaropstaande gerieflijke Woonhuis, Sta], enz., ge-

I, :':1'11 k I;<lw~onvillc, zijnde l'en del' beste handels-standen aan de Hoofd-
-t ra.u ;.Id,i;.ll', g-root LiU.) kwad. roeden en beplant met circa 0,000 wijn.
,,:uk~, le.

LosJtoed:
LEVENDE HAVE :

:2 Ezeb, ;; jaar oud
1 Merr-ie eu V CIl lt: Il

121) Schapen en Uokken
II) :-itruisvngl'ls
:2u GanZt
I~ Varkel,';.

1~11 .vuut •.'~!i)t'L'",tl'll
1 t Ti' k (l,,~ll
I~J,'I!:' <I" l; ('Il -4, jlll'l'II) I
I 1'",,1' I';aai" Kurpaa rd.-u (t'l'r~te;
i': i,;' ('i' I.lat,tL' 'I'cutoonst el ling I
lt' \\'Ul'L'l"lcr)

~ l',u!' dIJ, j{ uius
Jil: !i,'·.'lïlH'L' is van goed ras, en in·vrij gOl'Je conditie.

Boerderijgereedscha.p:

1

I
1 \ \ , _ I il I:.! Stukvaten van » !t.:;gers

~) do. do. ~~ do.
ti Kuip Balies
1 I'ers Machine
Trapen onder BaliL'

• 1Wijn Pomp
:2 'I'rctchers
2 Brandewijn Ketels
2 Groote Zoop Potten
.j Melk Balies, 1 Karn.

I\ur
1 U,':l
1 ~,l'

du.
do.

o ll]i_n ~' !I

~ dil. \11 IJII:-;-,tard)

1 L'uluvutor
1 VlJl,d.:· ~!acltille
1 !;"ZIJfH'llZed

~!.ill':' Il, Elllml'I';:,
GCI'('('J,,\·llli!'> cnz, enz ..

Gril.ven Schoffels, Smids- en andere stukken

VOORTS:
ti,) L"';l;el" ,JLJllgeII ijn
]il ;!'i. Brandewijn
.~ ii'. ,h. vun o jaa r oud
'2 dv, AZIJll

t)() Mudden Mielie,;
I () do. Rog
Een lot Kaf.

EINDELIJK:
ll lI :-eIL\.\D.-lI tt gl'WOYll'assortiment Voor- Eet- en Slaapkamer

.'dl'i]l." !.' :1, hl'llkl'llgl'l'l'l'd,;chap, enz., enz.
I'. J. VA~ [lEi( MERWE.

Theron, Afslager.J. J.

PUBLIEKE VERKOOPING.

DEu! ,d, I'i!l'kl' kcu.lcn zullcn VOOl'rekening van dell heer J. P. FOLTH I':

van 1I1"l'lllfontl'in, op

DONDERDAG, 21 APRIL, 1898,
TE

Kla~1.)111.1]. ts 8tatie.
;"'::ULIEK TE KOOP AANBIEDEN,

~I) I'ru.Iuire Gl'dre~:-ieerdc Paarden, Ruins.
, Merrie»,.. "

I I, II cl dl;!aandacht van koopers waanlig zijn; in goede conditie, en
gP,( i ., '-'.'''1' ti 1,"'lIJk ).:'clll'llik. Er zijn vcrsch illende egale paren.

/. Ir "'"nll'II door den eigellaar opgL'bracht en zullen zeker present

.)

Zijn.

A.. B. DE \lLLIEWS S: Co., Afslagers.
]',1.,:', 1.' _', I)': I, 1~',i '.

-B-Ei.-J\ N-G-R-I J-K-E--V-E ........R-:-:K:-=O:-::O::-::P::'7I=-=N-=G-

ZEER
Y A:-;'

~KOSTBARE

Onbebouwde Erven,Bebouwd~ en
------------

Di. 'I!.\'''~' !1'1'\.;'_Il,lt' ,hartuL' lJ,;gllfl:-itigd dUlit' den \VeI.Ed .. heer
\\'. Il, :-',I ,\, diU Zich vall t'L'1lW'dce!te zijllcr ueslolllmt'l'mgell

,\\,\!,,; !' "Ill""" II, zllllcll !"llillit'k \'('l'ko\)1,,'n al'

MAANDAG, den l8den dezer,
Om half 11 ure preci~s,

\ ,' .. __./ ;" l' Lrl mlt lit'( daarop ,taalldl' '';,'\)OI1W, onder I.Jzeren dak,
1,:,',:1'. )'il' \'il!<>uid, Yl'nlL,t'ld III 2 wl,Illlgl'richte woningen.

".-TWEE I;rul,tt; ()llbt'!iU\lWt!(, Er\'c'!l l\(~;L..;t aan gell'gen ,gcnoemde
i ", ,',I "II! 1,;:- ii;::gl'lJ alkll lail;:s dL' Jll)()fd "tra.at, Ill. de onmtdde-
;,' li iliIJ':1tI i ,all It.'t i\oordl'r Pa.ard Gesticht, en ZIJn ueplant met

y l"I.'I:tlJot'rJlt'll ,'11 \\'ijngaartl.
?lIE[)E:

1 I i;" ' :;"1' "-I' V"t]'l'l1 ('Il T'lig; 2')0 Kaffer iYatcrlemoenen, l'n ~vat
r.n;:: ::l("T -'"tl \\','rJ"!l U-lngebLldL'll.

A. B. De Villiers & Co., Afslagers.
f.wl, JApni, 160d,

- Mo' . 30 Eersteklas 30
PAARDEN.

V E RKOO' 'l..NG die wel <le aandacht van Koo-
f .'~ , .... :, ' pers waardig zijn. .

Zij worden door deu eigenaar
0rgebracht en zullen 'Zeker present
zIJn.
J. W. Moorreea Jr. ct Co., Afsla.gers.

VAN

DE ondergeteekenden het prachtigste gedeelte der plaats V&Il:den heer
David Mostert. gekocht hebbende, zal publiek doen verkoopen op

den 19den--i,April, t898,Dinsdag,
DES MORGEN~ OM HALF'1l UUR,

Vier zeer groote, prachtig gelegen erven aan de helling
van den Paarischen Berg, met een schoon onovertrefïelijk uitzich
op het dorp, omliO'gendo bergen on dalen. De laatste gelegen-
heid om een pl'acl7tig bouwerf aan de helling van den berg in het hart
vun de Paarl te bekomen.

D. J. ~CHNEIDER.

.A. lJ. DE VI r..LI.ERS & co., Afslagers;

Attentie! Attentie! !
DE olldel'geteekende daartoe begunstigd door den Weled. heer DHlD

1\[(i~'lï·:j{T, zullon publiek vcr-keepen, na de Vendutie van Erven
van den heer D. J. Schneider op

DI1'~SDAG, den 19den DEZER,
Om half 11 uur precies v.m.

li 7.EER KOSTBARE BOUW ERVEN, zijnde gedeelte van de
plaats Nantes, g-elegen annex do Erven van den heer D. J. Schneider,
met een zeer schoon uitzicht op het dorp en omliggende bergen en dalen,
deze kuns is nu nog beter voor speculateurs en anderen.

A. B. de YILLl8U & C04,)_81'S.
_f'£
40 Eersteklas
10 Do.
10 Do~

'«1'( '....,,ij"" ','.

Ruin Paarden.
do. Roadsters.
Ezels.

Dinsdag, den 26sten April,Op
'J ULLEN bovengemelde Paarden en E~els, towordeu opg.eb.racht door
f.j den heer JAN F. BURnlAx, vublick worden verkocht te, .

KLAPMUTS STATIE.
De Paarden on Ezels zijn heter dan zijn vorige, waaronder verscheidene
egale paren van 16 handen hoog, ,allen van g~~d ~~ zijn, De Roa.d~ters
zijn getrokken uit G:ambetta. en l'apoleon ; ZIJ .zlJn lp goede conditie en
geschikt voor dadelijk gebruik. ! ' ,

A. B. De Villiers & Co. Afslage:- s.,
Paarl, 12 April, 1H9~. :..

~

PUBLIEKE
'fEN DORPE

DlIC»C»rree-b ......g~·
OP , -;~

VH,IJ DAG, den 29~teu A PRI LJ:, '. 1898 .

DE heer J. T. A. Lochner, de welbekende hal1delau~~~L.~ onder-
geteekenden gelast, op bovcllgemeldu plaats en pi1bhek te

verkoopcn :-
30 EERSTEKLAS EZELS, :1 jaar oud; groot. extra goed

geteeld, in excellente conditie, geschikt voor ~dclijk gebruik.
16 UITMUNTENDE PAARDEN, waaronder 4' PAAR

RUIN~, ;3 jaar oud en ..~ paar _IT:leJ'ries;; Ja.a~.()puen in goede oonditie
en gewaarhorgd aL:;good.geteem. .

1 Bij uItstek geschIkte SCHIET-PAARD.
BoerderiJiter~.p: als'

Wagen.tuigen, Ploeg-tnigen, Eg.;en,· Zwingé's' en Kettings, en wat
nog verder zal aangeboden wOI·den. /

Let Wel % De laattite tweL' troepen Ewl!:l eu Paarden door
den heer Lochner o!Jgebracht, zijn genoeg<:aam waarborg dut niemand
tele\lrge~teld zal we/:t!l1 met bovengemelde dieren-zij zijn allen voor
koutUllt Ilil"L'kocht III het Ondcrnl,l 'loor

o L. T. A. LOCliNER.
Let op den' Naa;in!

Ván der Spuy, Immelman & Co., Afslagers.

ZATERDAG, 30 APRil 1898. DE ondergeteekende, daartoe begunstigd door Mej. <le Wed. Joz. D•. ,
Jorasur, zullen publiek Vcrkoepen op

LADY GREY BRUG STRAA~
I~andag, den 1~en dezer, O· E ondergeteekende een amier plan voorhanden hebbende heefv he-

fen 10 uren v.m., rut hunne sloten publiek te doen verkoopen op
Vendukraal alhier publiek tekoop

aan"bieden

...,.".YJ_7'__
Publieke Verkooping

VAN ..

Eersteklas Levende H6VB
BN

Lo... ~.ren,
TBR PLAAT8B '

Goedvertrouw,
Wijl Bot Rilier,(Atd~1iDgClledon,)

OP

DE ondergeteekenden, behoorlijk
gelast door den heer CllARLJ.

Ror x, zullen publiek verkoepen :-

1. Levende Have :
ti Eersteklas geleerde Ezels,
;J " gelcerdeRuin Paarden
1 " Merrie,

lU " Baster Trek Ossen,
;3 " Kooien, geschikt voor

dun slachter,
1 Eersteklas Vaars, bezet,
;J Jonge Vaarzen, 2 Jonge Ossen,
1 Jonge Bul,

100 Slacht Hamels 3 en -4, jaar oud,
100 Eersteklas Ooien (gedekt),
30 Oude Ooien,
10 Kapater Bokken,
~I) Vette Varkens. 2 jan oud.
II. Boerderij gereedse hitI' :
1 Bokwagen, kompleet,
1 Extra nieuwe Kapkar, .
1 .I. " " Openkar,
:! 'L. weedsche Ploegen, kompleet,
1 Paar achter Tuigen,
Een groot lot uitgezochte Bam-

boes voor lange leeren, en vele un-
dere goederen, te veel om te welden.

Komt allen, en Koopt!
Ruim Krediet! !

Oom Charl zal heerlijke kost 41nver-
versehingen verschaffen.

AI/en sijn welkom!
CHARL J. norx,

Derupers, Moore & Krige, Afslagers.
Caledon, 30 Maart 189i.

!!!L
Publieke Verkooping.

DE ondergeteekenden zullen voor
rekening van den heer VA!'

WIJK, van Vrede, Vrijstaat, op

Malmesbury,
5 April, 1898.

J8!(_ ~ JiL
Belangrijke Verkooping

}r VAN ZEER

KOSTBAB E PLAATSEtl en
LOSSE GOEDEREN

TE

K'LEIN D,RAKENSTEIN.

'VOENSDAG, 27 IlEZER,
OlD ~O uur precies.

I.-De woon-plaats !:,rcnaarr.d La.nguedoc, geJe~n te'
Klein Drakenstein, omtrent t uur VHlI Lady G rey Station : met het
daarop staande, suffisante welingerichte woonhuis, kelder met groote
cement dopgaten, Wagenhuis, Bediendeu vert rekken, allen in .;eer
goeden staat van reporatie. onder stroodakcn : voorzien met loopend
water, het geheel jaar door, eli ~ groo~e vung danrmeu ; beplant met circa
:.350 soorten Vruchtboomcn, en circa 9Cl,IKl11wijng-aard stokken, hijkans
get'n phylloxera, echter roods Lepl-mt met (,l'nige Honderden Amen-
kaanseba stokken, eu een groot Denucnbosch, jlwl'hjks l'en groote wiru..t
gevend u ; de Plaats is hoog gelegen en lu-ef t een heer schoon uitzicht.

~.-de Vcoplauts, gelegen te Dutoit skloof, g-I'oot circa 1il;) morgen,
bijzonder geschikt voor groot en k leiu Vel' ell zeel' gezond. Vee weide,
met de daarop etaaudefkralen en een kleine Cot tago , met volop loopend
water grootelijks voorzien. Waarlijk een zeldzame kans voor Specula-
teurs en anderen.

LOSSE GOEDEREN:
Kelder gel'CL'tlschap, enz., 7 zevenleggers stukvaten. 7 zes leggers kuipen,
.. pijpen, :.! azijn legger", 1 wijnpomp en leiders, ;J Balies, 1 Persmachine.
Kranen, 'I'rechters, 1 Voermaclnne, 1 ,ragen op vevreu met kafbok,
1 Buggy, 1 Schotschc Kar', 1 Kapkar, 1 span H'iltjes, 1 paar Tuigen.
1 plannet pioog, 1 dubbelvoor Wi;ngaard do., 1 lot ~t,elillgl:s, 2 Brande-
wijns ketels met toebeboorens, :! ladders. 1 lot manden, 1 do Vruchten
Vaten, I lot gezaagde planken, 1 lot Boerderij gereedschap. Het gewone
Assortiment Huisraad, waaronder 1 kabinet met zilverren beslag,
Keukengereedscaap, Glas en Aardewerk .

VEE:
2 Paar Karpaarden. ij oprechte Koeien, ;) do Vaarzen, ~O OBSen,

Koeien, en Kalvers, gesehikt voor den Slachter. 250 Schapen en Bok-
ken, 2 gemeste Varkens en wut nog meer zal verkocht worden.

de Wed. JOZ. D. JOeBERT.

Viltiers & Co., A{slagers.A. B. De

EEN ONOVERTROFFEN KANS
-V.AN-

ZEER KOSTBARE HUISEN EN ERVEN
-IN DE-

Woensdag, den 20sten dezer,
I.-Zijn 2 We!ingerichte nieu we Cottages pa~ voltooid, naar den

nieuwsten smaak en stijl gebouwd, van alle gemakken voorzien, waarlijk
wat bij zood ers aan de Paarl.

II.- ZIjn 3 Onbebouwde Erven annex, gele,.:en in de beste stand-
plaats van de straat, en wegens derzelver ligging onovertroffen. Aan
beide zijden dier straat worden nu reeds sterk gebouwd; dus een laatste
kans voor koopers die oene bezigheid wensehen te heginnen.

ROCCO DE VILLIER~, JAN Z.

A. B . de V'/LLIE R8 & 00., Als /age rs.
Paarl, 1 April, 1808.

._-_._._._----. ----._ ~~

~c:.m
PAARDENPUBLIEKE VErtKOOPING

~

EZELS.en
MALM ESBU RY PUB LI E-KE-

YA.'i

MAANDAG, 25 APRIL e.k.
WORCESTER LANDBOUW G~OOTSGHAP •

1 Paar BlauwschImmel Ponies, 3
jaar oud,

1 Rij- en 'I'rek Paard.
1 Schiet Paard,

10 Vetw Slacht Ossen,
GO .. Kapater Bokken,

JJ Varkens.

,Jnarlijksche l~ozijnen Tentoonstelling.
~~~::.

Bovengenoemde Tt.'ntoonstelling :6al plaats vinden aan het Stadhuis,
Worcester. Op Donderdag, 28 Aprilaanst.

Prijslijsten zijn te bekolllen aan het l:antoor van den &'Cl'etarÏs •.
Verschillende kostbare Gou vornellleO t, prij~ worden a.a.ngeboden~

I

F. L. LU\J»jN~ERf},Secretaris.
)

:, !

'<~ '~~"'h::;:j.~~~Lt.:·.~~'· Z' ~~~;:~1>~·'·~:~.~.~~~~4!~~~i~~~a ••
...

Uit hunne Vendukraal, publiek te verkuojlcn,
--- I .

- EH. J b II d 'k S'I I L._ 140 Eerstekla.sse Paarden (Ituin' f 11 :\1, 11'1" J,
f" eer aco us en rl - a )l"",r .
JJ heeft de ondergeteekenden SO ,_ Jonge Ezels.
gelast nit hunne Vendu-Kraal pu- Dc; Paarden zijn mC('8t allen i{etl'e1cIIJij de If('l"I'l'lJ \Ief\, (), 'Ti,' I·

blwk te verkoopen bovengemelde ~E~ en De PLL~SI~ in het distrikt Cole::-bcrg. Zij zijn ill ilitlllill1ten,k cow
Levende Have, ,die zeker present ditie en zullen zeker elf! beste troep ZIjIJ, dIe di~ j'ta!' k!l ",.'rkoop ZIJIl
zal wezen op den dag der verkoo- aangeboden. Let op den naam.
ping.

J. W. Moorreesjr. &Co., J. 'IT. MOOUREES & ('0 Jun A1'~1'10'ersAfslagers. "n .,'" '- ( 0 •
V t'ndu-Kantoor,

Malmesbury. 6,.April1898.

OP

VERKOOPING
TE

•

U·E Heer l'll::HH J. rl j'SU I, lIed, do olH;('rfl,;teei,enden anocl'ma.a
gelast om Ol'

Woensdag, den 20sten April, e.k.,

I' .. 1. PIE.\AAR.

Vendu Kautoor, Malmesbury,
31 Maart. l~S.

, .



"v •

,

2
. !!,__.~

M.
Publieke V~r1\ooping

V.\:'\

Ds. A. McGREGOR,
Robertson, Hon. sec

BoberteoD, ~ April 189i.

MELLET, TRUTER & OORSE,
De Rand ~ukten en Levende Have Commissie Agenten,

Bramfontein en Kerkstraat. No. 23, Johannesburg,
Hebben groot genoegen er in hunne ~le k~cn!-?n en het publiek in het

algemeen bekend te maken, dat ZIJ bereid ZIJn ~ ontv~~en, en te
verhoopen op commissie op de voordeeligste WIJze,

Eenige soort van Produkten en Levend Have.
Het geld wordt dadelijk We!Jewnd.en bene"ens wekeJijbche rapporten.

P.K. Bus 1,520. . Telepaaf Adres: "JlELLET TRuTER."
Befercntiee door vriendelijke tO'l8temmlDg: J. M. DE WIt, Hoofdmarktmeester,

Johannf'l8bUJ'g.

. "'VOO.

HET ONTBIJT,. EI AVONDMAAL
18 aR •• 1IT8 DAt GIEl-loIKSTAAT Mn

1 .

I _. __

Village l,Management A.et,~.
., ,l'

.By order,

N. S. LOUW,
Secretary.

D. C. Office,
Calvinia,

22nd March. 1898.

_._--- -- __ ._~-

ROHDGAABDE OIDERIIJZ&R
BENOODIGD TE

Vierfontein Koolmijn, diat.
Kroonstad.

DE ZUID AFIUIillSCIIB .', I~ fl.eCCdÏlia. d,e_j;:~~=~
lOT· OR OAR laatBckapPll 1 ~lIga tOODeIl dat &ij·.eeD.derd.

. ~• nrder au' dan eenll &Dder
. maRbel.

Toertjes naar Somerset West Strand.
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ROYAL
BAK-

POEDER,
aBIIOLUOT ZUIVBR.
De eenige Bak-poeder die niet door
weersgesteldheid aangedaan wordt.
Blijft veraoh en van volle kraaM

tot men haar gebruikt.
De ware Royal Bak-poeder wordt

vervaardigd door

Royal Baking Powder Co.,
NEWYORK. U.S.A.

DadeliJk Belloodiga:-
i. EN Jongeling van omtre.nt zeI'·
l J tien jaren and, als driJver op

ecn melkkar.
'JtJ'ersoonlijk aanzoek te doen bij
den heer

J. V.D. NIEKERK, .hn.,
KeurbooTIl, ~ !·wlands,

liet Mete preparaat om het Ilur te
bebea4ea, te benteUelI eli te nr-
frUleD I.a
eA ,/'lyer s .....
Haar-Versterker
Het houdt de sch.,dtl n'; n" 'cY'S,

geneest hinderlijke ulhl"~. en !Jeie!
het uit,'allen nn 11<' na.lf W0'C~
het haar dr()(~. Jun. \'cr\\cl,,! nr ;:-' ,~,

1.00 heNtlt·lrl hel de (}O,";l!(lnk,"'jl\';

kleur en hjnhe!d. en bt.l'lr 11.1', f" " •. ~

ntellwt"n en krachtlL;t"11 !:r'Jt I. \\'.,_.r

ook gebruikt, 'erI'Lub' _.\,." H~Jr·
Ver,t~rker all~ dnJde p(lmm~dC!, ,n
wordt ten.tond de \'I}Ork~ur ~c.l.:'t\"C:l

door dames zoowel ;W door hcuUl.

DeI~

I

Vrij
~rso
aandE
aandE
Koeb

EERSTEKLAS

"LEVENDE HAVE
1 \ Jo: ohdergelAlekende, beguDlltigd mn

J lllblgeving nn den heer P. J.
:lIt:RPHY. Agent voor· de V~R9n,
uie pas in de Kolonie il gearriveerd met
eeu Uitgezochte Be38ndiq KlA«lil!¥-
~tolf.lD, Iorsche Linnen enz.,oorapronkehlk
ht'~t"llld voor Johannesburg, doch onder-
weg herroepen wet orders om allee per
publi"ke opveiling op te ruimen, zal per
vend 0 tie verkoopeu te
MALMESBURY,

AFDEELlHGSRAAD CALYlIIA.-_ ......
HEFFING 'VAN BELASTING

VOOR HET JAAR 1898.
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LOSSE GOEDEREN
1~.H l'L.\.\T:--I·

KLIPDRIFT,
LANGS DE BOT RIVIER,

Afdeelln.'\ Caledon,

OP

DI~SDAG, 11.1 APRIL, 1898.
l3eginnllnde ten 10 u~" v.m, en 7 ure n.m.

zonder de Minste Resep'e.

Ou".wecr Drie TONNI<:N DR..-\.PERIEN,l'EW~;CHEL INN sx, enz., te weten;

lt'n<che Linuen Damasten, Tafel Linnen,
Tafel Ser vetten. Long Clotbs, Calicoea,
Bedde Liunen-goed, Hownggraat Hand-
doeken. Cbristie'8 Turksche Handdoe~en,
Bedde.dek.,nll Dubbel en Enkel, Spnllen,
Tuilet Kleeden, Satijn Damasten Dekens,
&dhaDg8,,1 Kleedeu. Tapisterie Sprtlien,
Tapiererre Dekens, Geborduurde '"Taf.l
Kloooon, Iersche Linnen Kamerdoek! Zak·
,I,ltlkeu. Dames eu Heeren ItUBCheLinnen
Kamerdooken (gezoomd-), Dame! Dresgoe-
deren Dames eli Heeren Zilveren belegde
Zijdt'~' ZlWlur~lou en Zonne-Schermen,
Dauies Ierscho Linuen, Handgewerkte
Onderkleeding Stukken, Iersche Kanten
lfortIijutln. Kombaareen, 8tuk-Goed,
Iersche en Schotsche Tweeds, Berges,
Worstede. Beavers Vicnnee, Meltons,
Hopsacka (Twl"ed'3~. . '

Alsmede een Kieme Bezending van
JOll~ \V.UNS vermaarde Sheffield
Me~llgood vuu zeer good" kwaliteit, LETOP. De Af!!lager verzoekt speciaal de
I\<lnuacht le bepalen op de Dames Hand-
!('ewerkte Onder Kl ..edingstukken en
Ierscue Linneu Stuk-Uoodllnm.

De goederen zullen ter bezichtiging zijn
op ZATERDAG, den Itlden en MAAN·
DAG, den hSden AARIL, ten 10 ure v.m.
en ; ure n.ID.

De tuad van dr-u Afslager aan allen i!!-
Verloor nier deze bona fide Verkooping
van waarlijk l'itgezochte Goederen, zonder
twijfel tie beste uie aangeboden zijn
gewunleu door .-\.f~lage!"llin de Kolonie.

Yel';:eet ~id, l!J Apl'il, lUH8.
V.-\:s' DIo;R SPCY, IlIMELlII. ..Ui &: Co.,

AFSLAGKRS

Spioenkop,
Bethlehem, 2 April, 1898.H IERMED~ geschiedt kenn~-

geving, ID termen vao Artl-
kel 265 van Wet No. 40 van 1889,
dat de Afdeelingsraad van Calvi~a
voornemens is. pp eene Verga4~nng
van den genoémden ~ te ~roraen
gehouden in het MagtfltraAts Kan-
toor te Calvinia, op Zaterdag, den
7den Mei, 1898, om 10 ~ur 's
voormiddagl:!, eene Wegbelastmg te
heffen, en te leggen op alle eigendafn
in deze Afdeeling daaraan onderhe-
vig tot den dienst van bet loopen-
de jaar. Tenders voor Reparatien aan

op last, de Moddemvier BiUg op den
N. S. ~~~is. Grooten Noordelijken Weg

AfdeAlingsraad Kantoor, leidende va~ Aliwal Noord
C~!~i~!a, ~~_Maa_r:_1~~_8.__ naar Jatri'estoW'J;l.··

T··ENij:ER~ ~orden b,ierd90~, ge-
- ~'voor de ~tlën te

worden gemaakt aan' 'de Modder-
poort Spruit 'Brug op' den Grooten
Noordelijken Weg leidende van
Aliwal Noo.,.l'd:DMl' Jam n, als
per 8peci~tieD, die pnnen
wOrdain '. _: ~a~tolle Y.' ' n Af-
deelin .' ...... w .

Te _ - .. - -». ,'. . . angen
door déD J'UJide: , tot om
10 uur v.llMv~~ v'lll"AAG.6 MEI,
~~Y~~~'1 T~ait9tf1t'
tien '1d:~fW~ B,9l&':;)Ot.l;~ Cl!'::

Op last,

',qA ilJ~' E. :~St:S'.
.. UIMA,! , • .tae~retarls.

A£deelin~~<l ,Kan~r., •
Ali w3;l ~ ~f4.. 6 April, ~89,8•.

Afdeelingeraad Kantoor,
Aliwal Noord, 7 April 1898.

EERSTE ASSISTENTE
BENOODIGD

Voor de Gou rts, School te Botha-
ville. ..

APPLIC. ATIES voor boven-
genoemde betrekking, ~erge'

seld van de bij de wet veret8C~te
get.uigschriften van bekwaamheid,
goed ~rag, van de laatste Schoo~-
colIllIU88ieen Predikant waar Apph-
cante werkzaam was,en van lidmaat-
schap eener' ProtestomtBche Kerk,
sullen door den ondergeteekende
ingewacht worden tot op 16 Juni,
e.k. .

WerkZaamheden te beginnen op
10 ;Jiuli. e.k.
. Salaris £135.

Kennis van Muziek eene aan-
beveling.

Billijke reiskosten gestaafd door
k1fj~ties, zullen v~.JlO8(i worden.

N.B. - De geslaagde applicante
moet zich voorzien van een
onderwijzers spoorweg certifikaat,
om tegen halfprijs te reizen.

ABR. PRELLER,
Sec. Sch. Com.
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Donderdag, 21 April, 1898.

DE undl'r"el,'eken'dc, behoorlijk
n i' I','ela.st door dell heer . . u:

Run, Jie beslutell heeft dl' boerderij
op te gt'.en, zullen publiek ver-
koopen:

I Levende Have:
8 E,·rsll'·kla'l gOl'dgt'leerdt' EzelF,

2 eest{'·klu:-\ g'pJpcnle Merl"ies, 1
eerste.kl:ts KUIII l'uard (rij en kar-
paard), I el'l':it,e·kla:i Koe met Kalf
(in melk). .
II. Boerderijgereedschap :
1 Lichte Paarden Wagen, 1

L' ) '" • ~ dnieuwe Upen nar, ~ .vo, ,) owee -
sche I'lo~.'''l'n mvt Stel kompleet, 1
Snij Machine, 1 Howartl's Egge, 1
span Tuig'eo met zl\ïn~uls kompleet,
1 lot gezaag le l'(lpt:her IIo,ut. 1 lot
Bamboes, I dl"le·ll'ggcr Kuip met

'. trap en "ll,kr l,aLt', I lot 'I'uinge-
l"et.\\.bcl"LJ',~ l!aILlilllll'll niet Urande-
wijn 1 nieuw Zadel L'U TOOll, 1 lot
Uien', :J l1l~ldBoor.en, 111 mud l'a;ats,
lot 'l'ilU:.nl'l"llluugeree(l:;chap, 1 KUip
zaag.

, . III. Huisraad:

BENOODIGD.

EEN onderwijzer voor de derde-
klas Gouvernement School

00 Mosbeah's Ford, distrikt Barkly
Oost .•

De o'pplicant moet in staat we7.(n
onderwIjs te g~velJ in HoliandS<'h
zoowel als in Engelsch, als ook in
muziek, indien mogelijk.

Salaris £'10 per jaar met vrije
k0st en inwoning, en de Gouverne-
ml'ntB toelage. .

Applicaties met getuigschriften
en Vf\~ lidmaatscuap der Nêd
Geref. Kerk, zullen worden inge-
wacbt door den ondergeteekende
tot den 4den Mei, 1~8.

Een ongebuwd persoon zal d~
voo1'kenr hebben. Werkz:Hlmbeden
te begiuncn da']dijk 1111 overeen-
komst.

lIet gt'wone ,..~~Ul'tillll·ut Huis-
raad, be~taalldl' Uit Kasten, Ledi-
kanten, Tafels, Stoelen, enz.

KOMT EN KOOPT!
P. I', LE ROEX.

Dempers, Moore & Krigc, Afslagers
Caledon.l "\pnl, lH~I:::,

F, J. RETIEF
Mark~plei.n, Paarl,

DE groote prijswinner voor lich-
te Hijtuigen heeft .eene onder-

vindinz van ruim 2·) Juren III deo ,.
rijtuig bezigheid opgedaan, en zlJne
rijtuigen zijn wegens bunne goede
hoedauigheid alom bekend over ge-

heel Zuid.Afrika.
.Alles ha.ndwerk (en van goed droog
Hout) en gewaarborgd goed te zijn.

t rijslijsten Uil. Portretten gratis op
asnvraag.

Let op het adres: F. J. RETIEF,
Marktplein.

Tel. adres: Retief, Markt,Paarl.

~--~-

BI'ELiJENBOSCH.
P libl ie kt' Verk oo pi~lg'

Huis en Huisraad
DE uu\lercTl·teekL'lllll·, beuoorlijk

c:c,la~tJo<l1' !DL'juttl', de Wed,
G. L. jlllHI:\a ,_,.1 "P dl' plaats ver-
koepen "lil 11.1 u ur lil de-n >"oOr)111J·

,lag UI' .
WOENSDAG. 20 APRIL, 1898,
l. Iba!' k(_;~th;.ar '\'ounhul::l, ge-

legen in Dorp ~tr'aat, hock van
Andrimr- :-itra,at. l h-t HUls bestaat
uit Yu~rk"llll·r, EL'll'-lllll'l', lJlltbijt.
kamer, -! Slaapkumcr-, gruotG Kun-
toor K,'uketl, IJI:;Pl'll", Badkumer,
B1!li~enkamt:r,. \\·agt.:llhuI~, ~tai, en
twee ~roote Pakkamers ell Zolder.
Het illll~ i" onder Leien Dak en 18
bet best bl" hall wde en gerieflijkste
Hili" op het dorp. .

2 Het >""I"lilde ku"tbaa.r lIU1S'
raad, bl',;La~lIdu uit Voorkunu-r
Suite: Piano, zeer ko,;tbaa~ Cheffo-
nier, Ka.ut-pr-l Tafel. luge'H',rkte
Ovale Tafel, kunk aat geslepm Spie-
gel, Marmeren Tafel met oud,l:rw~t-
schen t::lpiegel, Whatnot, laplJt,
Schilderijell, OrnamAnten, wat oude
Porselein.

EetkalUer: Telel:ik(X,pTafel, groote
Sideboard, Eetkalllel!.~ ~uite, Gipsy
Tafel, :::lpiegeb, Klok~ell, Dubbele-
en EnkelG BL'd~tedeT},Spring·. VGer
en Paa.rdenbaal· jlatra.,:;sen, kleine
en groote MarIneretl Kkedtafelo en
Waschtafeb, groot!~ Maholliehouten
Kleederkasten, ('omlllodes, Gang
RAk, Bureau, Dl'"k, Copie Pers,
Draai rroilette· ~l'i\.·gel.

BrGL'kwaal' GblSwaar, Keuken-
gereed:ichap, ' ::-ltOVl·,.Voer Macbine,
etlne hoeveelhel\l Karnferhout en
lUIdere Planken, enz., enz.

AandeeIen in de Distrib Bank en
Koloniule UI"audewiJo )Iaat,.;chtlp'

PIJ·
Paul D. Cluver, Afslager.

Mdeelingsraad, Barkly OOSt.
KENNISGEVING.

DE CommilS8ie der Vrijburgsche
Publwke ~cbool vraagt appli·

katies voor de betrekking van
Eerste Assistent.

Salaris £150 per jaar, met cene
jaarlijksche vermeerdering van
£12 lOs., tot op £200 per annum.

.Applikantell moeten inst.aat zijn
<ie Hollalldscbtl" taal te knnnen
u1lderwijzell. Plichten voort te
zetten up ~;) Juli, 18\)8.

Applikatie:> lllooten vóór 30 April,
l,')\),'), vergezeld met getuigschriften,
verzonden worden aan

K. D. McKENZIE,
Hon. Sec.,

Pub. School,
Vrijburg

TA~DllEELKUNDIG.

KENNISGEVING VAN VERHUIZING.

D
E HEER F. T. ABBOTT, Tand-

heelkundig Chirurgijn, heeft
zijn consulteel'kamers vau de Gu~~-
dian Gebouwen verplaatst naar zlJn
tegenwoordige Kamers in '

Jnta's GebOnWeD, 9a, Adderley ~trut,
DIREKT TEGENOVER·

I' lJ:\L"OZr:TA.NDHEELKl'NDE,- Cel-
luloid, Gouden Plaat en Stopsels
lipecialiteiten.

Fooien zeer billij k.
Speciale aandacht aan moeilijke

gevallen en mispassingell.
CONSULTATIE VliI.].

-

Waarschuwing.I
t DE onderget(.,>()kende waarschuwt

hiermede elkeen die op zijne
plaats komt jagen met geweer, met
of zonder honden, of op eenige
andere wijze overschrijding doet,
dat uie ~rsoon teu strengste naar
ric Wet zal vervolgd worden.

WILLEM BASSON, W. z.n.
W aschklipj ~aldanha Baa:.

Assisteu t Uevraag-d.

Sell u l 'lerkoo ping.

Tt:' \. , L·;: \I_·rk"cll: :.,.t "ljit' l'.lrt: ..,"
:"">\_'lJ\lt 'il .~d ;\i,riL 1"',1", iuJit'U nit't

,"1-0('11:'·1' .;··i,,-I ;--1 Ii:l\IIl" I. rt'chten..,r
<lwaluw"t.',II·: . IlIlkl"rc",r winh·lhaak van
acbter, h.dtma.all Y.III yoor ,10ui, recbter-
oor ólijJ. balfm'''1D achkr l'tl voor, en
rechteru,\r !.""d nWtilda!'t.

T J, STUSEKAMP,
i;cbtltmeester.

GEVRAAGD,
~ENE Twoed'3 .Aslli8t~nte voor de
lj .Meisjes School te l\.obertson,
bekwaam om gewoon onde,-wijs te
geven in Engelsch en Holland.ch,
tot Standaards iJ en 6. Beginnen met
de opening van de School in Juli
'\aDstaande.

Salaris £65 per jaar.
Copijen van getuigschriften te

worden geadresseerd tot 19 April

AfJt:'eli III("r",,, I 1\.,111t"'H,
Harkly \)""', 7 .\J.!ril, 1~'.I,'.

»lYisionaJ Council, Barkly East.
_---

~OTICE.
Pound Sale.

"I1Dbe soid uut (If the Ponud at "Tbe
Cav",;," Ull the JOth .\pril, 16:11'1: if

not previuDsly relellBt'd ;-1Ham!'l, fight
ear 8wallowtail, left ear square behind; 1
Ewe, l@ftear lIlip. halfm~n behind and
front, right ear swallowtail.

T. J. STEEN EKAMP,
POu.ndmaáef.

Pivillional Council's Office,
llati1-r ~ 7 AprU, 1898.

aan

Een Hoofdonderwijzer voor
de Holpan Armen School_._._-
APPLICATIES slechts van ge-

. certificeerde Onderwijzers
zullen door de Commissie wordeu
ontvanzen voor bovengenoemde OO~
trek~ing, niet later dan Vrijdag,
20 :Mei.

Applikant:en moeten de Holland-
sche taal kunnen onderwijzen. Ge-
tuigschriften vereiselit.

Salaris £80 per jaar, plus twee-
derden der school.elden. Geene
verdere verbooging. - Werkzaamhe-
den te aanvaarden op 1 Juli. Ap-
plikaties te worden gewnden aan

A. D. RU8S0UW,
Secretaris,

Botha ville,
.9 ~pril, 1898.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld BOVENGENOEMD ¥aatBchappij

van. . de bij de wet vereischte zal voor het vervoer van passa-
getuigschriften van bekwaamheid, !tiers bare echoone en-,geriefelijke
goed ~rag, van?e laatste schoo~- Ca.rs ellten Zondag wt verdere ken-
00UlDl1B81een Predikant waar sppli- nisgeving laten loope~ denzelfden
cant werkzaam was, en van lid- avond terugkomende. '. .
maatBchap eener Profestantsohe Vertrekt van Kaapstad van af
Kerk, zullen door den ondergetee- de Theater Gebouwen, Darlingstraat
kende ingewacht wvrden tot op 20 8.30 v.m.
'U" k Vertrekt van &mersét Strand, om..Inel. e ..

We(baambeden te beginnen ] "uur n.m, ,
J uni, 1~98. Zoo de Passagiers het wenschen,

&1.,s £120 per jaar, en de aal tuur voor Ontbijt te Durban Weg
schoolgelden van tusschen 30 en 40 Station worden toegelaten.
kinderen. Plaatsen worden ingeschreven tot.

Billijke reiskosten, gestaafd door Zaterdag namiddag om 4 uur ~~
kwitanties zullen vergoed worden. ·de kantoren der MaatschappJJ,

N'B.-De geslaagde. applicant Theater Gebouwen . (eers~ verdie-moetI sich voorzien vaD'een onder- ping) Darlingstraat ingang.
wijzers 2de klas sI>O?rweg ~rtifi- Retour Prijs 168.,
caat om tegen halfprijs .te reIzen met Dinner te Someraet StraDd

ABR. PRELLER, inbegrepen.
Sec. Sch. Com.

HoIj'l\o, Vaal River Diggings,
28 Maart, 18llK

be 'w.~,verdiencf Tol.·

l'EENNIS~hiedt hiermede dat
~ de HUur van bo'Vel!S6noemd~

Tol op ,dëïij1feg ~~ ~htevlel
naar Hersch~l-~bor h'et tijdperk van
Een Jaar PE1l' publieke veiling zal
worden w~1tOOht op VRIJl)AG, 6
MEI 189S, om J 2 uur middag. iD
front va«,:lttt. ~+ekantoor,
Aliwal Nooru, als wanneer en alwaar
de haurpql1ditiën zuUeA. worden
gelezen. .

~Op ~t,
I· ' N. E. SMUTS,

'.·'1: " /. Secretaris,
Mdeelingsraad Kantoor, \ ,:.

Aliwal NoorU, 7 April 1898.

110QfJ Onderwijzer
BENOODIGD,

VOOR- DK

n 1115 Publieke School te DaljOSlpkl1. d1st.
PAARL.

.APPLlCA '1'18 met getuigschrif.
ton van bek wfUlmheid en zede-

lijk gedrag, zullen ingewacbt wor·
den door den ondergeteekende tot
29 April, ] 898.

Salaris £150, met vrije woning,
(die ook ruimte heeft voor 10kost-
leerlingen) en tuingrond. Betrek-
king te beginnen in Juli.

F. J. HUGO, P.ZOON.

Gehuwd Ollderwijzer
BEN09PIGD~_

./ ',; ~,' ! 1;

DI Zlid Afrlkwsche 10tOlCulutscbappU·
KOENIG & CO.,
Agenten en Bestuurders

..-: .rl":J, .

Afdeelingsmad ' Ka.ntoor,
Aliwal Noord.

TENDR~~hllenfJ~.m inge-
waoht door -Gen Afdeelings-

raaCI vaD,;..Aliwal .N'DOJXl, 'Toor ,.,-
pAtatiq 'ei!: -,onderhood .:·geduredae

SA L ,-\H IS, de iukomsten der een jaa'r ~f, m., ',~r TM!' t1e volgende
:>GI,uol,g-ewa.arborgd op uiin- '. wegen:- '. .

sten~ £15 per maand, met vnje (1). Van BaBjeslaagw naar Wel-
wonmg. bedacht.

Applicaties zwlell door den on- Person,aii '<lie hiervoor' wellschen
dergeteekende iagewacbt worden t-tl tenderen.~i-den bijzonder gewe-
tut den I ;~J(lcnJuni. len Qp.heideit'dat ziJ vel'f>licat Itn

Applicanten moeten in bezit zijn gehoiJdén:~óm d~~~, van be-
van HIde kl8£se Onderwijzers aote hoorl~ik:e jv.~rkeeru1te·Q, .to "foor-
Z.A.H., of U.V.S., of K.K. Geen zien, en dat bij wiens tender aange-
aanvallin~s examen af te leggen. nomen wordt, minstttns eens per

M. L. FICK, maand dán ·weg moet overgaan om
V.D.M. te zie ... d&t! .,die- in g<>édQ' order is.

l'utcheMrooru, De Weg ~ur .zal,.. indieII. hij
Aprll 5, 1~98. ~.eenigen~id eloohte£lekken V~?t

. . die' naar ttJn~ mee#g. gevaarlIjkYAJ D. SPOY, IDRLIAM " GO" zijn; na .bUoorlijke ~enni8ge~ng
Vand'l Afsla(~rs '" A".fu ~.n den ~eOlltmktetH'" .~rnacbtlgd

_ zIJn om die ~ reke.g VAn den
!ti. ... ~ • ""'.' contra.ktan~l~' hersten~. De wn-.IMIY.' ' ders m~ ook. be~p. du namen
-- -_._-- van twee·~ dis lIOlied en ge-

• •• Le 'u, , .••.. ;) •.. u_. "c ••. 'A""" negen zijtr óI6-bbrgi ttditaan vOllr de I" N het ScbU;;;;-deD. ondergeteelrende
r> ..,. l . .,.." , '. h t -~ akt paal('-'l, t ",.:/: • , nakommg ,V~ . e . cow-r • waar· bevi,;t lIich bove.o ~n be den

r-'£~':"''i;.i:{_''.;., '\. van de VOJjUl.'.aan het 'kantoor van tij" :-i;en'Zwart yaius, wh peni,. hart
... C~., _ ......J { den Ráad:~ word8'Q..·.· ',ii$ien. • kol voor de kop, Wlt plek op dl! Imker

fi S· ,(1 U r; n Q en ~ bled gemerkt aan linkotroor winkelhaak\ I·'U' \1" I J, tf r\,· .d '.t~"';~1·0 ",,,, ,,·t/!?Kf!Z()Jn- van 'voor, omtrent li! jaar oud. lodieD
•• Jl' J....I vt, ., eD ·vUOf>,Ol_··lO . ,1l",.. 1J! ~ - nie~ ftIOet voor of op Zaterdag, U Mei

Gf,T/i:STIGD 61 JAR};.\' ; DJBJDti.l6d.T){J:liJll9~t 189S,-.fde .. lve verkocht worden op: ge-
~_ CI_ .....:. Lt DuUden datum. bU de IChniJuaal teCL 'n",~.c~r·,to:"l.J;!1j. en Klokt:I\lcn '&aD .. ual&~H"""__fl-~ ,gemer.. ," .'fT_'" ~ PadeDfal~!!,j,., RobeNon, om 10 uur • morgeIl8.

JJ~ Gdn.".,. JJ",ri. ..,.,,, •.,,- .... ."'''':lJI~~!' ,~;-J.,ld.,;t··:,·· P. J. KIES,
• ' . ; '-.1. "'ir". ··W.jL"'.sMUTS 8chutmtllter.

Gouden en Zilveren norolop bl, -, ::", .'!~". '" ... 1Ir'~ .. '· D.o.~".l. ~....U tltGlil
Voorraad aelloudeD.'·. "~..~,,,:Ii. (, "''''''~" __ 111. -_._~ .. "r'''.v-•

Bothaville,
9 April, 1898.

) : ..
OnderWIjZer

- 'Iii ' , -.
~:~J ,

BENOODlGD voor. cene wijk-
'Mhool. tw~ m'Qn, vaD. het

dorp Lichtenburg. Salaris, een
honderd en vijftig ponden per jaar.
Applicati~ met getuigschriften te
worden ingediend bij den onderga-
teekende tot 15 Mei, scbool",erk te
beginnen met 1 Juli.

A. J. S. PU TOIT.

Voor de gesubsidieerde school
te Coedgevonden dist. Pot-

chefstroom, Z.A.R.
BENOODIGD.

Pound Notice,
IN the Pound of the ~ndel'llign~d there

is beyond the lI.tiPUlated tUlle::-1
Black Heifer, whlte bflUy, lItar on fore-
head. white patch on left, shoulder, left
ear marked square la front, about 2 yeara
old. .lt not released before or on Satur.
day .!tth May, HS1l8. the aame wUI bertO:{ on said date from the Ponnd at
RoberUlon, at 10 a.m.

P. J. KIES,
PonnJmaster.

Robert<JOn, lJl h April. 189~.
. 'I'

B. J. PAHSO:\8,
~cc. Sob. Corn., sell UTBERICHT. Mosheab's Ford,

Barkly Oost, 4 April 1f~)3_----_--- -------

KoopTe Gc.,raagd.

EENE Algemecne Handelaars
Bezigheid in de Buiten wij ken,

vereenigd, indien mogelijk, met
Hokd of Bottel Stoor.
Doo eaqW bij A.B., dit kaDtoor

Ayer's ...
Haar.Verst~ker

GEnErur:uo !~

DR. J. C. AVER 4: CO.•
LoweU, ~ .. U.S.A.

v.. c:r.t:u:. ,ft ._.". e,.., ....... ,.",..... ........ ,,~ -
.......'.' • r -~

UI
B
~
bijl



vel kant Ploeg
",edijkheid, die er
II door dit patent
•'..nigsten Omslag
.au k t, dat hij lijn
l' prakt ische nit-
alleen hel kouter
I'1 pun oogenbiik

~\"(l()r blijft Tqor.
De wielen kun-

lt't beste materiaal
, Kouters, Strijk.

JOlten Ploegen in

&tCo.
:laars,
~D -
JCRSE,
nissie Agenten,
.annesburq.
I" t p\luliek in het
'Ilt \';lIlgL'l1, en te
c' WIJZL',

end Have.

,)" r 'JpeU,.te n.

LLET TRUTER."
!' ",fdlliarktmeeBter,

(l bt-ste Bak.poedel'
,W erke~ku proef-

m dut &ij een-derde
dan eenig and ...
aa.kst,l.

)YAL
AK-
~DER,
UT ZUIVER.

poeder die niet door
id aAngedaan wordt.
n van volle kracht
h:lar gebruikt.

Hak-poeder wordt
CLrdigd door

ng Powder Co.,
ORK. U.S.A.
l)e riood iga-~-
" van omtrent ze~-

I "owl. als drijver op

,:mzoek te doen bij

lEK E !{K, .1\ R.,
:, '1 rbooru, :\ t'wlands.

paraat om het haM te
bentlll1t11 .11 to nr-

• • ••
Versterker
,,; h('Jt,j vnj \""J.n rOOSf
,~" 1111,1.,;.:, en belet

. in ia.:t h.l.lr. \\'ordt
'.'1:~. \t'r\\ci~t (lf ~n~1

Ile ,)(l'~llr(1n~{·l!IM'l
lil [.(_'\\lflil'lt renen

". '(','n !::rvt;!. \V.ur

::-;,l.l_lht "\: er'" Hur-
,ndcrt.: p()mm.lde.s. tn
l~C \()llrKcur g~geven

I'"~ cl .li. door hccrcn.

~,...
(ersterker'
-\~F.r.RP POOR

AVER & CO.,·
, MaA .. U.S.A.
~~
IIH op , • .,.... :,

T•• ....ul""" r .':"\.
i

HUWELIJKSBERIOBT.

GETHI)rW() door 1,>s. Mullet, in de
\1~UWt' ~t'<lord. Geref. Kerk, Bree-

"tnUI k:,wl'~tad,-:\1. L. SMITH, wed,awe,
HU .! )aw,daagtt', ::illtherllUld, met. den
",.dU",'U'H'I', D. J. BOTE8 van Beaufort
W~,H

DB BREUN HALLsullen aiulermaa1'~ i~;op de
~ A -a::::)", 'A,~r'~rr~:~" . -:F~'1~11H'1'9\';').s::;-~..,.,.d:......,,~,;:.{~,H(i.I~i~!~;Imi

Woensdag ~~st., 20 d~i;f.DK~'~~.J;Alt~'~:!
j"'.'" ',. )lIcmA NtooWl'86~.' di. 'nil

TE 10.30 V.M.. ,,; "} rr,', woDiaJ jpá6t'fWáD&!IieD~itluU.1"OOr30 PRACHTIGE~'...:,li!l" IÏjne~, ).~. f!~)3.i'i .' .'

unerikaansrhe Eze"I,,·sJ,lj.~~¥i?::~li bee1r;'.tJtra'at,l, . . i,' publiek
ver~fl.).de on~i'V""
gOed~/~e' JIa.lIllJoiaal! ','Goede-
ren tIl,~I"'_iJfrl:;(..;i"",

",'I, .!:rk-lV........... '1,·,l.
Zijn' ,j, ~btig' cr4td<)1' 8eriefeiijk:

Wooialruir,r,l~tOin Biebe8k

Straati"'~. .~. SJaap-
kamera, Eetkaln8!j. Dispens en

KENNISGEVING; No. 55 VAN 1898.] . , ,:'~" Kom~u~.,e'bo~we...
Kaapscho Gouvernements Spoorwegetl't ~i-'~'i~

INZAMELING OP AFLEVERINGSSYSTEElt I, • lI;;'iR .~w ~HETG EEN bekend staat als het cc Collect on Delivery" Sy.:em ~eii~ltie' ~ w 'Oot
(C.O.D.) zal op de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen worden beteVlknd,~'~~ .. !!!,~~Otm eellt

'.-.'I' dIM' 1898 8 r e .4n~1J ml - 8worU me
mgeaien op el, .. . Wind Ól~·lhHet'é (Jm is zoo

Op het C.O.D. Systeem, zullen Landbouwers ID moor direkte oom- I ~~cÏllBat "e'~"
municatre met stedelingen worden gebracht, betrekkelijk het vooraion ~ llëIiéël\ropn~i' ~;';-; ,"l-
aan l~t8tgcnoemden van Plaats Produkten. enz. , l~11:-"J. ' 'l!' !r~:ie""'"

In t kort verklaard is het C.O.D. Stelsel als volgt: Brown te ~-;;~~""~Y' ... IlIa:
wenscht een kistje limoenen van Jones te Cookhouse te verkrijgen. Der- lP_<~:m~pl:t.d~u~:(ruiD8)
halve schrijft hij aan Jones om het kistje C.O.D. per Spoor te nrzenden. 1 dQ.l'!SclUinmel", do. ,\,', do,
,] ones brengt de limoenen naar den Statiemeester te Cookhouse, gepft 1 Extm. Melk Koe., ::.,~ i i '

den goewonttn consignatie brief, met een gewoon biljet, de waarde, zegge 1Zel;lgljVJ'J'ken OWL Jp~
lOs., der limoenen aantoonende, die hij van Brown te 9r~doo~ wenscht III_-Loa .. 9P-4.... :n,
gekollecleerd te hebben, en ontvangt daarvoor een kWitantIe van het ":U8':' ,
Departement die de hijzonderheden van het pakje aantoont. 1E tf.álfbl vi . d· rd

Het Spoorweg Departement vervoert htt pa.kket naar Brown/te 1 ~'Af I ~l~ eo er
Cradock, ontvangt van hem de spoorwegkosten en de waarde '8er 1 dO. Ka s;:n .• p r (~v:)
limoenen (lOs.) die Jones gekollecteerd, begeerd had, en betaalt 2 o . .Al b~ti)PV~ p
uver aan Jones de lOs. min 3d. commissie voor den dienst, of 9/9; het- 2 p~r Ve ~Igetl'

welk de transadi~ voltooit voor zoover !tet pnbliek betrokk~~l is. I Z~' l oor,. mO,', ..
Pamfletten, III Engelsch en Hollandsch, verdere bIjzonderheden i I t i'~~:qo ,,,,(I,

aantoonemlo, zijn verkt-ijgbaar bij al de Staties der Kaapsche Regee· 1 da '-';~-I . '.,b' (f;:; t, S ,0· O'er 8C ap'
nnga poorwegen. 1 do ••~b' ,VI'

C. B. ELLIOTT, Aigemeelll~ Bestuurder.
En' ei".Ujlt em '_veelheid

Huisraad, eD:, ;wa~ ;;<.Mfffr, zullen
worden voorg'éBrscb"t.· ,- .

. :; 'id" ~, ~7i~MY1~i.
J. W. ~99p'J¥ls}r"'.&/~.JI"a aget!!.
Vendu 1{abtoof, ; " ..II ".

.Ma1mesbllry. 13 Alirii,.11898.

DOO OB ER I CHTEN.

On:HLEDF.X op Zondagavond, den
lilden dezer, onze geliefde vader,

de. h,'~r WILLE:\!~n;I'HAsUs.MALBBBBB,
r; 1"111 Dr» keruHt'iD. in ~en I1Jpen OU~8I'-
,jn111 ,·,,11 ,II J'"1!11 vu .J maanden; diep
I.,..rrt·urd,
rit naam der I:IV.amenlijke kinderen.

KI.'in l)r,d'~D~ll'ill .
[',,,,r!, I~ .\1'1':1 [,'<l.~,

"T.~I ..\PEX in d..n Hoor. mijne ge-
(). II~f,j" rcl:tg(>noote MAGDALENA.DB
"11.1. Il,;n, (i>:eLo!'t'11 De Kock), in den
ou,I"nk'll' van dertig jaren.

ll~ hedro e- Ide ech Igenoot.
DAVID lig VILLIERS.

~uist gearriveerd per S.S." MONTANK." Zij zijn een superieur lot,
In eersteklas conditie, en inzonderheid geschikt .voor Boeren. ,Jong en,
van gemiddelde hoogte.

.r, J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers,
Kaapstad, 15 April 1898. - .

.. DI VILLlSB8, UlUGIIL.
. J' ,AfrU-T ~ba .. _ ~j-

re;)t!I'L ~.run. kOR .
1l4P+-'" pua, bw.-t,

boerdeif~, ...
J. J. TB.RON, Ar8LAGB&

10 April-Te GotlIIllaf.'~ w............
.... lemade baoe, boerdm~ ell&,

• W P C",X,AJ'8UOKL
• Kei-te Llebeelgtog.,~, ........ ,

........... .._ .... Ift.
UB U. IPOY,II(llSLllA.IUIOD,AJ'8L1.GUI
Jl ~Te DartIu'fille, ~- .-..~~=:'.---., ...........
J. J. BOnUI:TB It ZOOK Al'BLAOER8.

10 A.pril-Te )[Ilu.f'l'ler,~, _, oarken.

pl~~ de pa;U.r~;......_.. _~
CHAS, AD.Uf.I, A..F8LAGKB.

STAlrtl-Te DroItd,., hlt.gh, 1é¥Cllde haYe eD
bul.r_1.

P;"J. BOSMAN I:ZOON. AI'8LAOEUg.
• Kei-Te BrillbburJr, 80mereet West, lo.ende

luI.ua""" ~ .
J YBRD Pl!:NTZ ot CO., AFSLAGERS.

21 A,pn1-Te Wellington.bulmoad, CIII.
M. 1.. SKITH ot" CO., AJ'SLAGER8.

.27 ,April-Te BIata~. WelliD,wn. levende
ba.e, ,,-twerk en boerderiJaer-tacbap.

Dir ZUII>-AFRIKAAN.,.......,.
ONS LARD.

'\,"'r,Jhlll'k, Simousstad,
. I I .\ I.ril 1,~,1"';.

Uitroeiing un Klitsirnid
II!' DE

)1£11],;en Brandspruit Uit-
~pilll Il ingen.

rTE\ U!-;!{:'i worden hierdoor ge-
Ha.agd van pl'rsonen die be-

!:" !'I:: I.ijn het Klitskruid groeiende
"l' dl' \ll,lk l'tl Brandspruit uitspan-
)da;1 t«.u, Ili dl' afdeeling' Aliwal
\",,:"1. Iii tt' roeten. Hot werk
,:,~'I' .l.-u \\"t':'; Inspekteur te wor-
dt'll C!1't,ti~,'k"llnl, I'll d~l uitspan-
i': 1,11-.'11 Il' wordeu -choongebouden
do,'" d"11 ge~laagden Tenderaar
y,,,,r :",{ IIJd!"'I'k van drie maanden,
("I II': I\:lltskJ'llll1 te \lorden ver·
OLilll!.

T,'I!dl'I" mockIl dell undergetee-
kl'odt' \\I'I'lI\'IJ toeg't'l.o11den ,tot om
1" li ir \',111. \';<11 Vrijdag, (j Mei
1 ~'JQ, en lt, worden gellll'rkt" Ten-
der, Kltl~kr\lid."

Op last,

.:\. E. t)~ruT::;,
Secretaris.

AlARXTPRlJZEN.
IUAP8TA.D,

VJlOIIG •• .LU'!.

U Aprill8t8.
• L 11.

AptIclOll
1Iet«.
Kool'
lieDdeIl
lieren
Hoeoden
VijgeIl
G.........
Dnal_ .;.
l1it011
Aarolappeie1l
Palat .. _.
P-"Il ...
Pompceneo
Kweepeatea
r....u.liee
W.IdIe"'''''lletl ...
Ealko"Deu
ZlllUlemoen811
Gausen ..•

o 0
o 1
o 0
o I
liB
o I
o 0
o I
o I
o a
o 8
o 3
o 1
o 0
o 0
o 0
u 0
o 4
o 6
o •

8
I
i
6
o
6
9
I•ao ....
6
2
li -.-" -It -o
o
8

o It •
o I ,
o 0 ti
o 2 ;
o 2Il II
o li 2
o I 8
o S 8
o 6 B
o 1 II
012 6
o 6 8
o 7 9
o 0 6
o • 9
o S t
ooIt
II e 6'
o 6 3
o 0 0

Kaapliltad, 13 A pril, 1808.
\' I,·.· '_._ I :.,·1 ;\' III [DOl'.

. \"" \ ... r,I, ' ,\I'ril I,'.·,~.

De Ko! Jniale Brandewijn Maatschappij
BEPERKT.DeWestelijke Braad Assnrnntie Maat-

schappij Beperkt. DE AIg('mpene Jaarlijksche Vergadering ....an Aandeelhoud15rs in de
Kolonia.lo I3randewijn Maatschappij (Beperkt) zal gehouden wor-

den in do Stadszaal te WORCESTER, op Woensdag, 4 Mei, aanst.,
ten half 11 uur 's morgens, ten einde

(a) Het Rapport van Direkteuren, en
(b) !Jc Staat Rekening voor het afgeloopen Jaar, cimligende . 31

l\laart, 1808 te ontvangen.
(r) Nieuwe Direktcl'rell te kiezen indeplan,tsvan <le hoerenP.J.van

der Mer"'·f.'J P. L. le Roux, en G. S. Wolvaardt, die a£trode~ vol-
genl:! Acte van Overeenkomst.

(d) Auditcurpn te kiezen in de plaats van van de heeren F. Linden-
berg, en '1'. Roos, die echter herkiesbaar zijn •.

(e) Voor algemeene bezigheid.
Voor de Direktie,

H. P. DU TOIT, Secretaris.

Veel ...
Vieli""
alieliedleel ...
bferkoom ..•
Zemelen
Haver
Voer ...
)[af ...
Uieo... ••.
Aaraappeleu
Boter per.Ib.
Ei.ren
O-n
Bamela

• L d.
o 12 •
o 2 H
o , I
u 0 :It
o :I 3
o I S
o 0 66

AJm.lappelen
.Appelen
I'eenl. . ..
Kool
K.....,perenr- ...
Poa~

o II ft
o :I 8
o OIO
o 0 Il-
o 1 II
o 0 11
o 0 4

DE 'mdl'r!l'tl'pkcndt> zal bij g-e-
1.":.'nlll'ld \'all dL' vt'rkooptng

y,l:\ dl:l \\'l'!. Ed l!et'rO.J. H,)RAK,

Tr:

i ,_,

401&lX"~~.""'~kk.n.,l:a.~W .... l~tuJ..
20 BP.... V~~_('f,. fl, ,

--.-ql)
OP

WoenSdag;l/a~n ZOSten April, LSo,
.'Ol ' 3 'URE I. DU IAllOOAG.

Zullen ,bq~~g~elde';B~I:~n, e!l
Varken!!; alti Ta oendlltaÁ.IJse condi-

zijn, privaat worden verkocht
op de!Rl;la~ ran d\(,lfh\~et\rpHEL
.E mrER', 'naijij Wen\1l_Kt3lt. .

M~ 4" 811fil/r & C~,I Afslogers.
Wellington., J5 April •.li98.

KnlBERLEY.

Ul..UI \ NVILL.~, (VG• .wA_Ja_.c.ca-cd Cb.)

t 5 April 1898.
£ a. ti. .£ .. d.
1160000o 16 0 0 0 0
~no 000
0,19 0 0 0 0
060 060
o 13 0 0 '0 0
o 6 0 0 6 0
o 7 0 0 13 0
o 5 0 0 13 0o 7 0 0 15 0
o 1 0 0 0 0
026 000
000 000
000 ouo

ui'

Vrijdag, 22 April, a.s.,
persuordIJk te~t'nwo()ruig zijn, om
a.1ndt','!ccr!lticatt'll lilt te r'elkt;ln aan
lJ.alldl't,lhl)lIdt'r~ te D\lrbanville en
.Koebl'!''' ,

0, j á, \ .\~ PEt: Sl'uY,
~ecrot.ar·il!.

Worccst€r, 14 April, 1808.

X,B.-t){' ,"olgpn\le h€'f'lren 7.ijn gf1nomin~enl aiR Direkteuren:-P. J. van d,er
Merwt' v,",r (;ouJini, G. S. Wolvaartlt voor Montagu, en P. L. le Roux 'foor
Tulbagh,

Aandé('lhoutler~ Ilelieven kennis te neml'n dat het Aandeel Register zal geslo-
ten won1cn' van af :!I) April tet 20 Mei, beide dagen illiesloten. zoodat er in dat tijd·
perk geene aandeeien zullen worden overgemaakt.

Koloniale Weeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ,

No. 4, Kerkplein, Kaapstad.
POSTBUS 142,

Td'::"\lf ~rr Kabel a.dres ; .. FIDELITY,"
Telefoon Nc, 160,

Elektie.M'Ll.uicipale PORT BJ.iiuxrB. "

KENN'ISGifVING.
Kaapsehe, Afdeellngsraad.

---/1' ,

ROUIlOOP, '.~~U,G~

HIERDOOR word. f 'l:Jefend ge-
steld dat deze brug voor Tra-
I . r I I Jfiek ges oten IS vaLH IU unr v.m. op

aanstM!UdeiY MaaDd.\g', den 18den,
tot 6, ~ur n.ill. op Woonsdag, den
20sten lleze~. • I 111.J,'l r, ~ , , ' ,

<, ' op luti""'( : "

H. r'. lJ. WESTHUYSEN.
Waarn. Secretaris.

Anteellnaaa:.h Kk.toot( gIf i !" •
!;~,St. Gqo~).~t, .. I '

11 Aprtll(JIjli ,j; If I , /

24 ArKI!., - (Per {e~) ~..Kr .... beden
l(OOdecompetitieop de wolmerkten 816 balen wer·
den .erkochLuit een totaal .. Il 431 tepn de prijaen
~ 'oM .week. 1)" ftrtoo.injl .loot.iB' ba..
" .. :.tllle (Uitten~), ~ "Roee",
die de oc"'", pri)8baaldea op de lelltooo8tellilll,ea
die I. 4fd per Ib. baalde. . ?",ven b&len,die deu
tweedeDprij. behaalden e. pmerkt .. aren "lJaiay",
bcb~(I~D' 10 4'11. Dric baleDKaroovetwol,'lUl
4ea.:IuD'·G. C. Jac_n, w~ eente prij.....
1~,~!I<l, werdeII niet t'el'kocbt .erklaanl tet;n
&f<\', 'lito( \aIlr"' lot h'!l ren a&IlRebodcaWill Il
b&ieo. ..... -er: Iware l!Il .. nderice Tetwol, die tepa
Het verkochtwerden.

K~1l1p. R6edo olifanl.t"mde,1l..erdell hed"" .....
gebodellmaar daar er ~_n lJe.ftldlsend _DOOd ....
werdelllij r.erugetrolt&cn. ,

iJeIIé' '_ de <ocw.., 'ftIl'loop,ag .. n de week,
~ de_tiedapn.

D.
STEM VOOR

F. BOSMAN,Opgericht 31 Maart, 1846.
OP

Dinsdag, e.k.,
PROGRESSIEVE

Ka~'itaal
Re&'rve Fonds

£2b,OOO.
£60,000.

van
F, ':t-r:,i,pITj :11cn, u.l. ... t< x L'ClIl.e tll"'eu.AJ III i lli~tt'U.
ft· \" ·.,:.:,h-n. l 'll'utUJ"'P(, TruMtL"e1l yan
! ',,,,,, .-nh'" Jl, '<."1,-1,, el1 ul1der Huwelijk8-
Y<x,'l \\'\..Irtleu. 1n~I'ekt(Jr:oi. A'"'ltignt'6R, Agent ...
.'[1 \ ,Or In;.:e/.l't1..:nt'1l eB Siet-Ingezetenen,
1"" • .t.lt'''"'''' "all I)nderl''l>fe Maat-

tiv'~~'~;~'e"~n :~.~I~:'r~~ i1lLerban-
den, Wis"els en arldere~ ....,-rr'Jlden,

Voor leening van Geld op Eerste
Ver~clf)den >la~ Vastgoed en andere
"ocd~e~c;urde Securiteiten, het Be-
I"~hen ,a'l Kapitaal, den Koop en
VerKOOp van vastgoed en ander
E'gendom.

DE
Voor Bezuiniging.

Onbillijke Taxatie.Geene

f 1:
I ~ \';
\1 1; 1',\·

F, W :\[111.-.
II ~I ,\"'f."H,
t: J, E" I

JiL',.'1 WELLINGTq~.
HET GENAS KM.. lA, J"I.EN. i"(J"AL DIEPEB EN DIEPER.

I Belangrijke Pn~!ke vertooplng'r :!. ,.__, •. I~' i ~. U!!: d!~~=~::'':ec~~p~~~
v~ erkooping Woensdag. 27 April, 1898,1 MI~~~~=~~~":w.; ~;::Ug::~li=~':D k:e:e. :::~

E's Namiddags precies, om 2 ure, de ROede,uill1fel'f,\lI,8' ~f ~ïi.EI1.iiATI- emw. In korte woorden zegt het rap-Vee, Paard ell, nz., 7 AL de onderget.eekende die zijne ~U~ ~3~~fa::I~I~:n_~ h':-w~pOi(i Wij hebben 'DOg meer geld noodig.
~ plaats uit de hand verkocht ISCHE ASrrHHA._ BlHfmu,TlBIt.. n,e"dividenden latri'nog ep zich wachten.

TE KUILS RIVIER. \heeft publiek uoen verkoopen aan IOOht "erlichtiug van vele beroemde ...... "De direktenreD tU!Uen voor het kapitaal
zijn woning te Irondige~!n p.tV~~."~ ~~~ ~ der JDlIat8chappU 'iIoor eeu on een half

vinden en ,bad In mIJD ~ ..'1 lUl. _1"'" UI milliOOll gewone aandeeien tt' vermeer-
BLA A UW VALLt.·! meMclu;tljW'fHik'lt'a&mh~~~datik &WitntATlq:URO pn"",-;iD... dereD, waarvan 2:~,OOtl .Iaw,lijk aan de

De v,)l);cnde gooderen- , siJn 81ij~ N~ifia, RIAA.,. .: f. "" ;pijllen .nwoordige 8&Ildeelhoudftl'll pro rata
I.! k '7 L ~ in hnnfd .n"'~. ,.ich~ v, ..weneu, ell het tegen £2 per aaudeel zullen worden ge-

4 otu vaten van ti en egger&.., _,. • d K·d'·uJ. '" bod" D' . 1.1' f 'd' ijoieuw8 is'v. 'wij .. : nil ual' ou- ell. It 1. a ..e In ormahe le 'IK
Pijpen. 1 Brandewijn Ketel corn\ ~ VÁWlmJoT.mpér!.heU...... w-d hebben. Waarvoo~. het ,vld noodig III
pleet, 1 Tra.p en Onderbalie. 1 PeriS . u 'I'aII ,Ilie wotlUdijlte ,,~jp,"~ llit zullen wij wel later hQOren. Intueecht'n
Machine, Trechters, Emmers, Man- '" " we...~~ h~ n~ ó, e~ .ne het na!;lst m"n met belangwtelliug: Is dit geld
den ~ ~ b"',"'ll,' ;het ~, , ., ~ .. nodd'jJ .voor de -wone administratie van. .~ 'leer J:':COIi 'VAM ZIJL T&1I;vJakfoDtem ti "'-

VOO R T S : (3 lib. ftD S"juabll,*)",~" ""_ vu het land? Hoe lang Uildit leenst.el8e1
2 Kap Karren, (I Aft;laan Kap)." eeD .ch\~UllplWilllfj""" na"'· om de gewone loopende uitpven te dek·
Open (lo. (op Veeren). 1 Lidltc matiek '-, Jit!h~ NtIoi~':,~ dju Ill .... kt-I' '~og voortd~rq, VOO~jlt het gel?be-
Wa.gen met Kafbok Leeren. !! puar MelT. V......~(ii.lI&IJ ..ui, riiNt MD erger.... ,ij!:h!l.l t1Publielf' fJesinc a4eerdochtJg te

V T val TaIl"K.A,n. Zi.lr.tAi,"iliiciibdj bet __
Achter Tuigen, 1 paar oor uigen, men. De"~ do.ia BHlIWlATICUBO w.\'\~'iJ1.!, Heeft men 1IPlDl\."eendeel van
I span Trekgoed voor 10 OS ,en, 2;' deed ~~ lijd_~ j",ge~ ...__ .Ia~ aD d~'!Mn hestemd OlD de IOl$devergoe.
Stellages, 1 Ploeg, 1 lot Zweep .edeclJD w..,t, ,~~rt.d~,., ~ :li~ de TraDi._:. fPf.r;en ~,~B80 ••
Stokken, 1 Voer Machine. 1 'rrek- hoewel da bueJl eD vpeDdeil ..w.. dM iniif"'er mede le bé· ut
zaalZ', 1 Druiven Zed, 5 Zt'isen, 1 sij Diet v~iJW das'lrij ' _, Het zal on. ~ ,. oDderen. indieu

" MJ """.---~. "D.AjUl~ d.1P'!PI- "'iJ niet binnenkort hovnm, 'Jat al deCultivator,1 Schroef, ee6.lot Graven, L--h.. .1- D' ~ ,'ttOl7BQ"u
,.._ • '-', - j ,_ ,,. , nieuwe aandeeIen ,retig zijn opgenomen.

Pikken, enz., enz· PILLEN.. .
V :El ..,. D ..,. ..,. _0 0. oud• ..., Vl~ Da'WlIilfj'" 81" A... De geldmannen die in de Gechlll'U!rde- ......- 1J'8Id~""''''~ .~t,;~' •• ~_~ maataehappij betrokken 1dPI, al i8 het ook

2 Paar geschikte Kar Paardep, 3 n!:=~.A..~~~ ...IJWI.l~, mIlJ( ~oo~ IIpeculatie doeleindCD~ zullen
melkgevende Koeien, 12 mooie, ~~IM~~~~=':f w~ 1 ,"rgeD, dat.. de aaudeel~1It lIOO

V arkens. ~rtIi~ . l~'/Q;J _ ",.td wordt, dat de wereld den Indruk
EJ:NDEL J:JK.: . J'C1NEI!('~o, er~gtt. -dat de. maatschap~ nOf pheel

Het gewone 8880rtimtlnt a\lis~. ..,C.:.I:..l!.I... DilA-AfIift ''S't9~ 1I01i«l 1••. De dlrekte~ zijn soo meD-
en wat •• nI.r ,al aangeboden w..,t. f...r- ....~~..i. def8k om de tesenwOOrdigtt. aandeelhoa-
en. 1Ieb~~~~ •.• ~ derI een boD.. te bieden In den vorm

J. J. HAUPTFLEISCH. ftIe~-r.;*.:'.a.. ,.• .;.~weUDd~,oodeJ'aellloopen-
M. L, ~lUTlI &'i CO .. '~.~W' ~'* Wlot.....' CJIa· ··m.vktpi1a. ,;~t".peei, DaRWlVk
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DE heer J . .A. A 1'10: ln(\:'>I)'i zul doen
verkoopen ter plaatse, op

\Voensdag, aaust. :20 dezer,',It· Trl.k I\')llit IWr'liktnt
_....... ["'I ".11<\. \ ,,1; "11'11"" dadl'll de

TE~ 10 rUf: \ ,\1.,

.j E(rsteklas Rllins, ï Slacht O~~en,
1Ui) Vette Schapen en Kapa.ter
Bokken 10 Mooie Varkens, 60
Hoende~8, 500 Raver Gerven, ~O
mwJden IIaver, 1. Eer3teklas )!elk
Koe, 1 ~\f:ila:l1l Kar, l'lIZ., ('nr..

J.. J. lIofmeyr & ZOOII, Afslagers.
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Koloniale B~andewUn 'aatsch~ppij (BpU.)
KENNISGEVING.

Voor Paarl en Stellenbosch Distrikten
I. IV

I ,E 1/10 Brandewijn zal van af
J....) heden worden ontvangen aan

I)l.I, ,j,,,! ."Il,jpr~"tt'ckL'ndl', :!I) het Pakhuis van de ~1uatschappij te
) II'ill'!tll:!,1 \aal"li'll, g'l'lOuten Lady Grey Brug naast de Berg

~·uJr ,j .. 1(::,;, !l'r)""t. \' our verderf.' Maatschappij.
Dljz:OlJi.lc' . ',lell du" a.anwek !.Jij Brieven tt! woruen geadure8.scerd

}'[{.\\K \.\:\ XIEKERK, I '. D. J. A. ns DI!R SPUY,',
LO\lwenstelU Paarl.

Dur~n Road. U .April. 1898.

UIT OE HAND TE KOOP

.I:~.,..,~ De Brlt.&che
" '4iartoe Dood,,· CIM da ..... • eeD dUttereade oveinriJllIliIui

~..I&rea ..u eeD fI"OCI' .. tal DiM"..... EngelaDd heeft
__ op bu DUal JDOeMn aemeD, ICheiciae 1!l1lrope_ .. IIIlCJt!lI'dlb8l1'_~,.

.... cle poo&e undeelboaden, CIa& at ~~lUICh uit
hu ... YeI'UlIDdereD en eeD mooi.,.· <ten generaal lo 't .
~ uU de tnnaktie makfJII. til eeD mede wij ODe TUi harte ~~!!~
der ·EDpIlCbe bladen _rd Iliet laDS po Fr.m.clltm .pl't'ken thau-
ledeil een oppaf gepubUoeerd .. Dtoo- aeldlq ftn deD dood vaD .......
DIlDCle, boevele aHDlteelen de TOOI'IWIIIl. élon, en bflt lUkt :dat men ~ OP.
• MbdOt'lb01lclel'll kort 'fOOr eien JÁ." claarbeeD li. . .
i!O.-IDVSI vao de bAud zeiteD. H. pu. He~14.
bliek weet vtm dIe diageo niet., voor dat
bet talet te laat 1& De lp8Qula&enr In de
aaadeeleomarkt beIahoIlwt dele lIIDClee-
In IIeohtll al. ~. fill ""t de
ip8CUIa&ie bedell aleoht uit, morgen hoop'
bIJ beter te ..... 11.

Dit II eob_ Diet de politie vaD deu
Daaa of de 'nODW die eeD betrekkelijk
klelo lOIIlJDetje relda bijeen heeft .....
meld, fill 4le DUI' een wiBlltpvende be-
J.eaIaI erftIl uitliet, om eell on~J'lden
01ldeD dat te kuDDen alUteD. Due lieden
bNtudeerell niet VaD ac tot dei de
marktprQ ... , maar wel de ~
dér maat.IohapplJfIll eD de rapporteD die
ftD liJd tot tVd omtrent den toe.taad in
't land .. If repDbUoeerd wordeD. Dele
IiedeD nUm mtelndellJk bV eell eventu-
eele iDllOiveatie IUden, en hoewel het 't
4o.t VaD. dm epekulat.eur lI-om 100 ,'Veel
laDdeelell mopllJt onder dele Heden te
pI...... a, OlD hun kODtant geld ervoor te
krIJpn, toch dreigt.oor de maa_ltappU
jultt lo due richting het grootate gevaar.

Gesteld deae kleine, en, om 't 100 te
noerUn, OO/j(J fok aandeelhondel'll bemer-
ken, dat de Gecharterde kliek haar haJ-
den in hun zak hebben, en &e"I dieper
en dieper inateken, U!rwijl die kliek zelf
zorg draagt, dat zij zich zoo veel mogelijk
'an alle geldelijke v"rantwoordelijkbeid
oDttrekt,dan breekt de dag VIUlwantl'6U wen
en afrekenlng aan. Het kan zijn dat alles
nog zal recht komen, dat er rijke goud.
mijnen in Rhodesia ontdekt zulleu wor· Jl)II~ STl'PE!t. E.<Q .. JIi.,
den, en dat de lIlUldeelhondel'll een mooi Doukst40ill.
dividend zullen krijgen door de ;,0 percent Dt!ar Sir,
op alle mijnen in Rhodeeia door de Char- 1.111 obliged to yon for your kind Invitatiaa

to .ttend Il meeting of fume", al Bo .. e.doIp, ,
wred.lJlaatAlchappij geheven: doch de kan· &Dd I lIllICO "'frT'8tdiat • previotlllud ~
sen wo~en al minder en zwakker. Eenige enrragemem pre1'eJl1ame from doiDt 10. It ia,

1 however, not lO DeOO8IIIU')'. IlO I b.ye enly • few
jaren geleden wi8t men niet vee van het mODth. ago ..iaiied the constituency, llDd ba ....
land. de rapporteu omtrent, den mineralen 011 more th.o oDeOOCUiOD,..,.,.,ndyreceiyecl
rijkdom war.,n zoo rooskleurig a'~ meu from tbe farming portion of the oo_IU1it,
maar kon verlan"en. Men wacht nt Dog ex"""",iolll!of ooll6denceaDdof thanb for 1111.... ...rvioeo.
toe te vergeefs op :le verwezenlijking dier A. you ..re .ware a si rong ops-ition &0 DIl
heerlijke droomen. re-election IlO your member ill now bei.Dg 01U'I'ieiI'

All! mal van :le Gecharterde maat. OD. I ...ioh yOD t.o make DOerror. ThiI_
grounded OD tbe fact !Pat I aad my cou..,.

IIChappij .preekt dan behoort men niet uit Mr, Molteno.&l'e strong opponeala of the _,.
het OOi te verlieaeD, dat. het 8UCCesder .ad ..orb of Mr. Rbodes, aod l>ecaue w.

lat' t k d' f believe th"t the future pea<>e and pmIpel'ity olspeeu le van wee onze ere lOgen a· 80DthAfrica depend Dponour livinc in frieDd-
hangt: (fI) Zijn er ltetaalban! gondmijnen ship with tbe li.ter S~teII aCJ'OIIII the orutae
in het land? (u) Indien zij al mQien be- and Vaal River, we .. ,,"' and .... totaIl,
IltaaD, zull.n de aandOtllhoudeMl geduld op.,.,..,.I &0 the policy of e~ ia war OD

( Inch. queslliOll.. "The Drifta' •• ad we ~
genoeg hebben om te wacnten, totdat zij IUpport tho polic,yembodied in wbt:& ja Imow.ia .
outdekt zijn, en zal het publiek vertrou- .. tbe "Pea"" moboo" of Iaah_ioa.W.beJine,l
wen genoeg behoaden ow maar altijd that Mr. Rhod.. b,. bill acw aad ,_sq by Ida

1IpIIlICh.. hu atirred op • bitter rue f.e8IhtI.
meer geld aan de direktenreu te geveD? aad tbat ho haa by hili treachery apd by bil
Maar zelfs indien dese dingen ten gnn8U! fl'lllldDlent atU!mpi to deceive the Eaalilb
der maat4chappij uitvallen, dan nog blijft pDblic by meana of. letter with. I!oqzed .... '

rendered him""lf unworthy of the coa6il_ ot .
het U! bezien, of de eigenlijke ontginneMl eitber the Doteh or tbe Eagliah ROeI iD &Ida
der mijnen tevreden zullen zijn met de:..o OOUDtry, .
percent aan de maal8chappij. A de.perll'e aHempt W;iU be made ~O poiJria •.

in power &pia .nd if it ill .aoadul, _·1IlIIt c .
Intu8BChen gaat de groot" IIpeculatie> ""peet a 10D, period ~f Il-t _ U-bW.,

voort. Wie sal Zl'ffllen dat het een veilip You are .. ked &0 vote for • g.m.Jecnu wbo il
speenlatie is, of dOlt hare kan8en ver- • director of De Been and a re"""'tati9. of

tho.e capitaliata who d_piH the farmer, Uld·
beteren ~ .. bo WMl the .. orking lDlIllpoliucaDyfor tMIr· '

Niet lang geleden verklaarde de heer own encb. '
R . d Good H H II d ij I - tb.t aecuaatioiJa Ii.... be.-BODES In e ope a, at z n made .. to my not haviBgdone ~ytbiDc for " '
ItreV1ll1 ill, Rhodesia bij de Kaapkolonie the colll!titueacy. I _reely Ijk. ~ 00_ &idi
in w lijven, én dat hij daartA>e een "pro- 110ft of IICCUAwn.for I bold that a __
gr_ieve" meerderheid in het parte- of Parlement hu lOme higber dut,. to ~

thaa •merely to -.mble f~r PdtI
ment wilde hebben. En ala wij niet wa- from the treasury. for the, locality
ken en werken dan zal dit ook gebeuren, be re~ta, .od I do not ~ to iMaf&
en dan zullen de arme belastiogbetalel'll your lJJtel.noe by taJIriDg to VOlt ~t lIICIIt
VIUl dit land moeten opbren-n de BOm- projoct.a at! a railway frOIil Cape tow,o '? ~....

-- 'lualaud. You may very weJJ I?e .~cd
men di. de Gecharterde kliek thans door the lOrt of hDlDbur ~t do thia. la 00IQ10G
aandeelenmarkt traul:IBkties nit het wmeu how...er to m,.u and mLco......
vertrouwend Bril8cbe pnbliek weet U! preNnl and put, I may point to • ~Iiae, to the sraow for road&, .ad to _y lIliDat
krijgen. matte..... nd I may rimind)'Ou tJaat ibJUaah

''"' dire faminee by p1i~ aad priqte do,...,
.. e ha..... !riven, oot without 1IIJeIle1!II, to--.
that DO one hu perisbed frOIil ~t, &lid dial .
)'Onrtocboole h..... Men kept opm: t ba... !'eo.',
praeated yoa now for 't.. enty y.r.. lt _for
you to .. y whether YOn ba.... had ca_ to be
ulwned of )'Onr re~at;i". , .
At any rate I h....e wied to ldo my daty ,

hOD_tly by y\)tl llDd by tbe country and hPe ,
doue 1IÓ without any tbonght of ~ Itd-
vantage oe ... It agl'lllJdiHawllt.. I ~
conclude witbout es.rn-iag myiptitude to
the CODlltitUeoeyfor the ~ libeybave al-
waya rrhoWtl me and ror the ClQJifIdeaoe"-'
bave hitherto repoaed in my judi_eot OB pa-
Wie .«aira. .

ALL.a_L.~.
Zen knLoht.1ge bJ1etvan ds. Kr1ge.

Wij blijven den heer Paul Myburgh en
zijn Cape Times.pomper dankbaar voor
het onderhoud, dat zij de wereld hebben
intrezonden, daar het zulke krachtige ge-
tttigeni8len ala die van "Anti-Rhodetl" in
onae vorige uitpve en die van dB; Krige,
van Caledon, in de .. , heeft uitgelolrt.
Het i8 maar t~ hopen dat ODzetijdgenoot,
die genoemd onderhoud zoo geredelijk
publieeerde, zijne lezel'll oot iet. ~)lD deze
brieven zal laten le&en.

Ds. Krige gaat op hel kwaad direkt af,
en noemt dinge» bij hUDlle rechte Dimen.
Hij waal'llCkuw(tepn dedreipnde pInto-
cntie of geld-macbt, onder wier heer-
IlehaPfU wij van on .. maatllChappelijke
vrijheid beroofd mien sijn. "EeMlt WIUl-
neet dl' beer Rhodee-met zijn lilltige en
1,'t!JYMrflijke politiek-die den ondergang
van den AfrikaaDder en de republieken
beoogt-ophoudt, kan Om Land op zijn
lauweren gaan ru.ten; maar vóór dien tijd
niet."om Land waardeert (le .. bemoediging.
en wij gevoelen, dat .lechts de ondenlteu-
nlog van mannen &la da. Krige het kwaad
dat wij vreesen tan afweren. Ds. Krige
werpt. de beachuldigiDg, dat hij den heer
Rhodee oodt'l'IIteunt, met verachting van
zich, en vraagt met verontwaardigiq, hoe
men Iemand kan vergeven, die geen
greintje van berouw heeft getoond, maar
door lia! en geld voortpat om zijn een-
maal mitlukte poging ten uitvOtlr te bren-
gen? Onder lt:ulke omatandigheden van
vergevini der misdaad te I!prekeD, is niet!!
IUldel'll dan zich med,,-tlChuldïg U!maken
aan het 8noode kwaad, dat gelaakt en ver-
oortled.l behoort U! wordcn.

Men Jele den brillf vau ds. Krige nauw-
keurig ua, want er straalt etln gezonde
geest in 1I00r. Zulke brieven hebben In
OBze dagen, waarin men zooveel vau die
ziekelijke moraliteit ziet, gekweekt door
geschenken welWe met bij·oogmerken
worden gegeven. bijzonder veel waarde.

Amerika en Spanje.
De oorlog dreigt nog, de voorbereidIlIl'

len worden voortgezet, doch het gevaar
schijnt niet groot. Dit althan8 is de
indruk dien wij van den toestand van
zaken hebben ontvangen. Men draait le
lanll. de gemoederen hebben !.ij:l om af t~
koeleo, en de verolntwoordelijkheid van
een oorlog ill ,te groot om er zoo mUl' toe
te besluiten. Bovendien la Cuba maar
half gediend met. de twlechenkomat v&o
Amerika, en de ijver van de Amer'Jman.
llehe jingoes koelt ook af, nu het
geheel onzeker wordt, dat Cuba, uit de
handen van Spanje gerukt, zich in die
van Amerika zal Ol'erg"ven. Het Ame-
riltaanKhe congree beeft den president
de mach' gegnen geweld te geWulken.
doch nn dat Spaoje een wapenaWatann
lo Cat. pproc1ameerd heeft, IIhet heel
~aUJk dat de moeiltkheden lIIOn-
d... oorloK aullea wordell biJreleid. .

Latere lleriob_ meJdflll dM .,. oorlOlJ
"wella ~ .. ~

Kr. Jlerriman inDutch.
THE ORIGINAL COPY.

We deem it.,_", IJJIdv the .peaiaI"
_a-. to pobli.h UIe oripW lCOJl1 of Mr.
Verrimao'a JetMIr to !Hr. Stader, oae oU .. "
coutituenia, wMob .... baaded '" ... '=.:1Vr. llerriawl,OII lhe ty before _ pa' ..
the Dada WaDaIatioa. ;ID _ qurten ...
fua, aod, ~lne to "y, DO end Dl WCII1IaI.i
politioal capital bave heea lDlIde oai of dUa' ,
1111~ Dutch Xerrimao letw. Why tile
wn\inr of a Du!.chletter to ODe of h_ DIltoIa
A..fri~r constituent. ebould bei coll8idered
aucb • heinoul political crime ..n:the part of.
Xr. Verriman, while m$ like the gOYeraorve
applauded for ,,"ery Dutch word they uUer,
,._ the oomprebelUlÏooof any oi!dinaryllIlIIl
witb comDlOll.. DIe. Oar!'Md,," bted oot ba
told that the letter .. baaded to .. , ,.. iD
Eagliah, and that it w.. traD8I.ted. iDtonu..
iD our office. Mr. Merriman'. lelter_'"
execlleet readiDgIhat • tIeCOodpablic&tioo--aa
i~ origiDaiform-'-will 00 doubt be fDlJy., .....
elated:

St.ellenboeeb,
31 Much 1898.

LET WEL!!!

Het werk .oorgetoehreftn TOOt whetboopr
UAIIIfIO ia d" gesobiedeaill" la: de iIf~
YlIII Zuid·Afrika, door dr. TbeaI, uilijave ...
Jllta, 1807, (Martinus Nii~) ~ _Jh;'"
/WQJd .. td:kft. .

A. J. L. H,H1IEYR,
Secretaria.

Wiiubefs, 14April lw.l8.

De zon schijnt DU heerlijk.
Caroar.UIl.

Hiinbeer,-Het ia al een geraimeu tijd-*,
er iet. ia uwgeëerd blad van CeroarYoa l'W-
ecbenen ill, ea waarom __ wildu SOG uil
lijll .n Dooitiewnn 0IlI! laten hoOren? Ik UI
dan het eeD en ander venellen. Bet w.. ZoIl·
dag, deu derden dezer, aacht-u .... ier ea WUl'-
ljjk ik heb sedert Iaog aiel lang niet _,..ee1
meo.chell iD ons dórp· guien als toeIl. Da.
Kuhn nil Williston kwamover om oazen plaat-
...Iijken leeraar te helpen, maar "ii bebben bet
_r beet gehad. Want ook da. de VilIie",,,,,,
opgewooden, dat konden wji aan r;ijnoaaoapra-
ken hoor"u bli de nachtmaalJot.afela. Ook ~
koor con;; iet. Ditde "Chureb Praise" bet_lt
m.t all. eerbied aangeboord w"rd. Er .... rtt
ook at""koDdigd dat da. l)tI Viliiera een ~
ontvangen bad naar Bvbertoll Z.A.R. H~
>'roe; t.oen ook raad un de remeebte. lk" f
eD bet llrooble d",,1der geflloooto... aren d....,-
o~"r ~e"r v.rwonderd, o~t toeD d~,De ''iJ-
lie,.. iDmoeilijkbeideli alt ~!Ct "&l'e in duieier·
nu.verkeenle toen booft hijd~Igemeentevenneh'
om te bidden dat de HeeN ,een "-q .oor hem
mocbt openen, ook beeft" hij beloofd als hii
een beroep krjjgt. bij bet ;.at aannemen; doch
later zUnde wolk.mvenlWCDeaeode Ion tchjjnl
nil b""rljik, m.u.r daarop kaó !hii uiet aion, want
ik ~. dat iadi.t!nde. De VilJiembet beroep
niet aanneemt, de zon .poediJ w.ier achter M
dikke wolk"n UI tijDen aPadhiea e'IW du
..oorbeen. DUi "opeu "ii dat;er g"8n l1I3dpver
meer aoodig •• 1.ijn en Ds. De 'v illien AI_Is
zijn woord. UI booden, doch voor ditmaal ~
~, mÏl8chien later meeT, '

U bij voorbaat da.okeDd~v.oor opname deze.
DOlIIJl ik mij

ER:' 1.10 "ER GElIEENT ••

EIc;ESNlII ,'AS PIi: K.\Al',-De b_ J, J.
Hofme',. en Zoon. de welbekende""'~e....."er·
kochte~ DonderdAg..t.Or rekeuioc "aDmen, de
wed. KryD"nwaekere )'l OOOW)M,reeelen. gelegen
tuaoebell .Cnio ••· en Weltet'Ndeo lItrat..1I in de
tuilleJl voor ,U.IOl. Er W&rellt'etI gToo!lWIW
Iroopers "0 b<.t bied., ..... yrjj lel'~"'::lg. De
hOOlf&te pr;;. YQOl' een .nkel pe,_j betaald ... ,
£885 en de 1aag.tA! £296. •
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PUBLIEK.
~ ROOTE schade ver .!oeding is
{.1 onlanzs verkregen in het
Residente M:gistraatshof te Willow-
more door den ondorgeteckende, rij-
tuig- en kar- maker to Uniondale,
tegenen zeker Konensburg. een
Jood handelende in stl"Uisvederen
en k~;Ttm, voer het vulschelijk ge-
brnik maken van zijn mmm bij het
aanbieden en verkoupen van karren,
voorgevende Jat die door deo
ondergete>lkenJt! waren vervaardirI

HeL puhlitlk wordt vnendehJk
verzocht hierop te letten, en ID de
toekomst zal op alle karren door
mij vervaardigd mijn naam op het
deksel van het kistje of op de zit-
plaats gedrukt worden. Alltl karren
of rijtuigen zullen worden gewaar-
borgd in elk Jeel van Zuid Afrika
goed te zullen houden.

D, W. VAC'GHA.N,
Rijtuig- en Karmaker,

Uniondale.
-~-_._----------
BENOODIGD.

EE~ eerste assistent, gecertifi-
ceerd, "oor de Maraisburg

School. Salaris £ lOO per jaar.
'Verkzaamheden te beginnen na de
Juni vacantie.

Applicunten moeten in staat
wezun onderwij- te geven In Engelsch
en Holland"ch, .~rwoon en fancy
naaiwerk tot de .-.du en Gdc Stan-

" .

daards, i-n Il\0l'f lid wezen van een
protestantse he Kerk.

ApplieatlP'; "<'"!' :,.(,! van copién
van Cl'rtit1catl'u ,·ti getuigschriften
zullen ont vangen worden door den
ondergeteckimde tot ~7st~n April,
1898.

K E II.~ NIS' G E V ING IOI1",onraardelijk verbeunl vorldarea, 811 bet'. . 1"1 :"".1 tell op:achw lW:lr'Il1l de iieenije Dii~re~kt
i., UI ....0 de Hepcruig tcrugl'llllou, en iDdteD

AAN HET bet bew_ wGntt ten' pooege ''all deu
Minister da t bei versuim Olll t.!! _!)OC1lpeerwl ver-
oorzaakt 10'l1li door ~, ua ba laU ~ig
verzuim veront.cbllllJiaen, doch IIOCKIanlle
""rontachul<lUting zal Diet geseftJl wOl'deo v~
....n lanaer tijdperk dan hrulf aaaaoden. --U
wod&llige droogte voor eeD lUIPr lijdperll
duur •.

1\). Na Jen a8oop.~ de vijf ~ .. ~r
eeue Iieentto ull@llre,kt ... en iDdien de ~
overtu'!!d. i. dat de daaria vervatte ooDditiea
beboorlijk vervuld zijn, zal bij aaa deu ~.
tieerde eene toekenlUD& op erfJ-ht-buit doeu
uitreiken van bet land door beaa pboudea ~
geoocopeerd. oDdenrorpeg lI&Il ile oe
vermeld m artikel li van Wet Iii van
onderworpen aan de betaling vaa vijftien
lijbcbe paai_ntea elk van bet becbq VUl
IltIntwmupto vau de waarde van bet IUMl,.
teZlLlDeD met de waarde van d. opaaetiup .n
andere kOllten die een eerSW laat zUllen ája op
aoodanijr Iud, en _kerd .lullen wordea door
verband ten guaate ..au de RegMrinc. ea
m ge',.) het bewesea wordt ten pnOlljlWll
vall don Mini.ter, die certiflbten tea dillD
eftecie zal vereiaehea, dat de gelioentiëerde DIl
twee jr.ren occupatie perBWIlIDte 'lWbeterinpn
beeft gemaakt op het land door hem ...
oecu peerd onder zoodaaig. 1icentie IIlinItena
gelijk aan de waarde van guegd land, dan kan
de !lioister aan hem doen Ditreiba eeu IJI'CIDII-
brief tot het land door belll gehoudea of
geeecu peerd, onderworpen lI&Il de betalina van
zoo Yele jurtijlacbe paaiemeaten van een-
t ..iahgete nO de waarde van bet land, \eU_
met de waarde van de opaaetiaga en andwe
k.08teD ala, te&&lDeD met de jaarlijbcbe be-
tAlingen door hem gedaaa ten opaicbte van de
licentie tot gezegden grood. sullen niUnakea de
gebeelll ...aarde, en zoodanige jaartijlache
,crwchdldigde betalingea zullen ..ouekerd wor-
den door verband.

II. Indeed een paaiemeot niet betaald wordt
bioneo drie ruaanden na den datnm ....aarop bet
verwchuldiKd "0 betaalbaar is, dan al eene
addhioaeJe l!()fU gelijk aan eea ..ierde deel er
van, bij wij se van boete, daarbij ~ ..oegd worden
en ... 1, tesamen met bet aobtentaUige paaiement,
op ldaeh"" der R.egeering ..erhuId kunnen
worden in eenig bevoegd Hof.

De Teelteningen en Licentie Ak\eD kunnea
g~zien .. orden ten kaDWr. nil dea Civiele.
Comm~ri" te Vryburg en ten kantore YaII den
LanJmetor-GeneraaL Kaap"tad.

LJ, K'"'pl'rtj. on ,il. g.ml 01".1 iN tU k,..lerr I'all

Opl1tt.t~1t (I' anderf' ()nkll.lerc.
Alle inlichtingen moeten geadreeeeerd worden

aan Jen Landmeter-GeDeraal.

D. F. ~L\lL\I~,
Sec. :::lelt.. Com.

«orvs I: \ E~I E\TSBE1{ICII'I',
\". ~:IJ, 1",~1".

l)tlvartl_·rn,··l· '. :\:1 Land !loIlW.

!\:.l,;J,.1' J~ I~o,-d~ li.,oll. 1""': 'Iaart l"~'~.

VEIWE I'I{ 1)\T!t I, 1,.\,\ I:DL 1.,\" DEN lf,)
PH(tKW,\"II'dl"III~LI"la:" IU>I::H, lt\!
VE ,">lJl:{ l'ITJi:ILZI\I; \tILI;];':SS
\VLT 4" \'.\\ I"~':'

eenige t woc uI' UH:\.!r u.arlll)t·~t'n voor het zelfde
land l)ntY~~iI~~n up dcuz e l ulcn dag , ua dell
datum vun Ih;llllb-e:tnn:.l. ll',..:-.(.."houwu wor-deu

• gclUkttidig gt.,daaJl l~ llin. ell ullc ua nzoekeu
g~o ",_,,,r UUIJ III Jt! k.cIlUI!'lg~\ïJlg lx-pa.aldcn
datum z.ulh..'n \J4.;uanddJ worden a1:.of uj
piaaIl ","reil 0l' Jen alJu. iJcpualJun datum,

3. ~ MlJlL~tt!r lal dt! 14ludt.:u waarum aldus
a.&tUOek it! gudaall tV't:kt!Plnen vvlgt:1l8 dt PrlUrI-
telt van het aatllut:k, nut.ot dan wanneer twee of
meer aanzut:kt,:11 ~dijktlJdi~ \'our heuelfllt- land
gedaan zijn. hut rL'CLt "all prwritell besLI.t ui
"'orden doof IIJt!!q;.

4. le.!~r "1'I'hc."t "llIlawJ onder de bepalllJgen
'\'"&.D dell:! \\ d Lal CCIlC Jedaratle maken en aan
zijn aanz""k hecLtell. ,':liJ Jeu \'olgenden
lI:woud:-

Ik. [.\.ll; l \'ul J" "'<)0111'1"",. en hcrocpl.
n:rkla ..:lr 1'1t:d.lllg en upruL"bt dat ik Tiln
dt:n h..\t:ft!jJ \'all Cl:ll-CII-twlllfla: jaren tlll

daari""oll l,en. d., Ik dJt aau.",," maak
voor Ill!]!) Cll{ctl ulls.kutcud gebruik ~n

~~ nuL Ul IIlet t.hn.--ct of wdJrcct n)Qr .. ht:t
gebruIk. ut nut van eCOIgen anderen p<Jr·
!!<JOn hvc~cnaamd. Jat Ik ni~1 de houder
ben van ecnlg land. dat ik nwt IIChikking
of uvurecnkoDlllt heb g~maakt om i"mand
ander! Jn .taal te .wllen of too te laten
door """p of ander.iIlll bet land te
hckomen teil opzichte waarvaD dit mijn
t\aozotk guJaan wordt,"'

1\. ({.od.r IIppllealit zal t~n t!lde wanneer bij
aaUz.OCKdoet, !'!I Jt:1l CJviclen COmmlt'Nlne vall
du a.fdc"ltn!! w""nll to.Klamg land ".Iegell I.,
deponCt.lTCIl eene t'()111 geijjk. aan eeu-twiJltil.{Mte
vali Ju ...",mle Tall wodan ig land CD van de
opmeting" eli andere k.o~tcll in ';erbanu daar-
mede eli '" ge\'1I1 b!) verzuimt uf weigert urn het
land waarOD' ..Ido. &AlIzock ),(edaan i.. indien
aan hem luc~d,end. op te nemen. dan .ru
gezegd. ...JnI ollvoorwaardclllk verbeord ver-
klaard .. urtlelI \'oor de Rl·geering: en in
ge",,1 h"t laDd waarum ""nzoek gedaan i. niet
aan hem wordt tocgekclld. het ht.-drag \'an de
!lOm door hem gedeponeerd uDDlidddlijk aan
hem t.eruggege.eo La! worden. •
6. Aau .weren ",ontligon penoon kan land

. ~keDd .. urden onder J" bepalingen \'110 deze
W"L, docb Keen p<Jnioon di. d~ K~regiatreerde
eiienaar Vl1n land binnen de Kolonie ia, en geen
JMII"IOOn die ,,,n tjjde van het aanzoek eenige
Nhikking uf over~eukolUlt he.,[1 gemaakt oru
eeni&en ~odcren persoon toe to la'clI be' land
waarolD aJdu. aan.""k gedaan i. door koop of
~ I. bek"llIon, zal land aan toegekeDd
worden, en Ir""n p€r>oon zal meu d&ll ééne
toekenDÏni kracbten. Ullk.iczing oDder deze Wet
kun.o~n unt~an~cn.

7. Vc )!ini,ter .al uit.reiken &all den eerstell
applicant die Je Keospeófit.".,r.!e c(JlId,ti"" voor
l&nd oDder ,II"" Wet beeft ."nul.!, of. ID gnal
vaD t wee of Ult:t'f aaJlz..._~·kt:n 0111 hetzelfde laod
&&Il deu ,tppllcaUl ocshJill duur 1~.Itin~. Cf'ne
bamtu; om -;!"., laud wa.an.'Ul o."lI.Lpf:"k i.P. gedaan
te houdtlu ou;cr de vulg<.:.C.cle 'uorwaarden en
conmu •.,. :-

(a) !Je licentie zal Ziin "oor "Uf jaren,
I......... gt)rclicnd r:w den cenl~n J U11 01 dtlu

~l':llt!:J Ja.;'luan tlIt:[ljtfvl~(:nde. d\::D datum
van db "eenlle. en uI in.Juiten bet tud-
perk lu"""b.u den (j"tum van Je licenlie
en zood.anigon dag.

. (b) LJ" JurlUksch" betaling leD opzichte
van wodanige llCelllle ui z!ln gdJk aan
een-twlDllgllte \'I.n den prll' q"'tgeAteJd

".C" voor but al$lu! gebouden land. tezameD
~ _,_. met een.\wlDt.igste .an d. opmetinlfll en
111:':;:;- auuere kM lee op loodanig land, en zal
k>;-~ .ooruit betaa.ld .....rden .
Iii:'& (cl !Je .tortlllg betaald ten tIJde VtUI bet

aanzoek ui zun in betaling ..an ~t bed ...
vCl'IIChuldlgd op dell eet'l!t.volgenden 001'»-
ten Jag ... n Jwaari of Juli, nul' be'
pnJ wOII" lijn.

(ti) De persoon lWl wiea zoodani~ licentie
wordt uitgereikt .ru bmneD le. maanden
Da de uitreiking van lijne licentie per·
aooaljjk he',aan bem tOOiek~nd land
.-Ilpeeren en &al zoodanijr land aldIII
Wuven occupeeren beb&lve gelijk bier-
ouder il bepaald voor bet tijdperk \'&D "iiI
jaren, ot tow' hij een grondbrief to'
&oodanig land bekomt.

8. Goen Ian(l jIeboudeu onder de bepalingen
ftII deM W., ha ov~ea worden JIl-
CLUende den d.ulll 'fill de &atie 9WIIIOld iD htt

~~ ~eeuic "maiaD pd1lftlldeau Tall dt liaIDt.is om eie 00IiCtitie \"lD\:,._ ...~_.......

"

: 1

CHARLES Cl:RREY,
Onder Secretaria

- .HDEELISG YRYSeR') INBOORLINGEN.
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1.-,7 Pew"1 1 !(Cn.,"nd Witt.epnl '1468 241 5i5
1.-,H ~ Sprinl1bok,

"pk .12:13' li 480
JubileeSI'ri IJ !': 1221< 46 635'ra.: t'vt.er L3tJi 300 ó-l-6
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I' .K: Bus 133. Telegnfioch Ad .... : lt Rellum:'

Ol ALLE EI EEIIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
Muziekale Benoodigdheden
Instrumenten Reparatie en

Stemming.
R. MiiLLER verschaft eenig ding in
de lijn van Muziek, van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodsche Harp.

MU·LLER'.

Groot an Kleinhandel luiek.
Hudelshulz8D,

KAAPSTAD.

R. MULLER'S Prijslijsten worden
fra_~co ~~(~_n~en op aanvraag.

BIJ BELS.
Goedkoop en Sttn'ig Gebonden,

AAN HET

HOOFD BIJBEL - DEPÓT,
VAN HET

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOTSCHAP
(lInJp .an het Br. en Buit. Bijb.

Genootschap),
Groenezna.rktipleln,

KAAPSTAD,

EERW. L. NUTTALL, Secretaris.
P.K. Bt's 215.

Telegrafisch Adres: II Bijbels."

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

25,000 Bijlx-Is in Hollandacb,
Engelsch, enz., in voorraad

. gehouden.

LOGIES HUIS.
REIZIGERS en anderen, die

Riebeek West aandoen of be-
lOeken willen, znllen bij den ondef\o
geteekende een aangenaam verblijf,
goede Tafel en Karren voor Ver-
voer ~D ~r ~jke termen beb-
ba..TelegrafiJoh adlee: .. DO'TOlT."

J. DUmIT.
Bitbeek W.,
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Zweedsche en Amerikaa.nsche-·P1oegB1l; Eggen, IJzeren BIU.NDEN HOUT
en Houten Land Rolblokken, ~!~~entO~~~ j" OF

Molens en Schillers; Gr~ven, Vól'lte!l,' Har1teti,IICfIli STEENKOOL.

PRIJZEN VAN
AF

£4 ios.
III'" Besie ons monster voorraad

Winter Dras. Materialen, en geef 6QIl

proef-order aan onze nieuwe Dres:
inaakBter. r .

Wij waarborgen satiafactie. ...

s De .. CASTLE MAIL" Maat.8ohappJl

D:J 8tOOmbOOtOIIIl deser Lijn ..ertrekken
1'&11 Kaapdad _ Lond<!n UIII 0-

N.ont .. WOOI&IddiAf, te ~ aUl' lUll., DAK
Ktdlitira *' P1711101lth, ... 8i•.t Helena eo
A_DIÏOIl ~QP de bei-lde tu
.,~ïd--
A·tl S'l-BOSLIlf CASTLE,][apt. Tuv);; .....
Jh111-DUNVJliGAN CASTLJC, Kal't. BAt.

u :Ië_fANTAI..WN (JASl'LK, Ka]'t. lJt·.C ......ó
JolU; I!-D(JI(OTJ'AU c.t.t!TLI£, 1.. '1'" l1A~ltl( l!iI

.. lt:t-~AJll)i!:8 OAJ!tTLJ<;,Kapt. KI'IRT.
Jlill 6-.NoaH.ul caST1.&, bJ'" l>uIlALL.

.. 2.J-C" IU!SIUI.OOK CA$TLl£. KaJ't. ROllll'Sp.s
A"8 :S-LJUI\IV .. OAN CA8~J.K. l(Apt. IL ...

n 17_TC'TALLON CAliJL!;, Kapt. Dl'.cu.

P.UT PIJPEN en VLEESCH SCHOTELS.:a.l.C.BOSS &8'
Strand Straat, Kaapstad. W~ODHEAD,PLANT & Co.,

t! \ . . / '.
i' I ••• Geoq.'. ian S1;raa.dS'tra1ien,
f' {",l ,I .! :,' t

HcGIV.EHN & HENRY
HOBR VOl Plein elf Spilf 8tra1811,

KAAPSTAD.
-

Omheinings Materiaal tegen.
E~N BUITENGEWONÊ.

K.A A:peTAD.

Komen A.anloo pen.:
ft' i" , ':;

'-:SPEtIAAl tlEPREPAREERD VOOR ZUID.- AFRIKA.
OP den 5dcn dezer een, donker-

, bmin &el 4 jaar oud, bij den
ondergeteekende •.

De eigenaar kan zijn Ezel terug
bekomen door betaling van billijke
k.ostsn.

O. T. DK VILLIERS, SR.•
Dammetje,

Noorden Paarl, 7 April, 1898. II

De Kaapsche Kolonisatie Maatschappij)n
, -_ ! .'. Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed omlENE gr:x>te voorraad is in onse handen ~1~,J), ,pj ~,bben be-

sloten dezelve tegen kost prij~ ta verkoopéft. 81".·~ 'j Jj 0JJ;
Zware Drieboehige IJ~ Pale~ m¥¥ :.'~~;.: ea
, doorndraad, 15/6 per dozijn. '. -' ' • . - .

Bouten en Krammen benOOdigd slecbte -'f'OM'"' doorndraad;---ó/- per

wïl;;i~n(in het midden) :2l/· .tu~ t' \. lf ' .~ba {fJ (i '
Hoekpalen, met 2 dubbele shlabdera,.lio/-per.1~ ..•
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren.' bangboomen, en
staanders kompleet, £6 1~8. 6<1. . . .
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

• • > r H (' h!tV'i - ,:'flt)'{POCHli'cr) ~.iJ

KOCH en DIXIE, ""Kaapstad.

TE VERSCHEPEN.

VE.RXRIJGBAAR BIJ :-
.B. O. Ll!I1nfON eD 00.
HEllOS. JU.THJlW en 00.
J. D. OAltTWlUOllT en 00.
B. LAWRENOE en 00,
8~ KcPHERSON en 00.-
en bij lUlden Pakhn1Zen.

. ;

Maakt geene .plI).hei~nf,l;
Voor gij de Page Dra&dheini1I$;.~Zien, ~~~,~.

)(rr

" !K.oott.,,_,_._ .........
Afrikaansche Vertegenwoordige'" :-

CHAS. "W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzl1ura.

•

KIJKT,
Een ander besending VaD onze

WEDGWOOD PACKAGES
59 St'ukken voor 20/- r

I
;~~i" BESTUIfD. UIT ~.' .

,~~pYlKS. -" . '- I. ~fOlIIIslims . . . - . - tt Jl

EN

6 aJte&kfa.st .Kopjes en Pierings.

-61111 ... tII lOOlll&tlU41 Ila Lu PliCll'
HARLBCH CASTLE, Kapt. CWlfOCK, omtlltm li
April--- .

AkU.NDIt"m1'TL&, 1tApt. WI5Dii'&, omLn:nt .'
APrIlDOU:SICCAlTLK, Kapt. 8TUI1IT&UT orutwlt
11 Wel (via St. ttd"Wl cl! A""""',.,,,)

KAtJl.A.N CASTLE, Kapt. }laTA,S. "mtren' 12 l!c,
GAR1'H CASTLE. Kapt. WUDII •. "mtrenl %I; )Ic'
ARUN UIL t:Uft.K, K&Jll., }laow" <JmU","1 :I
Juni (via St. HeJCOa en A.....e..N"u)

Voor Vn'cht of Pa.!IIIIIg6 vtlrn"'ge [Dflt
4ich bij de Agenten VaD de CABTLK
MAlLiSOO'r KAA'l'BCH.APPlJ, (BpkL).

"Bet lc'tstl , .. fer 'er lenlt"
na de Zend aeld Order voor 20s en ver-

krijS u een.
Beste waarde ooit aangeboden.

Ten IaaUIle is uit .Ie duilternia ftIl bcrh ... 1de .. i..
luWng het l.cht ...oortgekomcn ftJl een Yellig ea

.poedig ge..-nlddcl voor

H(u()Rl!JIOIlBOF llJBmJ.

. Geene wind palen; geene palen;
oprichting j altijd stevig.

De sterkste, goedkoopste en doelke~tM:tli'_w8!Ild. :
. Komt in rollen klaargemaakt; _ -.J..ltr.IaaIR., uit"oL.am Olifant
m bouden. - ~1.""('!T"'TT" j • 'JI{1'Ti1 fT'.

Dur Eijae waarde op de proef gesteld i. ,loor de
~ lijd<.to die pluiglcbrifteD hebben .gqeftD,

wordt et..'D proef aanbovelea.Wedgwood Huis,• l.d jtlG5 flIt r! :~·.GII~ 1'1~(;iJill
Schrijft om Catalogus. Kan gezi.e» worden bij de AgentenWhi .,.' .

KJ.IWTEN~BESTER,
lltijtuig Fabrik.Jhten,

~I_GREt;I~T, P~ARL.
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De gecharterde compagnie
MELn KA!'II \ \1, SOOVH,

kraal te lllUDen ID( I den b... r Duid d. We&,
bol ]Oapte lid Ol' alliI verpdennpD werden
moU"" V1Ul vwtrouwon aanlVoomeu. De boeroD
~u"r en Do W.., ollell bUDGe kiezen te
,\li wal Noord morgenavond toespreken Eun
le'elJ\bge 'IIrgadenn, wordl """acbt

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

NA.TAL.
Een groote brand.

Lo!lDf" 13 Apltll- (R~r)-lIet JIlllr
rapport fUOde Oecharterde lDaatl!CbapPII .. g..
_bliceerd De directeuren .tellen .,oor bet

te ..ennMrd.""U met een en eon balf
In .tI aandoelen, w.. r....n :lbO 000 dad ..

)i,k .. n de tepnwoon!ip aandeelhonde,.. .ullen
~boden we rden p"" nl/" tegeD t2 per aan
déel. Eene biJlage tot bet '''ppa'' lI""tt de cor
~deD"" m"t bet kolonlA&1",-"loor bet",k
keljjk de admuH.*,lle van nbo<l"",a. Under die
~dentle I. een der.",I" van den heer
CbamberlillO lI~dat.,.,rd 1, ~ .bruarl wurID bIJ
_telt ."n ,)O'"pronkelnk voorstel te w""
po door de d"""teureu te IUAcbt'll.... belUUI""O
... eko weLgevendeu ra ..'! te verwerpcu UDder
worpen .an de goedkcurlnll eau den .<>CI'etarll
ftII .Iaat Ve raad k..urde di: vooratel ~oed op
du iden lLoart

DUJIRAli, 14 APRIL - (/Wui#') - Jo,on
~IUkll braad brak bedooworpD OlDbalf
een UIt ID Smltbatrut, $oen dn .. \'lID do poot.ale
band.l.bQ1ll8n lo d• .vaas to ........ urwoest ""r·
deo .Iecbt.a de kale buiteumureu " ..,..f~1Iuvet
gelaten liet II oiei bekend hoe bu' vuur on ...
stcod maar toen bet alarm ge&ev"u wurd
den de vlammen reed. lIolk eene olljfll8tnJki-
heid dat bet hopelocs wa te lracbleo het
I(rootu twoo ,erdl"pmi IVbouw van de boerea
F 0"" ... CU te rllddeu ,tlilOOkhet Ireboa w VILll

Hulstou & 80n. Ilet \ orelllCbLualle mOjltlIJ)kw
pogWlI"n van dri .. hl'lUldw03ren en yan eene ...,J
..hnp atde...lioll be.taande nH Natal volunuers,
om te verhlOderon dat de Durban club vuur
vatte, on ..oor llen"en tijd scheen £ullu onmo-
ielIJk, en een enorme blok recbt m n.. r Gard·
De"",trut moest 1.01 den grond ueerllobaaJd
worden AI bet butonad en de voorraad .,an d.
dub werd UIt en In do .t,.,.,.t gebracbt, en de
opgewonoi"nb",d die er heerechte wa.•• eer groot..
(,,,luldug wurd het ''''''I' ...sideu VIlU bot ..our
.f,owourd n.. eene onafgtlbrokeu waterapuUlD1I
van :> uren door du ",r6ll0'l(de brandweeren De
schade WM echter zoor groot., on de brand wordl
gezegd de grootste te we... n OOIt ID Nat..! ..oor
!:ekomen De totale ""hade wordt berekeod op
.u_hen .t:~ (J()() eo tIOO,OOO,wn.arvan bet mee
rendeel gedekt ISdoor ll8IIurantle, en al de plaat
....IUku .... uralllle kant.orcli lUdo" daarblJ schild.
Hoe" d de brand weerlUannen dikwUla In gev ....r
waren W!llldu eeu'I(e lood veroorz ....kt, een Ice
IUko o"ooe on een Ilrm opg"daan t100r eun.taool
LanlJ."'rt ten. III lollop het dak VIlOde cluo w....

I utHlIrit.: \t)~ IJCII \' all Jen heer Rruor.ktll een

I"t vau de dub dw wrbru,c1d werden, terwl)1
bil OOZIJ'iI'" art,kelen UIt h.t go, ... r te verWIl
denn \lIc. tezamen werd H ,,1)0 voet .pUlI
V JlK;n !;j:ehrUikl t n J t waterstralen werduIl aau
~\.':(tnul.ld \\ t '"'ICI Jot liet late uur waren de tOt:

.chou we.. Ix' • k I.. I IK IIl1n waardoor du braud
wectma.nn~11 lIll L \;l cl g~hllldcrd wcrof'n III hUD
wel k Du uno tol' hou NeH wt.:nl~n tot.ilal Vt;tf
Wl)t'~t Cil rcrLuuncu l:t:U bcLruurcn::lwaanhg
",huu ... p"l

President en koningin

•
I.oOIfDt:" 13 AIMI. _(Rmtrr)-I'r"<Idonl

FaUTe beeft de kouingiu een bezoe k g'oliracbt te
Ntcell

De "Times' over Rhodcsia s
toekomst

LoJirDE'< I ~ \ rRIl - (J. uia) - Het
rapport ...an de (.t:t( llilrt.urJ\ l.,:u(Upa~DJc 7.:cgt dat
de beeren RbodCII Belt eli ~la.bulrc ,oorgUllt ..ld
mUen worden vuor Iw.rk.l6Z;1I1~

De r" Jo Mpre'<emie over de \'oorultl.l<:ht.eD
'f'aD d~ comp 't.: , te legt riaL er alll' rtxilln 18 te
geloot'en dat hl" t r"'l"tc \1' rh II"" '.11 Jlt Jr.
war" unLwlkkeil .., v L I I ...' tt la.nJ'l::u ....clk~
verlei:crd werd.. tv r IL: I IUU4~._t tUI I;t. IIIU Y.Ion

den b~r Rhl)dt'" \ ( or hel I !IK 1 li uphanc..ien \lt.

Dil bUllenpest

L"~f)I ~ I'> \rull (Il ui r) -Lld I'laLg
8terfkl ~lft r III }; mt LL halt ,,~~t, 11_ !f.1~ht8
662 lI&.crfe;~va.lle I z 111 11111"llt! "u .. t'mH ol.: KUWt:U

" \ I 1'< LIl TOI KI)}IS r lE D(I[,;!'>

KAAPKOLONIE
W:\ I m..:~ Huol' I

Beschadigde sUiker

P"RT tll'''>Tlf 11

brand
\a I lt·1.4ê \crw .e"te hanch.:l hllllcn otchlJnt'u he
e-t.!CfI::) om lH: t t I hel pubudi: te d Ut mgang
\ lilde U ti lt du uran I Illet ILl hunnt
L:clX)UWCIl l nt~t( rid Ilt:'t 0 t~taall t' lO d ti

t;riw t l:i nog ~tctcde Cl n t;elu'llll Men hll1Jpt dat
It: lut:UllltlllLcll Cil hoekelI V:.ln a.l ue tu III L~ onge
:Kht uJt:!lI III du tHan lk.a.ostcn zullen ri~\uDdcIl
wurden 1l14êttcg:eIlMtaaudc lW1tHtgent)CmJ~n ID
ct!ou~e gc\all"n gcbo~t:11 cU mgooeuk Z JU '[et
het 000; op de "nuu"",~ lh~ld van de plaJltsellike
politIC t n ~poorwc~ brandwf ert u om het vuur
1.,1" hlu ... lit-IJ ....t:l tt Jc Il" I I aan de hand t;eD
:,t~d l:tt,; Uf..!JJ\\cur LY \\J1111 j

firma ecne \crk. >opmIl lUl H.IO ~utiI\.l dl In een
be:3ch.adlqti~1I t~taIJli ~clafl I Wl r 1 " LJ! ti I Il
lJulKh \.11 ~.r. tot l~. pcr 1~. II Wer I bo.
wld o,,,,,,cnkor=tl;; d k ... lilcil der veno<.I1I1
lende aoort"u

De Baptlsten unie

V:..JfJUIe;" ha.rden arb::id

Z A -REPUBLIEK

:i\!ot1e van sympathie
Twee am )tell3.r"n in;ezworcn

POHI ~ I 11 UIT "
Op de \\,':r~i1lcr I .. \ l I lt I
ternamtdda:,J ter t: r .. ) L

men tk!tr"ure!loe d~ II ~I ~ I kI I I \\ ..Ik
onblta,an 1" den heer J o:llllt!!S \\ \' 11Ilt: IlO.x.!"..1

kende al. t llnccm(.:c~tcr af te tred!.. I LJu h~..,r A
Fett.c8 Wt u d~ bur...;,cmt:!eHt.er !"It:k l !I 'VlJr b~t
looptmdu J Lar Dt: t: I h!..!ur U W PeU:mQ
LW.V tb~ 11113'" VUl t..'1!11crn~t '"le ongcstt.:ltl
beld w:e06%cn. I~ 'WOOJ1~6 Oe \(.:r.; 1 h,nD~ lJ J
werd verw.lkowd door J .. ralkb eJ.U

PilT Rit I~ .\11<11 - tI. ui, ) - I.
Ic Ja.rlllk., UO ZI'llnl( van cic grand centraal
lo.;~ \ an goede tcmpehereo gl~tt.:ravulld gebou
len werd aanbovolcn oen .yateem van plaat""
liJk" \ eto a ,n tr. .cbaffeu Eeu dCl'uta~le werd
..an~""teld "m li ore opwachtmg [ot) den pre.,
Ut::Tll te m~kCll ell aan tIJ Jnnocu op d" !SLrenge
\vhverl1[{ \'3n de drank", 1

Kaffer locat1es

RHODE ...

I:l\al\l Y "I' I II \.
Pretoria landbouwtentoonstell1ngeommlMle a .;c~ttJ!!, n .!lJL L. ...:. In ti ~L"_lit II

eD r.arp0rt tt:: df...k.lll l.. .. ~r de j; illt r 1 .(;.;""ll.~ III

de ... aM,"hn hed, haar Wl rk, 1t.".. ,,1
Het 18nu tina 1 bepaald dat "latal",le' IIl"m!,

80n ~1.meUmet den heer H.hodcti l.al p'taan vuor
de YerteS(cnw()onll;lU~ \a.n ftel.l! Ifdcehll'( bl! de
_tAand. eleklle H II !.al go.,<\ondu .. tcuud
w..rdml cloor alle l<llL"'. nin de afdeoh Uil

Er h"""""ht Itroote veruntwaardlgmg door de
geb ... le ..fde. hng omdat b.~ rOil d.e kleln~
pIu"",n bebLeIi lJ< Id word, Il 'pphcat.e le lila
ken .,oor grond I~ l'hukwane

1'111r '''lA I~ AIIIII - (J. d )-Heden
mor eCII kwam eenc bclaogrt kc actie 'foor het
hooggcrochtf!h"f n I de Meyer on t harlton
compagnlo r,.,.omlfde.J'ublloo (OmpagnlO D..,zfJ wa8
eene acllc voor ucclaraltu \ au rcchton ell i ,nu
""hadeve'1l:oedllll( 1>0 klage .. bcwo~rden c1at"I'
Vil r dageo III SeptemlJt!r 1IS,7 hunJJ~ hatlerlJeu
tot Jilt ,bland gt.:bracht wenlen voor 4 ) urt.1I tCD

~evoll1e • ,n h~I pompen vun W Iter d,"" de
verweerde .... UI' dc Nat.al.prUlI • n duordat. ZJI
het water IlId weer terug keerden ~len WIUI

nog m<t het getuIgenverboor bezl; Wun bet
hof verdaa."de

I'HtTKI} 1. \1111 -1/.,,'rl-D,
l:tlldbou ~\lClltuon~tcllllJg t~looft hot ,.,roHt!ltc
flUt:("(:i te WelCH ooit hlt1r hcha. Id ~ r zIJn

recJ~ OVljr de 11MJ(j 11l~( hr !'lngen unt\.uJgcIl

Uit .1Iu deu luII \ an lUid \fflka

Een belangrijk rechtsgeding.

Allerlei uit Kimberley

K"'"FRIF.1 II Arlll - (Il 'r) - De
beer Itndyar.l K .ph"" ont\ '"~ Ju ••t In. n hIJ op
bet JlOOl ~lontl n;ur t Il duwt le vertrt: kktll
bel ..ol~"ncle t.eluI,rnm hNII t''''l;e£ >ndendoor Je
Kimberley league '" II w~nl"t 1.h;1I u I ",. '/" I
Zan gII OIet weer teru; kOOJen' Uut.houd
.Albara

De eerwaarde W H R" hord. rr",hkllnt. 'ti
de preshyt6ru.ao8Ch~ kelk ontt'lIIg g'l"ltHl\Ond
........ 'Hoe iemeenltJ oen cheque voc_)r ~.!),(IJ bU
sIJn ,.ertr •• op t:len ,~ IJl t.:ln(tch~l,,~ vcr~ I

GlI!teravond kcerde I~ (,nkwaland W •• t Ion
gade terug van het ~ I ld~lhur!: kamp Da aldaar
eeD. week un~ena.am dtJorgcbrac.;hL t.e bcbbeo

Adres al\n dr. Leyds
I'Rf.roa.A II AI "II.-(Rruter) - Een af-

ItCbeld. "drc. aan dr l..oycl. wnrdt III Pret"rla
geteckund And.re ",Ire.""" worden ~dcekend
In verschlJleutlc dl.trokten

Een gruwelijke misdaad.
President en afschaffors

KllfDERI ~ y I I \11111 (R .hr)
"boma.~ Corn'lfell Holl11c~ een I anku man III

dlen.t h I de Do Bt.~r .. !ltonl! hLden l cOW hul
dll;d van oOla ..-delJrkc il,anrllJ Jl".,: op 'tar~H.rtJt
WIlkon" cen mt.:I"Je t n I r I I J \rcn~ Id Ht t
me"'Je w .. III !.lie,.1 lo Jl, ... hili li, te 1111h. I
zeYell maal om~,og: md ha.l.r lit I mUI~J\,; !~ 1111
z .... nger maAr yerwhlc nH:mill! t It:tlt LOtAJat lIMr
moeder baar laat.ate w""k onden roeg De z.aal<
Ja nfJg In verhoor

[LA rt R 1- In zak de h"""bul h~ln~ \ an on
pdellJke .....1 r..odllln werd de I",., hul,lIgde te,
.Valz'Ulog verwezen maar ouder hor ,.ctot:ht
altgelaten hen getou!!o voor de v~rdtl<llg,"g
yerklaarde d"t hU .lIccn (ook ) dc klagerCII
onteerde maar het mel')'J ontk, nde dit

1'1 t I I I \ I I \1 I II - (It,ut,,) - Eene
df 1"ltatlC \a.n du lcntr.Llc loge der b"Oedo tempe
heren m""kte hUll. II hare opwllchtlng biJ de ..
ult.... e"'"den l1Iad met hot dool lo!) do reg"'IfIog
aan 'c ,In lillen bar. tel;cnwoordlge po."tle te
bIIlY"!I lou houden bo trckkel"k de drankwet Do
1'",",,16I1t verwkerde de deputa le dat dJ regoo
ring en de ,olkaraad voornemen. waren voort
tel:l'''" met wetS"flng IDd. tegeuwoordli.
richting

Het Kotze fonds.
Pkfr 1<). 14 AI Ril - (Ivuier) - Uet

Kot"" fond. w. nl b"dennanllddag Ile.loten do
§om w ........... , t - I I 11 I i

]JIo')rd en zelfmoord. De Jtnt;obond in Tra ns v a..'1.I
Fk\ ...lltr.l po II \11\ , ...., }-cn

tragutche mt" ,.. I pO_H16' tut Lt:If'll lfd \Hrd

ppleegd te Kr...bfanlt. IH (lI ol I I \ 1 IJ I r
door een k .. tf_,r In ultm!tt .. in Il Il h~ r \(arllt,
DU ltt B~x. die Inn \ r)Uw \t,r i nk\;fl lo \ I.n

ontrouw W~ oot li Lar le :-oeh!!tIn li 1 hol
pogen I.nIkl te ttO'er nllJilt-e h 1h~lT t I \ r( f h ~Lr
la'll"hog, welk" L up ha" r"J I I tir I CC
boo!d lIq trae Itt.e Jurup ,elfm ",-d 'e pl"1;en
door !.lcbaelvon te ",dll~tt:!n du k .!>p:1gWIl oUtIer
de kill 10 en 011 j~r hd Itnkerou~ Ult D", dL8
trik"" dokter en MOI"cnt mil!(I'lriLlt onder.och
t.en de l3ak en Ut nl )Of it.:lla H I C\ In lt l.](·h lp

het oo~tHlbi1lllll Ic I t10fl~ I f I hJO Uil 1. Ull

benteilIn,;

"""'I I II \1"1 -(R .. ,'rl)-Een
.Tt ppelttown ~Lltj \ \n ti li JoIJa.nflo~burg tak
Va.li J( Z \ LClJU w~rt.J ":1~1t ravuncl opge
licht \aIL'praken wertlen Jt~III""k' '''arIn met
lo! ,.proken ,,,,,.j nn het work .:.. hUlIi door
do le'l(ue 10 d" Kaapocbe eiekIlo [Jc A frown
Ilor H lid werd ~l z,.:d bad voor dIl oorsto maal
d. kril' bt un do league erkend Oe prog,elll!le
ven hebben eone nltlerderbcld 10 het parle nont
verkre)(cn welk. hen ID .taat zal .teUen te
handelen ooafbankeluk van den Invloed de.
Bonot.

Rondgaande

Katcrina bezeerd
T III \~'F'llt Rr. I I \11" - (nrui. )-

I Uil ~1I"'J.t lt Wl I k Il I ofll.:'eluk QcheurJo I::fl~ter
I\(\nl III to lIh~ ('H·tU~ MISl§ K ...lenna de toaw
~ptl r untm lette t.:CII Hnc. luk (Md lt ZIJ door
har~ t.."ren !l"Il""n wa. liet t 'u\\' Lmk en XII
vlei ~" hoo..{UJ \Il' r,O voet Hu :.lukte!!t .eggen
J. tt lo: I utd ~! l1:.LI~ bezc~rd ,~

ALI"AL" III 1 \" I" )
Hede" bati ht t r Hl 1 lA te' f altJier I.lltln

Pecht"r J urrtfl I.' 1n ltl I fIl Ir ....Ht
.feebis 1 £.<1 Iten (iJ Ic I I~l 1 t n kl 1 r l;il TUL' I l
J)o .. O ~huldll.t t "'Ilf! P ):tlll~ )t \ t rkrtlchtilll!
'Werd acbuldlil ~\ Hld li fn .. cr )ord4êcld tot J ""
aaaanden harden orlo "I h II Illdor kdhr I...,
8dloldigd ".n .tra[barea m~fl.la" werd ""hu
dil bevondeu ~n gewnne ulln,ut.llng: en Vef
oord.lld t.ot v'er m"'''1 I. n tronk.lraf Ilc r,-ch
Mr ,.wil&~de van d~ \ t!rtnln le!11:'< ":\Il IDI"da
dolo, nIet .Ieeht< h.. r ml~r o<er <I. lIehede
ko"'Dle

Jolen ngt <1.' tB Uukly U .1 _I""hto n c,
yiele &aak op cl. IUot lO

Hoofdmannen vermoord

III 1\llIl'tMII ! 15 AIKII - (lVwul
l mt~~I'~ de hoofd Indllna van ~wBZleland
t~... ru"n m. t Lomlldaba "Jn Illtwacbt, e~
1Ilbum... n3 "In private boodachapper, zijn ver
moord In de kraal ..an ,le kon"',!,n ZHmbo~1
De konlOg "'ppo' teert de bu"onderboden van
b.,t yoo,",,,1 "-'II den 8pecllllen comml_rHI at.
eeD OII!(.luk fUA3rlOor .terke .11.pICI~·rust op
dOl l:e',.,u%",""OI. De Indom. Wal 01_rochterband
vao de konlngln moeder eli het wa. reeds
bekend da~ de konmg bem lang nie' guna'"
p~IDd "11&

Zulke wotteloooobedlln wordeD met groote be
lor ~dhel,j jladegeaJagen en men boopt dat d.
l'lleenng .en IMf .v.na nod"noek al clota
lIIIttllea.

De beeren Sauer en De Wet voor
h unno kiezers

ALIWAL ~. r.p I'> \11l1 - t P",,,trr)-
De 'leer &....... lO 18ragg"k...,rd \ <ill A lo will
Jrourd 11& "'1Jadntapa toe~proken te bebben
" ,..., "feil ~.. w EDtelucl, u Xar.baIla

BULAWAYO, 16 Ap.u.. - (....,,). - .o.I.I,'Ml£B,~~~=r;~
btfer arb ..id•• oomaad word' _ - erutda.l!
k"c.t',,_ (lI' eeae ..01"11""....10" .. ,-"'t..11 a.
""II'" rlnl\' lo ,"ragen ow 68G arbf,idttbafnu d....,
te .tell_" tII1 "" uak erll&~~ Hi' t.. UUIU"O tn-
,he'l le... Uiot gedaan .o.dl "", de ophronp'
vcrh'aao:d wordeu ol! btlU .. ruUll YIlD"."",hoi
dene waai8ubappu.n ... n up dell grulld IIn
k.mleo Daet Opj;uricllt worden ..... g.bhk
UIl arbeid

Er sun eeolge g....u.a ftII lypbnM koorta
10 .Ie II~.,I
0" een .~ ..erpderlllg .lUl deu ...... -

raad .lIrd ."'tea een .pecia1l! atat aan ta .w·
lea om d... Iad te reluliiea OIl da l'IIlJ1lIau.. be-
~reffende dil reuua'Dlvan ltaudplaateeA'teeafor.
ooeren EiPIIaan die &lwNII lila JoUeD .,.a-
ten moet,ea _telleo
U" IItuUW" klouetencboleo WeNell II-kr·

llYond door "PltelD LawleylVOpeod

Allerlei uit Bulawayo.

A"" ,lal }AlllLl,r
Met Ilo \faa.. Waar gaal het boon :QI ik

beginnen
AI. mCII nn cle loop 'an de vergadcnng aan

<If> J> lar1 a.an"chol1W't dau kali Jr;een nadenkPJnde
\(n ka. ",lo r ..lid" ..... Ienken d,m dat d. S .J du
I.", "li 'r~l ht"" om lOll .o"r bern penooonlllk
""'I !,on.1 lOf I.a~lI" te .tlchten Of £ou de do
mliW lDlMcluell etn plan hebben om mel Qen
7Ok.rc fl3UU""!,' laLcr indIrekt tegon de Afrt
ka 'ndors en uun nallOnahtelt te veld~ te tr ..k
keu daar hl[ nu .. et dat cr vali bern geen
notitIe moer Ktmomen w"rdt III de Kaapkolonte
.""wd al. In do 1 r:lo~v"al' (,oourog ",etp1 de
domwó bommen om de 1raDl" ",,1 '" verplelte
ren mClar nog IS "ln k, Uit of .toom te Iwak,
uu de geboeIII ZUId Hllk.an8Cbe repobliek m
de zel' te bla!.en Ec .. t hooft de domme go-
IUrlg getnu:ht om "' heurUl!,( IR de kerk te
hren~eu hoewel bU uog bezIg 18 om Toor bem
cell J.:eljl~nte te krIJgen Nu lleemt bIJ bot nog
"J .Ier hand OBI tweedracbt en oorlOll ta_heo
I rll'l •• ul eD J,;ngeland te km""n Haar yerdcr
Du Afrtkll8nder Bond moet ook .... aKli.Jgdwor
,I, II dau ,. oa Da Tod, .mme .. de groote
Nal"'leoll Maar moe me glo me De...ull!
ilabn Oalouf mu IlJtMl dag ..n loo""n teD elode
Su hebben al de Afrokaanders al de Rhod811
blaadje. opgege ..en De Kvlm ... I, die gralU
yer7.011d..n werd ligt oagoopend tUMCben op-
dni.oel• hl de .pmlton De dagen kOlDeDdat de
domwe ",I vcrl,hcbt sun om naar Rbod_ te
gaan om eon betr"klcinu te bebben w.. rdoor bU
kan I.e.laan Veelal wordt een v:a1atrikt voor
..en mder !!""paanen maar men lalmelt er
zelf In

( IJ I ,o'lrhaat. d~lllcende VOO" de opname
JkllHVe

BOSUg)lAli

nel-AWAYO, 14 APRIL - (&uur)-Du
heer 1.eederberg, do maslc:oalraoleur, werd gl'
te",n alo lid van don atadir:aad geko&8n

De koopheden bebben een beIUIIruk ODder·
boud met den beer Price Rebad, die *"-temde
om CPn inspeeteur lAU te atellen om oad __ k
te doen naar e_b4In tepn den .poorw .. , teo
einde ..enwlllea te voorkomen

De uooatellJ1lkamer ..erk1aarde een dlvid.Dd
vnn to percent, makende 20 percent ..oor bel
JarlI"
KapitelO Lawley, onder·adtDInratrateur, keerde

ir"teren ..an Owelo terug
KapItein Elha .. glllt.uen o.."deden

OORLOG NA.UWELIJKS TE VERMIJDEN

TUSSCHENKOK8T DER MOGEND-
BEDEN

Gouvemeur op reis.De LoN !lE!!, 14 Ar.IL - Wegeo. de Yllleapreken
kan de _aut Yan de V_nllde 8t&lea nlet
.temmen 0". bet ra~rt QD het oomlté op de
boodllCbap ..an pr.lIdent McKinley ..6ór mar
geu, en &8lfadali aal de altalag wreker welen
1>0 reA\llutle "an dea IJ6nut moet In oyereon
• temmlng weaen met dIe vao hilt hu .. VlUl afge
'I'IIllnhgden, welke Ilewualgd ... 1 moeten worden
voor dat d.. pree.d@Dt IUIII hud.len Oorlog
lICbtJnl oobter on,erlUudelJJk

Het Spaall""be (,-or\ee UI Woenadag bueen
kOIlMlD

WIIII"no do C.... ,. wordt paegd d.t de mo
gendbodell voornemona &Unom wode, WAllCben
belde te treden, ditmaal op oell v.. ter bu,.

( RctUer I<l.gram )

1t~.ISBE VIN DING EN

Al \'EI I I', A I lt II -tSor Alfred Moluer, Yer
~e.c1d vali oor Uodfrlly Lagdell, knlonel Hall
uury Wlihallla, un majoor Du (Jane keenlcn
hedell to M"""ru terng liver Lerlbe na een rel.
,all ung~vtor 40 wuien te paard Behalve d"n
eenLeu nacbt toen cr oen zware regeD 1101, vtU
bt t wedor praclotlg en de rel ... erd voor»poodlg
afs,legd

Het ge<elllCbap overnacbtte doo oeraten oacbt
te I'b.tutlOlUItJ nYler ~n den t"Ot!den nacht
word 1 Iolotswillch OOrdkt Deo derden n&ebt
li:walD mell te 1cJ ,toyaneno aaa en de
ro,o gIn!: door de dl.tnkl.m van Maaapba
eli Jonathan },;e"'4:0lloemd opperboofd
lUIUJ een \"all !.I J n voorUóW.Ul8t8 manneD en een
gloot ""kort. (Jill £Un excellentIII door bet land te
vergczelleo .101JatlulD !.oud ook oou groot ""
kut t 0111 het !;c.e1scltap op de !lrcDa vali £UO
dl.tnkt tu IIlmoetell L.at.er kwam Jonathan
on ecu oru lt "..ntal "lil ~lln volk ook opdagen
Op laat-, yI~, lid l..kort van JOllat.ha .... volk
Illcel dilll "~l\) Illall t." paard lil WIlfCUgoed
gerallgschlkt eu hoewel er zulk c..n I:root g~tal
b'Jeen 11"'" "erd geeu opontboud !laU dOldrift
,erooruaki liet. l.oon....1 bl) bet. doorgaan Van
de lu!";t" dnft wao ""cr llltere ..... nt Joel ....n
het h" ,iJ 'a.n .,,""ge houderdeo mant;Cbappen
Wal! aau de h "ktr tIJd gcocu:lllrd, terw IJId.
troepen ViI,U Junatha.ll 10 afJuchu~t:o bet g:t.:
zt;(,.,....ltlp \'1111 Z lil CXI ellenlltl \olgue ell Je rlvier
p \dl'tdllHt'I1Ju pl.J.a1!Sun do H,.)U,.:tlll eD tlch

'" t\ r a.au dt,; a.n ler Zit lil odl t ~1.J.l31.rdtD
I. 11 \. dier flu Cl g i.t:J .. 1 lp untlht.OIl hcdt:1l

Cl I t IIJ~ICI~ tH.:1J lJU/~" a.;m ~J l",uptuIM~tcrkt~
t;:1l ht.:t tUl lh'd \;jll dt.: r t:cl1t~ ~t!\e\._bll'U

Z Jl t. xc:dh.':I1tlt: weid \t:f;;c!.clrt Jo L (h.:n H.~

"\1:'l.:It.CUUlII"'anfi del crt,;II(,III',t!J ... Vtro~h
\._I C11 ~l •• fll..,l r III hUIJl}\._ rUI,pu lh ft1 t1)~lllk

Etll I.: kort door !tet orvut. uppcrhooJu
",t.:lIH10CIl UH.::t:\ kWt;UtJ cu Ltehoburo aau het
h I III \ ",'(ozeldo heUl op de bel,ede reil! 1I.t
",t:Lclschap ycrkCt.:rt tu J.:ucdc g-oloodbelfJ en ver
kj Ioart t.H.:h z.eur \oldaau DI t de ~ellut\lull~ r~l8

lie' Ileld", Imp br...:ht. ce" Lo.!,,, kaan Kbamo
laut.: en ha.j \cnCnSdJlII.=JI,;U vp wt'g UOl:J.fde
huo! IbeaJ

8PAAXiSCHE VETEGENWOORDIGERS
lERVI, GEROEPEN

E~.N :-ï ATIOi'i ALL SUBSCRIPTIE

L..~u~~ I ~ Al'ltll -Het Spaaoeebe kabInet
heeft dell mInister .oor bnnenlandscbe uken
I.. t lieg." en de 8paanache verleKenwoordlgera
te Wa.btnp:lon dadeli,k terng te roopun

De pr""dent b""ft du r_luIle van bet coo
gre~ ookn,ehtll:d

Do ~rl,""lI8Ch" r"!fllerlng beeft eon natIOnale
.ut-.nptlt' ~oopen,1 om de vloot le .,e.. terken
0.. konlO!f1ll bedt de Illat I(oopood met eon
dUIZend ~ta.

Waar gaat het heen?

1- EX BOEnEN sYSDIKAA1

J ,sersfollteon I I .Apnl 1898
.. ut dl'Jl J:wlr',r
Do (armeI dIamant mun hggende In bet ol..

trlkt IM'1) brand (J V H I. overgemaakt aan
den beel I ,aak llosrnan "an het kIelDe boeren
8) ndlkut en de heer BofIman kan de:aelve weer op
<ekere "~Ir .. aarden overmaken aan bet ZAP
"nJI.,a' w .Ira het ., ..dll,"3t gevormd I. Van
clu u. PUI\ I ,kt. tol "I' eel !oepte ..Iln 60 voet
ZlJOre,d. 2 61~ dmmanten ge ..ooden en gereg ..
Ireerd bil den landdro"t te Ladybrand De heer
B""mau h~"ft de regl,tratl"'Jl.t ontvangen 'all
den lllnddro.t eli 0110 II)0t " uu te ""ll np hN
kaDtoor nn hel Z A I' oyndllcut, bU den
."cretan. d.n heer Martl uard, no 44 Ht
(,eorge.traal Kaap.tad Zondra aU.. geregeld
en bet S) ndlkaat. gevormd ,", zal met bet
werk een aanvang genomon word ..n Meo deakt
10 het begm"l&lI JUni e k te IJcgtnnen De beer
B08man I. nu op het oogenbhk hard beZ11Jeen
..,h ..cht to !.lOken voor het Z \ I' .yndilt:ut
op de pluto Zw..rtgrouddam, alwaar al reed.
3u dlamanteo gevondeD '1111

IJ" pluto Canoel IK eeD'I("'llI. gov.uu-liJk daar
ZII wO ,la a.~n ll....ut.oland gelegen I. Arbeide ..
£ Jn cr volop 1I11\;1r<IJknunell ook gemakkelIJk
Ulut dlllmanten smokkelcn Het 18 000 moelluk
h..n op le pa_n daarom heeft de beer Boemau
besloten mollen het werk d....r begonnen wordt
een klolU compound daar op te rlobten of
and..... .,,1 bil \"an "lIn oade werklieden van
lwartgronddam of Koffiefontein of Vlakiontem
of Rondu!untelO daarhoen o1'erbrougen. om oeD
""hacht tc Zluken van 150 voet waaruIt de rllk
dom der miJn ml hIliken

Up het ougeohhk mag Dlomand aldaar wer
keu voor bet .yndlwt ge.,ormd ..

A.AlIDEELHOCI'ER

Do.;tnl;;t _\hw,,1 Noord
II April 18911

Afdeehngsraad Robertson
VF Ill, \OERINï, (,t:;H(JlO}.N (JP

u APRIL J~'18
lo!(euwoord.1t F tl WolI ... ton CC (vnor

.. tter) en de heeren Dunnlt Jl (' v3n ZIII C
l' Klop!"'''', J Jo' W_I. F J van ZUI (Oude
~r ... l) en (, S \Vollaardt

Notulen dor VOrl,cu verg:lderong geleun en
goeclgekenrd

Fonaneleel ..cr.ll1II t. r tnfel geleg<l toon ende
ctln krodl~t balans vnn tI Hl 188 IOd
0" lIOOflllArto I..gde ler taf,,1 ....n IU.t ....n de

glJproclamlJerde wege" In do .M"oltnll
Op vpo,..lel Kloppe",-PII I ~ werd bMlotell

van de zaak af h•• Ulp""n
(,clozen urlCf ..all ol.Jl be r \ G II TCII"e.

ten hehoeve aan de oll,;eo....r. van du pl..atoen
Roode lIoogte ,." De Hoop den raad vragende
om den onlteproclameerdcn weg nn Robert.AoD
naar Ve Hoop te lalen r"l'&feOl'8n, af sudera
hen £30 te goven om den weg ID orde to
brengen

Besloten op vOOl"lltelH C van ZJlI-DnronJl
de applt_tle te nemen al. een kennll.lgo..ong no
motIe roor do volgentIe v"r:pW~nng
('elelen memone gete"kocd door 14 ell:enaara

vnn de plaaleen Uerd .. Heu1'el, Wlt~ Kiel en
Kbp"euvol, do raad vragende de wegen o ..er
de." plaat.acn leIdende te repereeren

Besloten deze aplltcatle bil de vol;rende ver
gaderlDll III o..erweg1og te nemen

Oelezeo brief 'I'Dl1 den YOOrlltter nn bet
I!orpabeofanr Lady Ore;r den raad Vf&!{t'nde
eene belutlDg Y1UI Sd tu het £ te beffllD ..oor
bet loopoode Jur

"-loteR do beiMtlng to h..ifen op do "IOrll1'
derlng te wonlen rbottden op 12 Jolt a.e
De voonitter legdt! ter tafel eeI1 a"pllca tIe

van don beer A G H Teul_, namen. de" beer
J W 8temm ..t .,oor den koop van de gebeeie
Roodewal ol*"paonlU!':, met ulbond ..rwll' ..an
eon mor~en

VQOrslel li ( vlln ZIJI-Wolf.artlt dut <le
raad lJI"t kan u-temmen tot deo v, rkoop der
UI*"I'"nn1Og,daar ':J bell'JOdlgJ IS ..,,,r publieke
doelemden

\angenomt'n
O..luen hne! ,.. n d~n ~ommI8.11rl' 'an pu

bheke ".rkcf! lo Mke de Oudllhel"lf pe'-
Montallu Yohwllng van we~ en Wild", maken
van dranlen, ~an..,ek doend~ om hetJlltllg un
een vJlfde aandeel ten hedrallo van (;',OO

Beslot~1l "I' "H,nh.1 D,lllnll-KI""l"'ra dat
.lA !MICre!.. ", 1!00macbtlgt! ZIJJo £,~,() !Ulndeo
I' .plen CumID .""M8 VRnRobert&"n w beiaion
(,ele ... n hnof van dl'D heer 0 P no ZJII

1... lulJnlP'nrder te Montagu, llAnbieden.1e <le
IlIe,e,..IJI"t ..oor Montagnu np te tn.kl ..", "''''
de !tOIIl "lUI £b 'lO

BeMoten b~t aanbod nn dcn heer V nn Z
Mn le n~n"," "n bem laot tI> 1:' von do II-t "1''''
stel:cll III MeI" • .le .oore'''''' d~ ItJ!It"Nr do
guhe..l .. aHeehnr. te .olloolen

Oelezen brlcf van den nfrlcchn;:.ra,l nn
NamakwallUld In .. k.. een bIll om ,le verar.t
woordol!Jkheid van Instandhoudmg \"Iln h(l()fd
wegen UD de regMrlDg 0"« to dracen

s-toten op ..oontel Kloppera-H van 7. ,I
dat de raad Ol.t met bet voorstel kao .. men
pan

OelOleu bnef varl den Mmmlllllrla van pn
bheke werken la ~ ...erlellr;sng van deR
~eoweld.Bobert.oa weg O1'er d. pluto
Lanjrverwacbt, IIl1llalknde fflpte vMl rrocla
matie

GllootaJeerd
(,1)loM>llbrief nn de mODlClpalilel~ ...an Ra

ber t .. III. den naai ~ OIO een leker deel
Y"~n den b~fd""lf te begrallOl1 leidende door
Kerk 11••hDg eli ~rellendam .. trateu, en aan·
bhJ,1"."i.. dil helft d..,. koMen te betalelI

BeIlot811 op yl>QftwllJuring-H. (J VlD EUI.
om bo\ ...,.. toe te .tun.
Duna ..... ..- ....

llLLR j)IA~L\N 1EN GEVONDEX

( &uUr IeUgrammt1l )

Hot I I ..w" Ió \IIUL -fe RooidaUi wordeo
glBtereD " vrachten grond gewlUlllCbenID tegen
woord110heul nn den beor Franklin, gonveme
mon"" lU.pekkur, eo 17 diamanteD gevonden
Hondcrd kalrera zullen In dienot genomen wor
don om ol" mun ..oigeodo week te ombemen
Drie dIamanteo werden bU eeo nieuwe Ultjrra
vwg gevonden.

Wees voorzichtig.
A,w dill Ed.teur

Mijnheer -Ik £11)10 nwe UHga.,1lvaD Zaterdag
deo tdcn Apnl ~0Jl bn.,t ..all oom PI"" waanu
bil Z!lll gemoeJ lucbt gaf Vroeger wu bet
O"e. de brand .. ektewut nu .. bU llCbaat:1lCbpko
zen,of h'J begIlIt "Wer te ""brIJ ven tegen de un
delIngelI Ve heor Van llblJn bellmt mut
""hlmpwoordoll en Ik denk dIt pa.t bem Dlst
want bij "()()lIt zolf ID oon glazen bUil en waagt
bet toch nOI( .. m m!lt khppen te gooion' 1It1l
dunkt hll I. ge.I<lOrd omdat bil derde op de I".t
.taat on OleL de eerate loonL, hIJ verwacM ha..
Ik WIl nl"t voor den boer Logan partU treklr:"n
maar n"t .ulke 6IIr1IJkeen fa_lIluke ktewro
dIe VOOI d~ heer Van RbJln geslemd bebben,
atemden ook 'our deo beer Logan Maar tQen
do VI_he'" on de gakleulIl" ruul1!lchen na de
z~ndtlhnt'llH,lItuH ~ HlOr oom P'et lCUlStomti hel,
oon toen wardn Z J fatsoollllik OIur DU&IJ.. ,
Plut z'l" p',htle!. UIot lauger konnen volgen, 1'"

wurden lil Ultl!'JllCbolden en veracht III d.
OIeuW1lollidsn Oom Plet moet toer onbekend
wez.en nwt tie zendmgz.aken "0 dIt ve" on
dort DlIJ lcor OIndat oom Pio~ nOJ!llIeen oud
ouderhII; .. \ an WI~U hut mllUlt verwacbt
word~ om (,nd. WIl en woord t.-gell to werken
lII""r ol,,"k t oom Plet mtJt dat hIJ eeum .. 1tot
rekcllf!Chap goroepen aal worden, .,oor al wat bU
gedaan en gnproken en g..dacht beeft' •

I':;: denk bet put oom I'let DIet OlDtegep de
zondehngen DIt te gaan \vu dat nog een ander
~a dan konden wu nog awUpn, al,. bet
nlet.reebt en blllnk tepn G"d. be .."I, maar Van
oom PlA' bebben Wil bet DIet nrwacht Oom
Plet .preekt .an "dergelUk gehandeld' met 'lIn
tweo wodo Boudaktmdidaten, doch daar IIII",t""
WIJ .. el'llCbilleD Ik denk oom Plet weet nl8t beat
wat bil aebrUH ITO JOOeIl oPlJ8wonden Ilo
w_t 0IJD, omdat bU dorde ataat. Ala de
kioa"" ftD t d.. trilll ClaDwdl .. m niet Toor li6m
geplumpt hebben, "faDWlW" komt bet dat hO
I,WI 8t..mm ..n kreeg 4111de aadore i._ Bondt
kandidaten nillt eeJII de helft' Pa. op, oom
PlOt w..t IIUaclarjjft, wo kuDDen ook rokenen

Uwdw d_,
KlBSIll VAl" !lOORD
WllTIWUJ Cl&UJ,.

dim
_.,..._ nie_-YM_n.~

.., _pto da' JIlataJ Jo
modl(. ",ordd> .alt. d.eJ mt

t.oi.erOond-
~, ftII l'ort Ehubetb. ant'

WOOr&Ie OOIr 9OCII' de •• "IlI&r'Ctidee.
De .... FaDer, LoW;" _,Ci.oI4e _ beiIdIODIt

ba op bu .i......ea .1dat iDdlen d. ,....
ria( _I!*I JII'OI'UI "fOOI" '11aDd .... " bet..ar op de ~~I na "ParIe,-,_ .......

SIr 00rd0D 8ttriII werd met luide toejaiebl1lf
OB$""""_ Ill! dulkte 'D ~gepate be-wóorIIillllea, en ... op de _i • tlIdU die_t duoiJ'" IIIW. ......Dg
bid ........' liar pliollt te CIOeD Bet
_ opde=-w• ...an QD
Zald-Afrib dM .it.IIO< ........ "' ...
ded aan .lie .tateo en IIOWiiD .. afP!Mr
chn naar dne coafereItQe te &enden. De z.-A.
repablieJl had daaIOP eea zeer mendeluk ant-
woord .... _. .Bii well8Cbte erop te 1fUMD,
dat de ieJat;Ma .... de Koloase en de z.-A.
repabliek _ ~ atoadeu. HlJ wat .tellia
o~ dat de daa nMe _r ye, &I .u, dat
eeD allremMn tolnrl)oDd tu.cbell .Ide .t&telI
eD "olCmiëa ..u Zuid Afrika tot atand al Ve
braGbt .Ua. M811 WU DUo..ereeopIromeu 10
aaka NU lisea .. tolyerboed Het tepowoOfdip
toJ.erboud al met allen tevred811 ~,
..ounl met da DlVa-yruband...... lIIUl bet
... ~ 1'oor de alg_De w.l ..aart yan
ZUid Afrika eD &ou de g_¥eD ..oldoeoUIJ
ge.,ea HO kOD aiet JUeowaarom eea a!Jemeen
1.01 .. erbond DIet I.ot .tand kon pbnacbt
worden, want waar er een wil 11 daar .. er ook
een wee •

Aanjlande bot genade VaD dt!1l beer Fuller
dat de I"f'geenng eeD goed program .,oor bet
land _t legpn,_lIACbte bIl .Ieel:t. te ;oeSlgen
dat dit UI gedaan wordea of bet land bet pro
gram £al .. nn"men Wal eene andere zaak J<,r
lullen ó brlangrnke &a~en ,oor het parlemeot
komen en zIJn gedlcbte w.. dat deze &lttlUg
eene 'record zal weaen Werd eene pogtDg
aangewend om de regeerong Olt le hehten, dan
waa bIl DIet aeker dat bet program IIIOU door
g... n maar ru.n ",I bIJ een beroep op bet land
doon, tvn elDdo die 5 aaken door te \rnlL'en

De .preker glOg bier and .... lUlde l.oelWcbwll
lIltton

De bandel ' werd daarop "oofllCllteld
do ..r den beer F B Moor LW V , NataL

Hit aprak over de belangrJ)kbeld 'an den yer
dereu aanboow VlUl .poorwllll"D

De beer J W .Jaggoer anb oor1de eo w_
er op dat ZUId AfrIka teo &oiden ~an do Za",
bMle één land wu lell lo dcn bandel ook één
moetlt worden

Daarna ging men olleen
In ouae Tolgeude ult!... ve :JUlien "lj een vol

ledtger4tapport geven.
"':"--4---

umAND GI8TEB.AVOND.
GiIten..oad ~ba1t elf 11111' bnIt ..

braad tdi 10 bot wllll8llHla eo yoedenolJier ftII
.ll..80ebr ID de &oa.tnu. Tou dij bnad-
"eerop bei tooaeel am"'" ..... de1''''_ riaecb bo ..en bel ,.boaw mt 811!doIId ..
solder nn bel waprsUti 10 lichte .... 1'lam-
m811 .0. houe "erd apoedia ~ ea MD
.terke moom wate, op be, 1'Il1ll' piicltt. Eee
..... tikkende rook 't'llIda de .vut. De _.
aanpiepD Maleser wOOlDg atolld 10pooi ,e-
vaar - Inderdaad be, tChelU1 altot be,
yuor r--' vat bad gekreg'lD 0J' het pbouw
Int_beD kwam de lItOOIUPIll& &ut eD werd
oog eeA. .traal waler op bet ..uur lIerlCbt, dai
bUlDen eea balf UDr1I11b1nac:htwerd. De WIpDB
ea karreD werden bij bal nltbreken .an den
brand YerWjjderd. Toen wu ter pene IInpD
... bet nOlI met bekend boe groot 4e acbade
.".. ctie aanaenobt werd

SUTHERLAND.
(Van etn CorraporuWrt)

lt Apnl, 1898
EIkelI dali IICbapenvleeacb le e~en I. soo,1

voor ono boeren Docb bel ..Ieeacb nn dat uo
Doooei dlerdne maal ""r dag, la, om eene zachte
ultdmkklng te gebruikeD, nKlt Ileherbelfend.
Om ...aar oud ..r gewoonte dWleiken dag ochapen
vl_b te kunnen eteu ~racbten wJl andere
VoedllJlllltolfell, zooaIs kool en wltwo"",l. er bn
te bebben De£e groenten eet Ik nD lUll!t Dlel
docb bet JUen daarvan op mun taft:! doet het
vleellCh zoov.,.,1 h...,rluker .makoD

Nu Roodee dnemaal per week III 0". LaNd
-daaraan 'iln "IJ boeren wo gew"n<l, dat bet
waarluk Jammer &a1 sUo al. wu bem Ulet kriJ
gen Uocb bil bevalt mJ) beter at. er ook
andere zaken te berde g"bracht worden, waar
mede by boege'laamd 10 geene betrekkmg .taat
Ik leot! dan dikwIlt. die andeu .tukk"n OI~t
eeno, maar omdat 1111 er Illn kaB ik het vl_b
van )l ..l&belellllld met Uleune lu.t veralInden

Nn, Ik ga een paar ocbotehs opdll8Cben willeo
uwe gaste u £Ieh daaraan wagen-goed' ZOO
Ulet dan znllen zu tocb ter oorzake nn die
..,botel., bet gewontl MubonalaD<hch gebraad
met gret~beld ..crorberen En dllt I. wat wu
bebbeu willen aUe dagen, vleescb lot vel'llterkmg
van 0118natlouahteltsguvoel Belae ... ken 'Uu
ollontbeerluk, maar u-ptl&e helpt ook

Nn ter £ak~ Donderdagnamldd;&jr den 7doD
de£~r WM de beer }'aDle lo Roux bier om aJlne
con~lltuontelJ toe le .preken Op die vergade
rmg "erd ollder anderen ~ten ellne c<>m
mlOlSleaan te _tellen om te waken datSutherland
Ulel In dubbelen 1111 10 de koude gelaten ztll
worden bl[ dOlUltbreldmll vlln derl .poorwcg ID

d~ N W l(Cdeelten.,an ons land
(Jom F "UlC WIlde ook vali OU!weten of 11 JJ

al. klesa£dechu!: hover bn Fr...,rburll VIctor ...
Wer.t eo& wllleo 1111Ivon,uf bJl Worceo .. - wiliep
IDg"lnfd worden of bJl een ander Eonals 'oorge-
_teld ~rUl Su therland 1I:ZOO eJl;enll..nhJI ge
legen dat kerk en ""bool en staat d,k'-Ul. met
de hand~n III het baar £ItteU Ala alle omhg
gondd d,.tnk tun nu een mO<Jleunng ""1- de
kerk of CIrCUlIvoor een lnopecteur, of k, ..... f
doeling voor be t pari, ment vormon dan zegt
mell 'Zoo Ja 0118nou klaar JlI... r vader
land, daar lA ~utberland aOll' Waar lIullon
Wil ,1oeoude 8obo""man plaat.aeD' lID dan 18 bet
eene aardigbelol om bet ilobarJpel en phan-ewar
le lieD Ur Mw. peft 00. no aao Holland en
dan aan Zeeland Ds. NeetblUIJ .telde m de
orllooe voor de Teranderoag van de ... teIUke
nngeo, en on&8 leeraar eeoondeerde, wem" ver
moedend" wat da McGregor ID bet .c1l1ld
droeg DKI waardliie OIIde yader kwam mel bet
vonoek Raberteoa eo )(ODt&i!ObU I\,e opllleaw
goo",,"de deur vao den Tulb8peben nnlr In te
laten, wodat het ~utb.laod dieper In de Karoo·
booc-'Je5 &Ou gedrtlfen word<l!llToen ~Ide
00&8 leeraar om tocb hU Tulbegb te kunnen
blJl.,en eli bet to bom plokt

De le. toen geleerd 'to let wel alone",
noople bem dan ook UDom voor te .lellen, dat
Sutberland I bil de oude kleafdeelJfJII blu.,e
aangezIen wu IIUen achaapvl_'h ~ten, en onlle
belaogen op .taatkuudlg gebied dBlIelfde tun.
Met eenJll!f1l" stemmen werd dit .oontel aan·
genomen

Wilt .,erder 10 dl.e .,erpdenng op bet taPIJt
kwalD weet Ik niet, daar mIJne tegen.oordlg
beid tu de kerk verel8Cbt werd, waar 31 Jonge
heden met llngst"e harten wachtteo om tol het
ledental der kerk I...word.n toegelaten Hun
Iieder begeel te .... ,,"old Nu bopen ook wu dat
£IJ de \ orwaclltmg die wJJ ..an b41nkoeeteren
niet beacluuneD £ullerl want .,ele buno.r hebben
tot b,ertoe ""tooml dat zu Hem kennen Wien
bet 8'lu.Jlge leven 111

Vrijdag .vood WJUI er dl1D1t ID .Ie kerk die
stampend vol w.... Er "erd gepredikt over de
woordelI van Ps t"l • Zu acbouwen het lIoaOEU
.. en op mu'

Zate~morgeD le !l u", werd onzo buur
geopend In het llChooigobouw en tegellJkeriJld
begonoen wIJ dl! ocbapcu ..n aodere arllkelen le
nrkoopen regun 12 uor bad de wakkere af
.lager A. J Manall aUee daar balteu .,orlrocbt,
en £4 i9 op de rol De predikant &Old" Marai&,
nu gaan wIJ na al cJe .,erm_enll! naar binnen
om to oten on te drlOken en yrolnk ti! aun Ver
beeld n buune teleuratelling toen sU nle"" le
eten eo te dnnkeD vonden, en tock waren ZIJ
vrolIJk toen ZIIde blijde aangezIchteD deuo.tera
&&flendie letterluk allee yerkocbt baddon - be
halvo .. suge lrinderkleederen, die kon Maran
en bil DIet gebruIkea, waut een~enoemde beeft
nog DIet eeUBeeu Trouwen laat.tgenoemde II

klnderlOO8 Zn bracblen die dUlgen echter -pt>e-
dig aan den man en begonDOll toen alt te rekenen
boeveel flU dor gemeente i.fbaDd .. badden 1(8-
maakt In dellen drnkkenden tod, waann ..eien
ge&e¥d bebLen "moel tocb DIe ... n laar bI_
boa, wu .un t., arm

'"Eendracht maakt macbt IS een waar
.preekwoord Maar bier wu bet waarlIJk ook
de baud God. die met OUI WP Op 85 P utll8ll
waar bU elkeen om eeD gift VTOe1I, vond de
leeraar dankbare barten die van bet welUtgJe
dal £IJ nog badden, blUmoedtg gaven ..oor de..
nleuwo kork Kraaibekken ..1O!fun na eakele
woord~n WIJdopen, behalve een dIe wa. bo ..en
zJJn yourmaakpiek Ook de so,ten bebben
geld :ZOO. oo...leA pmaakt Ol' Muadaltmor
!Jen kun de I..eraar alr.oo aan d~ ,crgadenng
bekend mAken da~ wU III 1'1 .I:!!OU gemaakt
bebben HII dankte de on.t.61,! dIe met .00~....J
moed IIn opotIllrUli gewurkt h~bben, eD ook dil
broede,.. .Iie Hp alot vllonn.kenlllS tocb maar
a(tljd betalen moeten
.I,AIa.andagavond achoolvergadenng wallrop
men .,oor J: 100 ..oor dit Jl1&I" teekende On",
scbool tea 00 lcinderen De wakkere J S do
Pie .."! t. un het boofd Wo hebben hIer niet
een waarborgll1.t yoor de IICbool maar eene
Itl"t ..... rop elkeen tel'kent wat b!l mllont te
"e 11 om .10 ""bool le ondetllteuuen, en hll
g H bet volle bod.... acbter ZIJD naam ge-
phot.1

JJ, I~eraar .egt dat bit TertDoeld ti na .1 het
• kIt bU alleen moest doop gedorende de
I"<l' ~ drie maanden en bn deze •• ondmula·
vlen ng en do kerkera.~d beeft b..m verlot gege
v"l1 om z"ne hIItreklungen la do 1'Taos ..... en
te Murray"bnrg, die bil In ... 10 ,anm D18'
geuen beeft te pan beweken. H!I ....rtrekt ln
MeI, eo aJ,O de runde~ voorbillI!, b",'p Ik
dat mea u en owe pelen wat rna:ivlee.cb &euden
l' \ ll<JI nrandennl_-"-_---

} Y~IKAANDER BOND.
ELL101

Comité ..ergaderlog van Gubenu tak phou
den op :l6 Maart

Vnf loden tegenwoordIg ahol1l{ wader ken
nlRj(e.,mg de heeron W • ol Vu'er on J de
Vn""

N .. openm,l mei gebt>d lezen en goedkeuren
der noiuIen, werd ol" heer J W van DUk geko
sell al. tud ..lllkc lIeCn:tartS

D" ver!;lldenn~ werd een w':lek \ roeger ge
houden om sekere reden""

Art 1V der vroeg~re notulcn werd 10 bt-han
d~ltng genomen en Tenre&en nll,.r het d,.trikt.
bestnor

Voo,..tel ~ J Olo{..,-O C Opperman Dat
g""n """."on het recbt zal bebb~n om cr""o
aan katJe.. of kltlorhngen te vcrkoop"D of I..
."rhllN n cn geel! 101kalfe", le boud cu 'n bet
d,.trlkl ],;lIlOt

Veroer werd door de vergadermg .. n bet dIS
trikt&beetaur geTrugd of bet Dl..t good ui "!In
om eea spoorwog_lDlUle aan "" ateJlep In
belang yan de 0PllemeteD luo van lndye naar
KakAtad

De volpude yeJ"b'llllenog werd bepaald "U
den bller J de , nea, op dea eersten Zatel'dag
wMel

Ala Dleuw 114 word opgenomen de heer P J
do Raadt. f

Hierna sloot< do vergaderlOS met pbod door
den beer N J Olofee

W V D VUUR.

{JABNABVON '
N010100 eener djglrlklMbeltuUJ'llver ladonng,

pboudeu op l. April 18!l8
TegenwoordIg do beereo P F Kragel, yoor·

zIlter, (-.rotans af_e&JII) A I) CUbe"" P J
Bentade, A J Vonter, Jan Cloete, D R
J acobo en G le Boux ~

WUkAtakken Wltfontcna tak no I ledental
32 Kalkfontein tak no 2, peil ..eralag Karee-
boIIeb tak Do.3 ledaatal 16. Brilqadam tak
00 4, geeo veraiag EendefootelO tl1k ao 5
ledental 28 1'.aamea 15. '

Nlouwe verklezu.g van beetaaraleden Ala
..oorzl~ter, P } Kruiel, tlla aecretarlII, Albertoa
nn Wllk VlIl6 .,oorzltte,", A. C C,llte,.. YICO
eecreiaria, 0 le ~ax

Leden yoor bet pro'l'lDctaal be3tuor l.te
pnmatlWl P F Kraael _undWl, Jan Cloete
2de primariWl, A. C: Clllien MCUIldua« le
Rou

De voorlltter bedankte da ledep, en lIioot milt
danlueJiiag

ALDEKTC8VAS WIJ",
80cretana_-~,..--van pijnen van hoofd

tot voeten.
De hur (. J ~ ...a Alicedale .,artelt

yan ZIJne wond.rijjke genlWnll door dr
William. PUIk Pi1Ia

Het 18 waaucbunlilk da\ welDtp penonen
moer g~led"4!nbebbea olaa de beer G J (.}omeo
VIl n Ahcedale eeo ~jjd geludeD leed, eo wdlen
bU nHll SOG gelukltia wae om yu dr \VllhaOU!
PlOk Pills te IsooftD, en WUI1181100g om zo Jp
de prod kl atellen, wn..hu met ..aodaag lO
leven pweoe' aDa de g6lCll1edOll" nn aun
Slokte oa woaderdadig b..ratel te Tertellen
"In de maand Met, 1897~ &OlbU "werd ik bet

eem ziek Ik 1e8cl aan werbloodaeid ftD d.
le ... r, duue1iBbeád, zwakbeid In do heenen,
PlIneo In den l"1IlJ 811ID de maag, lIlderdaad, ik
wu yol pun YUI hoofd tot 1'oeten Ik werd
ook door indijrMtie, hoofdPlJlMln, baniljJ ngbeid
ea _UWJIIC~oid IlaDJriaat, kon 's oaebta
Dae' alapeo, OD ik .... p dan werd die door
drooIIIen ~toord eoaaulteerde dokters, die
miJ mediCIJD pf zonder dat ik de mlDllle ver
licbtmg verkreeg, en allonga werd Ik !!wakker
en zwakker wtdat Ik niet meer kon loopeD
mtiDe heenen wtlde. hun plicbt DIet doen lo
Juni, 18!l1, ala een laat.ate proefmiddel, werd Ik
aanbe.,olcn 0111 dr WIUI&fIlI PlOk Pilhs te pro
boeren, d.e, bet verhengt mil te .eggen, alo
tooyerrnlddel sóó wroeht, dal Ik beden .rerker
ben dan ik J&nlll geleden Wall, Inderdaad Ik boa
teil volatv g.ooele.1 Del bal1'e kan Ik eerl!)k alle
medo-lijder ...... ""velen om dr Will_ma P1Pk
PiU. te probeoren, daar ik veraokerd ben dat zIJ
groo~ ioordeel Uit bun pbrulk !!olJen outlee
nen :M),n IICbOOlUlla&er nam ook de pillen op
muoe UlIbe"ehng ell £11he ...teld~ .pulldtg

liet gunl nn deo heer I.-u .he ....n der
Invkledruule ell we bl<kendate boenm ID bet
Alieedale dl&tnkt ta. I. 'lTelbekood oader biJna
al .Ie baren ..or of _bil Dat de .. gellUlJlI(
duor;aam 18, blIJft ouget_lJfeld, want t.oen men
bem In Februari lOter.,,.,wdc WAIl bIl jellOlld ell
.rk, en beel.!llIul g_tdrif&lg 01'el" de
ID8nelen yan dr WIlliams PlOk Pdla. Hel
~ebelm yan dr Willlam8 Plnll: Ptlla 0111

m....mea te geneua dw onll"neetlbur w"rden
beecboawd, 811al_ dukten nutte1oue bleken,
hgtiII bet fest dat au direkt op bet bloed w<:r
kea, bet 1II1..eraode en tetje1llker 4;.1 sterkende
op ZOOdaII~.. wua dat bet I'cbaam met aenuw
gene! oppboIlwd wont, eD Elekt... er alt wordt
gedNYlIIII NMl .lechta genesen III bovenge
oo~mde kwalen, maar lUO ook eea zekere
remedae YQOr rl!eolllal .. k, lICllU1CS, I.ggegraatt.:!, Jicht, pdeelteljjke beroerte M "tw

raoIIitea, terinC ot aijt.o,reDdo JUekte lever
kwalen, en alle bu.u.eklen zooala r<>ql, kl_ge
.wellea 8IIL Verkocbl door alle handelaan. of
~ ... ..-den, _ bottet. yoor hL of een
bottU yoor lIL3d. door dr W,lliama
JUat.acbappij, Kaapeild. ze ZlJO .,...
yOOfaOMmIII, ongerereWhedeQ. en alle
liIb JrWaIeD, een _ pbrolren dqor ....._..Ir
of ~ ftII welkea
"ord' ~ toi de _auelilkbaid ea
..... .. laup"'" lIemIJcL-.uf._

H.A.NDEL EN NIJVERHEID.

)(lJNBDlOHTElf.

WEST.
aJD.AticiRUKE

Publieke Verkoop) nd
'VAN 0

KDStbaar {,eyende Have
, I

EN

LosseGoederen,
lE Heer U. G.. HEN1'1"1\~I., ZIJn
I I luts . Brinksburg tt'

Laatste Gift, aan Sir JA~lt:S SII r,
W1UORT uit de hand Terkocht hf h-
beDde, beeft de ondergeteekrndcn ~
P!ltoriseerd pubhek te vcrltool'en
op de Plaats zelve

01)

WOENSDAG, 4 MEI lfl98.
1 Paar extra goede Ke.rpa.ardl n
3 Memes, Jong, op de plaats 11<10.

~teeld, waarvan 2 mltk geleerd -
ZIJn

14 TrekbeeswD, groot
extra vet en goed
Slachter

3 Melk KoclCn
15 Extra vette Varkens

100" "Hokken cn I'cr.
sl8Cbe Schapen

2 Kapkarren op vuen n, blJua

en Zwaar
voor dc~

meuw
1 SchotBChkar
lOpen Kar do. do
1 Extra Goede Wug'eu
3 Lloyds Schoffel Machines
Ploegen, Eggen, Graven, \ erkl D

Pikken, Ma.nden, enz , cuz '
Yaat'1llrerk :-al- ~tllk-

vaten, KU!PCD, B~heh, WIJnpoml"
Leggers, liJpen, \ lootJe!>, Kclder-
gereedschap, enz., enz.

:3 EersteklJ\8 Kranen, I lot W a,g~n·
makershout.
Hui.raad :-Het ge·

wone assortiment Voor-, Eet- ZIt.
en Slaapkamer Meubelen, als' Klf(:
derkasten, Led ek aDten, Stoeleo, Aan·
zet eD anuere Tafel~, Splegeb, TapJ]
ten, Schtlden Jen, Glas, Aarde wu k err
Keukengtlreedschap.
Eindelijk :-25 L~g!:(,l"8

Wijn en 2 Leggers BrandeWlJIl, en
wat verder ten verkoop zal word~n
aang'tlboden

YertooplDg le begInnen om tO DDr V m
P. J DOSLL~ &: ZOON. Afs Ilg-trs

Stellenbosch, 1-1- Apnl 1t<J8

do do
du
du

WELLIN GTON.
DE ondcrgcteekcnde op vertrek

naal' WORCESTER staaDlie,
zu OP

Donderdag, 21 April,
des na.midd&gs, ten i 3 ure,

pubhek laten verkoopen aan zIJne
woniog ID N1euw-straat, al zijne
HUISMEUBELEN,

bestaande Uit. het gewone assortI·
ment-Ta.fels, Stoelen, Ledekanten,
VedeTen Bed, Glas en Aardewer~,
Keukengereedschap, enz., enz., enz

JAOOBUS F. MARAIS-
J. FRED. PENTZ & Co., AfslUenl

Departement loor Publiete Werten.
TENDI£RS zullen worden ontvune-

an ten Kanwr lj ,an den Con·
trolenr en 8ohclteur.Generaal,Kaap-
stad, tot op den ~frdUag ,an VI.JJfl\l,

6.Mlr1 HS~tI, ,oor bet voorzien te
Kaapstad van 7.ekL'rc Artlkelen,I)(:-
noodigd voor <\en dlen~l der Gouver·
nemants DeparteIP"ntcl1, y >ur hrt
tIJdperk begmnenJe 1 ,J uit 1808, l N

eID~hgende .~OJuni 1t;Q'l.om verdere bIJZondu hLdcl1 zIe
AdvertentlC gedau.'erJ 12 ~\pril
1898, gepublIceerd III de GOUVl J pe

menta Ga;;eflc ,an den 1 ,Jen, 1'Idt!n
22ateo, Q.D 2h8ten de'L'r.

CWT. DL A!I!\) ,
pro. lIoofuID~pl klCli1

van Pub. Werken
Dt'IJoltlemCDI Y()OI I'lIbllO ke "Cl k. ti

C:1\edou 1'1. IU K.Ulp"tad
14ApTIII~'~

TE HUUR,
2 GEMEUB~,LEERDE HT 1ZE~

voor de lllaand Mei. Termen
bIllijk

J B \SS(lN,
Soruen<et ::strand.

1t&4TlNG'B
JtBTWG·e
U.TING·S
u..TING'B
DATING S
~TINGS

POEDER
POEDER.
»QEDER
POEDER.
POEDER
NEDER
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