
SET WEST;~
_ANGRIJKE

I:: Verkooping
\ ,,\

Jar Levende Haye·,
, \

Goederen.
•

I. \, H~;~I'RII\SZ, zijn
Br~nkaburg, te

.i.ru SIf' J,uu;s SIVt. .
, l.and vcrkocht heb-
",' llndergeteekenden
! 'i IlJ Ill' k te verkoopen
Iv,
I 1['

0, 4 MEI 1898.

: 1. "root en zwaar,
,II goed voor den

',' vurk cus
Ik)kkCIl en Per.

Jo, do,
"'. do, do.

'.' \ril"Cll do,
<. i " ;\.[ Machines
~,:, ii I; ruven, Vorken,
i' 11, \'TlZ., l·IIZ.

Nerk :-al... Stllk.
· 1:,lil'-, Wljnpornp,

\ 1I'"tJe::" Kelder.
I. ( .. '·UI..

,- l'l'dllc:lJ, I lot Wagen-

l.'aad :-Het ge-
.:' 'I: v oo r-, Eet-, Zit-,
· i' \I,dit'len, als KIte·
· ,,:lIlt, 11, Stoelen,Aan.
I' .i\ ;", ~pll'geL",Tapij.
· i', I; ta.-, Aardewerk en

I : ..... I. ~i11.
:!lijk:- ~',Leggers
.: _',' ï" Hl':lIldewijn, en
· '."'\.;"ul' zal worden

"::~1'1 om 10 uur v.m.
l ,: '~ ZJ I) ~. 1 t's I~rs.
i: "i I'i I 1·:~I";.

LIN G'_r:ON.
· "'K' 'i';" Op vertrek

'i li:('L:-,lElt staande,

i 'lI I' .) 1
II """'. ..... April,
.~l~,\:~S, ten; 3 ure,

.. \',': f,,\)"i)Cll aan zijne
. :.\ ·~tl':\at, al zijne
IVIEUBELEN,

::.·r "cwune assorti-
" ;-:'tot'I~'lJ,Lodekanten,
':, (~;~- l'l! .\ardewer\.-~'
..,-,'L,'1', L'DZ" cnz., enz.

_OI:L:-i F. ~lARAIS.
i' r:x rz ~ cc, Afslagers,

l voor Publieke Werien.
'/. ~!,'n Ilonh·nontvang·
;~,!'iur, v.ui den Con-

." r··' I r·( ;eneraal,Kaap'
':, II \!i",[ag van VI;IJI'\(.,

- \ ,Inl' lid voorzien te
,'l·f., Il' :\rtikl'len, oe'

';":1 dll'll~l der GOllver·
':':'l·!t.llll'nkn, \'oor hrt
"" nIl,' 1 ,1\lh 1808, en
:1 ~ .1 li !lt l'IY,I.

;', l,; IWn(lerhl'dcn zie
.:' 'lid \'l'rd I:! .A pril

· c', nl III dl.' Gouvl'I't'e'
- ',,"I ,1,'11 l'-,<]ell, 1~ldtln,
"It'll' it: :l'I',
\\. T, D!,jll:-lY,
! [." ,f, illl"l'l'k tCllr

V:lll I'llh. \\'erken,
! il(,(tt-L.:L' \\·~rkt'll.

1,>";,, [a' l.

t::. HUUR,
1;!:I. EE !{DE lJ lïZE~

'Iid:1!l[l ~1L·I. Termen

. 1. B,\~S():-I,
:-;OI11ersetStrand.

MORRISON & Co: f
Y"rtoonen prachtige waarde in LTNOLEUMS, Vier- I

kante Tap'Jtt.'u, iJ Il, 7/11, 10/6 tot 75/. stu'k.
DellI' \Iarten, van af 1/· tot 6/11 stuk. Gordijn
I'al. nl, II eu :!, 11 stuk. Horrocksos A. Calico,
;3:! .hum, 11 'Ii I'CI' stuk. Horrocksea A. Culico,

,:1; duiru, l:2i I, per stuk. Crewdsons CaliCOC8
rn linlays Bedlinnen tegen de laagste Kaap-
btaJsche prijzen.

Proheer ons eens, en Gij innt Geld btsparen.

EEl BGII VOOI
~UJSnom.

II L'ECONOMloD£~'
lr&uche K~hell,·

~Van" ... ea
. daarbov"

Steenkool· en bout1ebrudeD

BRIFFAULT,.<
Fabrikant. Panis .

~utd Afrlkaanáche Depot:

. 80, Bu-.n.......raat,
, Loop eD BJ'8eoetrat.en.

M lO

'~ ...

VEËL 69.-No 6,584.1

EZE:I-S! !
DE liEEREN HALL zullen andermaal laten Verkoopen op de

PARADE
OP

Woensdag aanst., 20 dezer
TE 10.30 V:M.,

30 PRACHTIGE ,.

Amerikaansche Ezels,
.J ;:-: '-:' .rr r: rl'I'nl Pl·r S.S." :MONT A~K," Zij zijn oen superieur lot,
:: ,':'-kkh, ["Jlloltil', t'll iuzomlerhcid gl'tichikt. voor Bocreu. Jong en

Ya: c.:'·llll,J,j,·ldl'hougte.

.L J. llOF~IEYR & ZOON, Afslagers.
K.Ii,:.,tad, I', April 1:-;(1"';.

STELLENBOSCH.
Pu blieke Verkooping

~

~
L\~ EE,S

Publieke \~erkooping Huis en Huisraad
V (It \ 1)na I'de Jl,EllZ., DE onue;" ,~ekende, behoorlijk

TE K U I LS R lVI ER. gcla"t door mejuffr. de Wed.
- - G. L. MI';IHI:\O zal op de plaats ver-

DI: ["',1' ,I .. \, A, KI:r;~I\:\:\ zul doen I koopcri orn 10 uur in deu voormid-
\'.rr;"Uj'l'll ter pluatsc, op d;~g ol'

\\iit'll:'llilg, aanst, ~U dezer, I WOENSDAG, 20 APRIL, 1898,
'I 1. Haar kostbaar Woonhuis, ge·

.-.x II) lhJ; \\1., legen ill Dorp Straat, hoek van
;, r:'.T'fli,h" l{lIIU,;, ï Slacht Ossen, Andring., Straat. Het Huis bestaat
11'" \ d tl' Scbu peu en Kapater uit Voorkamer, Eetkallll'r, L lltbijt-
B, '~~,ll, 1" ~looie \' ur keus, ijO kamer. 4 Sluapkumers, groote Kan-
Ho. lld·'I", :,,'1,) Haver Gorven. ::'0 toor, Keuken, Dispens, Badkamer,
lu,.i,Ie·1l l lnvcr, 1 Eersteklus ~lelk I Buitenkamer, \Vagl'nbllis, Stal, en
Kvc, 1 .\:':aall Kar, enz. euz, . twee groote Pakkamers en Zolder.

't' '1'1 I'''! II ot liuis is onder Leien Dak en is
> J..I. II \)Imp:!, l\: Zoon, '1 ~ , .re ",1 d' f1ïk_' _ _.:_ .._ "" __ I het best gebouwe cn gene J ste

WELL IN GTO N. \lillis op het dorp .
2. Het volgende kostbaar Huis-

raad, bestaande uit Voorkamer
Belangrijke PublieKe Yerkooping. Suite: Piano, zeer kostbaar Cheffo·

OP nier, Kaartspel Tafel. Ingewerkte
I Ovale Tafel, konkaaf geslepen Spie-

Woensdag, 27 April, 1898, I gel, Marmeren Tafel met ouderwet-
'0 ~ .1;llld"~lg::i!,rL'Cll'::i,om 2 ure, schen Spiegel, Whatnot, Tapijt,
'JAL de '_luJl·rgekekcn:lc die zijne I Schilderijen, Ornamenten, wat oude
f.j pl:iab lilt de band verkocht Porselein.
heeft l,ubllek doen verkoopcu aan Eetkamer: Teleskoop Tafel, groote
/lIJ Il I>uumg te Sideboard, Eetkamer Suite, Gipsy

SLA A UW VALLEI Tafel, Spiegels, Klokken" Dubbele-
en Enkele Bedsteden, Spring •. Voer

lJe \'ul,;euue ~eren- en Paardenhaar Matrassen, kleine
.1, S~lkvakll van ti en 7 Leggers. i I en ~oote Marmere,p. Kleed~els en
!'Ijf.)(!tJ, 1 Iirandewijn Ketel corn- Waschtafels, groote Mahomehouten
pleet, I Trap cn Onderbalie, 1 Pen; Kleederkasten, Commodes, Gang
ld.actllUI', Trechters, Emmors, Man· &k, Bureau, Desk,. Copie Pers,
deu. Draai Toilette· Spiegel.

VOO R T S : Breekwaar, Glaswaar, Keuken-
:2 Kup Karren, (1 Afslaan Kap), 2 gcreedt!chap, Stove, Voer Machine,
Opell du, (op Vlleren). I Lichte eene hoeveelheid Kamferhout en
IL,geIl Illet Kafbok Leeren, 2 paar andere Planken, enz., enz.
Acl:la TUigen, 1 paar Voor 'l'uigen, Aandeelen in de Distriks Bank en
1 ~['iiU Trekgoed YOor lu Os jen, 25 Koloniale Brandewijn Maatschap.
~tl'ilagl", 1 l'loeg, 1 lot Zweep PIJ.
~tukktu, 1 YOllr Machine, I Trek· Paul D. Cluver, Afslager.
:-:d,il;':, I Drulveu Zl:ef, [, Zeisen, 1
(':r!tlvillur,l Seuroef, ueulot Graven,
l'lkkell, enz., euz Afdeelindsraad, Barkly Oost.

VERDER: 1w6
~ l'a.ilr ::t·~dllkte Kar Paarden, ;3
lllelk';I.:\l'!Jue Koeicli, 12 mooie
\' dI'kt:Il,;,

EXNDELJ:J:&.. :_
Het c'l'WOIlOaS::lortiment Hliitimad,
tU Ila! yauer tal ,1'IIl~cboJL'n \Iord·
('"

"

Aideelinf,"IIr\lad Kautoor,
Barkly Oust, 7 April, 1.'iC!,';.

-----_.-- ---

KENNISGEVING.
Sch Utverkooping.

J. J. lIAL'l'TFLEI~ClI.
". L. ~'[ITH .\ ('0" !f!llngl·rs.

TE worden verkocht nit .. The Caves"
Schut up ;\0 April, 1~9d, indien niet

vrtl<'ger gelost :-1 Hamel, rechteruor
ZWil)~lwsta.art ; linkeroor winkelhaak van
lichter, halfmaan van voor; lOoi, rechter·
oor ~~ip, halfmaan IlChteT en voor, en
rechturuur zwalnwtltaart.

T. J. STEENEKAMP,
Schutmeester.

DiYisional ConncilJ Barkly East
NOTICE;
Pound Sale.

40E x tra. Vett.e Bokken
15Spekvett.e Va.rken.
20 SpeenvarkJelS.

Ol'

Woensdag, den 20sten April, a.s., TO ~~:~~, ~:tt~:et~O.~~~I,atll':;,~~~~
OM 3 URE IN OEN NAMIDDAG, not l'rt'vion31y relf'W!('d : -1 Il'LUwl. right

" , II ,,;tf 8wallowtail, ll,ft ear f'<)uare behind; 1
I>;; ,':1 ll"I'l'Ill!:l'nlcluo Bokkl'll l'n, EWl', left ear slip. halfmu()[l behind ani
\ .11.'" :1', dil' III ,"_'l',teklassc eondl·

I
' frout, right ('ar swallowtail.

I.' 1.'.11:, j'rI\.I<ll I\"nlen verkocht T. J. STEEXEK.UIP,
(", ,k P:,L!l., Yiln dl'n lll'l'r l'\liJ:l,' PouIlllwaster.
r: : .: 'I, l::llljj \\','lliligtuu, Dh'l"innal (;onncil'. OQic::

Barkl..- Kl8t. 7 .\prll, 1.'\.11',
M. L Sm,,'17 & Ca, Afslagers. i ----: -- -_. -_ ... - _.- .. ----

\\"<.; ::';:011, I:, "\!'l'Il, l~_~~, __ :' Weggeloopen
UIT DE HAND TE KOOP i OP den 4de~ April een donker-

brulll rum Paard omtrent 4

BLi, ,1"1\ .',nd,:n:l'teckl'nde, :W jaar oud, een pH~,r~er~en op de rib
II ildl t I!_!'\' \ ititl'ZPIl. gezouten en v'Jorkop. ZIJ bIJ WIen het moge

"Xir I:l' lhuJ"q.)t'st. Voor vc,:"dere aankomen gelieven kennis te geven
uljzou,lrrt.L'llL-1ll:,)(' a.anwl·k hiJ en onkosten te vermelden aan den

}", 'I'\..'i R q::-; ~IEKERK, eigenaar.
LocwensklD, H. J. UYS, Lichwnburg,

Durban Road. P.O. Durbanville.

KA'A·P81'áU)~.DIN~m,,(Jl9:.AP&IL, 1898.
-. .~.. .

[DiC ... ~ ..... ,. :~~ .. ~'
liIf ' ru ,...,.Jt- 61 ,...,.,. ........ -- ....... . .

DE ondergeteekende, we~ faleude.'gez.ond d,heeft'beslpten ftIl '

sijn vaste Eigen='JIl .. Griqualand W_ te koope'u, en sal '*' 'DB d£'--d _11 '-' d h JP"';:,'
hal b'!-'-' u....:a h on. .. AaU en.. 5UUen voor rea.enlDg YaD. en eer • • OUClII 0 n· -~, 19 A

Te voor pu _e! .-waoueD. op et . . i B oemfoDf...... P lDtsUA'C7

., ..,MARKTP~EI~, I. 'Ii .,;;S "~G, 9le.APaILi-18QS~ ~..~=-~.
Woen.datt, 4 .eI~1881t.;,0Iá1 '11,\Rb' v:na. r . ..' '. TE _ , liek verkocht worden te

D. VOLG__ D•... .Yi'X, Klapmuts Statie. KLA.PKUTS STATIE.

VeeenZaaillailsen, 20 ;~ftJ~Fl~ed~~~c;o~~~Ru~:EN.~~~~~E~:;""::
Allen gelegen in de' afdeelingen B~1tly, Herbert ea Hay, en allen 5" "Merries. dacht aanbevolen worden. .

speciaal en persoonlijk uitgezocht door deo Eigenaar, een -boer met OD· di , H. H. DE KOCK.
dervinding, als de keur van het Distrikt. Ofschoon zij niet ééa blok be- Die wel de aandacht van koopers waardig zijn; in goede con itie, en
slaan, zijn zij nochtans dichtbij elkaar, en teneinde den bemiddeld geschikt voor dadelijk gebruik. Kr zijn verschillende egale paren. J. S. Karais & 00., AfalagenL
man, zoowel als den kapitalist eene gelegenheid te geven, zuller"zij €lent Zijn worden door den eigenaar opgebracht en zullen zeker present - --- _.- _"
afzonderlijk en provisioneel, en daarna als een gebeel worden verkocht. zijn. . WELLIN GTON.
Er zijn in ovenvloed, wilde Struisvogels, en allerlei soorten wild, en een A. B. DE VILLIERS & CO., Afslagers. E d -k--d rtrek .
menigte Olyvenhout en Vaal bosch brandhout, dat alleen een groote in- Paarl, 12 April, 1898. D n:/WO~CÊSTE~ s:ande •.
komsten brengen zal. Flet veld is voortreftehjk: geschike 'foor groot en
klein Vee, vooral voor beesten, paarden en struisvo~--het groot getal
vee van den e~enaar was ten allen tijde in excellente conditie, De
Eigendommen ttjn op de Kaap Range, alwaar pannen -zijn, en Water
wordt bijna overal gevonden op eene diepte van 10 tot 30 voet. Het is
bekend dat goudriifen door oe Eigendommen gaan, en zooveel al8 2t
tlwts. goud werden ge2urende prospectoperaties gevonden in 1895. PU BL' lEK E
1. Plaats No.6M,bekend als, ··,Baarde Kraal," groot

3,898 morgen en [,60 vierkante roeden,
~ Plaats. No. 6 M, bekend als, i~.'Blauwklip. ,. groot

3,652 morgen en 203 vierkante roeden.
3, Plaats No. 6 A, bekend als 1·,Weigeluk," groot 2,466

morgen en 146 vierkante roeden,
1. Plaats No. 7 A. bekend f.: Is re Klein Papkuil " groot

4~,:38 morgen eu 110 vierkante roeden, voor vele jaren bewoond
door don heer Frank Sunits ..bevattende een ruim en substautiëel
\voonhuis van geurande baksteeusn, onder IJzeren Dak, speciaal
voor den Eigenaar gebouwd, met 8 groote Kamers, Keuken, Dispens,
Badkamer enz., alles met Plankenvloer en Ceiling, Wagenhuis,
titalJen, Pakkruners onz. va u gebrande baksteenen onder IJzeren
Daken~ subst.mt iëclo Kralen, Dip-gat Toor Schapen, sterke eeu-
wigdurende Font»i», 'met grooten Boomgaard van vruchtdragende
hoornen en populico-n ; ook Groentetuin on omsloten Landen voor
uebouwings.doeleindell. liet Woonhuis is omtrent lO minuten rij-
dens van hi-t Post-kantoor en van de wolbekende winkel en het hotel
vau den heer P. C. \\'l'i;;ht te Papkuil.

5 I laats No. 9 A, bekend als e"'"NO'Oitgedacht," groot
1.i24 moreen, met opcne fO:ltpinf~n, ~n7.. '

I). Plaats 1"0.42 A, bekend ti,IS" Palmietfon:tdin." groot
4,:\40 morgen, bewoond door Jen heer R. C. Wright,"bcvattondo een
groot en welgebouwd Woonbuis vallf'gebrande baksteenon onder
JJ zeren Dak, 8 groote Kamers, met plankenvloer en cei1411l~.{euken,
Dispens,OBad-kamer, enz., en alle gerieven; Wagenhuis, Stallen,
enz., van gebrande baksteenen onder IJzeren Daken, sterke klip-muur
. Kr.ilcn, openloopende Fonte'n, Tuin 'eh lJanderijen, Dip-gat 1'001

Schapen, enz., enz. De grand op d~ ~ts is speciaal gescbikt
voor bebouwing, en is gelegen op de Klêm Rietriticr, en aldaar zijn
verscheidene Vleien. .,' ." '"

7. Plaats 1\ o. 39 A, bekend 'a18. c4 Pa.ddasfontein ., groot
3,151 morge~ en 3.j:! viorkan.te ~d.qn.i~e~ zijn.o~. ne." Fo~.,tei.n.en?p EEN .ONOVERTROFFEN KANS
deze plaats die ook gelegen IS op ó~>~em Rte~r ..' e~ er ZlJn
~o.o~e Landerijen en Tuinen, ?~81Ot~~m.. door Kl~.~~m:nrén.'eu·Draa.. d
HeHJlngon ; alsook een Woon~PJ~ .'l'~i!fKamers,. ~k ..All'n.~n~.

a. Plaats 1"0, 6~ A, bekend \.~lSl~,%,?sa.·';,I$l"P.t 3,176
morgen ~n ] 54 Vlerkante roeden, O~ dit OlgeQ~,.atp,at een ge·
rieflijk Gogalvaniseerd IJzeren Hui~;,¥ St.al en ,!.~cn'h·"i:lvan ge·
brande baksteenen onder Gegalvan#d IJzer~ ~;,p'ilgebollwde
Klip.kralen, groote Landerijen, ingeé1olen, opene ,ont.elnon, Vleien,

vERKOOPING.

VERKOOPING
TEN ,DORPE

BlIc»opree_b"&llr.,
OP

VRIJ DAG, den 29~ten APRIL, 1898.

DE heer J. T. A. Locbucr, de welbekende handelaar hoeft de onder-
geteekenden gelast, op bovengemelde plaats en datum publiek te

verkoopen :-
30 EERSTEKLAS EZELS, :3 jaar oud; groot, extra goed

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

RUINS, 3 jaar oud en 4, paar merries :3 jaar oud, allen in goede conditie
en gewaarborgd als goed geteeici. '

1 Bij uitstek geschikte SOHIET-P AARD.
BoerclerjJlteraed.ahap: als

Wagen-tuigen, Ploeg-tuigen, Eggen, Zwingels en Kettings, en wat
nog verder zal aangeboden worden .
, 'Let Wel! De laatste twee troepen Ezels en Paarden door

den heer Lochner opgebracht, zijn genoegzaam waarborg dat niemand
teleurgesteld zal wet.en met bovengemelde dieren-zij zijn allen voor
kontant uitgekocht in het Onderveld door

J. T. A. LOCHNER.
Let op den NaalD!

Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers.

-VAN-

ZEER KOSTBARE HUISEN EN ERVEN
-IN DE-

enz" enz. LADY
J, P aats No. 53 A, bekend als "Zeeko'e,vlei," groot

3,,,96 morgen en S78 viOl'kantc roeden;·' . ~, .
lO, Ha ta .No. 61 Po, bekead ala "PaardWl~:tltiroot DE ondergeteekende een ander plan voorhanden hebbende heef .. be-

2.51 () morgen en 273 vierk8nte roeden, heeft een ~.' .~~ put. sloten publiek te doen verkoopen op
11. r Ia.ats I' o. 80 i;, bekend als " Arie8fOll~,tI groot .

,3,:350 morgen en 404 vierkante roeden, waaropere01dlegalvaniseerd . Woensdag, den 20sten dezer,
IJ zeren Huis met 7 vertrekken is, sHen 'met PliI.n1r;eQ,'vl®ren Ceiliqg. I Z" .. , .
K ralen, enz. . . I ,. .' .. .. ,'"':' ..- IJn 2 Welin~chte nIeuwe Cottages pas voltOOid, naar den
1\os. 51, 52, 53 en 39 grenzen allen aan de Kle~ Bie~ririer, en be- D1euw~ten smaak en sUll gebouwd, van alle gemakken voorzien, waarlijk

sprooiing der groote stukken land k~ .'gemakke),ij~,wOrclen gerang- wat blJzonder:s aan de Paarl. .
schikt. ' . I ",,: ••. }, II.- ZtJn 3 Onbebouwde Erven annex, gelegen 1D de beste stand-

pe eigendommen zijn allen onder eeuwigdurende ~t, de jaar- pl~t8 .!an d~ straat, en wegens den:elver ligging onovertroffen. Aan
lijksche erfpacht zijnde omtrent £1 per ~,OOO.morgen.. il ,r., , .. . beide Z1Jden dier st~t worden. nu .reeds I!f,erk gebou,!,d; dus een laat8te

Ce termen zullen op de volgende bUltengewone liberale basis ZlJn:- b.nII voor koopers die eeDe beZIghmd wenschen te beginnen.
t in kon~'mt, tover .12maanden van af datum van v,i'kwPiog tegen 6 . . ROCCO DE VILLIERS JAN Z.
percent mterest r.~rJBAlr,en de bala~8 kan als eerste verband tegen 6 ~ . '

cent~l.1;,enEC;Oi8a;!eld~!o:rdev;f::::~,enQlde\"~D~'~ve znllatm tA. B. de VIL.LIERS & 00., Afslagers.
worden verkocht. 'f- paarl, 1 April,"t898. 1., -""-- ~ --_.~. "

De Kaart en Trall8port liggen ten kantore vau d~Prokul'8Ul'8, TOOl
Verkooper, alwaar zij voor inspectie open zijn, en ahpM ka8.rten van de
Eigendommen,kunnen worden verkregen. . .'

De datum der verkooping i.s als hierbov.en hepa..ll geworde., teil
einde aans~nde koopera elke gelegenheid te geT~~de,,~I'8cheidenE
plaatsen t'>llDspec~ren, .. ',' .. ~.

Do plaatsen ZIJn gelegen omtrent 4 uur nldon~. van Campbell ol
Schmidtsdrift. en omtrent 10 uren van &mbcrley, j;i~;.~,. I

Om verdere informatie doe aanzoek bij dODVer~ef.r .
...1 P. J. M.ARAIS,

Langberg, nabij Spijtloatein Siding.

GREY BRUG . STRAAT.

KENNISGEVINGj No. 55 VAN 1898.J

Kaapsche G~uve!~ements Spoorwegen,
INZAMELING OP AFLEVERINGS SYSTEEM.

Of H.l.\nrrOF &: Mlctr.H~,
}'rlJkllr'!lIf~ \'oor den Ver~-I'''''r('r,

Mark t straat, Kimberky,

Il1::"""; ;<;EN bekend fltaat. als het" Collect on Delivery" Systeem
(C.O.D.) zal op <;leKaap8Ch~ Gouvernement8 Spoorwegen worden

ingediend op ] Mei, 1898.
.OP het C.O.D. ~ysteem, zullen Landbouwers in meer direkte com.

tnuDicatle met stedelingen worden gebracht, betrekkelijk het voorzien
aan laatstgenoemden van Plaats Prodnkteo, enz,
lu 't kort verklaard is het C.O.D. Stelsel als volgt: Brown te yPdock

~venscbt ~~ k~je limoenen van Jon~s !e Cookhouse te verkrijg;. Der-
.lllive schnJft hij ~n Jones om het kIStje C.O.D. per Spoor te nrzenden.
Jones brengt de h~oene~ ~r den Statiemeester te Cookhouse, gettft
den gewonen oonslpatre bnef, met een gewoon biljet, de waarde.zegge
1015.,der limoenen aantoonende, die hij VaD Brown te Cradock ~en8Cht
gekollecteerd te hebben, en ontvangt daarvoor een kwitantie van het
Departement die de bijzonderheden van het pakje aantoont.

Het Spoorweg Departement vervoert hbt pakket naar Brown te
Cradock, ontvangt van hem de spoorweg kosten en <le waarde der
lim..Qenen ( lOs.) die J on~ gekollectE;er? begeerd had, en betaalt
over aan Jones de lOs. mm 3d. comml8Sie voor den dienst, of 9/9 het-
welk de tranaaeti~ voltooit voor zoover het publiek betrokbn is. '

Pamfle~. m E~lsch en .~ollandsch,. verdere bijzonderheden
~nende, Zijn verkriJgbaar bij al. de Staties. der Kaapeche Regee-

Spoorwegen. ,. C. B. BLLIOTT, '1 ~~~ __
",..,.de 18~ 1898. . ....- .uww",,'\IV.r •

, '. "

J. C.S~lITH& CO., .
IJzer, Kool enTimm~~OlIt~p.gé!lijnen

KOlONIMl EN AMERIKMNSOH w4QEHlUlUT,
STOOM ZAAGMOlEN*.' .

Breestraa t en "iiebeêkti" Plein,
................. ,•• i;.

ZAL OP

Donderdag, 21 April,
'des namiddags, ten ~ 8 ure,

publiek laten verkoopen aan Bijne
woning in Nieuw-straat, al zijne
HUISMBUBBLEM,

bestaande uit het gewone assorti.
ment-Tafels, Stoelen, Ledekanten,
Vederen Bed, Glas ~n Aardewer~.
Keukengereedschap,· ens., ena, en.a.

JACOBUS F. MARAIS.
J. FRED. PENTZ & Co., IC".
De Westelijke Brand Assnrutie lilt·

scbappijBepertt
-

ltIALIIISBUal.
DE ondergeteekende zal bij ~_ .'

legenheid van de verkooping .
van den Wel. Ed. Beer O.J. HOade·

DURBlNVILL£,
OP

Vrijdag, 22 April,
persoonlijk tegenwoordig zijD.·· .
aandooloertificaten uit te reiken .
aandeelhouders te Durbanvillé
Koeberg.

D. J, A. v AN DER SPUY,
Secretaris.

--------------------' - - --
1010mall Brod.t1ja Iutsc'.ppU (BpU,)

KENNISGEVING.
Voor Pa&rlen Stellenbosch Diatriktln

DE 1/10 Brandewijn ral van af .
heden worden ontvangen aan

b.et Pakhuis van de Maatschappij te
Lady Grey Brug naast de Berg.
llaatschappij. . J

Brieven te worden geaddresseet'\{

D. J. A. VAN DKi SPUY, ,;.
PaarL,

14 April, 1898. . ;.

KEN N ISGEVI NG. - ~

DE beer JACOBUS SMIT, van MuiS,
hondfontein, Saldanhabaai, geeft

keDDis dat geen jagen met Geweer
of Hond op zijne plaats zal t0ege-
laten worden, en dat alle overtreders
na deze Kennisgeving naar rechten
zullen vervolgd worden.

In geen geval zal j~~t gezel.
80Mppen zonder uitnodiging t0e-
gelaten worden.

Depart .. , ,oer PUIlete lert ..
'l'ENDKBS zullen worden ontvang-
J en ten Kantore van den Con-
troleur en 80Iicjteur-Generaal,Kaap-
stad, tot op den Middag van V RIJDAG,

6 MEI 1898, voor het voorzien te
Kaapstad van l.ekere Artikelen, be-
noodigd voor den dienst der Gouver-
nements Departementen, voor het
tijdperk beglllllende I Juli ] 898, en
eindigende ;JO Juni 1899.

Om verdere bijzonderheden zie
Advertentie gedateerd 12 .April
1898, gepubliceerd in de Gouvtrue·
menta Gazelle va.n den 15den, 19deD,
22sten, en 26sten de'ler.

C. W. T. DDMINY,
pro. HoofdinspekteuI'

van Pub. Werken.
Depal'tement 1'oor Publieke WPfken,

Caledon }>Iein, Kaapstad,
a April 111'8.
._------ ._'-'.

TE HUUR,
2GEMBUBELEERDE RIJlZEN

voor de maand Mei. Termen
billijk.

I. BASSON,
SOmerHt Strudt

.~-
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LET '()rJl~f A,,~,{'!.~
McGiv.em &::He" VERLOREN OF GESTOlE~

'ii' , , nry, IN' den nacht van den 7den April,G~. en, ;~~. Tw~ P~e~, een ?onkerbru;n
I .........báad.~,,_ met ~t stII?pel~ op ZIJn rug, en
n.._"~.Ulfi... .-e....· een hchtb,nun met witte ach~r-
"':""'~" " , , " . ,,' ,:". poeten, belden met kort gekmpte

i, ,i,-, . • manen en staarten, ook met halters
Hoek van PW'" en 8fJi~ Straten. aan, gem~rkt J. S. H. op het wang-

K AA-PS T jJ), _. stukje. Alle billijke kosten zullen
~'r!1''!''!T7-.,..",'t'' 'J"':r.~~- beta.a.ld,/worden door den onder-

Ptlb,tre~é"·iIVerk~t,ng. ~;~:;gt~n eenigeen die ze

J. S. HAUMAN.
Zwartdam,

P ~O. Riebeek Kasteel.
April 12, 1898.

'11: _";;'

Jabi.i de Doordel~\:e ;:Ude van Prtncess vlei: DE ~od~r,<teé\.:encf~n zullen ,pu-
omtrent 15 IlI.inuten van Plumstead en 1..1:_1. ~ 1.;"~.. ma. <1(~l ver_P'tIl" ' ' I

Diep River Spoorweg Stations -. ',",'1, ','&,'rI. 'r, Zon,.,d.:,er_Reserve"~ 'Op Donderdag" lJ U~ ¥Zater dag, 23' dezer, T:Q 9,Ul!.,~Dt8,,VOQJl.J4!l)D~fIS, DE 'Ondergeteekende, behoorlijk
gelast door den heer FRANS DE

" • 'lE Wu, zal op de Plaats Vredenburg

O R A UJ,. E"S' K'·R'A.'A l, (onlangs geëigend door den heer11 Albertus J. Roux) verkoopen,

AfdeelinÁ 'MalJxl~bury. op Vrijdag, 22 April. 1898,
Het vat!¥1~t3" behoord~t .gemel~ 1 groot' Eetkamer Tafel, 1 klein

den Boeklenl:-- Tafel. 2 Groote Kleederkssten, 18
;> Paarden, 2 E~18, 1 Wagen, 1 Eetkamer Stoelen, Keuken Tafel,

Kar, 1 Water·· Kar; '1 Zadel en 2 groote P11bbele Beds~en met
Toom, Tuigari, ' PlóegeIl" 'Zeisen, Matrassen, Kinder Bedje met
Graven, Pikken, enz.... en dan ook Matras, 1 enkele Stretcher met
het O'ewonINlsaqrtiment,HniBraad. Matras.

lO Breekwaar, Dispens Rakken,
F. 'V~lU)~ULLER,} Trustees Vleesch Safe, eeue groote hoeveel-
G. WP KOTZ,E, . heid Plaats Gereedschap. ti Graven,

VAMDERSPUY:TJltLtlABl CO.,.!fSIJgers' 6 Me!lc Vorken, 12 Manden, 30
Zakkel'L
1 Koe
1 2l'en Buggy en Tuig' (enkele),

22 KI~pen.
Alles hlcrbovengenoemd zal worden

verkocht zonder reserve!
PAUL D. CLUVER, Afslager.

Stellenbosch, lti April, 189H.

EZELS.
_«.

EZELS...
PUBLIEKE VERKOOPING

TE

1..\IIa,J...1r1e_b ....lPy.
.--_.-----
Hoffman heeft de ondergeteekenden gelast om

DE heer Willem C.
op

Woerisdag; den 27sten April, e.k.,

J. F. WICHT, JE .eeu
ROBERT C. NEL~ON, x '" •
G. W. STEYTLE1{, teurs,STELLENBOSCH. Koloniale W....skanier
, Gehou wen, -1 Kerk PI e in,

Kaapsrad. 1:, Aj.ril. L;-;!)I'!,

J, J, HOPIEYR Il ZOOK, Afslagers.Verkooping van vier Waterplaatsen,
Vaatwerk, Vee, en Losse Goederen. Koloniale Weeskamer en Trus;

)( a.at scha p!Jij,

In den JnsLYIl'E!" ten Boedel,van
Jan ,HenOrIk Nolle" C: Zoon.

DE onderg-,~teekt'ndt; oehoorlijk gela,;t door den heer p, A. Goosen, zal
Oj' de plaats verkoopen te

~a,:.1h.c»e~,
Stellen bosch

Publieke vcrkooping
or DE

Stoep van de Handelsbeurs,
Tusschen Pniel

I t;LL~N worden verkocht op ,de
j Stoep van Je l Iundelsbeurs,

IOt Bou w Erven,.jO x 11)0 voet,
omtrent l!'j minnten van Plumstead
en Diep River Spoorweg Stations.
Toegang tot het Ei\:,endom ge-
schiedt over een prachtigen Harden
Weg. Personen die begeerig zijn
geschikte Bouw Erven te verzake-
ren behooreu deze g-elegenheid niet
te verliezen, en diegenen die vol-
~ens hun smaak wensehen te bou-
wen moeten zich erop toelegg-en een
Erf in deze sohoone en g-aouJt:i' ge-
buurte te verkrijjren.

Malmesbóry'" I!April ises.

en
-01'- 104 Zeer Kostbaar BonI Erven,

WOENSDAG,4 MEI, 1898,

It .,

(I De kostbare plaat:;en, Zorgvlie; en ~agl,lL'g.'n, tezamen, met een stuk
Kroouland onlanvs door deu verkoeper verkreg"n, 111 hu n geheel
tj;2 mor!!!,,, groot (in de onmiddellijke nabijheid der Drakenstein
plaats. n van den Ed. C. J. Rhodes.) die onderverdeeld en als
volzt LUllen worden verkocbt r=-
1. liet \\' oonln.is. met omtrent lO() merzen grant!. Daarop zijn 2

groote Woonhcizen, Stal, Wagenhui'i, groote Eikebcsschen en Boom-
gaard n. . "

Il. Lot ~\, omtrent 121) mJr~,'n grond, met \Voonhlll>! en ~rooten
Wijn Kelder. Hierop llJn er ;31),01)0 Amerikaansche Wljn3tokken en
omtrcu' l,'}IH) Vruchtboomcn.

III. Lot I;, omtrent 1:;,', nl'Jr:::;cn gr{)nl, met Bedienden Cottage er
op, Er r. jo groott.' v rucht ha~~lLgë~.,

iV, Lot Lot C, omt rvnt 2,)/ rnorgen gran I, annex de plaats der
Gehr(wdcr~ Ha\'1'!'';, Hierop zijn ~I),I)UI) Amer-ikannsc he Wijnstokken
en duizcnd-. \' 1'1lCilih »imvn.

"\ I;,' (L' !'CVl'ng' 'noe!ll<il' I' !,tah.'n hehl)l;n LTn on lx-perkte \Vater-
voorr.uvl. ,'n de (; run.! h liet aIIeI'V!'IICil t.baar st e ill het Uist.rik t.,

:\1", Wllll, Yrucht en l~oulllehj Plaatsen, sta.n: deze eig-l:lH.lornmen
onO'et'vena.ar' I,

o Eene I!t'kgeTlIt"jd zal ;liln k()()l'er" worden gpgevpn om het geheel
van b()\'t'ni!"llot'md E 1'__",'n,JnnJ I'll E,:n H LO K tt' vr-rk rijgen.
b. U,\ f-:\iIJf-: HA.U: f-:.\ :$(H·:P.DElt!.I(;I-:I{.EEIJSCIIAI',-~ Paar-

,)"11, I, \l"tl"ll, 12 Koeie», lilt) \'al'kell~, :':'111 f;rJkken,
:.: \\,(;.."11-,:': ()I"11 r n ~ Kapkarrenop Veert-u, 1 sfnn Voor TTIigen,

-1- l'lot'~t:n (UII'i'.'r.\: Hl/woII"l), ~ Cultivators, 1 lot Baktlt,'en Vorms,
(;.rav"TI, PI\"k"Il, 1 k.r laleu, 1 I()~ I'urnpoenen, luu mudden I'atatas, 100
mudden f-:lkel,:, ,~ uiud.l-n HOOll>:O.
c . Her "l'I\'(IIJe a~"urtrn}('nt llulsraaJ, f'nz,
J. Voo; rI'kl'nlng van dt'n Ed, Jf. L. .'ieethhng ,-~ Stukva.ten, 2,~Kui-

pen, ('('n !!ruot, aantal Uk::ihol)fden, Vaten, \\ïjnpompen, Emmers,
.\LlIldjt:!!, en eell hoeveelheid ander KeIJergereed:-lchap.

150 Eerstek~ I£illl' lJ4vkens,
c;VTU ," liP GDV13:1:L

Barkly Oost. Don~J ,Z1 AprilJ IJ&98J

O~IHaLF 12 LTR v.x,

.... Let op het Uur der
Verkooping. half 12 v.m. Op
de Stoep van ide Handels-
beurs,

G. W. STEYTLER.,
Secretaris,

l\:ld'llli.dt' \Yt:.· ..k;Iuwr
(;,·IHJU\\"1I,1 Kerk l)lt~ln.

Kaap-t ..d, I:, .-\j!ril 1:,:1,""
Litho~raJ1:;chu Plannen van het

Eigend(Jm kllnnen, word ..n vt'rkre-
lZen van a.f en na \Vol'll:-idag a.s .

.I..T. HOF~{EYR &. ZOOl, !fsl~·

,t", '

Var~~,~:l. '~~~;118'!
':i"~DI.~~'" fJ,j

PAARL.
PAUL D. CLUVER, Afslager.

l:-\tellt'ni,ollch, 1 tj .\ pril, 1,"(,)·-;, Afdeeling,
Sch t k . .,.,,' ,ol· 11 V,~[.

U ver oopmg. ZULLEN lm~n~emeJd~ yllrkens

T E \\>lr<lenver~()('ht nit "Th" C;}V..~" i[} prima <.:onLlitie 1.).L"bliekver-
:->cbut, t'P ,,0 }.pnl, Illellen lIlt,t ,kocht wonl~,,·mt de knM' van de

vroel(,>r g"l()~t, 1 ro<xl·"chimruel rijpaald'tWed. Va Á' de .,'
stolUplItaart, i pooten urglageD. ollltreut' ,~ ,~ . " "
ti jaar ouo, "'W dp den nll8n1l;

T, J. 8TEDi~~~;;t~~8ter. . "If 'A.;J. 'l4DUER,'
FaiJll~,VIfllIyk.&'JJb.~~/· .

Aan Botnvmeesters. ,i Afsl(JjTers
Paarl, 1~,:A,-wi1~1~98,,.,:~=:i,~__

BI~NOODIGH" ", ",' ' .t '
, . Jl '(

'EEX O'illlCr.w~, vOlJl' tic Boeren-
scbo(ll te Pave!.. Keunis van

EngelseIJ, .HoUandsclt ~p Mllziek
vereisclit~ '~.k bewi,iá,.:v.~ Lid-
maatschap eener Prot.estantiJche
Kerk. '1.:,;'1,: ,'i,

S!\lah!j,c~'t peT ja~i-'; !liet, vrije
, lOb"tlS. I """ ~" , ' , "I

. ,. . App'likatll'~ met gl'LUltPchrlften
Voorzitter d,n BalJw Comwiasié. zlllféll \~Nën.,l,ngéw'Wh, 'tot aan

bet eifll1:, !Vaa~;\:filii, olj&' t& worJen
gericht! a'a'tl ' . '. "

l', J. f'IETERSE.,
In den Boedel run Wijlen . '" J ,~HlllnaDlJItrantz,

PHILIP DA~IELS. P.(kDfs~~~:~Wn:H ,.'

" ' "'" • IJ :'.1' ('::'! to'

, , r ." 'I' " ,)f " ,~ ,e ,

DE Eerste Finale Liqllidati& en ph iliMtmlm,. ,'" '",Pnblja~,'e OAI.oI\I\I.
Distributie B.ekening in den UWpll UHU aul. llWWU

bovengemelden Boedel zal voor de ----
beJan:hebbenden ,ter inzage l.iggen \ PPl.,JL.\:.J:IEH v.wr J,e,be~~ck-
ten Kantore van deD ondtJrget.ec- r\ ,;ki-n(,." 'V!ni hO<Jf:dondi~lJzel',
kendJ gedurcnclG Veertie-q.. dagen, saJai:Ui~.(;ltJ;"'p'.ar eil.<~~~ ']t~p-
van af den lEiden dag van j,!'R1L ,Qnca~~7i~.'l £lóU"p~;>!m8(
1~V8,waarn~.' zo? daa.rintegell goone gEritUi ,p ~l;fre~.. ,i.van.,,bekW'Wi;li:ilié.id. :.'
bezwaren zIJn lngebracbt dezelve , ~~::van de.J{Ó~~he
~il goedgekenrd beschouwd en ten aá1, ,lidmlMt8obap eeeer"P~-
UItvoer gelegd.' ,zal wprden. ,'~,: 8Che'~tJIt('~ Zi?~~~:~rag,

p"J Jl MARAJIlI' zull~".' •• ~D:!;;~JJ.,o.OO.Br~këD~e
~ I'·E . ,t1~1 tot ltG-fliJA:~t'H '''''If'Orde'If 'o<C'iItJMnl\n.
t XflCUteur DatiËd.,· W ~~;.,~ ~'L'h.t1r;niff£",r;1r.. t

" , ;,,"", e~, . '",~ tllM" e
Generale Ageate Kaatoren. ,.",' ,_'.' Jnni~IIIIiI.r.'n ",," I"j, 'i.fJl1J,j,)'

TalbagJi,'le .April'l898. ,_,_, Jl., r- '~;'[;~'l>r~'B.W: Ltltr"'.
~

Het Openbaar Onderwijs Departement.
A I'PLl,('ATIE~ wOI'den ~(,YT'a,a!!dVOOI'eene vakante betrekking al:;

Ond.:r In"I,e('1eur vali ~L'llolL'n,
Z()odilnl~e apl'llcatlt's moeten cene verklanng insluiten van
C ) (1Itll'IJID:.!en ond,rvlrlJill:.! ab OndcT'wijzt'l'.

(IJ) ['nl\el'~ltt'it.., I"ol,l'aan.ell
(t) KeIlDIS vali of ui belde Je Hollandschc erl KalIrl' talen,

A ppl icat I~',' ,lie "con tidentil:el " kunnen \wrdelJ g'elllel'k t mooten
aun d, n :-:lljICl'lllkll!I,'nt.Genera.al van Ondt"'wijs worden verzonden,
en IDOt:t':1J helD ).. rtikeli \"~'~I uf u,p I .\Iel, Ih',I';;,

DE 90m Van yijfen twintig ponden
:-\tg, zal geg'even worden voor

el'n plan en ::!peciticatiên ~09t' ,Je
Rou \\·Cummisl:\iL' gocd~ekeuNi.,Y.OO!'
de .N, G, (;;-meente te Petn,sb~,
0,\ .S. BIjzonderheden kUDDen bIj
den onder)i!'eteekende vernomen wor-
den, aan wien gezegde planntm eil
specificatit:o binnen zes weken
modt'n toegezonden w(Jrden.

W, ROBERTSON,

CHARI,E:-: .\WRR.\ Y.
(pro Supt,-Genel'aal van Onde1"Wijs.)

OnderwIJo Department, Kaapstad 1ti April 18~It',

PUBLIEKE' VERKOOPING
Tl-:

D-.1...ba,:n..'V'.IIe~
OP

l'etrll~bllrg,
Ild"11 ,AjJril l::i\I,"\.

Vr'ijdag, 22 1898,April,

Kostbaar Vastgoed.
O~M,IIiDELLI lK na dl' \'{'!'kl"'ping van het eigendom van den Wel.

Ed. lh'er 0, .1, Uorak zal pU\J!Jek worden verkocLt voor rekening
van wit'n liet lll('o:.!l'aangaan :-

I. Z~er EI):l'lldolll, zijn.!.: .!!adl'elte van" JOH A~NESFONTEIN"
grenzt'oda aa~ he~ Jo~1' DurbaIlville, ~ :oot omtrent G morgen, waar-
up ilt:.aa~ 2 genefL'h)ke \\ l)\Jnhulzen, Illet Jl' noodige Buit.)ngebouwen, als
Stal, \\ agenhllls, enz.., enz.

II. Twee onbebouwde En'en, zeer centraal gelegen vroeger 00-
hoorende ~()t den boedel van wijion den heer M. P. A. Dre):er.

,fa. ~er Spuy,IIO.el •• I,.t Ce., Atslalen
; .

Dae. __ • IlOO '-'-d. lo ot..m._--..r_ ill Ml b>CIeD _ .... '
LUIUM, VLOOlDi'. IlU1TIN, lJYJla,_ alle ...... (terwij1 " ~
........... io _ cIieraI,. :lJ. ......._ peIt.rij ... beIOOOre _ d_ ,..... ...
lt.ArOOid le ....s.. _ mea .......
H'" jo oa~ !IQ het StnG4. 0-~te-n_driq __ ..
lOM-taii_ ... ~Keo.:.ing'. Po.cIor." 0..-
........ iodo..i ......

DOODTr=~
or ~~

Donderdag,SMei, 1898. ~8Il_"~oIaocIa ... ~In
V
n" WEEGLUiZEN, UItKKRr.AKKD,
..... XlVEB.S, 1l<nTEN, in p~, ......

P_ kl J 'Or' ~ ...... a.-. s,...w.. ua. ...16'.r.eJ'li!te I\.'! on~e il ern~ OJI......tHrt...riDda_.looieaop .......
16 do. do. Ruin Paarden, .. 4ood<ta, .......... _ .........

hctadm,
De ondurgeteekenden, behoorliJ'k H.t PUBLIXX W01'4t GEWu..

8CHUWD .... 010. JUie TaU· ol. ....
gelast door den beer S. D. de Kock, ~""'B_'" CIAObaD.u..a...r d'_'• _ 'I'BOWAS XUTING, -.Ier olie ..
:;. D. Zoon, zullen bovengenoemd elk ........ aniW 1>eOIrOr. 8ldIIO la

VeaIwqliek verkoopen- De Merries wgU~'X=EREN."
2'ijn ~Uen in den Vrijstaat uitge- vi RlDlN.-"KlNDEREN,"
zocht, ~n ziJ'n net mo mooi als de ViORJaN.-"KINDEREN,"~ ViORXEN.-" KINDEREN,"
Mel'rres die Neef Fasie, een paar WOlUlEN.-"KlNDERE-,,{:·
wekeft geleden hier verkocht heeft. KalIftIl" Worm Tab:.tt.., it ..., oond..'i •• .....u.

• .fa. (l.'NKE,. t:r.~e: GJl.OY.SIl:: Lr.KIl.r;JOiIJ,
De Paarden zijn ook geschikt voor -.t. iJl YOur~""",. <li tu .ca"k. .. ....,..,j ... 'r .... ~

d d h'k b 'k D I gt' 'd· blij" mrtl!"d .. om f"r:Q ...... 't,.. J"1l'''CIfr!l~ 'I'0OI'
a e 1 ge rUl. ' e p oe IJ 18 DIGIlW ~1'DK."'" 1.1:. \ID ~UIL '-d::S \e"..uv-o,p ons. ~ .Zij ";jl1 ...11<......", ,d.", _ mild. -wt:~'".....~ v__ ja .IIIUia -

--- 4Dor OJla l>ntpleia .

'Komt dus en Koopt. ~. THOIUSKE..lTINO. LOJId.ea.

S. D. DE KOCK, S. D Zoon. 10111l1ijleLnvuClerwbetObsenatorlam
Dempers, lIoo;e & KriJ}e, ~

. Afslaeers. ~

Caledon, la April, 1898 A. SPOlANDER & CO~1
WEGGELOOPEN, GEVESTIGD 33 JAF.EN

Cllrc:o:neter-, Horolnec' c:! Klci.:ma1:era
JlwtwJ.l pebofuu .. VurlflH;tl(ra,a1,

Gouden en Zih-erpn Horolo_:;::!1 iD
VouITa:J.rlt:choll,L'fl,

OE''ondergeteek:ende geeft mits
i ~eze Kennis dat hij Dlemand

~I b!a.ten op zijn plaats "Coen-
radeh~~ ': te jachten zonder zijne
~~~lJlmg. ..,..'
. "1~~;, perpoon, die QP gemelde
p~, na. datum deses, zonder
toes~inK zal jachten. stelt zich
aan :v&"'Volgingbloot.

JASPER SMIT, Jr.
Coeuradenberg,

.Malmesbury Afdeeling,
li) April 1!:l98.

!J!£.
Merries! Merries!
Ruin Paarden.

Publieke Verkooping
TEN DOKPE

CALEDON,

"'{T A~ de plaats Rhenosterbosch,
V ?lIoorrecsb.~~· 3 .Merrie

Paarden, twee Mh:rrr>¥uin mét wit
stippels., km eD !alk een één wit
achtervoet, en een pikzwart. Ge-
loopen in de richting van Piketberg,
laatst gezien n&hij Moorreesburg.
Iedereen bj wien deze paarden
mogen aankomen. 'gelieve kenn is te
geven aan B. Kitshof!. Rheoostcr·
bosc~ ~ wien ~e billijke kosten
zullltll-.'tV.oroen betaald.

:.;/ :,·L,r ", B~KITSHOFF.
:.} :", 1 .

~,.,,;.,

'I IMoomeabarg. 18 .ltd 1898.

DOVENGENOEMD :MaahIchappij
U sal voor het vervoer van pus&-
giers hare schoone en geriefelijke
Cars eIken Zondag tot verdere keD~
nisgeving laten loopen, denzelfden
a'Vond terugkomende.

Vertrekt VaQ Kaapstad van af
de Theater Gebouwen, Darlingstraat
8.30 v.m.
Vertrekt 'Van 80merset Strand, om

, UDl'! n.m.
Zoo de Passagiers het wenscben,

zal tUllr voor Ontbijt te Durban Weg
Station worden toegelaten.

Plaatsen wordon ingeschreven tot
Zaterdag namiddag om -t uur aan
de kantoren der Maatschappij,
Theater Gebouwen (eerste verdie-
ping) Darlingstraat ingang;

Retour Prijs 165.,
met Dinner te Somerset Strand

inbegrepen.

ROYAL
BAK-

~POEDER,
•• 8CK..0 0'1" ZUIVER.
De eenige Bak-poeder die niet door
~dheid ~aan wordt.
Blijft YJIfI'8Ch en van volle haclu

;tot meIl haar gebruikt.
De ware Royal Bak-poeder wordt

~door

Royal Biijclng Powder Co.,
NBW YORK. U.8.A.

DOODBERICHTEN._

OllTSLAPEN in den Heer. mijn« ge.
liefde echtgenoote !dAl;UA!..E"l DE

VILLIBRS (geboren De Kock), ru den
ouderdom "f1Ul dertig jaren.

De bedroefde echtgenoot.
DAVID DE VILLIERS,

!ioordhoek, SimOnSl'laO,
U Apnl 18~)"'.

Dehid lfriiwschelotor Car lutscbappij
KOENIG & CO.,
Agenten en Bestuurders

WEDEROM \\a~ t)U~ I n.lerhjk har:
slechts "~ur "';U"U kort ..n : IJd '~r·

blijd. daar de H",·r hel pand "m 11.. ;:..... n
andermaal eischt«. Hij nam van (\U. W"1(

gisteren namidu:t;: om half vi ..r n nr. nni
lief zoontje, SUBl:A:-iD .JA('OBl" I"H,~5·

liES. in den ou.Ier.lom van :' m.ccnd-n.
'''"ij hN'Djlen mits deze »u zvn bar ..iijken

dank toe aan d., vrieu.i-u ,lIt' '<lh u ..
trouw beb~n bihwsWaJl in .I--n lijd der
twp,,~viTog. ali10nk "an D•. ~lalh"rl,e, ,he
ous tut troost !;t>.Wee5t wa •.

)[;,tth J ,I ''l', 1L

HC(;U II, VA~ :-;n:i-:~:I;K.
A..'\GELlQl'E 11. ,T', ~IEKU{K.

;;eb, V dill der :-ipu)'.
Draaiboek, Ko ...berg,

I;\ April. 111911.

ZA,ciïT in den .H .... r outalapen op den
lo.ten April, ons teWergeliefde

dOchter ELI..A HKLg~A :'-w,~RT. in den
0ud ..n1om van omtrent :.'l jaren. na een
Smartelijk, lijden Van een m;u,lld,

Du bedroefde ouders,
J. H. SWART,
E, H. SWART

THOUSA.OS
ol TeatimaIIiaIa

TESTIn
Vlaggeberg,

DNNISG EVING.TlUT THB
Nataral. Wana, KiUmI

BATHS OF CALEOO.'
UD

B,Ur ATOll! UJI

Groenten en Bloemen Zaad.

BOVEXGEMELDE zijn ver-
krijgbaar bU den winkel van

den heer E. Yorxo, Horlogiemsker,
Malmesbury.

'e
8•

POSSESS
IlARVELLOUS
CDRATIYE
PROPERTIES LOGIES HUIS.

REIZIGERS en anderen, die
Riebeek West aandoen uf be-

ZOeken willen, zullen bij den onder.
g~teekende een 3angénaaw verblijf,
g xxle Tafel en Kar-ren voor vee-
vJc'r tezen zeel' billijkt! termen heb-. T ub .u, Telegra.fisch adres: .. Dr ort.

J. DU TOIT,
Riebeek West

, CONSTANT
.... I> ï,

• UN·ODE, ~.
BP A!'tKLINO. P ,U.A TABt;..
DlGE8TIBLll IJ TONIC. Dndeli] k Benoodigd.The BatIUt ..... Iitt.d with .u Jl.,...

A.p~, Be--. ADaI7-.~
.Dd ,._ OD app~ to

THE JtilUGE.&E8S,

eaw- JliMnI wa.t.en s..-........
.•• CALKDOlil'. c.c.

i 'EN .Iongeling van omtrent ze...
I1_; tien jaren oud, als drijver op
e-:n melk kar.

Persoonlijk aanzoek te doen
deu heer

J. \.\:0.: NIEKERK, .hK"
Kl'urboom, Xl'wl:urd:!.

JLUTING'S POEDER.
JtK.A.TING'8 POEDER.
~INO'S POEDER.
D.U'ING'S POEDER.
~TING'S POEDER.
JtU TING'S POEDER. --_ -~-------

Gehu,,'u
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dist. Pot,

chefstroom. ZAR.

" ALáIUS, de illkuwl:ikll t1tr
,::, schoul, gewaarbor:;d Op IDIn·
Sr.ellS £1:, ver maand, md vnJe
wou mg.

.ApplICaties ZlI!1en door .ien on·
der~tookende mgewal'ut worden
tot den l5den JUDI.

ApplicanteIl Hwden III iJc!.It zIjn
van If·lJe kla.~:ie tJ;I,J,'rwlj/"r.i acta
Z.A..R, of U,V,:::" or K.K. (,,>eD
aanval Iin;::,,'e Xarnl'[1 af tt: lt"":)!"ll.

~J. L. HCK,
V.D.M.

SOMERSET STRANu.
Mawbruy StIl.

Potchefstroom,
A,'r:! ~" 1 ~',",

GEDROST
VA.\ó ti., ~.Ia;d- !hin,'rO:I!I'~:I:

Twee .JOJII""CIL';:,'.'[1 li,'I:"D:nt.
geel V ,ill ~I"tlr, ho"f,i \,; '''~~
merke 1, cn ~;\-Cl.' L1:~!1eU 'o. ".l,r Ua,

uen ill ,uJ, IJl!1tr'"IJt \ \'(ld' JU::,
bij nam;; )i,)V, KU\J<.l':,,
Kaapse:] Jon::ell, 01:11ï('0:' Y",'r'.Jt'n

jaren \Jud, J~llkerl':'li, J; \ ,,:.1 ":""~'
omtren t \ !tT "ud i, ;":1, i::<."'

---------_ ", .. - ._._

geruit ;1 I;: }l_h ~.'n ;1'" j' (',,_

gruut. lu;L:l'~ 'i"'::J" I':,' ~,C:,

\\' aar; ij lU< ';,;( lJ ;"11. "',:I", l.

kcnfJh te ::,'\'<:,il 'IClfl " l.

tt.1ek~111t't l':] l{11;,LiI I',!J ---

hen aa..,houoll za! IJ" I', "

vl'rvolgd worJen.

, >"JL

EERSTE-KLAS

LOG lES H U IS, ' Dl\lS1U\, C~n~l.\ I:\'\T.
G. BL.A KS,

OE I:;J:;STE STAXDPLAATS.
BILLUKE PRUZEN

W ID IDII UGO'



j de beste
13 Werkelijke
.cnen dat ~
,t dan eellia
maaksel.

MARKTPRIJZEN.

\0 KOEGK )I.AaKT

16 Apnl 1898
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bk-poeJer die niet door
Iheid aangedaan wordt,
L en van volle krachi
ien haar gebruikt.
'';' al Bak-poeder wordt
r \ aardigd door

,tking Powder Co"
1YORK, U.s.A.
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OBE RIC HT EN._

'\ I 1 I~n Hper, mijne p-
I1\> I' \1 ~GDALESA DI

I' l\ I)t> Kock), In dell
..: Jlnn

I le pchtgenoot,

\ \ I[l rH, VILLIERS.

( 1"4 <it lI",,"" Bali ct Go )

K.'f"t.ad I, April 1898
- 1 IIlL~ markt word de ....
t .!' -~ hl!'i bt lt Llendc fr)4xO

\1 (1- ,u'lerhJk hart
(I, " korten tIJd ver-

Ill! Iand ons ge~v"n
1111 JI,lill 'an oU8weg
Il h,lf VI"r nur, on.
\ I' I ~«lEIC" JOHA..~.
Il \ ln I maanden

- I" !lit n bartehJken
\ I 1 I lt Il dlt~ OD!'4 zoo

- (III III d ..n tiJd der
1> ... ~lalberbe, die

--t \\ 1'"

\- 11
\" :';11 }\~:RK
\ \\ 'dEKEHK.
~t' lJ Yan der Spay.

, ( l<l~I,II'''U op den
teedergeliefde

If' \ ~\\ \RT, lO den
r I [lr II J lrpu,

\ ~1 t U III .alld
r t fd· (udcr~,

II ~W'\RT,
II ~WART

: 'e Jor~u Jordaan.)

NISGEVING.
:ten en Bloemen Zaad. ft"l.:r lJ-

Il. • n 14u t t 14 d ""DUrO!;. 'Id tot Od
ant:' ",. I I tGt 4jJ Kaapoche:bl Id tot ~. Jd
t' 1'. I< I .j d kurt~ wui id b.:achadlg
dt: 1 II'ILllArdi'4-1d
Be', taJ ,;ue •• IJ.n naar kwalil~lt

\ I, r:: \l ELO E zIJn ver·
I': 'Ill' U j den wmkel van

'y " HLldo~'1t)maker,
KDIRl RUI

lGIES HUIS. Jl

I I'..., t rt anderen, die
" \ \ l ,t <I,tOllocn of he-
I, / lit il biJ den onder-

,dl t.lllgcnaalD verbhJf,
Tl K lt I I n voor ver·

• I l,dllJkc tI rmen heb-
lil ddIl": ,. DG TOIT"
J. DU TOIT,

RIcbeek West

1-, \pnl I~:JR
Z , e," [I - 'Qk lOO Ib.< 08 I)J wt 71 I'd

r'lll"t per ""Ir 163 Ibs, 12. od to,
I'" I '1" ·rl .. "nwn !"lr zak 203 1b8, 40. Od
'Alt,. I I .m"n KatTer ~"" od tot 30. od
K&J I t.; I I ..,.11 I'~r u,~.1 :lO);) Ibs 10. od
l \"j ~I h. t \ K ,le nll<l.1) !n furluur ft! od tot
IJ. "j "'.t 1\1 V ~) .... IIJ tnt II. OJ, Voer,
per I' I I. • (IJ tot b. 6J K&Jl'erkoorn, per
.....il, )<1 t lt 21.1).1 Boert!nmeel o~eztft
2":-.u I t Jl ~)", ,d Bnerenmool, geillt 33s 6d
wt cj. J\'l 1-. I I tot IR. Gd. Gele
Mleht~ ~t ruk .. }J tot IlH ,j lrompnllde
MIeltc' ~er f_,k I~. ,)<1 tot I" liJ Wltto
!ti t.! lt:'" 1}4, r Li( I) .. oJ tot lt, ... I) f Wltt..e
'\!,.ltellJlrl ~ 1\ Il~ 17, 'Id tot 17, 'Id Gele
M,ehcmctl 2 J \ Ib. 17. DJ tot 17... ..1 Huer
K ... p'" hl" wk l:,v lbo 11, I)d tot IJs 6<1
lien ,,,,r tak Il') Ih< t,. o<l tot I hOd, Aard
.pp<leo pt r r...k 11)3 lbo<.!jo ,Jd tot l.S. od Tabak
l"'r lG '. I tut hI;)d Tabai< per Ib,(.nl,
r cU 1 ... IJ tot I). 2<1 Koorn.!"lr zak, :lO3
tb. 2.. hl tt7dkl lloter. per Ib, (vencbl
J, ,j Lut I, 4J Boter (tweede In....hte.t)
'. OJ t" I, Id EI~ren per dOIun, ~.I)d tot
h ,I !-:t',UclI I" r .tuk III 6<l tot 3. Gd
lJu,nJ,I'< per .tuk, I. od tot :la lid , KAlkoenen.
p<r ;tuk "I tot I 2, (JJ Ham eD ~p"k, per Ib,
lt. .J tut )", I Zvut pt>r zak ~ od tot 5. 6.1 .
Vk"ern ,ten p' r II. 31 tot [>ti Gedroogd~ PHr
,lIllen 4J (ut,jd KaJk p~r ... k 53 od tot 511 6d

"IALWVH -I),..,eu (go<>tle) pnma, £~ 0.
t.,t ~ I). (1"".11 Ól» lo. £7 IOS tot .t:!) 0.
Kl>Olel .' II", .1.1) (I. tot £1, I). Ka!vell!
.. ",,>Uwt ,kJ Varkm" 1')Jlb,. 35. Od wt

1..aIJl!lleren :l'l Il", II, 'iJ tot 12.01
I " AI tot 11. IId Kaapocbe

.... ,fe 21. LJd tot l.l. od KapatelI!
• I

£20 tut t25 Os
kl( 11- .1.1 J Ih tot .1.18u. R"paard~n

'15 tot £:llJ

1ijk Dcnoodigd.
, III_; \.L'l olIltrent ze~

t lil llud, ab drIJver op

Ijk ,lIlzu\:k

, \ Il. K l~JU" .h ti ,

h. II huom, :-'-t:\\laDd~.

\\ (I untlcnri.fiër
:::NOODIGD,

SL b"ldleerde school
li c V()I)c!en dlst Pot
~t"troom. ZAR

! 1 t ... ~ I per Ulti mjJe
d p r J f I Pl!cr1Jn:l~ I)J

\ pp 1,:1. .!... lKt tot 4~ l)J
I, J L,I J. W per

I " Il I Ik0ru;, tl Il der
\\ L ui HJ[..:;d op mm·
lua,wd, met vrlle

'" 1. fl • lULl!'
l!l~ '\\ ,lcut
1111

J tl 'I III lJlI.lt ZIJn
\111 [\IIF'IS acW

I \ '- .. [ l, 1\:. Geen
L( tt lt ";~1I1

'I LIlCl,
V.D.M.

),,-'1,

:..:JROST
I) 110l tonll III
u Ilortt n tot,

I (l I 1 -l.l,lll
( ,ell \lJUI' Uit

, I I r \I II \ od I )lj.! J

h.1U' ol LeuUe[lt)
('lIlllnt v(,l'rtld}

Jl" '1>11(111 \ Lil kllur,
t I .t, hl'tI( telll

I ll~11

r ft 'I I I III

I' , r ....11 !llr~\ L ub ..,r rf (t) )

II \ Ir "98

~-""''''.'- Tengnolge YaIl de poote hopeelheld.
I k"rt wol ..ellen en pelten)ell ta huden, aljll
scbupftllcn no -I<l pur pond In baadela DDs-"
tcerd And"re!!OOl1eDon..lIl'lUlderd.

WllllOteenmt-
Per Ih.

..d. Ld.
o 4 - 0 0
021-02'
1 ~ J II
o S - " •
(j II - Il IIf
I' i - IJ t\) 6. - " nt
o Sf - 0 f
o lt- 0 0
Ofli-06t
o 6 - 0 6t
I) 2f - 0 0
o ~t - U •
o fit - 0 7
o 3 o f

Menn08, In bdla, oogatOrtcerd
O-mOleD ...•
~l'sch,· per .tok ..

" lemmer ert hC8chaUigde
Rok.\'eUcn. ~csortL~i

" oo.chadl~'ll
Anll'lru I!"IIOltecnl '"
Angora Yellen, geschoren

" beechadi8dHuldcm droge ••. ...
droog gematen ..

ft natte .
" druog~gd

SprIngbokTeIlen •
OMenh<lOrnL iedf..r •
WOL.-V"o ...eee de tOl!llCbenkom.ttier ....uolle.

dageo en de tegenstrIJdige ubcllJerJ, bten ont ..an.
l1"U door ''COll!'' koopers. WII.8 je pn ....te o&vraceo
m.... , brul .tll Trao.actleo waren beperkt, en de
aaflt">~ho.lelle prIJzei' waren In eommrge !{e •• Hen
lt lw"t I L,..rer dau du 'an dt vortge week. \ ol!l('uri~
week eerwechten WIJ J" mark.t van baar feest
Vlen'nne houding hersteld te zien Op .Ic pIaat.iellJlte
markt "erd heden 431 baleD aan!!"lxxlen. en S16
'erk",ht t ompetitie lO"" doorgaan, goed el.< priJ
zen I l ijven oa eemnderd Zes bollen sopeneure
Korrou •• twol (tentoonstelllng prlJI .. ol) w enten
niet verkocht verkla&rd op ltd I balen super hcht
Karoo vetwol van de h.... d ~oezet tellen D,d, en ~I
balen ruedrum Karoo reewol ,,4fd 20 balen U, bte
llul)reNdorp lemmers wui D Hd tot f i<1. 9 balen
<up"" lange liteynsbur~ vet .. ol u ót<l. cn la balen
;uper laai: Jacobsdal vut.ul Ietwat VUIl tegen f Id
19 bal"n !&Vil I .. ,u"pan '6twol te!!"n 'Tan 4t<! tet
l! I per Ih
WIJ not.eercn _

Istra 8 12 maan vaneld Tette
&oed tot SUlter " II

Kort tet mldnc1m ' .... veld ""tte
ExtrasuflCr I~ IJI&&D lur.ruu ,.tte
Gue-I tot I I

Kort tot mldd"lm
Z\\arc fotlt_.. ht( vclte

U,uwe: en i:ck.lcur 1 vcltt-
Extra H Ultcuhasw 8Uet!UWltie

SUperlClU~ I

Gooo , "
Slechte 'fil met onkruid "
Op het lAnd (;Cw",_'h~n ,Iroog

.Iocht
:UWC en ~kk"r !, !:f"WU8Cneo
4wartc ruwe..,1C \ 1...."0( heR
\v lt te krul8J'U b"e\\ ~llCn
W.t~ ruwe

Per lb•
•• d ....
06 0 ••
o 4f • 66
o tt 0 4.
o 5 06
o ~t 0 ót
o ft 0 f I
o lit 0 Sf
o OOS.
I It 1 2.
I 0 1 0
o Il 0 lIt
o 9 0 Il
o ~t 0 8t
o 7 0 8t
0' 0 6
U 8t O'
o 7t 0 8
o A - 0 6

BOKHA \R - T n.;.(t.!vol:lf vnn vn.a.sr tnacanntlt~
\ )n i gL"enc vcrI.:OOl'lD,l;' 0l L~l-dtcll lJID~d&lJtDlddag
~ 11..:11. l lt l£>hand 1.8lit paal i. nldM te dIl( n, en er
1'1 .. k t't;'fl nnvrn~( kt){ II( ol zIJn 1I(l~ :ti II Ier IIrden
en laa1pi,t_cnQ.J1Il le rapllOrt.eert.!1l eLt.l hunne hTmL ..
n I Il,..' Ulild (lP I..-en Zt~ lAge bll~HI'I opcn.,'Crcn WIJ

r "den lu:'! \ IOn: t htlg te ~IJn III het k )Open, Hl de
k lrlt! ZI')' r ~ htcr>'t!l~ llc nu luk. mtO

lo \lI J h4 k.h ulr-()p het uol.:'...n! lik I" hPt moel
c!t !::Il ti vil: te Ut-T\ kcncu du:: ~"aJhn.lmt.:n doen

Mil k ~"" r ... \ ln oukh LUT en dd W Lar le su.! s!t< hts
\\(lnJ~u ~JC')"H.ld n ~lHl de H~nl\ardlgerM \Jt..'t;loten
h,IIOcIl iI)t! lal !IJ ht!l ~dJrH kcn kllunen, md: het
)\1": 'I lie ma. tllll\._Th nVI fMChof (nz maa.r WIJ 'fer-
wa IH~II rual( rlt."Ck \t:ra.nJcrtnócn IU prIJzcn

\\ IJ nUlccrcll -
L d

~1\1~r tol t x ra "upcr n:. J.s 0 17
hort tIllo(" UH n~ tOl'
....nll'Cr ! Lll,..1"C zomer t!Cnlc U 13
O~)UJe ortlUl!ilrU 'l I:!
1\ >rte 0 Il
Muper Io.n~ blau \v J:1'"Ort (0 V ~ ) [) 13
I an,.: blauw on'-"t ~It 0 Jl
Ku l-e laln.uwc ~~k.amdt! onr·~ O!lt

VEltKO",PINGEN

r s \(An,l~ Ac ('0 AFSLAGERS
1~ \jlrll-Tt: h.J\}lmUll1f'tRtlt paarden CD eW!l.s.

rH'I- lJ CLUV}I;II. AFSLAGER
20 \pr I-T "'cll""boo<h kolltbaar hUla un hOla-

na.a1t
o 2! ~pnl-O, de plaal. Vrede" )ur~. olJedlng
Stell~nho1'o( ~l I Ul81nu t (Il! (zonder rc~rTe).

l ~Ie'- T. nn+,nock, Mell<ltOooch,kvstbare ..L!t
en 10"-8(' e It.·dert: n

\ 1< lJ" VILLI EP.." ok CO H·SLAGI!:R._
I} '~r i-le I larl, t,(lu~vcrvt:f]
21 \1 nl-lt.! Klapnwt~tatlc, ~cdresaoenle paar-

dl:n
:lil \pnl-lc KlavmutMtatie pa.n.rt)"fIen esels.
1.: "1nl-le Klein Drak.CD!tCtn plaal3cn f.."DI08le

go'" t..._ • n
2~ '\I'"I-T" tlranJelltraat, P......L eente-Itlal

paarden elt rlJtulgcn
Dl':MPER!l MOORE ok RRIOI': AFSLAGERS
21 '\pnl-Te Khpdnft la1l1C"B.,ln "cr af lechog

Calt.'llou, leypnclc ha,e en Loer lerIJe"CJ"Ot..."lachap
lIS April-ClUedon, eeu aan ....1 <""su! klu pa&nien

eD t"sclA
::..> \1 r I-TaGoed.o.rtruu ... "'jlt 80tr",.r, afdc..,·

tinI( '&iedon levende lt"," eD boonknJgereedschap
, }{el- Tc Calooon pa&.rden
J W MooRllh:E:i Ja. " Co., AfI'SLAGK.88.
4!) ~prll-T, Malmt ..hlry pur-flen en ea:eLi
:l> Aprtl-lc ~Ialll~",u\l j I,a.anlcn, (}&;cn, bok."..:n

en VlU"k.ens
D Apnl-Te lhllllCMhor) paArJen en czd.
29 April- r \I:\lme;oury 'lUte en loo..,.,go"derea

le\codu.llavc hUl!raaJ
B DE VILLIER', A~':;LAGER.

20 AI'rti-AAn Je Paarl, ko..tbaar v•• t.goed
:lI ,\pn 1- Veel paarden, ezels, graan, hUlIU'aad,

bocrJcrlJ6",recdochap enz
J J THh:RO~ AFSLAGER

21) \pnl-Te Oou hnl, &fdeehng \\'orcestcr, "a.et
g'OCIl lt!vunde haYC boerderljgereel~hap cnl.

W P CRI-;~8~,Ar8LAUI-;R
, MeI-Tc Llebeclufoutem, I,'ehmond vutgoed

le'cndt! have en lo~ goedt.ren
VA.S DKR ~PUY, IMMELMAN okCo,AFSLAOEM
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jj sr NIEUWE l'OLVRHBO.ND.
WAT ~ op de tolverboDd-<lonferenhe ge-
dRIlD en besloten weN III uog met bekend.
Te oordeeten naar he~n op het diner
l.J V rijdagavond voorn.l, kan men tot
de gevolgtrekking komen: "De afgevaar.
digden deden hnn bNt tot een compro-
mUI ~ komen. Men fR erin geslaagd Mn
DIen w prot.c,l daar te stellen, doch het
Is heel twijfelachtig of Natal met het een om
ureuwe tanef zal teYNden slJn." (Toen de doel mede te bevorderen. Dr. Jam8llOD en
heer BROWN zooveel ala te te.nen gat, zijn D14sl~'1 bml4.e 1I~~JIOf,~lIlto
Jat Natal reeds tot het tolverbond Wal! verheven door dézelfde liêden, die ttian.

den heer Kotzé bemoedigend op den
toegetreden, schudde de heer BINNR, pre- h d ,kloWIJt! h ~WI
mier vau Natal, zijn hoofd op beteekenis- M;~ZC:,~li~.fdOia ... 'r:n~
volle WIJze.) SIR GORDON zegt dat het UI'IG.kh61d, daar 18 een diner ter nwer
nieu we verbond een middenweg volgt ed eers, bU welke lI!'~egenheid JPj weder een
geer.e uiteraten vertegenwoordigt. MIW' llI~mtiiDililWi téln..J1l ~
h Ik ~nnskuntaflChleten,ookhebben
lit UI In e ge'llal dnldelIJk. dat de 804a" wij .£5,500 voor u versameld, hetwelk a

klllt door het Uleuwe tolverbend Vlm een in lltaat 1IIlI8tellen naar Europa te gaan, om
deel harer inlroDlllten aal beroofd .. U'n4.I111.·.,.aar aiR een .martelaar te gaan ~reQ. I

Het meuwe tolverbond zal eem dit .oogpnnt bellch01lW moet .. en
de verschUlenqe hoofden der betrokkene gewezen hoofdreeb.,.r biJDa bejam-
staten geteekend moeten worden, voordat meren, en het ill te hopen dat hij aiJD dwa-

d. Inbood """"" .............. ooj ::"'t!~":".!.'!!,~.e~
worden. En dan, indien het alaoo getee- een hatelJJke bedoeli • heeIr
bnd is, zal het voor de verschUlende Kotzé zich op 't diner I ,.~ aai
wetgevende hchamen gelegd worden. De te nrldaren, dat IIlech a d'eeHan: d.
vonn waarin dit gedaan sal worden brengt dat......... ~il. De
een alierbelangrlJkate constItutIoneeie omrevt~, zieh I~llen
kwe~tle op dlln voorgrond, n.lmellJk dat wij ve,. e" lt. erge-

lij Ire u als zijne
het een voorrecht (prerogatlvll) vau onll "'erwelkomlni van den eer JaDltlll
parlement III om het uela~tlllg-lIteI8el van Leonard en 'IJn ophemelen van advokaat
het land te regelen. Papenfu8 _ den verloren zoon.

Hoe worut de goeukeuring van 't par. Aan 't u~"~ ,zij~ <tqBf1~ iver-
lement gevraagd? - Wij hebben het ge- klaarde de heer "Kotze, datliif tiaar Zuid-
durend" de Jongste lItl88ie vall 't parle • .A1nka zal ~"iiiwRllro eell::J"m
ment alzoo ge~len: Het protocol met het repnbll::'f mn~l' I n~:
menwe tarief worut voor het hUIII gelegd de ex-hoof3'rechter Zich Dil Vindt.
en ue premier zegt. "gJJ knnt dit VOOl'lliei De geb~t..~pruk
IIlech ts goed of afkenren - veran.derlll- rechter 1>1!f.bIá't"'utP
!Jeti h ti I tUc II IIlpt JIIt'Ct t IHH UIIjle/tl worden. hatel_e<Wil-.:&Q;iietii8 __ .. rmllll!~l.
Wordt het voorstel venmdeN dan vervalt Ten 1I10~§NU.J(iJ ~PJ!l~.9!mlff:t
h I u ring geven dat hij geii8ë1 en
et to verbon goheel en al, dnll moet gij ~Dgaande den schrijver VUl den Engel-

het ID "'\Ill geheel Blikken." Dit 18 precle8 schen b~ 'f' 0~,koiom~eq8eteekend
\\at met het thanl! b8l!taande tolverbond "An Engliahman '. \
gedch ledue. Van genoemd tol verbond kon i.i• 1 ;
nog gezegu \\urden' Ja, n!.lar dat eerste
tol vel'lJunJ \1 al! opgezegd en het parle-
ment had zIJn goetlkeUl'lllg aan 't boeen-
roepen \au een tolverbond-conferentle
gehtJ<'ht (Il l'e I 1'1<1,'111" IIJstlnkl/cs (lan
de III'I'/lIflldlgdtll !/,geutll. Dns hoewel
de afgevaardigden Biet door het parle-
ment, maal ,looI' de l'egeerlllg werden be-
noemd, toch had het parlement ee:J ~tem
In 't 0l'~tellun \all hel tolverbond.

Deze rllllu.D6erlng 111 echter geiuI&1ns
van toepamung op de cODterenUe die dezllr
dagen gehonden werd te Kaaplltad. Zoo·
alII WIJ reeds vroeger hebben aangetooXld,
had de!tl conferentie zijn ontstaan te dan-
ken aan de begeerte van Natal om ID bet
tolverbond te worden opgllllomen. Deze
begeerte openhaarde Zich sedert dil rorige
conferentie gehouden werd, van wJtI
cClnferentle de Natal8che afgevaardigden.
ZIch 8poedlg na de opemng onttrokken.
De Vnjstaatf:ohe afgevaardigden zaten in
de pw! afgeloopen conferentie mt.t de
gnedketlrmg van den V rijltaatadien voTieF-
raad. Toen president STElJN de uitnoo-
ulglng ontVlOg afgevaardigden naar een
meu we tol vel uond-conferentle In KRIlp-
lItad te zenden, WaB zIJn antwoord' "De
volksraad vergadert over eemge dagen en
dan zal Ik z\ln toestemming vl'BBen "
Dit "erd gedaan en die toelltem-
mill!! werd eerst verkregen Maar
ons parlement \1 erd nooit 1,11de
zaak gekend! Hlr GORDON HPRIl •.I;, bitn-
delende op zijne eigene verantwoonlellJk-
held, zond die ultnoodlglDg naar een
t.olverbollll·conferontie Uit en de regee-
rlUg benoemde de Kolonia.le afgevaaNlg·
den op haar eigen Initiatief

In een vOrige Uitgaaf hebben wij met
nadruk gewezen op de onwenschellJkheld
Vdn kort· kort aan het bela.l!tlng-stelsel van
het land w gaan torneD WIJ zullen dw
argumenten net hler berhalen. Wij
verklaarden, dat all! de b.doeling der
conferentie waa, om~ Natald8gel~1
beid te geven, tot het tolverbond toe-te
treden, WIJ geen groot bezwaar tegen de
te wJNen gehouden conferen""·.~Jl~(lle:Il .. 1
Maar Uit de toespraken van Vrnull.,ravonf

blIJkt het dUideliJk, dat de afgevaardigden
"el degel\lk het ge:leele belastlng-etelllf'l
hebben behandeld. Ol1~ parlement zal
dus lU dtl positie geplaatst worden lllik
(lit veranderd tolverbond, dat v~nmdei 1
werd londer uwe goedkeurlOg of toestem-
mmg, h,,/lts ul.I,IS, andera loopt gJJ gevl\jl~
zelfó het bestaande tolverlJond te vel'-
liezen Yerder wordt de "erantwoorde-
lukheld op het parlement gllschoven
de verbIlIding met ~at.al te verwerpen,
of O!ll een tol verbond aan til nemen, dat
mogelijk onaannemelijk IS.

Het III te verwachten, dat dit COnstltU·
tlOneele pnnt ID het parlement degelijk
zal worden UItgeplUlsd. "Vemntwoorde-
lIJk },e~tnur" 18 een term waar sommigen
veel aan hechten; doch door een auto-
kratlsche regeenng - Ulet d.e van een
nabungen staat, die alt\ld door de JI~goes
lllet dezen naam htlllwmpeld wordl -
kan de..:en term gehuel van eenige betel~
kenls beroofd worden. Autokra!ische
regeerlOg , en dit ue regeenng die door
de stem van den ISPEAKER op de kUII8&p8
wordt gehanden) Des :;PE:\ KER,; prl'-
mier heeft reed.s een pantderschip ,I.&n
Engeland - Uit ~aalll der Kolome- he.
loofd. Daarop volgde uen tolverbond-
col'!erentle, die hpt g ..beele heiaating·
8tel~el v In hl t land btl~preekt en vpr 11\

derIllgeIl voor~telt dlO de Kul()'llIe kOlll
promlte, rt'n, zonder dat het pallemllDt
t'11Il gl k"Dd 1:1 WIJ gaan vooruit'
Dit I" /'/ "[/I'(~'! :-'faar \\ ,Lar gaat het
heen'
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A.LLSRLlEII.
Buitengewone zware regell8

zIJn III de afgeloopen week In het wfII!ten
der KolonIlJ gemlltll1. De \\ lUter 18 /{oed
begonnen en dl' grond IS doornat, zoodat
de hoeren. die zulks verkle7oen, dadelijk
kunnen OO/{lOllen te ploegeD. UlstHrmHI·
<lag v.el een bUItengewone sterke bUI tn
Kaap8tad. In KloofJltraat liep om tien
uur hij Parkweg een stroom water over
bet spoor van den tram, waardoor de \ram
tot stilstand gebracht werd. DIl fttf8Il
heeft .ach tot aan <le andAre zijde vlln
Cllree nitgebreid en de Tan
daar sijn, dat de boeren d. toeJlólll_'bIU'"
moedl.i t. ,.moo, .za.

STELLENBOSCH.
c: ~. \

(Vmr_eo~)

16 A.prill89S
JIinheer,-N. _. dapu UIl het atnod ..

bebbea ~&, beD Ik wederom ......
~, "111 bo ik a wederom &DO wat tall
Lier_ruftll•
Ik sie In di! T,_ dat _ vertegeDwoordil!er

...&lt dat blad een oodet bOlld beeft phed met eIn
beer plml .Mjjbol'1lla.W ... rlijk ik ba duen oallen
be. JI"t Mratuo I Een tIjd pleden .... d• ._..
:M. q -tegen d~ beer RbocIfs eo Da p bU P
beel 'OIDCeIteerd' !.Iocb ...... eroeem het mna..JII
heeft een .t.AartJ&.Het Ja _r aWUt' om aim le
-e. Een di~, .. aarover Ik mil Tenroodord.
Ja, dat met an. III bet cmderboad DI" deo .....
....l\1roordipr ..... eie T_ er III IiuL Bp'
YOOI'beeld, boe dat bet komt dU lIJn ~ '1l0
paard, _la! t~, WIJ~ JA aUM'm zulb
,!Mlle orde IL DU lOU .u.abien tot m.., ...oor
deel voor bet publiek weaen. '
Verledea week, een .~ toen miaa ~tie

Faure m baar "'apk.mer kwam, ~e lIJ
iemucl lIIOIbn o(Ider baar bed en Ag duf _
bnlÏae )OIIPII oader baar bed baeo ala ... Zo
maalde dadelijk a;lann De Jongen werd wakker
eD liep ~ de 900rdeur UIt.Hii werd pVUlgeD
'0 YOOl' de~,trut gebracbt. waar bU p-
lIIiraft werd met munl.o barden arbeid. Ik
deuk bO be met de kat plt:regen te
hebbeD.

Da. Strubeim la ou bier woonacbtig
Hier wonh na veel pbouwcl
De IDllDiclpalitelt sal binDenkort eeDi

JIUiij erVeJl· fa_ 'fVIt:oopen Ianp het Vo8 .
..... De er_ mDen dur niet te veel ,
.... t de fII'OIId. • Diet te t.t
Au eIe .traten worden nIete gedaan ae lIJn

~eraI vol DMl ~Um eo ImiJtken, vooral bet J*f
!lW, de .. tie. .. heb I8clacM tW eie _wa
!efta v~ Iioudeu ilOeD Ullbrenpn, cloeI!
men &ejIt,.-eef lien nog wat tjjd. Wel WD lI1llen
&lU.
MeD LIl VUl plan bet HoUaodl!cbe toonee.,..

seJacllap te Yl'IIgeD hier eeue OPYOenDi te ko-
lDeOpvn. Mogen au tocb komeD

EIN ~l'ZE,.t!l..ANG.-De Jaeer P. F. Piet..,
.,."... eell mWOiler VUl dell Vrjjataat, dlruft
tW ~blj, op 29 Maart op llJII plaat. 8il...&de,
~ .QarIt1y W., eeD lIaD:t,heeft d~
~bokli 'Welke 13 ~08t li dDJm eu 16 daim
iik :"i&; 'Ue lIaaa bad twee ea 0Dder eie
.tUI\, ... pncbtW bont VlD kleur, .....t eo won·
derlOk van nbMote met bmoenaoed aJa _
and. dier. lIjj ~e er I'UUII 2 POOd bfbDU-
Yet mt. De alana ... IlOO aroot dat IJl een bolt:
lte" inU.ikken. ZIl.I. OppRoP' en bU den beer
l"iiIttne te 'Ien.-~ .......

DI VOOOIlIl'DE Ua.t.e1.linpn siJl!.-.aki: De
beer .J1IÓIOh, _....... "NI ,Dh6eke .etbD,
18,~ ala oodw-KoloIIiaM -tuie, eu
.. jpllá. w&ch .. YllId door CIea heer Ku.
~, DJt be' pablieb~.:" wij
~ de ~ PlJIk .,adeM ba..,
cbir de "biler J lIIÏInb een der beJrw_te amb-
teoarea iD.JeD cine1en diea.t i8, eo iemand die
'UO".door ...Ij,t eD klepwjdheid beeflpbaand.
WD bouden Dna er no 0 ...ertai2d, dat biJ IDde
betrtkkina' fie bU ...oortan Kl liekleeden, alge-
mee_" v0201101Dj'saI .... en.
l?f. G W VANDf-NBos, Il!eraar der lA1ndioi ,

lIellliente nl de Langesu.al, albler, keert mor-
per matlbool naar ann vaderlalId, NI'd..r
tem,. Z.E.r. WY 38 lUl laD, In ZUid.

UI deo dlell8t dill H.reD wer ..... m, en
onlang. op peo~oen af ZUil eemeeote
leer un bem pbecbt, en IUDbeenpao II

baar een droeve dag. De Ned G.ref.
verhMt ook IDa eer. een bek"'UIleD eD

arbeider. Hoi. Dog Diet eeker
of ". d Bos den avond van zIJn werkr.aam
leYeo UI het oude vaderland zalslilteo, dan of
IIjj naar ZUId .,unu aal terugkeeren Wn
roepen I eerw een harteink .....arwel' loe, en
woDlKlhcq bem een .. elYerdiende nut eo nog
vele plnklige dageo

DISTRIKT COLE8BEIlG._Bler III 't d.. tnkt
CullIIberg 'Ie~ bet v..1d er prachtig UIt, mau
toch zllo "0 DIet &ooder kommer en besorgd
beid Het, .teeltgru ~ ct),1 IIOmauge piMt.en
&Ol'1IweIt:k.ád "'oor h~ *uie 'MenDO .,baap Dan
d" vroege 8treoge vont (rup) heeft onbereku·
baar veel k .. aad gedaan un den Jongen mIlle'
oogst en ook andere LD,lnplutten. Het III treur"
om de il'rOOte IIl1helanden versehroeld te lIen op
4" akkf'n VIlli den Iandbon.er Verder. de
wutlld II op handen en op V8nclulleode plaat-
lien wemelen de JOnge .prinkIlanen, CUe ook al-
reeda Teel kwaad ged&ui bebbeli en DlO,eluk
o'erwlnteren .U baer eo lie allO wat "U n08m'lD
de "roode ...Ierk" of "tulllSpnnkbaao" Wu
d8llkeo Dog gevoel" aan l897,-eo wat "oor·
8pelt 1898 on." Hier 18 ook alweer aprake VIlO
rw,derp8f't En Ik vrees dat de koorto, ootetun
door de Hope To.olCbe diamaoteo ouldekkiog,
voor meer dID eeo lUet ~oordeeltg wewo zal
Het ~t lilt .-* .trjjll-..cbeD I.... e' ea dQOd
(A1«lt~)J '-

DObIlF.Ll~ IN DEll TaE,~,-La&iailedeo ".on.
dl&llwerd eeD I'llllUger ...an JobaoDlllbmg III bet-
aelf.do rutJlIg geplaalat met eeu ,..uob.p
b.taaiJde Uit de blleren Glblet., JOON
01_ NOlle), Gibt. en een jongeo

Franclla u.littu .ffarrr.Man
gewone phcbtpl"lDien w.O IOtro-

werd een pakje Itaarteb te 'nIOnebjtD ,8-
brB4'bl, .una IOmmtgeD VUl bel paeltcbap
blJ£Pnd~r b~ ICbenen. TerwliJ Hl h.l.pal
beaelioli.den, !&akte Ilvry slcb .pOedig to_
ter nn de beun nil den tempr eD, Yerpaeld
nn Gible~ eQ Noeey, verlie' bij den trein te
V"tt·ivi.. IofDrmatle werd un den ,.~bef
te Winburg"ll'eg gepven, die dadeluk Sebeepen,
"''' de l1ji)encle diena~, ..... ma &ODd
Dese. bell,mbte ~olgd. blln ..,aor met bet. ......ols
dat 'U te S~ynekrul, Diet ver ....o .. ur 'I' den
trein ...,lteten, geuoreeMmi werden ZIJ wer·
dil'] nau B~fontelo JI'Ibraoltt. :Mm lelJi dat
eeDlllen ... n hen ....o JobannllllJuri "egeloo-
pen zll", doeb de blJlOndetbedeu lIJD Dog Diet
bekeod R D M &:w,.,. vel'Ctient aUe eer
'nIOr ZJiOprompt optreden -&~,..
EEN ElfOJJm-De heer "Matabele" TbOftl~O,
L.W V,I h~ een iJ'OOt ecbema 011 toa ..
gelet 0lli' I»nnenkort een 1i.endIlIWDdY1DlOlll
lI,t TraDJiltIl Dur Rbodee1a o.er te breDf80
Deae }>'mgoeeluUen Ilch ID RbodMIS Dedel'l8t-
ten met· beL doel voonienlDi te mak.o voor
naturellen-arbeid voor de mUlleD Dit 8Cbema.
eeDleen lUci geleden door deo beer RbodM
oo*worpe... UI ter ol"nenng aan deo beer
Tbr;>mpeoll opgedrageo De beer TbomplOn ..
ID ooderhandehog geonetlt met de naturellen,
en bet pllD II nu &00 ver ,norderd dat een
to,OOO FIll~. nur RbodMIS zullen verballl80
onder lelthng ....n den beer TbomplOn EeDlge
boofdeo der kaften lIJD u.... RiIodllllS ge._t
om het land te bellen. eo "areD .leer voldaan

Zicb nederzetten ID de ...encblllende
mj;n·dii~"rilt:ltenIn r_vlII d~r de Gecharterde

eo de Olen Grey wet &al, zoover mo-
worden toegepast De eente trek .. I nIt
kaften. vron.eo kInderen '-taan.

Beo:ba_Jand'Bp<Xlr""8j!iIllUtecllSppij sal ze
vervoereo, en meo sal de

regeenng 'l"rageD hetzelfde te doeo
over hue Iuneo

BAKKL\ WEIIT-Een commlBSle, béataande
Dlt de CIVIelecommIMtlr'MeD van Barkly WMt
eo 101aelring, lI&menmet deu beer F R Tbomp-
!IOnL.W V, beeft pdnrende de lulate 14 daien
lfBiul!feDlll mgewonnen omtrent een nieuw na
tnftll1eo ceotral_i,e ICbema Het plan la .1de
naturellen til het Barkly West dUItrikt, ten p.
tale ....0 oD,neer een duisend hutagezmneo, op
bet 14ayekgro reserve, ten zUldeo l'lUI Tauoge,
te een\r&JiJ<eeren De ilOnd Ja oop ...eer 40,000
morgen ~t 80 ... terrnk De oonrellen %lln
tbaos ~ léait van grood buna 10 Ulaal de Ultp
Btrektbe!d van den grOod .. aarbeen men VlD
plan III ze te verplaatllen, maar het .. ordt geaesd
dat au po groote obJeehe tegeD d" ....rbul.lUl8'
bebbell, daar de grood die ZiJ ill ruIL zuDen kril·
gen ;leer: Yl"tIObtbaarla. H.t Mayelt:po rtilI8ne
zal omheind .. orden en bet plao la ,daGlenGrey
...et toe te pUMD. EeD mapelt:teur zal op bet
,_.... WOD8D en alle ...oe dat bilimlil1J~ teiIerVe
kom\ aal door hem pregaatrwrd WordeD. B0e-
ren eli. ...ee ...erlol'llo bebbeo, sulleo bil dell m-
aptkteur unzoek dee_, die ten ondenoek sal
lostellen of bet 1'8tI In di! bJatie I.. De dranlit:·
budel zal onder strenge reetnc1Je1 geplutet
wordeD Indieo dit IChema gelnkt .... 1 de regee-
nng nrlO&i worden ..an eeae D10etlljkbeid waar·
mede III tot blertoe te kampeo bad ID verband
lDet bet Vulrl\"ler beAproelïngeocbema, daar de
k.lfen die lullen Yerbulleo, ID bellt .aren VIlD
deD grond welke meo w.1 '-protueu.

PEnnvlI lE - Vl1idaguond den 81teo dea"r,
Wall de ed~l. heer P du TOIt, L.W V, ID OOI
mi4tien, eD sprak een" groote Yel'1laderu" toe
It! bet !lCboolgebouw Hilt Ilpe8t OOBd.t de
hetr Tboe P Theron, L W V .. ODIaDder hd,
met tegen .. oord" koo "'liD,daar bit dien dag
te S'~ii4.nbui"l "erpdenng hield. De beer Du
TOIt RpI'IIkmor protektIe, IIcbte spoorwegen '0
ek "', ,-tel(ike dUItrikten, ...er ...oer van
m 1;l1r '''lo 1'",' trem iD drooce lilden, verbeterde
mlln w~t, beeproelïnga.erken, IDnes drank .. et,
onderwn. k_tie. eOI., en gaf groote voldoe·
!lIDg. Gevraagd lIJnde omtreot Bil' GerdOIII
!_o~~blp &etde hu, dat b.t billlIk la dat de
Kolonie JurllJka zal bildragen tot ondenteo·
mDg der BntllCbe vloot, _ d"t bll tegeo eeD
11""I.. I k uo eeo ICblp wu, dat loch ID eeD
""I('OIlblilt kun "ergaan. Nadat de heer Du
'J ott me' il"oote belangateHmg aangeboord wu
werd bet 'l'olpnde ...oontel alpmeeo aansreno-
m.o "Dele ...eiJadenng welllCbt eeD motIe
'1'&11 ...olle vertrouftn UIt te Iprekeo 10 bare
\'8rtepD~ m de w.tgeftDd. v.rpde.
nDg, de edele heareD P. dD TOit en Tbot P
TbeI'Otl Zo tJedanirt die bearen ...oor betpen

i'rOll.end4ld III ...oor liet land III "' &11-, en voor
bQOne kiecen ID bet bi~lI_ ~ bebbeII,
eli belooft om met alle kranb. bUDJie b.rtri.&JDf
bil de vollrenda ~.~ te_1re-
"I'I1II." 1(.: eida barteljjJr ea .. ~ uhroord ftIl

clea beiIr1JDILToit, l1li'-""'" duk UIl
CleG voorsi.ter, dea .... r x.- Y. d. Walt,
Oftutfoln.iD, lUI( .. ~-
~ WIl, ft ~.~~ ..

( Yan un correrrpondmt.)

De dagen van 15, 16 en 17 Apnl ... ren dageD
vou! fee.tvreogde voor doze gemeeote, want 10
die datr"n .. erd e[ eeD ol'1lel fIn rtngm'lur 10
pwUd

DB A Hofmeyr ....n WIIDI:N>I'1Ien d. A du
TOit, "'0 Pnn. Albert, kwamen ov..r om onten
leeraar, dL De Wel te htlpe" DB 80fme)'
beeft het orgel IDge"lid op Vr"dapmnd en
Zate~namiddai werd ook do rIogmuur door
da. Hofmeyr voor de gemeeote ontaloten Dt'
0r.komBt was IfTOOt..n de dlen~ten "lien zeer
p ecbhg ,"ooral bU het a~oDdmaal

Het kerkgeboo.. ,. te klem en er .. erd ook
op eeoe gemeellteverpdenng Zat.erdaguond
'_Ioten om tot be, boow"o utloer meu ... kerk
o..er te pao, bet welk a.e oorreapoodent Loopt
clat aIet lang duren zal, OD dat het dID eeD
Ilerut! voor 008 dorp w ..eaen
Wu kunnen den Heere nIet 1P0oeg dankeu

voor w.t HU In deze dageo un onl Ill'dun
beeft. "" Wil dankeo dl H"fme) r en Du TOIt
yoor w.t zu iedua bebben

Ik boop een ander correspondeot &al de
diomten ID bt't bUIIODderun U rapportee",o

De ede le I.eer Weeber Iprak Zaterdagnanud
dag IIJDe Itiesen toe, en er werd eeu mohe ...u
"rtroa .. en gepllllM8l'd.

De beer Rabie, '1'&11 W_ter, sprak ook, eo
er ",.rd beeIo1aD om _adncbbi 'I'OOr"'m te__ -' eie nemmq.

Heerlijke nPIIJI 'riaIen op ZondIIi, .n de
droccte il ~Ir oppbrobo Het
plijit op 1IDdanreD I "voornar=-- -- ......

Een uitgebreid program.
Sir G~ ,.JQiM ul.de 0:9 "'!ti t.olver-

bond·dlller VrGdagavond, dat ((e' rugllering
van plan was met een uitgebreid program

:;~n'u~rJ~~~~,j~
heid ~"'~;otd$ïIj"~r
het land op dit protJram..&Qu~ppelleeren.
Wat 111 (j~.pro~rp. r 8ir.~0r:d9n heeft
0:111 nietIl' tlieer Bé'.zegd, aa~ dat 'er vUf
belBngrijke ~erpeQl()p voerlromen.

Wllt*n III IIntwi_t Zij zijbere 't der k~ , eD,
en he ste n gii rd
voor de a.~ ,Qle~~ ~ l>eze'ie~ i

Het III 'ntê~ moeilijk \'iet van de vijf
bill8, waarechijnlijk door tllr Gordon be-

doeld, te I nl~' q.a~e~rJ!'. 0 rwije,
besproeil~, ifJtw(jftl.n e r+I1 bmie;
mul' waft IJUe.' 1ut tu. III
het een leeninga-bill voor £l,Ul)O,(M.MI ol'
'II lands trédiltJ, tim wor ~,_,heuk
van air UON~ van een pant8el'll4lhip te
betalen? III het eeil' bill om eene- nieQw~
belastlOg te heffen om 't teItortulat, DUr
men zegt., heel waal1lChijnlijk door den
tbuaaUIi~tP.lI',6nipll aangeko~"i.pl wor·
den, te dakken ? WIllken ro.Ql1 aal deze
beiallting nemMl ~

~~~~ I

Ame11ka en Spanje
De oorlog Is DQi niet f'fltlaar;(j, doch

de toebereldlJltlon Worden qlJllllllll kanten
gemaakt. De oorlog zal .100 ~hijn.
lijk tot de z~u Ju d~ 'l~lItreken van
Caha bepalen, en bet spreelt't vaft li!elf dat
Amerika al bet voordeel }Jeef.'Iw,4t den
af~tand l'an Cnba betreft. De groote vraag
In 't Am(Jnkaansc!&e congrellschijnt.than8
te ZlJU, wat met Cuba gedaan, ~al worden
en de:l delllen nn 't parlement v~ltJlen
op di t punt. tolpaaje kan aall Cllba eon-
afhankelijkheid niet.geven, want 8chnld
uie Rpan~ op dit ~land heettg8l1Clioven
en die lIle~ de onafbl\nkelijkheid moet
overgenomen worden, IlIteD eenenmale
ondqtagl\lk. ~dleu .Ame~ka het 71nt,
en Cn bil ~ i),t verllllflil!lR .. ~
hezen ~e ver a!fonders Oatnur~lI:'un
securiteit. Men zegt dat 1"ransche kaPI-
tall8ten veel htlafk .IJ Qtl.IJll hAbeIl. Het
schijnt dat- ~ tJ;rtOg thlbl~nftrmitde-
lijk IS.

Ot;
...mden unt v,>

DI ToL' ERlloND •• ,SI F,REN'IIE IIUlt bede ..
en de m_t. a~evWU"dlge.n T~rtr.".qO mor
genavood Daar hUI~

D. zr.~Jl[ JAARI.! JK~CIlt: TEN'roO"~''£LLIN ..
vlln het Pretoria LanJbouwgellootecb.p ml,e
buudeo wordeu op :lO Apnl

ME~ I t:ZE d~ aankond"m!f door deo Kecre
tartl! vlln den ~allll""bury .afd'lcijQg!traad, til
een ando:Q ~0101D. vcr-chonende
'OEllKt>8~l..f)e ~6M- M Durr Mowbray Sta
tlOn, adverteerl,4a\ 2.leurhllgm ...,t I!lU l,tieDSt
IUD gedrot!t Vo~'kM!teekeJler1 ~rltenhe

DE 1~~)liJ,.;1\ "AILII,l()1 , de. Durretgarr
Ca.ll, wordt hoden morren bier ",,",acla' Du
DItgaande boot, de .v" mali, vertrekt morgen na
mlddo.g om 4 uur
o EI.IJ rE I fU ~ '1je.ie~ ~ "8.8t

good to de we.telu'l<o provmclé 1.feD >erynege
&leh bil de heer.". Wa!ker CD,1aoobtlobn, 101i<:i·
"'ur8 te Kaap!tad ZIAI ad\'e1'te.ntie

DR ?ol ë IR, IIOlJeMIltendent generui 'laD OD-
derwU., III tiaar GC oottelnk. ProrioCl. op eH!
offiCieel bezoek Hil .r.al Graaff RelnCt, SoUler·
set Oost, Vlt<!nbllge I en Port Ehlabeth aan-
doen

WEO. EI "Ol. S -De beer B Klt_hoft'. Rbe-
no8terwBcb, Moorre"sburg ad ..",.~rt !iat a
paarden van af IJlIl pillll'" ;'''In W'ég!(eloopen
'\' oor kelltoelreDtlD, .,e d. eld"lI! "el'llChlinellde
kenntaglll'1l\'a_ ,
VI KLOK!;\ OF I-f-l'TOLE ~ ~D. beer J .l\\.

Hamman 1.-aD Mb;! Rleheeb~ .. teel, adverteert
uat UIL liJn _tal in d811 nach. "'alil ; ApctJt twee
J'l'UJCIl Vel loren of geotulen .'JO Zlll &l)JIather
Léntle daaromtrent

WAAK8CH1Jm,,-De heet Jasver Smith
geeft k6l1l1l~.J4M hu olllOland op zlIn plu'"
I oenrnden oorg I tdeehng 1I111IJne~p,!ry,r;rJ toe·
"too te Juchten loDder VQrlof én"lll8 .. \'IIrtI'e.
LieCJ.taan bloot te .. o~n V'~jl~ , I ,

Ds M~RMY, van Jacobfidal 0 V.B. Ilcdt op
GoedeDia'lId iteOAt RO)ll, albler met ~UC
cel! 0011 d [Ml!IP!J i.tii~wm1l1\ "ed,
lOO\"er JIlIJi ",rWa..UJir, '.Deck,
beeft toejj'll8temd dllt bil IJ ,t ho.pltaal mag wer
laten

AA:-I 1I0t wvr:;,uTm -FAll (~ 'fIIu.c;!á III
door de boa,..l'9"'~~ d.... l'jf!l.,(.or.,lu<rk vaD
bet dorp PplruJb~r" () V H ultgel~ '1oor het
door '-r ~urde plan liet I.peeiftk.t!~D.
d.. "II d.1I ;vqDr.wtét. bl1l.a&I~ "J!II811lDOCieA
word,~ "lfmfl~lIfl-, I
Nt~.,.,'i.tI1~l:iJ.flt:;

MAGISTRAATSHOF.

(Voor .kn Iwr Jo' Ihrnld CC .If R Jl)

l V AN 4 .'PRIL TOT 1[, APRIL 1898 )

Gert Alexander, eeD pkleurd. arbeider, .. erd
opgebracbt omdat bIJ vnurwerk ID Blrdstrut
afpyuurd b.d

SebukhS be...oDdeo en beboet met lOi1 of 14
dagen troobtnf met barden arbeld De boet ..
werd betaald
Jobanoea Carolo. bad te ...eel krombout "'p

pootoo en 'lar dus stomdronken In Blrdatraat
op 2 A.pnl 181Il!

8cbaldig be ...ondf>n en beboet met 511 of 3
d.gen barden arbeid

J abn MOill .. erd a.aogeklaaQd dat blJ beledi'
gende woorden tepo ml"l M. Byan op 2 April
bad gebaaiKd
Schuld" bevoaden eo gebonden om di!n

Y!'ede ...oor 3 maandeo tegen Ma,raret Ryan, eo
al bare iêt::lteltll ooderdaneo te be.. areo

Jobo en Joho Fortuin .tondeD t.chnl·
digd dat zll 4 ..... terlemoeoen en Spuoache
meloenen, bet etgendom VlD J.oobul BouI,
VlD Llbertaa, op .'1 Á pril 1898 gMtolen baddeo

Beiden ..,buldig bevonden eo elk veroord ....ld
tot 1 mund lronbtrat met hard6ll arbeid
Klau Hoorn mnd t-cbnldigd dat bU In de

...... pkaJ9er ...an m_ Faure oader bet bed IOn·
der eenip .. eWp red.n .... oodeo .. erd. De
dame bemerkte liem aldaar en bad de ~.
woord"beld "an g~ al de deuren te .lruten
en bem over te ie ...eu aan IlOOpolit.techellllU

Hil .. erd duld" bevoodeo eu beboet met
£6 of 3 ma&nden barden arbeid
D.... id D.Dlela en 8uaon Cupidu Btoode.:!beI-

den ~igd dat IIU eon nkere Snl.Oo.
Gorridou twee alagen met I~k'lt:en op buo
ecboodan haddeo i"P ...en.n.ar 10 bunne Ye1'IICbIJnlDgDiet DlUkten,
~.rd een bevel u.tceoom~o om beo te arrM-
teereo. I

John WIII_ae ..hu Pbillipi eo Job"DOea
Vary Btondeo beiden beecbuldlJl(i YIDdrooken·
aap IDdi! publtl'ke smwn te Stelleoboech

Johu .. erd _rdeeld tot een boete ..an ti
of 10 dapa bardeo ubeW, .0 JOlwmlll Vary
tot eeD. boete "'aD £2 of 14 dapo barden
arbeid

Simon Abraham .... erd un~klaagd dat hUUit
den trelD .prong, ter.,,1 bn In ...oIle vaart .....

B U werd BChuldig be~ODdeo en beboet DIet
lOt. of JOda!ren bardeo ... beld.
A.bram A.bralwMe .tolld beecbnltlicd vaD

dronkeolCbap en onbehoorlIJk ged", op den
boofdw~ te KuilariYler op Il April 18'J8

Daar bil tIlet llin .... el"lCbIJoUl8'maakte, werd
.lin borlftOObt ....n lOs. Yerbeurd Yerklurd

Ern .... Wobbe, een blanke boer, bad de !lOm
qo .£4, liJnde werklooo YencbullliKd en betaal·
baar un Kgorok •• Hone eo Moradetheba op
31 Haart 1898 terulliebouden

HII .. erd eclnIldie be ...onden. en moeet bun
£4 betaleo ...oor bUDwerklooD , OOIt .. erd het
contract ""mietlgd.

~~
KERK EN SCHOOL

Da. P do TOit, ....n Edenburl 0 VS, beeft
bed.nkt voor bet beroep naar Kruiendorp,
Z A.B.

KOKTE7.~NEllCIIIIS NA lIONURE WOI.U:S.
Op Vrijdag deo bten deaer, wu bet

kleme dorp bordrecbt Btampend ...01 men
ocbeo wu .ne doelen vaD bet ai.tnkt

Op Zaterdagallddag kwam ds VlD VeldeD,
den ....-oegeren h,erur, die 'ITOe(Ier reeda hell
J.ren ...llItl8 ID de pm_le gearbeid bad, UD
Zo~G en naruidda& onder een groote

oplr:ODIlIth.d bU t.ee ... Iyoo~bereide en ern
.tll8 preeken, eo Zoodagavood eeD boelen.e
-praak.
op :Maandagmorgen yolgde de g-.mblDeer-

de kerkerud ....ergadertng ten doel bebbende
een D1eu.. e berder en leeraar te beroepeo
Da. V.O Veldeo .. erd beroepen. Op bet

tweetal met "em ... da Van NlelIerk, ...an
Pnet!ka. Toen vroeg ds Van Veld.n de verga·
denng, w&arno bUllelf voorzitter .. &li ~oor
eeD uur te "enlaten ten emde de erlUlt'lle _k
in over .. egang te nemen Toen men .. eder
teZllD1en k .. am, .prak d. V.O Veld eo de ver
gadenng lani, boeieod on ernatli toe over de
IfOOte eer bem aaDgedaan docb bedankte da
deljik
0. Vl.O Nl.ekerk 1'&0 Prll!8ka, .. erd toen

gekOllen met d.. Botloa, VlD UD1ondale, op bet
twootal Moge de He ..re 1IJ0eerwaarde l1811&de
lJ'I... n tot 01111 over te komen dur wo IDaroote
bebu.ofte ...arkeereo Di t UIonze erna. bede

Ets C"KKE81~)IWEl<"T.
Derdreeht, April, 11198

Ge~ -Een onder-mapektear VUl acbo·
Ien, appJUl&tieot te worden ge&ondeo aan den
IDpennt.eodent-geoerul no onderwIl., Kaap-
ata.d, ~TI onder"lJlI8r "oor de boereolCbool te
P el d .. t.riIt:t Qneensto .. o, eeD boofdooder·
WIJ r en eente &IlIU8tent voor de pubheke
ecbool te Pbilipeto .. n

LA.INGSBURG.

Sir John Woodhead
leden.

"Icrc II ~I'OOh\\IWOSTVANG8TE~
III 1. III il prll" ~poo," ,ontva.ngwten .,oor de wool. geiUJldigd
.. l"ll\ a.ardHpp..1t 1 117 \1 IIl"lM-
r lil it)\'11 ..._!Ib J ... ~ ~

~U t 11t!~ft.: ,,~rande ~"'t lil::: ~

....ulk" w\_ me;.! l.UO "'t-I-.I f e"= ~ ~ -i :
,~ ,,-.. ~ ~;:: z:: t ..

Ei: "ii..5'0:' ~~ ii =l
t :: ;;..;: "i:ij ~.e 3
~ ~:riI Ó ~ ~~ , , . . .

,v ... tr J< I \O~I 7H 80ii 9.~>; 1169 t2iiUg
~I I "'I on I, 3~16 301 I~ 15301 619 t20i66

lJti6 I,· ,il I~Uil) IWI t:l3ti~Q______ ...1._ _ _

T)t ...~. H2O<i 11'1 2"'H l3')69 2819 698i9
I~I' 10211>1061 938 ~6033 2fJ276703
li~tcrtJlAI vervoer W""t.hJk. 189';, nIl, 1d96

"I nl I lelI", \" h 18'" I I I~jfi nil ooatellJlt,
jl( 4 Il I 1"~IIJ II I II h.! III Jk 1895 nd, 18V6
II! t l:ml !"i' n11 I'NG Il I

ti),. 1:t" C Jf r~ r. Jr' I~ tot.alcll Vtl.ll eie b()dLln~n
ya;) I..... 't.r~hllit ~ Id Ita.llOrp" "Olll~ r v~rrleehng
t ........-:\11 n lt 8tclsd!'\ {n worden V~nI,1I krrllLls &ulke
tf fl! .. I 1110{ pWhi nl._'(_'It ZIJ a'jn on icrwoqx n aan
\. mndt rt!l.l{ bl] vcrdt..."t..:lTill Vf\1I cic opbren~t tus-
""Cht n het KulonlJ,le t!u ~n!Cmde gQuverucmenton
t.f1 mM~hRlllltn

1\'OL\j.';TlKs \OO!\ DE WEEK
llt.:ft:r JI)08 \ IIlk K.aapoata..l !;Ollwongen "lkwes--

tnHll
Benn Jo rn~ .... ()!~)fn( Rrvant en James Jo rede

T h t t\r~t~n" hf\nlit'hm It.: !d~ Ca"tcos &.;. Co ge-
I....m":('11 ~k"t:'stratlc

I.. har let Man n n~ \ rfl('g'tr h"n Id('nele Jll.. C
'lannmg.\: (0 Kaapst.a.J 1!{L.... lwoDgcn 8fk\\l!4
tra tIC

~rooHick !lend". ¥,I.laIit. boer KrO",mcrlVler,
lllctnkt li lman·-dorp ~wongen ~k\'l~tratte

OUlho l'lAILDl ,.J<D.S OUlgllO A11gust! PU;Il.Dl, Oost
Londen
Thorn.. \\ .,.lon Daniel, S;wcllelldaru ged .. onsen

eek ...... tratl.
Ednanl Mootert boer, DroogevJel.dJstl\kt Mal·

IDcoourv baten £810. 6d, luten AISS sa.
J_ph ..... der RIet. tln1lnerDlao, pon Eli... bctb

bMtJI 'Ui, lutell '1;3 li.

Bio_ _ kOrieII 'ijd hebben .......... de
YOOnDaOJl8n der KaaPM.d ID munle1pale uba
be' '4idefiike met bet eeu1l'l(e moeten Vft1riI.
telen .Eont .wun di! dood en mukte_
!8lod~ aan de Itortto, tIOeh oattigc loopbaan _
WUleo ct.e beer Boalch, die .Iecb", korteD tijd
bar¥e~er ...... Zaterdagmol'JllD werd weder
di! treurmare ..ernomen, dst .. rJou W~
ex b~ter ...au Kaapitad, dieD lDOI"Jr8Il
omatreeu 7 nor w» afpmuid De tnUriIe
tlid1Dj' .erd met .ueiD8t!ll leedwe&eJ) ve~.
Sir John ...... reecb lIeclert eenll8n tijd lijdende
ge t &neb ...... "un dood eeolgalllll plot.oe-
hng ant llood....dag bn oog lO5taa&tegen.
woonllll te Z'ln op de rgaderlDg van den ~tad,,·
.raWJ Ouk lu deo tlid ...._ben bet o erljjdttJI
van den beer Boa1eb eo bet kie_ an deo
beer BalI ala burRemeeater, 01Ull 8ll .Joba DCJC
de plieb ten van Gie betreIt:kinK op aich. sir
Jobn WY aIge_ pacht en ge~, OD
ala_o .ym~thie wordt p"oeJd met de be-
droefde ecbtgenoote ell kinderen HiJ laat Da
om 'Iln beeopaa te betreuren, aune gade, lady
Woodhead, en 9 IrindereD, 5 aoorr.\ eo , dochten.
SU" Joba .. erd m 1832 te Budderafiel4, Enge.
laM, geboren. en dna 6G jarea ood bij SlJo
o,...arijjdeo. HO eent IDgellleBr op _ der
Blboot.en en kwam 10 1860 _ de KoJ_
JW deed In een lo,neraaa!r met den beer H.I.
¥o", en bad later '"!Jn l1li .... lOOIerIJeli ........
fibrieIt: 10 III Lowry ao.d

lo 1881 werd hi, pko.en alo lid "'an deo
.taduud, en werd bU iedere verkiedD, un bel
hoofd ftII de 1IteaaInU pplaat.t In daD .wta-
nad liverde bn veel ...oor de erbeteriDg der
et.d Zj,n 'I'OOruaamate werk In werbaml
met bet twerYOIr op dtm Tafelbef1[. OlD eene
op801IIIIIIIlJte ,e ...en van al lIJn .. er\ p!lareade
.uB pnblielt:. loopbaan ..erncbt., lOUmeet nllmte
...e~beo dan .. ..-0"81" WIJ knDD8D'_hlknn.
Hii werd 'IiermUI ,ekoll8n ala bo~ter, eD
de rlnr door bem aan deD daa gelt!\fc1 m lien
dienat di!r .t.ed, verwierf voor laem alfI-1ltI
acbtana IIn re.pelt:t

In JUlnan VlD bet ..onge Jaar werd bO tot
ruider plagen ZIJn heengaan wordt door
...elen betreard en aun opengevallen pi..... aal
Olel gemakkelIJk worden uop ..uld

Zijn IIMCbeI'IIate ID 1Tede
De begtafeniII vond ptern&mlddag plaa .. eD

werd ondaob bet lleeb t weder, oeer talruk bU-
gewoond

Ket orgel in de Groo~ Kerk.
I~WIJDIXG

LaaWleden Zondag badden "'J bet ga~
bet oude 0l'1lel..... mlenwd door deo heer Price.
ID te wliden In deo morgen trad ds. Van Linpo
(Sl.QIoD.IIIl.ad)voor de gemeeote op en koo. tot
teut kapIttel ~ van Job bet lOde vt!l'l ''God
geeft de Paal men IDden nacht"

Ik ploof dat een ieder bl) dl~ gelepDbeid
tegeowoord'll met aandachl beeft geluisterd
naar d. _r Bltmuotende eD boeiende rede-
...oer lIIII .........n .,ele goede .. enken .. eJ'tIeJa
g"l8 ..eo. Tooral over de kondbeId met betrok.
kiDfl tet bet fl8Ung of de mU.llek ID onae Hol·
laodecbt! kerken Molaek, roeidede leeraar, UI _
groote P" eo le'" dat het hart VlD den meacb
me' bl!jdJoehapen Ilod....naobt ..ervuh tegenover
1110 maJ<er dIe bem die pve geecbonlteu beeft.
HIJ w_ er op boe dat er alo bet .. are een wan-
klank II gekomen m de mll&leItdie eelll lOO yol.
maa.kt .... m dM 1II8D11Cbenhart, door de ver-
leldÏDlr des ... tam, maar tocb DIet tegenatuncle
di t af ta er .. eder bannonle gekOlDjSn,en die
wanklanken DJt bet bert nrdl'llvt'n dQllt bet It:naia
op {iolgotba geplant De redevoenog Wel'Il .... _
Ia .. terd g.oor "eie loepeMellJke anelt:dotea, MD-
toonende boe mnalek dlltwlJla bet hart no d••
.. udaar ...erbrak eo aoodoende waar d. pNtti.
It:ing ooDDCbtig WY Hp!rub pYOlpa op hei
bart no deo &oDdur wtoefent en hemtoit~
...rucbtlge Iite1DDlIDibracbt De t-cbrllvio, .....
de IDIII"k ID de n ..... nr .. erd door du iIéitrUr
op meeeterlilke "lJze belcbre ...en Het .... _
preelt:, wUien Wil bopen, die bare YI'tlclit.ea zal
drageo en .. aardoor menigeen UIIPIlIOIIdiCd
.erd eerbied te bebben voor bf't geang, ea _
tiene botw- plaate kie te keODen aan cle -..
sHlk, et'arga ..... ona van Ood geeebo~....ur.
ODi al. het .. are ten aUen tijde ...erpaeUea It:u
tot &OIb voor deo \rooO der pnade

Hei beéft 00& goed ~ te luatAmau uar
de .temmea 'VlD d. be ...e Jonge meneCh.o die
zoo nel ubebben biliedrqeo <Jmde barieii .....
prediker eD kleboorden te verbljjdell door bei
Zlogen qo de bllfeluke koorzangen.

Ook komt deo beer Price alle lof en eer
toe voor bet werk dat bU gedaan beeft _ de
UIlIeDaiDe toooen op ,ulk een m-wrlijb
.. u.... te laten nllkemeo.
Groote veranderingen beeft 001 01'11.1 onder-

pan ID de afgeJoopeo l1lIIIUIdeo w.- be,
vroerer bootrer .toad met een nve bat of
platform, .tut bet On vele "'08tea latIer 'D '!rel
onder een p .. elf en dieper ItIII8Khoveo. De
onde k .. t met bur pracbj;yol lijD ol'llalD8llteei
werk .... t. nor e"'eD ala voorbeen, b~ Da ,...
beterde orgel, pijpen eD toebebooND UI .-
.Iwtende Jammer dat lie kut of plaU_
voor bet tet.owoordll8 koor IIlet met _.
deren .maa.k .. erd ve" ... rdigd, leb pljjkeade
op of ID o ...ereenBt~mmlOg met de oaele .",.1.
kut

In den •• ..00 badden "Il bet ,eoOOien prof.
l'tlar&iB te booren die tot tebt nam deo lMen
Paalm. Zonde ik b.t wa",n deo InbOnd na
'!Jn preek terur te geven. Ik zou den ptef_
onrecbt aandoen omdat bet Diet ID IDIk eeD
kort '-!.ek, .la bier ter milner ~i.kk:iu,
r-c:bleden kan GenOOi au het pzerii dat ik
In lani<lll tijd wet met meerdere uodarcbt po
10llterd beb naar eeue redevoerIn, we!b .al-
delllker het ondel"lCbeid beeft ruteeageNt tu-
ICbeo bet ...ereereo eo pro ....n VUl de, BeeN
ODHll God met pang door di! Ilrel WIer )eyeD
en I.. t bet UI dell Heen t~ V1!1'beerlQbIl door
een pYOeI van lIIII8I'llJlte afbankeljjkbeld en
verlanpode pmeenllCbap met Hem

Het koor beeft ook bil deu gelegenheId uit-
lIIuotend "ellOngen V~ de "O~D4a twee
liederen Vielen ID den amaak "Seek ye t.he
Lord", eo "Give peace ID our hm£" die op ge-
"'08lvolle "ll.e I{"wageo werdco door de louP
daual!8 8teytlf'r, 8trtm ...oort en Lindenberg, .0
de heeren Walker eD ImmelllWl,ondenteaDd
door bet gebeeie koor

Ik beb nog gee"" gelegeoheid gebad te oor·
deeleD o...er de bebeodia'beid van den ol'JlCIUlt
om al de fiJn.te noteD ail laet ooderste gedeeh.
van dl!" PUpeo te brengen, eo ze UI be& eroote
kerlqjebouw op gevoel ..oUe wtllle te doea
boorco.

GEltiEESTE I ID

HOOGGERECHTSHOF.
CRJMIYEELE ZAKEN

VRIJDAG, 15 _.\pRIL

AASRASDIS(~

JOlW! Buckakm, pleitte ocbuld'll aan &anrill.
dlDl door Peter 8endnb met eeD mill!te BI....ken
JoDU werd ..eroordeeld tot 1& slag ..n met de
kat ell 6 maandeo hardea arbeid

ISBRUK
Jlm Jam.ellOo, Jobo Molenl P"wr J.oobI

ah... LoniOne, en !\oah .Jaooba .,er "allen,
.. orden aIreD ocbuld'll be ..ooden IIIU In brul< en
dltutal Jlm Joho en ;S".h werdeo elk tot
3 Jaren harden &1be,d veroord.,.,ld PI<lt J a.cob8
dltl oen uude trook"oll,,1 waa. kreo;g 7 )&nW
b:l.rden arbtold

MAANUAI, 19 APRIL

Plr.}~-AI V,,"S OH\"K

George 'f,Uonald eeo kler-I<,.tonti Ix-."hul.
dl!(d ..an dun.la! ml! ~ k,.t)c. wh"ky ,o! ll.t
)eII Jene ....r 1,4 kUIt]'... champagne e" I, k,.t J'""
claret bet "'g,,ndool van de hooren g"br""dcr.
Sellar en Georg~ Kherry, l.otelhoud~, .IoDd
ho.trcboldi,rd de goederen untungt:n te b~bben,
.. ete ode dat .11lINtoielI .. aren

Ad ..okaat 8chreiuer trad op voor d... "rdedl·
Irng un Sberry en ,",vokaat <.I""e .oor
M ·Donald
MeDonald pi, ItiP. II< J,uldJg aan dief,lal ... n

tntll!Cheo ~J "n !li) kl.t) .....
De beecboldllPng ttogen "berr) WH.! terug

ptrokken
MeDonald "erd veroordecIJ tot :l Jaren

d .angarbeid
Hiermede wa.ren a! de ,.aken aCgehlll1JciJ ~II

.. erd de ]urJ.. .;o.;.;n.;.;to_;;'_e!ó.Il.... _

AANDEELENMARKT.
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..... 0I'M11l ....... Ql~~iDlI_"·';;~;~~.'i.~.:~~ ;1~{)Cllen, DInE, Kaapstad.
sii~~W'" -
~~~~;ot;lOr. .....•1:'TEREW' IDnE ONUOGELIJK.PI:~::~_~~!·...'•• '''';LIJKE ~IUIONWAARSCHIJNLIJK •
:;EI.=~~~J!': ~UZE. F·AT$Q~~ EN :MAKEN ONOVERTROFFEN__ ...._, ...... "A.~,.,.. ..... ii,.. ;,"' ',. , -:::::~~-:.c:-:IIt,,-:,:0 '1;2-É WINTERVOORRAAD is aangekomen Kharki, en
JONES RBEUII4TIOUBO. ',IDWeed PakkaD en allerlei .Kleederen voor Mannen en Jongens,~'~"':~~.d.,·(I=lIi.:.,wdJ:::~~'Overjauen, ti Covert" Baat jes, Winter Pakken, Wollen._ .. _ _ _ lWa\ l HeJac18nen Opderkleeren, Hoeden en Stevels voor Mans en Jongena:~~-~~;::~Iai6:"""" •

. •. ) I" .
Soliede Kotoniaal-semaakte Esschenhoulen Slaapkamer Set,

" ti n
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en andere-plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

(Als hierboven ge'illU8t~~,· T :a ::EJ
J

£S 1& o
·.·.L .'

•• ••
D. 1. & Co. richten de aandacht op het feit dat alle artikelen door hen vervaardigd door de Kaapsohe

Gouvernemenls Spoorwegen worden vervoerd tegen ~ per cent. minder dan lngevov.rd
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel aan onze vele klanten door het gansohe land, die, door
hunne Orders in onze handen te plaatsen deze groote vermindering verzekeren, behalve verzekerd te ~n dat zij J ..L~ '8C~:E:"Y' ~ ~O.,

Langemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad. .
NOTA.-Wij hebben slechts een bezigheids plaats, welke gelegen

is in Langemarkt Straat ep door naar Kerk Straat. Wij zenden geene
reizigers uit om ons te vertgenwoordigen.

GOED EN HUISRAADVERTROUWBAAR
GEMAAKT VAN

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,'
Koopl'11 leg"11 lagf'reu prijzo flan ingevoerde Artikelen van Inferieure kW,aliteit .. D. I. en Co., besitten een
enorm Voorraad TapUteo, Linoleums, Bedstedeo, Beddegoed, Behangselen, Porcelein en GllS,'IIr, Electroplaat en Huls IJerllrel,

Geillustreerd Catalogus on Pr ijslijst gepost vrij op aanvraag ..

Verloonkamers : Lancémarkt Straal. Fabriek en Pakhuis: Barrack en Boom Stralen.
»1t a, a,psta,d..

r '.f I

De Heer WALKER, Nederlandsche Z~id-Afrikaansche
8POORWEGMAATSCAHPPIJ.~

'jl ,\

, . llI~UTEUB n~ B~f

LOIDUSClIE TUDEI DtSTITUUT
U/sier Kamers, Qro1lte;Iein,

HEB.FT de eel' UIl, het. publiek
in de Buiteudiltrikteu te

beriohten dat hij een HBEL STEL
TANDEN in QN DAG kan
leveren tepn ~<w daD de
HELFT ftn den' gt1Vonen prijs.
Een w-'arborg voor vijf jaar wordt
met.elk .u .gegev ... ;_

Allt ~1J,ultati,. ,ehetl Gratl'~---
EERSTE ASSISTENTE

BENOOD100
Voor de Gi>uvts,School te Botha-

ville,

Aan Landbouwers.:- «; 1· ;-

EE~ bekwaam en ervaren aasi- --'
sterit onderw i jzeres in goede!

gezondheid en dcg"/Ijkt lcenui« ralt: De onderiCeteekanden hebben nu hun
hd ki"IJ.;rgarlcn ry.<tt/ll wordt ge- .aizoen. voorra.ad.
vraagd voor het kinderen deperte-
ment, van de Beaufort \V est eeste-
klas publieke onsectarischo school
voor uieisjes, werkzaamheden te be-
ginnen zoo spoedig mogelijk.

Applicant moeten ook in staat - E N -
wezen i.n Holla ndsch ond;'rwijs te GEREEDSCHAPPEN
geveu, Standaards 1 tot 1\ . I .

Salaris .J.: 1~I) \ houderd en tWllltlg
ponden) pCI' jaar. Gceue ex tra ontvangen, en bieden die aan te.,.n
toelageu 1.1Oegeuamnd. ! de laag.te D'1.a.rktprijzen.

Applicaties nn-t eertitiraten en i ,,"
getwgt->L'hnften te wordeu gezonden I --------
onder gezegelde couv ert en g-elllerk t :
.. A pplicut J"S voor kllldcrgurten ,
ouderwijzervs " zullen ontvangen I
wordelJ t..,t ol' Jl'U :;U::ltendezer. I

I
J. II. GOODRICH, I

11011. :'ec. ~el15jt'::lSchool.

KINDERGARTEN ONDERWIJZERES·
BENOODIGD.

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Jottannesburg, Pretoria
en andere plaateen in de Transvaal.

Dagelij'ksche persooendienst van Lourenco
Marques (Delaaobaal) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

LANDBOUW - lIACHINERIJEN p,- •

Tuif ,tor R_ UIl' l......-g Jl t7L--en £3 i71
~ Pntorla £4 IL 8d.-eu.£S 41

.' .

Beaufort" \r"C:lt, ï April, lta~.

Ransome'a Howard's Ploege-n.
J. D. CARTvVI~IGlrl' s CO.,

GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,
.~ e ...."..... ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

.• ]1C" -

E·~ET -, On~bijt-, en:Theo.ervies, ToiletartikeIeu en allel, soorten Aarde-
werk. lD groote keuze. "

Hang-Ien Tafellampeu, Vloerlampen voor do Voorkamer, Tafelmessen
enfanta.sie- artikelen en a.l1e Huishoud-Bcnocdig.ll.cdcn. I

Verzilverde en Fantaeie Goederen • geschikt, voor Trouw-,of Verjaar-
dagapresenten een Specialiteit. Juist outvangou CCIl lading van hun
tpeoiale Port,

"VICTORIAN WA.TER-'VIIITE OIL."
r. . 160°$ VUURPROEF,

Dtj~ATENTE' "FAUCET NOZZLE" EN KA.NNEN.
D:&H3tES1'E OLIE IN DE MARKT.

&

I
J

TWEE

RONDGAANDE ONDERWIJZERS
BENOODIGD

TE

Letselasi.UII en Goega, wiji. Wittebergen,
Bethlebem. , " •.,

APPL1L'ATI ES voor bovenge-
noemde betrek kuigcn verge-

zeld van de hij dl' Wet vereisente
getuigschriften van bekwuamhcid,
goed gedrag, van (ie laatste School.
commissie vu l 'redikant waar Ap.
plicanten werkzaam waren, en van
Lid.maat8ch~'l' cener Protestanteche

Kerk, zullen door den on-lt ~ :aOSS &ICdergetcekencie ingewacht worden 0
ot op 2:) MEI, e.k. ••. I .,

1 ]
Werkzukambed<:ll t(' l'L'glllnCI1 op Strand Straat, Kaapstad. : APPLr2tm~ ~veuK.'t
urn, LI. • c' I 'DOO ng, "ll{8zeld

•Salaris .t.:i~u per Ja.ar, en de 1 ;:l1~ti .de: wet l.êl'e1SChte
Schoolgelden. M kt h··' 'tAm V80Q. •• bekwaamheid,

Een gehuwd persoon in staat aa geene om eInIng goed ~I van de ~tste school-
&'ijnde kostleerlingen 10 te nemen, Voor gIJ" de Page Draadheining g8Zl'en hebt. comJJJUÏlQe, eu,.~ waar app.li-
sal de voorkeur hebben voor de oant ,werkuam ".., _Il. van }id.
school te Letselaskraal.

Een ongeh ltwd persoon met ken-
nis van ruuziek zal de voorkeur heb-
ben voor du school te Coega.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich voorzien van Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caten om tegen halfprijs te reizen.

D. F. BOSMAN,
Voor. Sch, Com.

'. ,~{

Zweedsche en Amerikaansche Ploegen, Eggen, IJzeren
en Houten Land Rolblokken, Kaf Snijders, Mielie

Molens en Schillers; Graven, Vorken, Harken, ens. Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de' Fa-
brikanten zich gereed om

SI&O,OOO BLIK~.
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ ;~

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

r...Bpiocnkop,
Bethlehem, ~ April, li:)()S.

Onderwijzer A. T. RUTTE;R,

BENOODlGD voor vene wijk.
school, tWL'~~ uren van het

dorp Lichtenburg. Salaris, een
honderd en vijftig ponden' per jaar.
.Applicaties met getuigscbriften te
worden ingediend bij den ouderge-
\eekende tot 15 Mei. schoolwerk te
beginnell met 1J uli,

H, J. L. J)tr TOIT.

E

LJVEISVlRZIKERliG
_AJLTIICH&PPIJ.

o PQ E RIC HTIN 18H.

'Jtincorpmwrrl bij Acte van Parlement Ist!

Dllllr:1'Itr&U I

BOIl. ALFRED EBDEN, Voonitter.
HENRY SOLOMON, Bn .
RED. J. OKNTLIVRES. ;
PAUL DI VILLIERS.
GODPRBY 8IOHEL.
J. G. BTBYTLER
HA.lmy BOLUS.
H. )(. A1lDERNE.
Hon. J, X. KERRDlAN, M L.A.

&SUTI elnUIt:l75DIGI .&DVJ!lUI.

G. E. O. ANDERSON, M.D., M.C., Londen
. lUlO.8. Engeland.

J.uJ,LUDCJlJ PROII· £217.28&
IlIlXODl IJTIUST 970'73
IOIDSD II IDII • , £1,947:7~
(}.AMI ~ ;. ~4,"ioJa~ S«tl~

LAA tsti Uil BET AL/NOEN, 7895·

PoH_n TID "l'IIebillenden duur werden bMul«
IIM\ de volgende I!OmJDen roer iedere P.1,lAAJ '1Il fil
eonpronkolijke versekering:-

Duur In 1896.
60 JAAR
.7 JAAIL ...
" JAAR
BO JAAR ...
fa JA A.R .. ,
16 JAAR .
IJl JAAR .
II JAA.R "
6 JAAR ...
8 J.HR .. ,

£3,OOI!
~.11311
~.~:bJ
1.1<IIf!
1.406

QUEENSTOWN.

WILLEM BOTHA,
Boardlnlt Hou ...

'BILLIJKE TERMEN.
CATHCART ROAD.

'AN D, SPUY, IIMEL!AK !W.
Yand«Afslo!!!!.. til A..rtnte.\
No ad. IalJDabuy e. Purl'

-UllrTY,'

ZUID-AFRIKAANS(,;,., .:
KONINKLIJKE .MAILDlENST
Ce" CASTLE MAIL" Maat.schapPIl

DE Stoombooten deser Lijn vertnild
van Kup"t.ad Daar Londen om CIIl

.. ~d"ren Woensdag, te " uw· n.II1-, DUr
Madeira en Plymouth, te Bi,t Helena III

AJ<OCnBion BIlIlleggonde op de beflA&ld. WI
~hentijden .
.\11 21-ll.0~L1~ c-srt.r, ",pt. Tli.AI'Kk' .
)IL)' ll-Dl.::\\'KliAN CAt<TJ.K. 1\&]',. lIAT

" 2:.-TA:\TALLON CA~TU;, I'''I'L l'nCH.
Ju:'; ~-()l.:N01'TAI( CASTLK b"i't. JlAur"".

.. 2'!_II."-WAHllh:N CA~T!.". Kal, t , lilf:ur.
JUli G_NOIIIIAM ('&81'1.10;, hal'" H",~DHL

" 2'.-CA HISIllwoK (·AHLK. K&pt. [(Oinr~SOJ
A.ug 3-Dl'N\'EOAN CA8TLK. Ka]'t. H,r.

,. l;_TANTALLON CAtl1'LI>. Ka]'t. I)t'~(,A'.

Klal Booto Toor Engeiud, Ila Lu Puma
HARLECl! CASTLE. Kapt. CLlbOOCK. omuvn

April
AllUNDKL CASTLE, Kapt. Wl!WU, omtrent !.'
."-pril

DUU:\K CASTLE. h:"p'. 6TA~r.T"Y.LT 01>',,,,,,,1
l~ Mei (da St. Helena en A...."'(_·n·jull)

IIAGLA.N CASTLE. ""I,t Hl!)-,S. ","I,,",' I~ \1,
(iAKTJI CASfl.K Kap!. \\' ABfJ.;~, .,mn"!"!11 ~t,)l\

AJ;\VN iJKL CA~·rLE. Kal' 1<1l""". ","Ire'" ,
Juni (via St. HddW t·I1 A~~U!'II'tl)

Voor Vracht of l';u;gagtl verv.",,," mt'!
zich bij de ~en(t'n 'l'KD ". dl' CASTLE
MA.ILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkr),

UN:EON LXJN
KONINKLIJKR MAILD1EY"3T

17110 I STOODOO'l'Mli.T8CR fJ'FT]
(D:.EJPElBKTJ,

DE M .ilbooteu der Ma.a.t.I!chappij v..
tr,"en VIW Kupetad bAl' l!:ogeiaDd

'f'ia )Jl.d ,jr&, om den anderen W ~ lID
, uur 1l.1I1 •• ..la onder a.&nle~nde

VOOR ENGELAND.
Apl !O-"()n~'Al'ó (Tw:o ~·;rc",),E"·· ],;:"""1.0'
May 4--000l;KII.d, ha;". )1, ... 1..'
.•1S-MdUll 1\111'· t,I<:}f;~

Juni l-lJ:tlluS hal'l. ~I(,~{J]"
" l~ ·uT KlIo)lt. M"kTt)_!rI

"lIV-NOllHA)( ,t;.i'· llll'CL18

KXTlh BOOTKN VOOR !.NGEi..l.ND.
GAUL (T\\in Screw), Kapl. SYLI'lI:I<TU. o",!ItD:

Il April
8PARTAN. Kart. TYf!())1. omtrent 5 ~fl':.
GKKEI: (T.rin Screw). KIlI'i. LI101·L. "lllmn( II

Md
GA.8CON

:I Juni
GlJKLPB •. ,

Juni
OaTH

Juni
h"I: C~.Uf~£H '·:c·'''· .4...

Een van de Mn.atscl"'}'["J·. n'··"· St.ooIII
booten 1I.. IISU[]THA~iPTI),\ ,.. rl.'on 'rod
HAMBU aG, kon. na da &allhru.t "'II
dese Ma.ilstoombooten.

RETOURKAARTJE8D&8.lL·"'GEL~'fD
ga.ngb&al' voor Zefi Munden. ,",oroell a.i~
reikt ~n een vermi..udering mn 10 peroetl
op den Dubbelen r"".ar;prilS, ....,.S

RMTOURKAAHTJl'.:S naar HAVw'
langa de KUST worden n:tgereikt vcx:r.t»
terugrei. binnen Orie M'Olld".D prT,de L nil'
of the CMtl. Maa1.chlll'F:J ~:!)o'rr.:'()I"tRn. ,

Voor Vrocht of l'uP,~ ,jo" u.en &JjnJOOl
MD de Kant.oren VIUl de Union SlOomtpl

.Iltat.ch&J>pij, A.dderJ.,-.rt.n.&t
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