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Belanqriike ..'Verkooping .'PUBLIEKE

Uit hunno Vendukraal, publiek te verkoopen, '
3 Rij en Trek Paarden (Ruins). ,
35 Eersteldasse Ezels, van 2 tot IJ jaren oud"groot:en sterk,VEE: en geschikt vJol" dadelijk gebruik. ' ~,., " '

2 Paar Karpaarden, 5' oprechte Koeien, 5 do Vaarzen, 50 Ossen, Deze Dieren zijn meest allen gelPeru:en in, uitmnntexide conditie i zij
Koeien, en Kalvers, geschikt voor den Slachter. 250 Schapen en Bok- worden 0001' den eigenaar persoonlijk opgebracht tel" t~ 'TaP het
ken, 2 gemeste Varkens en wat nog meer zal verkocht worden. distrikt, Victoria West, en zullen zeker present zijn IO~ den a.3' ,der

,verkooping. . " ".' " ~:~'.X,
de Wed. JOZ, D. JOUBERT. 'WlIJL:bl C. HOFntAN.

A. 8. De Villiers tt Co., A{slagers. J~e!'K~R~!1[!.& Co., JUIl~,At~rs.
April 16, 1898. t'(.:;,.....f) I

VAN ZEER

KOSTBARE PLAATSEN
LOSSE Q-Q ..

TE

KLEIN DRAKENSTEIN.

en

--------
DE ondergeteekende, daartoe begunstigd door Mej. de Wed. Joz. D.

JOUB£RT,zullen publiek Verkoopen op

WOENSDAG, 27
ODJ.~O uur preoiea.

I)EZEl{ ,

I.-De woon-plaats genaamd Lanituedoo, gelegen te
Klein Drakenstein, omtrent t uur van Lady Grey Station; -met het
daarop' staande, suffisante welingerichte woonhuis, kelder mct groote
cement. dopgaten, Wagenhuis, Bedienden vertrekken, allen in zeer
goeden staat van reperatie. onder stroodaken; voorzien met loopend
water, het geheel jaar door, en 2 groote vangdammen ; beplant met circa
350 soorten Vruchtboomen, en circa 90,000 wijngaard stokken, bijkans
geen phylloxera, echter reeds beplant met eenige Honderden Ameri-
kaansche stokken, en een groot Dennenbosch. jaarlijks oen groote winst
gevende; de Plaats is hoog gelegen en heeft eon zeer schoon uitzicht.

2,-Je Veeplaats, gelegen to DntoitskJoof, groot circa 1775 morgen,
bijzonder geschikt voor groot en klein Vt'o.en zoel' gezond. Vee wcide,
met de daarop staande kralen on e 'u kleine Cottage; IDr't volop loopend
water [!To(Jtelijb voorzien. Waarlijk Ct'U zeldzame kaus voor Specula-
teurs en underen.

LOSSE OOEDEI'~,' N:
Kelder gereedschap, om:" 7 zevenleggers st ck vutcn, 7 zes leggers kuipen,
4 pijpen, 2 azijn leggertl, 1 wijnpomp en leiders, ;3 Balies, 1 Persmachine,
Kronen, Trechters, 1 Yoerruachine, 1 'Vagen op veeren met kafbok,
1 Buggy, 1 Schotsche Kar, 1 Kapkar, 1 span zeiltjes, 1 pllur Tuigen,
1 plannet ploeg, 1 dubbelvoor Wijngaard do., 1 lot stellages, 2 Brande-
wijns ketels met toebehoorens, 2 ladders. 1 lot manden, 1 do Vruchten
Vaten, 1 lot ger.aagde planken, 1 lot Boerderij gereedschap. Het gewone
Assortiment Huisraad, waaronder 1 kabinet met zilverren beslag,
Keukengereedschap, Glas en Aarde werk. .

'k
~;~~;!Z~

Paarden, Karren,

,J. i ~
~ .', ~

,

EZELS. _EZ:E\J:6.
--------------------

PUBLI'EKE

-----_._ ,

DE heer Willem /C~:Ho1!mrul heeft de ondergeteekeDdeJIl 'gelast om
op .

Woensdag, den 27stenJApnll,r,8l&:t.
~, ' \,

-«-
40 Eersteklas
10 Do.
10 Do.

Jf£.. WELLINGKPON·

Ruin Paarden, Publieke VerkOQnmgdo. Roadsters. ,;' ;1". '1

VAN

Ezels.

,
DE ondergeteekeude zal publiek doen verkoopen op bovengemelden

A. B. De Villiers & Co., Afslagers. datum:-

I. Vier Kostbare

Op Dinsdag, derr 26sten April,
rIL r ,LEX bovl'ngemelUe Paarden en Ezels, te worden opgebracht door
I j deu heer JAN F. BAARTMAN, publiek worden verkocht te _

KLAPMUTS STATIE.
De Paardon en Ezels zijn beter dan zijn .vorige, waar~t;tder verscheidene
egale paren van: G handen hoog, ,allen van g~~ ~as ~lJn; Do R0a:U~teI'8
zijn getrokken UIt ~.ambctta,en Napoleon; ZIJ zIJn ID goede conditie en
geschikt voor dadelijk gebruik.

Paarl, 12 April, 1898.

~

PUBLTEKE ' VI~BJI(C)OPING
TE~ DORPE

DlIC»C»rreesb .......g,
OP

VR fj ')A ( ;, ti c il A PBIL, 1898.

DE heer J, T, A. Loclllll'l', de welbekende handelaar heeft de ~>Dder-
gt'tcekelHlcll gelast, op bovengemelde plants en datum pubhek te

verkoopen :-
30 EERSTEKLAS EZELS. :~jaar o~l~l,; groot, extra gocIl

getel'ld. in exc,:Jlcutc cuuJIlle, be~clllkt voor dadelijk gebruIk.

le UITMUNTENDE PAARDEN, wanro.ndel· 4 PA~\~
nel:\tl,:; j:J.;11' lllld cn'~ ra~r I~ernl's:1 .aar oud, alleu Hl goede CUIJ?ltle
e-n gP\Vflflrhnq~d als ;_;O"dVl'tl·"Ht. ....."

1 Hij uitstek g,·!'cl..tlkte SCHIL .I.-PAARD,
Boerderfjge."eedscha.p: als

Wa~eu.tuigl'n, Plot'g-tuigen, Eggen, Zwingels en Kettings, en wat
DO" verder zal anngeboJen worden.

rv I..et Wel! De laatste LWl)C troepen Ezels cu Paarden door
den heer Locbeer opgebïacht, zijn genoJgzaam waar~~rg ..dut niemand
rteleurge&teld zal wt!~ell met bovcnjremeldu dieren-c-zij zIJn allen voor
Kontant uitgekecht Hl het ()Qdcrvcltl door

" J. T . .A.. LOCHNER.
Le't op den NaalD!

Van der Spuy, Immelman &, Co., Afslagers.

"

VASTE E'N
Losse Goederen, HufjaadJ,mtz;,

....•.

. OP .
;',_ •."'''':'!'- r· ..

Woensdag, 27sten 'APril, e.k.,
, Om il uur v 111.

Erve~, ~.~;f
Gelegen ten doll'? Weqtn.t'tOD, ·p1et,J:l!\~PS~~~ en
suffisant Woonhills, met Stal en1\Vagenhu18 a.PDet,~,Wiui~e~''te"oer-
baar Houten Huis. ~I' .----':{. .... ~'l':'" ~.o::.I~ "

II. Loss~Go~9.e~,_ji.~"';~i:":,~f:;':.,.
HUISRAAD, bestaandC:uit: Taf~lsl StoeleD,~d~~,~, ~istenl
Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, en nog-'",elo andere arttkelen
te veel om te melden.

D. B. CAROlJSSEN •

FAURE, VAN EVK & CO" .Af~lagers.
Paarl, 18 .A.pril, 1898. ,

Uit de:Handte',~KoOp.,
, ," , ' .....;'~ .

.......'m....

WORCESTER LANDBOUW ctNOOTSOHAP;
Jaarlijksche ROZijIle~ste~.

BovengcnocmUtl 'I'entoonstellintr zal pl~ts vinden &;iD hcl' 'S~lll;ui ..
Worcester', OpDonderdag, 28 April aaJtBt:"·~.t~' ;.":;' r

Prijslijsten zijn te bekomen aan het kantd6f> t"¥ den SoorétáHs.
. Verschillende kostbare Gouv6~ne!1l0nts p~ijze~ WOl"~ aa.Dgeboden.

F. L. LINnENBERG, ~'
""l'·~.c : ••>';', "

DK HEER



Februari, 1898, van de
van den Ondergetee-

zwarte Afrikaander Jon-
omtrent 12 jaren oud,

van spraak, aanhebbende
pak kleederen .met valen
Iemand die hem terug

den ondergeteekende OE ondergeteekende in zijn
en, en die hem capaciteit als Trustee in den

]IpI"~,,~ kennis te geven, Insolventeu Boedel van PETRUS
Ammll!l'le naar de Wet ver- JUH.\!'INKS HEIJNS, zal publiek doen

verkoepen ter plaatae

.-:"

van Convoca-
Zaterdag) om
ersiteita Zaal,
gehouden, ten

de Univer.

BRE~LER.

op een Boeren-
het Distrikt, be-

in Hollandsch,
Handwerk aan

.'~lt~'~n'fQllendoor den onder-
ingewacht worden tot
L\I.

heden na de Juni

WESTHUIZEN,
Secretaris.

'water,
. Prieska,
l.-n April, 1898.

.1
<,

voor de hoogere vakken
ijs, met getuigschrift van

,JUWI."...~ .. se ; en eeue Hulp-Onder-
getuigschriften van

" Hollandach en Hand.
licanten verbinden zich
insto drie jaren. Het

r met Juli aanstaande.
I per jaar. .Applicaties
-liriften moeten gi:non.
aan den ondergeteeken-
15den Mei e.k.

D. HEKSE,
Voorzitter.

GApril,1898.

"7.er, ongehuwd,
Private School in
I, Z.A.R., te be-
olieren.

.: t

<.'

getuigschriften
het Hollandeca
Muziek onder-
ingewacht tot

VQ

lEER K08TBIJII'
LEVENDE HAVE o:en'

LOSSE GOEl>EREN. NG

wij

[)E Hee! G&OBGI~BIQLU, aijD
Plaats "seven Rlven," ~·itlelreDl

te Ban boek, dist,
de hand verkocht
de ° ondergeteekeuden fleI,lUtA:)ria!éel''C1
publiek te verkoopen op ode.
Mlve, op

Maandag,2 Mei, 1898.
LeY.Dde :&aYe,eD",

2 Paren eerst&oklas Trekpaardftl.
1 Paar do. Voor Paatden

(allen Rij-paarden) , ·verlItOó]tleD,
3 Koeien.
1 Lot Varkens, 1 Lot Pluimvee.
I Licht 'Wagentje op veereD, bijna

nieuw.
1 Sohotech Kar, do. .do.
I .Afslaan Kapkar, do. do.
I Paar A.I. Zwart Tuigen met

Koperen beslag (Engelscbe
maak).

1 Lot Tuigen.
4 Zadels, ens., enz.

Boerderijgereedschap :
Ploegen, Eggen, Cultivators,

Graven, Pikken, Vorken, ens., 1 lot
Timmerman'8 Gereedschap, 1 lot
Hout.

Vaatwerk:
1~ Stu kvaten , 6 Kuipen. 1 lot

Druiven Balies, enz., 1 groote Wijn
Pers, 1 do. Cider Pers, 1 Druiven
Molen, 2 Brandewijns Ketels; ëns,

Huisraad:
Het gewone assortiment Voor.,

Eet-, Zit- en Slaapkamer Meubelen,
als Bedroom Suites, Kasten, Bedden,
Tapijten, Schilderijen, enz.

2 Groote Persian Tapijten, eerste
klas, 1 Piano, lt Uprigbt Grand, bij.
Collard & Collard ", bijn,a ~e~
1 Prachtige Teleskoop op t~;
1~. .~.~. Micros~QO}>" [bij yery
uf PurlJ», 1 lot k-ostbare Boeken,

. Eindelijk:
20 Muddim Uien, 12 do. Mielies,

Amandels, Boenen, enz., ens,
En. wat er meer ten verkoop zal

worden aangeboden. - .
VerJ:oopill!l le 6egillIWI 01/1 10 flllr V.rH.

P. J. BOSMAN &; ZOON, Afslagms.
Stellenboscb, April 1898.

~.
Publieke

1f£
Verkooping.

RONDGAANDE OHDERWUZER
or

Klein Pamtoenkraal.
nabij Porterville,

OP

ONDERWIJoZERES
BE~OODlGD TE

Springfontein, Wijk Mod'd:er.
rivier, .,.

(CIRCA DRU: MIJUN VAN WINDSORtoN
ROAV).

Vrijdag, den 29sten April, 1898,
te lo UUI" 'g morgens, de volgende

v Losse Goederen ;_
:3: paar Achter Tuigen
2 Ezels
2 Paarden (1 ruin en 1 merrie)
1 Bokwagen
l Dpen Kar op veeren
2 Koeien
:~Vaarzen
1 span 'I'uigen, kompleet met Ket-

ting en Zwingels
5 Mudden du Toit's Koom
3 II " (2de klag)

15 Boenders
1 Boterkarn
4 Pikken
;j 0886ll Vellen
1Waterkar
1 Daisy ~nij MacLine
1 Howarcl's Llzeren Ploeg
2 dubbele-voor PI()('gen
1 enkele- voor Ploeg

11 Varkens, klein en groot
1 Os
1 Bul
4 Mudden Haver

600 Bavergerven
1 Naaimachine
7 Hooivorken
1 lot Graan Zakken
1 Kruiwagen
1 Drie lialf-aums Vat

Verder de ge wone sorteeri ng Huis-
raad, bestaande uit Stoelen, Tafels,
Bedsteden, en Kleederkast.
Keukengereedschap: Potten,

Pannen, Emmers, Schotels, Borden,
enz.

o _

Nieuwe DriR te Roodewal.-- ....
AFDBBLlMGSRUD CALVINIA,Philipstown Publieke School.

.·BENOODI(JD.

HEFFING VAN BELASTING
VOOl~ HET JAAR 18~8.

HIER~EDE geschiedt kennis-
gevtng. ID termen vau ArtI-

kel 265 van Wet No. 40 van J SS!,,
dat de Afdeelingsraad vnn Calvinia
voornemens;1I op' eene Vell:,uleriDg'
van den genoemden Raad te worden
gthouden in het Mllgislnvlt& Kan-
toor te Calvinia., op Zat,·n1ag. den
7den Mei, J 898, om ) iI uur 's
Toormiddag8, eene Wegllt'la~tiDg t~
beffen, en te leggen op nlle (li~cnJom
~ deze Afdeeling daaraan ouderhe-
ng tot den diePlIt van bet loepen-
~e jfaar. .

--\ PPLICATIE8 voor de betrek- TENDERS worden hierdoor ge-
rt king van hoofdónderwijzer, ,:raagd v~r. bet ma~en T~
salaris £264 p.a. en eerste hul • eeue NIeuwe Drift 10 de. KhpsprOlt
onde.rwijzc.r, sálaris .£100 póa., p op. de Plaata Roodewal, 10 den Weg
get Ibnften .van ,bekWaaJDheid,' ~de van Vaalkop naar Kopfon-

.k~nnifj nn il,~H.dacbetein, als per bakens door. den Weg
aal, lIdmaatschap eener.ProtestaJi- Inspekteur aldaar opgencht. De

sche Kerk, .en ~ zedelijk~, Te!lde~i z~llen de lDgan~n der
zuJJtiUl door den ondergeteékende Drift l~I.Ulten, en de J rift zelve
tot.' '30 April worden ontvangen zal met klippen worden gevloerd.
WerkAaDlheden beginnen na hf't Tende" den o!lderge~kende te
Junikwartaal worden tGegezondfl: op' RIJDAG,

'. . 6,MEI 1898, tot ohl 10 uur v.m, en
Dr. S. W. LOUW. gemerkt II Tender, Drift Roodewal."

op last,
N.' E. SMUTS,.

, decretaria.
~ Hoofdonderwijzer voor AfdeeJingBraad. Kantoor,
de,Holpan Armen SchooL 'Aliwal Noord, 7 April 1898.

Op last,
N. 8. LOGW,

° Secretarie.
AfdeAlingaraad Kantoor,

. CalvbÏ8, 22 Maart, 1898.De Welverdiend Tol.~IARTHINUS W. SMUTS,
.l!:enig Trustee.

R. P. MALAN, A:alager.
Porterville,

20 April, lS!)S.

Aan Bouwmees:o I'.

TUIGEN!
,l LLE soorten te bekomen, goed

4.1-1 en geodkoop, met voorslag en
draad gewerkt.

Prijslijsten worden op aanvraag
gestuurd.

.lt H. J~U1JB,
AdreI ;-P .uRL,

]
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DISTRIKT

• een
Florida in I JIlODd ' .án deE1_"t~~~~
Het ,ga~' behoOitl=I!i~ , ;~~D JM)l1Ueké ooDtel'tmUe.
t.e)i~ .,bt o~,irIID.ct.:Uitp- '~~inOD8 blad verachijnt het rapport
.......~ b.aotitnn"""n .ua A....... ...:... • Van' lien politieke eonferentie.in de kiel!'
~, en~~';~~h' ~~r 111 afdeeling van Wodehouee. Men zal zien
~ I'" ....,.j. dat de kiezen! daar wakker lijn eli, "anKi2~,,~yef~.~n,~~~~ btfon er hunne rechten als burgeN het rechte ge-
RI ~j, J!tlfW~eenl1~~~~_g t~!:ieApt heer- brnik wensehen te maken. Wodehonse
~~.w,Uf.)'&n_ .8pan}~~,~)l die.~_wegiDg zond me.t de algemeeue ehlkti ..,;) jaar
W~~ ':-'S~~tlll voorf4.e"!~ om door Spanje pJ.,1(4~Jl., Jen heer Orphen en dr. Smartt
\"Jéa.ji! 6fidenirukt 'te ·1iot1!~ fn Febr. ba,ir, 't parlement. Door de b"dankwg vana~HeSb~'de opsta, rtdtnei h':-Ii~lndg'voort- 'l!erstgenoemde kreeg deze kiesafdeeling,I ,..... ~ kans om den heer P. J. Je Wet ali!

, ,utj~):..ule Spenj,,"i~'tbiWoenen haar vertegenwoordiger te zenden. De
tlMt ~t en het nh,btJvéti'<fp1dog een loopbaan van dr. Smartt in '( parlement.
00iikl1l mJt IAmerika t(8eft bIlIOFjrB." eli "001"",1 sedert 18%, is wo goed bekend,
fi)8p&njel ,1. j&rniet in ~Iaagd, de Cuba-: dat wij er niets meer van boboeven te
neu ttl'loD~erdruklreD., In Ji811laatsten' ~aen. Bet besluit van de oo~f"reDI,ie op
tij~¥~" Jl dniMludl!n !:1paanBehelIOJ,datenaan dit punt getuigt, dat de oogeu der ..Wode-
. r )oim' ,',. " ' house-kiesers voor goed geopend zIJn.

zre t, 1 en plagen op Cuba, ()~gekomen, Het voorbeeld van Woderoose behoort.
terwijl de Cubanen vreelJ&lljk hebben te overal gevolgd te worden, en er zijn dan
lijden aan hO.llgenmood en gob~k. ook. naar het ODSverheugt op te merken,

De Vereenigde I3l.aten VDU Amerika op andere plaatsen teekenen van leven en
hebben zich nooi~ opeDlijk met dezen ~Jlgstelliug. In de Paarlsche kiesafdee-
opstand bemoeid; doch hef wordt beweerd I,ng 0, a. w.0~en, volgeus ~n eerrespon-

, . .' dent, rekwisitiea overal fhnk qeteeken,l,
dat do Cubanen lJ'1qflg 'lf1l1l.8IDmunltle den heer J. 8. Marais, L.W. V. pn dr.
en voe~~ door A~ijca,~porV:len werden. Boft:man vragende zich verkiesbaar te
Hoeveel waarheid in deze : bewering is stellen. Onze tegenparti] kan met geld
,fP-P,J,J.tm ,-ij ,~~t zeg~~. " 'Werken. wij moeten trachten van del~ ~ijd

Zoo stond' de záak tot voor eenige en de gelegenheden het beste gebruik te
mauD!I'~;~I~eleden,~\? ,ë~n ~wer.ik~nach maken.
oorlogsaélrip, de Mal'll.8, in Havana-een De K~rk-ordonnantie.
haven in Cuba-in de ~l1t ward ~ewn~ In de Kerkbode wordt kennis ~.
den door eene ontploffing. Een onder- jlpven dat men voornemens is, volgene be-
zoek uaar de oorzaak van deZtl,ontplóffing dnR,tan de jongste synodale v~rgaderlng,
werd dadelijk ingesteld door Ainerika, om In de volgende p.irlementllS.-i!ie eeu
eoewel als door Spanje ... t).e ropportêh wa. ,p.rivatA!Q~ll in te dienen ter "verandpri'll(
ren t.egenstrQdi~:D.r*merlkaauIC1i8 com- en .etbetering" der ordonnantie vau 1843.
missie rnl'~erde;;.t..d.e;j{a"l'UdU de Drie wijzigiJlltlu worden voorgesteld.:

(a) A.lle twijfel of dubbelzinnigheid
lucht werd gdSCl19t.cllt,4,00, een bom of weg te nemen aangaande !lf vraag 0{ de
mijn i-~ ~-* ,ator~l~ geplaat.lt natuur- ~. Ger, kerk bulten dll"lJolieten der
lijk door de SPAAli"~r, ~et,l)lpport Kaa~11rolonie ou Ier dezelfde' syuode kan
van Hp:l!ljei daarentegen was ~)de ont- worden uitgebreid en' omf voorsiening
I lf' . h t hi I~ t ~a voor zoodanige uitbreiding te maken.M> I~l~n, il Be .I!'w' ,n, . ~,M" " ; (li) De wllre en rechte beLVdenill8Chrif-
P~r.e ge~eurten\l~.ft! .!WJl1,tl~ing tot kerk te stellen in:.~t.'I..:p",~.van

ve-(ër ¥~kheden 'm' 'Ainilit"'iitk tegen daarin verkeerdelijk aan-
S'pitIlJb .. iOn¥ . kort ,te a;:kmen beg-on in I~:I~~ ,
AfI6l}1!ioop8nlijk.w g.ilet.i4panje ~ aectie 1der ordODnantie feite-
te praten, het Ameri~"b. jin- bij de IOhednle te voegen. Sectie 7
go-element was .~,.k~~)iIt~hnd, be- i,' ·-:er wordt IVIUItgestéld, dat de al-
gt'erige. oogen werden naar Cuba gericht, kerkverga(lering of synode van

kerk ten allen tijde zal moeten
~~ei.nWf;;~.~Jt(Ye~At~qh al ver- uit al de dienstdoende Ieeraars
uét ,,'rtllIJMer van <le gezegde kerk, en één dienstdoen-

den 9f oud-ouderling, te worden benoemd
door \ederen kerkeraad ; maar de kerke-
_. 1I8,Il Kaapstad ml ten allen tijde twee
ouderlingen benoemen."

.... ZATERDAG,

------------ -------
Die Landbouw (;Cl'l'cdschapp .1 CII ~rachilli-

r ie te II(lt'ye, 1. hehoorru dl' Il eruot ell (;,11
wel- u itcezochtcu Voorraad \',lll' dl~ onder-
get ceke rJJcn te ins pekteereu. wuur.uul 'I' j'. iju,

Bansome's Howard's,,

Amerikaansche Ploegen, Eggen, Land
Rolblokken, Kcorn :Molens, Kaf

Snijders, enz., enz.
- -------------------- ---~ -- --

lt.u. :aOSS:,~ 00.,
\'

St rnnd Straat, h. ual\staO.
I~ ,

PAARLSCHE SPIRITUS
MAATSCHAPPIJ.

.1 Somers~t WêM-Strand Municipaliteit

I
Achterstallige Belastingen.

HIERDOOR geschiedt kennt~-
geving dat overeenkomstig

Sectie 1;37 vali Akte 45, 1882, zul-
Ion elle Eiglmaars van Eigendom
waarop belasting niet betaald is voor
don 30sten dezer, beboet worden
met iJ per cent. op de bed Mll:,..-enM:~r-
schuldi<Td na uien datum, en alle
Ilietbet~lers staan bloot aan dag-
vaarding, voor het invorderen ervan,
zonder verdere aanvr-ige of kennis-
geving.

-,--- ,

HOlldtn en Scbuit-stud Licenties mr t898.

-BElUCHT AAK DEELHEBBERS.

"

\\

De .llt8rliik~dle IAïgeme~llc Bij-
een komst "an Heel hebbers

7.AL I'L.\.AT.:! IlEBI~EN or
Zaterdag, den 30stm April as.

De Geobuterde maateohapptJ.
Dé jaarl1Jk8c!1e Tergadering nu de

Gecbar~rcJ~ maatsehappij werd ~n
te LondWif'le'hOuaëb. Dii\YaiDe!lÓn-inval
bewerken - de heer Rhodes en 8irSklnl'y
Shippard - komen weder op de direktie;
de heer Beit heeft gew~rdzich herki~1l-
baar teltellell,SirAlfred Mllner,hoogt> eom-
mi8lari. in Zuid-Afrika. onmug bOO(rI!
loftuitingen op die vergadQfing9D. Op zijn
reis naar Bula wayo heeft hij de~n blijk
"aD erkenteHjjcheld van dezen kant >lld
lig verdiend;

.. GE14E"-N-c:iMtj)....'N....ïEb-it ws.
1'1 '~:. t

u.......rt. ênlIOOf'I""ltz hEl'OIII.\ w~m .lechla.£1lOO bii-se'
.,oor'bet Kohl' folia.

',-\ MORGENS TKS H.\LF 11 VIn:,

\1 liET PURLSCH£ PUBLiEKE JOKGERS
SCHOOL GEBOUW,

rr E~ einde VRn de D}reckUren
te ontvanzen een \ erslag e Dicf't'n!'n dil' nalatig zijn in het

'ltaat van de zakeil der ~hat5.cbap. bClalc~l ~t'r respectieve b?dra~ell
..._, lt imo ~h'1rt Ier \'erkwzillg vr-rschuldiz d op hUDJIe licenties,
PIJ ,ot \I -' " , v . J

f d' lJ'rectelll'l'lI ill I'la.at~ va n : zulleu zouder l'tmge ver ere aan-
van I'll' . 1 . krnuieuvv cl
J 'T .I~d. heerell l'lf:Iï':!: {(Il.X, VTa~lJ (If fIllJII:l>';l'\lDg wor eII
(le " t Il I: .1 JPI '1'. J. Lpl Ir, A ZII. en . t , g\'uagvaal .
"li' 7.0., JJ zn dil' biJ' I.eurtw~selin;
..l .\1,"1', .• . .

f _..I twee van W!lJ weder ver-a Irl.."\,en, '
ki '-_ 'I'D' en twee AuJlteureIl III
leSINWLr z, , JA' .
I de Iweren I,... \Di 21 -\IJrlI 18~'S

P aats van IJ I' '1 .
c_. , • zn Hl .'. l.T .o\RAlS,

DU, .,I'LY, ,,1.' ., .

J I ., t~r bellundt'bng van
:til' a Sln~U ~

(l~ l1i~met'DO L:~langfn der Maat·
scbappij.

'(I 1, ~t \'111 Jl' lJil'l:t:leurcn,Il.l~ , '
lSe. J. ~lAUi'.l::3, D. zn.,.

;'k('rl'llLris.

raar!. ]:; _\]" ti, 11:t~'8. ._" _ .

Up last,
P. F. I-L\.UPT,

Secretarie .

DE ("Olllill i~:-;ie del' Yl ijLul'gSCltl'
l'lIbli\,ke :)cltool vr3a~t npplJ-

ka ties voor de bdreUlng van
El'Tstc .AssistcT,t.

~ahJi!' iI·jO 1'\1' jil.lr, !I1eLU!l\'
jaarlijkseIll' Y,'nm'erdcriD~ van
·J.:I~ lUs., lot op £~UO per annum.

A ppJikanten moeten instaat zijn
de Hollandsche taal te kllnneu
onderwijzen. Plichten voort te
zet ton op 25 Juli, 184J8" '

L\pplikatics motten vo6r 30 Apnl,
180~, ,-ergezeld met getuig~chrifteJJ;
verzonden worden aan

K. D. McKENZIE,
Hon. Sec.,
'Pub. Schoot,'

Yrijburg
~,?r:Q.us· ..,,4..U~~.a....._W wd

-
.l\1la1lkIUke LmruclalW letO'ienltortUl

~

A. SP9LANDER & CO.,
U/','I"f;STJGD .sJ JARK.V

ch ronometu·, Rorolob'- an Klok.m&locrs
J(,.,..u GeboM_ lJurl."U,>i/'fItJl,

..(Jl.lu\}.-n en Zih'eren Horulogctl III

\' IXIrra..u, ~vbouJv&N



J 8 April, bij
Huut, "Ik
Ben lichte
lUl op lin-

,ëwltta achter-
I deo kop, om-
.r, 14 handen
liet. achterlijf.
,:esters bij wie
, die haal' vin-
'en kennis te
,.lergeteekende,
. , kosten zullen

. .
, HUNT,
~,'~. -De Molen,
~, Stellen bosch.

zwart of zwart-
" roodoruin, gebrand
,qt : D.X. Hceren
en ·anderen Ilij wien

.i mogen aankomen, ge-
te gtlv!ln aan de beoren
LI~R~ & Co., Afsla-
of aan den heer J.\~

.Achter Paarl, door wien
kosten zullen betaald

, .
Klipbank, Drie Mer-
une, linkerachterpoot
; een swarte, 3 jaren

naar kan dezelve terug
onkosten der advcrten-

.r:Vl&SEI!,
Klipbank.

ende waarschuw!
elkt'en dat hij niet
jug-ell of t~ IvopeD
I Z Ijil grond wa.'1.r
ooor zijn ,clJ te

vf bezc!lls te
gndn uitspanning
en ook geen trek

10t van J .ang-
'j of Osten-

dill l'cni~c over-
die z;~l volg('ns wd

- ~.

ft: ,!-_~._ __ ."'"

I,

Boliede Kokmiaal-remaakte Essehenhouten 81aapkamsr Saf. (Als hierboven gei1lUatreerd),

es : IS :'0',

BIJBELS.\
Goedkoop en Stevig Gebonden, \

~t~ilf.~l:.A.'~:~~_flW~." - _ ;iV

Ncderlandsche Zuid-AJrikaausche
,"~ ~~, r, ".I_,~'~

SPOOR'WEGM~:~9tH~PIJ.' I) lWHOOfD
,H~ HET

BIJBEL· DEPOT,
Kortste en Coedkoopste Route voor Reizl"f81en

Coederen van de Zee naar JOhánnesburg,; Pr.etoJUa
en andere plaatsen in de Transvaal •

Dagelijksche personéndieeet .van L~ur~o
Marques (Delagobaal) in 24 urennaar,Johannesbucl
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief Joor Reiligers naar lo~~ ~~~ '1,8 if.
" " "." Preto~ , ~i ~ ~~;, ~i:

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en and..re~"taen In

~ :',i »de Transvaal en Oranje Vrijftaat~ ,(,v. _,

VAN HET

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOTSCHAP
(Hulp van het Br. en Buit. Bijb,

Genootschap),
GroeneD1a.rktple1n,

KAAPSTAD.

EERW. L. XUTTALL, Secretaris.
1'.K. Bus 215.

Telegrafisch Adres: ol Bijbels."

PRIJ~LIJ8TEN FRANCO.

25,000 Bijlwis in Ilollandsch,
Engelsch, euz., in voorraad

geiJOuoen.

ZweedscheKIJKT, DA.lIES!
Een au.h-r h-zendl ng van on lt!

ljPRIJZEN VAN
lAF

t:: .S'J~.
Zend Geld Order voor 20s en ver~

krijg u een,
Beste waarde ooit aangeboden. PUT PIJPEN en VLEESOH 8CHOTgLS.

Wedgwood Huis,
THEATER GEBOUWEN.

Darlinc trant, Kn:lJl~t/l,d.

GA, OF SCHRIJF AAt'Jo

R .• ,\::I.".;;.~.ER
45 £147 STRANOSTRAAT,WPSTAG •

Telc";l'rafisch Au"", ; of Rellum."P,K' Dua 138.

OllLLE EI KEIIGE SOORT
Muziek Instrumenten. ,
Muziekale llenoodigdheClen
Instrumenten Reparatiéen

Stemming.
BOoMULLEr. verschaft e(ni;..(' ding in
de lijn van Muziek, van bet grootste
Kerk Orgel tot de Joodsche Harp.

MULLER'S

Graot &D KlelDhlndel 'uzlek
Han delshal18D,

KAAPSTAD.

H. MiiLLl':I!'S l'rij,ilijsten worden
franco gezonden op aanvraag.

._---

UIT DE HAND TE KOOP
B·IJ den onderg~teekende, 20

Praehti~b Vaarzen, gezouten
voor de Runderpest. Voor verdere
bijzonderheden dOe a&n:lloekbij

J_ VA.~ R. VAN NIEKERK,
, - Loewenstein,

DurbaD Road.

.40 .'..DE SA NOT. 'DB 'YILLIERS 4'co., ""rkt,
, KAAPSTAD.. . .'. "

G..61.iei1e."".. Me1'n4J. '. ~." ..'~\'. _ "..".'.....~ ... ' de lOm tJA,,- ........ :,kau.,., 6ft Mij-, "" '_;~..l_ Án_ der &.su, e.. t.:Ilempl4tsr~~r ••,•••r ••:.....~~. -"t.f1?(.r:t ..... '., tIG Uf"""1' '. , :
1NJtl" ONIcPAlLJDfUT"I , ,-." ' , .

:-/' ; (J'êaJJrtJlllBertl aa.n§ •~•••••••••••••• 'e eo .e e e,e ••• ~ •••• _..... • •••••••••• , ••••••••••••••

~r~;';'? ..i·~· ;. ..• " .ii"., ~ r. x . §.•;e, .fil f ~ r -: ,
, ; ~V"j' iD tt4if iDdieIi'~ tniD al " ~, _ illllita JIll' pod ...Jaaad.

tVallD '""" of"_', al w'~ ia.ti- " KupIW..""1JIL ' .
tVallD ~olha__ ........ . '

Voor gij de P,age ~eining gezien hebt.
~. ' ,
,
0"- ."

.. ,,
• zs
• I

Geene windpalen ; geene palen; vereiacht geene aandacht na de
oprichting; altijd stevig. .' ~' .. .

De sterkste, goedkoopste en doeltreifendste heining III de were~d.
Komt in rollen klaargemaakt i zal een Jakhals mt- of een Olifant

in honden.

Schrijft om Catalogus. Kan gezien woi-den bij de Agenten

White, Ryan & CO",~.Burgstraat,
\ .: , OF HANDILAREN OP HET P~ATTEIiAND.
,~. i" ..~,.~.;

Bemoedigd door d,. enol"lDe
verkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed ..om

~".-:--, .
\ ,,' ,

D. I. & Co. richten de aandacht op het feit dat alle artikelen door hen vervaardigd door de Kaapsotie
Gouvemements Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per cent. minder dan In. evoerd
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voo~eel aa~ onz~ velo klanten door. het gan80l¥lla.~d ..~~, door
hunne Orders in onze handen te plaatsen deze groote vermindering verzekeren, behal ve verzekerd te mJn ~

GOED EN VERTROUWBAAR; ~RAAD
",.",~ ,.'GEMAAKT VAN "'.f:\l I ' !

Hout Goed Uitgedroogd in de Kdionie, ;/ ;:1-
zijn rug, en Koepen tegen lageren prijze Jan ingevoerde Artikelen van Inferieure kwaliteit. "':0.'160 ~i4!e1l
witte achter- enorm Voorraad Tapijltn, Linoleums, Bedsteden, Be4degoed, BehlDgselen, Porceleinen 'lu,1Ut," &)liiiJliat.. ,II""'.

kort geknipte I , • (\ ,(

met halter-; Geïllustreerd Catalogus en Prijslijst gepost vrij op aa.nvrlla,!~. .

. op het w~g. Vertoonkamers: Lanqemarkl Straat. Fabriek" en Pakhuis: B~.rPMJr,>,' en Boom. !~.
e Icest{'ll .eullen THTl7 ! ,.-;~

den' onder- -...t:a,a,P&'t;a,d.. .' I ! .. 1','·;'
:~'~enigeeu die zerj, .:1\ HAUhlJ..\' .

Zwar!dam,
. Riebeek Kaste't'L

TB VERSCHEPEN.

VERXRIJGBAAR BIJ :-
D. G. LENNON en 00.
BIlYNES, KATKEW en Co.
J. D. CARTWRlGlIT,en Co.
B. LA~NOE en Co,
8'1'BPBAM KcprrERSON en 00 .
en bij an4ue Pakho1zsll.

.'UWJr.
"I!:..OI~OH~ " .

""RIFlE.' THE IIL.POc...,.............. --.....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS., W. HOlM.ES,
Timber Str;\ilt. Pip.tHr..,.'Rrj~?".J ....

DAMESWEDG\VOOD Pl~CKAGES . :DE BEROEMDE BOLIND~R'~ ,.~

59 Stukken voor 20/- r1l00BBAO:B;ElaS.
. DIIER SERV;~~ST~_~N~~ ~'~6 STUUEI I RflANDEN HOUT
~en mal bejaar- THEE SERVIES . . . - ; . 21 " OF

met kaalplek Jo.:S

aar kan haar (j Breakfast Kopjes en Pierings. STEENKOOL.
o.ro~"I!"''>; van billijke

I
. 8. D}! VILLE,
lei, Achter Paarl.

WOODHEAO, pLANT & Co." MCGlVERN & HENRY
S't. GCQrge's en S"trJUl,d II'tra~en, Zijn beke.ndin Kaapstad, wor een

MELL~T,~~;i;~~~'Ocl:." Ve"-Ienslaardig~_~
De Rand Prod~ten en Levende Have Co". mm.iute.',.,'·'"< ten, Tegen ~_'en LAGEN, Paus.

Bramfontem en, Kerkstraat No. ,23,:~ha.n.bll . '~ " , '.' ,"
Hebben !,lTOot genoegen er in hunne -y:ele~~n'~!ll: h.r~e '.'in het . __ :

algemeen hekend te maken, dat zll be~idrJl~., !_'OD~n, eD,' t4t
verhoopen op commissie op de vOOJ:c;l~te ~j", _ :; Alle- DelJtJrfeme"te" zrï" vol gepokl

Eenige Boort van P~ukteD. en LeTe~d i~a~. met

Het geld wordt dad~lijk tQegez~en ben~~~~p~. 'N:I:E" 'U WE
P.K. Bus 1,520. . Telegraaf Ád~'I< '''IIEL ~R'drI!:U/t .

Refereulles dool' vl'Ïl'Odelijkp tty·8telllUDiDg: J. Moj$'w1 ' "' "~m.ter, ,:. " ,
-Jn~nl'J:. i,;'. , ; , '. ,

Umheinings lateriaal.O~~~S. ,GOEOEI~.
, I' 'I 1. '",." ' Ccd .~

EEN BUITENGE :,.J:x.;~.:rSj" ~~~OP HE'l' ADRES:

De Kaapsche Kolonisatie Haa,!!;. . r~~~~~~iYern&Hellry,
~ ENE gr::>otc voorraad is in on~~ handen,: . '~ , ,: ,l) 1f\:~~b1rMl be- 'o.DeraJ. eD. "'04.
£ "loten d:~:lv~ ~:~m kost prIJS te vtJ~'kó ,~ f;,: ,;, : .. ':"" 'i;:r Lak.DbazI,d~ eD.
ZwarJ Dnvl))-::.l,l;:,e IJ~~cD. Palen g~ voor"jlifilae en ..Daal.Dl_ Vt_ra .....

' dl)orndraud, Icl lJ per dOZIJn.. . ;_, . '~i~. '!il ,e, '!','" . " .

Bouten c.:::Krammen benoodlgd slechts v()(it.:"ê1oo~,~,. per
gross. ,Hoek va" Plei" e" SPi" Slrate".,Winpalen (in bet midden) 21/. ,ituk. KAAPSTAD.

Hoekpalen, met. ~ dubbele staan~,~"30/.
Dubbele Be,kken, 4 voet en t~",,;v~ct .
staanders komp. £6 1~8.6d. .,,-
Gladde Zwane ~al per

Wanneergij uwe koop-
jes doet,

GEDE~K AAN DIT FEITJ

V_ZON LX"'N
Eenlc- Agent voor Kaap!t.d en Job:aIIDeI!burg: KONINKLLTKB 1lAlLi)J ENST I

De 1en P.t PITIDIJ I CO., .
lpotletm 81 Droglu, Ilapstad. mOI8!OOllBOO!lLUT8C.RJ..Prt,J'

B. de Eigenaar' . ~JD"'''Tl.
I.I. WU,lollulpoBeel, Worcester, l.I.

BenZeterGeBeeslld4e1 foor Aanbeien.

"Bet lCltIte 101der ur Inl4."
Ten lutllte lt! uit de duilllAlrDi. \'lUI berhulclc ml ..
lukkIng het !;cht YOOrtgekomcn ftD eeu .."uig eli

apoedlg geneooniddel 'fOOI'

lIDOBlIJIOmt Ol llIBBIlI.
Dur dine ....... nle op de ,preef geotelit I. rloo!' de
Yele lijdt:no die ptuiJ!t'lchriften hebben '1l"I"~

wonIl eeD prccl unQoYclen.

(Prijllc.. Gd.,POIbrij).

'F. J. RETIEF
Marktplein, Paarl,

DE groote prijswinner voor lich.
te Rijtuigen ·heeft eene onder·

vinding van ruim 25 ja.rcn in de
~tuig bt>zigheid opgedo~n, en zijn
r:btttigen zijn wegens huoDe goede
hOedllniglwid alom bekend over re-

heel Zuid·Afrika.
!lIea handwerk (en T&n
IQut) en gewaarborgd goed
Prij8]ijllt~n en Portretten gra .

. a'ln vraa?
Let op het ndres; }t •• T. RETIE F,

:Mark tpleiD.
Tel. adl'('l!: Retief, Markt,Paarl.

Mded1ng, Barily .
Schutverkoopi ng.

TE wordan verkoch' uit ol Th" Cavea "
Schut, op ao April, lndien niet

11'OeIf8l' ,elolt : 1 rood...chimmel. rv..-d.
.... ~, POOteD bMlagun, omtrent
6 J-oud. ,

T. J. 8TEENElU)(P,
8oI1u_ ....

mitUl[~ :Faibrl,kmten.
Sf HAAT, PAA

.: , i
.&",.,,0 (JaM.I ..... de Jinna V.

f:li1.... rtt .:JOrit,O) en A. F. IlICllTlll (~ _'
'9i jar !iJlillOtmte..-leu' van 4e

.IJtir1rri,ier Bijtai;: W u'kell - 00 lMlmiu
de Vil" ~ Co.). iD vennoot~
.. lijade .Ia Bijtmg r.'bribat.en ..
Gtv'. skaat, Paarl,.'t1"8pl bel~df-

lijk .. c)uad.ste1UlÏDg ".. het publiek.
.A.De cnd.. IUlUeu h1llL!l8 ~e ....

..~' .... vJle ~t. Ipoed liD
M&b_1Ii~ WCJl'Il_

.';\'UiaeJl &ene Specialiteit.

TANDHEELKUNDIG...... ~,

DI_YIIG JAI·YIIIIUWlG.

DB HE.·BR F. T. ABBOTT, Tand·
lieelbadia' Chir:urgijn. heeft

~9n.~n51teeikamel'll van de G~.
~n Gebou"en vcrplaat8t naar ZIJl!
tegenW'oordigé Kamens in ',ata', GeM_ ft, l44erItJ atrut.

DIREKT TESEHOrtR •.
punoou TANDBULKml.- Cel.

luloid, Gouden Plaat en Stcpsela
I~iteiten .

Fooien seer billijk.
Speciale ~dllC"t: aan moeilijke

gevallen en m18p888IDgen.
CONSULTATlK VRIJ.

IOLOKIALBiEESUID el TROST
lAlTSCHAPPIJ.

;.--
No.4, KERKP.LEIN, KAAPSTAD.

lapltul, £10,800. Resem 'olds, .£10,000.
'1IIlBOU TlI Yll EERLlunID.

DE MAATSCHAPPU reikt Poliseen
nit .Ie Wu.rbo'l; voorde Eerlijkheid,

Oprechtheid on Getrouwbeid Tan
Trustees, LikwidatmJI'II en AdmiuÏJ<tra.tennl,
l<:XecuteDI'II eu VOOjl(]en Datief, CDtaf01'8
Boni, BaljuwIJ. IAnumeters. Beatierden en
SecretarillllCll TAD Banken, Loges. A.uran-
tie en lUIdere Maat.8chappijeu, MdeolingB-
radon en MIlDicipaliteiteu, Klerken en
andere ~_btAln in dienst. 1"8Il Firm.. 811

Publiek. Inrichtingen op veordeelii8 t ....
men.

Dese Poliaaen worden in otltnrïgat geJlO.
JOea tloor de Imperiale Koloniale, TraUI'
nalache et! VrijstaatlelLe 8.eReeringtln ft
alle Emplo,. .. rdfo1'8 dour pheel 'Zuid·
Afrib.

V0I'IDIJl1"8ll A&DlO8k, till., op &aI1~
bij

, ,
1

i

G. W, STE1'TLER,
8ecretaril..

Posrucs No. 14.

ZUI D-AFRIKAANSC ...~.
KONINKL1JI{E AJAUVIF..NBT
oe 'c CA~l LE MAIL "Maatachappl)

DB 8~.bootun d_ Lijn "ertreU.
't'a~ K::r~naar LaJacln UIIl ..

lIIut.ND 'Iioe, te , lIV n.m., ..
IbeWn eD P11JIlD1Ith.w 8i~' H......
A._~ unltigeDde op CJe bepulcJ. tu
~1K n"jcJea.
A',I 17-BORJ.llf OAIITl&, )[apt. TuVIIIll<.
1(.'1 lI-OU","'VJr.OAJf CA8TLlC, ~"pt. 84'1'.

n :t,,_rANTALLON CAIITLl£. X"' .... Du...e•••
unl t-OUJliOTrAR CA8Tl.K, to.,.,. 8A .. IIO ••
n 2:'_'IAWAIIIJ~!I (:A!lTLJJ:, X.I.L "IGBf.

Juli ti - l'iOKK4.1l CAt;TI,!'! • .Klif'" kUru!.L.
" ,.'-(; \ lUl4URooK CAKTI.K, Kapt. Bo.IIIl!O •

.lilt: :J_DUNVl!lUAN <WI~~ Jlapt. 841'.
" l1-TANTALLOJf O.. ITWi, Kapt. DI1~.ur.

lun Boeta foorI ...... rta Lu hl...
HABLKCH CASTLE, Kapt. CLII'OOlt, OIDtrn

April
ABUNDBL CASTLB, Xttpt. WIlU,..., omtrent l8

Ap' Il ,
DOUS, CABl'LK, .8'apt. 11tr.&lI'''''''uJn', OJIJtrcn'
12 Mcl('I'ia St. lt.,k1IA ell A~..tou)

"AHI.AN ('Ml·LE. K.",. liBYAI'<, omtrent IJ lIel
(lAKT" CA8TLJo:, KAI". w .IW.~, omtrent tG Mei
AnUNDIL CA8T'LN" Kopt. lI~w .. , omtnmt 11

Juni (..ta 8L BeIeDa en AMeDsloD)
Voor Vracht of p-se vervo.>ge ruet

noh bij de A~tpn '1'llD de CASTLB
MAILROOT MAATSCHA.PPIJ, (Hpkt).

DB Mailbootea der )faa~rpij .....
&rekbu "II Kaap.t.ad u..,. Y.,"_I.bcl

~OIDdPll~W\ ..~ ...
4 Jfur Il.m., .J. onder 1I&Il1~
.. VOOR E!fOELAlfD.lil., t-GooBKlIA, ft

.. H!--HO,R
Juni I-BIll t 0:-;
., .(>--sc<>,'
H ~NOR l,k'l ."--

, ""r". MOIIIIL."
'" ... t, O.rrt'l.!<J
hattf. "f\L·"".
KO"I. )I"B~f)".
I.... ,... 10 T .. ULDIt

DTB.& BOOl1UI VOOR IMO.'.A" '"
'IPABrAN, KapL TTl!Olf. U""rellt a Kei.
GIlXKIt (TwIa tk'I1I_), &atoL CBo",., omtrent t;,

Mei
GASCOl'i

li JDfti
GUELI'H

Juui
GOTI{

Juni

E.to van de M....bK'hllrpij'" mooie "'tnom
I••,,,,,..FAI SOUTHAMPTON ....t"llltC .. voor
HAUHURG, kort n. d. aankOlllfl "lUl
....., Kailatoomboot..en,
J1ETOURKAART JESna 'lrH'G J<:1.A:fD

.R"-U' "oor Z. :Kaanden, ....·roen ui ...
~ _ 't'VUliDderiDlf van 10~,

up D.bbeJen P~pn';".
KTOURKA.ARTIES naar HAVD8

, de KUST wordtIII 1l~~ ik' _ ..
~l. bimuna Drie Maandeu perd. U...
of the Cutl. Ku.titchllppij Sto<.mbootell.

Voor Vnebt of Puuge (I '" ,,,"', II&O-'t
Ma d. Kantoren van de Unio., Stooolb~
Mllateabappij, ~ .

.' apt, Alillc·TlSOla. OlDtreD'

1.',1". N, U.?01r, omtrent 16

Ka;.o', r I, Ill' KR, "m' ren! 110



: ,~I '

Ag~~_, ~i

Ncderlandsche Zuid-!Jrj~aa®P4e
, ~ r " '.,l'S'

SPOORWEGM~T,~C?tJ"fPPIJ.', lJ ~,t\~

EN, "
Se~taris.

f'
i

~ '1',1 -- ,-~-, -----

/~:{tGesto/en.
"ji;~~'.i , .'

, • r>: 1,18 "pril, bIJ
.~~:,', '. Hukit "De
,.1. =";.~:J.-' n lichte
~.; '!. N op Jin-
, \' ;!'(1 W'l lWhw I'·

\1t)' den '"'~h 010-:' , :~ eI(U ,~Mt.'L·d, 1.4~ anden
,~ ,~,. het achtedijf.
1,; ~: i ,'esten! bij wie
:~,!:i".'die haal' vin-
;'. ~ ,'en kennis te
;: ' dergeteekende.
.. i' - kosten zullen

Boliede Koloniaal-pemaakte Esschenhoufen Blaa~kQm,,'~86f.
£9 : 1& : 0 ;.' .;".~ > \ ,;

--------------~-------~. . :,," '

D, I. & Co. richten de aandacht op het feit dat alle artikelen door hen ve~rdigd. di»or ..~~ ICaapsohe
Gouvemements Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per cent. minder dan In. evoerd
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel Ran onze velo klanten door het Pll801¥l h,~d.;df. door
hunne Orders ip OD7.e handen te plaatsen deze groote vermindering verzekeren, behal ve verzekerd te sijn dataf

GOED EN VERTROUWBAAR ~SRAAD
GEMAAKT VAN. .~'~J,:~ ; / ,.

Hout Goed Uitgedroogd In de IfÓlonie, r. / i >

Koopen tegen lageren prijze dan ingevoerde Artikelen van Infeeienre kwaliteit. "i'>:O."Uh· ~ ~D
enorm Voorraad TapijteD, Linolenms, Bedsteden. Beddegoed, BelLulgselen, Porcelein eD Clu,1utj EUiiiJWt ~U ... ,

)

Geillustreerd Catalogus en Prijslijst gepost vrij op aanvrtlá.~. ~l'

Vertoonkamers ~Lancémarkt Straat. Fabriek" en Pakhuis: ~1L8Il ~I~.
»ita,a, ,....<II1:II .... ~ .-'31 . ,I ¥ Jl I jl- , '; ..a---"~"".' ." . ,

. ; ', c' HUlf''!',
" \.: De, Mqlen,
'\! :. Stellimbosch.

';"~eGESTOLEN
,.: -n N~ April,

t'" 'u doukerbrun
ziju ' rug, en
witte achter-

~ . kort geknipte
. ':, ok met halter;
.} :, op het wlJ.fIg.
cJkl' 1i:estt'll ,.t.ulk:n
: door den ( onder-
,,'~niO'eell dil' ze
., \~ 0

.r. ~.'~ ·IlAU~L\.\.
f,Zf,:' Zw.ar!dUID,
f$'f..o. Riebeek Kaste!'!.

J
J
r BIJBELS.\

Goedkoop en SteYig Gebonden, l
,UX HET

BIJBEL· DEPOT,HOOFD
Kortste en Goedkoopste Route voor Reizi .. ...,.n

Goederen van de Zee naar Jehannesburg;' Pretotda
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienet '(an L~urenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naarJohannes~8
en 21 uur naar Pretoria,

V.IN liET

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOTSC.,AP
(Hulp van het Br. en Buit. Bijb.

Genootschap ),
GroeneD1a.rk1iplei n,

KAAPSTAD.

Telegrafisch Adres: ., Bijbels."

PR IJ~LIJ srsx FRA:iCO.

Tarief foor ReWgers naar lobanne$byt ~,~"~ R.3 if.
" " " "Pretoria" .«•.~ -M.~ _"'.

Dagel ijksche personendienst van Du rbárá (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en an<J,re·p"taen In
de Transvaal en Oranie Vrijstaat. ~! ;

2;J,()(\O BijlwlB ill Hollandsch,
Engclsch, cuz .• in voorraad

gehoudell.

, K-ook~chël&ZweedscheKIJKT, DA.MES!

Eeu vaal lit'jaar.
el, met kaal plek

aar kan haar
ing van billijke

Zend Geld Order voor 20s en ver-
krijg u een.

Beste waarde ooit aangeboden. PUT PIJPEN en VLEESCH 8CH</rELS .. ~. f'E VILLE,
lei, Achter Paarl.

." Klipbank. Drie Mer-
uw, linkerachterpoot
I; ('ell zwarte, ;J jaren

'Tiaar kan dezelve terug
l)~ll;osten dt'r ad ....erten·

J~'V,I~br:,
Klipbank.

l'!lUl' waarschuwt
e1kl'€ll dat hij niet
jagl'll of te luopl'1l
I Z lj Il grond waar
UfJOl' zijn veld te

of bcZC!DS te
gPl n \litspanning
l'll ook geen trek
g~nt van Lang-

rij of O:iten-
dil' l'l·ni.~e over-

dIU z,d volgens wd

OllLLE EI EEMIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
Mllziekalc Benoodigdheden
In~trlllllellten Reparatie en

Stem ming. '
R. MULLEr. ver:-Jchaft e(ni;.{ dinó in
de lijn vun Mllziek, VRn het grootste
Kerk Orgel tDt do Joodscbe Harp.

MULLER'S

Gmt BD KleInhandel Inziek
Handelsbuizen,

KAAPSTAD.

B. l\IïILU:!(':j l'rij;;lij8ten worden
franco gezoiJuen op aanvraag.--~~ - ~-'--'-'_.~-----

ndc geeft kenniR
ja~ers toelaten

.. Groote Post,"
dit: toit l'

de~ 5den
....n".......H alhier

'+ bij-

UIT DE HAND TE KOOP
BIJ. den ondergeteekende. 20

Prachtig'b Vaarzen, gezouten
voor de Runderpest. Voor verdere
bijzonderheden doe aanzoek bij

J. VA.~ R. VAN :NIEKEB-K,~
LoewensteiD,

Dur~ Road.

~G" Y.AN DB SANOT DB VILLIERS" Co., Beperkt, .
~ KAAPSTAD.

'. Gelifve AWn1~' 4e- ~r+m dAJ IOtA t1G,,· :,AilU.,;, en .ij
daartmOr~~ ........ ;.. #.j .. f ~~ tI4 afloop der SeW, Hn eti«lmpla4r
11cm cl 0.. PABLaDT~.l898;"

.
~'A~'; , ....: ,~d"-a.a.,,§ •••••• , •••~••••.••••••••••••••••••••••.•••••••• t ••••••• , ••••••

.. ' ~ ;. S~ ; . §;·.t~!·; .••..•••.•.••....••.••••••••••••••••.•••••••••••.•.••.••••..••••~ " ,,\; ,

, .VuI iD ~ ladleD 'p. \nin al " ~ _ i...u.per,. Yealaap. .

'Val la ".. of,..,. el W DDiDamd4 WiIa " K..,.w .. 1aD(IIL
fVulla .on. __ Ill-.

V90r gij aO Pagê nr.dheining, gezion hebt.
~ , ' " '," . ,

-. y7

" "
" z5
• I

--4----.1._--- ..-I---,--..j.-.---.,L__-I._" 8j-----~----~----~"8
,,8

. Geene windpalen ; geene palen; vereisoht geene ~dacht na de
oprichting; altijd stevig. ..

De 8te~kate, goedkoopste en doeltreffendste heining in de wereld.
Komt m rollen klaargemaakt; zal een Jakhals uit- of een Olifant

in houden.
- .

Schrijft om Catalogus. Kan gezien worden bij de .Agenten

White, Ryan & Co., Burgstraat,
\ i . .OF HANDEL AREN OP nET PLATTELA.ND.

.Bemoedigd daal" de enorme
verkoopingen. maken da Fa-
brikanten zich gereed om

SIaO,QOO BLIBK ••
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en 00.
KEYNES, KATHEW en Co.
J. D. CARTWRlGIIT en Co.
B. L.~~NOE en oé,
8TEPHAN KcPRERSON en 00.
en bJJ an481'e Pakhuizsu..

"u.._,.,t;;.IIO,,,,",~"a. '
PURfflle:. THE II'-OO~..,......... .__ .......

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pip.t~rf'YIP rih ...., ......

Eenlp Agent voor Kaapst..J en JohaoDelburg :

Tegen een LAGEN PRIJS. De"eero P. J. PETmU I Co.,
lpotlleklra el DreclsteD,lupslad. UlIOIBTOODOO'l'lLUi'8Cllll rTl

Eo eieEIgenaar, (.m"'B.Tl.
I.I.IUBB, Romu IJIOl'eek,lercester, l.I.

Alle 'Oepartementen Zlï" vol gepallt {prij. lO.. Gd., POOIh·rij).

DAMES
Wanneerp;ij uwe koop-

jes doet,
•

GEDENK AAN DIT F1j~TJ

Ziln bekend in KaaIJStad voor een

met

NIEUWE
. "

,GOEUEREI.
MaJllk1ipleln, PaaJllI,

DE groote prijswinner voor lich-
te Rijtuigen heeft.' eene onder-

vinding van ruim ~;j jaren in de
rijtuig bt'zighéid opgedaan, en zijn
rijtuigen zijn wegens huune goede aTB" JY)()1'¥l( VOOR IlfO ••• Al'r1J.

h--.l • h'd I bek d lIPARTAN, Kapt. TY.:«J5. om&nmt 5 Mel
ueull.Dlg dl a OlD en over iC- ORB" (T1riD So:r_>. Kat't. CHOl'L, Otntrtnl IJ

heel Zuid-Afrika.. Mei
GA&COS

Allea he.ndwer.k (en van goed droog :I Juni
Hout) en ge~borgd goed te zijn. OU~J~~,H

GOm
Prijslijsten C;J Portretten' gratis op Juni

a'lDvraag. 1':00 van de M.....tIIl·hllppij'" mooie I"'oom
Let Op het ndres: 1.... J. RETIE F, 1•• ,f.t,II rAl SOUTHA.MP'l'-Oti v.·t-I",,,, ... oor

1t1arkt'llein. .HAUHURG, kort. _ 'd. &allaoma' yq
r JtJ&e,.Mailatoombooten.

Tcl. adres: Retief, Markt,Paarl. J:U,;TOU.RKAARTJEsna.~·n.Gy.I.Aro
(IYlgbMr YOOl' 1..Kaanden, "'l·rden a.i~
reikt ~ een nrmiDderinlf nn \0 J'IfIPIlIir"
up dan D.bbelen P..-..gepnj ...

I\.KTOURKllRTlE8 Daar HA.VOS
IIOIIfPI de KUST WardeD a:~ iU YOOl' _

t.rapei. binlUlll Drie Maudeu perde U...
of the CutJ. Mutaehappij !;t()('mbootea.

Voor Vnchtof PuutPd '" n''''1 8&0-"
.... de Kantoren .. Jl de Unw., HIOouoI....e:
JluluUlf'Pij, ~

BenZeker Geneesmiddel Joor lanbeien.

"Ret Acltste 101der der Iereld."
Ten laals'e i. uit de duisternie van herh ....We mi ...
lukking bet I,ebt l'oortgekomcn VRn een -reilig en

.poodig geneesmidde! voor

H(DOB.B.HOIIBOF llJBEIlJ.
DMr zijne wnanlc op eIe proef gCllte~1 i. rioor de
vele lijol""" die jfetuigSchriften hebben 1gecel'Cn,

wonlt een proef a&ubol'elen.

-----,---
F. J. RETIEF

Wedgwood Huis, WOODHEAO, pLANT & Do., MCGIVERN & HENRY
THEATER GEBOUWEN,

Darl inz' trl\.'lt, 1\:1:11'811\11. St. George's en Strand Straten,
- GA. Of SCHRIJf AAt-J I K.~PBT.A.n.

R ....~·:·';r ~:"r~~J MELLET, TEUTER &"00 : ·E,
• .au. Ii..' ...... "A~' .f:,.; ScI De Rand Produk ten en Levende Have Commissie ~- .' ten

P.K' :~s~!:_7ST!~~~<~!~hA~:J~~;UD1... Bramfonlein en Kerkstraat. No. 23, ,Johaantmu. '
Hebben groot genoegen er in hunne ~ele k~en~n ,.en J+ 'jublie in het

a!;;emeen bekend te maken, .d~t Zll bereldiSJIl;.ie-ont~n. tlIl te
verhoopen op COmml8818op de voordeeligste ~jt18t _

Eenige soort van PrOciukten en ~vend ,'ltave.
J[d geld 1l'nrdt dadelijk toegez<htden belIeVB'AI ~'X1J,'Mpporfm~.

P.K. Bus 1,520. TeIêgraaf Ad1'Ó8: u1IELL« TRuTER tt

Referenties tloor vJ'ioodelijkf' t()"~telllJlling I J. :Mo DB W1t..-a-oofdttuI.Pktnlltéster, •
Jnbamll"6bnll? ' '~,

Omheinings Materiaal teMDJostPrljs.
- ._!""". 'Yi~.:i- . jJ! é ':,

EEN BUITE:NGE~.9P~j~~ ~ETOP HE'L' ADRE:3:

De Kaapschc Kolonisatie Haa~:\ • itn:~i~ leGiYern &Henry,
~ ENE gr:>ote voorraad ill iD (}n~ handen.~: U ~j~ebbi be- f:--p;"
-"-" l'l()~~ (h?'"Jve tc_gen kost prIJs te vcrko~,.."'; .c;': :. tI'<~ General.e eD Mode
Zwar _; DnOL))~h.l;;C IJ~~ell Palen' g" . VOÓr gt&dcle en LakeDhand~laara, .en.

, doorndmud, I._)IJ perdozvn. . _ . DaJlDea Vl*"'."ra.
Bouten c::.Krammen bonoodigd slechte' votii:doOrn~J;l&L per

gross. ' J ï Hoek van Plein eli S~ill Strofen,
Win palen (in bet middcn) 21/- it-uk.
Hoekpalen, met ~ dubbele staan~~~O/- KAAPSTAD.
Dubb8le Hek~. 4 voet en ,1"2'.;~t
8taa~ders komplli1it; £6 1~ Gd, "">I,

G¥de Zwarte.ijtaal per

Mdedlng, Barkly Oost.

YAK D. SPUY, ·IIMEL.AN ~ co
f''I4,~~(fs!Q~fIS'11Alf'''',.

........-.............r .....~""~IUu.:lN. ~~:¥~~=.·PM"

Schulverkooping.

T'E worden verkocht nit "ThA ene!! "
Schut, op 30 April, indien Diet

vroeger plOit : 1 rood-echimmel rlJJ*rd,
nompataart, 4 pooteD beelag.m, ómwDt
6 jl8&' oud.

T. J. BTEENEIUMP,
SCbutaa ....

: ii

~en eene Specialiteit.

TANDHEELKUNDIG.
DlIIS&lfIIG YAI YllBIJIIIIG•

DE HEER l..T~A.BBOTT.' Tand·
hee~·· Ghirurgiju, heeft

zijn oonsulteerkamers van de Guar.
dian Gebouwen verplaatKt naar zija
tegenw()Ordige Kamers in .
·'''''altH.. ft, lUIlltJ aarut,

DIRElT TEGENOVER·.
punoon TANDBIELJn1l(DE.- Cel.

luloid. Gouden Plaat en- Su>peela
~i~iten.

Fooien Jeer billijk.
Speciale aandacl~ aan moeilijke

gevallen en misp~ingen.
CON8ULTATIK VRIJ.-- .,._---------

IOLOIfIALBlEESUIBR en TROST
II1TSCHAPPIJ.

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
- --

lapltul • .£10,800, IlIInl FOl41,•• 000.
, IWIOIG TAl Y11 EEBLUlBEW.
DE KA.A.TSOHAPPU reikt Pol_a

uit. .1. W....rborg ..oor de Eerlijkheid,
Oprechtheid en Getrouwbeid van
Tl'Wlteea, Likwidateul"'lll.'n Admilli.tstratelll'8;
Y.seeutenl'lJ .n V~en Datie', Ootatol'lJ
Boni, Baljaw" L&ndmetel'll, Be.tierd .... en
8ecret&ru..on nn DaJlkc.n. I..oge.. A_oran •
tie en andere Maatechappijen, Afdeelings.
radel! en KUDicipalih,iten, Klerken .n
andere .u_mbten in dien" nn firm.. en
P1lbliek. lllrichtingen op yoordeelige- t ....
men.
Due Poli .. en worden in outvangat geJlO-

mea tioor d. -Imperial. Koloniale, Traua.
Ya.lach. en -Vrijst_tet'he Be,reeriagea ft
alle Employ.rden door pb .. l Zuid·
Afrika.
Vormen ftD A.uaoek, elll., op IAIlvrMI

bij
O. W. STKYTLER,

Secre~
POSTIH;S No, 14.

ZUID·AFRIKAANSC,.. .:
KONINKLiJKE AJ.AJJ.DIF~8T
De IICÁ~l LE MAIL Jf Maatschappi,

DB S$I)oD,boownd_ LijD yertrekk_
....~,K.apat.d _ Luuden!ml_

an.dl'ntIl Woenaclag, te .. UV 11.... __
Madeira en .Plymouth. '" Sh' H"" _
A._uion 1IAIl1egeDCle op d. bepaalde ...
ICb( Dtijdeu.
A,I 17-RORT.IN OASTLE,)[apt. TU.v_.
M'yll-DUNVP:IlAN CASTLK. Jrapt.BAT_

n 2ë·-rANTALU1N C.ltlTLK, Kapt. Dv ..o .....
.luni I~Dt:"OTrAn CASTI.E, ""f,t, B"" •• I80lf.

" :z:._ IAW.\lIlJI£N CASTLJ!:, K&J't. .tiw.,.
J .. li u . :o;OKH"'M CAsTLI'.. Klif'" kun,u.L.

n :1oI-C \1I1:lB'ROOt\. CAriTLK, Kapt. aoBIIIlI!O.
AliI( :1_DUNV)tI.IAN CASTtB, -"apt. Ru.

u 17-TANTALLON C.a8TLB, Kapt; DDc.u.

BUn loota ,oor IJ......, Ita Lu pal ...
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KERK EN SOHOOL

PREEKBEURTEN.
z x n Hi 4 APRIL, 1898 [on=. Coural" ]

Volgena eeD correspoDdeQt UD de JI"Il4M
Now heeft de laeer Theron, LW V oDJauge te
Hopetown eeD merkwaardige re<lnoenng p
le... rd a&D een gemengd gehoor t:-taaDde rut
Redeboll'en en hoeren W U zouden al eerder
het OD.H o..er die merk .. aardtge speech gezegd
hebbeo maar wu badde.! reden om te gelooven
dal de heer Theroo ..erkeerd gerapporteerd
w_ten mmlte het gmg t"g~n on. gevoel om
te 1I'8100..en dat de ..oonltler Yan bet provincieal
'heIItuar zullte woorden gebel<tgd had al. bom IJl
bei rapport toegetlChroveo .. erdeu Aleer dau
eene week la echter 1'erloopen .!ldorl bedoeld
venlag bet licht &ag en nog wachten wu op de
wooerlegg1Dg an den beer Theron IntWIIIChen
hebben onze J lago tudeeoooten te K."petad eo
Pori Elisabeth aill:>okonze plaatselIJke A I tr
I"", zooveel mogel,k pohtlek kapitaal ge81agen
Uit de rede 1'an den heer Theron en u dil. baaot
onmogeljjk voor ons iïIS nmeliimde!' orgaan
om langer het .tll.wugen te bewaren De cor
respondeut VDn onzen Cl adockschen tod genoot
segt -

De boeren Tberon en Du Toit hielden gister
avond alb er (te Hopetown) eone publieke ..er
gaderlOg Er wlLl"en30! III de zaal Cl bonderd
er buiten De beer 1heron "prak vllftlg rmnu
ten en wllarscbnwde de undeulbouder. om DIet
UIt te vallen Blet de machtIgote m0ll'eBdbeld ID
de werold Z" z< uden het ondel"8Cbold gevoelen
al8 'II Ru.uand of DUllAchland over zICb had<len
en '0 beboorden Uod te danken dat ZIlonder
zulk een v ,e reK"8"Di Jeef.Jen 10 phat. vau
bIDderpalen 10 den weg VIWdie r"!SeerlOg te
zetten (t.rooto toe)ulcblng) Wie beeft de
...,e van z.....rooven gezul verd ~ ngpland " le
heeft het mogelllk ger..aakt dat men alii een vr Je
man IHen ka n l<erk~luke on andere dlUgoll
~ngelalld H, .pnk volUit over vrllhandol en
w"" er te~eIl om de belastmg af te nome I van
aU" e"twarJn Rh d.. .. d lUlt ndl ,{p
Loe t ,Ill IH r/ nt g.l 11,/1
"f)' .. t" ",,/, /., I I, I.~f)e kl I ui 'H h 1
d " I. /, I • le" dJ, De he"r 1heron
was vo r fNieraie verecmglllg maar hot moest
aall eIken .taat gelaten worden om • ne elgeno
teekom.t le maken of te bederven Het vrede
traktaat Ifa. In t gebool onl odlg Indlen cr
met ~ooveel van \ rede on I yahtelt g"prllat
werd, zou op n em..nd eon I" fel d CUlll,ngLande
geworpen worden H , WIUI voor scbool
dwang F Ike vader die DIet zlIne kl de
ren bet u derw ,ten moo.t S".lraft wor
den (Hierop verheten .. mmlgcu de ..... 1) HII
ondentouude bet votum van \\antrouwcr il de
regeenng omJat de , Isters 'tewezen haddon
dat ZlI het land net b boor! k regeere I kOl I
b zou locbt. een punt D8uhalen - de r
p~ot contract achandaleu lIlJ .prak I I uung
ov randere onderge.chlkte zah n, uat I
de upom0'f der dlamantm Joen I li U uerMteunel
(Too)ulChmg) \It! een laalilte ,wurd zou I hel
oproepen om (.od t., da ken dat z Il ,t e

derdanen war TI I aaide de I l"nk
, I Je

STRENG ONDERVRAAOD

EEN WARME VERGADERINlJ

Cerea 11April 1898

&"0 1IlOt18 'rU ~ ... an- MD motie
om n te bedaukeo 'I'_1I1J6 o~

De !Mer De Vlllien Iioide, .. bH dea beer Du
TOlt .u.l'C'ItMD baa, bH dac!it behr .. een
mobe ne verWon.eD In hem
De beer Da TOit antwoordde ik beb eeD

motie van dank voorg .. teJd, doch al. u het 1'tI
opvatten al. een mobe 'rU vertrouweD dan kunt
u dat doen all u goed YlDdt
Voor dat de IDObe tot IllemIDlnl wu lI'ebnoht,

WM led~ UIt de l1l4I verdwenen
Over het algemeeD had de beer De Vdlien

een van de warm.te verpdenngen welke hU
OOit beeft geil od gednranQe de 21) JAren .. elke
hu ltd vau hOlt lagerbuLe 1& gew"<!!Ittoor de
WOl'C8lltenche kieaideelwil en dit kunoeD wu
1'oortWDeluk toe acbr" ...» a&Ddon beer Mohr
en eentge ouafbaulteluke 1'neDelen.

De heer Thomas P. Theron,
L,W.V.

lO "te\ ftsburg lO te Lad brand

tea emdo de oDlro&t.ente beatrjjkaJ met betrek
mg ~t parJemootaiJ'e 'ferhlllJlIlOll l1li Ngia
tratio .uIlD

VootpIleld door den beer J1:' J de We&,~
eeCOrWIeerd door deo beer A J T Roodt eD al
ptDeea UDgeoo_ dat d. drie dutriktlbeata-
ren, YeI'tegeInr.c-digd OR deu confereo tie, IlOO
.poedlf moplUke alae_ne Boodnerpdenn
If.D belm-Jl teD eina. OPllectaaten ua te etel
len om te oollecteenm 1'oor bovengemeld foncla
dat de gelden gecollecteerd a:w don _taru
v&!l bet Ilordft.eht diatriktalleal.oDr psoDeleo
worden v06r JulI e.k dat de 118Cfeta.n_ der
vet'llCbiUende ,dllltrtkts'-tunon In de kiesafaee-
hn\! met den VOOrZitter "an het o.,rdrecM
dUtrlkillbeeblur een oomlté ,alleu 1'ortneD om
b,)Yoogemeláe gelden te beleggen dat du coanté
arplicatle make ..oor eeae bjjdrage Uit de kso
der pro~mewe 1'el1t&denng dat d. benoemln~ s-
vet'lZadeMog bet ncbum zal ann em over dese
plden te boachlklten en naar bevied 'fan weu
te handelen dat het d ...tnklllbetituul' van
Rhodes, bekend l1etDUkt worde met dae reeo
Iutie -en vrlendeli,k verzocbt worde dU!Ao1'u
eenko_tlg te bandeien

Het word beslot e n dllt eene lab.crlpheh,.t
dadellJk geopend worde en dat de afge <aardig
den geven naar goeddun!ten

Eone oubseriphelust werd geopend en de .om
1'an £2'l l:ls. Gd. ingeschreven

Aan de orde punt :I
Vooqreateld door den beer C V11ftGraan ge

secondeeed door deo Ileer C !Ii el eo aangeno
man dat ..Ik dl&tnktabeetnur In dese kiesefdee
fing twee leden Dit r.tJn ml<iden benoem., en dat
al die leden lI'e&D.menlukééne comml88le lullen
maken om de kiettafdeehng door te gun '<JO
.poedlg SmogellJk na de benoemmg ... ergadenng
..ergeaeld \'aD de Bondakan,hdaten om de ver
kle.lag der Bondakandidaten te venekeren
boveogemelde cummlll&le te bandeIen naar be
vmd 1'an &&!:en

Pnnt 4 .. erd met ..erlof no de vergadOlnog
teru~'8trokken

Punt;' aan de ordc.
Voorgesteld door den heer P J de \\ ~t ge

8000ndeerd door deu beer C :'l el dat deze 'cr
gaderIng van gevoelen 18 dat onze lue,...fdeehng
tot sterkore IIamenwerlnng kan komen door ""r
reopondeotle en bet houden van conferen(Jeo
wanneer noodt.g

Als amendement werd voorgesteld door d~n
heer l Ven Ier get\e"ondeerd door den heer P
Botba dnt de woorden .. annoor noodlg na
het woord conferentls In bet rigmeel Toor
stel g~.chrapt worden en dat dc "oord.,n m n
stel. een waal s Jun m Ji:4>deer Tan mgcl td
worden
Ter stemm og g..brncht stemden ti '00{' het

arueudem~nt on II er tegen
'oor het oorspronkellk VOO!'1'lttistemden II

en er tegcu ti Het oon;prol:keIUk voorstel
werrl annganon en 'orklaard

Ter .pralen PUI t G'0 r~eol Id door den beer H Ste In ge~econ
deerd door den hetr R ( P '\ucumn dat de
,ergadenng af.tappe van dit pUI t Tot .t<m
mlDg gebracbt stemden 8 tegen afstappmg en
ti er voor en dit pupt werd verklaard eene opt:ne
kwe,tle

Voorg ....teld door den beer Oelof GreJhng
gesecondeerd door den beer;\[ Potgieter dat
kandIdaten bunuo gevoelens op wUlr.ohestuul"II
vergadenngcn ....oetel U1t.apreken vu r de be
I o~mln~ .. r;rader g

"'I. amendement ot"lde do hoer P 'coter
voor ge.econdl'ilrd door dea heer R (, I "'u
cau p dat (lP pUilt t 'an de ageuda [Jeve.tlgend
'l'eli t woord worde

D. atcmmmg wa._,als volgt ~OOT bet amen
denl1lnt U eli tegen, voor bet ool"llproukelu"
voorotol 4 en tegen 12

\mcodement aangenomen
\au d. orde fpuut ~ uameluk bel opn iken

van l>clltles
De beer P J de "»t legde ter tafel !lt

petitie. handelendo over .cbt ~el'l!Cbillende
boofd onderwerper e k I I behoorlIJken vorm
lie' t rv'en en , r t r teekenl Il JU ekwIIk n
d.. klesafdeehng weLke pet t ... é n l.tj één door
de ,ergadcrmg behal ueld worden waarvan de
volgeude. wgenomeu wenien
( Vermindering van orfpacbt op Wa.ocbbank

gronden U) tegcn de gMDte betJproel ngll
"erkon te steun.bur en ten gunote 'an be
sproei n(l!lwer"en op klelDere .chaal met een
delglllg.food. () dat ondel"llcbeld I.o.scben
blanlfen on gelelturden ID gerechtshoven en op
~a,antle voorlezlOgen 'o<lT ,""uder,. ilzerl ge
mankt wordt (d I dat Barkly Pass door bet
oue nc e t Q,vert:enomcl wonto en op gou
,(rnemel l onkostelI gc Il""kt worde (,) veld
kornetten be e te u"IDleL

Uc , Igcnd~ pet'tlC8 werdcn ook b~handeld
do I ven. vrpen do r de 'ergadenn!( (I) Her
roopmg nf ~erbeter ng 'an d. brand ....ektelfel
( )) verl.ng'lIlj1 van deu spoorweg van Ahwal
~ lord naar Barkl) Oost ( j) dat bet t!ulno
best&.:Lnde onderwll' otelt!el veranderd en ver
I",terd cO II, zekere maLe verplichtend op
!Aankeu alleen g. na ..kt moet wo den lpel
god...helllltige beglO..,len docb met bet 10 acbt
nemen dcr U1tge.trektbeld der boeren bevol
kmg
PUtH 10 t.tr sprake
\'oorpsteld door deo beer J P i'>mlt ge

l18000Jeerd door tleu heer C Nel en algemeen
aangelloweo Deze vergadtlnng la van ge ..oe
lun dat een boogero protectie op ri)tut.gen wen
Ichelilk IS

Punt II aan de orde
'oorge.t ....d door den heer C ~ el gesecon

deerd door den f , CllLrke D"ze vergadenng
III van oplOle dat bet Diet wemcbel,k en recbt
UI dat rekwultlO8 voor kandIdalen beta U voor
afd elinguaad of parlell enl zullen geteekënd
wortion 10 eenlg wilk, r dat zoo ~eu k..ndl
daal benoe nd IJl alt! Bondskandldaat 10 zooda
Dlge wnk

Alo amendemont w<,rd het , KJfge8teid door
den hecr I J do W(I ge.""AJudeerd door dun
beer lt ( I \:u a"lJ dat de vergadenng'>ILf
.tappe vall Jeze zaak ,

Do otemmmg ..... al. volgt voor bet atQj)n
d.ment I en tegen, voor bot 'ool"llpronkeljlk
voo".tel a cu tege" I. Hut amendement werd
verklaard aangenomen

De agenda afgehandeld "nde werd bet vol
geude ,oor.wl mgedlend door dun beer. Y
Clarke gell800ndeerd door deu beer C \ cl en
mot adarna.t e UDam~m aangtmomeu

Dc co ferentw van 1 I afgevaardigdon val d.
d,.tnktsb.,.tureu ~'lln Barkl) Oo.t Indwe ~u
Dordrocht \ertegellwoordtgende buna 00
llond.mannen ID d~ kle&Bldeehng um Wode
bou..., en Barkly OOit geboord beboonde UIt de
1 ng"Le uItdruklUogen VDn onzeo lid dr
:'marU toen bU onlanl!" 'I,ue kle.ens beeft to ....
g<"pr' kun dat hil wet meer nH de poll tit k va
don Bo d m.temt en gc olgeluk verklaard
heeft dat... gekomen "un tot de pw to
waar onze "egen ""helden cu dat hl ulet langer
hJ van deu &md kan bl,.eu zoo noemt d~...
vergaden 19 de verklaring ..an dr Su artt &all

on terw!)1 lit onmogeliJk lOvolgeD! £(~" gene
"oorden langer met dou dokter op pollt18k ge
bl "I umel te" erk n v~rklaart deze vorgade
r n~ dat • den d"kwr nIet de mlDow ooJur
steunlD z li g '''' hetz Ol Z)I I Iwen Inge
slagen weg M I d ,temuw ruet de volgende
dokt le eD drukt Uen "en..,b ut. Jht alle
Bond.. lannen 10 de klC.afdeehng \\ oJehoulKl
getrollw aan deze r880luue zullen ~ehoor gc, en

Be,lolcu dat de notulen n IJ .. I a d ou 10 de
plaatsdu"" ra t e"plaJItMt wllen word~1

B~.I"Lcn lat het Th rdrL·d t d,8t'rlktabe.tuur
hartd k bOOankt worde 'oor z D gulle oDthaaI

, rl r werd bct oo810t.<ti dat duo vergade
r r g h:>rcn nClgen dank toeurengt aan dcn
'oorz.Jtt.er tH 8ccn"tarll~ voor de ti u.kc Ulcnsten
d or hen be"eze,

(II \ erzo~k <a den v on tt.<r "'Hcl de ér
gad nng toen geslvteo mol cer kort ~n krachtig
g~bcJ uoor den h~cr I J cl ,\ ct L II' Cl
lieU g n"" net hef ie C fcJ zoo wat'" u Jr
• a~o Id" ultelkan Ier t'l ",t t", <fed n zinde
met de oohaug,t van ket dlSLnktob .. tnur '"
Dordrecbt e dc, errl ht n~en ya dcn bg

De Gecha.rteme
gadering.

CERts

BbQdea,
Barkly Doet

Waarde hoor en BODdabroedlllr
Op eene vergadenag 1'an bet Donlrechtache

dutnktabeatnur 1'&11 den A frikuoder Bond
gehouden den 2deu deser werd het '-Ioteu
Dat bet zeer welllChelllkl~ dat de dUtriktabe-
.tuunledeu VIlDBarkly Oost' Rbod ... Iudwe en
Dnreirecbt eeae conierenhe bouden te SIberia,
op WoeDadag don l3deD April ek te 10 uur e
morgens teu emdol aekere belangrlIke zaken '"
bespreken TOOralmet het oog op de aanstaande
elektie V&:I de wetgevende vergadenng

Me, opdracht 1'UI mijn dllltriklllbe.tuur heb
ik de eer uw .o.trilrtabe.t.unleden teer vrten
delUk e~drlDge.d Dit te noodlgen 0 Il ook deel
te uem aan borengem I I.. conferentie op
boreage olden datum on I aats,

'" 8811 Imlller &00 goed mu "J"" p &00 spoe
dig mOielok nil ont ..aeget dcze8 te laten be
rlCbisn of u dezo ultnoodJgt1lg aanneemt "I
lIldien ,",0 boe ..ele leden vau uw distrIktabo
.tuur op de conferentie zullen sun Gpdat Ik
IQ .tut lI'esteld warde de ooodige IIOhikkllllfen
te make~ voor de ontyanr! der gaaton

U Ed k ) voorb..,t dankende
tw dw dlenll&l' en Bonds
broed ....

o S VI:R:\I0011'
Secret.al'lll van het dlstnku
bestuur Dordrecbt

De hAer SIIUt zclde dlLt bne'en 'an denzelt
.elfden Illboud gericht waren &.:LilJe dllllnkts
b... turen var Barlky oo.t en Indwe n dat de.e
Il8trlkIBbe..turen do U1tnoodlglOg aangenomen
hebben

AI. voorulter van het d .. tnkt.abe.tuur vnn
Dordrecht eli namous dat b68tunr .1l.iett., hU
de verschtllende afgevaardigJen barteluk "el
kom SOl m geu der afgevaardigden .un opge
komen IOdor groote moell,kbeden en Ol een
abtal d \ an lJ m ,le dit bewIIst de noodzaks
lukheld die Dlel gevoelt IDbet houeren \Ol eelle
conforentle vau de vel"8Cbeldened .. tnkt.abe.lu
rom In ue kleoaf leehug van Wodeboll.e H)
"enocblc de conforenlle alle .ucee. toe en
hoopte dat do be.<tlulten die genomeu zullen
worden mogen Mtrekken tot een zegen voor de
kle.afdeel no en bet land 10 bet algemeen

HIJ zede dILLde ee ste ~I~held 'our de vcr
gl.dormg "a!!. het k exen la eer voorZItter en
secretarl'

De volgen le afgev3JLrdlgden waren tegen
woor I g - ( ) Harkl} Oost d.. trlklllbe.tuur
de beeren }ti ( PotgIeter f G "enter Gert
'enter en Ilann Steyn (I) indwe durtnJrt.
be.t JUr de heeren I J. de Wet r \\, I B
Cloelc 1:: ~ (lark" .rno rio Bet J J (0«
.er (j \ (re) hng ( ) D rdre ht d18lnkts
I""tuur I h tI J P Sm t P I~ Bolton l
\el IL { I \ucamp C \an Graan I W
Kr I~or P uu PI"""I' A J r Roodt eo J J
!;utl criant! 'a ltllOde d otnktsbe.t~ur
waren er geene afge\ aardIgden

\Is voorz Iwr werd goko""r de bee f J
Venter cn tut :L'8l8tent \OOrLltter de h""r P
1 de 1\ et I W V en al• ..,cretarl • ...-erd geko
zer de heer J P :'1 t en tot as. 8ten~ oe reta
r 8 de I eer ( ~ el

D. \ oor .. tter be lankte de ,orgaden g voor
het 'crtro( uwen In hcm ~egtdd c, beette de
","cbdle Ide af!{e aardlgd n hartel k "elkom
II klaar le le coferel to \Oor bel oor! k ~e
n. t rl cu openu. de verg'.Jdenng met

ge!.>ed •
J) ,olge je bescl r

op de ngend,
I Eello Hu bfond. op to r hten I deze

klC.afdoehng m I kosten te be.lfI)den In vor
balld Illet elektIe en reg",tralle zakelI
2 I. bet" e !'CbeJuk~r meer dan één Bvnd,._

kandId Jat te .tcll~n voor de alln.taande la~",r
hUI. elektie uf • bet wcnscbeluker é n BOl d
kil d da t te .telle en n ludependent n kal
didaat te 0 der.teu len

~ Du confer tel eoprek" de "enocbel k
bel I dat cl dlOtr ktsueHt ur II dew klesaf
d cung til lodeu Uit "I" m dden beu 'erne
e dat al de leden lIez, nenl Jk eêne commISSie
u tmakcr om do kle""fdeehllg door te gaan zoo
.pJOdlg mogd k na d" b'JDoemIDg8,ergadenng
ergezeld 'a de Bond.kandldaten om de ~er

kwz ng der Bond.kaud daten tc verzekerelI
4 Indle du heor Hal.e ot""t als Bondskan

uldaat I el te laten b.,1 ven de Bo, d.kandlda
teu OIet tellen te werkeo lUdlcn hU Uitvalt op
de oonoemmg.vergadeflng

J Ho., mOtt ouze kleaafdeehng tut oterkere
samenwerking komen

6 lo het w.nocbol,1e dat kandIdaten bunne
geveluno 'p vergadcrwgel ullMpreke \ r de
Roudsbenoemlllg
7 Be vorgILiermg be.pr.ko de aan. taauJe

lagurhul. eielet "
H PotItIe.

"!,oorwege
IU Protect," op rllluigen
II lo bet wen""heluk of racbt dat rekw18ltle.

, or kandid teu hotz voor afdeellDlroraad of
pari"" e t ,uilen getoekeD I worden v r dat
wo n kanduiant benoemd III al. Bond.kandl
daat

Voorge.wld d or den bu J I' Smit geoo
condoord d or dCI hoor M Potgieter en aango
n me~ dat de elektie zaak eerst afgebandeld
zal WOrdel Il dat geen per800n bet recqt zal
I ebbcn om Innger dal a mlnuton of m...,r dlln
twee malen 0\ cr bet.olfJe ondurwurp te sprc
ken

\ oorgeKL J door do hocr P J de IVcl go
sccondeerd I or del beer Ste. r d ,t deze vor
gadenng n t zal .Iulter alvoreu. de agenda .. I
afgchandeld z ,n

\angenome
\ oorget\teld Q or dCI t.e. r W Potgieter ge

.""ondeurd luor dun t ocr l' J le" ct en aan
"Duomen dat pUI tel • ~n 7 ,an do agenda te
• n n bohandcid zullen worden

De buhandehng dcr agend k"a!:1 uu ter
.prake en wel ee,"t puuten ~ eli 7

\ • rl(o.telJ door Jen I eer J J Sutherland
undeerd uoor dun I eer P W Krugor dat
I aan.t"", le elektie Id Bond twee kMd

orde k eaafdeehng Wode
bou," en ]larkl) 00.t cu dat de vel'1lCblllende
I .Inkt.bc.t '(J[l vau Dordrecht e Barkly
() st dkander II trou w zullen .tennell OIOdo
vcrklezlOg \ an dc \\ uttlg geko.er 0 Bond.kantil
date I te , nek r. L du &.:Lflst.aande"lek II"
vo r h<l lag r! I.

\ad It ,'eNd lIend. afgevlUuulgucn over de
zallk guoproken had lel r.eldc de boor J P
~m t dat b op weg a~r !'hoona dien morgen

I r lf van rI n hc r H f IJnl.e Ol tv ng ann
I U I ,"vou I I gend t Cl I cm verzoekende
die voor de conferentie te leggun ell vroeg vcr
luf Julk. te d Je,

'erlof wur I t >egcotaan 'Il le bflef gelezen
meldende 0 I dat de beer Hal_e up de benae
m ng.\eq,'ad ng laat.te J Ulr lJt,ken I gel laakt
hooft dat b le lUll,taande Illjlerne<:neelektie
b Tal stalln al Cel kand daat \ oor d. kl""afd<;ti-
lu iS van Wodabuu.e In belang, an de boerenbe
\ olklUg en III ~ollo ') mpatJ e en harm nie met
den AfrIkaander Bon I en dat bet derhalve voor
de 0 feren IS 0 n le b•• IUlten uf • , van
meug IS 0 Il I et g Ir ktf pro~Ta Jl van
laatst~ Ja Ir t U t<oer te [Jren~'t:n namel k om
eCD llo J~na en heu z.;.:h·el te ~tt,; un~n ID
welk g , ..I bu e .etel. belde \enekerd zulleo
Z In doch ndIen t Ugenoodzaakt zou woedcn w
!JU zlCl zclveu te staan dan. I ct pnktl8<he
~evolg .~ker da I", de de n ndskand dateo eli
h lullell u t all Il Cl Je twee zoogenaDmde
pr rc'" e' c kar d daten Z Illen komen

\ Ir! t Ic hocren n ( I \U "DIP l ~ li P
J de "et c\ J I l~ood tril< tba J r
"ulherland M Potgieter ~ , Clark. J P
'" t en de '0< .. lleer cr de &aak ge"prol<"en
ba lJcn werd be voorstel tot stemm nl( I(cbrachl
met bet gevolg dat alle du afge, ",rdlgden er
v JOr stemdeo I u ten ric beeren C \ el eu R G
P Aucamp die ~r tegen stemde

B~t voonltel werd toen MOlfeJomeo verklaard
Voorg .. teld door den beer E " Clarke ge

oecondeerd door don beer M de Beer dat de
untvaIll(llt \;l Uen bnef VRnden heer Hail!8 er
kond w rde uO d lt de boor HIlI.e ge nformeerd
worue dat IDd en de benoelDlDgs vergadenng
laatote Jaar eeDlge belofte Tan oodeNteumng
&DD hem beloofd heelt z) bUIten bare bevoegd
beid gehandeld beeft daar de [JeoJeDllOg 1'an
Bon Iskaodldaten door do vel'llCbillende wjib
takken moeten gellCbleden volgens con.utahc.
\lgemeeD aangenomen
Ter sprake pnnt no I 'n.:>mehk Booru.fonds
Voorgesteil duor den hcerJ P Smit,'_'

coodeerd door den b<er ( \ enter en un&D1em
ungeDamen dat eel parmanente Boncltfonds
opeencht worde I.D Dordrechl 011Bvkl1 ~

NotDlon van _ COIlforenUe V&D d. dia
trikta_turen yan BarlIy OoIt 1Dd_ en
o.,rdreeht gehoad'Jl te 8jberta (W004h0aM)
op Woea.Jar den lilden .Aprill89S
De beer J P Sm., ..oo~tter van bét dl&-

triktaheawur 'rU Dordrecht, I.. een ClIIPIe van
doh 1'olgeDden brief -

• Dordrecht, 8 Jdurt ISl>8
Dan aecret.arll v;ru b.t

Rhodes dsatrikta'-tuur
run den Afrikaander
Boud

rW d. P Rou

18 '\'PMI 18V8
Op den l8<len Maart 18118beeft meJuffrouw

Johanna :Malan (of hever OumaMalan zooaLuu
bekend II) baar !ltSaten verJ&:lrdag gevierd te
SmltokraaI, Fort Beal4fort bU haar acboonzoon
Jan 1'an de Vuver bU wien zil ook al jarer
tebuu u Daar .. aren ook 88DIIf61'neDden WO
al. da A. F ~lalan en ecbtgenoote en 4 van
haar klndereo bebalve kleinlrinderen De
oudate dochter lDO"roUW Marx ook al 76
Jaren oud w... tegen woordlJl Ongelukk'6 wao de
heer W_Is Malan dieD dag op de JDry anders
wae de Jongete ook tegen"l)Ordig Zu wer.
lI:eboreu In bet dll!tnkt Bredaadorp op de p1aa1ll
ZoetendaIviel ID bet Jaar 18O'.!en gehuwd ID

IR2:.! met den boel S .. pbanllft W Malan VaD de
oo.telUke pr:>vmclc 1'111 het trouwen u zll ..er
lroltken naar Zwagemoek diatnk~ Somol'86t
0081 waar zu ecu paar JlIl'en .. oonach\lg was
Vandaar trok zu terug nDar Bred...c~rp voor
een korten tod en \ lilldaar weer naar de plaat.
PaardenfontelO (Fort Beanfort) nu bowoond
door haar ZOOnDamd :'tlalaD

Tot groote vreugde vau kmderen en vnenden
WBI! zil no~ III .taat baar plaat. aan IDfel III w
1 amen Er waren er z,oovucl Jat men drlfj walen
DI est aan. tLeu en ZIJ ..at tot allen kl..ar waren
Alhoewel Il zoo eon boogen ouderdom I_ 'li nog
good bil Jaar \ef8tand en vertolde [Jog vele
grapJe. U t den oudun tiJd Zu III ook nOl( Instaat
een we nlg naald WOlk te doen en te lo.en maar
I gelukkig kunnen Wil gecn l nl v r dien

I 0< gen ouderdom kr ,geil I r zlIn uk mMr
W"lnlll" \UI de klDd~rell en kiel[ kinderen die
nie In beZit z n ..an eon .tuk "ork ter godacb
Len • ~an baar

Z, w"" ook III vel'flChlIendo ge ,ren m!J:L~
kaffer oorlogon en had ook gro te vcrhezen
woal. 10 18", 1~4G en 18JI werd baar WQUlng
teIken male afgebraod mot ILU•• er In en I. zu
en familie met levens gevaar ontkomen

[n Iil I .t,erf banr echtgenoot op haar plaat.
PaardentontelO 1, 18!j~ kreeg all punen 10 de
!.>eonea en moest haar bed boudeo tot IH 10 toen
lor lp haar schoonzoon Jan v d V ,ver 'van
J cl welbekenden se juah el nam baar naar hem
k Ol d aDlJ!8lad lili beeft baar oen maal In
I ehandehng genomen el wonderII k te zeg
ge word I , "00 bt(ter dat zll baar weer zelf kon
helpen Het wa. voor haar ook eon groote
Heu ..". toen I' weer naar God. hUlS kon gaan
~[,ar nu wordt III zwak
Z, heelt een groote famllw 14 kIDderen

waarvan 7 dood zIJn 07 kleinlundoren en ;}.lg
acb ter klelOklOderer

DIt III zoo ,"cl ab bekenu DaM z n nog dw
genen dlc gctronwd zu" maar w J wuten DIet of
IU kIDderen beboon

(~-)
Lo!IDIllI! 21 AMU.!. --De Jaarli,bclMnD' .... de Gocbartenie maalubappjJ

den gehoaden. De SUJ ...... teu>pUd
_ Dur 'rOOI'dat de TerpderiDf _': •• _
ZOU nemen De toegaDpn werdeo
be.aakt om den .!.roo1D 1'UI lIH__ !Q

iecreo Houdordoo aand~ "ot_Il;"
,obouw nIet blunen komeD )Je ~
Aberoom at voer ID den loop 'rU1jja
aprnak _de de hertog dat hIJ .... oofdel dIU
bjJ - keerpu.nt DkouieD ..... ID 1o~.. ,"'''
der maa::~~ De 1Jerumd. ~=:::;:=de Bech en "'''lIOlII&IuMlIG
~den ~hoota de we~eadt
keu en DOg mteroat ep de 1C~:~b!::~::talon De dlf'6cteu.ren houden
dat er goud lo het laDd 'IF1lI 10 beltaallO&lre
veelbeden 0" 4ld 'IF1lI aaogebroken 'tOOl' de
maatllchapPIl 0111 een _rak~edeel le _
10 de ontwlkkehng V&Jl bet land eli 01Ut.D4.i,-
heden zullen neh 1'oordoen ...elke de direktiI
zullen noodwen kapitaal IU te tltek.. 1'oor de
speciale ontwikubnlf Het ..... voor dR doel
en aIgruneene doeleinden nn de maatacba~
dat eeue vermeerdenng 1'&11 kaPitaal pYl'l&
werd , oortgaande _de de 1'oonaUer dal
1nl maten Toor het )UT geëiudi(d 31 JIaan,
d., hoogote .-areo nog 0011on~vangen Hji lO
waagd~ In wd prekende woorden ~ m da
warmst., termeu van de eoergte dooraicbt en
grootmoedigheId van den beer Rbodea, dit
voorgesteld zal lil orden alii eeD d"eltteqr

De beer Beit bad geweigerd &leb "erkietdlur
te .tellen wegen •• une belangen 1'erbQnd.. aan
V:ulte bUIltingen In lrannaal maar bii had op
jI1'OOtmoedtgew!lzo ondernomen om &ODder..er
goedln~ te waarbofi8ll de beUt 1'lW de __ te
UItgifte ""0 :lW UOO ....adeeleb togen £2 per
aandeel Hl) maakte toen de aan.telliug bekend
1'1lII IIIr Sidney Sblpp&rd als direkteur du_t-
schappU·

up hem volgde WW Grey en die \'J'06I de
BILllaeelboude... lO een warme aana;nuJ! alle
p8II8lDlIshocbe v0011lpelllllgen te Yerwerpen. De
coutr le 'an de kroon indien behoorlijk Dl'"
oefend IIOU een waarborg en hulp weieD 'tOOl'
de w:L4tllCbappu maar het wao dnngeRllDOCIdic
dat zoodamge contr le tou wurden w~
door een man al. ou Alfred MIlner dIe oocler-
\ IdlOg verbond met plaat.aeluke kennl& 1'er-
kregen door pel'8OOnl"k.. ondernndittg

"er volgen. werden alo direkt.uren gekOMD
de bertog \an Aberoorn graaf Grey lord Gif.
ford de heer Cansten "IT Sid.ney SbiPpud, IU'
Rocbefort Magu,", en de heer RbodeA.

De heer Rbod ... kwam Weo IDen werd luid.
I<Y'1!"tJulebt toen h" sprak Zune Opftttial
w..... zelde bil dat wanneer Rhodesia seJfrea'eeo
rend geworden "lUI bet geld betiteed 1'oor de
verovenng en ont ...ikkelmg daarvan een delle ...
ture schuld moest worden daar""l Diet recht.-
vaardig zou .. ezen tegeoo1'u de eent.kolDeJwgea
ID het land hen te debIteeren met de t«ale ka.-
ten van vero1'ermg eu ontwlkkehng Mell bad Dt:
een staai van halve (.eml) zelfregeenog ~
kregen Ik bevolklD!j bezat ..e~
woordll(lng door elektie maar de _t,.
.cbapp, behield voor zicb de meerderbei4
der otemmen Ue manlAchappu betaalde d...
halve had rn het recbt den toon aan is p .....
De oonte zaak WM de mkomsten eo ultga1'8n te
dot n over1>Onkomen Hl! zon aan de band ,e-
'eo ZIch bU hot Kaapsehe toherbond aan te
slUiten DIt zou baar .£!UtJ OOUpet JMr ge1'eJlo
HU noo ann de pohtlemacht is ..enniDclerea,
en ook de Invordenng Tan bntbelaatlDJ 10 ...
tabeleland te overwegen en ..en ~ op
drank H, bad een plan de uitgaven eli iDJrOm..
oteu te doen balanaeereu In acbttleD maand ...
Voortgaande aelde de beer Rbodes dat &1 i.
mOClll)kbedfn III de Trann&al t~
mOet\ten worden aan bet feit dat ~
aldaar bebande1d werden geluk lIneD ..
Z, zonden blIJven agtIeeren totdat ail bunne
ruchten ~erkregen Bntten 1I"I.RIl
lutllflte menachen 10 de wereld BIJ lIOaCID
llIet rosten voordat ·u honne rechten ya
baddell Dit wao bet kenmerk van dl' Yo1k..
"eloofde abeolnut In Rhodesia ala eeD ~
land en wao zeker dat de a&Ddeelhoóclera
blllUk lOkomen _den hebben voor bu
HIJ stelde 1'oor dat de rukarel:cfTIDIf -_.-,'-10..1
pen OOI den 8p<'OT'IIeg"an BnJa:wayo oaar TvJ.
gao~ te \ erleageo De koeten tIOlIdlll lIJD
£3 000 000 ladlen de regeenng Diet een ..... _
borg wlldo gu"," voor bet gebeel dan lDochhii
zulka doen voor bo Jderd muien te gelijk ZaIIt
een spoorweg zou elllde1uk de K ....p met IIIP
Herbert KllcblDcr t.e Kbartoum verb_lI
Al de 1'oontellen werden eenpu'tg door eie

..er~enng aa0ll'cnamco
De beer Rhod ... prak laler de mellllllheDdie

geen !.{>epog hadden ~vonden ..an oen trap
toe onder 1'oel geestdrift, eo een ochare ~
bem JUichende naar bot kanwar der Gechar.
terde

Áall cUli R~J:k¥r
MIJnheer - Hiermede heb ik bet gelloeg~ u

eentge blJzoDderheden mede te oeeJen nn eeue
1'ergaJ8l'mg!....gehooden door deo heer Japl8 de
Villien L l\r V voor Tulbagh en Woree.terjop de plaata genaamd Kear to bet Bokveld
op 15 deser

Er WM een vru groot aanl&l perlOnen tegeD
woordllf De beer 8numao werd rko.en all
1'oorzlUer Er w.1'II geen aecretAria 1'erkol8Jl
en 1'olgall. eemge .. n.loeekulO,.n welk. ik heb
gemaakt beeft bM volgende plaat. ,."ondeo

De boor De \ ilILen begon milt de 1'ergade
nog toe te 'preken over gedwongen onderwU'
waarmede hU In. temde daar hO meende dat de
mensohea bier te welllllf ooderwos ~n en
bu WM da bang dat d03groote 01_ lfinaehen
welke bier Uit Europa kwa.m, de Afnkaaoden
8poedtg zon • erdringeo

Brandziektewet -De heer De Vllhen dacbt
dat ze een seer oleubte wet WM daar de groote
meerderbeid teren die .. et was en .une mee
mng WM dat er geen wet moetlt gemaakt
worden In dit I..nd welke met ondersteund
....erd door bet volk of welke bard drukt op een
aeker deel der bevolkllllf

De aan.praak van den beer De V,lIien .. ao
zeer kort

Nadat de beer De Vllhe ... geeproken had ..er
zocbt de voorzitter aan de 1'ereadenng OlDvra
ien te doea

De h.er Jan dn TOIt Wagendnft wilde
des h.ereo De VIllten oplDle welen omtrent
redutrlbutle van zetels en zelde de beer
De Vllhen dat bil leer ten gunste daDTTanwao
daa.r het <le Hollaudache partIJ een meerdorh ...d
van 2 tot 4 ledon III hot parlement zou geveo

De h"er Jan ( rnnff .elde bil glOg geen aan
"praak maken daar het rl,n vergadenng Diet
wa. mur b J kOl toch niet nalaten er eeDI¥e
aanmerklDgcn op te maken A mge .. en b"
(de heer G raalf) een pel'8OOnlilk ,ndurboud
had gehad mIlt I.. comml""le welke boeft Ire.e
ten over de red18trlbut e ",n zetele hIJ
dacht d"t de. I earen De \ llhens aanmerkm
gen over een Ileerderheid van 4 lo het parle
Dlel L verl<oeru waren Des booren Graafl'. d?o
wa. dat de boeren hcvolkmg er bet .Iecbts b
zou varen of meI het meerderbeids of mil
derhe d. r"ppol t aDn "em t da t kODlt er Uiot op

II ,VOOIbeeld meil .telt voor "m Ccres en
t ée I I d te ge ..en Wal COMt,,:.! Dlaar
her Uel al de t t.HlklCzer. z lOa!o Tul
en gedeelle, al R bertHolI uf te sni,den
de Zwartucl g d". c en ge eelte
"ulherla j looda! Worcester gel eel

en al geplaat.t .al ... wordon onder
lemallDde"I[ ...tg ~m u omb na e
met 1 kieurimg.," welke twee tezamen de 'er
k t:1. .., z mJer terzekcren an twee JIngu,",
, r \\ ur eaLer 10 plaat. a twee \fnk..andel'M
1" cl k,," t jp r ct I n het oog houde dat
le len r art ~ c g kk:en lUll maar cr lllli'4Chcr

tal cid ,I. de oppo.,t,e Olet <0
19 lvU z ut
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t Ho en
I" tn~ Van internationaal belan4'!

LoNUU 2'J AI'ItIl - (Reuter) - Do
T, VI a<liI't dat de berkleZIng 1'UI den heer
Rbode. eene &&Aku van InternatIOnale be-
IDDgrukheld Het yoegt er bIJ dat allell ~
bopen 'p de vervuilina vali .une achltte~
..oorUlh.lcbten

VANRHYNSDORP.

o

INSOLV STE llOKDILLS
VRIJW LLIG& OVS.OAVE

Ac'.n Ier ~rd r ek Ha ner hen leien lp .1. ~,
Ravn r x CO Ka.".tB.l Maur ce Kie n Beaufort
WCl!t J.J..Olci 1clr • ,.n dcr Hoc,er Jr boer
I ententad

(Iall _ cm'TUpoIIden.t )

~ April 1898
De electie voor bet boogerbwI .. nu yoorbjj

Oom Plet u dan ook bulro .. n waarmede!1!
bem gelukwenscben Jammer maar dat IIU
derde op de lUit van .temmen 18 Maar lOO-
al. hIJ ru IMIn brl"t aan uw blad lIChreef hii ill
tevreden daar bIJ meer naar d. kwahtelt a.u
naar de kwantiteit no de .temmen kijkt Ik
ben leker dat al. bU ona oll&en DO , ... ea
had dan W81 bIJ booeer up de Ijj_i. 1I.ur tot
op bet 1aalllte lelde bij dat Dlemaad 1'oor hem
plumpen maar de stemmen 1'erdeelen -t, ea
men oolr .een notlti<l moetl~ nemen "aD wat m
lIel D ,gblatl vencbeen omtrent plWllperu

Op den IOdcD dezer hadden "IJ IIliehtmaaJ
op bet dorp De Oj'kOllUlt..... groot. In dea
ruuniddag doopte da '; an der Meulen een aan
0.01lrinderen omtrent twaalf l.k ben _* ze-
ker hoo veel
Op Maandag ocbtend begaf eeD Je~lf pur

Zlcb ID bet buweluk. Wu weWlCbeuEiu allell
voorspoed toe
De catecbll&tle klu u ook dan beg UJen eta.

18 ze domlD~ druk beZIg
II aarlIJk kunuen"l1 nu nltroepeD blp I hip I

bUIrab l' n o""pnngen liD huppeieu no 1'req-
de (Jong.lul ik meen g.,.n roudzw-,
boor!) want de Heere beeft UltkOmfl:_
..en dOOl een fraaien regen op Zaterei "-
Zoo een regen u 10 de lu.tllte \1en JlU'On
niet gevallen De MYleren waren allen 'tol tot;
overvloeten Do .traten op ZondarochieDd re
lekeu 0, kielDe nVleren oom Piet mu.t ook
maar vrOOf{ ID den oobtend roeren want be,
.. ater dre'_"ooJeon .,Un W1Lgenhua te ...erSlllpell.
Oom JannIe van bet botel had zuoe banden
vol om liet water van Uit dat buu '" keereD,
"ant bet "oU 7.1I~loop door den gang 1'UI bei
bnUl nemen ( ukkt.g ....... hulp overvhedig

De postkar var Cb..nwllbam kwam 100 om
treDt ~ uur bier aan en ODzt3 DJeuwe
pootm_ter de J n;(cheer I..., Roux had Z(JJIe
hauden v I An de zakken omtrent 30 IIIPW,
te Verf Uwllen I de "ndere kar die 0IUDid
dell ,k mo.t vertrekken naar :\amakwalaul
Daar er gc le kranten met de lulIIis powt UIl
wamcl ,,, &.:Lrhgt de fout ) moest bIJ toeD

e Inbbele poot bewerken maar _ill ge-
".,,,, 1;Ic wao I e opoedt.g klaar HU II __

\f","""oder ell,.., bopen dat de Groot n-
t Kaal"tad hem uog l&!lgbier &al laten waot.

gedt or' groo!~ bevredIglug AltOOI! &00
tt eo b.,loof j III zi)n dienst
Ik ... oom Plet 18 weer vau plan om DalI'

~amakwAl.nd te gaa" hel &al goed we&ell
.. a lf het blUkt t<l dalllg of oolDlDlIf6Alztikaa,n
d"" u....r oog Diet wakker getlCbnd t[)n
Md ecbunt of "U nog m""r regen btnneo

kort zullen kTt:pn Het weder .taai. IDOOl
wrWe

are stor
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hecr Jan du 1 ,t .telt voor een bedankje
aal del h""r De V,lhen dat lil was overge
komen om • ,n klezcMl loc te .pr.leon en hoop~e
dat b l U be.t zeu doen 10 de komende I!OlIIII8
Dit werd gCIWcundeerd door den Jongen heer
Sn ,man

V ordnt d t tor 8temmIDg werd gebracht .tond
da heer De , IIl1e... op en bedankte den beer Du
TOIt voor bet voorstel Van ~ertrouwen I" b8lD
mgetlteld Dit veroorr.aak:te een algemeeo gelaeb
ollder Ik toehOQrciv. 011 00II rroep "ap, 0 ~

""erd ook m, eeo
n uunle" '"8 IJJ teT kcnn lUD3.king' t()C
gezondel Ik "JDd dlC ochler terug en schreef
aa, den editeur h t \ I~cnde [lel"p ,t m~ (te
meer daar g 100 Afr kaan der Doemt) open
harti!; Le n()Cten ,"rklaren dat m lUI nLlenl de
pohtlek dlC g J 10 de },o/nt•• t lJdf}lkul ea
I Ir VOOl"lltaat a11"r ongewudat ,,"oor On&e
:\ inkaanschc zaak 8 en da' gU _eo met de
UI]"'. T < I, , en andere aatvAfrl"-be
bladeo he. Il l)t w tracbten be~ beet.IiaD en de
zelfstandigheId Yan uw ~lIfen yolk eo g6lllacht
te ondermunea Wat beteeltent anders nw gf>-
dung fout-viadeo mot 0,.. IJ nel eo m>afj10
broken schelden op de Tranavaalache I't'r~
noli'
lnd.ien allen iie de A :JQI~I teilen hUD &ID

gralLe oDtvangen dit zouden doen dan &ou
00lleD Demaa miMchlen nog bUtiida van ZUIl
dwaalweg GILDODt.erugkeer.,n

Do IIWe.
F.G oooamt.

Een onbeantwoord telegram.

-

(Jueenlto .. n II! April 1898
A.0Jf de" Ed.i.ln.r
MunbE:er -Meer dal Ce I week gelodea lOIId

Ik eo.:n ielegra.m aa.n Jr MUir 1'an den YOlgeD
den mhoDJ te w<:l..n

Ik ei.seb nderzoek eo .. kdactl8 ten op-
tichte Yan rapport napoeteur Clarke lCbOOJ.
Puet re Jl lI,tId..,..h, ""I."
hoon ant .. oord oot vaneen
Oue lnapeeteur gaf ""n tqoDlftr,jdtg J'9Ol'C
Ik &al de zaak nlcl met .til&"lJIc~ lIten

voorbijga.a.n
In a.fwacht.l.ni

U..e eiw diimau
A P V.L.'I DE ft POEL.

00CIenrij8Ir.



KERK EN SOHOOL.
PREEKBEURTEN.

De heer Thomas P. Theron,
L,W.V. "

STRENG ONDERVRAAGD.

EEN_ WARME VERGADERINlJ.

Cv., 11 April1898 ..

z,'''lJ.Ul. ~4 APRIL, 1898.

jl Ht, r
uI Kupel -·.'Iurgene en ·.... onde

Volgena een correspoudeQt un de J/ó,luJl,d
Notu heeft de laeer Theron, L.W.V., onl&ng. te
Hopetown een merkwaardige re<lnoering p.
le... rd aan een gemengd geboor. bestaande Ul~

atedebnlren en boeren, W U soaden al eerder
bet 01Lle o..er die merk"aardige .peech gezegd
b..bben, maar wU hadd8.l reden om te gelooven
dal de beer Tberon ..erkeerd gerapporteerd
w_ten mlDste hel ging t"g~n on. gevoel om
te II'8loo..en dat de ..oonitler van bet provinciaal
belltuur .ulke woorden gebez.llI'd bad al. bem iD
bet rapport toegetlCbroven "erdeD. Aleer dan
eene week i. echter .,erloopen .uderl bedoelol
venlag bet licht &ag. en nog wachten wu op de
wederleeging van den beer Tb~J'On. IntWIIICben
bebben onze J IDgo·tUd!renooten te K.apetad en
Port Ehaab..tb. als:>ok onze plaatseliJke Ad,·tr.
I',!", zoov ee1mogellik politiek kapitaal ge81agen
Uit de rede nn den beer Theron. en lA dus baast
onmogel!)k voor one, iIS arliKliimdI!t' orgaan.
om langer het .tlbwugen W bewaren, De cor-
respondeut VDn onzen Cl adockscben tijdgenoot
aegt:-

",ri<.-' )Iurgen. (Holluad.ob), dr.
, "."".1. (I::ngelach). d•. Steyt1er.

, ~l"r~en •. da. 8teytler.
,. 'ldrgcDA, 1030 "eo 'I.Tond., Mijnheer. - Hiermede heb ik het genOll(en u

eenige bijzonderheden mede te dee1en nn eeue
.,.rpJ8l'mgl_gehouden door den heér Japie de
Villiers, L. w·.V.• voor Tillbllgh en Worce.ter,
op de plaat.. genIWIld "Keur in bet Bokveld"
op 1& deser.

Er wu een vrij groot aantal perlOnen tepa·
woordig. De beer 8niJman werd JOko.en ala
.,ooniUer. Er w.1'Ii geeD I18Crelaria 'JerkoleD
en .,olJrens eemge aan.t.eekuingeD welke ik beb
gemaUt beeft bet vOlJrende plaat. ge"ondeD:

De heer De Villle" begon met de .,ergade·
ring toe te 'preken over gedwongen onderwO"
waarmede bU Instemde, daar hU meende dat de
menschea hier te weinig ouderwiia IrJ:Hen en
hu was dus bang dat de groote m_ IfinllCben
welke bier Uit Europa kwlUll, de "urikaa.nden
spoedig zou verdringen.

BrandUektewet.-De beer De Villie" dacbt
dat ze een zeer .Iechte wet w daar de groote

"De boeren Theron en Du TOlthleldengÏllwr· meerderbeid tegen die wet w , en aune mee.
avond alhwr (te Hopetown) oone publIeke ver· mng w... dat er geen wet moeat gemaakt
ga.derlOg. Er wlL1'en30J 111 de zaal CII bonderd worden In dit land. welke niot ondersteuDd
cr bUiten. De beer Tberon "prak v"ftlg mlnu· werd door bet volk, of welke bard drllkt op eeD
ten, en waarscbuwde de und ....lhoudertl om llIet I.6ker deel der bevolking.
DIt te vallen lIlet de machtig. te mOieadheid 10 De aan.praak van den heer De Villiers WII8

': Z, ndJ!,,;kerk. Hoz""traat.-·I Mor- de werold. Z" zouden het onderacbeid gevoelen zeer kon.
. ,n; ~",,".1'. ti :10, eorw. Dreyer. ..I" zlI Rusl.nd of DUltaebland over zich badden. Nadat de beer De Villie" g6llproken bad, "er.
. r.· --I n Je "·h".,lz",,l, nlWlt de paste· en 'U behoorden God te danken dat zij onder zocht de voorzitter aan de "ergadering OlDvra.

. \1 1.""', I" lIr~ (Hollandacb), eD zulk een V'lIe regeerlllllleef.Jen in pb"t. vau i"n te doea.
" ' .' urc (Engelocb), da. A J L hwderpaJen 10 den weg van dieregeering te De h.er Jan du Toit, Wapndrift. wilde

I', \ I.6tten. (Oroote toeJniching.) Wie heeft de des hleren De Villiers oplDie weten omtreDt
--' ,.d -.. ,~r"rgen. (Hollandach). da. ...,e van Ztlerooven ge,uI verd ? t~ng"land. 'Vie rediatrlbntie van setelA, en zeide de beer
I c'6 ""UII<1, (Engelsch), da. Van heeft bet mogelijk geLl&Ilkt dat men als eenvr!Ja De Villiers dat hU leer ten gonste dlUlrYanwas

man IHen kan III "~rk~luke on andere Jlugon'! daar het <le Hollandacbe partiJ een meerderb ..,,1
Engeland. HU .p1'11kvolllit over vrllhandol. en van 2 tot 4 lenon III hot parlement zon geven.
""" er Le;:en om de belMtlllg ai te nomet! van l>e hoor Jan l<rnaff .eld" bij gIDg geen aan.
aUe e"twarJn. Rh"d .. ,r". CL· /'Ult ,'n, lId dm, rip opraak maken, daar het zlln vergadenng met
luxrol /lod lf' ht.I }Xl rlr'nt lilt gf!}UU[ luMUJl,"" /Ol't was. maar h!) kou toch nltlt na.Jatcu.er .,enl¥'8
Il'fJoukl'llHlt df /oul tl4f! hIJ ytma"kt !/ful, IrllH hl} aanmerkIngen op te maken. Au.nge%len hij
dr IW-'/j d,~ dr IW&tl1t :ou nddelI. Dt! hetir Theron (de heer Uraarf) een persoonJiJk ondorhoud
was mor f..detale vereeOlglllg, maar hot moo.t had gehad met de commIS.lle. welke heeft geze.
aall eiken .taat gelaten "orden om '!Inu eIgene teu over de red ....tr,but.e "an zete"'. hj)
teekom.t te maken of te bederveu. Het vrede· dacht da' de. hoeren De Villlel'll aanmerkIO-
traktaat Ifa. In t gehool onnoodlg I ndlen cr gon over een meerderheld van 4 in het parle.
met zoovee! van vrede un loyahtelt g"pnlat ment ver"eerJ waren. De. heeren uraafl' ... I?e
werd. zou op nlema.nd eon t""fel dlcuaang:ulDde Wrul, Jat de boeren hevolklng er bet slecLts bil
geworpen worJen Uil Will! voor schuol zou varen. of mell bet meerderheid •. of mIll
dwang. Elke vader die DIet "linc kIlIde· derheld •. rappurt aanll"emt. dat kOlDt er !lIet op
ren bet ollderwII<en moe.t s"straft wor· aan III)voo! beeld. mei! .telt voor. "m Cores en
den. (Hierop verheten ... mmlgen de r.aal). Hli Tulb;.:t; "én lid te geven, WorcoMtl'r 'l, llI"ar
ondentouude bet votum van \\antrouwcn Hl de te;.:-clqhenuJ &l de hnlt~nkJCzers1 znow Tul.
regeenllg omJat de IIlIni.tel'!! 'tewezen hadden 1,:1. eo gedeen" van Rol",rt.oll uf te souden,
dat zll bet land nwt hehoorlilk reg"crell koncic" uuk de Zwart[x,l'g dl \'ISIC en gedeelte
bp wu slocbt. een pilot aanhalen - Je r111l :c, van ~utherlalld, loodat Worcester geheel
p~.t contract .ehandsleu U" sprak IJle' ,j'uung en al gcplaatst tal wonIon onder

b r.~ b d o~~r andere oDderae~chlkte zakul, pn 7.cl Jat 1111 de macht van de 1I!)OOrW(.'(1- .... m lU combInatie• T ".W Neyns urg .. te La4.'~ raa ." ., !ft\!
de uponlDIf der dlamantm!Jnen zou UllUerMteunen mt!t de kleurlmgtjo, wolke twee tezamen de ver-
(T06JUIChlDg). AI.o een laalllte wuurd zou h" hen kIelill!; wuJen ver.ekeren lan twee JIDgUM
oproepen om Ood t., danken dat Z'I B, ,t<;he vo"r Wurl'l!lIttr ID plaat. I'all twee Afnkaande ....
lHld~rdanen wa.rt-Il TlIJ haalde de Illlle~ drank Tt.lg'elqur t!~ moet lIlt ..·1J ln het oog houd(,11 Jat
wet lLan ~ht.· ( !l l ~~il (Il ';'1d", Jld) \ UIlI Jen do legcflpart!) ~<JCIIgt kk:en lUll, maar Ulllllschcn
IKJer z.ou lll:..J ~ li ;lU Wil8 trot:4dl cr op le kUIlIlt.:1l \'MI t::d( r1~ en :2;cld. (·n als de OppoSitie niet "Ol'

ILt.rkl, I ),I.,t \"hWt bmieo ell zegge u d lt II J Je 6enltc W,L" dIl h, l d, .Ikl, tJ,J z, !\.~1 \IV L'" \,lIl Cl lW o\'t..'rw.mrll[I~, luU Zl' lI'ut
• Ir ..:., J ...n~e J'I:'~L'LlU. ge\'ur 111 J II \J. vau lip lh L'I'" IH rv,- liJ..: 1Lll~~ ZIIU li I Lr Ill~t dOCII (1111 dell.: l'lli III de l'crstko

Jr.vk\\l'l. Zoo Vf'r ti.· IIt'~r T:ILIUII n)/e;en ...h·~t !lI ,nl " trl.~m"!l:~zlttlLll'; In te hrt.Hlgen.
n·, ...J.ig III Je "~II.jl.ulll Sc",... Ih' Ir',er Snll'nln '·(HlrT.ltter zUlde hlf'lilp Jilt

J.)t, 6ur~tc \ r l,l~ diU II il hf) bl:" !. /.( II \ L'I lit I hl t h~lU till t ~C)11 bdwl4..:11 hoe })l·t mot \Vurc~sfl.'r
voorgtaall,ll' opd'Jlt li lI'ltuurll,k \.Hlr .\Iell rlln 'l'oil ga.,lll !Uul<Ul~ aL~ Cere:s In lar ZIJClU!geD hJ
al JeLe \t:nllllllll':.;l'n OIil!!l'lll 11/\i1.I', Il t··~l.'ll lud
OHr bet IllllO<:.'l<·HI)k j"'J,,,·IJ' I), I"'",JCNI »0 "'er I; ""atT k~'am tWiSehen oelde en wltle
\'1Il deo Afnkaa.rul. ...r B\)uJ k,lIl I..: ~',ch IIIJUl(J..:-e d ...H U;.tt Cdl zeer OllVrtt!IHj~chapJ>t'l!lkc opmer-
Iqk vupr Lijnt:! Uh:Jl' BonJilll.UIUl·n bt'JodJ Itch kJ!I~ \\ l.'~. a l[J~t·"t'n dt' \Vorc·~ ..tenwho rnen~chcll
1'\..11, ,,"'lut daan·uur 1.0U b!) gcmakkelpk C'('II, VIlI.P. I)/()t·d( n~ ..:U IJlt·dc kult)rll~tell warelI

tlll,it:rc til octerlJ J.;Clt!.sUllhclu gt:\'unul'lI kurtn, ol j I I Ir l,~ k" t. Il dIJ \'r,t.t6' \ J.ll 1emallu wnt JfI
r'lll ',In FI)rJ",bu"" .!l!t1lct 1.Jl't lJ, IJ!)l'II.H~.uq"vurhecld,et:uc'~lstnk.t:;l.x.:.HUlJr'" I) l. 1>\, \ ItL I' d,l bt u·.cf hut I,rel'H':1Jt lIl.akoll

't:l,)t"iht'ld en I .... \ .1}' ,j.ul \ dOr eL IJ f 't'rgad'_'llfI~~ tu HrttMtvVt IJ uf de °Vt1Jl1f1;';!ircd\ I \ all r-l:1I (JfH)' I..;......dllp
j , I I I k UI' hell,r"','" la.,) I.c-:uur vali w,·lk lichaam 1"1 lJli autwuolddé Jat blllnst~mde "f m~t het

:llr'll....;tJlJHI.1:: "Io..UlJlllt·td vWclJ li~,\oJ!l.,f:I~ .... 1!IIIIlndtlllWldllkma.udbcttl );('\1'11 \..1'1 C"II ouril)'j",~..:hlp Hf 1U,-'ll:L:uj,.ar
,f.w (I llt: ';;ua~fltc \vv(lJtt...:r ,J,lt de Bonuettu:J.n Ilk:-;l!!t.i cuntfll'ullC' alleen (hll OUle Iv)alltl.'ll to
!l1~rJ 1I"<)lt t:r 111tr '!I~oIln:\;'fd h..:Ll..h:lO om de tOO!leIl 11.1n de Bntscbe kroon. aangezien
})llt",I')l\' COI.Unlle af te IJlckt:I1 om Ol1to klJul1lt{m \'lcllJna VOOI611Jaren over one heeft
ge\.tJrblt-Jn,::oIe 1.')'IlIll'1Il \oor kUlz~r of g0rcguerJ. ell """II vrcde tm voorspoed. onder
Cf.a..l.r tt~ \ (jl rudl·l). Z\),,(d~ gt..'z~!..:'d. aJ~ dil lure re~ec( lll~ lie1J!Jun gehad
hel·r Thl'ron l. ,lH: .t,u11tlt!rkl1lqlll IIV Z!FIt! 1>,' ht)er (;r.Latf ti u bt dit lIj1ben onze
hlot!,lL:r BlIlId,..IIl,.I.IJrIl II 1,,·dIJt'hl b..td. d.lII AOU Jn)allteH all~n bc~toud In lJt,t gc \'tm
h!J Uh.. t Ct.:11 U"p··l / ,l rl" ....j gdh)Oi gektJl.l.:u htl> \' lil C' I (): :II~',:h'}J hot or lh!UrOdlJ \'Our UIlS

b,·tl, W,lUt tt: 1I11t'ltJ\\U houdcu !hh th'ill'" Uil '.I~ II, had 110J nooit In dit laud een
dUllt;ode lJ··z"t!kt'r ... IIll alle o'Jrdcu \JII ZU~J-III /'/'10// rcr~urt ontm,)ot. Indien cr ot>Ulge
Atll"a op, da..ar!Jt'L'1l ~tll)kt di)vr Llet her/cbt \.1 I :ltiII 1,;'111111"": ~c7.1J1dhcIJ l[) dlt la.nd wnt. "'us het
de ont'!t k!<lrl"':- \ l': I,d":l' dl,lIl1anLmlllJell III l~C \ l I mt tI,,!J 'LI die \':'Ul (J\·er ti· 7..:'(' kwanlen ala
U.l!'i\lt_ll \rl~"dj.(."l d;.hbt duh{'crTfI'~rlllltt ht q,qhCl,jJ I!lt·n ...chen van lorland. \-\'atll:tu-
a.lll tr"t.'! WIUJl~ j~'...\ld cl'ndll!ld,rd'l\,r ...L· l..;llt II:t ~+'\l'1I \'a.llecn()l)rlo~88<.:b[p,hl1lde
,"llIkll1~ III de r(.L1j~\ uJ ,Uil ti ....\\'t.:ltL.':~ Lw.]" lill r LJ l,dIl W.~~ er léer op LOben. \Vn wal('u er
rL't.;''-lrJu",: I .... t:lJ \ rl'\ '" lo Ju ... lo! lt 'l" :';U\'lar \\ h III Ul' C~ 11"tu plaat~ nIet om J{evraagd, en tun
dat l'U lll~U\ol,t' 1)t:\I)l!~IIl': k f{/lpetl)'\II"d~ ZII t,\"lIull:" I\' I hebJ)l:lJ bet geld l!lel. IlIdl\;1! \VII ~Cll
II lrL'1l l.1Il Ult:t (It) dk plJllt kJ"tJtL:'. Hn Illet ~P()t.: ludholll \';1n on~ Eclveu Ol"cr hebben. l,')U het
Jig geooll;; lOU ruk ""uldel, dl' HlltsClte \ la~ hl·ler ï. In 0,'1 Iller f,)rtlfi~,lt1Cs te bouwen, luO-
dl)/,r dell 1II,..ldl.'r lOU ~I~!)(·n. z.l)o:ll~ Jc Klnl d lt \II il hIer tic I:!I..;el~he \h'~ kunnen \'crucJI-
IJ~rlt"\ ~t he ,'IIL,'()l'~ dedt'!l (Il' Oil! \ Ul...:"t \ ,.rl !l I L" II toll O'llP '~l·~,le qezuFlhf')I) tot d,.., Hnt!o1che
Uh' l~i d,lt du Il tOf I. 1 I",IHIII' ,l.lll dL' 1'1<1tl"'\.l 11 ,~r' 1'1 I'll d, Wijle ht·tl)(llitJII f e~('lql\"'r tiJd
h,lf\'! ufJafhaUkl:J,lklil'ld h,ld terll-:g(·~e\'cil. \\ Ic {.'HI It'll" IJ d,lIl ullJ.C elK"u U16uschull hdptHl eO
W0(!t "tt.>ir.l;L1I d,· \"tH)ll.lttur V,lIl Ut.::l .\fldc.l.J.Jl hl...·tg'lld 'ou Itlt'r In het land hlqven, UI plaau
uer U,)nd ".u:!Jt TOtH! IJIJ ln) IJl...'lb,la.IJd,l~ op dat /III) \rtJcnJ! •..'lllIg"t.!lllll CCII aJlJer lM.lH.l LoCebrul-
Jc ze~enlilgen ....t·e'!, (lit.! \\ il al. Brtte~he PIJ I~" tilll ecn I'll hip te uuuwljn daL Ollll wJll1uen
uerJ.Llleu gl'Utl ton. llJ!lL' .I.lnmcrkw;.:' ti lt, .il, k,) ...l '. II \\ elk Kchlp "lUI welDlg waarde voor Je
HUW Illet lI)' \tl'! () 'Uf lu.\ dltelt lOU praten, l'll:,:dtolc!to ,loot, 1.0U I.fJlI, Ind1en Jltl het nO:;H.
de 11\J.llklt ',UI IlJtJln,uld In tWIJfC} zou g-e· hdi lJIocht 1ll'IJu~11 om n~ntlagefJ to "ut,h~u
trokkeu ....ul~lell, l.:i III bet \'oorsta..lIudc t:'t!UI).{'" rt'rlt:'lfi, r tiJd zutt hot lOtl!l z!ln waaru\'"or Wil
ZlUS lukuTl"'ukwt:nt, \V,l'lt ~loor de ~l:beulu "'£leech mdluu rlltlt b,'cltHlhl.d, dail toch zoer WfHDltl te
(looa.IK gerappurtcurJ) lJlaa.."It G.e hee! Th'~'rn!l Z..'6"':-CrI Z Iud ... I IIl'!J!)\ Il eli het mlXJI~tll \-all Je
Je lu\alJl.cltMllllulIl Dit i\ll..:~ 11'4 l'l'htcr ,",li! :':Llp litt! l J'ti h~·t ZUU Il ludI'; z!)n om lidt geld
wellll~ I,elallg" III \t!q.("clpklflj.{ met llJnU \ell" lt! EII~~I ,!ld t..! lel'!l! rt nm Jat Soeljl!, te IIJII\ven
lOfHJC (l,;lIJiJlcrkllJgcn umtrent Oell heer n!IIJOe:-i ell de Jell't' elk J I ti o"k no,.: t·, moeten heta.-
~t~t het vo:~tc re~ Id Z:U!{t til' IJ" rl, ..·, J lt d,~ II Il In 7. 1'1 oog I~ het (~'1 JWaAMbcld.
Itfjcr ThellHI hOl'~d V()orzltLtr "a,(1 dell Bond. Z Irt J,ll...·~, '''' tlat hfit oettlr &011 zIJn dat
n,wiJL1.Il"l met de ':t'VOE'Jt_'fl"l \ au hl't :;ru;o; dt I EII~L,hu,d Uil'" e('n pl'o~ent m,l.akte van (..I.~l ill uf
.\fnka.anJer part!! lUtJrlll rcnegl·llwCltJfth:.:'t. \rlJ ,~d mtllto('n. dlc \\ Il ~chuIJI~ ~lIU. dan d.L "'II
go,lan \Crdt:f. t:1l zegllt'1I Jat, IIlJlal. ('tl !it~L'\il~r I}I)~ cell mtlll')Cll ga,lIl KPlodeeron voor een g1ft
tbt.,"dcIl naar btlt \V urctJ~tenk.')lu BOIlJ.~(Jt)JI~re"l ,ds dele 'nUl IhllTlcllJk d:lar I :1lj.jl'land lUU ruk
o"k m.v1r III du verste H'rte zulku J.{czmdiIuld 1/) I~ t·~r\\ 'II \\ ,) IJll:r arm 1.'!!1 t n 6t.!/I ~ro():c ~c1111ld
denlH.·'·r Tht'f()1l haJdun S;t~lU<:!lt l'IIIt ..·ru llo()IL h,lIJ_;t I' !,d.~ llQl'un t)n~ hoofd. wl,lkn ~dlldd !Jet
t'Jl \·oo(l;ll1.er ~f'kOZefl zuud( Il Jlt:bi,en. l'll uL'nlL' elI \'lerdfJ ~e!ollal'ht ling 7.al drukkUfI,
[11t.'IJlUlti wOot dit bt!ter dan d., IIt!cr Theroll zelf 1>0 h"tJr H.olH'rl .:\l!Jhr ~tHll'4Cht.J tt! weten of
I[,)t' kil'l hq, die gtH·oclcn~ bul,benJ(' 'lOg" I.Lnjlt'r hl t r,ippor' !II ()1,. [,'lIld ('orre('t W.l", dat de
d'J pU"ltlt' van \Oorzlttcr \alU bet pn.l\ In, la,li lj(' h. tOr .J,lpl~ de yt1i1~r~, .J.llllCh Ll)~an LJIJ de
MtlilH IJddeeJen? \\~tjlnlg m"~r dali eNI JIl.lr I Lt,d!>lt~ )uktw had gelltuumJ 'J

I ,) ~ ll,li r' Ill:- ,1)lr l.'en prl\J.te eie Il'n w~rd dour betr.e1rJc l'cl'L[uur te..\1 limeN LJc'lc~·r!Je ValhelM :llltwollrJdlJ daarIJ) Jat

~ \ v\l:-'ld" eer w Knobel.
Jo. r k Ih ,sicaat --·.~Iurgena, 9'30.

:" uur J. C F.l MIlII"r.
r , -r ! K~ r k HUittluklUltatraatt.aal.-

1 .,Jl L'1l ""LVIJuds, ti,W,Js. Bosman.
I: ur P'~I, IcrJ_Lg'a\"uod, om 7-45.

- ol .\lurlo!'ouK., ltrJO, en '.ayooUa,
. I; \hrdlaIlJ, B A.

tj' 1I!>1 '" ~ltln';I'n~. ~ 30, eer •. Kuo-
'1\.111,1, ...., I ~11 eer-w B Pienaar.
"',' ,.\I"rl(ono. V4,'> (Hollandseh),
,'" I,) ru .. ronds, (; 3H ure (En-

,lu Bec'r Zendagsscbool 3 D.m.
t, j 7 ure. ludu ur

I ,.1, Kerk. Slr"nd"traaL.-'. Mor·
,Il,)I! 111,1" b), speciale dienst voor
I.Lrm e u s a vonds, ti3H uur (Eo-
dJ! 1!len ...t \'~,)r Jongelieden, d~. J.

).j,l~~ ...dwol. tt111 .i ure} kloderpreek,
',," l ...ul!Jl·ll'llh~· Zaal, 'e3vonda, 6:10
I'cl:) :I.. Z.Lbn. Zondagucbool,

I' .' \ dJ""" \,III It.,t ... o.V ~.. preekt
,- _ II , Z,,"d,.~) te Durbanville voor

I' I., ,kh"tf d,. naar Colesberg ge·

I au J. ~! P .\ Coetaee tot
.I·,r " cJ liere f. gemeen te

',ndl beden te Wolmaranutad

, !"l tl~ I'll bt \-e~t1glf1g '-an eerw pro-
I, .1 lluJolph voud gl.L~ren te Rus·
I \ Il pillat.

/\,,1 r lld '"RIl d~ gemeente Krugendorp
'Jtn \Iel weder een heroep Uit

I I ii d~ [lu" Ol t. van Ed lO burg , yoor
dlt..·f ~~[llOeDtt' htM.Lankt btrefr.

"r""dlt .I P Knel, dIe thllJl8 In
l~ 1,- Pldt!~hl1r;;;r, f) \' 8. eli ook:

r\ I q,~l)I')!lIt' lll'rut'I)t!(l

. I~,,J Welen \ t'ruemeu Wil, dat d .. IJ
1'1 vl'rf.wakt I!II !laar hdl&u.m t·n 11.\al

! 1 ~It! k~rk,!ra.ad van \Vak~t!t'Mtr()(l(ll
",f''''el"k ~ea<,ht heefl den u",,,j,,r
1t '" f'l.u;ht'lti te .:C\ t'n tot &anAt

!). ktl k La) l.ek~r den U"ere vra~f1In
/ ! du .... "'r'" lit lljne vro~gllre krJ'

I , r'""~11'Jill!]

I.

11· \\\l··,ll' pnJlk:..l.llt le t.:-a,lJl
; I .:1" ....IJll" Ul.'rot·flt.·!1 IlIt"r 17

, 'I· Jj \~ kcruMl1 \ UI \\':.ik:

! l\)r Ik uUllcTlbnJ~I...IH~" n

r'1)(:1 .ds "1'\ ld":-l·r van \\ ti
dd 'Jo{ lt'" :\10)( buli, tdwaar dl'

II" •• 1L<I.\l.!rvall;;er Ltt:r gt.:.ud,[

\ '1 J'lJlI:lpj)4)ll .... t lJ 7:1:1 Ol !It..:r
..,I~·~ ,·1 IUt'\' dt' I, I": Il ~,lr f.lIf"jli
I. lV .... ~1 .. ,"IJIIIIt~IJ \.411 Id \ r
, l",t 11 7.,:, rIJI" t!n t:t:1I \·\..rbl Jl .'.iJI

, I) ,II., bLlnd

1 ;~ ..:dll",lr keIl'U~"':C.III~ \·\11

II 1 dl'" \('.j ('t!r"f k!.irk (101 l'll Ilt-

fWl J {'lrlt"nf'flf ('('n prl\·.l.le lidi
[t..;11 ,1 'f) II ldH":IlIJ. n~1 \ndtlrJIl':

,,: '.Ll ,j,~ ! tldnunanllO fW 7 \"411
,1 d" l.,nl~tc ""lIude zonVCt'!

. rd \\ ,'rd Do Vl1~rgedtcJ tcl .. cr
z il lll~ \ .d\.{t -

\ , '.\"11[,1 "f dttl,I)tJ'I~lJlnlghcIJ wogge
\, r j,. "I'Jlr.:llt d., \raal!r of dd SeJdr

,j'''TIllt't'rd\' Kerk 1I1tgubnrid """:
1,J, Itnll,·t,,·/l ,!. r KIJJoulI' nn (Jm

II• .l'l'1I "'dr 1..0 Jd~"I:;~ uJtorcl
,I 'I rtl ,~II\\tJordl~I!I.{ In d.~

'",d Ifll,.,'1' kt 1k 'Ltl Je..:e neCtlte11

. Id"/I ,,1111. t, 'I ell \"nor het H~
r I 11..11 111". dtj wctten \.'11

\ II~' Il 'l '1l'!1 KL'rk
,) . r 1]['1!': l,icnL., ..chn{lt.·f1 d\.!l
Il j, pL,l..l~ \,111 zek..!rtl ~tukkell
't Ik 1.!I1L;'dm.dJ

"II \ Ul J,(CII1··}Jl' k"rk ric
tl2 -; \all ;;,~tlJl'IJ~ ord(JIl

loll,' vI'rllldt"rcn l'll te

'! I '1\ lL.j a11 de "1\ nocie
,IJ " th' I van Ut! g(,lIlel.tc

,I :lldlt!l' ~ch"!t.:ht aHI tit'
<! ,u,', Il \·l:1 ;J.'H.h.'rCll en te erneu-

, ,
, t

... motie, 'rU ~ ... an- MIl motie
om U te bedanken '1'001' 1I1J6 o~.

De !Mer De Villien Iioide, .. bij dea beer Da
Toit _....... haa; bH daclit bet .. u fNIl
motie ne ....rtrou .. eD in hem.
De heer Da Toit antwoordde: ik beb een

motie 'Jan dank 'Joorgeateld, doch al. u het wil
opntten al. een motie 'rU vertrou .. eo, dan kout
u dat doen ala u goed rindt.
Voor dat d.. motie tot lltemminr wu sebnoht,

WlUl ied~ uit de II1I4I yerd"enen.
Over bet algemeen had de beer De Villien

een van de warm.te 'l'8rpderiDgen welke hU
ooit heeft sello<l, gedur8l1il.e de 21) jaren "elke
hj] lid YIn bOlt lagerhuis is gewee!lt toor de
WOl'08llterache ku.aideelwjI ea dit kunnen wii
.,oonwnelijk toe schrjj"'l1 lW! den beer Mohr
en eeDige oDAfbaukel(jke .,rienden.

CERts.

ADELAIDE.
"OUHA MALAN" 96 JAAR OUD.

lV an ten CQ'·TtltpOluJ",I.)

18 April. 18\18.
Op den 1&I.n MlW'l le1l8 beeft mejnffronw

J obanua MaI.n (ot liever Ouma Malan, zool1L.. U
bekeDd ie) baar VÓeteDverj&:U'dag gel'ierd W
Smlt..kraaI, Fort Beal4fort bU haar acboonzoon.
Jan "an d. Vuver, bij wien ZIJ ook al jarer
tebnio lA. Da.ar waren ook een"" nienden WQ'
.,1. da. A. F. :'lalan en echtgenoote en 4 nn
haar kinderen, behalve kleiulrinderen. De
oudlte dochter. mOvrouw Marx, ook al 76
jaren oud,wlUl tegenwoordig. Ongelllkki& WII8 de
heer W_1.0 Malan dien dag op de jury andel'!!
w.... de Jong.te ook legeDw()Ordig. Zii w""a
lI:eboren ID het dll!tnkt Bredaadorp op de plaats
Zoetendalvlei in bet jaar 18O'.!en gehuwd in
IR~;! met den bool S:'pbanUII W. Malan van de
oo.telUke pr:>viucIC'. Na, bet trouwen ja z" .,er·
trokken naar Z Ifagerahoek, distrikt Somerset
Ooet waar ,ij eca paar jlll'eu woonach\ig was.
Vandaar trok 'Ii wrug nur BredasC~rp voor
eeD korwn tud en "andaar weer naar de plll.l1to
Pa.ardenfontelD (Fort Beanfort) nu bowooDd
door haar .oon Daniel Malan.

Tot groote vrengde van kmderen en vrienden
WII8 'II no~ ID .taat haar plaat. aan tafel in te
nemen. Er waren er z,oovucl Jat men drlfj walen
moest aan tI! teD en zIJ zat tot allen kl. ....r waren.
Alhoewel In zoo een hoogen ouderdom i. '11 lIog
goud bil haar "el'lltand en vertelde 1I0g vele
!:rapJ'" uil den ondun tud. Zu .. ook 1101( Ill.taat
eell weinig naaldwerk te doon en te lezen maar
ougeluklug kUllnen Wil geen lorll vO(lr dien
ho"gen ouderdom kr"gen. Er zlIn ook maar
1I'",01I1e \'Bn de kmd«"n en kleHlkmJeren die
nle~ In beZIt Z!ln van ~en .tuk work ter gedach.
Len" ,an haar.

Z'I Wall ook ID .erschillendo gel',u-en met de
kaffer·oorlogen en had ook groote verhezen.
woals in 18::>5. 1~46 en 1851 werd ba.ar woning
teiken male afgeurand met alle. er in, en I. ZU
en familie met levens gevaar ontkomen.

In PHI .t,er{ b""r ecbtgenoot op haar plaat.
Paarden!ontem. III 1885 kreeg "ll piJnen III de
l>eonea ~n moest baar bed houden tot IHelOtoen
hoortIp haar' schoonzoon, Jan v. d. V!lver, \'an
.lIOn.. cl bekenden Se'juah en nam haar naar hcrn
l.é (1l'lIhaDlll8Iad. IiU beeft haar een maal In

behandehng genomen eli wonderlIJk te oeg·
geil werd ." zoo bt(Lerdat ZIJ haar Weer zclf kon
helpen. HeL wa. .oor haar ook een grooLe
\lTcugue toen l!j weer !laar Godtl hUL!!kon gaan,
~I"ar IIu worJ t "IJ zwak.
Z" heelt een groote familie, 14 kIDderen

waarvan 7 dood zIJn. 57 klemkIDdereu en 3-I~
acb ter kielllkmderen.

Dit il! zoo veel ah l>ckend. DaM z!Jn nog dIC'
genea die getronwd zuu. maar WlJ wutell DIet of
zu kIllderen hebben.

GREYTOWN (Natal).

De dagen 'an dcn H,tell tot dUll lIdun April
waren "oor d~1.c gcmcont.a gl'zegcnd eo VUT ..

kWIkken.l. Op den t,ooden VriJdag kwam de
gomeellte zoowol In dcn namiddag 111. In den
avond blieclI, 10 gouden g.,tale. Ollwerd zli be·
paald bl) de sterven.woorden van den Zllhg·
maker. "Vader, in U"'e handen beveel Ik MiJnen
(;ee8t," en O!] het g;nf en de IeMen dl~ daar
te loeren z!ln. De voorbereldlnb""hen8t vond
Z~terdagnamlddag plaat8-naar aanIoldIng vau
de woorden: "J .ZUS III het midden". Zaterdag·
avond kwam mell andermaal I!lI~en. cn WIUI cr
hllJki>aar eene zeer cl n8bge .teDlmIDg toen aan
do band "an de woordee. "HU bet kru ....van
J C7.u.. ·• de verschIllunde Boorten van men·
""hen rondom het kru,s. onder de prediking Tan
het kril", e.angehe en zelf. rondom het
avondmaal, werdelI ""gcl(aan. Z9ndagocbteud
wa.., er Hoege old.wnd In dcn .-ourllllddaJ
avondmaal.V1~nng; III den namIddag ceno
dienst vo.. r Jonge menacben en I,,"doren. In Jen
avond daukzcgglDg, t.crwIII ?tlaandagochtend
vroeg men nog eenS bil olkander kwam t.ot con
koiteD dlll:kotond. AI de dleu.ten wenIen goed
hllgcwoond---<lfl dat gezegende ,ndrukken door
e;ods Woord werden gemaakt, bllikt ook <laar
Ult. dat eenige bekommerden hcbt eli raad
kwamen zoekou. Ollze pla.itiellJke zendeling.
d.. A. ~l Uofmeyr. w•• den leeraar behnlp.
,.aam, en Wil -!In allen dankbaa. '00r zllne
• nelldeluke hulp ;,n erDJ<tlge woorden. Nog
mag vermeld worden dat bU het nagaan van de
jaar!lIkllClw venlagen voor de Synode op de
kerkef1lll(i8vergadering l'lln Zaterdagochteud
bleek, <ilt de gemeelllo III het afgoloep.ln Jaar
du 110111 "all ollna £ I~IU had blJgodragell "oor de
zcndlOg-wr ondc"touning "an het ... rk vali

d.. A. M. UofmeYI die !liet dnu e.augel .. ten
het zendillgwerk onder de meDigw ViLli Zulu.
111 verband met ollze kerk 111 deze geDieente
doot. Dit 11. zbker nlCt een kiel no oom voor
eene gemeente dw .Iechh 4.'><) loden telt, geene
gou vornomentsonderKt.cuU11lg gtmwt. haren
leeraar een oalan. vau £4l~' (loeft en In het
..fgeloopen Jaar nog rulln £G'"' had blIeenge.

'Een politieke conferentie.
Notulen van _ conferentie van d. dia

trlktabeeturen \fan Barlty OoIt, hId_ en
Dordrecht, gebonden te Siberia (W 004h0aae)
op W~ den 19den April 18911.
De heer J. P. Smit, "oonitter nn hét dia-

trikt..beatuur van 'Dordrec:ht, la. een eopie.,au
den yolg ..uden hrief~-

..Dordrec:bt, 8.Murt 18V8.
Dan ~tari, ,,;ru b.t

Rbodes diatrikt..beatuur
nw den Afrikaander
Boud

BbQdea,
Barkly Oost.

Waardo beer en Bondabroedor,
Op eene vergadering.,an bet Donlreohlache

distriktabeatnur nn deu A frikaander Boud,
gehouden den 2deu deaer. werd het beeloteD:
Dat het .eer welllCheliik i~ dat de dUtriktabe-
.tnullieden van Barkly OoM, Rhodea, Iud we en
Dnrdrecbt eeae conferenlie houden te Siberia,
op WoeDsdag dcm 13deo April e.k .. te 10 uur '8
lDorgena, ten ew~ aekere belangrijke zaken te
bespreken. "ooral _t het oog op de aanataaDde
elektie V&:I de wetgevende vergadering.

Me, opdracht 'JaD mjjn diatriktshe.tuur heb
ik de eer IlWoliatrilrtabeot\Jursleden teer vrten-
delUk e~drlDge.d uit te noodigen o'n ook deel
t.. IUlm aan ooyengem,·I,ja confereDtie op
bo.,enge elden datum ODp:aat3.

WOOl! immer zoo good mu SJ"'. p. &00 spoe·
dig m<>ieliik nil ont ..anj{1ltdeze., te laten be·
ricbten of u duo nitnoodigmg aanb~mt till
iadien "'0. hoevele leden vau uw distrikt.be-
.tnur op do conferentie zulieD sijn. Gpdat ik
ia .taat g""teld worde de nooclige lIOhikkingen
te maken. voor de oat..nrt der guten.

U Ed. klj voor~t dankende,
. Uw dw. dienaar en Bond •.

broed ....,
O. S. VI:R:\IOO1'l.',

s..cretal'lll van heL dlatnku.
be.tuur Dordrecbt."

De h....r ~Illlt wide dat urieven van denzelf.
zelfden InbouJ gOrlcht waren &ande d.. trlkt •.
b ... turen Till' Ba.rlky Oo.t en Indwe, cDdat deze
I.. trlkt>bet.turen do U1tnoodlging aangenomen
hebben.

AI, voorutter VRII het d .. trlktsbe.tuur vnn
Dordreeh.t, en namens dat b""tunr ,.ll.aett., hU
de verschtllende afgevaardigden barteluk ...el.
kom. Sommlgen der .fge.aardigden IUn opge.
komen llndor groote 'moeilukheden cn op een
afotand YBn tit; Dllliell. dit bewust de noodzak6'
IljkhCld die lIIen gevoolt ID het bond'1.n l'3n eene
conforentIe .an de verscbeldene dil!trlktsbestu.
ron In de klC.afdeelwg van Wodebot ....e. HU
wen.tbw de conferentie alle .Ilcces toe. en
hoopte dat do oo..lulten die gonomen zullen
...orden. mogen .trel;ken tot een zegen voor de
klcsafdeelmg. en het land 10 het algemeen.

HIJ zeide Jat de ee,ste ~I$(held "our de vcr.
gl.dormg "a!!o. het kiezen VUil een voorzItter en
secretarl'.

De ,olgcnde afgevaardigden waren tegen.
woonhg - (u) Harkly Oost, dt8tflktabeltuur.
de heeren M (;. Pot·lpeter. F. G. Yen ter, Gert
Venter en lIarm Steyu. (I,) Indwe dlatriJrt..
be.luur, de heeren 1'. J. de Wet. LW.\'. I. B.
UocLe. I:: ~ Clarke, .rno rlu Betl .. 1 J. CO(.t.
ser (J. A. I;rc)hng (,) l)ornr6cbt JIBtrikt •.
I""tuur, d,· he,', tU J P. SmIt. P. I~ Holton. C.
~ cl. IL. (> l' .\ucamp. C. \'an Graan, P. W.
Kru:;er. P. tlu PI""" ... A J. T. Boodt. eo J J.
Sutherland Yan lUwde, d,.triktobest:lur
waren er gecne afgovaardlgden.

AI. voorzllwr werd gekozen de heer F. J.
Venwr en t<Jt "''8Lswnt·,'oorLltter de h""r P.
.1. de Wet, L W V . en al. II6cretarl ..... Brd geko.
zen de heer J P. SII:lt en tot ",.,Slen~ secreta.
n. de heer C Xel

D. "oonl tter bedankte de "orgadcrlIIg voor
bet l'ertwuwen In hcm J.('estdd. en beeLte de
versclIlIlende afl{cI'aardlgd,'n hartel!lk welkom.
H!) ,erklaarde de cofereutlO voor lJehtmrlllk;;e
e(Jll~tltll.:crd cu ope[)J~ de varg-.J.clenng met
gebed .•

Dc "olgertje be.chrunU!:'punten "c""cllenen
op de agenda.
I. Eeuo Bud.fund. op tu Tlchten ,n deze

kle.afdecllng om onkOlIten te be.tq)den In v~r.
band met elektl. en reg ....trahe zakelI.
~. I. bet "ell.cheluk~r meer dan één Hvnd ...

kandidaat Le "tell~n .oor de alln.taande la~...,r.
hUI. elektIe. of IK het wcnschelukcr één HOlld_.
kallJldaat te 'lelloll, cn ,·..n luJei'cnJ~nt"n k",,,.
didaat to ouuer!!tcunen:

:1 Du cunferelltle I e.preko de wen.chel"k .
bCld dat cl:, d .. tnkL.heHt·:ur III deze kle';"f.
d, cung, tW0e loden Uit "1111 mIdJen oeno.me.
eli ,dat al .lw leden l\ezamenl!Jk é(,ne commis.le
Uitmaken oU! do kle ... fdeellllg door to gaan, wo
.p,...,dlg mogcl!lk lJa de hCD06mlllga,·orgadenng.
I'ergezold vali de Hond.kandldaten. om de ver.
klU.tug der Bond.kandldaten to .erwk.ren.

4. IndlelI Ju heer Hal" •• taat al. Bond.kan.
uldaat. hem lc lawn b.Jloven. de Bond.kand,da.
ten DIet tegen te wcrken, tudlcn hU Uitvalt op
de oonoemlUg.verga.donng.

5. Hoe mOt't onze kleaafdeellng tot .t.,rkore
Kamen werking komen?

6. is het wen8Cbel,,1cdat kand"laten hunne
I(evoelon. op vergaderwgen ullMpreke '·'."r dt
Bondsbenoeml1lg'~
7. Be verga,ier1l1g oe.preko de aantitaande

lagorhu,. elektIe.
H. Petllle~.
~f, :-o.poorwegell.
JU, I'rotectlU op rlJluIgen .
II. Is het wenochelUk. of r!>Cbt.dat rekw ....itle.

voor kandidaten, heLz" voor afdeelwg"raad of
parkmellt ,uilen getoekend worden, v""r dat
wo'a kandidlUIt beaoemd .... al. Hond.kandl'
daat,

Voorge.Leld door don but"~J. I' Smit. geae.
condourd door den heer M. PotglOwr en ""ugo.
nome~, dat du elekLle·zaak een<t afgebandeld
zal wonIon "It dat geen perIIOOnbct recqt zal
hcol>cn om langer dali ;, Dllnuton of m~r dan
twec malcn ol'cr het.olfJe oadurworp te .pre.
ken.

VoorKc'L, ,J door don hoer P. J. du \Vet, go.
I!CcondecnI door den heer ~te, n. Jat deze 'or .

ten ~o de ODlroaieIl te beatrjjbn met betnIk·
lciDg wt parlemo.ataire "erkif,1Ii.a1l0Jl l1li rep.
tratio .u8n. .

Vootgelleid 'door deu beer ~ J, de W.." ....
aecobdeerd door den beer A. J. T. Roodt l1li al·
pmeea aangeoo_, dat d. drie dilltriktlbeatu-
ren, '1'eI1egoInr.oordigd ORd_, couferen tie, !lOO
apoedig mopljjlre "'meeDe BoudaYerpdenn.
Ifeu belmeD. leu eina. OPUeclaalen un te atel·
leD om te collecteenm .,oor bovengemeld fooda;
dat de pldeD gecollecteerd, aan den _tuia
van INIt DordnJeht diatrikt..heal.onr psondlIII
worden vóór Jilli e.k.: dat de aecreta.ri_der
vel'1lChillendt' ~hlltrik~tDnln in de kieufdee-
ling. met deu voorzitter "an het Dordrecht
w..triklllbesl.our een ooallté ,uilen _ormen om
bo.ongemeláe gelden te beleggen; dat dit comité
mrplicatie make ..oor eeae bjjdrage uit de ku
der pro~inei&le .,erwadering; dat d. ben09lDin:; ...
ver!ladering het uchulD &al sjjn em over dese
pielen te bcachiklten 0Jl D&&l' berind 'fan &aken
te bandeien, dat het di.ltriktsbetituul' nn
Rhodes, bekend lIemaakt worde met dae r.. o-
lutie '8n vriendeljjk verzocht worde dieaorer-
eenko_tig te handelen.

Het word bealoten dat eene 11lIMcriptiel,,"t
dadlll;jk geopend worde en dat de aigevaardig·
den geven naar goeddun:ten.
. Eene .nbaeriptielUat werd geopend en de eom
'faD £2'..! 128. Gd. ingeechrereu.
AAn de orde punt 3. .
Vooqreateld door den heer C. Vaft G1'I1lln.ge·

II6COndeerd door den lIeer C. Nel ..n .. ngeno·
man. dat ..Ik diatriktlibeatnnr in dese ki.-fdee·
flng twee leden uit sijn midden benoome en dat
al die leden Ir-manliik étnecommissie zullen
maken OlD de kiet<afdeeling door te gun. wo
lIpoedig fmogeliJk Da de benoelDingnergadenng.
vergeaeld van de Bondakaodidaten. om de ver·
kiesing der Bondakandidaten te versek ..ren.
bovengemelde commiaaie w handelen naar be·
vind .,an za!:ea.

Punt 4 wenI met verlof nn de vergadOlnng
teruggetrokken.

Punt;' aan de orde.
Voorgesteld door den heer P J de Wet, ge·

8ooond..erd door den heer C. ::-;el,dat deze '·cr·
gadering van gevoelen .. dat onze I"e,...fdeeling
tot '!.erkere oamenwerklOg kan komen door ""r·
reopondentle eli bet houden van conforenC,ea,
wanneer noodlg.

AI. amendement werd v00l'S'cst.eld door den
heer U. Ven Ier. g""e"ondeerd dour den heer P.
Botba. dat de woorden "wannoor noodi!:" na
bet woonI "conferentl· ... 10 het ortglneel Toor·
stel g~.chrapt worden en dat de woorden "mID
"teil. een waal '. Jun" w Jt4>deer van IDgol[Jfd
wonIe~ .
Ter stemming g..brncht stemden (; VO{' het

aUlelldem~nt en II er tegen.
Voor het oortlpronkel!lk vool'!!LtI .t.,mden I I

en ~r tegell 6. Het oor'pro1:keIUk voorstel
werrl aangenom.n .erl<!aard.

Ter sprake pnllt G.
Yoorgcstdd door den beer H Stel}D, geseeoo ..

deenI door den heer R. (;. P. Aucump. daL de
vergadering af. Lappe van diL pUilt. Tot .tem·
mlDg gebracht atemden 8 tegen ..fstapplOg en
6 er voor en dit pllPt wenI verklaard eene 0pt:ne
kwc.tle.

Voorg ....teld door den hcer Oelof (1reyling,
gesecondeerd door den heer JIL Potgieter. dat
kandidaten hunne gevoelen. op wUksbeatuurs.
vergadcnngen t'Hoeten UItspreken \"uI',r de be-
uocmlngsvt:rtladcrlng.

Als am..ndement .t"lde de heer P. Yea!"r
voor, ge'econdt>erd door dea heer R. (;. P Au
camp, dat (lP pUilt ti "an de agenda oevestlgend
qean t wonrJ wonIe.

De aiemDl101( wa.. al. volgl: 'OOT bet amen
den11lnt U en tegen" voor het ool'l!pronkeluk
';ool·.tol 4 en tegen I:!

Amendement aangenomen,
.\"u dc orde tPUllt ~. lIatneluk bel opmil.ken

van l'e !ttICS.
De beer P. J de W.llt legde ter tafel (lij

petities bandelendo over Bebt venchlllcnde
boofd onderwerpen, elk In behoorluken vorm
Jle!'lchrvven en (>(~n t (r tcekenll'i JU e:k WIJk IC
d.. kleoa.fdeehng, wol.ke pet. ties é,:n hJI (-{'ndoor
de l'ergaderlOg behalldeld werden waarvan de
volgende n.wgcnomeu wenlen.

(a) Vermindert ng mn erfpacht op W"""hbank
gronden: u<) tegen de gMOte beaproeu ngll'
werkon te l'WUnsbuf" en ten gun.te "an b,,·
sproelïngswer:'ca op kleIDere .ehaal met een
delgillgsfond. (,) dat onde ...cbeld tu.achen
1Ilanl!en eD g.kleurden In gerechtsboven en op
."'antie· .oorlczingen voor .onderwIlzero ge.
mankt wordt. (d) dat Barkly Paas door het
gou \ cr nCfllcn t Q,ver~enomell wonto en op gou~
,'ornement onkostelI ge!Da3kt wonIe, (,) yeld·
kornetten bel er te b.,tnleL

De "!llgende petrtlC8 werdelI ook b~hmndeld
doch verwurpen door de .erga.donns;: ( I) Her·
roeplllg of ,erbewnng "an de brandl.lektewet:
(~I verl.mgilljl ,an den 'poorweg van Ahwal
~ oord naar Il&rkly Oost; (:i) dat hct thans
b... taande onder"'lI8.otel.ool veranderd en ver·
hewrd en Itl wkere mate verphchwnd. op
!AankeD alleen. ge naa.kt moet. wo' den. Ipet
god...helllltige beginoelen. docb DIet het In acbt
nemcn der ultge.trektbeld der boeren bevol.
king.
PUIH ]u IMr .prake.
Yoorpeteld door den hoer J. P. SmIt. ge·

.eoondeenI door deu heer C Nel en algem""n
aaDgepomen' "Deze vergaderwg I. van gevoe.
len dat een hoogere protectie op rlJtutgen wen.
IchelJlk 18."

Punt II aan de orde.
"oorge~ldd door den heer C. Xel, gesecon·

deerd dOOTden f:. Y. Clarke. De... vergadertng
I. vaD OplD1edat be.t OIet we08CbellJk en recbt
1ft dat rekwu.ltlCs voor kandidaten. hetsU vQOr
afd"ehngKraad of parlen'ent. lullen geteekënd
wornon ID eenlg' wJlk ,·;,,·'r dat tOO~eD kand,·
daal benoemd .. ala Bond.kandldut w zood,.
Dlgc Wijk.

A I. amendemOllt w<,rd het voorgesteld door
den heor I' .1 du W(t, g"8ecoudeerd door don
bcer u. ei. P. A'tl('allll' dat de vergadonng ....f.
.tappe vali due zaak. :

Do .temmlng Wll8al. volgt: voor bet auWln.
dement I:! 6n tegen ;l. voor bet'ool'llpronkelj,k
VOOMltci5 eo tegcn I~. Uet amendement werd
verldaa.rd aangenomen.

I ...1..

De Gech8J.'tefde
ga4ering.

VLElDDE A..A'N8PRAE.EN'~
I

(~-,) ,
LollDSN! 21 AI'Ilu..~ jaarljjbche

rins v_ de Gecharterde maatuhappjj
den gehonden. De S:UJ wu ateaJpUd
_ uur 'I'OOI'dat de TerpdviDJ _,' ••••
zou nemen. De toepnpu werdeo
be.Mkt om deu .troom "1Ul n::~:~~=Lsoren. Hondordou uudeelh.iudain
,ohouw niet hinnen komeD. lie ~
Aberoom &at voor. In den loop ..... aiia
aprnak aaide de hertog .dat hij seJoofdeliW
bij - keerpUDt gJkollien w.. in de Joti .. , ...
der maa:!,:~~' .De 1Jerumd. ~=:!:::~
de Bech 811 Mpboaaland .5:........
&ouden ruimacboot.. d. "erkeiul" ou ten diet.
Du, en nog interoat .p de achuJdb \f\!D'"
talen. De directeuren houden aich ~ertIaiCd
dat er goud in bet land .... in INltulbare hUe- '
veelbeden. 0.. IUd .... aangebroken 'I'oor' de .
maatllchapPli om een _rak~edeel te _
10 de ontwikkehng "ID het IaDd. eli olUtaII4.i,.
heden zullen ~Ieb .,oordoen ""elke de CIirektiI
sullen noodwen kapitaal In te .tek ... .,oor de
.pl!Ci:Je ontwikltellnlf. Het wu voor elK doel
en algemeen.. doelemden un de maatacba~
dat eene TermeenIeri.ng 'r&II kapitaal pYl'M
werd. Yoor'..guDde aeide de .,oorzIUer, dal
inl ..moWo Toor bet jaar, geëindird 31 :JJIUn,
de boogate .... ren nog ooil OD~vanpD. Hji p-
waagde In wd .prekende woorden en m de
warmst., termen 'O'!UI de energie, dooraicbi en
grootmoedtgheld van den beer Rbodea, CJ»
voorgeeteld zal ""orden als een dlreheqr.

De heer Beit bad geweigerd &ieb "erkieldlur
te .tellen wegen. -une b..langeD .,erbQnd .. aan
V:lSte1_ltti.ngen in l'raDaYaaI, maar hij had ap
grootmoedige wuzo ondernomen om wader 'Jer-
goedln¥. te 11'1LIrboreen de beUt 't'lW de __ te
uitgtfti! nn :lW.UOO aandeeleil tegen £2 per
aandeel. H!J maalcte WeD d" aanatelling bekend
1'1lIl air Sidney Sbipp&rd als direkt..ur du_ta
scbappv·

up heID .olgde waai Grey en die '-roes de
aantieelhouden 10 een wanne aana;nuJt an.
pe88ID1I8tU!CheToonlpellillgen te .,erw8!JN'IL De
contr:',le "an de kroon IDdlen behoorlj.ik ui...
oefend, wu een waarborg en bulp weien 'JOOl'
de wMtllCbappu: ma:u- het W8J! dnngetailDoodic
dat zoodamge contr,;le zou worden ui~ -'
door een man ..I. Oir Alfred Milner. die onder •.
"lIIdmg verbond DIet plaataellike kenDia, 'Je,.
kregen door penoonlllk .. oudeniuding.

'" er volgens werden ala direktea.ren gekosen
de bertog "an Abercorn; graaf Grey. lord Git.
ford. do heer Cau.ten. ,ur Siltney SblPpud, air
Rochefort MagUire en de beer Rbode&.

De heer Rhod6ll kwam to..n iD en werd luid. •
i<Y'1!'tJulcht toen hIJ .prak. Zune op ... tu.,
w... , lelde bil. dat wanneer Rhodesi. selfreaee-
rend gewonIen 'll'M. het geld. beateed .,oor de
verovenng ell ont", ikkellOg daarvan. een debeJa..
ture achuld moeet worden, daar bet niet recht-
vaardIg zou "'czen tegenoYer de eeratkolDelingen
ID het land ben w debiteeren met de t«ale kee-
ten van vero.,erlDg en ontw;l<keling. MeD had Dt:
een .t.aat van h.lve (.eml) zelfregeering ~
kregen. l)c bevollnnl! bezat ..e~· .
woordl,lflng door elektie. maar de _ ..
.chapP!l behield voor zicb de meerderbei4
der .temmon De maataehappu betaalde, d.-
halve had 'n het recht den toon aan t.e P-
Oe OOl'l!tezaak W!IAde IDkom.ten en ultga ....n te
doen o'l'6r1>enkomen. HU zon aan de haa!! se.
l'en ZICh bU het Kaapsehe tolverbond aan te
slUiten. Dit zou baar £IOU.OOU per jnar gey.....
HU noo aan de pohtiellllleht te vermincleren,
en ook de IDvordenng "an hntbelutinJ in Mt..
tabeleland le overwegen en .,en ~ op
drank. HII had een plan du Illtgnen eD inJrOm..
.ten te doen balanaeereD in achttleu maand ...
Voortgaande aelde de heer Rbodes ~ at i.
moelllJkbedfn in de Tran.na.t t~
moetlten worden aan het feit dat Enae1aebea
aldaar behandeld werden geluk .'J8II._
Zu zonden bliJven agiteereo totdat &iï bunne
rucbten ,erkregen. Britten 1II'I.nIJl /
luttgst.. menachen in de wereld BIJ lIOaCIea
DIet m.ten .oordat 'U hunne recbte.a "a
haddell. Dit WY bet keamerk "an dit.,. ,
lIeloofde abeolnut in Rbodeaia ala een ~.
land en wao zeker dat de aandeelhotidel'l
billUk inkomen zouden bebben voor }jUlI
H!i .telde "oor dat de rilkarel:cf"DlI _ _.'t...ll~,:,b!'(;l
pen om den IJl"Orweg ....D BulAwayo naar Tu.
gan~ te ,·erle.ageo. De kOOIten_den lijD
£3.000.000. lndl ..n de regeering niet _ ......
oorg wiJdo gU"un voor bet gebeel, dan lDochhii
.uJlu doen. voor bouderd muien te geltjk. ZuJé_
een spoorweg z"u ellldeluk de Kaap met'"
Herbert KI£CbIDer t.e Khartoum verbi.n4eD.
AI de .,ooratellea werden eenparig door de~

'Vergadering a.angcnamcn.
De heer Rbod6ll eprak Iaier de meDalbeD die

geen !.{>epog hadden ~'Vonden 'Van Gen kap
to.., onder .,,,,,1 geestdrift, eD eeD lICbare ~
hem juichende naar het wWor der Geobar.
torde.

Van internationaal belan4'!
LoNDElI, xl AI'IUL. - (Reuter.) - DeTil,,,, aegt dat de h..rkiezing ..... den beer

Rhodes eene zaak ia van internationale be-
langrukbeid. Het yoegt er bij dat "lien ~
hopen op de ver.,ulhna vali "UDeachlttereuclaiJt
Tooruihlchten.

VANRHYNSDORP.
(rall mr corrupcmdent.)

:10 April 1898•
l>e electie voor bot hoogerbui. ia DU?oorbjj.

Oom P,el .. dan ook berlro&&n,wunnede !it
bem gelukweDscb ..n. Jammer maar dai"IIIJ,
derde op de lUit van .temmen ia. Maar 100-
alo bIJ ID een brief aau uw blad achreef. hli ia
tevreden. daar bil meer naar de kwaliteit a.u
naar de k .... ntltelt. nu de .temmers klikt. Ik
ben seker dat all hU one onzen &iDIr"'-
bad. da.n w... bIJ ~er up do lij,... JI.Ur tot



; ,
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Een man du. verklaarde dat hll een broeder .. "" (Sp'" wl {.-lcf/"'''' Beschuldigde werd np nommers' (0 1 ""Iwl
Van hoofdrechter Oregoro ... kl kreeg gI.tereo (Il.WIr I.l.grammen ) Op vertrek. dig bevendeu eu tot 'U

f
jareu harden 1fUt:IJ., JDd een aan, al van beroert .. 10 de olraat en gevonuisd

.tlert bunreu J mmutcn Ur 1 ( Il nr \ TL MAFGELE fERD EEN liNDEEJ ENBEL ns TE Dims II[ III

e revr en me) JllD Moll MarktpielIJ 'liD
HOPE 10\\ N voornemeIl' binnar kort nao.r ~ ure pa te ver

trekk., alwaar ~U ""Dl~e Ula&lld~n denk,m door
te brei geil Ook stut de 4locbte~ van den beer
J I Je \ III r. J W V op Yerl,.. k naar Enge
land JIll li laar verd.r ID de rou.,ek lAl worden
"I,:,:eleld ~I"" Ko< sre de V,Il!dn werd altoo.
a. een go~'<lc IIUZ kant gekend eli ur 'alt nwt
run t tWlJfele" !tt" nog verd ere VOOrDItgang
III deze k~D.t zul I"aho

OVERZEESCH
11

C.ledun

Tabernakel afgebrand
I,

DE LASTERZAAK lIET \\1\\OunO HEDE~ \ERWA£HTL. "-0'" \ Krl - (f{ trr.) - De
lab.rnakel Tan del 1 eer "pU'1!~ll IS .f".1 rand

HOI £To," I; 21 All II -Eeoe vergadertng
opeeroepep door JrapllelU Maloolm werd gIIter
avond In de club gebouden zl/ndv bet doel het
OprIChteD vaD een &al1d".lenbeur. lo, Jj .petown
Dr De Jager bekleedde don v "'ruttCrltoel '"
een oecretaT~ werd a:lnge.teld I r I. B.kwau e
llAu.pruen werdeD gom;u,kt door den 'uorzlttcl
en de heeraa D,.IID t-ihepherd I otn rnë tz ell

andereD de btolangrl1kh61d un eene ....udeelen
beUTS &AJ;lIAx>nende 'oor bet rtiKulecrcn vali het
IWOP"D lIll verkooj)t'Il un clalmrecbt"n Zulk
"ene lurtC1tmg LOU vort rouwen InlJOe.emeIl uU
~e1dbeJeggeTS d..,r geheel ZUId Afrill:a en het

hilek bellCberm~1J Uct werd aan du hand
'en de regel. '311 tie -Jobannes! urg ""'u

Jeul"cuf1J aan te nemen \ u ri!5b~Hdd cl -st

u beer \ an Coller gesecondeerd door dcn
heer Short eeu aandecloubeurs IJ te TJChti:ll fe
Hopetown AIgemeelI a.aogll"'" Uil \ er'der be
sloten dat de voorzitter naar J obanlle.lllr ~ ..al
tolegrafoeren vrugende de regd. VUil Je aan
d"",lellbeu... Een cow tt werd gcY< rrnd voor
bet scrutlOeeren Tau voorgesteldo leden CU bét
werd aau dat cormté gelatelI een daturn te bepo
len voor eeu andera vergudcruig om het tOI( hema
ten '"lvoer te brengen

Hopeto .. n prllzeu II g zeer lJ ag "oldam
CJ umrechten zoor ferm Hechter 111 t t I Il uw
prospect wordeu verkoelt tt "'t'tl lU BI!.t1gu pr zen
Ut) neereu ArmMtroflg l' [I Lllr~r Z ID lit len
hier Mak~la"r IJI.tm rapporteert al. v Igt _
ILo< idarn no lj~ .1: 1so n I 1120 \\ ildeh 'lld,
Ioe" 110 ( .1:20 no t:l 1L 110 1><.1:_, uo 4
120 no 51 £:.1<1 no 1['\I.I: 12 no" :171 27~ •
2 -I Iii ll~ 1j(1 elk no 21 ti £7 110 .j I~ i
IJ" toe. rel Arm.trong en Cartor, er t re kk e J

IIlOrgcu na LT ILuoldam

Verkooplng van vastgoed

De

De aanstaande elektie
RekwIsitIe. den "eer J S ]If lraI. en dr

11uff man 'erzoekemle llCh bJ de aan. taande al
gemeens vcrkJe"'Ilg voor het lagerhUl8 verkh'
baar "" .wllen worden rond geloll jell en druk
geteekend Het 18 nOg met ",,.Joten .. ,.. 'net
Slr Pieter ~aure te doen I lopen maar lr lt«

KJ rake van ds " J du Toit te Hag" ZIch t
UI. me I met srr Pieter 'erkJeson..1.r te ..,£:JJen Pt'
I eer 111r1! heeft 'UI 1:ijJ of twee aan de PlUrl
do >rgebracht Z n I el ,ek zegt mt IJ ""' JD
verbar i met de I i.11IeUlcnt!i verloez ubCOMtec

DI \~!lHIK!\:\"(HI \1'i1"IIH
lltl KI

Een groote begrafenis

begrafenis 'IJ den beer 1\ illem ]I"", II

talr ,k I; ,gew._" IJd til me t minder dan I

, 19 len d, I I,kw,,!!"n I eli bow I' dat
le er l de lt aj~t!meeJJ ~eal h t wt!rd \l~
dra.gl!r~ aocurJcll J zonen '3n de n o rer ledene

t Een en ander

t \lrkudtgcv. rd e
"aut.1 men ...cl t Il WOOl Ie li ver l u t ie lt
doch Je ull'(lrng "a" zeer li' ik gH 1;;,1 k" er
den de en er lngt: lJ uden

Ve beer (;OIIIc!" du Pk"" .. met 'Unc ~ade
op een kUlerlJe te JohalJIle.Lurll en zal aa:
.stanT de week I au dr Paarl tlirugkeert.:r

~l.t Je gel ndho ! , In den heer r I R, lid
g"nt het 'cd heter I aclut 1.11een vecr uun dage I

aan het sa nator um te Ciaremor t vert oefd I ad
" , denkt echt, r ve r n 0 c~UIg(; dagen na lt he t
sa na ton u In te g~ll

Slot van de Paarl scherpschutters-
vereeniging

EL.EKTIE8.
Ijl JJJlh I)lhh IU'>!,

Vrijstaatsche
(Rcul r I :Jr! n

\ EI VOl' VA:\ \ I n( II I

Il

KA.AI'STAD

RONDGAAND HOF

,\ I

den "'ta..'l t."'pr
or gEt\ eer beT t

, I.. I werd 1 Je mu J I k.c h
Terga i r n~ ~ l jQ le rrn r :.1.a
"prolren De- te rmer ~a.'" bee n ~t... tt!
'pt.,.m dur het I.. heer 10 handen Jer r g.e
nUi ZuU II I.en -t.n le band werd g'~.'-(; j u
de dne betr kken par-t len de rcgccrltJ~ Ic
mlilllDdu.tTle en de !lalherle, .t<l< ker- I wdke
erkend werd al •• -en 1><laIJgbcbbelJd rart I af~l
yaard_igd.n moesten kIezen naar oe tj L [fe t;

tle m 0\ ~r ie b 1~1~ 1':tn MeDO'~rt"t nk )clJ~t tt'

b.I_n VII 'oo,."t~1 w ..rd [,erredlgelld g~
JOh'"

liet ronJ, aand hof werd dezen morgen (tl'tel I
all Ier In h<t mag .lrl8.tllhof geopend zl)nde de
ageer.",le rechter 'Ir Henn de "\ I III orM

\d.olruat .l )ol,.,rt verscheen YON de hoon

\lIHI I' '\~ EI) NIE

1 Isi e \\ j lletnee ee nc k.k.meld pleitte .clJlIJd g
aan Ix venv ermelde 1Jt,'f!chuldlglTll( ell werd tot
twaalf maanden harden arbeid veroordeeld

I H,p,n~Tl{ lf r r x

~[aLbll· Theunie een kleurlmg JIe thans
TO{ r OOII andere misdaad eeue gcvangenl",traf
van zes maanden )Ddergaat werd opgel racht
0<, de beschuldlglllg van hrand.t" btlDj! op
de pl&a.t8 '"&Il den hoor Be}cr. te (,root Draken
I'em Er .. art'n drie d.i1l'erent.e "-:huId1b'1ngen
~ heID (1) dat bU op 12 Yebl1lan 1!ht7

Oud ,.hO<lrn
I~ April I.. I~

Mllt"l

e v naar \ HItral
?1- 0\ rore naar ~ai jllnha~u
.. .J-DUl!\'Co'1lD C&;-it!c naar lustl av\!rul.

[LU" OK"
\1 r l-(Per kl,;:-raaf )-De T n!"b"el

,Ic 1 , 'ag te I lymout I .... n;rekom. n
,,- AI r I -( Irt legraaf )-De T nlagel Castle
vertrok. \Voen!rlagmor~1l om Il ur.a.n Madeira
op le Ultrel" De ClaD Mac4v .ortrok Woena.
~Qlor~ y~ LLYe-pool _ 4)pt.&i,
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