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MORRISON & CO., Plein Straat,
\, ,i'~l li orn hunne Pracbtige Vertooning
\ \\ I \ri ilter Goederen te komen inspekteeren.
I..~I' ':"i":l u I:,'stp waar-dr- tt'gf'n Je laal<l'UJ prijzen.

t ') 1'.":"" 1 :'1""' .: '.'lekets, Mantels. Waterproofs.
-, 1, ,1I.'r':<. \1"1.,),,, llre"'il'D. alle ~roott('u

! '''' ·,.'1 !I.c.:-"')\\'!",, Oll,!erkleedin!!. C{lr~etten:
·1 i '",. 1"'":<"!I\\'a:~r. \\ allen Tjalir-s, BlnU~H,

'I' .1 ·\,fl!!l:r'·",h,('lllhaarzen. Flan,>Ilt'n.llllilts,
1 lf \·!-,.lk'·Il":. J,,'.Iilt··l:t.kODI", enz.

': '' • :,,"."~A I 1 'ul i ro, :j'.! duim III :1. :11; duim 11;0
1" ,. '\ \;I! . .1, ,Yll:--

, , 1',-,:. !()('l!.'sf:tan n.p alle maanuelijksche re.
",', '. O-"lId u w (lrd"r ,11I't'kt aan

MORRISON & Co" Plein Straat, Kaapstad,

"! I' I:· "li: "11"''\1

H L'ECONOMIÓO
Fransche .K.oo);,ka.che1:s,
Vz.n£4 4s.

daarboven.
Steenkool en nout'tebraadea

-----
BRIFFAULT,

Fabrikant, Partis.
ao,

Zuid Afrikaansche Depot:

Stra.nd-straat,
Loop en Bree-straten.
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8ELANGRUKE
Publieke Verkooping .

Zeer.Kli_La,emIeHaye XOSTBARE :rLAA~SEri en
RN J LOSSE GOEDEREN,wIse _Goederen. TE'

.1I.lLllliSBLlt r.
~

PUBLIEKE \80MERSEf:OWEST.VERKOOPING
VA...~

I\,I: I~::,i,'n;t'!l'd,end, il bellOorlijk
) tJ;"lri Il' :..;d""t door d-u heer

\! \1 'i\\, ::-'11(1', dil' van
, .: --':Llt\'('I'1L!lIIc-I'l'n,zullen voor

Paarden, enz.Karren, Spiders, Tuigen,
DE ondergeteekende, verandering in zijn bezigheid wenachende te

maken" wegens. zijn gaan ~aar Salisbury, zal publiek doen ver.
koopcri aan zijne wonIng te Oranje Straat, Paarl,

Op DO~DERDAG, den 2Ssten dezer,
OM 10.45 URE PRECIES.

~:2 ,EersLeklas Codrest!eerde Paarden, allen paren, waaronder 2
Blaauw-Schlmmel Ht'ng,;ten, allen in zeer goede conditie. Voorts:
-+ Afslaan Tent Karrr-n, bijkans nieuw; 1 Buggy, do.; 1 Spider, nieuw;
1 Bll,S; :2 zl',s-pl~ts. Karrvu ; 4 paar Achter Tuigen, geel Engelsch lEder
met Zilvl'r en I latinum Beslag; ::! do. Zwarte; ~ paar gele do.; 1 al-
\':U11Scl1l'nAfdak; Yoermachines; Kribben; en wat nog meer zal wo den
aan gt' bod t' n, .

J~O. J. DE VILLIERS .

& CO'I A(slagers.

IJ'E Heer H. G. HENDRIKSZ, zijn
, ; .Plaats Brinksburg, te

Lo.a.tste Gift, aan Sir JAllES BlYE-
W~WHT nit de hand nrkocht heb-
bende, heeft de ondergeteekenden
geautoriseerd publiek: to verkoop en
op de Plaats zelve

OP

WOENSDAG, 4 MEr 1898.
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1.-Va.stgoed.
l'l':ll i,;:C; l'll gllridelfjk

,.', .i!l·!(_·~~'n ",' in }{ll'\)eek
-: '1 il, . IUt ""le vij:' groote Slaap-

Ldk:lltlli', lJbpells en
-, :,~';lllt'llc Ilnikllg'ebollwen,

"" ." 1!~t':l, \\aL~\;llhuis, Cll

~ ij, . ,",t,'\., ,.~';!.., ;,tIll'S iu goedL'
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.. __ ;''-'1'/ utlliuodlg j,";,

A. B. De vil liers 1 Paar extra goede Karpaarden
3 Merries, Jong, op de plaats aan.

g~teeld, waarvan 2 mak geleerd
zIJn

14 'l'rekbeeston, groot en zwaar,
extra vet en goed voor den
Slachter

3 .Melk Koeien
l;j Extra vette Varkens

100 l. " "Bokken en Per.
sische Schapen

2 Kapkarren op voeren, bijna
nieuw

1 Schotschkar do.
lOpen Kar do. do.
1 Extra Goede Wagen
3 Lloyds Schoffel Machines
Ploegen, Eggen, Graven, Vorken,

Pikken, Manden, enz., enz.
Vaa.ti1iBl'erk:;--&]s Stuk-

vaten, Kuipen, Balies, Wijn pomp,
Leggers, Pijpen, Vlootjes, Kelder.
gereedschap, enz., enz. _

3 Eersteklas Kranen,llot Wagen-
makershout.
Huisraad :-Het ga.

wane assortiment Voor-, Eet-, '.zit-,
en ~la.apkamer Meubelen, als Klee-
derkasten, Ledekanten, Stoelen, Aan-
zet en andere Tafels, Spiegels, Tapij-
ten, Schilderijen, Glas, A&rdewerk en
Keukengereedschap.
Eindelijk :-2:J Leggers

Wijn en 2 Leggers Brandewijn, en
wat verder ten verkoop zal worden
aangeboden.

Yerkooplng te beg!uen om tO Ul J.m.
P. 1. BOSIil &; ZOOI,!!alagers .

Stellenbosch, 14 AprirIS98.

I'aa rl, 1:2 .Ajl ril 1.:l~8.

WELLINGTON·

Publieke Verkooping
VA~

VASTE EN
Losse Goederen, Huisraad, enz. J

II. Levende Ha.ve,:.!;;:
I II: .i:: Ill''i:n Kurp:rankll (r'llillS)
; I: '. :-:1'1,:I~llDI·1 do, do,
1 [ '", .'dwl;'; Koe.
I I, .; \'al'k, Il nu-t .Jo1:gl'ns.
III. -_LosBe Goederen.

,-\I ..."'1 ; OP
lj·. : !',r~[I)l\\'agl'n LU .u\l\,h' order
I: .. U,laan Kapkar t)P veeren
I;". l\:I)'k:rl' (I]' vClTl'nll; plaats)

:.:: ,u' "\ctrtl'rtlligen
::: Ju. \' oor do.
! I ..,:, I!I T00ill

1 :0~ /.~d~~l'll

Woensdag, 27sten April,
Om II uur v.m.

e.k.,

DE om1er:I""c )..cnut.: zal J>uhliek doen wrkoopen op hovengemelden
datilill --

1 t~< (;t'l'l'l'J."ocLap
1 '1'1. l\af.

f: I l r:Jl'iIJk l'l'n LOl'VL;dlreid G
II ,r:r.rd, ln Ilat >enkr zullen l'k_;"ll teD dorpe 'Wellington, met het daaropstaande groot en

sntlisallt WoOnhtlis, met tltal en Wagenhuis annex, alsmede een 'vervoer-
\\':.:t:: your;:t'LracLt. baar Houten Huis.

l. Vie~ Kostbare Erven,

.\1. ~. :-;.\JTTS. If. Losse Goederen.J 'Ir, )~OOl':'ees Jr .. & Co., AJsbger::; .
\, '.'i , i\;dd""r, lII'I::-iRA.AD, hestaande:uit: Tafels, Stoelen, Ledekanten, Kasten, Kisten,

\1' l 1",' I 1Fig . (; las- en AarJewel'k, Keukengereedschap, en nog vele andere artikelen. ;LJII" '!)IIl·Y. 'j ulll'!, ~ ,".
te vcel om te lllddcn.

B. B. CAROLISSEN.

FAURE, VAN EYK & CO., Afslagers.PuLlieke Yerkooping .!f£
Publieke Verkooping.

H A N 0 V E R DE onder~de in zijn
• capaciteit als Tru.stee in den

Insolventen Boedel van PETRU8
JDHiliNES lIEIJN8, zal p~bliek doen
verkoopen ter plaAtse . .

DE onderf!t'tcekende daartoe gelast dool' den heer P. D. Dtj 'l'OIT Jr., Klein Pampoenkraal,
. zal pilbliek op.eilen op het nabij Porterville,

Paarl, L-i April, B~IS.

D 1-, und,'r"ett'l'k"lld,' l~) zijne
"'I'del!1 lt :,],; Trlhtl'L' in deu

1:."'\-"1,;1 Il BOl'dl'l \'<lll \11 flIILI.\'

\; II\! r, zal I.\d,Jiek dOl'n
\' .. :'r\_l)dl \1'; 1 !~.

PORTERVILLE,

DISTRI KT
PUBLIEKE VERKOOPING.

Iii II "da.!.!', ;~ )lei, lS!JS,
\

,r'" lIJUr~l'n~, de volgelllle
:' l C: LU"';l' GoederelI :- te Hanover;j OP

Vrijdag, den 29sten April, 1898,
te 10 uur 's morgena, de volgende

Losse Goederen:-
3 paar Achter Tuigcn
2 Ezels
2 Paarden (1 ruin en 1 merrie)

. 1 Bokwagen
lOpen Kar op veeren
2 Koeien '
3 Vaarzen
1 span Tuigen, "fomplée~--mêt .Kei.

ting en.Zwiogels . ~
5 Mudden du Toit'!~.;
3 " " (2de klas)

15 Hoenders
1 Bot.erkarn
4 Pikken
3 Ossen Vellen
1 Waterkar
1 Daisy &Uj Machine
1 Howaril's IJzeren Ploeg
2 dubbele-voor Ploegen .,,'
1 enkele-voor Ploeg

11 Varl«!ns, klein en groot
1 Os
1 Bul
4 .Mudden Haver

GOO Bavergerven
1 Naaimachine
7 Hooivorken
1 lot Graan Zakken
1 Kruiwagen
1 Drie ~.U-~umB Vat

V.,.¥.geworie sorteeriag Huis.raaa. ~Q.e -4it Stoelen, ~'afels,
Bedstedên;'én ~' erlrast.
K.eukenge schap: Potten,

Pannen, Emme Schotels, Borden,
enz. ,

~RTHlNlJS w. B}f_UTS,
. Eenig Trustee.

R. P. )(AI~, A.1hlager.
Porterville, ., ~
20 April, 1898.

Markt Plein,
1-/.,.·· i ,·lit in Erf ~u. 1, Blok

/, ::r": dl' c;l'lJOII\\-eDdaarop, l'll
_ ,~t re l'ortt'l'\-.llc. Ter-

"', liJd z~[ dl' hl'el' CII\I:I[';

IIJll ktl\'l' aand,'el ill
_-'-. _,.] l':'f ook laten vurkooj)en,

'.! dit Erf gl'legen is aan
[[ ,Id,r r:tat op "l'D Loek, en

i 13 1lll't dril' gl'i'!efelijkc
,1/1 n, biedt het l'l'n

n,ll'''eTl)r"id voor
': Il:l' ~'l'n~ hezigheid ,an

_: ',,(Jl'e Ih,1 bq:;-inlll'II.

ten tO ure v.m. op

den 14denZATERDAG, MEI, 1898.
De lIuur voor twee jaren. >an af den 14den Mei, 1898, van een

gedeelte vau dl' welbekende plaat,; Wacht- een-.Beetje,
distrikt Il anover, gToot omtrent 2,000 morgen, minstens. Op dit gedeelte
van \Vacht- l'en- Bel'tje, dat verhuurd zal worden, staan een groot en
gcriefiijk Woonhuis, Stallen, \Vagenhui!, en Buitenkamers, ;3 Kralen, eene
.\\ïjngaard van 1,:,1)0 stokken, en eeno groote Boomgaard, bevattende 12
Yer~chcidenl' :loorten vruchten. .lIet Veld is extra goed, en uitmuntend
voor allt-r1l'i we, groot en klein, bestaande uit Brak, Grus, Karroo en
Kopjesvdd; er is eell groo" dam op den .f3Tond,~n water en landerijen
YoO!'1·-, IIludden za"ll. De gellOele plaats IS omhelDd, en de heer DU TOfT
ollderill'emt el'no heining op te zotten om den verhuurden grond van zijn
alTI af te sluilt'n.

lildil'll el'lligeeu de plaat~ wenscht to inspecteeron kan hij of op
Elliot ::-iIdiltg, lu milluten l'ljden:l van ue plaat,;, of op De .Aar ~t£tie,-W
rlliulltell rijden;, van ril' pl;t;lt~, wet Jeu trl'in komen.

1h' plaat,.; i~ l,chnd al" l'ell van de beste illidit distrikt, en Huurders
Ilt'bbeu uu l'elle bijzondere kaus,

':~l tn Keukengereedschap.

/ ;', II Bnl."ll'dc
,]".

I., ':,J

,h 11'11

I,:' ,,[IIILuIll
i ' VILLIERS,deB. Afslagers.

J,'" 1];1'!I'n1"ll'Wl'l'k
lIanO\'l'r, ].-< April, }'-.98,

J ~ ...

I! 'I, I' '__'c, l'fl Kl'lL'n
I{:I<, f>_; I

Eone Alg-enlcenc Verg-adering van AFRIKAAN-
DEHS in NUlnaqualand zal gehouden worden
te '!\_oets (Bowesdorp), op 'VOENSDAO, den
:2."Jsten ~Iej, 18D8, ten einue Parlementaire
Kandidaten te benOenleJl, enz., voor de aan-
staande Electie van het Lagerhuis.

Onder voorzitterschap van <len Bond.
Op last,

J. STUDER, Jr.

" ~- ". ·,:il\l:-: \\. :-:\11'']';--;,
1-:t !lIg Tl'lI~tl'L',

np'. MALAN, Afslager.

.:'.':' l'i. l 1"J~ •

KLEIN DRAKENSTEIN.

J!.£..•• ~

~

._...

STELLENBOS'oH.Belangrijke Verkooping
BELANGRIJKE

Publieke VerkoopingVAN ZEER

lEER KOSTBAAR
LEVK\DE HAYE en

LOSSE GOEDEREN.

DE Heer GlOUGE WUIGl:RY, zijn
Plaats "Seven Rivers," gelagen

EteBanhoek, dist. Stellenbosch, nitDondergeteekende, daartoe begunstigd door Mej. de 'Y cd. Joz. D. de hallil verkocht hebbende. hooft
Jonaenr, zullen publiek Verkoopen op dI e ondergeteekenden geautoriseerd

publiek te verkoop.n jp de Plaate
zelve, op

Maandag, 2 Mei, 1898.
Levende Have, en"l

2 Paren eerste-klas 'I'rekpaarden.
1 Paar do. Voor Paarden

(allen Rij-paarden)
:3 Koeien,
1 Lot \' arkens, 1 Lot Pluimvee.
1 Licl~t Wagl:'ntje op voeren, bijna

WOENSD~~G, 27
OlD. .0 uur preoies.

DEZER ,

i do.
do.

do.
do.
do.

I.-De woon-plaats genaamd Languedoo, gelegen te
Klein Drakenstein, omtrent t uur van Lady Grey Station; met het
daarop staande, suffisante welingerichte woonhuis, kelder met groote
cement dopgatcn, Wagenhuis, Bedienden vertrekken, allen in zeer
goeden staat van reperatie, onder stroodaken; voorzien met loopend
water, het geheel jaar door, en 2 groote vangdam men ; beplant met circa
350 soorten Vruchtboomen, en circa 90,000 wijngaard stokken, bijkans
geen phylloxera, echter reeds beplant met eenige Honderden Amen-
kaansche stokken, en een groot Dennen bosch, jaarlijks een groote winst
gevende; de Plaats is hoog gelegen en heeft een zeer schoon uitzicht,

2.-de Veeplaats. gelegen te Dutoitskloof, groot circa 1775 morgen,
bijzonder geschikt voor groot en klein Veo en zeer gezond. Vee weide,
met de daarop staande kralen en een kleine Cottage; met volop loopend
water grootelijks voorzien. Waarlijk een zeldzame kans voor Specula-
teurs en anderen.

meuw.
1 Schotsel. Kar, do.
1Afslaan Kapkar, do.
1 Puur A.I. Zwart Tuigen met

Korer'en hes Ing (Engelsche
maak ).

1 Lot Tuir-en .
4- Zadels, enz , enz.

Boerdl'!'ijg'eref'usdIlIP :
Ploegen, Eggcn, Cultivators.

Graven, Pikken, Vorken, enz., { lot
Timmerman's Gereedschap, 1 lot
Hout.

Vaarwerk :
JO Stukvaten, (; Kuipen, 1 lot]

Drill ven Balies, enz., 1 groote Wijn
Pers, 1 do. Cider Pers, 1 Druiven
Molen, 2 Brandewijns Ketels, elU.

Huisraad:
lIet gewone assortiment Voor.,:

Eet-, Zit- en Slaapkamer Meubelen,
als Bedroom SuitR.s, Kasten, Bedden,
TUJJijten, Schilderijen, enz.

2 Groote Persian Tapijten, eerste
klM, 1 Piano, "Upright Grand, bij
CollaI'd &: Collard ", bijna nieuw.
1 Pracbtige Teleskoop op tri~.
1 do. Microskoop (bIj Ver'!
of Paris), 1 lot kostbare Boeken.

LOSSE GOEDEREN:
Kelder gereedschap, enz., 7 zevenleggers stukvaten, 7 zes leggers kuipen,
4 'pijpen, 2 azijn leggers, 1 wijnpomp en leiders, 3 Balies, 1 Persmachine,
Kranen, Trechters, 1 Voermachine, 1 Wagen op veeren met kafbok,
1 Buggy, 1 Schotsche Kar, 1 Kapkar, 1 span zeiltjes, 1 paar Tuigen,
1 plannet ploeg, 1 dubbelvoor Wijngaard do., 1 lot stellages, 2 Brande-
wijns ketels met toebehoorena, 2 ladders, 1 lot manden, 1 do Vruchten
Vaten, 1lot gezaagde planken, 1 lot Boerderij gereedschap. Het gewo!Je
Assortiment Huisraad, waaronder 1 kabinet met zilverren beslag,
Kt)ukengereedschap, Glas en Aardewerk.

VEE:
.2 Paar KarpaardelI, 5 oprechte Koeien. [) do Vaarzeu, tJO Ossen,

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

~
de Wed. JOZ. D. JOUBERT.

H. J. 'CYS, Lichte~nrg,
P.O. Durbanville •

, A. B. Villiers Co., Afslagers.De

TANDHEELKUNDIGE, KENNlSGEVING. Eindelijk:
20 Mudden Uien, 12 do. Mielies,

Amandels, Boonen. enz., enz.
En wat er meer ten verkoop zal

worden aangeboden.
rer/.:onpt:lI!l le brgl'lIl1l'a om lÓ !tur V.IlI.

DE HEER JOHN J. JOHNSTON, L.O·.S.,
Tand.a.rt. van Adderley Straat.

Kan in de Zij-kamer der Drill Zaal te Wellington van af MAANDAG
den 25sten tot ZATERDAG den 30sten April, worden geconsulteerd.

P. J. BOSJrUN & ZOON, AfBl&gers.
Stellenbosch, April 1898.

WELLINGTON .
Belangrijke Publieke YerkoopiDg.

OP
Woensdag. 27 April, 1898,
's Namiddags precies, om 2 ure,

ZAL de ondergeteekende die zijne
~ plaats uit de hand verkocht
heeft publiek doen verkoopen aan
zijn wOlling te

BLAAUW VALLEI

ONS PARLEMENT, 1898.
AANGEMOEPIGD door de ondersteuning die ~>Dze uitgave van

een Hollandache " Hanaa.:rcl" van de Jongste Parlement •
aire Sessie heeft erlangd, hebben":j besloten eene soortgelijke uitgave
voor de Sessie van 18~8 uit te geven; .

Die inteekenaren van On. Weekblad dienen or op
te letten dat de bladzijden van On. Weekblad gedurend,e
de Sessie in ongebroken volgorde worden a&ngenommerd, en dat aan t
einde der Bessie een volledige bladwijzer zal worden gegeven, zoodat de
bewaarders van de Parlementaire nnmmers van On. Week-
blad tegelijk een 6'Hanaard " zullen bebben.

Daar de oplaag geregeld moet worden naar het getal der aan-
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurges~ld, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag voor de bestellmg met

.~;

..Aan V.AN DE SI-NOT DH rILLIERS & Co.; Beperkt#
KAAPSTAD. ,. ,.i

Gelieve hiernev'3ns te vinde)l de som 'L·an·.. 'V'" .sJLillings, en mij
daq.rnoor per t te zenden, na aflooji rI,'T SCssie, een ezemplcw j'

l,)(l1~ 'lOKS PABLEKn", 1898,"

Geadresseerd aall§ t ., " " ,. , ..

§ - ..

De volgende goederen-

4 Stnkvaten van (j en 7 Leggers, 7
Pijpen, 1 Brandewijn Ketel oom-
pleet, 1 Trap en Onderbalie, 1 Pere
.Machine, Trechters, Emmers, Man.
den. .-,_-~
>1. VOORTS:
2 Kl Ka~n~ (1 Afslaan Kap), t
Open do. (op Veeren) •. 1,~hte
Wagen met Kafbok 4eeren, 2 paar
Achter Tuigen, 1 paar Voor Tu4Nn,
1 span Trekgoed voor lIJ 0S;en, 25
Stellages, 1 Ploeg, 1 lot Zweep
Stokken, 1 Voer Machine. 1 Trek.
zaag, 1 Dmiven Zed, ij Zeisen, 1
Cultivator;1. tichrocf, l'Cn lot Graven,
Pikken, enz., enz.

VERDER:
2 l'aar geschikte Kar Paarden, 3
melkgevende Koeien, 12 mooio
Varkens.
EX_DBLJ:JK. :

liet gewónë assortiment Hllisraad,
en wat verder zal aan~eboden word.

·Vtil iu MJj lndien per trein ol t.l KaAp,t.d, :0 Indi~n per I"",t l·rotaD;;-!.
tVul in Ini. III pon, 0{ laat ooin",,'uld indien te Kaal"t.ad ,erlangd.
,V uI in YOllen naam en adres.

:J. D. CAI~T'VRIC+II11 S~ CO., .•
GLAS- EN PORCELEIN- r,1AGAZIJN,
~..lj ADDERLEY EN(?r~\_RLn{GSTRATEN.
• ". ,<I'- ~

\""~;:::.

E·;:ET. _,f Ontbijt-, en:Theeservies, Toiletartikelcu en alle soorten .\r.n~e-
werk in groote keute.

. Hang- en TafellampelI, Yloerlampcn yo.-.r(,1('': ?Or;;:l:1JCr,Taf;:lrnc."(,;l
enJantasi.e- artikelen en allo IIUlSho\ld·lk:l~,'I:i,:;';,lt' :'.':' r _

. Verzilverde en Fantasio Goederen. ge.;cL,k: YOI,r J !.~Jt].,'i',of \ C'l'p:lr-

~resenten cën Specialiteit. J'li"t ontYa.ll',;c:l e8:l I..Jinc; nn 11l1:l
Ipocialo Port.

I "VICTORIAN 'VATER-\VIIITE OIL."
! li....;.. . 150"6 VUURPROEF,. - ~
IN .PATPTE "FAUdET ,NOZZLEn EN KANNE!i.
.~".:~_~j ~,D~~~TJ QlJi IN DjI \lA.BK:.-.

en .
,.~ ... J. J, HAUPTf'LET8CH.

_______ __c_

Weggeloop en
OP den 4den April een donker-

bruin ruin Paard omtrent 4
jaar ~ud, een paar merken op de rib
en v'JOrkop. Zij bij wien het moge
aankomen gelievl'n kennis te geven
en onkosten te vermeltien aan den
eigenaar.

.,



\

"

.I

,«

"";2~=-""A~C~C~O~~::::=~-rT~""C:::::-O~R~·"~':a:;;'~S;;::~I:sr~r.!~~I~,~,.~~~~~~~lftJl~!!~!=;ic,[i;";~_'~-~~/,~~'_"'I De .Bont i, de lIt.,te Bak-poede;
V .._"_' , " , ' ,,.... -.-.. 4ié bt~lId U. ,Werkelijl:o proef.

OF THE ,> ,.';,;' 1 <.:,,:':~';:. J!JlOAJ8"1A··,mcn.l;,.O JUNi OF-',THE . _.\ MmiDgt.'1I toonea Uilt zij een-derde

·Division~!rth.S2.~~~~~~!ne2!~!t~rlbasd~; ~:~~(,~~Umcil'(of1an, RhijnsdorpJ 1 -- ;~f~-
,I.,,,, h",,~ .lu~,b· '.;,~.;~~;;.;;:r()i~B'lJt,.y'-; ~ ~ Deo.ember:.J.~~- BAK-

POEDER,
ABSOLUUT ZUIYER.
De eenige Bak-poeder die niet door
,weeragesteldheid aa~gedaa.n wordt..
Blijft ftrICh en van volle kracht

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

Royal Baking Powder Co"
NEW YORK. u.s.A.

,
To B&lance
" General ~te--

Arre,,'" ,..

£
~,116

Main
Rcsda.
8. d.
4 n]

Other
Ro.ds, &e.
e s. d,
o 0 0

'I" ,.e~.' d. .,r,.. 1":'
.. I 81 0" (I

61 8 ~ ISO' ~".'~
I

10 0 0' 20 9.,.,~
J\ I

Kala
u-t.

6, IJ. a
O 0 0

, )(alaB.oWOther~l,

" I. IL £, s, d.
52 5' 1 0 0 0

Total.

£ I. d.
1,631 2 3

Total .

£, I. d-
O 0 0

By Balane&-
" Salaries of Seere-

taty, Auditon and
&II otber Officen ...
Paymeute to Mvm·
ben of the Council
Maintenanee and Be-
pair of M&iu Roada
and Darna thereon
Ordinary Main Bda.

Main Roads )
Mountain Pallli' 5

rIO Construcrion, Main-
tenance. Repair and
lm provement of Di-
visional Roada and
Dams thereau - ...

" Other Payments, viz. ;
PODud, SS 9 9 :ss 9 9

DE welbekende Plaats x lE rwr
UIT\'LrGT (Basterdsfou.

-tein) is uit de Land t.., koop,
Nieuwe Uitvlug-t is 12,:)111) morgen
groot en is g Jegl'n dril' ur en van
het. Dorp Caruarvou. lipt hieft
twee Opstallen met )r\:Iidehjke
Woonhuizen, Stallen, Wa.gCublllU'n,
en wat nog verder op een lx-hoor.
lijke werf behoort te zijn. Een ran
de sterkste Fonteinen is op deze
plaats. De LaJ1den en Tuinen wor·
den door deze Fontein benat, en de
Eigenaar wint ieder jil ar honderd
en meer mudden graan "an af de
Landen. Op deze Plaats locpen
ook een groot getal Struisvogels
die ook een middel "an inkomsten
zijn.

Een groot ge<ieeltc van den Koop"
schat kan voor altijd op verband
blijven en de balans op gt'lIlakkt;.
lijke termen afbetaald worden ..

De Eigenaar, de heer F. H.
van der W esthuizen, wl'gen~ zieke-
lijke omst.a.ndigheden, is van jJlan
om op het dorp te komen WODen,
anders sou hij nipt de Plaats ,,-ill~1l
verkoopen.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bij den' EiKenanr, P.O, Car-
narron, of dij den ondergeteekende.

S, CORNELIUS.
Carnarvon, 1(j April, 18'J8.

160 2 (j~
736 Il :.!

31~.
I

68 IS 0

10 0 0
Current

25 0 0

BENOODIGD,

25 0 0H Tol ls un llain and
Di-ruuOIl111 B,pu,J:-.
Other &mrct_·::-; vf

H.eVt'Due.Vll.-

Certihcate.
1)01( Tax
~..I..s
Pound ...
Inler ....1

O.erdn.,.n f-;"lancc8 ou
other Roads... 10 II 0

Hi io 0 90 0 0 237 ID 0

'4 6 :\
J.~ 8 (l

o i ti

I 12

8 I:.? 6
18 H 0
o 1,') 0
i 1~I 9
15 4 l}

-i li "
I, (I U
U 6
~ cl !ill
7 Il li,

.) ~j 1 ti ~
Ui

193 16 2
296 17 8 o 0 0 93 6 9

I
.. t.... 1·

o 0 0 588 11 , :i88 H,· ~

o 0 06(J:! 10 7t • Uit de Hand te Koop,28 2 il

o 7 0 '~U'· 0
o 0 lO! "0 I 1"'9
:~ 17 Ijl"i 1 0 0
14 9 4i 28,18 9

o 7 0
o 0 lot
3 2 6

Hr :) 4!
Cvmmiuions
Sundriee ...
St.ationery ...
Dog Tu Commi.-

"on (J 0 0,
Office RtJnt 5 J(J 0

" Balance on Main Rd». 2,13.J 14 h'l
" Balance on Account

o 0 0 125 14 0

2 lf, 0
li I i 6
7 4 9

, ,_-" o 0 0 2]6 0

~ ~~ ~ r ~ I~ ~
'10 .()
11'00
U' O,P

t io 0
to 10 0
o 0 0

-'
r

o 0 0
13 8 :.

Deficiency Proceed.
P. &1" ._.

Interest
lustaJmeDt OD GOT'

eruumeut Loan •••
Yine •••
Refand

" Balances on Main and
other Road8

" Balance on Account,
viz. :-ln Bank ...

In Chest _.• -------

I -

o IQ 0
1:\ li 4

o In 0
26 II~ 9viz. :

III illlnM; .cO o 0 0 o 0 0 1,531, , •
I' ~, , :" "'<.J:

-------------------- ....- 22 11 3
o 0 0
o 0 0

22 Il 3
o 4 0
OH 8

4.) 2 (;
o 4 0
o 14 !l

o 0 0

£2,7:.!613 5; 1,173 li li2,81! 17 ,Total

:il ;

We hereby rtrtify (I) t nat we havo e ramined the ..hove account of the Receipt. and Paymente of the Diviaiona] Couoil
of Stelleuhc,,,,-h fc'r Ihe half-year ended Jl December, lil~li, (ii) tba.t ( ..nbject to parbj\raph t: hf'reof) it is supported 'by pro'per
vouch er~ . (II" I II,al .. '" far Il" Wl' CUU •• CCI't""" I he n'l'cipts t ln-rein pntered are the only "urns ...hich have been received 4w'ing I.he
period stat ed , (If) tbat ,he er peud iture 18 luwfu l an.l in 8.Ccnrd"nce with Votes, Resolutious and Contras-ta of th~ Council : ( ..) tbat
W~ ha d.xa l lowed t b" sum d " " for 1"' 01" stated III the annexed Rapport: (rI) tbat the balance (.'Owns" of .. _ , .
in the hauds of t he Treasurer (which WIL. actual ly produced to I" 00 the 18 .. , in the deuorninetioae All lliated eo the
Fonn t' \ .\..",A I. a ud of a credit balance of Cl,;'JI 4 s. 4.1. in the Standard Hank a t Stellenbosch, and (vii) wtl fartber eerWy'tbat
.. e have e xam ined the Statement of Asset» and Liabrlit ies uf the said Council for the balf-year, tha.t it agree8 with l1IIe ledger,
a.nd is, KO far a..' we call ascertain. correct iu every respect.

·1 -., i II I boo 270 I' 3

o 0 0
o 0 0

000000
o 0 0 12i 16 2

Total ••• £3.)4 10, 4 46s 3 6 62[> S 4
j'h I

. We he~hy certify (i) thl\t we:b.ve examined the above IIccouat of the .Receipl.8 and P~yment8 of the. Diviaiol"&1 Council of
V~ Rhfll'a:H9'1' for the half.yel\l"etlllOd Sht December, 1897, (ii) that ("nhJect to p&ra.graph lJ hereof) lt 18 supported hy proper
:ro'rhBn; (K') that. 60 far o.s we r~,~crta.in, the receipts therein entered are the only 8,:"m8 whic~- have been received d~rl~g
tbe period stated: (ir) that the es.rnditDr8 -W lawful lUId in accordance 1V1tb VotelI, Resolution" and Contracta of the Council , ( )
thal "e have disl~lIowed the sum 0 , Jl' for H&IIOJlII stated in the annexed Report; (nl that ~lae balance co~.t_e of
£164 13.~ !lt\- :'. the h ..nds (lf the Treasarer (which 11'&11 aetually produced to UI on the 2()th Febru&ry, 1897,10 the denommaLlons
aa~~on.th~FormC.A.4SA),&ndora<;.feditbalauccof ID the .... BlUlk.at .

and (rii) 11'11 ftU'thtor (leJ1,ily that we bave c:lBoIIlined the Statement ,!f AeseI.8 and Liabil itiea of the II&ld Council for the
lut half.,.elU\ that it ngt'\'es with the ledger,~' ia, 80 far &li we can IWlcertalD, cOITeCt IU every respect.

- IC. A. PENTZ, } A dito
G. DRf;YER. u I","".

(Sgd.) EDWARD BOWER,
S, BRINK, IAuditors.

I, I'", 1l"Tl:: II 1', IH. dohen,l,y rertif:·.nntler th~ provi.i"nRof Secti()n~ of Act~:.! ofl~88. th .. t the above iR.
trae dn.! ,·"ITI,,·t ,11\11'[lIt'nl (Jf DI)' '\C'\'Ollllt a.' Treasurer "f the Di e isional Con neil (Jf :-:telielll'o~ch fur t he half-year ended ~tat
December. !'~'7, ~nJ t hat ti,e balance I> ,t' dl'tad",} on the annexed form CA, 45 A, '

(Sgd.) PALL D. l'LC\"ER, Treasurer.

(Sl.;d) r. E. SCHOLT7,
Allowed U} the CUlll:cil on the r;dl day of Ap ril. IP!!8.

(Sgd.) FRANK HF.HOLD, Chairman,

.Yap Rhyl1:~dorp, 2:)th Fe~y, 18!l8.
J. PI,TU AI'nIH:> VAN Zn. ~'hereby certify, unuer tbe provi~ion8 of Section 2 of Act :I:.?of 11'88, that the above iM a trut:'

and cor-rect ,t"lement of my ~ccount as Treasurer of the Divieional Oonncil of Van Bbyn's Dorp for the .half-year ended 3ht
December ltltfl, .. ud Utllt lihe balnuce is II.S detailed on the annexed Form C.A 'il A.

LOOP,ENDE REKENING
VAN DEN

Afdeelingsraad Stellenbosch, BE~. DOODS.

P. A. V AN ZYL, Tressnrer.:(Sgd )

(SJ:'(i.)

(Sgd.)

van S~nod before me, as witncs., thia 11th ddJ of Ma.rch, 1898.

~ainiD.ed ,an!i ..110"'00 by tl.w Council on the 11th day of Ma.roh, 1898.Voor het Halfjaar geeindigd 31 December 1897. A. BAM, Cuairman.

Aan Bouwmeesters
Aan Dal ..ns-

.I, ndere
!l('JiJW('gCD, "-egen. en'.

£.rl £ • .1 £
21,1; III IJ II 0 163 I " J

Andel'eHoofdwegen, Tol.&41.Wegen, OWl'"

£ s, d. £ B. d. t I. d:
o 0 0 ~.s 2 8i 0 0 0

BENOODIGD,Gehuwd Onderwijzer'
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dist. Pot-

chefstroom. Z.A.R.

SALARIS, de inkomsten der
school, gewaarborgd op min-

8ten8 £15 per maand, met vrije
'Woning.

Applicaties zullen door den on-
dergeteekende ingewacht worden
tot den 15den Juni.

Applicanwn moeten in bezit zijn
van lilde klaese Onderwijzers acw
Z.A.R., of O.V_S., of K.K.' Geen
aanvallings examen af te leggen.

M_ L. I"ICK,
V.D.M.

ROHDGAAHDE OHDER1nJZERTotanI.

DE som "an vijlen tWlllti;! ponden
I'tg, zal f!l')!I'\'l'n wordrn \'UJr

een plan ('Il ="p('Cifieatiën duor de
Bouw-( 'ommi~!'\Il' )!ul'dgekellrd, \"oor
de N. G. (; ..IDI'(lDte to Petrll,j,('r~,
O.V.~. Bijwndl':-l,rd(1l kIllIlJlIJl'IJ
den ondergell·~·kende ,-erllOmf>1lwor·
don, nan wien g\'z('gde planneD ell
specificatiën hinnen zee wehn
moeten toegewnden worden.

W. ROBERTSO~,
Voorzitter df'n BOil\\' COtJ11JII~sie •

Petrllshurg,
11dl'1l April 1>,~Ii<.

e. d. nr
Per Balana-«

Salarissen van Soera-
taris, Audi1.t!uren en
alle andere Beamh·
teo ...

.. Betaling aa:J Raads·
leden

.. Maken, Onderhoud
en It"paratie van
HoofJw,,!!,en ,·n
!Jammen daarop,
Gewone Hoo(dw ..•
l<"n
Bl·r!.!:Pa- ..
~!aken, Onderhoud,
Reparatie en Ver-
betering vllonAfdee-
lin~ .. egen en Dam-
men daarop ...
Andere ei t gaven -
~dluttl'n
Cl)mmi"~ipJZeldt'n ..
_A.nrl..re l7it,.avcn .'.
Hc'hriJfcnateriaal
H"ndeul,.,1 ... li cl g

Commilixitj
Kantoor HUDI'

.. BRlan"en op H,",fd
Wegen 2133 li 101

.. Balan! op rekenin,..
t.W. -In de Baok U 0 0

VOOR Victoria Grove School,
eene Hulps-Onderwijzeres,

bekwaam voor de hoogere vakken
van'onderwijs, met getuigschrift van
Middle-klasse ; en eene Hulp-Onder-
wijzeres, met getuigschriften van
lIlde klasse, Hollandsch en Hand-
",erk. Applicanten verbinden zich
voor ten minste drie jaren. Het
werk begint met Juli aanstaande.
Balaris £100 per jaar. Applicaties
m~t getuigschrifwn moeten gewn-
den worden aan den onderget.eeken-
de tot op den lbden Mei e.k.

D. HEESE,
Voorzitter.

Riversdale, 16 April, 1898. .,
EEN Man die de Talmkbol'rdcMJ

verstaat, gehuwd ur ongehulld.
Moet schrifteliJk aanzoek J()€ll.

IL nrPERTI,
Klein D<l~sellUeq.!',

P 0 Kalru;baatlkrd.al :::;UtJt'.

3} ~O
ONDERWIJZERES

BENOODIGD TE

Springfontein, wijk Modder-
rivier,

(CiiCA DRl1l. • ~UJJ.L" VAN, WI!i'DSORTON

~A~.

APPLIC.ATIE:::; voor bo\"cnge-
noemde betrekking, vilrgezeld

van de bij de wot - vere18chte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed Redrag, van de laaLst.c School-
commiesie en frodikant Waar appli-
cant werkzaam was, eo van lid-
IllMts~ap .' e~ner l'rbtestantsche
Kel'1c, .lullen door deo onder.getoo-
kêlHfe in~wacht wvr:dc'Q.. tot .op 20
Mei. e_k. II

.' Vfet~~eden te. beginnl'n.~
~dig-fllogelijll:. " .. :

$kIIlr1S £120 per jaar, en - de
Schoolgel~D.

BillijIre reiSkosteu, ~£d door
kwitanties1lu,Uen vergoed worden.

Alléeu. ongehuwde persooenzullen
in a.a.nIIJ!n'IP~ genotMn' worden.
N.B.-De, geslaagde allplicant

ql~t I\@ ,voorzien Van ~ pl'ldé'r'-
wijzers -2de klas spoorweg eert.)fi-
éaa't, om tegen halfp,rij8 te reizen

F. W. C; \'AN NIEKERK,
Seo. Sen. Com_

P. K. OsIOrd ein, dist. Boshof.
~ 4pljl, :l~a. ,

llK~!$Ai'$K OMDKIlWIi~ERES
BENOOQ1Gtk- ..

;P .0. J onkerwa.ter,
Dist. Prieska,

14den April, 1898.
-=-------_._---------
LIE'PU;ENAS HEN ALLEN.

MGGIVERN & HENRY

" AJ!.{cl!l~t·ne nt_~l.l,l,·
t in;;:-:\.cll t~l1itall i.:tt

.. _\lóclUcene Lovf,ell'
de ...

.. TI,llen op H,~)fd er;
. Afdt't·iiu6'""S~-(>~en ...
., Anden~ Hrnllnen

vau I"komsten
Cert,ti kat~n
Il.'nd"benl ....t inl.;
\' el'le()0l"n~~1l -
Srhul"elJen
J ntere,r

Overtrokken Hal.oseu
op Illld~re 'Y,!>en ,'.

7 i3(j 3 2 (ja 15 0 61 8 4 130 3 4

10 0 0 10 0 0 20 0 0l~i 10 0 ~O 0 0 23; 10 0

f,. 12 t;
il 18 H
u IS 0
~ 1~l 9

I;' 4 lj

~ I~ ;1
(l 1 ~ .~
o ; I;
:.! \) lul

l~ l11

4- ti ;)
I) \) 0
() -; t;
~ : j 1 [,-~

1:: l'~

OOQ.:u'aJo
u 0 0 ,~O 13 lO

.1( c- .
., ~

jiJ lG 2
:.!vt! 17 S

Hoek va" Pieln en St r. S'rJ(t:~1
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PotQhefstroom,

April 5, 1898.--------
BENOODIGD.il n 0

:, II) U
4 10 I)

ii lO 0
4 10 0
II 0 0

o 0 0

BENOODIGD.
Assistente voor de Armen
School ten dorpe Ficksburg.EEN onderwijzeres op een Boeren·

plaats in het Distrikt, be-
kwaam om ondcrwÏjll in Hollandsch,
En~Isch, Muziek en Handwerk aan
4 kinderen te geven.

Salaris £40 PeT annum and vrije
logies.

Applicatiën zullen door den onder-
geteekende ingewacht worden tot
den 20sten Mei.

Werkzaamheden na de Juni
vacantie te beginnen.

P. v. d. WE~THUIZEN,
Secretaris.

o 0 0

McGivern & Henry.

o 0 0 I~:H 4 4

---- ----- ----- ----------
Tot&l\l ... £:l7:l6 IJ ~; IliB li J12812 17 ,

APPLICATIES voor bove:)- -- --------- ----,-

genoemde betrekking, verg~ DAME Szeld van de bij de wet vereisehte
getuigschriften van bekwaamheid,
good gedrag, van de laatate School-
commissie en Predikant waar Appli-.
cante werkzaam was, en van lidmaat- 'Vanneer ~ijUwe koop-
schap eener Prowst'Ultsche Kerk,
zullen door den ondergeteekende
ingewacht worden oot op 23 Mei,
e.k.

Werkzaamheden w beginneu zoo GEDE~K AAN DlT FnT.~
spoedig mogelijk_

Salaris £75 per jaar.
Billijke reiskosten gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B. - Degeslaagde applicante

moet zic\;l voorzien van een
onderwijzers spoorweg certifika&t, Zijn bekend in Klllil'stall \1'(lr ~.'D.

om tegen halfprijs te reizen.
M. FOC'RIE,

Wd. Sec. Sch. Com.
Tegen em LAGEN PRIJS.

"-'I ,·,·rllh,·p'·rI'lI nl1t< ,1~7.en (, I "I"t WIJ h.wen.,tMII,]" Rekening van Ontvllnli"'ten pn l'itgaven van den Afde~lingn'aad van
8tellenh,,~,,}l. vc" 'I' het halfjaar ):c.',IIJ'gd :\ I I leceucI '..,' 1";cl; hebben naJll',ie,~ ,: \ ,i) d ..t (onderworpen n"n pat1lgranf t· hiervan) de-
~elve ch'r I,~h""rl, rk .. he" 'j"tukken L;""t<.."fcl "; (I" I dat, Ire ZO,) \'er II.!. WIJ kunnen "ernpmcn, de ontvf'ngsltm daarin aangetee-
kend de L'CIII:~ _"IIImen Zijll L;.,dlu-enrle ,::"meld tijdperk ontvangen; (ir) dl\t de llitl{lLAf wettig en overeenkom.,tig At.emmeu, &so·
lutie. PU (','"lmcl"11 ,."" d"n H""d i,_, (c') dill wij Iller h"hl n tOtl).,rell\ten eie som \'I\n om redenen gempld in neveDs-
gaand J{,'],~<)rt , ('" ) Jal de nalan" nit '" ". ,lU h ..nden ,"IIn ~en The,,,urier b;"~t (hetwelk aan on. werkelijk: YOOT.g6I.gd
was op ,]"n, ,,,.. I~ .... "1<'al. "I'g('ge"en IU clen Vorm C,A. 4,,:, A.) eo D,t "en (redJet. balan. V9Jl £}:j31 ,h. 4d. in de,St.andard
Danie te :-;"·Ilcnl",,rll. ,'n (C'l') WIJ ,'tn-r,hl't'el-eu ,""rder dat wij de opgaaf v..n B..wn en Lasten vl\n gemelden Raad voor bet laatet&
hili· Jaar hebl>!'u L'uJerzo<:ht dat d"z~l\"e met het Grootboek overeenkomt, en, voor zoo vcr wij kunnen uitvinden, ten alle dooie
con-eet 18 •

(Get.) EDWARD DOWER,l A d'
S. BRINK, , altenren,

jes doeC
Stellen!'''_ch. ~I ;\1,,:;rt 1-:1.'

I~. I'AII [II i;,'· H C \ >.1'. rertifi,' ..er m,t.. d".en. ond"r de voorziening8 van Sectie 2 van \Vet 32 van ISSEl, dat boven·
sta&lJtle .,.." Wual' <,Il nlluwk,,"rt!.!: 01'1! .... f i, ''''u rniJ"~ rekctling al. Thcsaurier van dell Afdeelin!!l!I.....d van Stellenbo.cb voor
het ha.If'l""r !,"",'Inchl;d~;j i)l'e~IUbcr. I~~c;. ~n dat de bil lans i. UlU"!S gespecificecrd op nevensgaanden \~orm C.A. 4.'i A. '

E E.N' qekWMW en. ervaren assi-
stent ,onderwiJzeres ip goede

gezondheid I en dcge.1ijkc kfflllis ran
het kinberga,-ten sySte1l' wordt ge-
v,raagc! ~OOI' bet kinderen. departe-
ment, van de Beaufort West eest&-
klas publieke onsectarische school
voor meisjeB, werkzaal'nheden te be·
ginnen-$> $poedig~jk.

Applioan~ moeten ook· in staat
we~ in Hollandscb onderwijs te
~~n. ~h~!W"ds I tOt IY~
'&WLi,£120 (hondem;en t.wintig

ponde~Yp~( ..jaar.· ~G~nc extra
walagen: boegenaamd.

A~pli.OarieS met certilicatcn en
getwgM!Jhriften te warden getonden
onder gezegelde couvert 6" gemerk.t
.. Ap~lieatros voor ~naergartell
O1l~.c" zul1Bn. out"a.ngeD
~~:. ti~P 4en 3~tcm }k!zer. ,

.' J~"'H;·GOODRlCH,
H.on. Sec. Meisjgjj School.

Beaufort 'west, ï April, 1898.
-. ." 'i

TE~ D KRS zullen worden ontvang-
en ten Kanoore van den' Con-

troleur en 8oliciteur-Generaal,Kaap-
stad, oot op dw Middag van V RUDAG,
6 MEI 1!:S~8, voor het voorzien te
KaapstaU van ?,ekere Artikelen, be-
noodigd voor den dien~t der Gouver-
nements Departementen, voor het
tijdperk beginnendo 1 Juli 1898, en
eindigende 30 Juni 18~1~.

Om verdere bijzondcrlH:tlcn zie
Advertentie gedateerd I:.! A pr:tl
1898, gepubliceerd in de (juun:rrc·
menU Ga:ctfe van den 1:Juen, 1~IJcD,
22stcn, ell :!()sten de~l'r.

C. W. T. Dl"MINY,
pro. lloofdin8pekteur

van l'ub. Werken.

1iGen ... alc en Mode
Lakenhande!n.nJ'3 en

Da.rn es U i tru!; 1.<" l's.

Geleukcnd .()Or 11:lJ. al. ~~tui"e. dezen L; .A ['fil, I'v~
(Get.) PA-CL D. OLUVER, Theun.rier.

(Get.) -PIE. S. SCl:COLTZ.

(G"t.) FRANK HEROLD,
Voon:itter. Yertroulenswaardig Armel

lrJJNHEER,-Negert mu.ndO pledllD
~Q:~f:nigde ik iD _ ,brief aan u nD
.le. goede uit ....erkiug vau &HEUllATI-
CUiW in mijn gevaJ. Ik "81160 j...eu C)uj
en ht'b 23 jl\,..,n lang geledI!D MIl CHRON-
ISCIIE ASTH~lA en RHEtTMA.TIEK .D
loch L 'Y1II'hcbting VIUI yele lB"08mde sen--
kDndilO"~, en probeerde allee lIOnder baat te
vinden en had in miju geval &Ilo geloof ia
rneftï.en~ bekw_mheid nrIoren, tot dat
iit ,IpIElT¥ATICURO probeerde eD ia_
zijll miju Nenmlgia, Rheumatiek en pijnen
iu hoofd eu _ngeltioh't nrdweDm en hilt
nieuws ia yer eu wijd venopreid dat "ou-
m_ter VU BOOTamper beellema&! gaoDci
..,.. Rb Jie wonderlijke Medicijn," UI di'
wu werkelijk he\ lrVT'al; alkeu die ltet
probeerde bo.vl:Otl~he~ ~
1)" heer .J"'~'lJ1I "'.11 Zur. nn Vlaldnt.eÏD

(3 uur T'UI SteijWlbulX), ia geneAn nn
tE IChijllbaar 0"S",,_lijtgev&l Tall Rheu·
lD&~ek lID Jich'- Nuoit, sei Itiju moede-
Hen. VAll ZUL ..... u.ij, "U er "Jl erger p.
.,..l Ta,n lO Kwrta Ziekte, H woal. mj be&_
mea.. De _tot d..na &HIW.MATICURO
deed d. lijd.. ..de ;"lJIP IDaU ,.l&lItig .!apea eD
-t.cijll werd voondun.Dd, toegedieDd,
hoe_l de bn ",II "Il .rieDden ..eiden dat
lijDid nnracblAnl d4lt hij leven lIOn, _
llttiJ '_'_'l"."., en getuiRde .,.11 de.P'!--
krach,lJInD cl. &H1U.IlU.TICUBQ._
PILLEN.
0. elide "- V.ADDo lhu, .. B.d4enq

lIVd c-- door een boUili.
De ._ A. Conua, BraodYlttl, Uicldelburg. C.o.

'-.w.lijlt ...Iieh&ill,_ Vijlt .... I...... Iija
1CCboao .. 4.r. eie lIeer J. A. ... rt. _ .!ODd.no-,
Borgmdorp, ........ ~ _Ii _. DU
aldirD-lk Wijf uw _"bare VrIeM, 1. C....

JONES RHEUJlATIOURO.
R.. ~ Zow.~ ....-ldMl _
na." B.bIruutiak. ~ 1_" I-s.
.n u.a,.rw.,,~~ ..- ~_. ...-.... . Ia=-=_tIJle
~.~-~ ----~ . Departement yoor Publit'ke Werken,

Caledon Plein, Kupawd,
14Ápri118~a.

B~~OODIGD,Kaapsche' Afdeellngsraad, VERLOREN OF GESTOLEN i
EE.\ Onderwijzer voor de Boeren-

school te Pave!. Kennis van
Engclsch, Hollandsch en Muziek
nreischt, alsook bewijs -van Lid-
maatschap ('eIIer Protestantsohe
Kerk.

~alari,; '£;Ju per jnal", met vrije
logil's.

Applikatiell met getuigschriften
zullen worden ingewacht tot aan
het einde van April, en te wot'den
gericht aan

P. J. PIETERSE,
HUllhmanskrantz,

P. O. HEUK.\EY,
Dillt. Queenstown,

Ficksburg,
14 April, 1898.IN tll'n nacht van den 7tll'n April,

Tw('e Paarden, een donkerbM.l;n
_ ,_, . i met Wit ~tippel;; op zijn rug, en

2l\ll.~LEZEl~~ . v~n" ~It, de. Cl'n lichtbruin III et witte achwr-
1. Ollde KI:1<_11.~tatle van pooten, beiden met kort geknipte

den Afdt"elln!-,,~raaJ, \ Idona Hoad, manen en staarten ook met halters
op p'aasclt ~h;Lndag, \'ul.::ens ~)e- aan, gemerkt J. :::;_'H. op bet wang.
schn]'ïllL.' bl,'rondl'r, nalll_ :-~en stukje. ;\lll' billijke koMen zullen
BrulDl', mL't lll,rkl'1I op klJll',·n ; Een betaald word~'n dool' Jen onder-
Zwarte, md Ildltc kle\lr rondom gett..~keDJe, aan uemgcell die ze
den bek. terug bezorgt.

Infonnat Il' desbt'll'cffenJ" kan
worden L.'egeHn aall dl' politie le J. S. llAUMAN.
Camps Haai, uf t'·11 Kantore van Zwarldam,
den l{aatl te K~,1jl~t .. J, al waar allc l'.0. Hiebet'k Kastool.
billtjke onko~ten op applikatie zullen Aprd I::!, l·~%,
wortll'll verbood.

VERLOREN.
I\anll1'tement IOar Plblleie Werten. Alle Deparlemenh'f/ ~ i
""1"'-' ~ md

NIEUWE
GOEDEREN,

H. V_ Li. WE:-;Tlll'YZ1':~,
Waarn. Sl'crl'tar:s.

AfdeellUgsraaJ Kantoor,
+3, ::it. Ge(lrgl"~ ::Slr:lat,

;21) April, 1~~1~.

Dist-. Hope4e1d.

___ ._ __ -.- ..... - 0._- _

L.ET OP Jl ET ""l:r ...Onderwijzer ----~-----
". WAnrsc htl tv.ing.i\ r\~'G .~LOO.t EN',

UI' dl' l'Jaat~ Klipbank, Drie Mer-
rie~,:l bruine, liuhracbierpoot

wit, :3 jaren oqd; een zwarte, 3 jaren
oud. De eiget!aar kan dezeJTe terug
bekomen, de onkosten der adverten-
tie betaltllde.

, J. D. J. VISSU,Klip.
I)E~OODlGD voor ('ene wijk-
_) school, t \V l'e uren van het

dorp Lichtt'nburg. :::;alaris, een
honderd eli vijftig ponden per jaar.
Applicaties met getuigschriften w
worden ingediend bij den onderge-
teekende tot 15 Mei, schoolwerk te
beginnen met 1Juli.

H. J. L. DU TOIT.

, ., •• ~., r' l;,j l! I' ".
,r,.l L', ~,: "j, l.:.lli ....LI:iJ\l' Il W

~';l:l~:J 'A/ sla!.!!!... en AjTlllt",
No 14. ,~ .. ,..,..

-.n.',
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D }wste Bak.poedW
I" er J,;.oUjku Proef.

n J:lt z1J een.d~
(:'·n eenig &Iul..
a.rk se],

)YAL
AK-
~DER,
UT ZUIVER.

'j,oe,!er die niet door
Id aanzedaeu wordt.
n van volle kraaht.
han r gebruikt.
bak-poeder wordt

ardigd door

ing Powder Co.,
'ORK, u.s.A.

and te Koop,
I'Llat" ~ I ELWE

I,'j (Basterdsfon.
iJ,lIltl te koop.
, l;',;1111 morgen

, Idllt' lilen van
'\I'il. BI'l h~ft
I I' t :';l'[ IdehJke

, ,:, [1, \\- :.Ji.SeUhlllZCn,
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,"', II ln Tumen wor·
I I' III llenat, en de
\" r jd,lr honderd

I l;1,l,m \ an af de
'" " 1'l.I.Lt ~ loopen

_::":.tl .....tnusvogela
",I I \ III mkorn"ten

il', lt, \' ,m Il en Koop.
,:111<1 (lI' Vl'rband

.11,111' Cl' ~f'lllakke-
"'lt t:.J.dd \\orJeD.

, Il, Ul' hU'r F. H.
,Il' [1, II l "eu:! zlelte-

t"lld,ll, h vau plan
IL' kom. n 1\ ODen,
:. l: l l'ICl.<lt:!\1 Llll'n

, Jl' 11111,'rltedeu uoe
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(taS'Ir':larJlg Artikel

, LAGEN PRIJS.

"

.' .

~/E
DEOEREN.
111:'1' .\01:1->

ale en Mode
ande!nU.rs, en
:;.0 Uitlr'usters.

n . n St TI Stro/IJIf,
j,..ll'~'L:\.D,

_±

[\lllllllialp Weeskamnr en Trust Maatschappij.

I')t._BLlE I(E VE1~I(OOPING
VAX

VAST- EN lOSGOED,
TE

~c»gge~el.d.
(Afdeehng SUTHERLAND).

---- -----------------
J'I I Il l n-olvent cn Boedel van P1ETEH GERHARD THERON.;l

De onJergokckendl'n zullen up

WOENSDAG. 11 MEI,
's morgens ten half elf uur ,

I' ~ II, 'Il V l'l'k()(lpt'n, a.m de \V ornng van Jen
I ,'- I:I::\\'DV,\LLEI,' gelegen als boven (vier
MOlt]csfontcm Statte).

I~ Vastgoed.
\) I 'II It, " li lU:\ [)VA I.LE I." met l'en daara.angrenzend gojdeelte
I I Jl: I I 1\," metende t czuiuen ~,tll..j. ~Io[·geu.
I r \- f I l '} .r.m.l. I I III d., Plaats genaamd "DIUE V ADER-

1 \\11"1 lIE HIETV.\LI.EIE),"," g'l'le'il'll In de "M()()IWL~A\Il~-
1\ ~'I,,,.r III 1;1'1"'l'l ',IJ ~.j .\lorgt'[1.

__ \ "~I; 'lJH 1,1, I':,~,Ildllfilllll'Il 1,\,II()flI, Il tot 'Je V()O[i'na.am~te in

,\ 1'11101" Z"l I' g"Oit'ltlkl ,\1'"1' 1,1,'111- "Il (;!'O(ll \'1'1'; OQk zijn
\'" 1111',11\ I Il J Ir;:-I'"tI'L'k:l' Za.lIlallrll'1l1l1' ,'el'stgl'Illl'Ide l'LlatB.

Il 1,,1, IILil Zijll \\OO\IIl'I~, :--T.\L, euz, l'lll.

1898,

1nsol vent, op de
IlU r rijdeus van

II. Losgoed
SG Dokk(;n en Schapen. 1 Paar,l
HlusraJ.d, II \ u,ell,'denl' ,lDde[l' .\ltII-;"I'11

1 Kar

I'
W, ~TEYTLEH I
LlNDE~U.EHG,' f Gl'z. Curatoren.

II r 1', ~: \ I" 11, 1....0".
.J •• J. TIIEHOX.

SOMERSET
EEN DIAMANT-MIJN IN OE -.MARKT.
Be I;III~Tijhe ljit ()'purr iti li,.... Vcrkoopingen

lit 1'1l:'GI~WO't: \V.\ uUU~rOUjE IILttT.sE\
t~SE GOEnl(:G~I,:'.

nr-: 11·,.", Il I" hrl)I~::i.t.'r" BltED \, OJl het P'I'lt / I'llll' Sumerset \re"t (t'

, ,',', n, 1,t'1'\':1l Iw,lut,'I 1,110 Pr,lclt! ;.; EI;';l'nd,llll )'t,I"l("1l III dl'
F" I ,\ ,;1 ... ()~I~: h-': ET \\. ~;:-;T a,ill d,' "~! 1111 lto,III,' en bekenu als
r.' ,( I I 1) I'; I' \~]'( JIU 1':, tt' \ ,'rJt'clL'll 111 \ ,'1'-, 'Il'I,h-II" kl"Int' I'Ll.ltsl'n,
,0 '1 ':' "I~I ltJk do' Ol!IdL'rgl't '"h"I,J "I t;l'LI~t deZL,lv0 or el'Il naUL'r

"II ri" I'll I'lILI, \.. " \1'l'kooll"O
II" I '1 I" \\'ordl':1 Ih'Jl I ti I zood ra d,..:
\11, 1'lfilI'JlMtiO-, en pIalllJ\'n \'a, ltd

, 'n \1 (lrdc!1 l,d~ornl'n.

\ ," .!C\"llI;~ z,d zIJn voltoOid.
EIgl'lldolll kllnn"n biJ de onder.

P. J. Bos~nan en Zoon, Afslagers.
. \ pl·tl, ] 'ill"

I, I " ' " kl'nol., . .:,,1.1,1 r!llur I
I "1' (' KLItil, z,t! jH'rl
11"': Vl'rko0I'l'11 !Lal! zIJn

DI'IJ
,I, Aan Slachters en Speclllatellrs.

86 Groote Uitgegroeide
Ossen, ,dIelI Spekvet, zijn yor·
k I IJ llb,I,lr biJ den omlL'I'geteokende,

O. J. V.\~ RE\SBlJRG,
BurgnaarspaJ, IJI:lt. Hay.

(;lïk\\aland \v e::.t.

1 f

eER E S
'I'

)[ I' i,\\ 111'lI,drrg, ·1
I 'I :1) rLÏ'. Y M.,

jl _...... i 1'1 'I "ui t III nl HlII,r,lld Akers te Koop,
I -BI.J-

, I,ll

I ' I I 'li' [', ",' '11\ I
I ,'I 1)11"'1 :--l'l'\'"

: "tIlIl r 'I',lkl III ~e"lot"11
-1 \' oorLuTJ('1' ~t,)JL'11

P. J V. d. l\IER\"-E,
',t.1 f \ ,'III' Ir:

Ne~lands Statie,1\ .., jj' l' t I

1\ "
l.nnI" :l

l\, , I "

If' ['i

per III U Il Kontant" ti, I, ,II'
. \ II' I, II I 11'

'I

\ r,laryer. j EEN ONDERWIJZER
• ::J wonDT g-cvraagd, dw III t

Ide KI.Is OIldt'rwiJzcr:l
E \,lIllen heeft :';t'pa.-"l'l'I'd, YOOI' l'en
Arlllon ~CllOfll te Bp,cl, llol'k,
:lndc'l'h,df UllI' V,1Il h"t dorp

I .\lt \ lIIdn.1.
:-;,tlJ.I'h t.;'il I PI 'I' .)<l,1I', md kll~t t'Il

, jil,!I"" \': I i.
Werk tl 11"~Illlll n IIlI't lJ('t Jill!

, l fl!

.\, I, I 1'" I,I •

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VE RKOOPIMG

H U IS r-t /\ f\.U.
D'

kI\ Irt,l ti
~Ifl'n d,,,' J.<lII !o.I \,'l'~t'!1 Id \,111

'" tllw,cl'llfkll \ III I" b\,[,llldll'ld

1-'1 ,,,~,.] Zt ,],·II,Ik ~l,dI' Il:' Il Id L~tt'r
,j l'i ~ ~ '\["1, ,.l, Ilij d, n 0111JCI'-
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HET ., o~S L.ASD " KANTOOR,

Hoek vau Burg en Waal·Stra.ten.

P.\.UL D CLUVER,
.\f.luger,

~ ::: '.. ~ J

• .J ~p~~:.1505.

• PAUL D. o"i:U'~LAGJ:a. .,uj. bebbeDde Ieqte lID In.aUtett, ~ ..achl i.'t>U eoon van Rlfbeeiuur IIOUgeven. doch

••• - ~",~'~dt de ~da d waren DedervelesdHET hettft den Hter behaagd m~ enia-Jeren I II • Ilo .. _~ Irun Dl!11 mt, t e mooie belohen niet
l.eer lfelklfde eohtgenOOCll'.R.u.R~ Y 'GIB. eie •• ,_,._, w·-voerd rd d _. nh d

JOHANNA ,JA.cd:nsz (OAb. JOll.t!!rTT"f- .... , , "._ '6
Q we en, eo eOllte ....-.:ue el

v • ...,.. .. __ , -.r ,'JO __ • 7a dllurde 900n
door den 110C4i t10ntn'lnt'1l, In ti . n eaueJa.. boden, en baleD .... _bn.. .
(101Jlv.m Ijl) jaren, -I maanden en dilgen, e tIleD..... It:oeht. Compeoltle .... wak. _ IM.,n;-", ,Op 24 Februari 18~;; brak de &eren.
"Jl de n I ld"11 .\J)\ ti, IW.11i goedel'P1l. I mrigw """k .. erdo tn'Cr -.ert..rl!pll. Jren baal en 'Woordiae o .... t&nd uit H t 1

, I ,:I8~ A_I-Te Oranjeltnat, Paarl, terRe.kIM a .IU.I;u..IDediu~ (nieu .. alIaeenel). It r- • e ge-vo Il VaD
III diepe dro"~.lWijlr ik 'attl1lb un •. jMIanJdIt-. nJllllgen. tnmien InJ,lehonden leIren ltd. en 6 .kbn knrte den oorlog was eene verwOOllting die in

bidding vour 1Je~Jlct g,·tlailJ.L.Jwt'ft. 9&MPKIiIl, M99H~. IOIIIcr I:okJ.· ol w~ .erkooh~ IeRen utd. Ver. onse dagim nefie •• ilovertroffeo. De
il-Caled I ~ ltkeli I JlOIIIeI' _n werden "er· . . .P. P. JACOBS4I. 28 Apr on, eeD &anI. eerste·klu ~ kocht I.n lid' '~td. Bea bul D.. tl.JeU.ap oorlog heeft mililoenen ponden sterhng

Wellington, A'" I 18°·'J. r. ensr~vJ.oedYert.roo ... "'jk BotriY", &ldee- fJlnlllaDalorp -- tfotrd .let kocbl yerklaanl en duizenden menachen levent gekOlIt.
.... il ,,_ ~_ ... ha L-->_ eIfJI 12. en t"lI! I.... medIum tot lanl" blaa..., H' .

..... ........., yt) en ~rij~b4P. (O.V ••R.) on,aorleerde '_ft ll!d_ ..... Ib. e,rhaaldelijk werden besluiten omtrent
5 Mel-Te on, !-.den w ._- r-

, J. w\.IIIOORBBIII8 Ja. I:Oo::;-;a.....a.Bli IJ DOteeron:- .. Il. .. Il. Cabá in een of ander deel van het Ameri-
27 April-Te 1laJmslcy~_...... , Rnper tet extra .uper Kidl 0 11 0 17t kaaDache parl.ment genomen, en in Maart
lIlt;AJlJ!I-(l)M"_barJ,_YMtoe"-l~ Kerten~Dgd .. 0 If 016 1896 boodAlIlttrikahanltllllChenkomata&ll

,levllfd- ",,,~u1.--1 t,l" ",') !japer iaII(!e lOlDe.. eente 0 13 0 ra. S....nJ·e a&II. S....nJ·e 'w1l8 hi*-ed* DAAR._
B DI VlLL~.MH-M~ I ootlde ordllwre" 0 IlOlIt r- r- "... v e-~

lf Kei-Te IbQpver, .de ~ 'PI¥: ~ j_ Kane ..... 0 11 0 lit zina gediend en de zaak ging niet verder.
.an de P,lM1J Waélit.. -~, ', : 8aper 1anc b1atur..-rt. (0. V.tI.) 0 18 0 lf In Mei 11'196 werd een Ameribanllch

I, w'1> CBE8!I!:. A"",anYIii.'· LaDe bIau .. ~ ... ... 011 0 II:..~~r,';'f' ~ blauwe pbmde onca 0 tit _ 0 10 .chip, dat op vrijbuiterij uit wat, door
4 Mei-Te Llebeeblonteti, 'KIChmOnil,~ S-Qft~~ I hilerende ha.", tllrloooe ~ .. ' ' rl ,. een ,........... oor OgtIIIIC lp genomell en

VL'" DERSPUY,!J..J(~.Ot,AP!ILAGlia Kl)J[BERLEY. de scheepelieden i. een krljgaraad ter
16 Al'nI-1'e Moo~:'~: I eOelI en Jamu LtJ_ " 0,. dood veroordeeld. Amerika protesteerde

boerderll~· ""~ IJ,'" r , __ en het hooaereehtBhof te Madrid ver.
FA-UaS VAN KYK 1:~ .... ltIlWSEas. 2'Z April 1898. nietigd d .
Il ,A~~1e 'Y~rtO\lo ""~,,,, &oe4e- e e UItspraak van den krljgaraad.

AFDEEL ren J LJ' .zemelon, per zak, JOO Iba, 68 6d "'t 7.04; De YOrtge preeident van Amerika, deINGSRAAD, IALIESBURY. . CUAS. A'DÁMS. 'l1l!w:GltlC ~ 1'w ak 163 II!., 1:b od lot heer CLEVELAND. w88 llteeda voor vrede
27 Aplob->te ~y, falbqh, le~ bAYeen j 8uikerboonen..l JI!f DIt. 203 1I!.,.o. OeI

hUlu_i. ." "I ',' ~t.Od; Boonen, Ader, lI6eod tat so. od' met Spanje, en wilde de zaak niet tot eea
P. Cf. BOSMAN I: ZOOIl;1 <A7at.AGIRS. Kat (JtoloniMl) per baal, 300 II!., lOa od oorlog laten komeo, en ziJn opvolger

2Mel-r",j-\ey"1l a'-'lllMhOlll&, IhelJenbooeh, la. OeI;; Kaf (goloniaal) iJlferieur, 5e OeI tot Igd' 't begi d
boerderlil"~jl •• ee,='~...k, en•. lo.Qd i Kaf (O.V.s,) 8. OeI tot Il. od' VoeJ' vo e in n e voetetappen van zijn
( Uei..,..Te,~{ini;bnra. ~ "'~ leYVade per \00'11,., 6. od tot 6. Gd ; Kafterk~ pe; ~oofBllnger, en de verwachtmgen der

baye en ~~ J" , ..u, 165 od tot 22. OeI; BoerulDeei oa2emt jingo-partij in Ámel'ika werde!'. verijdeld.
. ){, L. SMITH a: co, AFSLAGERS. 28e'!Jd tot 30a ~ iBoerenmeel1 .._dit 3!. 6d Z ~.- d d -__'- i'" b 1 7

27 Aprtl-Te 8laUW"'n..." Welllnrton, Je..... lot 36é '6d; K.., 17. 64 _ 180 6d. (HIe 00, """Jl e........ n ....ept.em er, ~~l ,
ba•." .... Iwerk en boerdcnl~p. KieJi ... per DIt, 168 od "" 17. OeI' o.~eagde ~n de Amerikaanache regeel'ing door

B.I'. MALAN, A.Fl'ILAGER. HieJi. per u, 1411 od tot 15.' od· Wiite generaal WOODFoRD,den Amerikaanachen
2'J Aprtl-Te KIeIII Pompocnkraal, nabij Porter· Hielillll, per zak 15e OeI tot Hi" od: WItte

,,!lc, I. ,ende ba,e, boc.deril,,~bap en bn... Mieliemeel, 203 ibe, J7. od itOt 178 !ld . Gele amb_deur te Madrid, een nota aan
..... d lrlie1iemeelt 203 lt., 17. od tot 17. Gd· finer Spanje ovel'handigde, waarin nadruk ge-
~IMcI-Tcn dorpen PortcrflUe, yutgood en hula- Kaapecb..per .... 160 lbe, 1311od tot'13e 6d, legd werd op de gevolgen van den ('u.

Ui"", pef aalt, 120 lbe, lO. od "'t 1~. od ; Aard-
A. IlKRGMANN, AFSLAGER. Appelen perAi:, 163lba,lisOdtotl5e0d', Tabak baan8chen opitand op den handel van

4 Me,-I'!, CereA,koeL",,",rhul8J'Ud I" £L ,.. A 'ka I 0 L_ I 1)-
J. J. TIIKIWS AFSLAGI::R. ,... ..,-"" ... tot 0. 6d ; T.bak per Ib,(inh· mel'l. n cto""r, ,~, I, kwam senor

.. T K {IIIIU'), oa Id tot 0. 2d; Koom per sak wa SAIlA8TA als premier ID HJ)8,oJe aan hetIl MC'-" I.,n Rogge.eld, Illdoelmg Sather- 11!.,:l6e od tot 17. od; Boter, per' ih, (ve~)
I~",f.••• , .. rn I"""" l!OC<ierell 1, 3d to~ la 6J: Boterl (tweede Irw.btelt) ho:>fd, en hIJ begon een poliliek van toe·

l'4ARKTPRIJZEN~ ta o.t tot 1. 3d i Eieren, rr dOIon, 200d tot nadel'lng in ('nba tegenover de ,orIge
SS od , Eenden, per "tu. fl 6d tot 3. 6d militaIre onderdrukkIDg te volgen. (illuE>-
Hoendol'll per Itak, 11 6d tot 2s od ; Kalkoenen;
per .ak, 6. od tot 1210Od; Ham en Spek'r.r Ib, raaI 'VgYLER werd lemggel'OepeJJ en
o.-4d lot ~ 6d ; Zout, per ."k, 5e od tot .6d' miirschalk BL ~XCO als gou verneur van
O~ per Ib, ScHot 6d; Gedroogde Per: ('uba benoemd.
.aon .d tot 6d , K.1k per ak, 6. od tot 58 Gd
Ih..t.cHTVEE.-O_n, <,.,_de), pnma, £~ 0. Mal'liChalk BLASlO voerdl' eeu s~h"ma

tot.£10 lO.; 01l88D, 600 lt.. £7 Uh tot £!I 0., van Z\llfb~stuur In ollder HpauJ'" doch de
Koelen, 400 Ihs, £!i 0. tot .£6 0., KaJyel'll, moeiliJkheden waren geenszllls ten ellldt',
40. 0.1. !.ot 50s od ; VaTk81l8,100 II!., 351 od tot d
46e Od, Lammeren, 30 lt.. Ilo od tot 12. od aar er geen voed8el en geen !(eld was.
namcl., tHi od to~ 21s Od; Kup!ICb~ De hulp vau .\menka werd In dIt upzleht
Sohapen, goede, :lI. od tot 23a &dj Kapatol1l Ingeroepen, hoewel dIt ontevrlldenh,IJ I'n
2IJS od tot lI3. Od.
TREl.vEE -Mnllen gt'OQte £:!O tot £25 Os' suspicie wekte III ~paoJe en ondpr Je

Muilen kleine .£15 0,; tot il8 0.; RIJpaarden' Spaansche conservat,even op ('uba.
£15 tot .£20, Trekpaarden, £15 tot.£2O De out"vredenheld op Cuba nam til<' en
~~'13£7 (la tot.£8; 0_, (Ilzouten, £12 in .Ianuari, 1,,'I~, werd het Amerlkaansch!'

FlWTT -DrUlvcn 5, 0:1 ~t 7. Ol per m.ndJe, consulaat bedreIg'), eu de consul-generaal
Pertukco 3. od tol 5. od per 100: Peeren 2. Od LEE, te Havana. rapporteerde de zallk tt'
wt 4. od per lOO, ApPelea :.lo Ooi!.ot •• Oj Tat!hington-rnogellJk in overdreven
per 1001 Pun-appel~n Is 6d tol 3. 6d per
dozUn kienren, ~eUlge .\mel'lwnsche schepen

werden naar de omstreken van ('nha gl'"
zonden en In Februari volgde de betrenrde
Jill tne-ontplo ffi ng. wuarb:J :!io zeelieden
het levl'n verloren. DeUl gebeu l"t.enIS
bl'ltCb t het an ti-Spallnseh gevoel in
A.Olenka tot een toppunt.

In 't begIn vau de vOl'lge maabd \'I'oeg
~panJe dat de Arnet'ikaansche regel"rlDg
haar coneul 1.1:;1::, ,an Havana, zou terng
roepen, en dat de hulpmiddelen voor de
Cuwuen door handels- en niet door
Amerikaansche ool'logsschepen wuden
aangebrncht w.:mlen; doch dewelschen
werden eenige dagen later teruggenolIN!D.
In 't bogin dezer maand drong Amel'lka
h~ Spanje aan op eeo woipenstilstand in
Cuba. met het oog op de erkenning van
de onafhankelIjkheid van het mland. wen
de koningin regentl's tU88Chen heule kwam,
doch haar kabinet weigerde hIIar bp-slOlt
goed Le k9ul'en. Op den I Id.n April lOnd
prellident McKI!I'L&Y ziJn boodl!chap aan
het Congres. waal'op het hnls van ver·te-
genwoordigers dadelijk antwoordJe De
III!naat Dam meer tIJd, en na eeu confe-
rentie tU88Chen de twee huizeu, wel'd
hetzelfde antwoord door belde aan den
prellident gezonden. Op ZiJ April stelde
preSident McKISI.EY zijn ultiln.'ltum op,
~panje vEOrzQtlkende hinnen drie dajl'en
terug te treden. ~panle't! antwoord was
het afbreken van alle diplomatische be-
trekkingen, en de oorlog IS Uitgebroken.

WIJ herhalen het, dat onze sympathie
met de Cubanen is. Amerika komt III

om hunne kansen op het verkrijgen van
hunne onafhankelijkheiJ. of althans vol·
komen zelfbestnur,~verniettgen. l'lt
een hlstQrtsch oogp t kan Hp.lUJe na-
tunrlijk veel meer aansprclllk op Cuba
maken dan Aml'ri . De havens "an
('uba worden door' de Amerikaansche
sch!'pt'n geblokkeerd. en het lilden op
het eiland schlj nt nog lang met ten
elDde te zijn------

UYS.-Aan het woonhuls van den ~~r
T M. van der Spi r, Maitland, op ~n
2.1l1ten dezer, MA.RI I PETRONBLLA UVS
(Geb. Van Sittert), iu haar 7t1ste jaar.
diep betreurd dool hare treurende kia~
deren.

I.. Pe \'AN DER 8PUY,
T. M. v .\N DKR SPUY,
1\1. J VAS DER SPUY.
II H, SCHICKERUNG,
M. C DF. KOCK,
A. J. l'YS.

Kennisgeving aan Achterstallige
Belasflngbetater». '

DE ~egbelas~ng opgelegd op den
hden December, 11:197. was

verschuldIgd en betaalbaar aan dit
kautoor op ] sten Februari, ] IjrlH.
Ac h terBtalltgen \\ orden herinnerd
dat er na drlc Tnanll(len, Interest
kg-cn I, I'e[' cpnt. pel' j<tur g-erckend
zal I\OrJL'll up alle onhetaolde be.
dragoll, te worden berekend van af
den dag' .•stgcstdd voor' de betal.
lUg van f:Scuoemde belasting.

Op last,

-\. L. llRODZJAK,
. Secretaris.

K,mfoor vall den .Afdeeliugsl·aao,
Mallllesuu['Y, ~'3 .Aprrl, 1~rl8...----~

FRANCIS A. C. GUTHRIE,
Prokureur en Notaris,

QALEDO~~
Agent voor de Kolomale ASlSu-

rant1 ,,( lJrand)~Iaatschappij,Beporkt,
I:'n ~ollthern Levens Associatie, enz.

BENOODIGD.E,\

E', E:--;- Omlel'\\ Ijzer \'oor ren Gou-
_..l vrrnomcnts tichool t.e Blaauw.

hoscllpan,S Ueinckc,Z.A.RApji1iea,nt
mod vll.n..cen Prote~tant'lCh[ lKerk.
1-i"lloot:ocha]J ZljU, Ill(~t ccrt.llic,lt{.'n
van goed 7.i'del,jk. g','dr,lg' I'JI gG~
maaktL, examens; Lcel· ...akken te
zijn. lIollandRch, EngeJseli- eu
M IIZlt'k; (le Llatst., r~J niet \'oel op
g"l'kt II orden .IL de llppbcant g-oed
begriJi van Z,lllgkullst heeft, Salarp
£,S(J per ,jaar lUet yri,e inwoning.
(\'rtdll,<tten moden met de applic4'
lIe~ Ingezonden wordeD.

Ongehuwde persoon zulleu de
voorkeur hebben•

T\oo aanzoek bIj

P. J. GIWBLER,"
S. Remeke,

P.K. :MQoiplaats,
Z,A.R.

LOST, r-rBANSFER.
NOTICE ih hereby gIven that I intend

,'ppl \I u:.: {or a certltied copy oT the
J)epd nf Tr,Ulsfer madl' ou th" 14th
Janll,lr~, 11l7ti, by GYI:lBERT JA.<)OBUS
K~;ET (Hendrik'tl sou), J()HAN~EK
1'F.mr" Bom \ (ThellUIs' son), and
LAWH~;'\'l'E I'P.:TRC>I f:nAsMUS (Danle!'R
son), 111 favour of LOWRENS I~TRt'~
EI~A;;~l-~ D ,nn .... henlJy certain ~n<i
!teIll!>: the remallling extent of Lot C of
thp dl vIJetl place "De Hoop," With tIJ.C
I[Ullr,'nt I "Hl adJoitJ1Tl~, includmg h,11l of
lhe pl.lce .. De Hen vel," in \ the DivisIOn
pf Tlllb.lgh, mCl1SUlln~ a~ per remainuer
72~t rllorgt~n, 22 ht]u,lre roou8 \y,1S Gon-
veye,l, ,md ,dl pel'SOn8 clalwin;; tu h,lve
,Idy uloJI'( ,10'1 tn the iSSIlt! of such COP) a,'p
hereby re' lllrt'J to lo<l"e the same in
WrltlUg with the }{e!p,trolr ol D ...'6lIs, ('ape
To" li, \\ lthin fourtetln JnyH frum the
pubIteatlOu ot tIllS notice

D,lted dl Tulb,'gh, this 10th dRy of
Fe')ruaty, I ,,~l,'i

L 1'. EH \SMr~

MONTAGU

G. P. VAN ZIJL,
Vendu" AfSla;;c!", Alt;cmccn en

\Vet3agc::t.

GEVESTIGD SEDLRT h70.

W;:ANTOOR ~[>AN"r;rRnlll'/rN

De heer Joseph Nolan,
'I A:\IJ .\R f:>.

UEY'\l.~ ~!.\1 rII:W~ (.1.);(1\,;\\,1.111,
j,1J!)EULJ::Y ~TRA \T

KAAI'S1 AD

Il[ I I Rt KK~~ VA~ TA~DEN
zu:\m.u PIJN

Gr:L'\ ( nr.nrWFUIU!

De hlwr ",d,tn maakt ~IJt_' !C~Jalih~lt
rnl"" h, 1,/1. rt, vn IruJ.lak I P', !lp de f!:ltnlJTI, ....
~t.:!! kt ,.d" I, I I ·1 f· .... I:U'':'''' "'0":'''11 I{to pr l1A"n

I ~ '\ .. 1.-\1 II jl I- \tUK(-Al ....'. -De )Jptr Jru.-
Iwr I ,,'ui '(pr \ III \ r,"l h~ ,,,,.l.l..;d W;t~ l.d<tn~...,

I \\ t 111flJ.!" Hl ('1\ wen hlf ' 111 dl-"n "I)OU", keor,
II I h" r 1: It'f'! (',.~ een hOlh-1 t h:uulterl.lIn II

II ,(!Ct 1..,' TlpeIClJllchtt!l kl.x:ht r:cldo hll ··lh.·~'W'
..., t_'rdt'u lIaC'ht kreeg een tDllncr JOIlJ!'enM op ee08
<le kn', P "[lU keel ... "" "'Hl \'Ol _lIJm <lat bIJ
1l~11,,,,{"II,k,,,, k.on tlrlembal-en "'II a:a\rn ht_'fn
etlillge Wl'tnl~ d()@188en eho.mberialo'lS H')l."Rtgc·
ncesnllddel, dIe .poéd;g .IW "'tjm T8P1I'ii<Wea
Vanda.,g ;. hll heel.maa1 heter Ik g~[,rUik
d le medicijn eedert eenigen tijd lO mtin ba., en
Ik heb tot nu too geen geval geJ:1en.w~n die
geen geneZIng aa,nbrengt. Ik boUll cp_ altiill
omdat wun vrouw niet tevredell lIQIl ~~,a1a er
g(eo hot~l lD hie wu. ..ant YOO( -l)-J'1Ul 4ia
mediCIJD hoord., nrlol'll1-"'U tW" iWIaeru
l1li iroep."-~G,

KAAPSTAD.

Kcndt!U •••
Kleren
ZUllllcmocncn
Ganzen ...
-'-I&f'pekJo
Pal..las ._
K..Ikoencn
Uleo
floter
KW''''!Jár<m
p~- ...
\'ark~ni
Koof

'(aOlt" lU,lll.T
23 April 1898,
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I'OU bi.lZAlJKTH.

(F,,~ dr: htere" Hm.c4, L""b.er ti Vl.)

I '21 Apr!l 1898.
VUU~VI8,(E1IaBlf -Th I",adea "erkOO!'1llicn

opelldan OJ) 1.\AltiteQ MUDtLAg. ~ct vrqzcn DOVer-

IlnrI~nl \'~"'I Illk w.... er ,-,,'nob,l.tAlling op D'n•.
un" Yl"""""r ke kwaliteIt, ..... eeue <,lwdeli,ke
vCI11'lt'rlllg "Cl"11 \.en rilen ppzichte op \\~oenec1"8
hcoVCnt<i. 'K""f"lI'II b.·sclt<>u ... e... het IIleftWl n,'
J!:,,~el.r" ol1l>/1y!fÁtgen<1u,.,ne ... k..keIehoruhDg
en lá~ere prljzcn W:trl'n aan d'f ordt-, met witte
,,,,lcreiJ nI, ...dllello DI, de .em!!,! ftlliiiMtdertog, ,Ilpa.
oio"...., I\lLflOe411~....ot.to ,t,I\'DK '!lo ~~II'I ....11.6.
t,)l Ills rlf~'rlh.l\tflt lle hand "".s.er ,toér wclqlg aan·
vr",,!: ;vloor .. lIgt......... rde 1!INd~J1Jft;I'" IIooptra~n t
&lt~C,cn.l'l'P"ecrfl'l-~CgCD Ia;f>rF ~p~~!iajl tlio dcr
,'6rt Wt""~ t" 'It~pen.

Il noteeren - , !I
Wltu! .~ ~rtMa .. ~ 1~.r~··_ to' ~ódo-

" pnma . .• bl ~1I"" 'tOHl)
Kcrale w"t~ .. ~ l~ 10 --:- 6t I,!). lJ
r ...eo<le " I ~.. li & - 0 ;"J, 4 Ir 0
Ilerde " .. ~ ill, -$i -_ li 10 0
WIJIJcB,upcrteor .. 4 15 0 ...., • 0 0

" tI>ed Iidt ~.aoll li 15 U ...l (10 0
" ~.-lel.... a 1(:\ 0 _... ,a ~ 0
" ,lcr,I.. ' '0 c _ 2 IQ 0

By""". Cfandy) •.: r \ •• " ~ II lG 0
liw ....te (lOOd lMfO tIMPI)!, 1_. ' 0, 'rO ~ 1\ 0 0

" " ud,l,\dHl :I 16 0 - ~ 10 0
'" " " Dj", _. I 0 til - «, I (I 0

~~r,-: 1,'~W\~~~f ... 0 • P "":' \ 0 lil, ,.Ql
"t,~ , .. 1 (I '0 - I d 'ó

'flIlt.Igne.l \IlO Illver IADi( iC)O ',,_ "t Jl)1 ' cl
, "ljlqQlUJIl ¥ 0 0 "'7, 3 l~ Q,
,: " ".. - It~rt.. 0 1"\ 0 ...... , & '0
.. Inf~W( ,1,,: I 0 • ,0 <+ ~ 8 0
.. .1011.. ... I 0 0 - I 10 0

i~ol/lJl.(joo~'''lI''lJ,... S 0 0 ~ 10 0
" .",,,1 eu t\~ ... I 5 0 I 1ij 0
.. crut'" .H' S ij" e 111 0

Staart "'It,'.. S 6 '0 ,:t 10 0
.. gekIeurd ... ... S 6 0 - i 8 0

~;~$\tta~~~r;J&WtMt~"
\VI) not.t.."Cren -

N AANYUKlNOi,N.

BM-t,~.nkaf .~ol"tali...ae.- '<):>1' on
m"ido~l' yerkoop

Oe markt ,. bil na dood, ~hl'On er kleine
teekenen YRn betere pril zen .On. vooral voor
~_'_'d ... op den a.nd l'!1"WUroe .tllgcn,
en de !Dukt alhier ook IOfluenceerl Ook Iowa·
IIIC" lOr ~Ilnig~ aan vraeen ,,"n bet l\oorden,
andeu jl'raan.oorten worden onveranderd ge
k ...ot~, Voor kaf IS er .. elO'I a&Ilvrttag. he·
hal fe vCI?rWIt gct.rapte, Aardappelen ZIJ" goed.
kOdp eten ziln ,",ooI( gestegen In waarde.
Bowr lO ft'rmer PlUImvee 18 In gooden un·
vraag LIeren 8ChatlJ'!lCh

z3 Apal L. - (rcr tde;: ......l) _ Schaap .. Uen
[IJn '4ldll r F.xlrn l:1n~ wol ,ellen J:',ng~n V3D pAr
tut td laO'er Kortr.u 1.1Jnonrel,,"elw.atlg maar OVe-f
tu I tll~mveQ ld ll\~t r 1i~'b(JJ'en ...ellen ,,-all ,ti
tul il lai-:"'r, en gro\e l~n .lechte "tllen td lager.

DE ZUID-AFRIKAAN
• .p!.l,&ARl).

IVl

ONS
: DINSDAG. ::!IiAPRIL, 111~11i.

DE GESCHI~DENJ8 VAN CVBA.

In onze vorige uitga,'e hebben '\\ IJ eeoe
korte opsomming -van de positie in Cnba
gegeven, duidehlk aantoonende de gelteur-
teni8l!en dIe leidden tot ode oorlogsverkla..
ring. In de C"I" TI/nt·,. van gisteren vindt
men een 11lstorlsch oveulcht van de ge·
schiedenis van Cuba voor de laat ,te hon·
derd Jaren, en '" lj achLen het van belang
voor Mlze lezel'll een en ander uit dIe ge
schmdenis mede te deelen.

Omtrent een tIll jaar gele.den glug ('nba
!lvér -in de handen van Engeland. doch
werd opgegeven aan Spanje na de om-
weulellUgen van NAPOLI!:Ol'i.

(Joba IS omtl'ent zoo groot al8 1':ngelnnd
(~ollder Wall is en Schotland) en tie straat
van t'IOIida - tusschec ht"t vastelaud van
~oord-AtI1el'ika en Cuba - is stechts ill
m(lleJ;1 breed, of 1.00 ver aI3 van Kaapstad
naai' P1ketberg\\ eg-station. De positie \an
dit ella::Jd III den mond Tan de golf van
!\lex ICO geert aan Coba l'en groote waarde
uit een h~lndels- en vo:>ral een oorlogs.
oogpunt. V dit Cuha in bez~t del' Vereelllg·
,le ~tatcn van ~.-A.merika (ter verkortiDg
t:ullen wIj in het vervolg "an eien oorlog
8pl'eken aJ~ tUB8chen RpanJl' eo" Amel'ika")
dan wordt de golf van Mel{lCO IU meer dan
een opzicht een gesloten zee, ouder beheer
van AUlt'nka even ali! eie Zwarte zee onder
beheer "" van RUKlantl eo h~t Tnrk8che
!'Vk. "Daar het eIland Jil9C) n. ItIlO Amel'lka
ligt, en; \lie t" te ';-'udell .100 nan w
in verlhnu staan meI elkander op
handels. en 8OCiBal-gebied, heeft
de AlJ,lerlkaansche regeerlUg van
't begin der ('uhaansche ol',etl~kbeden
het rel ht ge"lscht om zich als 6pt"claal in
(tuba :.:eint'otref<8gerd te beRdlOU\\en.l{epdK
in I~'!~, "l!l'klaardf' Amt'rlk,1 dat de ('u-
h,lanKche kweht,e hopfJzal, .. IIJk efOn Am!'-
rilc.13ni!chfl \\ aB." In t "erleden ht'2ft
.. ., cl k" herha.ol lel IJk h ..r rel' ht ullge-
''''I"nd ViUl ztch te me:Jgoll inlle zakf!D
van het ..d"nd, wanDl'e1' men het nOO<.lig
acutw. DIL r.'cllt oot"tond d,)urdeasmmp-
tIe d.lt ,le hel,lOgt>u -ran Amel'lka in ('uba
RI"ll,« aan dte \an :-;pallJe ondergetlChlkt
\\"lreu.

Hee"~ In I K·t! was ric ~paiDschp adml-
nlKtldllP In ('nh" die "an een gewapend
,1"'1' ,r I-III" 1)\ pr lIOen ongewapende he"ol-
klllg. I\p .. ,I~ i,lt'll h,ld ~panlc I".en legl'l'
V,tIJ ~:"I~~I m"l nO<?dlg om d .. ('ubanen
len olJi{cr te hOQ<Ie~ ~rwiJl de ('enp 01'-
~,lIn\t 0'" Jeu ande~ên \olgole. De ~pall-
Jmlrdeo gebruikten Cul,I ~lochtH voor
bandehldoeleinde en trachtlcn er 1.O')\'e('1
mogelijk uit te zlll!:en.

Ju ll)ó.~ brak een ltnrgeroOllog in
('ubIl u~t, die tot 11.\;;Sduurde. In IS(;~1
stelde Amerika voor, Jal de Cllbanen hun
onafhank~lOkhel(l "an Spanje zouden
koopen, ~holpcn door Amerika; doch
de . ~~1Uebe regeen ng was bevreesd
voor de openbare meening in Spanje om
dit II&Ilbod UIl tcl nemeu. De oorlor

___ E!S

De Kotze.twestie.
Het ÏIt opmerkelijk hoe Tee.! 0 .......

komst er la tnllllChen het -vertrek na _
heer Rhod611 naar Engeland om ~
Dia af te legen voor het Zald-Afribaa.
lChe comité en het vertrek VIIn ex.hoofd.
rechter Kow naar Engeland. De heer
Rbodes werd te Port Elizabt-th en Kaap.
~ aan 't eind van 18% met groo& ...
JUich ontnngen. Het doel Will! duicleliJt

de heer Rhodes moest geeteund ........
den, ea het Brit.che publiek moe8l d_
indruk'; ontya.ngen. dat de heer ~
aJremeen zeer populair WlUI in de Kap-
kolonie. Sir Gordon 8prigg verklurde
dan ook aan den beer Chamberlain, dat
de !,"I'OOtemeerderheid der be"oUri~ der
Kolonie er op t.!gen 'II'IUI., dat de heer
Rhodes gestraft zou worden, D."t het ge-
volg, dat de heer Chamberlain rretir na
deze versch:)(lDing in 't buill der gemeen-
ten gebruik maakte.

De heer Kotzt; staat op -vertrek DUI'
Engeland. Hommtgen verwachten dat hJj
in de voetatappen van dr. Darley Hutley
&Ill volgen en V6rgaderingeU zal t.oeIpre-
ken tegen de Trannul!ICbe regeerine.
Anderen nieenen dal hij hij den heer
Chamberlain eal aandrUlgen op zijll
(Kotsé's) herstel onder de LondellllCh.
conventie. gen derde paruj IS van ge___
~en. dat. hQ voor zijn plesier goAt en sijn
IDv lood III de stilte zal gebruiken ~
de TraDlIvaaJllChe regeen.g.

Hoe het ook .IJ, de anti-Afribander-
partij - in de TranllVlllll zoowel als in
Kaapstad - doet haar best de handen na
lien heer-Kotzé voor zijn vertrek te sterke ..
Wij wlllen niet' zeggen dat anen die de
Kotzé-diners I, v hebJ...,n hijgewoond to$
de genoemde partij behooren, er z~n nit.
zondenngen, en die uitzonderingen bewij.
zen de algem"8ne sU!IlIDg.

Te .lohannCllbnrg werd een groote IIOm
voor den heer KoW gecollekteerd. :Men
zegt dat een paar groote goudmaatBcbap-
piJen hel grootste gedeelte vau die !lOm
hebben b\jgedr.tgen. De gewaande popu-
lal'ltPlt Vlln den t'x-hoofdre< ht.er moeet
echter nog dllldeltJker gemaakt worc1ell
op een dillPI' te Johannesburg en te
I'I't'torl3 ter ZIJ ner eere.

De CI//" TIIJI~., luid dezer dagen een
warw artIkel, W,tarm h~ Je procureuraen
"J\'ok,lIen V'dn Kaapstad opriPjl hun sym.
pathle mN lt'u gl'wezl'n huofdrecbter in
een nahnrJ)rl'n hLaal op de eene of andere
wIJze UIt t.f' Jl nkken. lI..t schIJnt echter
dat vau dt,ze l'0~mg metK IS gewui-den, en
Jal de 't'chtsgeletlrtlen van Kaapatad er
vnor b"danken ZIch op h"t getluJt van de
Cu/'r Til,," re Ilaau bemoeleu met de
zaken ''an ()en nabu I'Igl'n ~t·iat.

ThanM IS Illen volgens de Cri/of T,mel
Illet een and pr plan I>eZlg, Iu KiOlIp~tad en
olUstreken ,vordeu pentIe.; t!'r t.eekening
rondh'ege\ en, clen heer Kotz,', 8teunende
In zIJn optreden :'I["n l.al Zich de Rhod_
dlDer~ en petItie.; ook wel herlDneren."Oe
geseh ,<"deu 18 he, haalt ,ach" IS I't!ll oud ell
\\ aar sprt'ek", oord.

Een interessant onderhoud.
}:Jders puhlicueren WIJ een onderhoud

uit de Dud'l T,lfi/r,,/,h V'oin Port Elia-
beth, waann ,le heer J. A. Holland, eell.
der voornaaDlst~ Ingezetenen der Bai,
tlJn lOltrukken gL"I!ftomtrel'lt Bloemfon-
telll en Johannt'sburg Eel'lltgeooomd.
plaats heeft hum g-e1e<·rd. dat bet beheer
van ollle hpoorwegt'll .tlles behalve onv.r.
beterltJk 18 ..u J.lt de Kaapkololllf' meer
d<l11een 1t'8 te Bloemfontein kan ~n Jee-
ren. ~lr James Hlvewright zal dil onder.
boud stellig md pleizler lezen.

Omtrent JohKnnesbul'g rueent de heer
Holland, dat de slapheId in den handel
geenuiu8 ltan de regeeriog allt'6n kan
y,'o«!en ({)egeschreven, maar wel aan de
OVel'-apeculalle en het Uewel'ken nn Oil-
betalenJe !nlJllen. HIJ meent dat de groote
eli rijke goud-maat.schappljeon belast be-
hooren te wordeu ten gunste der alge.
meene bevulklllg ~et dl' millioilllll'8 wen-
!Iehen de regeertng van het land veranderd
te zien eu "elolUIiat zIJ het bebeer ill
hun eIgen handeu wllnRChen te hebbeb.

Men le;t;e hel onderhoud van den heer
Holland alll dat van een on!.evooroordeeld
Engelllchen toetlChouwl'r .. \U.s 10 zijn uit-
latmgen 19 mIsschIen Ulet verdedt.gbMar,
doch de geet!t waarIn hij spreekt ÏIt 'lUl
veel beteekeOls.

A.LLSR.LEI.

De Gecharterde 00.
Zelfs Je C(ljlf Ar'lIiS schudt bet hoofd

bg 't lellen HU het rapport del' jongate
-vergadering van aandeelhouders der Ge-
charterdp waatllChapPIJ. Alles draait om
het vertrouwen dat deze aandeelhoudenl
ID den heer Rhodes stellen. Men juicht
hem t()(>. I" gere~ meet geld te geven, en
vraagt geene vragen. Intu8l!Chen gehruikt
moo al die nulhoenen In I{hodesia.

De heer Hhodes gaf aan de hand deze
schnld del' (~ecbarterde mlIatechappij later
in een land" o;cbuld te veranderen, doch
da.'lrte~en ohJecteert l{hude8la nu reeds.
De C"l'c T'lIle" bPspreekt deze kweetie
en dwin~t Zich tOI de bekentenis. dal lDen
in Hhodef!ta te veel grond en ...chten aan
syndllraten I-:..eft. WIJ knnnen den loop
dpr zaken nltit meer met ZOQveel onv~-
,;chllligheid besehoo wen als vroeger;
\vant Hllgens de Good Hopt, Hall toe-
8prd.ak van den heer l{hodeOl, werkt hij
VOOI' eell "ProgeliMlfOv(," meerderheld in
ons pal'leruent, ,he gl"reed l.al zIJn Rhode.
_ta O\'el tf' neUJen en bIJ de Kaapkolonie
III t.e lIJ "I'n

~~~~.

An Impartial Critic.

Spelling vereenvoudiging.
:'lien zal zich herinneren d",t de beslu,-

ten van de taai-conferentie te KaapstOO
gehouden III 't begm van 11-i:1i,voor h"t
taal- en letLerkundlg cougres te Dord-
recht, ~ ederland, werden gele!(d. rIt dt'
NeJel'landsche lIagltladen had wen Iller
In Znld-Afrlka een en ander aang-ol&8de
Jp diSCUSSIes Ol' dit congres gehad· doch
ofticleel had wen hll'r geen verslag ont.
vangen, waarover Illeer dan eens verwon,
dering werd ultpprokeu door hoofdper'
Bonen in d" taalbt'weging. Llt een onof·
hCI.'el Achrijven IlIt ~ederland dlenaan·
gaande, hebben wIJ dezer dagen Vf'rnomen.
dat het genoemde congres feitelijk al.
lichaam ophoudt te Iiestaau. zoodra ,I..
bijeeokomaten af~e.Joopt"n zijn, en dat het
eenige uitvloeisel van dtt congres IS een
commIllIne, welke echter geen officlëele
correspondentie 'Voel't over zaken op hel
cor.gres bel:an,leld. lït een brief van dl'.
Kie,,·iet. de longe. te Dordrecht. d.d. :!tj
Febr. ':1/\ haltln Wil' het volgende aan
"Wat ZUid-Affilm van het rongre. III de
eenste pla.atll vroeg t'n met aandr'ln;;r. dat
"at! do aannemlUg vali de vel'eenvoudlgde
Rpell I Ill-( :\Llar daargelaten of het con-
gres 'Iet OOIt cle I,('voe'ldheld wn hel.ben
gehad om een luen we ~pelhng-\\ elke
ook-'aan te uemen'. er "at! geen sprnke
"an dat ZIJ "IJ,:emeene instelllmltlg vond.
ook uiet nu Zl1ld-.Unk,1 er zoo om noeJ.!.
ElUdlooB zondsn de debatten daarover ge-
\\ee~L zIJn. en 8tt'lll:! onvrnchtbaar.
Spelllll;l IS otlicieel "f lDJ 1",ducel. Yoor
het laatS1e 18 niern.lllds tocsterumln~ non-
dIg en ,oor ,le lil voert ng- vau een llleu \\ e
officlet'le spelhnl! IS de n()odr:akehJkbeld
volgens de hoofJmannl'n "an h"t con,,'TeIl
DOg lang Ulet gekomen ..

"Dat meu lU Znld-Afrlka outstemtl 1.31
ziju over sommli!e Ulet-beslUiiten op het
COlll-:rPllzon miJ nwt verbazen. De reden
,:i d.1l eeu congre,; DIet.! hesluiten kan in
!tet" lstA vraa~"tukken, en dat in Zuid·
.Unlca hiJ C(!n meerderheid andere eillCben
zijn Jan Iller." AIl{'!J hehalve bemoedigen-
d!' ta.'11'mol' ZUId-Afrika ~

"erder vernemell wij dat het vorsh¥
van bet congre8 binnen kort in druk zal
'erschijnen en dat eenige exemplaren van
dit verslag naar Zuid Afrika gezonden
zullen worlen. I>'ettelijk &tjn dil! veralagen
de eellige olJiciee:l. mededeelinr van het
geen op de taal- eQ letterk1Uldire ooqree.
lIeIl pecAitcllt.

T fllf, r,J,f",. "f (J"fI l.lInd
~Ir -Aa we are f""',ueolly 8J11!ur"d,byoeriaul

organo of Pllbh, OpinIOn, that to alt.empt lo
unwuk Rbode,,,.nl '" one ".y or exp&trl&t1llg
oneself and that, lfl "III cue, It argo .. hoatilit,
1<> t.he Bntll1b 'oonoctlon w1tb South AfMC&,lt
IJ' r~freehlng to Inm 10 a Brttl~h )ournal-_t
Ihe SI" cla/,u, .. bldl, ... we !wo .. , ba- a _ lD
Its honnet---"'-bot the \"r''''~ll RNli"" wblCb
da. not ll.ault t he ID lelhg.noeof IIA! re.d ..... by
....y .nch reHocttC'D8 and, to lla credIt be it
....d hall done 1(, Leot lo expose Rbod8t!llDl iD
England for now a I{ood while p....t
Tbe Editor, IIir Max"'" rdeoTUljl to Dr.

Hart.Ie\, wbom he dMcn'- &II a nuacblef
maker "lih h,. d"lo~ 1lI mal on ty "f the
Dutch and pointIng t.o !l1r Hofmeyr, .. ork OD
'oehalfof ,h~ Emp,re remarlu! . We bo!,' 'hat
the Brit l,.h EmplTl: l!1ltc<>UllflSZ with' dll!lO"all
of tLl~ ry~ lJ) all Jh m~ml..erti The ;'.",.,,,
tbeo proct...,.j, lo Ihe det.at1, "f 'Ir Hol .. \r s
recent 'Jl<'O' b '" "bl' 'h he mo.ed Ibe oont ma-
lIon of • 1~""lulI"n of the &nd r>all>ted In 1"85,
1,IOdlDg t.he mt ml-er .. lD a IVllemn manner. to
re... 1 Ind .. Idu.t.Jh "DJ colle<.IIYtly any att.empt
lo Afjt'er tbe (none, lIOn hct~een the Colony ..od
t,nJ!laod l pou lb,. :'Ilr ]lux"" .a,. w.
W'ollld &eflltu.dy a.~"any gcnull'e Imperla.h",t (,,,,.
• man who rant. lh~ .. elfare of lhe Brtll'"
EmpIre aIJO\. tltt 1nl"......". uf ~Ir ILhodcl), what
cau lt.. AfncaDder llond do furrher lo clear Ita
attlllJde t~_)\\ard~ tbc llntl"h (_".mnet:·hnn I Are
...e In tbe melr"poh. of Lhe Emp ... ,(UlD~ tI'>be
."cb lunatIcI.' t.o brand onr Duuh f~llow-
.oLl~C'" III Cape C"lony a' d,.lovJ.J .. mply
loecauM<lihe) rdu ... to fr,lIow ~Ir Rbodes'!
To drtve tb.,m Ilito d.",,:Ic<:tlOn I. e"lden~ly tile
de",'" of "OOIt "f our loumah.... n"pptly wo
are n,,1 entlreh under Ihelr Ihumb, and tbe
eommon "'(Il.(_" of Ih~ two raCe8 Will tnumpb
(J\ er their unpal not IC nJldllnalwn ....
lt rea1l~ ...ems a. tltou~h oom. of our I~I

Jonrnal.. tou. were '0 carn"'-! .... ~V b) Ut.ur
Z.eaJ for Mr RI",d"". Inler""l. Ihat . \bey 'lotte
lose "Igbt of tbe m....""," of t.he ( ol, uy Surel~.
onr fil'1lt mterest lO peace ond uo,,,, IIDo'!. de.olr..
for (h~sc blCMlngo.. wllb a 'lew ... their fulfil
ment III not ""ns .. l,,"1 .. ltlt Ibt: r"'-ognillon of
the .uthor of Ihe Jame1lOli <rtrue •• a pohtlcal
leader iD tb", conntry 'It.. tim. "' Wit

Raid In tht,Hou"" of ("mn.nn. ibal tha
&hoclell myl.... ,"er. for It", dcmon.lialll
tbe 1lOIlD'...· "-1 un, li:c_

• A::oIOLD COLONIi'T.
- --
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Afdeelingsraad,Barkly Oost
KENNISGEVING.

TE~DERS VOOR WEG.OSDERBOrD EN
REPARA TIE.

HOOFDWEGEN.

l)"J:I'llrC:IT H"OrI.JWU;, ~tl'TIE~ 3 F.!'I 4.
~~I. :\, beiPn" ..nde van lf 1""lI· ...ster merk

Tan Z"I.lboom ~prull op de plu"" Doordnfl,
naar de Ilnfl te Uelpm:lk .... r. op de plaat.
~pllr..l",p

Sec ne ~, }.,eSfinnende van d_,.. naar de ...este-
lijkt! ~re!" up .I" pl:L:IL' W.t.,,~I<.J(}f, de ""held·
1O~'" hj n t n ... ch,·n de lhrkl\'O ... t en Wod.hoUAe
ddeelll1l;l'o, alle nrlften, b.!houdlng. en be-
scherrmo zs m u re n , dwar~ eu Up',"llng sloten In

plvten
BELL RlnER HouFDWEG,

!'it:< flf.!' 3 ES ~.

' ... t ie ,\ ~'" af het Zuidoostehjke lug·
... .l~l.r urcr k van cl. "pruIl op de plaat." Tbe
Ca.e •. naar hel W ee ,eluke laag ...ater merk
...all de ~tdk ';pr,.", up de plaat. M.-heah·.
Ford

"""'tie 4; bernnende .. an bet laag .. nter merk
op de ';'erk !;prrol. op de plu""" Belmore
on eodtgend. op de oostelijke gT'8a. der plulA
" li lu RI .... r.' alle driften. beboudinge en
l""",bernllng. muree, d _~ eo opnnl .loten,
ingesloten.

BELL RIVIF.R· HOOFDWEG.
S!C'T1~ t.

\' oor heloprichteo van een beAebermiog.·
muur bIJ de ul\jIra .. iog op Rebels Kloof, YID
de «ap, naar de een'" dru.i YlO deo top"&11
g..eoerade ulLgn1'ing, op den Hea"'!.,"&Il niet
minder dan drie \!l) VD'" boog, en niet minder
d..n t ...ee (2) voet .,jd. De beer C.
van l'letren LA.R of ti.. 'll'eg.,n8pekleur, W
het .. erl< a&IlWljten, eo alle l.. jzooderbeden om-
treat bet opricb ten daar .... n g... en,

TAKWEf;E:-i

~T[R~ :,rRf rt T Ál:. WEG. ~r..l·T1E :1. he-
gmnende no af de drtft "an de ~terk :;prull
op de plU16 "M.lr.-." de ee ... te drift Tan
Broedford. nn daar Daar de ""beiding...hJn .. an
WIJkeo :0;0 ~ en bop de plaata "Kmgbton:' 4e
1'oo"¥eflleld., verl~)(lDg op d. pluto .. (; len
lo"ry . iog."uoten ... I!<OOk alle driften, behou:
dings en bescherminga muren, d ...ars en opvang
811 .ten. mgesloten.
[I. 'Ir.!! inspekteur za 1 ...nnduiden en alle bij.

zonderbedeo om trent de .oorg""telde ..erlegging
voorais a.

ZlTR ,LAKTE TAKWEG,

hegi.nnend. nw ....aar de ..egen te G lyalf ver-
deden, toe hIJ de vsrdeelmg der Zuur v l..kle
e n Homg o... ti<lo.)t .egen, op de pluta" Vale
Pt Heal t h, alle driften, beboud Inga en be-
Bl:hermlDgsr:::mreo, dWanJ en opvang sloten. in-
gee loten.

Op last ,
(Get.) H. A.!tIEI:"'TJEf',

Waarn. Sec. ',IJ' den Afd, RUC,

Afl!. Raadkantoor.
Barkly UV01, 1- ....p" I. 1-','"

-_._--- --~- ~-_..~----
DIVlSIONALCOUNClL BARKLY EAST

NOTICE.
n:"nr.R,. Fl,n THE RF.P.\IR xxn

~['\ISTL\.\",'E uF uoxus.

DORDRECHT !t[AL"ó R(I.\[t, ~ECT:I):\'~
3 wxu -I.

~t:'ctlon 3, CI)mrll·'t.l"\Il"c ~r- -rn the low water
mark of the Z3..i. -,.oru :""~·rlilt. "Il the farm
Doordnft. to ti,., ur u ; a' 1I,'lp )[akaar,
on the F..I.:-m ~~qtLn.i)f'

~n':l,-,Il i CL/HUil' ;1'~'::1~ (niTlI lbt~n"'_'l~ to th'
wel":<:rn ~)'IJU[ldar'l I't tht: hnn \faterk:lo,A.
tht' !.. '\lraLu~- line !tt:t"'-n'f1 thr Barkly E..l.»t alld
\\ pd~D"tl-._. l)l\·l~\nn~. all -irdt...-; rt·t.;lWln~ and
pr\..lt'LII,)n willi.:!. cr'l'!"~ ilud eatcb water ~iraJ[l"
irH.:!uJ,·,L

BLLL I:I\'U: ~f.\I\ I;".\n, ~LI'Trll\";
, ",I .\\ II, . I
:"',"-:j.,n ' t f',m t~l.' ~"'I!h L'L ...tf':-n j(JW' wl1t.'r

n!:L.!\: "1 th .. :--prult "Il th(_' f.~rrn ,. Tb~ l:-avt'"
to ::., \r ... [trn luw watl:f marK (Jf the ~tl'~k
~I,rll t O/[) the f:trm ~L, ...he~h:ol. Ft_Ird.

.........,! ."rl L \'t)Ulfllrn,'Hlg from the low wRtl'r

mark qt tht~ ."'I~rk :-\pflllt 011 the farm" Bt,l
fTh r,', ,UI,j ('ndl:l!.!' ilt j'IC L,t:-:"rll lH.lulIll:1.ry l,f

th,' tHlll '·(il;l."io 1{1\"t·r. ;.dl drlfl~ rd&1I1ill:::'lllld

i,r,,ft-,-fl"n Vr'j\jl~, cru:,>" alld ('..itch water drain"
tu t.t_' 1::C'J\I,h ...J

DI:Ll.HI\'L1\ ~f.\I\ H,),\It, ";EL'lïll:-; 2
F, 'r Itlt' ClJlllHrUL'llnll of a protectinn wall

at t'", '_';ittlu~ lln rt~ht.'I" Kh,,-,t", frpm tbc (~ap
t" Tl... :1!~t turn from th~ tnp of Ihc sUid
('IJ':li'::.!" <Jr! th,· /11,]. ,jf p"t !t'~ than Ihrn' (:Jf
1 ...._1 ,:i bt'l..:ht. alld rJll{ lt_·""1'1 5ban two lJ)
fcel ......l"-ft'. ~(r. l \,ln !'!fOlttcll. )1.1>,(' or tile
H."a,1 lrl."~'ectl,r, Will pnlnt out tilt'! w!lrk at;d
funu ....b e.d partlcula.B a.'\ tu ('I.)Ol'-tructlvu,

HR.\:-;CII Ril.\ll".

STLHK ~rHl'lT HIU\I ..'II WUO, SEC·
TI'.I\ 1,

i ,,;!dr~, ,,;,';11: fr"rn th~ ,jnfl (" ;he ~tt-'rk
~I\rl,,· ,dl tJl" ~lrrn .. \[e'r'·l'i~ lIlt' 11l-"'! tlnfr
fr.,::! Hr"l,lf ,r,l 1!I1'II(,:C t" the dl\ïdlrl~ lintl (lf
'Var.!" \',). 1,,1101 :1 ,lTl the farm Kni:.,:-htnn,
the t,r"I")~t,,1 df'\T\!!"1l ('rl the farm" {tien
(iarn III 1)" IJlI'IIJdt,,1, a.,~ ,,1"0 all dnft~.
r~[.ll;1!rl~ arid prlltt'('IIPf\ \",;d!PI, \'ro~ Rud ('atl'h
lofakr .jr:tln~, 'I'll{' Itoad 11l"1'ol.·L'1-ur"'!ll p(llHt

(Jut alld fUflll ..h all l'Hrtll'uJan rq;arJlnli the
prI1J"''-t..'d Jt'\ u' uil.

ZlTI(\'L.\KTI·: 1>1:.\\1 Il RI'.\Il, ~1:L'·
'1'111\" I .\\1) 2.

1'''lIJilH1fH'ltl'': fr'llll tilt" I ...trllll!;! .. f Iht' T:l1ad~
at It)\' .\;! tIl the P':H[\f1-": (.f tl,l.: ZIJltr,'hkt~ :t!ld
HOI1I~ \,'ft Kl,,,,! HIl;"j~, (Iq the farm Valt'
of Health. all drift"". rdalIl1llg a.nd protf'ctlon
wal!~. crVM and catch watl-'r dn.IDI\ to be
included.

J:y Ol dl'r,

I ~'~llPd) II A ~[r:I\T.JB,';;,
.\"1 :)~crl'lal'y D,e.

Dil'ii'iflll,d ("11111"11 (I!li,'.',
Barkly LI t,

.\ I ;'iI II!. 1-:"

Op Nieuw Begonnen!

\ n:1 It ," a

.; Ill· :1

W /.':' I ,. r Il "1 I, 'r.:-' ,,' ~, ',,!t'

\ ,. dt'l I' I n"~n- ,:'" 1 1\, ... r.
i· 'I _ _ I Tl t . Il ~"'r !'.1 r to r·;, , .. ;.._

. :1,-"/' I II "nl' '_II :'1. ."I 't' • ", jo. i"~ k'
(lIl t ' III I~:' II ',\ , ï' ,1. :.'~ I to! ,\ ':'"

I' lf' .'! ! .\,~ll l' i. t\ t'! j.;_ Ur.:' I· .., ~ar 'I

/-'1 .

1"1':1\ "'1
,j., "1.' ,_.

ha, :' I~,

lIJ W l.' I.

, • I ~': '': .....

" i. UI";"l tI. ;11'1, l. " , .,' () .. re":

.\ ~' ., i ~ ,f

\.... ., .1,a', ('r·' 1\ .. 'I II \

cr", : 'lJ f.·( ., r I ~'.

1 ;,., , ,t r._ t • I ~" IJ ,t _ "I I

'" I .,1 :,,'!I"

1) , il r ! I ,>" " ~ "

." ,I'_ I:Utl

. ~ J "I

('n . \ 11'\ Jl '

I" 1 ...:LI· i ;1\" d
I 1l.III1

.~.' .. 0' k - r;,t ,I 'n
I I li' t: I \\:I.~, ~'I," 11

I' II

Weggeloopen ! or verdwaald! !
f E!.E!.~, drie Z',\'Irt "f ZW'lrt·
'-t 111'11111, t'll een rl)(I.]/"·;I,II, ).!'l,lll'and
op bUIlt P.:", uf 1).\, lll'crrT1
~('ltlltfll.'t·"lt'r~ ,'n nnd.'rt'll liiJ wi"tl
f.{t Ill,'ld., 1':/.,,1>1 rtl{tg't'n rL; Itlk:'1Tll'D, ge·
lll'\'{'!! k"nnl- tt' ,f!I'Vf'nann de hcpren
A. n 1,1': VI!.LiEH:-; ,\: Co" Af~lfi-
w'r~, l'ill:rl, (Jf ann dl'n heer J,\\

~I un;, Achter Paarl, door wien
&lIt billIjke kOb~n zullen betaald
worden.

1'. G, ~IAHAIS, P.G,ZN.
PIW'4 li; April HWtl.

. . . I ',

DB ~u.d ~iUtGD ..,~~~~JJDl8D~.!~~P~ILt 1898. te:
GJ

--=
GRAHAMSSTAD A~IJI

GRAHAMSSTAD, -,

DADEL~JK BE~OODir;r) Een
Bedlend~, I:lct kl":.' "an

Drukwerk. Salaris (oru I!l"~ ,

beginnen) £55 per jaar, II;' t f:.l<~

inwoning, waseli. en L r"w nr~
aanzoek met rcferent ivr-, ,', I')j.

tret (pat: genomeD) ln~l,l, ';, i,.,
J

LANDB()UWER8.
DE "

tbaL:s in

D': Hl
h:j" :.1.1.:,-n
la·:J6 ...t.lIl

Die Landbouw Gereedschappen en Macbini-
rie behoeven, behooren den ~rootell en

wel- uiteezochteu Voorraad van de onder-
geteekenden te inspekteeren. waaronder zijn,, '

EF.S I
P ..,l('h.,...rJil
ve n aau

pen !Itn
k~lfl !..l')~,,.1jI

ELSBansome's Howard's, DEN GE~EF:SKC:"[)ll,f:\
SUPEl{J~TE;\DE\l.

Grahams-ta-l \"IJL
n.·,rL""U
k It>l! ",1{~
dl~:L' lo: ~'.\.

IlL I'
EN

ZUID-AFRIKAANSCHE
OXDERLI\GE

LEVENSVERZEKERING
MAATSCHAPPIJ.

t~('n .~,

I",~,I,'!I
1"". l .:

Ill. "'
n)("r:-.~ l
l':l....t,lf.e
later te

Ot: 1
morg enu
mftdhvOl
n:lmidda

Amerikaansche Ploegen, Eggen, Land
Rolblokken, Kourn Molens, Kaf

Snijders, enz., enz .. OP G E RIC HT I N 1845,
AA~ s

o. J. '
Hu v. oe
n!t'te ~la.

F.1:):
"nu ...er
'!\ iUlr or
adres tal
&Lt....Jcn.

EI:"'!:
p..r t .... 1
.0 scha]
:,4 op d,
ondon,o<

'leincorporeerd bij Acte van Pa ..emer.: 1.5g!

iIooflika.ntoor: D!R.LISGSTB.li T, :lJ..;.ps:a.i

GOED EN VERTROUWBAAR 'f I;tlJ~SRAf'D
GEMAAKT VA~ •

.\ ~. du
",J If A;
.1"7i·T. L.._'

tt: "I'ete
pl.:" "an
Yruataat

EE'JI,
Zond'\:.; r,
Il:l.:.r (.t;:

wl'rt·J~'Il·

la,"t.: \" d,.! ~
~11 ~ ,'a. Tl t

l,ulp. ~:~
\·c'·~'·~·";';

Heining Draad en IJzeren Palen,
, .

Bolinder Zwe'edsche Kookkachels.
Ta~" i.,. Durban; Bloemfon.teWi ell

Johannesburg.

['IRRIT[!:Rl!\' :

Hos. ALFRED EBDE~, Yoorritte-
HENRY SOLOMOX, Sn',
FRED-, J. CENTLIYRES. ;
P.AtJL DI VILLIERS,
GODFREY SICHEL,
J. G, STEYTLER
HARRY BOLUS,
H. M, .ARDERNE
Hon. J, X, MERRThIAN, M.L.A.

1f.R..."lK GlJ;E£"K!:l<I,,(~g AI"'1"~'

G, E, C, .ANDER.SOX, M,D .• :\tc, L')ndtn
M.R,C.S, Enge:and,

JHR.LIJK.SCH} PR.KIlIK· £217,2~5
=IJXOllN I5TKR.EST ~7,1'173
FONDSEN IN liNDEN £1,~'-l7.{1~1
Gehul Bdegd in Zuid·dfr.iroa_h, S",'.r"",,;

kO!'lth:J.rt'
de Yi ll ic
2)0{ dezer
l!lO de 3-

DI" l'
nc norm
dn ...:k pill
II>voJ)
den' geil

Er-x I

},·",Img'
Wurt,,,s(,
Zaterclaj;
gcname I

EE'
nam idda
'1'N.·idde
lLb"d" ....
lu;ll~ ht
morgen i

80liede Koloniaot-remaakte i sschenhovte» Slaabkomsr Set. (Als hierboven geïllustreerd),

£9 : JiS : «> '. -;ri"l;~
D. 1. & Co. richten de aandacht op liet fl'it dat alle artikelen door hen \'('rvaa~drg'j door dé Kaáp!;bhê

Gouvernements Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per cent .mlnder <!~,'Q. In evoerd
Hnisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot 'voordeel aar. onze velo klanton door Qt,t ga.nsche land, die, door
aunne Orders in onze handen te plaatset. 1:L'/.l! groote vormindcriug verzekeren, bfbal vc vert.ek:er4 te • ~zij

:Et. ~~ :aOSS ~ CO.,
Strand Straat, Kaapstad.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingén, maken de Fa-
brikanten zich gereed om .:

~!50,OOO BI4KKBN
TE' VERSCf'iEPEN.

OF. FI

Hout Goed U it ged roogd in de Ko1o'nie, mosburv
wC;!K'I~~
t.~{'~1e !!1 t (
lal gd_]4
V;\stgf"st..:
LI ....~ill;." .

Koepen fr!:!Cll l::tgeren pr ijzc dan inccvocrvlc .\rtikelcn vnn Inf('r:l'll~ kwaliteit. fL I. ,en Co., bM~n
enorm v oorraad Tap:)! ~. Lir.olcms, Efjqféc;, f+jHce~, ~ehJGtst (J, P0ml'i~ l.n GI1S,WJl!"', U'ctl'QP~llit eD Hilts UerIIftI.

LJI l:i'l,tr('l'J' 1('.,1;;1,:11" 1"1 l'rij,li,H ''l';,o;t Vrij {'lI' .:tan\'rQ;L,~. VERKRIJGBAAR BIJ :-
( ~,-IIU

1:, juu r

"l,I"It:k:'
I ,....Iaden
IJlt e n

k ,tl{"""(-I
(,-I! ! ,~,

Vertoonkamers : Lanqemarkl Straal Fabriek en Pakhuis r_: Barrack en Boom strateti.
~a.~ps1ta,d.

B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en Co.
J.D. OARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN }loPHERSON en 00.
en biJ andere pakh u1zcn . Polissen no """,,,bill.nden duur ,",.NI'!) b"I .. ~

meI de rol •..,nd. ooMmen voor iecere £1,l~<.J I'll de
ocrspreukelij ke ~erz"l!..nng -

Duur in 1895.
Ó'J J.\AR
4j JAAR
~ J.\AIl.
!lO J.UR
10 B.AR
15 JAAR
12 JAAR
9 JAAR
6 JAAR
3 JAAR [I, ','

Voor g~ de Page Draadheining gezien hebt. I JU:..A.TING'8 POEDER.

r

Jtli'l'lRG'S POEDER.
JtliTING'8 POEDER,
UATING'8 POEDER.
JtUTING1J POEDER.
)tUTIXG'S POEDER.

PI ·';"0 "

J.'; 1'.'111;
"":j:;"'11
,,·.11IJ'1/1
:11,.1', II" ~,

L't,L, , l.,·,
b,1I1r \ :,,'j ,

).1.:". "'1
( .' ~' (~ ~ L :!- • :

LAATSTt UITBETALINGEN, 7895,x.m.. '
OURP HEAOAOHE. .

ruRIFIEI THE .LOO~........... .--._-.
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat. PietermaritzburQ'-

...__....,..-------.------lill...1'0

I I"_

OmheiningsMateriaal tegen Kostprijs. l.lo;!
1,u.>J

'''lil ,1.'
J-l;.'. :!;
'lJJ d"l'
:L'IlIJ! ,'r:l_
de ;:l>,,!-I
if' w\)rcl,

( '!lurch, I
C,lr~I("'p

.\1 .. <11<

J!n~t-;l II

I .... 1... 1. to
Alnl!ll1d,
~pf Jlwt
tH:l ...~J'!e.
n\-,,~'ll'('Od

Yl 1(' I ~': I (

LL't ~i'0ur
Lr\' j

"'i.UI.,;.j Z.
"lI_lr! '011
1I11'( \'(J"f

I u 1':":1''''
Jj:t:U Jl rI _.~i
cC':1 11l~''''

:l:\lI:,:ph, di

i,:,·, k d,i

De Kaapsche Kolonisatie Maatschappij in likwaástift ZU ID-AFRIKAA NSC,..,,'
KONINKLIJKE MAILDIENSTGeene wind palen; geene paleo; ycreischt geene aandacht na de

oprichtlllg; altijd stevig,
Ve skrkstl" gocdkoop:ite en dOl·ltrcfTend,;te heining in de wereld.
Komt in rolleIl kla,argl·lIl<J.akt; zaJ een Jakhal:i Ult- of ecn Olifant

III houden.

EEN E grJote voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben be-
sloten dezelve u'gen kost prijs te verkoopen, n.l.: De "CASTLE MAl L" Maatschappij

Zware Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde-en
doorndraad, 1[1/6 per dozijn.

Bouten en Krammen benoodigd slechts voor doorndra.ad, &/- pet
gross,

Winpalen (in het midden) 21/- stuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/·per stuk.
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren, hangboowBull 1
staanders kompleet, £5 1~s, 6d.
Gladde Zwarte Staal Draad, £8..per ton.

DE Stoombooten dezer LijD V1!rtnl.le
v&n Kaap8t.a.d OIlAI' LondeD om de

&Ilderen Woenad.&g, te " UUl' D.m., DM!
M&deir& en Plymouth, "" Si-t Helenl eli

.AlCeD8iou &&n.leggende op de bepuldi tUI
eehentijden. •
Al'I 2,-BO~L1N CASTLK, K.opt. TV,HEIl'.
May ll-Dl::>\'KGA!'i CA~TLK. K"I'I, HH,

" 2.',-TA:\TALLO:> CASTl.E, Kal" 111SOl,
JUli; !<_lJl'SOTTAI\ CA~TLE. Kal't. 1I.'RRi~'~,

.. 22_HAWAR1'EN CA~TI.E, K,;,t.h;)l,
,Jul, ti_NORHA:M C,~TLE, Kapt, I:KSI'ALL

.. Z()-CAI:ISBIlOOK ('AHTLE, Kopt.. I~, ,"'toO!
Aug :l-Ill'S\'EGA:\ CASTLE. K"I'" Il.\.

.. l;_T.\:>TALLO'S L'ASTU:, Kai l. L"~C.L', Iw"t"IIH!.
fl'l~, ..,.... t

1113: k11'1t'

Schrijft om CatalogllS. Kan gczien worllen bij Je Agenten

White, & Co" .Burgstraat,Rvan
(./

OF IIA~DELARE~ OP II ET I'LATTELA~D,~~,m;~~~.~
~~~~~~~ ~

Kederlandsche Zuid -Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

KOCHen DIXIE, KaapstadTANDEN!
TANDEN!' J. C. SMITH & Co.,
TAN'DEN'. "I fJz8f, Kool en TimmerhontMagazijnen

• • ":QLONIAAL EN AMERIKMNSGH WAGENHOUT,
STOOM

IItra BIOta JOorbg.lud, Jla Las PallUI
ABUSDKL CASTLE, Kapt. \\'ISDEB., ,"mln"'. !!
Annl

I.·OU:>E CA.BTLE, [;"1'1, STA"IHl!H7 ".:rL.,1
12 MI,j (\'ia St, Hdt'Tl:\ L'U A"""'!I"I"r,)

HAGLAS CA~TLJ>. Kapt. I\Bl.\' ,,11,"'" Il ~"
(;AI~TII CA1Hl.K 1'011'" W.""O:S ,,",",;,' ~" li-'
Al\t·~ !tEL I.ASTLE, Kal". lliw"', ,.., '0 ',: l

JunI (nu Rl. llt.·h-na CI) ~\. ...""t.'n .. " ,!:)

Voor Vracht of Passage Hr\'r ......·' ml(
lich bij do Agentt'1l nu .1,. c.\!'rLE
MAILBOOT MA.ATSCH.\I'I'IJ, (lJt,kl).

"I' ,Ir Il
11\"·" tu
"'1,,1,-:1.
,. t':l;!'- "j'

fl rr ,
1,/I:I,j'11'"

;-".\"l\· Il
.";"ld 1\.,,1.• .;

l, I:.,:nl''l

~t !J", •.L:,
III d,· lj,
g, .-;d ,d.o(,
v.iI tl:':r'·'
h, l t~Jt'r:c-t
J. \"1I nl J

lJ,: '1,:
11,\11,,\'(,1".

\lllll·'''.

------
Kortste en Coedkoopste Rou.tevoor Reizigers en

Coederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatse!'" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21uur naar Pretoria.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,Heer WAtKER,De U5X05 LIJN
KONINKLIJKR M.HLlllE:\:-1

Departement. Joor Openbw OnderJiJ's IDIO! STOOMBOOTM..UTSCWPU
CBEPERKT.

,J ','

.==- A..n... PS or AD.Tarief Joor Reizigers naar lohmesborg n t1L-en £3 17.
Pretoria £4 Ds. 6d.-ea.fJ ti

DIRKKTKUB VAN"HIT
I

LON]DSClIK_lAHDRIt INSTITUUT VIER
RONDGAANDE ONDERWIJZERS

BENOODIGD

" Il " ti
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

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

UIsIer Kamers; Gronteplein,
HEEFT, de eer aan het publiek

, in de Bnitendistnkten te
beri~ dat. hij een HEEL STEL
T,ANDl\N in EEN DAG kan
leveren tegen minuer dan df
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg Toor vijf jaar wordt
met elk Btel gegeven.

J:r" to. tt
I" 1 !: ~':1t t.:r
; ; ; f,.rd

Oplei'din~ College ~tudies-
~Beurzen. ... DEMailbootender:!d8.d[i;c.:&rr:;.1.1tI.

trekken van K&apstaJ LaM Ec"I',and
na Madeir&, om den anderen IroeUbtUó11A1C
" uur c.m., ala onder a.a.nlegl(l'!:lt1.

VOOR ENGELAND, I '. III

TE

Welgegond, Fontein~kloor, Tweekamp en
Twijfelpoort, wijk Onder Wittebergen. STLDIE~Oeurzen, waard £:10 per

annum, houdbaar voor ccn jaar
van af 1 JuJi, aan de Kaapstadschc

API'LICATl~8 voor uovcnge- en Wellingtonsche Opleidings 8cho-
'noemue betrckkingen verge- len, zijn to verkrijgen door gematri .

zeld van de bij do Wot vercischte culoordo stutlenten die alreeds het
getuigschriften van bekwaamheid, derde-klas onderwijzers certifikaat
goed gedrag, van de laatste School. bezitwn. In exceptioneeIe gevallen
commissie en Predikant waar Ap_ kunnen gelijksoortige studie-beur-
plicanten werkzaam waren, en van zen, houdbaal' voor een-('n-een-
Lidma.átscbap een er Protestantsche half jaar, toegestaan worden aan
Kerk, zullen door den On- gematriculeerdo metgecl'rtifieeerde
dergeteekende ingewacht worden stu'denten, met het plan om het
tot op 2i MEl, e.k. Derde-kla~ Certifikaat in 18:18, en

Werkzaamheden te beginnen wo bet Tweede-klas Certifikaat in De-
spoedig mogelijk. cember, 1899, te verkrijgen. De

Salaris £120 per jaar, en de voorkeur voor Kaapstatl zal worden
schoolgelden. gegeven aan mannelijke kaudi-

Billijke reiskosten, gestaafd door daten, ~n voor, Weiling-toll aan
kwitanties, zuilen vergoed worden. vrouwelIjke kandldat~n.

N.B.-De geslaagde applicanten De Hoofd-onderWIjzers uer twoo
m~ten zich voorzien van Onder- \ C,olleges z.uilen ep de aanzoeken
W1Jzers, 2de klas spoorweg ccrtifi- ldt~n.
eaten om tegen halfprijs te reizen. I CHARLE:-; MCRHA Y,

N. JOHAN BOER, [Pro den :::;upen'.ntendent-Gl,neraal v.
, Sec. Sch. Com. OnderwJJzer~.

Senekal, . . Onderwijs Kantoor, .
16.April, 1898. ' Kaapstad, 1:3 April, 1808:
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(E~ne bachrU ong nD de lIIolw &al later 1'01
gen)

BREDASDORP.De heer LJ. van der Walt.
OST\' ANGST VAN DEN I,EER.A;.Ul

21 Aprill898.
VOETIlÁL.

De Jongelieden IwbbeD lIuu begonnen IlCm ID
dit &Felte oefeo('D Zaterdagnamlddatr namen
zoo..elea deel aan bet .pel dat de eeu cfen aDder
m deu wer dond en het dUI ,.oor cle tf>eachoa
wen luet ellt pleiueng ioetcheen.Over het alp .dali tUil Ediu ..r
meen het het spelen ..eel te ...... acheDoyer en &al MIIDheer,-Op ultnoodigwg ..an srr Jam ...
bet ge'lt'll nog een geruimen tvd nemen 1'oordat SI ..ewrljJbt glng bet VIctoria rille rorJ'll Zater
do spelen van hunne lomphuid lulleo nntalageo dag per r.pecialeo tre,n naar "Iln pillata Lourens
lU" A.aust.'lAud~week lallcn alhier 1r:t.anCbun fOld l.ooal. Ik "erneem wOl'\J er een unge
I"k d le ...ed.ta !lden plaal. VUlden legen drie name dag doorgebracht Iemand ~elde arUJ 11111

"Ir.alll:en D,t S elleubosch het bee!t eou poltttelw bedoehn!:' Ik noeg hem
DI: IlODF.GA wat hll d.arb" m!.'ende Ah seide h'j do electie

Vlln de Paar. !chrUfl ons een correspon Ient ..oor het lagerhu18 IS ander Jur on Ik boor .,r
ala volgt J.mc. bUI ook staan V"" Slêlllonboscb Ye e

Onlau~. h" I Ik ho genoegr-n een bezoek bU studenten I In geregistreerd eo de meesten. Ir
de Bodega af te Ic! gen toen de bes tierder aldaar In het corp" Il< seide hem ,",cLt] ... Ik ken ••
mu door al de verschillende Vl' rek ken Dam om allen "U lul!en voo geeD Rhodes man sto I meu
die te besiébtigen Zie lOO .... ide Ik tot mil Men 18 vaD plan Lier een tak de r IC1~ue op te
,eh en wen Ik het gebou" blnnen trod de richten Eenige ....n die JInIlO heertjes ":!.ren
I'Il&I'Imaak. vooruItganIl Op &ndt.ro plaatsen • reed. eenlJ8 malen hier om te "'" hoe .."le
dacht ik wordeu clubs of mllchtmgen 'lUI die n leden au krIJgen knnn .., 1" verneem ...,n p:l'll'
aard ge ...oonljjk door mUa ~el'l geetlcht terwul Jmgue. eo oen paar I:ekleurdeo, ook een sekere
aan do Paarl de A.fno "de .... zelvon wakker Ennn b~hh n reeds g,.teekeod Ill. Iec,co
aun om jougc meuschen "'UI voorrechten te Zotcr la;;alOod werd er alhier een dan.partu
.oor&lcn ,he zu op andere I Iaatsen Dlel hebben ge~' on ,n iJet JDalltatraat kantoor Er ,..,.ren
BU den lOgang atRat eell grooie gek:lflUt1lell t"owat ,..,.ttg pel'1lODen tegen .. oordig Het
pot met een prachtll;c bloem tw.ri'> I ""n Dnltsebe mUZlolr.korpsvan de 8tad .. &Ii teeen
boutcn a£ochot AAn "cer, den ynn I o~ afschot .. oord 19 Bet daur.en beeft tot ongeveer 3 Qur
h:angt een bhuw gordon AJ" • hu ft "en van de geduurd Allen gillgen voldaan nur bu,&
gordijnen op.i;de ltapt ecr I " ochr..den "order Nao.r Ik vcrlleo:m gaan .. " hIer elek,n.eh
en beVindt &lchIn de roll ".h'Ol8nt kamer waar hcht kr1Jgf.n DIt behoort hier al lang ge .. _t
er dranken YIn olie .""rten te verkmgen lIJn De te 'Un want bet u! eeu ochande looala de lam
rakken ...er>I~"j met ol de INttela groot en pon 1:0 branden De gluen aUQbedekt met
!dein, eli klemo vut)tllI Zien er uetJea Uit en atof oo~ worden IIOmmlge lampen ... onda
doon men IIOm. wel well8Chen dat hU een groo ru.t aanaestoken Ik ae Dit uw blad dat het
ten dOl'8t bad Op de l'£chtenijde van den hoofd oalaria van den opllebtEr verbooed IS Ik hoop
mpng la een klewere dear cll. leidf nur de hij u.l naarde la:.tanl'1l!l&lenen nn dat "In aal ....lJI
rookkamer waann vencbeidene tafela met nette nrboogd la beter IU" phebt doen ..oorname
kleed}'lll e~ .toele .. auo dIe seker odk biidra!tcn lUk tegeno ..er den kontrakteur want dIe doet
tot het v~_ van ..... PI!PJe. '"vero.r aet ala bU wtl De opliebkr alUlt lIJn oogeo er
naar achteren 18cene I_kamer die ook druk "lSOrfoe Ik boop <kt1lU Elin plicht r.aI doeD en
becocbt .. ordt door de leden van de clllb >rant DIemand &al OOl&Ien (meu &egt dat men ua
men ymd t cr vel'1lChe,dene Oleu.. ebInden w:aar ,erandennjt kan beap"uren voor dat de belofte
vaD een file gehouden wordt Het .PUt m'l gedaao Ia.) HIer '%'ln een pur knappe kerels
ecblêlr te zegge" dat (JHiI La,ul nIet op de tafel deloeren ol op dIe betrcklring dllS dient de Op"
le VlOden wa. doch er bestRat een III"n ook ZIChter "UDpitcht te doen
v()Qr dIt blad ID te t.eckenen want er .un vcr
lICheldenllD zelfs.U dIe niet met.de pohtlek v:tn
het blad overeenstemwen d,e bet gaarne Willen
te lezon krugen BU het emde van den ga.ng die
met een kostbaar taP'It bevloerd u! 18een groolêl
ual met twee groot" eo door de beste venaar
dl~enJ gemaakte bilJarttafela Lang& de eeue
lijde dier &118.1 18 een lange bank die "oor een
"IlH'gtn.l personen plaal.ll heeft Spreekp!)pen
loopelI van de refreshment 1I&l11 naat deze Ua.I
zoowel als naar de rookkamer zmat Ingeval er
eene gtngerade of een sterker gl""Je drank
beooodIgd u! men dan slecbta door de PilI' l!Jne
orde", kan geven eD spo'Klig kom t er eell wal
Ier met den verkw,kkendeo drank aangeloopen
Acbter de bilJartsaal zUn znIkc gemakken alo
wenllChellJk aaogcbracht en gceo onlUUlgename
reuken .. orden waargenomen Allea 18op de
Dleu... Iêlmethoden gemaakt en eenIge be""""er
die uur de Paarl kamt moet DIet nal.ten een
bezoek aan deoe mrIChtlOg te brengen wani die
I. wel ecn kukje wlUlrd De Bodega 18het
eigendom ....n de Paul BerplJn m811tschapPII
dIe In den heer J F Beck epn t.eer ookwamen
b..stunrder beeft en geen beteren man kon 'er
langeu De hccr neck IS Olet alleen beleefd
Je~ens de leden en andere be.oekertl m811rbil
weet ook de plek ID orde te houdeo Ver
der wordt geen gckke streken door hem toege
laten maar hll ".t er naar dat alle. op een orde
lUk en faboeul jke w loe toegaat De Bodega
18 gelegen oaasl het 8Ln.dbul. en maakt een
boede ..ertoonlng van bUlte Il

Hiervan en daarvan. A4. dm E.uu.r
Mllnboer - V ergnn ons Uit dezen cnideljjkM

uitboek ook een kl~ln pl ....tsje In uw geknI eo
"eel Ilfllenn bl..d \\ el III:...il beginne .. met •
een blIJde tIJ<ling te brwgen IlAmellJk das ••
bij on. over het gebeele d"" TIkt prachlif au--
geod heeft. soodst mt'D oye",l 'D .tut. _
drie •sland te ploegeu of te dries • en ~OOa.Ia _
he. noemt

t:tIIl andere en 0l(>1 m "der blijde tl;.11111, II
dat Wil nu "",ler onze .tgcnc leeraar hebbea.
lt,.ooS 'l"'C' 11 ... n dag cp I I Donderdag CJea
14 I~n J z.e begon dit ar.ders too .tiJle dorpJe
nl , eer en meer le vendtg te worden ...aat liet
'os de dag "'lL~rup wu onzen mea ...en leeraar
souden lcbc noct g:tJI.ll ten "lf de b.m te VOl'-
welkomen He~ w,," be.-Id dat de ontm::t.
plaats Vinden lOU tussehen 3 en 4 aur I •

<hI.;;a mbil d.. plaato KIelIle Z.1nddriIl beboo-
reode aan den heer D CLourelUI eo EClO,",' ol
Willen af.tand van bet dorp daar bet man,
onder bekw"me bestler'ng van den ouderq
D S du TOIt dienzelfdeu ochtend van CaIed_
&ouvertrekken \}D ]UUltop voormelden t(jd .....
met den leeraar cu ~lIne ecbtgenoole __
laud ..n " ol 011l!l1"""'. 2 uur beion mea al
hautlg te worden ,n hel dorp SommllQ \'&Il
de al te hlW!tJge 800rt ...aten met moeitjjkhei4
terug te houden I.,t ba f 3 nnr Omt.roDt dien
tud .. as hel g.,.. eldll: leveodlg gewONeD, de
een drafl hot, "n de andere haar Al _t mea
toen hoorde..... 1O.pan Inlp"" B~_
ccn frut geucht om d,e I lOge p"_'e ftIl
karren te ,,<:.n Zoo ... t SO karren alielI. ~
vol ruunen deel aan deu blIJmoedige p_
.1." de pluto der ontmoeun!l gekolDeo lIJD"
hadden wu net lt jd om on. In g~ orde
ll&D I..eide zIJden.an deo DleawCDwee te ...
ren en gereed ~ voor de onhanJH,'_
men eenllklap& ..!!Daar ~ ~ daM
!tomt hll' en W'j bemerkten op omtrent _
mIJl afstand ,cn r"tulj( Oladlg maar zel<er UIl-
komen Spoedig k Ddeo ... ) &leo dat bet "
recbte rHtuIg 'IIA5 waut de paarden waren _
te bekelld om te ml8l!l!IIICD GUkuot 0 licht
de nieu 'U~leTlge aangu,chter. vooratelJeA,
onder .ulk e<n lIChur v"u moosehen. De
een &eld. Ik."I: hU u! kieiII en &!Jn't'l'OQ.
net wo groot n.ls hll een t .. eede .. eer:no Ikdenk
b I .. I ecn groote man weun met een klem
VlollwtJe en wederom ..en auder het tege __
geatelde kr"IlI er eeD antwoordde <ilt ko.' er
nIet op BADala hIJ maar g<>cd 18 en "U oot Ne'
tof'n de voorpaarden tu_hen de menac_
In kwa'DOn w~rd meteen aangebe'en P.lm 146
'ers 1 en I Deze t ...ee versen werden81ft
hl"decb.lp en !lce.ul.rlft gezoogen BIJ bet •• _
dreullen no ce laat.te woordeu &t.eégOIlHDtoea
reed. bemIndeu leeraar (prol' Kock) mei lIfJD
heve ecbtgenoote nit het rIltUIg en na een kori.e
palUe va.n lOtroducbe en gepute we~
groelêl wcrd IJJn eerwaarde een ...elkomat..a4nI
Toorgolezen "'a,mn ook me'" Koek niet ........
~nl .. erd Hierop 8.ntwoordde bil met seer .....
tellJkc woorden '0 ml .m.pelendc op .. at ook
ID he~ :uiTe. v o"'eck m~n ........ c ..mel Ik dat _
blUld .-an h,,'d~ mog gel"g I "orden die altUd
III ons ,a r mato 'I elkanjer leeren ken_,
nauw~r en nn (;cr mo ht "orden D:tarDa Da

Il I ~ I"h OT k e ''''rt (htl~ 10 bUDe
,I T ugwnannllJll.
, z.a ell .olgelld. DII&l'

cl '1 I.l\am I' a n.," ld. o •• r 4 aar am,
en 'p""d li "a. het plein, oor de p31Itone be-

II met r lu, rn CU meI htn Zoodn aua
en e bt DO t bot hc.)e voor d.. .('1'''

ell k" meo zongen de • huulklDderen eeD
~ I d l\ "" "I Ir len der Jong ••
lie al f ra.lc I d Huc beflIJk SUB

reo .cn n d,.,.,.oa werd een adrea
Jo I ue tu.terk>del 0rg rokken voorgelll&eB,ook
ccn In naam der )' r gehugt>vereeUlglDg "'DOrp-
lewn door oom F rekle en een Dit aaam der
""boolklCdercn door dell ooderw Ilrr Op d,'
alles ant..-Dordde "Iln eerwaarde Hl seef gepu;.e
en hartelIJke woorden ollder &lldereo gew.,
makende 'ran de 'OOrtlpoedlge reU! van dat ZUil
oer ...aarde en eeh !.geooote op deD trelO geklom-
men WIlS daar oOOlt leta IOOv..,1ale eeu apel4
verkeerd gekomen wao alsook van een gebear.
ten18 op weg ...aann bil God. hand erkende Bil
wu voorzeker de welvaart en vnorw .....
nn nl de ledeD der gemeente ..
dIepe lrelang.;t£IhnS ouder de leidioi
des Gce.tea ten doel .telleu De JO'"
lieden vereenIging .. oen der voornaatllÁa
en op hoogen pril" gestelde u.ken bij hem Ril
<0, ook diUlrroor met de ba lp des Heeren dOtlll
al ..-aL, In b:u d vOlld om t.. doen En de kiD-
deren h "a.< ""n I:'rooto vnend '"aD kiDderma,
en loodl;d. hcn u.t om spoedIg met hem ken.
u,. te rnoken \\ :tnneer de kmderen Item _
moelen tU zonder .ebroom.n voorwaata .0ateD,
bem groeten en met een. bonne namen bek,a4
Ulaken :I' u gtng men m de putone en de Dl"
mgte In tegeowoordlgbeid van .un ~eleenr.
en mevrouw Koeh nam mot vrolIJke en 0....

rUImde harten deel aan de groote ..oorrud
koffie eD koelt: die voor ben ber.ud WIA. NOl
dIenzelfden avoIId werd een dioer roeeven ala
eeD beWll" van bludllehap en vreugde 0"81' de
aankom.1 van den leeraar Ook d~ .. eI8llnnard.
heeren Botha en eebtgenoote VIUl Swellendam,
en \ Ion der Merwe Barry dale nameu hl_
deel Ook dIl liep goed af Den "oiReoden dar.
"\ ri;dag .oud de InzegeDlog plaat. Tegenwoor-
dIg waren en die ook deel n&meDaan de hand
opleggmg do Cillie", (onle oollllul..ot) ...

gepute be..""ttgIogorede hield Dl&
I Samoei 17 VI 41 d .. Knge Caledon da.
Botba S...ellendam do Van der Merwe Ban-J-
dole Deze w .. OOIeen plechtige are vooral bO
de gedacbte dat JUI.t 7 lJLreUifeleden OllaQVV-

lede~ leeraar do DumlD V op dlezollde plaata
met grooten ernat bevestigd ...erd De gemeente
WIUI m groote getale opgekomen en bet nume
kerkgeboow Wll!I stampend vol All ....hep .t.il
en plechtlg af In den avond le ..erde OliM
leeraar d. Kocb '!Jne mtree preek, nam toi
Iêlk.t Bandelwgen JO va 29 z,,,, rTYU1g I" dt:t ..

""I "dn II 'J '<:<Un "I h,/ t ontbobn Ou
IIer "ndoch t werd geboeld en om be~ miDat

'r van te zeggen deze preek gaf zouder nltzon
dcrtng al,cmeenc be..r..dlgmg Zaterdag 18
werd de ..ergroote kerk te Napier mlle.lld
Dez" plechhgbeld tUlt g I wel V8.Ddaar veMle
men Zaterda.gavond b,~ld onze leeraar een
."er .....paste TO(rbe ..."dtng. preek en Zondag
den I-den hadden w I avondmaal waarbu da
Botba bebnlpzaam"Rl! Belde dleruoten werden
door bem waargenomen terwuI do Koeh een
tafel nltdeelde In den avond .. erd er door d.
r. I 0l 'eer cmollge en bekwame "oae,
(_cl k I I ve... taat t<>doen) g8llproken over hei
le, en N J ezu. ell door onzen leeraar ernatig,
en .eer mdrnkwekkeod ol er bet leveo t'OOr

Jezu" \\ II vertrouwen ID het geloof dat de
Hoere on. rIJkel"k zegenen UIl n oozeollleuweo
leeraar en hem wet. jn ecb t.geooote lang zeer
lang aan ons' ergou08n zal eo dat de naam d...
Heeren In deze gemeente grooteluks verheer_
lukt zal worden

Ik beD de Uwe_____ O_, U1!TE 1~\\ONEIl.

RIJKE~ ,. ARMEN
Onlangs had een vertel;'enwoordiger van de

a,p< TeI.ur >ph een onderhoud met den wel be-
kenden hPer J. A Ho lland VR" Port Bhubetb
die JU18' ternggekoerd lA'au oen Ultal.P]8 door
den Vl1,ltaat en de Teeuevual In het beglu
Tan bet ooderboud Weea de heer Holland er op
dat het pau&j{lerll von oer zeer .Iecht en onge
.. eliUk ISop do middelleedecho luo De "poor
..eg l>enmhten wan:n allcs behalve beleefd en
sorgden seer slecht voor het gemak der rem
geril ID deo trem zoodra men echter un den
Kaapechen trem ~obecht ...erd gIDI(bet heter
\ erder !leven wu het onderboud woordcljjk
tQoll1s w I dat 10 bovengeuoemde t Jdoetloot op
geteekei I vinden

I JO \ J I IS \ \T
t naar Blom! nteui .. qpall "'3D tllt'tr

J, 11 t '" 0 ne.I"I~llall .• voor een aieke
een gAIIf:j~ doo.lech co zeer duur om In ~
wonen

\\ at waren uwe indrukkon botrekk~IUk de
eondrries Ta 1 deu \ ru.taal

~~n gloot g deelte van het veld liet er leer
~oed Uit maar er kwamon zwermen "8prlUk
hanen aau en do boeren h rewol zu besig zIJn te
plo<!:en ",'IJD bevree.d dat zll hllnne oogsteo
zuIl Il m >eten v"rhezon De boeren zun echter
" deu ro.el veel mecr hoop ..ol dan til verlede~
Jllar w"ren t oen ~U zooveel leden van de run
derrest drno~1.c en .pnukhanen ZIJ "In bilDa
geheel heVT, i .an do runderp""l ZIJ
wurden daan an bCHlJd door TeolvuldlgG
mcntmJ met 1.:,,1 en Z J wurden ondersteund en
aan:;:cmoed,gd door de regeenug op alle moge
I"k. W'jten Iht '8 een sterke contrlUlt wet onze
rllgeenng dIe ~eene aanmoc,!Jgmg gelift om In
te enten un de runder~t conuté. afge.chaft
beeft Eene lIId"re zaak welke de V ru.l.llatseh~
regeertIlg tot eere .tr"kt ISde wuze waarop zll
hare 'po >rwe~beaUlbten bebandelt Te Bloem
fontein lNu" t Zll netto bUIzen n811stde IUn
voor i aL'COmmodatle VIUI eiken mlln III heeft
ook ochalen voor de kinderen laD de spoorweg
beamblêln en Jeze kmderen worden ...anoeer
'U den drIen standaard gepa."..eerd bebben In
relletnngsdwu81 genomen en Ik heb het van
den spoorwc Ir Ken aur (lat r. J bekwame on
u,tstekende bedwnden Uitmaken opgeleId 000
.1. 7. Jun henst Z I heuft Old slecht. ""bo
Ien r knderen w..ar ze boeft oole een UIt
SH kc n I Il ~t tuut ,oor de mannen alwaar Zil

lid kUlneu amU"eeren op elke radolllke WIjze
"elk Cdl cuntrast vormt Jlt IJ ~t dp iSpoorweg
rr.a en I '~r ihe( nlOoten le mannen voor
ZIch " n ,cn kr Igcn Il elk gedeelte van de
_tad w""r t d,e ~u 'nen \ erkrugon en de re

1ckuru llt..:rt IICh er Diet 0\ er waar
I , , lIlaar ergen. eeD dak kunneD krUllen

I lo 1\ I I a dan Ulcer dan eene le. Ieeren
\ J.lAat ,n het b•• tuur van 'poor

r---
ONDERVRAAGD EN VERTROUWD

PUBLIEKE BONDSVEBGADERtNG GE
BOUDEN TE ZEVENFONTEIN (DÉ

AAR) OP 8 APRIL 1898
[ ~all OIIZe" &pporkur ]

zaterdq, 23 deser, wy de dag bepaald
waarop de Rbodea of d.. Du TOit mannen yan
de Paarl ~erl"'denn;l soudeu houden teu einde
de eonautnt18 ..an een meuwe or ~ lO... he te
henlen en te belmlchtl.,:en Het "~er wa.
~:~~::'~~i~:~I~en lCt.oon, en de Paul "oJ vali
b web teD "PU te VIUl het ", .. oeI

de vorgadenng 0lte1'1ltICbraal ),UIo:.... oon«
uur '11'&11 de tIJd bepaald wurop men sou

doch eo",t ow !>alf I:lf uur wtlrd een
ID de rIchtlIlg van het st..dbUl8 ge

en de vernchtwgllu namen eeu aanvang
waren d. SJ du 10lten de

H P VAIl Ey" Willem du TOit CAd,
Chaa Hopms da F 8 du TOIt, D 1
Chas Kohler en nog eenige anderen

telAmen 13 die de vergadermg bll .. oonden
ot! S J dil TOit w"rd aL. voorz,tter en de

beer P 't'IUl l'i lerop ala lecretan. op yooratd
da Jl du TOit benoemd

ot! S J du Tod dacht <LU het eente werk
moeat sun een llUlIl aan het nJOuwe kind 16
geven Het '11'&11 zun sevoolen dat er lets In een
naam.tak Voor IlIn part was bil voor Du
Kolooiale aDlel lUlllere IlA4m kou hIJ moeiluk
krugen, wad de beak oum had hU roeda weg
gereven VereeDl~Ulg sou eeno Inmenglng
met den naam der 8 4 A.ootaue veroorzakeu
en pl'OIIreaaJe,,, "fOUl JUIS&het gepute woord
nlet Ook nIet Znid·Afribaneche uale, lDUl'
Koloniale unie omdat met eentcenoemilo

mon de .udere etaten ook bed~lde $etwul mcn.,ch meer tot "Un'1 81geno KoloRle moeat be
palen ,

De heer Kobler ,prak t.eo !(Unate van "De
K.oloniAle urue en .telde den oaam ID dien
g_t ..oor

De heer VaD Eyk I800ndeerdc
D. F du TOILdacht dat Z ,\ Cmo beter

lOU ZlIn owdat bU neeede dat Rlen zou zeggeo
d"t de n,eu .. e hond rcoodt!nu al te kennen gal
nlCta met andere etaten tedc~n te willen hebben
HII son ZAl me .oorstello"
De beer W du TOIt secood611rde
BIJ stemmlOg stemden 7 .."or Kolonln.le

UnIe en 5 voor Z A Ullie
De IIrtlkelen nu do meuwe orgaDl8llL,e voor

t grootate I(edeolte die van don Afrlbllllder
Bond volgende werden toen een voor een be
kr.chtJgd met eenIge woordelIJke ver ..ndef'1D
gen

De voorzttter gaf aan de band een orgamas
tIC comm .... lc te benoemen met wacht van toe
voeging
De heer Charle HJpk11lS stclde den voor

"tter met don heer B P van E k al. zoodanlge
commISSlO voor welk voorstul aangenomen
werd

D. Du To,t .el verder dllt er geldeli kOlhnlp
too Doodlg wa. om de beweging voort te zet
ten en om deo ecbun des k ...... d8 te vermuden
want mon werd toch maar te dikwnla verweten
dat er met anderDIllDIgeld gewerkt werd daarom
.teldo hll voor dadelijk een .ub.cnpt,ellst te
opel n hetwelk gedaan werd I r w ....at
k ~ten w ~rden genulIlkt en men had d,e te be
• r Idell

Up de vraag vun den heer 0 F du TOlt
zei de ·oorz,tter dat .Iaventud voorb) was eli

men geen mali ko~ d ,nngen om hd t<lworden
zoo hll reed. hd vIln deo Afnkaander Bond
""' ~[en moest dIt oen open Ulak voor elk
een laten 1och .....ren er eeDlge Paarlsche
1'0 ,d".ken ha, gc ,de en I j zou glUlrne z en
dat Ic c .mm' ...·' aaDgeotold door bet Jongste
ol grc. te \\ oreu.tor eerst baar rapport zou
u t nIllle 1

Du beer \\ Illem du TOlt dae!:t het onmo
~eljk ° Il lo I tc • In ynn belde .croemgmgen
B de k lOd d ,atsuenoclDlngen hoe moe.t m'n
.temm"n?

De ,oon.ttcr ze' dat VD r den mnn ..an be
glll",,1 on karakter het d r Illd 'oor bedaoklng
waK als I d. eo t!I 'ur er U1~ ta Z Jll wer kan
d, i lat I, "kun .teun n

Dc heer C \ du 'i IIle,. d \Ch.t dIt mun
moest aant lIve, al. hd 'an bOlde wa' tanders
zou de Bund. comml3Sle hem ge~u ,erhoor go
ven bU het "der1.O"k

D. IJ I fo,t z.o' d ,t zoo hIJ (sproker) be
la lkte bet niet '" cr Ic I a Irl.e', Bond.kw.
tJc~ z.ou £ I" mur ..mdat h~t f )ndament dea
Bond. onde'lll Ind en, ni,er w UI ~ewurp"n HU
ho ~ z1 h onder ~e, n d,etat Jr

))0 heer \ an I \ k steldo yl r om legen ce
helft 'a J ur, 1 t 0 ",tc c, ugrt. to houden
le datum en pla,ts later te lt rJen bepaald
door du coruml"'''' t:! "an orgaOl:iatJe

I en .tem Hou het aan de Paarl
De ,uorzltter D,t. tocb d,e geboorteplaats

ma lf dlO ,nuer ll)(Jd ,. ook hier geboren
Do cowH ut u w\ rJ 11 Z III geile 1 na 19f't 0

men verklaard eu de 'ergaderUIf: wa. afSduo
pon

25 April 1898

De heer D Viljoen werd ala Yooultt.er Jan
du TOit ala rsee voonntter en D P du To,t ala
temporaire aecretari. gekozen De voorrntter
heette de Yergadonng welkom eo maakte bekend
lat de legoowoordtgbeld Yan den edelen heer 1
J ".n der 'Valt dient om ve1'1l1ngte geven VaD ae
laatste P..rlementazlttmi

De heer 'ian der Wn.lt aan het woord zunde
eeide H Il gevoelde &lrb v"rblUd luIk een goede
opkomst te ontmoeten

RU SI>ERPEIIT

Do beer"\ an der Walt gaf venlag lolaltd
de runderpest commissre en seide dM.......el
op de co,nmUl8IOgelegd word Hil gevoelde sieb
met In,lut de eomm ...ue te delendeereo oocb
lana wenschte bU geen blaam op 111" mede leden
te leggen maar alechta Slchzelven Iêl..erdedlien
De beer Ihomptlon werd door de rereenng naar
Becbuanaland i8llOnden en oninng ca..'" hlandw
nn de regeenng om te handelen naar bevInd
Yan zaken en toen de comml8ll1e 10 Becbaan&-
land kwam waren reed. drIe kootrakten door
hem ultg"ll"ven de oyenge kontrakten werden
door do com nltgegeven waann hU altona In de
minderheid .temae Hllllf'yoelde het voor JrlCh
lelveo een lIChande de wHaewaarop de oommltISUI
ontbonden I. alhoewel hU de houding door d'en
edelen hoer Jo'aure aangenomen goedkeurde om
dadeluk met 'Ua aankomat de comm ... ,e to onl
bIDden

Adres aan eerw. WelCh.
lw
te

~IF.T TOt VERIlOlID

18 een van de stappen ID do recbte rIchtlOg eeD
goede waarborg voor ons ID aake preteetie De
11), uerbelasttni kn.n nIet opgeheven worden zon
der toe.temmmg der suater repubhek HIl zal!
geen voorde ..1 'oor don verbrUiker daar .Iecbta
d~ middelman door uphefhng ervan lOU profi
Iceren HII loonde verder aan .. elke artIkelen
me belutlOg verwInderd "Iln en dat dacht bil
ook recbtvaanhg tem""r d&Drvermelde artikelen
te boog belas t waren

OECHt \~At AND OORLOO

Het wa, een ocb&nde de "lIze zooals de oor
loS!gevoerd werd de regeerlDg wa. 81et groote
Iliko te blameeren mMr de UItvoerdertI er van
De bandelwJlLe vn" de reieermg In zake het Uit
geven van gr< lld~n ke~rde h'I goed

DE CAt E[I NS' JOIl" For;

II U .temdo cr togen daar b I mcende dat de
tud ,oorbIJ "'Rl!voor het bouwen 'nn tulke kost
bare linen zoon I. het plan was H" stemde ook
Iêlgeu De A "r-P"eoka I In daar hU meende DIet
ge, C,,'" Lam Ol' de boogte van zaken te ."n en

19 cl • zinc meenmK bcschou ...de b , h"t wen
schel k lot lloordwe.ten .Iecht.. met een Iun te
op< e, eli daar dicht hj \,ctoTlaWel!thet
III ddell un t voor

Een ongeluk te Stellenbosoh

De kar Tan den Jongeheer Tob_ Roux Jr
sloeg Zondagmiddajf om mei het gevolg dal hU
een been brak De dokter heeft het gespolkt

Parafine ohe 18 van ...ege deD ""dog gerezen
..an 7s Id tot 1j. Gd per klSt De oude heer
J ....n NIekeI k u! overleden U!I een beroerte

Vr'l~ R Aprt! kwam d. G van ~lekerk
o.er naar de lendlDgkerk en na de preek ..er
..oeht hU den leeraar eer.. A F Welch van
den kansel te komen teo elOde een ad,..,. VIUI

de gemeente &aDte booren
Ds Van Niekerk zelde dat hu zou dleuen al.

bet mondotllk der gemeen le teil etode baar
achting en hefde &Dnhaar gehefden leeraar en
.un gade te kennen te goveo
Daarna las bU het oaderst.1Jlnde adres en

handlgde bet o..er &:lO eorw \\ e eb die JU z er
II'Ppa..t~ woorden erop de gemeeote en do \ an
~ .ekerk bedankte

ADRE"
M,ddelburg 8 t\pnl 1898

DeD eelw heer A F WEt< u
L~'Craar 'an do Ned (,ore{ ZeodlDl!

gemeente te Middelburg
Eerw heer geachte en leer gehelde leeraar

-WI) de olldergeteekend.n leden des kerke
rud. eo laden der gemeente met bunne kID
d"ren kunnen DIet nalaten om n bUdeze gele
gen beId geluk te wenscben me~ nw beroep naar
de gemeente vao het Zu,d ,\fnkaanocb (,8L4ucbt
te Kaapstad als een beWIJS "aD de llChllng
waarlo gU stut en het vortrouwen dat de Ir.erk
In u stelt

VA~DER s( II t • tH SI I \ T 'VII kunuen eclater ook Diet nalaten om u de
Iu de.e .a"k ell!chlêl 'an der Schllf de beta bewlJZeu ....u onae acbtlD!i' en hefde tA betoo

1 d 'I 4 d ed neo en on.ze Inolge omart te konoen te [!even
10" 'an e SOIllvan.1:_ ,. , voor go eren d h t k t bI'- >-t'erkucht Un 'e weertler III .en e lOU omen e UILeDua gU ona
De beer U I }n,hll ,erocbecn voor el&Cher IveDrlalêlngllllt t LLd

\ erweerder ahe> ~ oor uwe ge roowe ""aruo:l 1Dq
Corn j" van I r <;cl f \Vinke r le n cd. m t I ~hnh la" UWeI gca

t
cbdtu gade

on er r ~ ruu,
u t

MAGISTRAATSHOF.

lJ r tES' JTIF
litt n~ "aren er twee nede!\
uts cen van den t>doJt>o hf er

e rdtrh, d , In de B ,d.

Nieuw! uit de Pa.arl

'ERK OPt~( 'A)( ''-lIT( ,EI

[Jo heer D J &hoo,der beeft een stnk
grou I Innb" de Molenstraat u.t dc band ..er
kocht \OOr de !lOm van £57" Kort te voren
werd een erf op dezelfdo pI..au op eene ven
dulle gehoudell door de heeren A B do VlI
hers ~ Co voor .1:l0() ,,.n de hand gelet Do
knopen< wllen weldra gebou ...en op de enen
doen optrekken

,It ZIF K

Er 110- .prako dat herr Fnadenthal de Paarl
binnenkort zal Iezoeken Ulot hel doel Oltvoe
r ngcn 'p do p,ano te geHn Het I' zcer zelden
dat zulk een bekwame muzlk Int de.e plaats
oene ,,.,w hrengt en de Paarheten dIe
mee.tal muzlklllll ZI,n wllen ongetwiJfeld de
opvoeringen met hunne aJInwezlgbeld veroereo

I t ( nA" r.~IS I E I AARf)E~ I F HU

"\ r Idagnamlddag vond de bO'ZTafelll' van
"'lIIen rneJulfr de wed Johannn Hendnna Rm,t
plaat. op de plaat. vno den beer D 8 Malan
l'llllrdenherg al ...... r "' op den _~l"ten dezer ID
len ouderdom 'an 0\ er de 77 Jaren geston en
18 Onder de talrllke sch ,re d,e opgekomelI
W IS om de laatate eer aan do overledene te be
Willen w&., de heer J l' de WuI van Woree.
ter met zun. gade d,e eene dochter van de
o verledene I. De IlIkd.en.t werd gehouden
d or eerw » P de '111le," 'an tic Paarl dIe
een boeIende un leerT.'1me""uspra ,k hield

I UF. 11f KE'I F."i

hecr Tavl ,r _ehn Hoon -van meJuRr
en he tbnn" ID de I rans vaal woonachbg
ano de Paarl op een kUlert)e HIJ z,et ~r
en gezond Ult eH "ordt harte I Ik verwel

komd uo<r allen die hem kellnen De beer
I aJ lor I. een burger van de Tranl"'lllLl 'IInde
hll genatumhseerd k rt na den Jaw080n IDval
""araa , h I deelgenomen had natuorluk a.~n
de zllde van dc 'I mIlS' aal MeJIlII'r De Beer
IK p bezoek bil hare sehoondocbter bJ WIe zu
een geru,men I,d denkt te ui ,..en

(I uor d n Ir r ( II n cr. a",.tt IIr. ',nl" ( 9 .Iru I)
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LI' mLE ZáKE:'il

C J 1 lO VGor kl.ll:)C ml,; t (h .. 1'4 ti
ha 1 I edogd "
denken kuul C'
den

Daarom kom n W J va IJ "~g
zeer Jnugoud 'crzoc k OlD B 1

gcl Ik IS toch lIlot le verInteu m:t:ll" l..agcr bU
,ns te "Iuven en voor ooze ecu" 1ge belange u
Iêl zorgen
Gil kent de gemeente cn ook hare t JJ Illw

ow.t.~udlghoden vooral na eenen tud van zwa
ren druk ]tIaar als 6Cn bewlT.... D- "are go
bechtheld aan u en de uwen en bare begeerte
dat gIJ toch langer bil haar bIJ ven mocbt beeft
zlJ besloteD hetgeen dan ook m,t. dele ~~
daan wordt Dm u.... &Jans te verhooil"n • J,pn
het de wtl van onzen HemellIChen Vader III dat
gU onder on. blilveo zult

Ter ...ul .. u u geacbte leeraar eD onze dl.r
blote geachte Ju!l'rouw van harie dank&eggen
voor uwe trouwe dIenst n 1. 0 ~-e aD
de gemeente bewezen elO I ge" UI U le
bepalen vooree",t bil het gemar wa.arln de
gemeen te verkeert "anneer gU hlllLT'erl ....t en
ten tw.,..de bU den nau .. en IDDlgen band der
hefde die OIlSaan elkander verbmdt
t;weerwaarde hod!; genade en de ..oorhchtlllg

dtlll Heiligen Geeeteo toebiddende on e n gun
oug antwoord ,erwachtende noem""" onl
met vel'1lChuldlgde acbtlng en h..rtell ke Ilefdo

Eerwaartlc Heer en d,erbare Leeraar
t; w hClhv3nocbende Kerkeraad.leden

Gemeenieleden en bunne kIDderen
[Geteekent door Kerkeraad.leden en 161 an

d..rc na.amteekenwgeD )

(hDII:'iEIIJ- Z\h.E~

ti, \Jl[ II rE fN IIC!{OMMEI"tS

Fredenck MaeFllrhn (Europe:,,,n) ple,tte
flCbuld'g aan dr mkenschap en .e,de d3t hIJ or
erg "Pilt T III had en ,lat bil ZIch vergoten had

Hoofd kon. tabel Hunt Wide dat prl80Dler op
den 12doo deler ook wegens drookeOllchap ge
.traft werd
In an t woord aan den mag18lraat lelde de ge

v lDgeoc dat hu sedert dne .. eken goleden aan
du Paarl .... en dat moellukbeden hew tOOV6r
gohrapht hadden .Ich dronken te dnoken

JM magIstraat zelde dal gevangene een goed
rocord had door lleb twee maal m dne weken

ID den tronk wegen. dronkeollCh:lp te bevIOden
De u.tspraak wao ecno wete van £1 of li

weken harden arbold
'lom Wil hams Mmnaar en RO.le tJlen ge-

kleurden jlClttell schuldig I13ndronkenllCbap
Ros.e moest 1 )s betalen of 7 dagen tronkstraf

oodergaan en fom eli Andn"" mo....ten elk eene
boeto "ill r.s betalen of 7 dage II harden arbe,d
doen

KERK EN SCHOOL.

, Essn ERt HING

Jan Kasten een bottentot plCltte schnldIg
UD dlensh erla tmg

Hendrik Cornehs de "\ tlhers de bau van be
lICbulrltgde zClde lat Jan bil de maand geemplo
yeerd wertl 01l'1J Il dIenst verln.t.<n had zonder
keoms te geven Klager wou bescbuldigde OIet
weer op zune plaata terug hebben Het ""lar ..
van Jail W68 lOs per maand De magIstraat
vonn,.de beschuldIgde lot een nut.and harden
arbe,d 'Il gebreke van .1:I boete te betalell

I Sf PI[ IS MOEtJ I KI[F.ID

Jo'.ph Bauw werd beschnldlgd getraebt te
h.1 hen de hoofdkonstabel te verhlDderen Z'InoD
pheb t te doen

Hoofdkonst.\rel Ilunt verklaarde dat er eentge
gekleurden been boo'll voor Nelson 8 kantlen
op n April gezeten war~n Z I waren oDorde
I ,k 'Ioen h, hen beval Ol' te staan en Zich te
ver'll Ideren ze,de prlSOlller dat., luIks met
moetlten doen en hU zou gaarne WIllen Z'eu of
de konstabel hem kou wegjagen hevangeoe
was zeer brnlaal en won getuIge met ZlIn VUUlt
slaan

De magl8traat le.d. dat bU de gevangene
,"oor deze ee~te o~ertredlng DIet zwaar zou
straffeD HII muest I 19 bDtaIe 1 of ze'en dagen
tronKstraf ondcrga;ln

Do boete werd bet ...ld
(En) urE E' <'EH> E'AI f'

De opgaaf vuor 1 et Paarl. he dl.tnkt ..oor
dQ week c,nd oeI dc Zaterdag _~ I.pnl .. al.
volgt Uchorcn J I (elf) geotorvel ~ (, lf) 6
]OIl,.,C l~ en me jCg el ~ Jonotr ~ CJ 1 melsJu
rC~I eet c,cl I\.-------

Eerw A F WClcb beeft 'oor het beroep nanr
het ZUId Afnkan.nllChe gestlcbt te Kaap8tad be
dankl

ES lE", AAS nEN KERKt RUn VAS DE ( R .OTE
hI-RI\. KAAl,nu

De heer Ra) mond agoorende voo"'c hue
Art. A",oclatlOll of London alhIer heeft den
kerkeraad een gelukend portrel vali dr J J
Kotz.~ eeralêln Ieera.ar ..an de gemeente vali
Kaap.tad than. hangende 'II de conJlllltorle
kawer der (, roote Kerk ten geocbenke aange
bodeD Bel "crk I' KoioOIaaI ~n .eer goed
uItgevoerd

Kerk Kup

Gevn.agd -Een ooderw'lur \'oor de gou
vemem:mt.eboolteSchweuer l1emecke Z-A Jl
een o-denrU:rer voor de lI'Dle bJaakQ te
BOICIUaOek, nabij Aluandri&.

btH derer dae' n 2. ~dp~enh"ld
cen 'I"c al te<t Il n~ door d"e firm. ultge
'u rJ t.< J:x" cl t gel De h... telhn/? '-taat UIt

fn. aJlpkamcr meubelen de u'l'oermg
waar'f'an Mn de firm 1 toevertrouwd II! door den
h er 11dolpl Tau \\ ur"""t r ..roe~er r.ul KUIl
i,. rie Ve leer I ,d I h got,.j firma orto

om dl! m<:uh;olen na.ar dl n nleUWKLcn
te maken kootte wat Let .. 11 De ')Or

k.aml'r IL...It.e 1.8 DU l'olt..ould en I" (joor den
heer B doIt'h goedgek urd De•• h,er g.t.( z JU
groote voldoemcg k kennen over de WIJLewaar
op 0 In order werd u t~e ..*rd Ik omte ... rd
L.aterdag en I!I1I~reu ID bet pa.khUlBID de Lange
~Ia.rkt"tro.at Ice ()( n;re.teld er all(cme<:n be'lOn
derd d](.lr een !i\Cbare '{"an toc~o uwens voor de
VCl"le.... lJe 'U'Le koot .en". t ~derde pondeu
mao" IS rial '" lt bet t Il u, t '~II _ ..._>den_maak
gerief en Kemak De Il e 11cl.1 _taau ge k meL
d,~ door d" Lr< _t.< t uro~eS(;hc meubelmaker ..
vervaard'gd lJe meubelen z IDaan de fabriek,
eier firma vcna:trd,;;~ en .tn~ken haar zeer tOL

eer D~ .laa, kamer menb.,Ien zullen <ieu ",....k
ten'oongeAteld wurtlclI on bet IlJdl g....n tWI f.1
dat .. , CVODl.88r de bewoodWlDi van alJtlll &un",
W8Jdcacen.

AANDEELENMARKT

! £~ (iRO ,Tl )lOL!:"

ilct IS nu _edert cene m&Doodat de molen
van don heer J l' de Vllhel'8 voltoo,d eo aan
ho~ werken gezet werd JM molen wordt door
.toom zoo.. el ..Jo door eene turblDe gedre
ven en b.,alaat eeD groot geb. u .. van ner ver
diepIDgen De HUlt Vl.nbet e11j{lOCgeeft een
b....d gelUId eu w"kt DleDlgeeO IDden morgen
aoodat mell .. el b,t pld roof een wekker be
.pueu !.if.II

JOITA!'Da ~IlCl ::;
T 1-(1 r telegraaf )-\I&T.t .wakkcr

r~()(ptl -11&nIJc~ J ... ~t"t }<L"lot kunl,. 7& ~I
I, Llcll'" t. ("at t .. tcrn C.vU~nC!l ó8 6d

It1&n "I £cb .. ~ mwer J:; .... !b 6d, \ 0Kd Deel'
1*'W, WIt Deel" aJa Id.
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ne-eren ten 'lU IJS te van ver I l

t ruct Jer water maatscha
\ KU re":)l!tratlt~ v1Ul geb.
verrninderuu; van fooien
kantoor YOUf regtst ra tre v
voer per post \ au nieuws!
blld-: erre u leeren en te~cll I
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BIJVOEGSEL TOT DB ZUID.AFRIKAAN VEREgNlGD MET ONS LAND, 26 APRIL,

De Gouverneur op reis. J De nieuwe diamantveld en.
(R...ur ~l'flmmlllm J HA.NDELWlJZE VA.N REGEERDiG

(,OEDGEKE{.;RD

PETITIES.

LeWDES
heer

- (I. ,Ir I
, o r hu u ..~ I lu.nd!W lit!
....t l.t J 1!4af.gctreJ~1l
J 'II I dlal ~r~"'Ug

1'1 I 1"1<1' :!3 APRIL - (!Vula) - Op
ec Il ve rill t~rlng "an de kambf \ an koophandel

J lI"houden werd besloten de regec
rll!{ le pe t ï t to ne er e n t(>gcn de \ -1 r ~( st< lde be
l~tHlgvan 2)pcn:,:tHJlupln~eV) ri I lcrwlten
D~ kamer besloot ook nm l II I l HJ I\.: nuo

1I.!S£&t;, 23 .A.J 1:11 -Ve hooge oomml!'8arI~
en aUII gezelechap ,un torug~ekeerd no MorilIl
samen met Ilr Godfn) l..a~dcn Allen zun wel
ZIJ .ullen Zondagmol ~eu \ "rtrekken naar Mo
b&lieaboek
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OVERZEESCH.
E~ minister ~fgetreden

I, '!If' ~).\I HII -Dc :-;paaWlCbeschoener
IJ Ill. IJ, en de "paansche stoomboot Olta/",,'
EIII gevangen genomen door de :\.mcnk&Dtm en
UIKeI West Kcorncbt

Do ",mkomBt ,.n.n do Amenkaan.che ..loot
~cl"oorUUl.kte een tOOUt!t: I van groote opgewon
deIlhcl<j I en >orlo!;zucbt'gc opgcwoDdeobeld
he"NLht te !lal alla

Il .. 'F. To wx 23 APRil - ("1' oord) - Nog
eeu talrijk I ,;:ewoonde' ergaderm2 werd gJ~ler
avond hier ,;"houden met betreldw'g tot claim
r",-hten Du eIgenaan wuren vcrteeeuwoordizd
door rechtsgeleerdea De beer Wmterb ..cb en
1\r De Jager lazen eenige tcle!>TT1Im<DeD..an de
regeenul: ont raugen meldende dat ID de te die-
.nen zaak de b er Inn .... geeoga~eerd was te"
behoeve van de kroon en dat alle .tappen geno
men werden 'oor de bescherming vaa bet )'U
bliek Dit goede meaw. w~rd ootnulgen ID":
geeootdnfl1g-e toejuiching Dr Hopkina "Prak
.. arm (en gunste van de blUJdelw!}&"der regee
rIO!? en ~"dzq:gende aanspraken werden gele
verd door del beert Il Shepperd Distin en and"
ren liet 1<erd al.emcen besloten het geld reeds
iageschreven voor "etteliJke onkosten terug t~
l",tal"n CD eaken gebeel en al te laten In lian
den van de resreenng

ZakeD zUn hier nog .teed. levendig en claim
rechten In bet nieuwe prospect worden \ er
kocbt Welbekende mannen Yaa de voornaam
ste centrums komen gedung allO Het bllikt
dat Grahamatad '-Ieh ook b I de specul eerendo
klasee beeft ",,"ges loten

De club 18 nu In v' len (f'lnj; en zaken Zlla nu
veel beter en l?onelliJkcr dan Uil bet begin nil

de 'rush Af .lagel1\ rapporten UooHlam
191 £llO 92 il20 1-1') CD167 tesamen iU:>
2i4 en 27r, iri{) elk Block IH7 IQt 14,0 £ l()

127'1 en IH) £ II eik 1588, £7 JO. W,ld"D
bonde ihook '\ I en :!l~£1,
Krankuil svndikaat aamleejen wnrdell snel

opgekocht hetzeen ook het ge' al '" met aan
dooien 10 het Ho pe town en Boeidam syndikaat
Dit S) ndikaat vert.egenwoordlgt de eerste twee
cl rimrechten en de applicatie IU" slutt op-oen
.O.len April
[LA IER J De drukpers 18 ILlIngokomeD en In

de volgende "tJek zal m, n met bet werk be
Kmnen

Een ,erJcre prc••pect licent,e lO UItgenomen
~oor 3 maallden 'oor bet W"",veld pr08p<-'Ct

De m Jn c )m nuunc deed glsteren een onder
zoek cu IJ! zeer tC\ rooen met de \\-..sscblngen

Notulen van de lwUOGmln~ V"t.'t"fr!ruJrlIl~ t!l
bouden te \\ Ort.'< s: r lp Woensdag _, A pr I

rsss
Ve beer D -de \ os Ibl"" opende ID"t l:e',ed
De heer A li Ju I uil .Jr

BUOTEN I:\' BES!. H, GE~O)IF.!\

MMERU 23 APRIL -line excdlentle 18 te
ruggelree;;! "an de berge'l HUwa._"Ier dagen
daar Het weder W&lI prachtig lI~t boogste
punt beretlrt ....... 9 OOI>voet De gou ~erneur
wu zeer Inpnomen met de pracht der water
uIlen Het _ter va t 6\)<) V06t en de TOtII~a
ruaen 400 -roet hooger Lerot hodi Hrgelelde
bom eli ..oonag "une excelenue van eeo goed
paard, ciat gewooD WIL!I aau het klimmen ZlI
hadden een leer kou len ua hl Er waren bi)
,>aa"len met inbegrip mn de postpaarden Men
llieid ZIch .lIptel!)k alla de scblklungen door Mr

lj ,dfrey Lagden gemaakt en ruen genoot hol
grootste gemak Vank ZIJ de kaffergJdsell had
mun geen moei te hn de steilate plaateen F r
wus volop wate r Het geeelsehap bereikte
.MoriJa op Woenedag' en werd Donderdag lUI n
het aendmgat&hon op eeo luncbeon ontbaald
"En walkomat·adres werd lIJn exeellen lie aa ab'"
boden, W&ar1D er op gewc&en werd dat hare r
lIl4)etltelts regeering altoos belanplelh.n~ bad
getoood tD het werk der PlJruscbe evangelische
... ndin&, w""rw""r het g<lnool.!!chapzeer dank
baar g<l..oelde Mcn hoopte dat EUOexoellentica
besoek een goeden Invloed EOn uitoefenen
op den Yooraltgwg der BunM Hel ge
nootsebap wao ID het TeJd sedert It!33 met EJln
work ..an opvoedillg en evangdlo rerkondi
ging Men boopte dat de scholen even 1100
rul zonden worden ondersteund Ill. In de
Kolonie Toen au- !leary Loch Basutoland In
1800 besoeht, had bet genootschap l4 .tatlons
en 108 bUltenstatioDi No waren er lu statl
on. en 152 bUltenatatlona. Toen "'aren er
10000 kaffers op de kerkboeken en DUwaron
cr 14000 De.tllda WllTOU er 6 ,J2 leerlingen
In de lICbolea eo DU.. aren er ~ li JU le, rlUlgon
Onder de bilItJke reiuIaties der rc~eenn; werd
dezen ..oorDltgang gemaakt

ZUnc e.J:cellelltlo dankte Let genoot.cbap
voor bct adreM ~r zei dOL de toeiage lllet
koa worden vermeerderd, oordat de butlJela,
tln~ verhoogd WIl8

},r waren geen an lcrc toe.prakell
lIonderd leerlingelI zun_;en EU!ieJadlc ell

SClIate liederen
Na lunche, n reed het gozel""hnp n""r Ne"

toa en \Iafdeng L rothodi' plaats cn kre
gen een woote 0\ Jtle
:-\I do kanto'cn .~n h t bl" ,ot opperhoofd

tt! i cbl>cu lJcz1tm ging' Je ro{ LI' er[)t:ur eOIl

0(. I lu.;~ tall.! lien Ou danlSCr~ wa.ren gt:kltjed
I I pd~en vederen
Z Inu excellentie ze' dat het hem genoegen

d"ed Lerothodl • cu !'cwek to breugen eu dat
er Hcode Wag li I ho 'pIe d"L al de Ua.utos
IJl ""I zouden z In en da( de Hc le c< n bIl
\ t: I Jl: l.)U 11)0 dil \\ ag.. Jo 6cllló'8 W IZC om

hd land te hdl:JuJt.:1l ZJ IlIOC.,t.en 51r l,oJ
lrn L l~dell' I",.ell ti ~ehoo .. a!llen

Oe IJezuckers werde" lUlde tQcgeju,cht tn
gtng~n later terug naJ.f bet k:unp te \Iorlja
lIedeu III If.cn ~rngen "I naar Mafeteng

nomen
lot voorzrtrer werd gel<1zc" de heer \ II

du :rOlt J nr ca tot secretarts de beu J I'
liamman

AI. kandidaten '00I du 1 opeu zetel III .le
li etgtj\ end" ~"rgaderlng 'Hrden ',JO,"\; .te Id dt
be", eu 1) de \ oe IhblO en A l Sn lf'!Ii.1.l1

De D1b1as bU de sterutmuc wav al!) \oJg
, oor de heer 1> de \ 08 ll.aLle

WageboolU.'!rlncr
Bokkeveld
BaVlaaU!l.JlO( le:
PrIns \Ifred Uaruld
Bo.)es ..eld
O.er llexrIner
Achter Henn ,a
Cere.road
\\ lDterho~k
1 ullJagb
Kuopma.nsn \ lef
(rOUdlnI

~tt::lllmco

Twee brutale roovertjen.

J ,t rx ' \ II<lL -Ve Am' r ikannsc ho vloot
cu I alten Key \\ ...L tot V rwhig

lIlOl,.! 'VTO"!: Kort daarop bracht de k, uI.er
1/",; .. dl« de "I'a:lusche hande leboot Bw:mrc,.,,·
I Jr I Iii een LUit"r, .,dent .MeKinley heeft eer blokkade ge
proklameerd mn het w ....I.t!lilke ged ..elte ..an
Cuba insluitende Havana, Matanzaa en Blen
fuego.

Een brievenbesteller gestraft

HPANJE Dl- BUI' TE Mc\.!'iILL\

L"~I'I' li \lltI' Admiraal Sampsou
voert het bevel over de vloot die afl(~zollden I.

voor de blokkade en z eh nu III orde stelt
buiten Havana
Hehalve de B,,," lun/urn beeft ,IJ vloot Dog

een ander groote ~1)aaD8Che ste .m ooot ge\an
ge" genomen, die dienst deed tussch n Havana
en Puerto RIco

Bet wordt bericht da, de Spaansche .100& de
Amerikaaneche I »ot ~Ir'''''l"I .. h ge' angcn r;:e
nomen beeft met lU IJU(J kwarten koorn aan
boord De Mot"anrlool. was op wes
!..I erpool
oe Pekin correspondent van de Time« tele

grafeert dat mnnen "elegd t: I" III de toegangen
naar )lalllIla on deskundigen gelou> on da~
"'p '"Je daar de sterkste zal Wezen

NUG TWF.E RP \ANSCHE DOOTEX
Gl,\ANGEN

_ I \,,' - (h __, ) -, er
t ctl' khl Ik de Irell"oo 'efll 1...ont

:L,k

\ '" Ill" ~J \, lUI -""dert ont.an,,"t van
het bend l Jat 0orJ0ri ult~ebru.cen IS 18 de prIJ!
\ an IJl ~I .!~ bJ I:>t:f lak gestegen en parafine
t ti'. per k"t liet I' te hopen dat de reg""
ring nu de 1Il\,l)\:rhel<UJtln~cn uI opheffen daar
de men. hen [<cd. l\laar liJden De disconto
kO\!fl!l der ll:..wkcn u; o)k hooger

\ Ier CU t", Ultl!) r \ lcrt:H
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KDlnElli n All II - 0l' eene ...en:arle
flA; ~c"()uut!n tu Hopetown op Za.ter la...{a\ond
werd L.eslot.. u een IUdeptlndent.en mIJn 1IlgeDlenr
aan te stellen urn bet .. ~rk te bepalen en 'f:l!'oit

te st.elltm \:lB den ~ >1J ...ernemeutB lngl!IlIl:Ur

daar de regeoflug all"" doet ID !ret udang \ an
bet pubb k
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