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De Voornumste Musici vaD
Beroep.

zoowzr. ALS .\\lATE['~8

Befeien Sterk w dell IUZIEK·WDEL DB VISCH! VIseII ~
Voor uw Taf.·, c n vc ,»: uw WtJrk\olk.

SIWek. t:edLek, 'lIanl,"'s, Bokkoms, eniz.
!

MOOTJES Y~\N M,A('KEHEL, ZlLVBjR.
Vk,CH, GEELUEK E.\ ~NOEl(. !

'..... ..._.·.·· .. THF.ER H ~IULL8P,
(Groot en Klein Handel),

4é>en -!7 STRAND STRAAT, Kaapstad,
\'00(.( lit:. Ur-:"'TE

Philos. Hartneul urns, !mer1ka.ansche
, Orgels, Strijk. en Blaas Instrumenten
Ook voor Snaren en alle soorten ¥uziek-
benoodtghcden, Reparaties, Stemmen,'eM.
R"'DJiDm GEDI:rKTlll[ZIIK lil hit§(h!u4, hgtlu~.

el ,lDIOrika il "rt(heidubtit.
Prijse» vali Kerkorgels op aal/v,ag

I!L'LUH.
'I: '.:'·el)lI·ra1.

Atlantische Viss.cherijen~
1'.K. Bl'S :J;j.j, KAAI·STAD.

Pakhuizen :-Te~nov('r Thes n's Hout Pak.
huisen in I'restwich :::trl:at.

iiEEL ti9. ~ 0 6,589.1

::'1) G:'ootc Uitgegroeide 0 I fIl Ik t PIO~~'_:1,,:', :-;i'l'b-ct, zijn vcr. De Fillulily ~ïl~ll\\l\ l'i.lt(\lltc m~ ago enve ran oeg
" "; ",:1 tlIHlt-rgt'lL'l'kcIIJe,

E:g
STELLEN BOSCH.

BELANGRIJKE

11111 il iL' kp Verkooplng'
I,L"

iiE:-? kOSTBAAR
1.1,\I:\!lE HA rE en

LII~~E (;UEDERE~.

1)' il,"'l' \;,"I:l": \Vi;IGI.LY, zijn
I' : ,', ":-:"1'1'11 Hivers," gelegen

:, ,K, .h-r. f-)tellen!;oscL, uit
\ 1,:';"',1cl!l hebbende, heeft

.. ",,'.:..r ,'c'kenden geautoriseerd
-, :. \,'rkv0l'eu op de Plaats

Maandag,2 Mei, 1898.
Levende Ha.ve, enz.:

. .'. ,,:<,'-kla,; 'l'rck paarrleu.
II, " Voor I'uurdcn

.: }{:J-I'.1;lrdell)
1\

, I .. " ", :1', I Lot PltliIllVet·.
\\'"..:c'lltje op H'l'l'l'n, bijna, ,

, I

1\:,,;, do. do.
', ..,; 1":,lflk,lr,' du. do.

~ l: .\ I. I.lIal't 'l'uureu niet
1\ "l'e:l !,\',,[ag (Engelsche

,
"l'"" :.

i. : \",',:\'11.

. /.1 " ,-, ,'I .. " .:nz. '

I' r , Ei!gc'u, Cultivators,
'1",1, :', Pikken, Vorken, e-nz. 1 lot

'l, :,'.: :::"11',, r;lTe~dsehap, 1 lot

raatwerk :
1" :--' i~\dl<'ll, ti Kuipen. ~ lot

.rr . ,,: IbL,,,,, L'l1Z., I gro>lt" \Vljn
;, :-, I .l«. l'ldl'r Pers, 1 Druiven
v r "~ I;i:',nd,'wijn,; Kdl'b, cnz ,

llui-nuu]:
ll,' .:' ,\-\l!h_' a ...;.....:.ortiIlll)ut \Toor· ...,

;, ", I. ;- , 11 Slua pkutucr ~l('llbdt:n,
L' \)'1;"(" '~II:'\liu',-, Ka.~ten, Bedden,
-r- :"', :-:c:htldenjen, enz.
:_:I; :',,,<,' l'l'!'~lan Tapijten, eerste

"', I f'::i:I~, "l'jJcight Grand, bij
I .', l: ., ('ullanl ", bijna nieuw.
I"'i" :,ll:';l' Teleskoop op tripod.

:'" ~!Icroskoop (bij v ery
, 1',::" , I l"t kostbare Boeken.

Einlidijk :
~, :.! ,dtlen eien, 1:2 do, ~lielies,

:'::'''''':'::', Booncn, enz., enz.
F: ',d ,'r meer ten verkoop zal

:: :Li;lgdJodL'n,
i " t, '1·1 'I {',I ',"II 1') f' I{ r l' .m.

:l. J. BOSJI1X &: ZOO~, Afslagers.

20 Eersteklasse Muilezels,
l'i'

,

Wuensdag,

Z
I,:, \ '!';.;vrmlde Ezel, ptll)lick

'I \('rkoL'lt! tl' KLAP·
"i',TIE. Zij Zijll gOI·dge·

: Il. ill l' \cl'ljclltc' L'oliditie,
:', ' , 'II Ilordl'll opgebracht

4 Mei,

, I'

i' ,;

i' l<TI ( L' ~ )1 A LIl EH 13E.

!. iJ ~e Villiers & Co I Afslagers.
~~ I,! I'll, 1:j\t8

~Y'.- E'r:;j, ~._ ..
~ 4J....~iIIUIII~

Aan Slaeh t ers en Speculatenrs.

I I .. : \ .\ \ HE \:-i Il L'RC,
i;, :''':::I.ld!'~p;id, IJlSt. 11ay.
, \\ , ,t.

I~I ,li \\-111 ee~t e r~,
D , '[' l': It\\' iIl t I~ ft0 Illll' II

_' _','r,'n II l)rd"11 ynu!'
. i ",,:tii",IIll'n d"li!' dl'

,,"'~ (' :~ll('d.;:l'kt'Hnl, yonI'
1"':I",!lk le J'etl'll."herg,
I: ; '1,:,'rll,dl'lI killilll'n bij

,'\._"nd,' 1'l'~'nI)Illenwor·
" ·_"'Z' r.;d,,' )'lalilll'll ('n

i''111lll'II l.l'_' weken
, ." ;'rllden 1I'I,rul'll.

\\'. j\()BE ln~O.\,
:', I' der BOI,IVCulllllll~:;il' .

. Lil [1"jU tll.Ii .....eu
••• I.I~I, \Iii, \ariD die
: i.' ,ud did altud
dl !,lJULijn. 1lJ.~er

" .. r "'I; y:\n ,he
,/\. !....Pt. lclll£h'reo

\' "

PRIVATE BilL
MARKT. PARi.iMENT

Verkooping ·
KENNISGEVI

IlIJITENGG\\'ONE WA!RDEVOLLE PI,,\ATSEN
lOSSE GOED~REi\.

DE Heeren Gebroeders BREDA, op het punt zijude Somerset West to IN ZUID AFRIKA
verlaten, hebben besloten hun Prachtig Eigendom ~elegcn in ác ,- ,T'" •

Environs van SOMERSET WEST aan de "Main Road," en bekend als "'{TOOR\ E~!E~S I!', biJ, ~e vol-
de ii OUDE PASTORIE," te verdeeIen in verscheidene kleine plaatsen, I V. gende 1arlements zlttmg ~D
en hebben g'volgelijk do ondergeteekenden gelast dezelve op een nader Bill ID te leveren, ten doel hebbende
te bepalen datu-n publiek te verkoepon de vorandering en verbetering van

. , .. . de Ordonnantie No. 7 van 1843
Datu.m te wo:den bepaald zoodra de v,erdeelmg zal ZIJn ~.oltOOid. zijnde eene "Ordonnantie ter her~
tile informaties, en plannen val het Eigendom kunnen bl] de onder- roeping- van de kerk Regulatién van

getee enden worden bekomen. 1804, en om anderen in de plaats er
van te stellen," (welke Ordonnantie
wéér in leven werd geroepen door,
Ordonnnntie :Ko. 2 mn 1801), op
zulke eene wijze dat

(II.) Alle twijfel of dubbolzinnig ..
beid w('~g'enolllcn worde
ornt rcnt du vraag' of de
Xvu,:I'duitsch<J Gerefor ..
meerde Kerk uitgebreid·
1l1"!.; worden buiten de
litmeten der kolonie, en om
voorziening te rnaken voor
zoodanige uitbreiding en
Your do vertegenwoordig-
ing in de Synode van zoo-
dunico kerk van de ge-
meenten buiten de gemelde
limieten, en voor het be.
tituur er van door de eon-
st itutie, d ~ wetten en
reglementen van genoemde
kerk.

(~,) De ware en rechte belijdenis.
schriften der Kerk te
stellen in do p~ ¥D-
zekere stuk l.en daarin ver-
keerdelijk aangehaald.

(c) . .Aan de Synode van gemelde
Kerk de macht te geveil
om Sectie 7, van gemelde
Ordonnantie, 'HUI tijd tot
tijd te veranderen en te
emendeeren op dezelfde
wijze all! de Synode ge-
magtigd is door Sectie "
van de gemelde Ordonnan-
tie, om de Schedule gehecht
aan de gemelde Ordonnan-
tie te veranderen en te
emendeeren.

NOTICE.

Amerikaansche Ploegen, Eggen, Land DIVJSIONAL couNGil OF CALVINIA

Rolblokken, Koorn !:Molens, Kaf

D. C. Offic(',
C:Jvini.a,

\~VORDT gevraagd, die het -------- --- . ---- -, --- ,---, ~::!n(l -:'Ifan'll, 1 C;,~!-<,
V Hde Klas Onderwijzers AANGEMOEDIGD door ue onderswuD1ng UlO onze 1lltga\"; van I - , - .

Examen !teeft gepassl'erd, voor een ee~ IIoJlandsche "H~n~ard" l'<In de jOllgste.ParkmelJt. AFD.r.ELINGSRAAD CALVINIA.
Armen ~chool te Bosch IIoek,. aire Sessie heeft erlangd, hebben WIJ besloten eene soortgelijke lilt gan ---

I~ allle eigl'lJl' uitvilldlng, Wij zijn crin ge:ilaa~d, de moeilijkhei,d, die cr anderhalf uur van het dorp voor de Sessie van 1808 uit te geven. ,IlEFFf;>;(; VX\' BI<~L"\STING
llid Ih'll\'elkant l'h'gl'n lwstulIll, uit dell weg to rllllnen door drt patent ,Alexandria. De inteekenaren van Ons Weekblad <llellcn cr op VOOlt HET J.\Ali Jt)~It).

ill te YONI'n l'lI l)\'rocll1t'n or ()n:; Ol', dut wij den eellJf,rsten Omslag Salaris £80 por jaar, met kost en te letten dat de bladzijden van Ons Weekblad !~edllfeml.e '
Plorg III dl' w'l'l'eld hl'zittcn, w!Uu'bij vuorzienin~ is gemaakt, d~t hij zi_jn logies vrij. de Sessie in ongebroken volgorde worden aang-enommerd, en dat aa,n t I-Il I E IDIEDE ge,,~hiedt kcnni~.
werk bebo()rlijk kan dOl·n. Hl't I" l'Clle l'nvoudl~e ~aar prakt.l.~che Ult· Werk te beginnen met het Juli einde der Sessie een volledige bladwijzer zal worden uegevl'n, zoodat de gCVln;!'. JD termen van Artl-
VItilling'. \Lllllleer ml'lI dl'n l'lveg ol!l:ilaat, dra.alt met ~lIeen het kOIl~ér kwartaal. bewaarders Ván ce Parlementaire nummers van Ons Week· kei 2t;.j van Wet ;>;0, 40 van 188fJ,
OIll, maar nlt.'t l'l'n hefboom kan mcn het wl[,lgesteJ ook iU l'en O?~enbllk Men doe aanzoek vergezeld van blad tegelijk een" Hansard" zullen heiJ.ben. d::t de Afdcelingsl'a.a.d van Calvinia
olllslaan, zol)dat lIl't groot LT'~ \I'iel benedell IQ de ploegvoor 1.,hJft voor· gduigscltriften van bekwaamheid Daar de oplaag ger~gcld. moet '!Voruen naar het getal. uer a.an· yoornemens is op eene Yergadering
trullt'II, terwijl Let kleill"IT liP den bovenkant ,\~·erkt. De WIelen k~ll1. eli goed zedelijk gedrag niet later zoeken en velen bij de vOrige Uitgave moesten worden tdeurgeswld, Joe van den genoemden llaad te wnrtien'
nell ook dieper' of vlakker gesteld wordelI, ZIJn van !tet lwste mater~~l dan 2:3 Mei, e.k., bij den onder. men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag ,oor d0 bestclllDf!' met gebouden in het :Magist!"a!l.ts 1\:1.11-
(J'omaakt, on hebben wisselbare bltsscn. De ~charen, Kouters, StriJk. geteekende. bet aanzoek toor te Cah;nia, op :t;atet"dag, den
"ordell, l'nz., zijn yun ccht verkoeld Staal. IL C. DE WET, V.D.M., Aan VAN DE SANDT DE IfLUE, HS & Co., Beperkt, iden ~lei, l80S, om 10 uur 'a

11°11",1,,(' bovenoCTcnoemde houden wiJ' ook allo soorten PlocoO'en in 'Jd' e W l)el. -tl'ng t")" " AlexandrilJ., K.l\. KAAPST AD. voormJ' ag~, een' cg J.lib ""
voorraad. ~- ,,_.. '0' . ,. t beffen, eli te IE'ggen op alle eigendom

G I'a dl .& C BENOODIGD. Gelieve hiemcvel!s te V1!iI/ell de' som mli .... ~... :-'1ItlilllI}8, ('n ml) in deze A£dE'dill~ daar:.w.n ondprhe-eorge ID ay 0 daal'1HlVrper t le zl'lIdol, na afloo)' ,JiT ,SCI!S1R, ('en e;rl'mpl(1Qi' vig tot den dienst van het loopen-
• van" ONS PAIl.LEMENT, 1898," de jaar.

-. "EEN fatsoenlijke Jongen voor Op last,k toor k Doe k Geadl'esseerd :lii1I~ .. ' " ' .Algemeene ,IJzerenwaren Handelaars. bij an wer. aanzoe §...... N. S. t~~e~ris.
H~T " ONS LAND" KAN'rOOR, 'Vul in ")f iruliell I'<'l' trein oC t.e K""l"'tad, za indien per poot'yerlangd. raad

-r.;r A ..A. '""I:::l STA D tvw in tr'" of pon, of laat oningevuld indien te Kupet.d yerlugd. A.fdt:*'lings Kantoor,
~ ~ ....... _ Hoek van' Burg en Waal.Straten'l tVw in yollen wwu en .w- - Calvriia, 22 Maart, 1898.

KAAPST.L~U. ZAlrt;RU&G, 30 APRIL, 1898.

1898.

Uit de hand te koop.

Koloniale Wees ka liler en Trust Maatschappij. SOMERSET WES
EEN DIAMANT-MIJN IN DE

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

BElLANGRIJKE
Publieke Verkooping

V~ST- EN LOSGOED, ,VAN

Zeer Kostbaar Lelende Hale, Belangrijke
• ,EN

wsse Goederen.'
en Uitgebreide

" TE

~c:»gge""Sl"eId
(Afdeeling SUTHERLAND).

VAN

[)E Heer H. G. HENDRIKSZ, zijn
Plaats Brinksburg, te

Laatste Gift, aan Sir JAMKS S!VI;·
WRIliH'l' uit do hand verkocht heb-
bende, heeft de ondergeteekenden
geautoriseerd publiek te verkoepen
op de Plaa ts zei \'0

OP

WOENSDAG, 4, MEI '1898

In den lnsolventen Boedel van PIETER GERHARD 'l:UERON.
--__,..

De ondergeteokondor; zullen op

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

Publiek laten Yerkoopen, aan de 'Woning "an den I nsolvent, op do
1'laat~ BRAN_DV ALLEr, gelegen als boven (vier uur ~ijdl'ns van
MatJesfontem Statie). .

I. Vastgoed: ~I

Il. DL' Plaats" BHANDVALLEI," met een daaraangrenz~nd gedccltc
van .. F~RTlT.\," metende ~ezamen :2,814 Morgen, ;'.~

I,. Er:~·III-:l\[lE aandcel m de Plaats genaamd "DRIE V .ADER.
LANDSCHE RIETV ALLEIE~," gelegen in de .i !ll(ltlli]lI-:~A.\IlS-
KAI(WIlI,"groot in ge!teel ,\0 b:3 .Morgl:n.

__ Voormelde Eigendommen behooren tot de voornaamste in
dat gewest; zijnde zeer geschikt voor Klein- en Groot Vec : ook zijn
er zeel' vruchtbare en LIltgestrekte Zaailanden op cerstzomelde Plaats.

De Gebouwen zijn: WOO.\Hl'lS, ~TAL, cnz., 'L'uz.

II. Losgoed:
86 Bokken en Schapen. 1 Paard.
Huisraad, en verscheidene andere Art ik. leu,

1898,

1 Paar extra ~oede Karpaarden
:3 Merries, Jong, op do plaats aan-

g~teeld, waarvun 2 mak geleerd
ZIJl!

14 Trckbeesten, groot en zwaar,
extra vet en good voor den
Slachter

3 Melk Koeion
15 Extra vette Varkens

lUO" "Bokken en Per-
sischo Schapen

2 ~apkarren op veeren, bijna

P. J. Bosman en Zoon, Afslagers.

De Koloniale Brandewijn Maatschappij
BEPERKT.

DEAlgempene Jaarlijkscha Verga.dering van Aandoelhouders in dl'
Koloniale Brandewijn Maatschappij (Beperkt) zal gehouden wor-

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

(a) Het Rapport van Direkteuren, en I
(u) !Jl' Staat Rekening voor het algeloopen jaar, eindigende 31 I

Maart, 18:)8 te ontvangen.
(c) Nieuwe Direkteuren te kiezen in de plaats van de heeren P. J. van

der Merwe, P. L. le Roux, en G. S. Wolvaardt, die aftreden vol-
gens Acte van Overeenkomst,

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

(I:) Voor algemeene bezigheid,
Voor de Direktie,

Worcester, 2;3 April, l.sa~.
J. J. TTll~RON. Afsla,ger.

nieuw
1 Scbotschkar do.
lOpen Kar do. do.
1 Extra Goedo Wagen
3 Lloyds Schoffel Machines
Ploegen, Eggon, Graven, Vorken,

Pikken, Manden, ens., enz.
Va.at'1ill'erk:-&ls Stuk.

vaten, Kuipen, Balies, Wijnpomp,
Leggers, Pijpen, Vlootjes, Kelder-
gereedschap, enz., enz.

3 Eerstekhls Kranen, I lot Wagen-
makershout.
Hu.l.r~a.d :-Het ge-

wane assortiment Voor-, Eet-, Zit-,
en Slaapkamer Meubelen, als Klee-
derkasten. Ledekanten, Stoelen, Aan-
zet. en andere Tafels, Spiegels, 'I'apij-
ten, Schilderijen, Glas, .Aardewerk en
Keukengereedschap.
Eindelijk :-25Leggers

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

Yerkooplng te begilnen om tO nu r.a.
p, J, BOSMAN &; ZOON, !fs:agers,

Stellenbosch, 14 April 1898.

Die Landbouw Gereedschappen en l\'Iachini-
r ie behoeven, behouren den g-footeu en

wel- uiteezochteu Voorraad "un de onder-
geteekenden te inspekteeren, waaronder zijn,

1Kar. do.
do.
do.G- W. STE ll'LER, I

F. L1~llE'\l}ERG, f Gez. Curatoren.

HANOVER.DISTRI KT H. P. DU TOIT, SecrcLal'i.:i. \
Worcester, 14 April, 1898.
N.H.-De volgende heeren zijn genomineerd als Direktenren:-P. J, van der

Merwe voor Goudini, G. S. Wolvuardt voor Montagu, en P. L. le Roux voor i
Tulbagh,

Aandeelhoudere ~elieven kennis te nemen' dat het Aandeel R<'g-istt'r zal geslo-
ten worden van af:!O April tot :W Mei, beide Jagen Ingeeloten. zoodut er indur tijJ.
perk geene aandeeien zullen worden overgemaakt.

lt'BLIEKE VBRICOOPING.

DE oIldergetl'eb'nde daartoe gela..,t door deu heer P. D. IJl' TOIT Jr.,
, zal publiek opveilen op het " I~ANDB()UWER.8.

Hanover,PI ein,Markt te
ten 10 ure v.m. op

den 14den :MEI, 1898.ZATERDAG,
Worcester. Ransome's Howard's,

.. '

De 11UUI' voor twee jaren, van af den l-tdon Mei, 18~)8, van een
eedeelte van dl' welbekende plaats Wacht- een- Beetje,
distrikt 11anover, groot omtrent 2,000 morgen, minstens. Op dit gedeelte
van Wacht- een- Beetje, dat verhuurd zal worden, staan een groot en
g-arieftijk \\' oouh uis, Stallen, Wagenhuis, en Buitenkamers. :l Kralen, eene
Wijnga,~rd van 1,:)00 stokken, l'll l'Olll', ~l'Ooto J!oolllgaard, bev~ttende 12
vnrschciclene soorten vruchten. Het \ chl IS extra goed, en Uitmuntend
voor all"I'll·i vet', gr'oot en klein, bestaumie uit Brak, Gras, Karroe en
Kopjcsvcld : er is cm groot, dam op den .grond, ~~ water en landerijen
voor I:, mudden zaad. De gehecle plaats I";omheind, en de heer nu T?!T
onderneemt er-nc bl'ining op te zet ten om den verhuurden grond van zIJn
deel af te slu itcn.

Indien eenicecn de plaat~ wenscht te inspeetoeren kan bij tIE op
Elliot Siding, II/'lllinuten rijd"Il:> van (il- I'laat~, ,jf op Do Aar Statio, .ro
minuteri rijdens van dl' l'laat,;, met. dell t rcin komen., .

Dl' pbut:> is hekend ab een van de beste IU dit distrikt, en Huurders
bdJbl'n IlU eL'IlL'bijwIllIere kall~.

Kostbaar Vastgoed EN

DE heer J. P. de Wet, thans woon-
achtig in het Distrikt Caledon,

biedtzijn Kostbaar Vastgoed gelegen
te WORCESTER, te koop aan. Dit
Eigendom is gelegen ineen der voor-
naamste straten van \Vorcester en
nabij de Spoorweg-statie, bestaan-
do uit drie aparte woonhuizen met
verscheidene huur ..kamers, thans

Af 1 eene buur opbrengende van .£13
S ag er., 1Da. per maand, behalve den tuin-

grond eraan gelegen.
lIet is uitstekend geschikt voor

het drijven van eenig soort van
hnndel, enz.

Voor verdere bijzonderheden
doo men aanzoek bij de ondergete6,o
kenden ..

LINDEN BERG & Co.,

Snijders, enz., enz.

Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsche Kookkachels.

B. de VILLIERS,
IIano\'t.:r, 18 A.pril, b08.

B••• BOSS&;CO.
Strand Straat, Kaa,pstad.

Afslagers and Agenten.

EEN ONDERWIJZER ONS

E\ Geschiedt mits dezen, dat de

I
NEDERDUITSCHE

Gerefonneerde Kerk

V . .A. VAN DER BYL,
Parlementaire Agent

Kaapstad, 2U April, 1898.-----

Assessment or a Rate.
\ïllag-e .MalUt.g'ement Act, 1881.

-:\.:-'OTICE is hereby ~iv('n, thnl;u.
.i._' a Medill:.\ of the Divi:>Ionai
C'ouncil of Calvinia to be held in the
COllrt I{OOlllof Calvinia, on Satur-
day, the itl! .M8\', li'~lS, at 10
o'clock in the forel;oon, it i~ the in-
tention of the said Council to pro--
pose the .AliseStiment of a Rate in
terms of till.; 16th Section of the
.Act No, ~~ of 1881, upon aU the
ratDahll' property within tbe limits
of the said \'illage, for tbe purpose
of tbe Boaru of Managewent of
Cálvinia, for the .::arrent year 1898.

By oruer,
~. S. LOCW,

Secrct.ary.

~. ..',
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Wij waarborgen dat zij meer goederen, pak na ~ zuIlen kleUl"ell,·
dan eenig ander kleursel ooit gemaakt, en meer briIliante en dnurzame Toerijea DIll Sommet weSt Strud.
1dew'8D te geven. Vraagt. om de Diamond Dyes, en neemt geene
anderen. Overal in 6d. pakjes Yerkocht. I>OVE.NGKNOKMD Maat.schapp~

U zal voor hel vervoer van passa-
TE KAAPSTAD BIJ !riers hare sohoone en geriefelijte

, C8J'8 elk.en Zondag tet verdere ken-
B. G. Lennon &; 00., P. J. Petersen &; Co., en Heynes, nisgeTing laten loopen, denLelfden

Jrlathew &; Co. a...oud terugkomende-
• Vertrekt van Kaapstad van af
de Theater Gebouwen, DarliDglltraat
8.30 v.m.

Vertrek.t van Somerset Strand, om
.our.n.m.

Zoo de Pasaagiers bet wensehen.
zal iUl1rvoor Ontbijt te Durban Wt>g
Station worden t()('gelaten.

Plaatsen worden ingeecbreven tot
Zaterda~ namiddag om 4 1I11r aan
de kantoren der .Maat.schapp~,
Theater Gebouwen (eerste verdie-
ping) Darlingstraat ingang;

Retour Prijs 165.,
met. Dinner te Somerset Strand

inbegrepen.

De laid 1frIWIscbe lot01 Cu 'utstu,pU
KOENIG &. CO.,
Agenten en Bestuurders,

r!,o "~,;old out lOf the Puun,l. at R08S-

Iynn. ,'n the :!t'tJ. May, 11'~.l'. if not
previously 1~lelL'l'd:-1 Ewe. rigltt "ar
KwaJluwt"il. half mo..,n bt.blnd. left etlr
"Iuare in frolll; I E"·e. left. ear hLlIlDp.

J'lg'hl ear half Illoun froll'; 1 H"wel,l'iglrt
e"r. ToK.·"lcei aoleh beHind.hllif moo" front,
left';"" half ffi("JIl belHu,l; 1 L..mh. right
~ar .tump. lefr car SW811owbtil; 1 Lamb,
right ear .wallowu.i I. I•• lf moun b..hilld;
I u.mb, rigLrt ear Kwalluwtail.balf woon I
I",hilld. Idt oor "'I"are ill front; 1 Lamb. Een Hoofdonderwijzer voor
left ,.,,1' swallowl"d; I La.nlb,l'l~bt ,.,.1' de Holpan Armen School
swallowt<ld.half IIItJO)n LJ.lllud, left ear

"'l"al'e i" front; I I,',,,!,. I·ightcal' 8wallo", , --, -
t&1I, half moon bt.hlnd; 1 Lanlb, left ..ar IA PPLICATIES slecht., "an ge--
8<j11&l'8 beb1Dd; 1 Lamb, lef.t.ea.r st~mp, certificeerde Onderwij' zers
right ear 8wallvwtad, SUIJt]., behind i· Jl d d CO ..
1 Black PiS, bles, anu white ft.-et. I' zu en oor e mmlSs;e worden

, _ ontvangen voor boH'ngl'noemd~ he-
P. H. STF:Y:'\, trekkl' g . tIt .1 \,. '.1

1\0 d . te In, DIe a er uan nJuag,nn ma... r. "0 M .
B.o"slynn. I - . el.

I:) Apr>f. 189B ; Applikanten fi()(·ten Je Holland.
_,. -.- -- ,- - - - ----; .--- -, sche taal kunnen onderwijzen. Ge·Gehu,vd under'V1JZer; tuigsclll.·iften n'rei8~ht.

BENOODIGD I Salurn£80 p~r Jaar, plus twee·
. . '. Jerden d!:r scuoolf.elden. Gecne

Voor de gesubsldleer~e school I' verdere verhooging. W crkzaamhe-
te Goedgevonden dlst. Pot· den te aanva.arJen op 1 Juli. Ap-

chefstroom. ZAR. i p~ikaties te worden gezonden aan
I

SALARIS, de inkomsten der i . A. D.llCSSOCW,
school, gewaarborgd op ml.~·l _" . Secretari5.

stens £15 per maand, met VrIje I lioll'.ao, \ aal HlVerDJgg,ngt!.
. . . :.!8 !>(UI't. lii:lt'.wonmg.

Applicaties zullen door den on- --~ -- -~-- _ ---. '--

T:r EXXIS gcschi"flt hierm,·r1f' dat dergeteekende i:lgcwacht w<_Jrden BEI'lOOD TGD.
\ de Ulltlr "\'1 l)o,,>eng~nl)('mde tot den.15den .JUDI. . ... -, E" 0 d, ". _'r 1 .1· ,. Z Il' . .Appli""nten mOt,'tf'n In..bezlt ~,iJIlI.L ',. n, cr.WIJ,7..0.1'., on,gehll\\ d.'o op Ul'n·. \1· "g n'.u . :le Ite.....·1 uu rlS h

naar Her.;chd yoor het tijdperk van van HIde khU'~c Uud._'rwiJZl'rs 'nete, . -~ . O?r cene 11\ .Ite • c ooI JIj

Ren .Jaar per pnhl:l'k~~ w'ilin:! 7.al Z.A.R, of a.v.s., of K.K. G0Cll: Let dJstnkt Bethel, ~ ..A.R, te be·
wordt.u verkocht op YRIJ VAG, lj aanvalling8 examen af te Il';,"O'en. i gm;-en met 6 scboher(·Il. .
:\IEI IS!)3, om I:! U li" midd41;.', ir. M L FICK &lans £60, met vriJe WOIlii''-',en
front van llt~t Magistraatskalllour, i .' V:D.M. I ;:~:;,~l~en~~ kinden'lJ 1DV ~n bet
Aliwal Noord, a)s wanneer en alwanr I Potchefstroom, . ). p/ic:1ties met· g.:lui"scnriften
de huurconditiën zullen worJ\;Il! April 5, 11;98. I ,an b.·, (:pgdhcid (in het Holl&Ddsch
geleien. 1----- vooral) Enge)sch en ].{ru;iek onder-

Op last, I ; AND, ~fU i, lil in>·.;\ ·l - wijs, zullt'n wordeu ingewacht to,
N. E. SM'CTS. Var.dl/. ~f:,h':.:.~f-rS !Jr }1,7{lfh;,~ 30 .Mei, 1898.

Secretaris, J. P. L~EBENBBJtG, V.D.M.,
Aldeelingam.d KaDtoor, !'IL Id. .1..!Du,."'] (I Pt,or: B~thel, Z.A.R

AJiw.I .KOQrd, 7 April1898. • UIITY .'. li .April. ~89S.

EEN AlgelDMne I'ublieke Vergaderin~ zal op Maandag.2 mei, ten
9':>0 te Durbanville gehouden worden, ter bC8prekUlg van de den

" . ) liik bela Allen wor endistributie van kieszetels en andere p aatee IJ e .ugen. ~~ .
dringend uitgenoodlgd ter bijworung dezer belangrijke ver5-.erlDg,

S. J. v~\~ D~R SPUy,} Beleggen.
* T. KL'IG,

Ardeelingsraad, Barkly Oost. I Onderwijzer Benoodigd.

(
Een Ondernijzer .voor de Dtll'dekll\8

Gouvernements School te ~pijt- ----
fontein, dist. Kimberley. SALARIS, de inkomstpn der

_'_ - ~ school (niet min(ll'r dan £l.jDE Applicanten moeten inSta3t per maand).
zijn onderwijs te te ~even in Bewijzen van lidmaatschap reDeT

TE.worden verkocht uit b..t Rehut te Hoilandsch zoowel alII in Engelsch, Prot.estantfcbe Kerk, en goed v.ede-
s R08l!Iynn, op Jon :/g !.lei. lti!l8, in, als ook in Muziek, lijk gedrag, alsmede getuigschriften

die~ niet vro~t'r gelOlIt:-1 OOI, rechter- Salaris £60 per jaar met vrije van bekwaamheid, te wnT'fl('n lr,zt"
oor zwaluW8u.arl, ha.fUla<Lll "an achte~, Kost en In woning. zonden "óór den 15uen J un i van air
linkeroor winkP.lhaak nu voor; lOOI, Applicaties met getuil"schriften .
linkeroor ~tomp. recbteroor b.-lfmaau. . '" , )lar.
voor; 1 bamel, l'f'Chteroor jukskeikerf en van Lldmaatsc~ap dt>r Ned. Diensttijd te beginnen 4 JuL
actlter, halfmaall \'Ovr, linkeroor halfmaan Geref. Kerk, ?ullen mgewacht wor- Minsten!f een certifikaat nu heL
achter; 1 lallJ. r""uLcJ'(,nr~:IIJUp,hnker, den (loor den onder~t~kende tot -lIlde kla8~ onden\'ijzcrs .l.A.R..,
oor zwaluwstaart; lhUl, reclltoroor zwa· den lOden MEI 1898 O.V.S of K K. examen, wortlt "lf-
IlIwstaart. halfmaan van achter; 1 lam, L' b' 1 .
l't'Chttiroorzwaluw~taart, halfmaan acht..r'l Len onge uw, manspersoon 1:;.) eischt. Geen aan,ullings-t'xl1wcn
linkeroor willk..lh:1.'lk voor; 1 lam, liu, de voorkeur heblx·u. . vereischt.
ktlTooTzwaluw8t~art; I lam, re_cbteroor Werk7..aamheden te beainnen M. L. FICK, r.D.M.
zWlllnwlltllart,halfmaan achter, hnkeroor dadelijk na overeenkomst ~
winkelhaak voor; 1 lam. rechteroor zwa· .
lawstaart, half"Il:mllachter; IlaUl, linker- L. W. J. KOTZE.
oor winkotlhaak achter; 1 lam, linkeroor Spijt.fontein, 25 April 18~S.
~tomp, rechteroor zwaluwstaart, .8needJe __ ~__
van achter; 1 zwart varken, wel bl...s en
wit pooten.

I)!AMOND DYES.
-'-'-"BrilJiollt! Duurzaam! Economisch! ROYAL

BAK-
POEDER,

ABSOLUUT ZUIVER.
De eeDige Bak-poeder die niet door
weenpteldheid aangedaan wordt.
Blijft ~ en vau volle tracht

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

Ter...u.rdigd door

Royal Baking Powder Dl"
NEW YORK. U.8.A.
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Harrismith.

Afdeelingsrnad Kantoor,
Aliwal Noord.

.Diamond Dyes overtretYen alle andere in .Kracht, Reinheid en
Duursaamheid. Geene anderen zijn even goed. Wacht 0 tegen ver-
valschte kleurstoffen, -omdat &ij TaB '~koope en inferieure materialen
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APPLICATIES voor .boven-
genoemde betrekking, ,~erge'

zeld VaD de bij de, wet vere~te
getuigschriften van bekwaamheid.
goedgedrag, van ~e laatste Sohoo~
commissie en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was,en van lidmaat-
schap eener Prote8t'Ultsche Kerk,
sulle n door den ondergeteekende
ingewacht worden tot op 26 Mei,
e.k,

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N .U. - De geslaagde applicant
moet zic'I voorzien van een
onderwijzers 2de klas spoorweg
certjfik.a&t, om tegen halfprijs te

.' '.• '......."_._-
TBNDE,RS:)rorden. hierdoor ge-

vraap·,an personen rlie be-
geerig :zijn &et. Kliusluuid groeiende
op de }lelle'en ·Brandspl'Ui-t uitspan-
Pliil!~~; , ip . de afdeeting Aliwal
Nooid, ·~t,;.~ roeien. Uet werk
door den:;Weg Inspekteur te wor-
den goedgekeurd,. en de uitspan-
plaatsen té 'worden schoongehouden
door d...... ~en •..Tenderaar
vOOl' het'~l*k van drie maanden,
en bet Klitskruid ~ 'Worden ver-
brand.' ,q I." • '

'T~.~_~óeten den Oadei-~
kenWt worden.. toegw.Goden .tot om
10 nur T;tD. van Vrijdag, 6 Mei
18ge, en te worden gemerkt" l'en-
der, .Klitakruid." ,

op last,
N. E. SMUTS,

SeOretariB.

TVVEE : ~ ~

Rondga~~~;oD~;~dTe:WijZerS.Jl:L.. .Jl:L.
Jachtpoort ell Popoli~, wijk , ~O

wtuburz IEersteklas Ezels.

APPLIC\TIE::; voor bo\'en~e-, " (1'

noemde betrekkIDgen verjre- Op" oensdag, -! Mei,
zeld van dL' Gij de Wet "erel"ch~e Z r L L g x gemeldo Ezels
getuigschnftt:'n van bekwat~mteil' pllbliá worden verkocht te
goedgcdrag, YaT;Jc' .bawt:. ~c 100 ~ Klapmuts Statie. Zij kom.~n
comlIliSSJe en I n x l.ku nt waar .Ap van de Molteno Koolvelden, ZlJn
plicanten wL'rkzaam warvn , envan "an 4 tot t) jaren oud, groot, sterk,
Lidmaat,;chal' eener l'rutc'stantsche. J iiti all n TIaren ena I ,t - IU goe e COOl I le, "r '
Kerk, zullen door dl'~ III erg-c"oo_ eschikt voor dadelijk gebruik.
kende ingewacht woruen tot op 1i) g
:Mei, e.k. PETRUS M.ALHERBE.

\V erkzaarn heden te hegi noen zoo
spoedig IUOl!l·l!.Ik.

Salar i- £ I :.\1 ptT jaar en d :
schoolgeILlt'n.

Logies te \ l·rk r1J~t'll tt' gc·n £:31}
per par.

Alleen Oll.!!t'illIWt!C'I"'l"::'ont'n zul-
len ID aannn-rk ing ~elll\lllt'n worden.

Billijkt' rl·lsk.('~kn. gl'5t'''-J.fd door
kwitantie", 1li!ll'll H'I'~o<,(l wor<lell.

N.B.- De !!t',.;}aa:._;d..· al'pltcantell
moet e n ndl ·\'t)(lr/.ll·o v.m Onder-
-wijzer- ~d,· kla.- .~p..«r » t'g ('t'rtdi-
eaten OlD k:':"n ltdl! Iq'J" t ... rv iz...ll.

.1 W. h:()h:.
\. oorz.. ~ch. Cum.

reizen,
P. J. J. DC PLESSIS,

Voorz. Soh, Com.
Af,lcclingsraaJ KlIDtoor.

Aliwal N09Rl. ~4pril 1&16.Spring-field, 11arr ismith,
]ti April. 18'J::l.

A. B. De Villiers & Co., AfslJLgeI'8. ------- ~-_-
-, ~----~----- ---- Assistent of' Assistente

Kran":I'I;t. .: .r. \\'::Il,llri!',
1 ',I .:\ i: r ti 1 ~~;...;.

1"ENDJ<:RSzullen worden inge-
wacht door den Afdoolings-

raad van Aliwal Noord, voor re-
paratie cn onderhoud gedurende

1'I'LH'A'l'lE:S voor ho\,('nge-leeu r:: meer van de volgendeA n()\'IIHlebetrck k iug, 'vergl.'~dd weg1e)n·,r· J" . 'I I.. \V )

V tt Y k .. . I te ( an sos-es a;w~ naur l' -60 Extra e e .ar ens van tlu hij du wvt vr-rr-rxc1 .::. J "

, "l'llli,·,:,:lrrift.'·11 van Iwk wa.unheid, bedacht.. l' I' I
'" I'" d I I·· 1'1 '-1 'hool- Porwlll'll 't IC m-rvoor wense ren

1·\ I I 1 . I goe~ l'e raff \,;111 lt_.' ._L.I:-; P ..."JC -.ZPL!. ',. \"I'>"l(' lt won vn mt (l' '"'. ,,' , lik r te knder'en wor.len hijzonder gewe-
_ j kraa l "an wijl.-n d.-n heer I:'A.\'· comnu-s-e en I. r('dl 'U.llt waal' app 1- . I t f it d .. rit
~ cant werkzaam' \\,<1.", 1'11 van Iid- zen nPd 1('· .~I atd~.iJ Vt'('p IC I \...e~

v vx :\.\[(1,1:, te Paarl, op I' h gehou eu zIJn OlD en wcg van oe-
1.l1a<d~'·h:ql l'C'uer rotestantsc e h Iiik keeri t

I
Donder~ag, de_II, ,51,c.n. ,M,r,i, 1898, h:l'r\.; z,d,'T1 door den ond ..rgeu'e- ?Or J e wa~r. ~nn~n 0 voor-

k I'· I t ,I tt' p 'lO zien, en dat hIJ wieus tender aange-j)\l II l hl· 11.1'( 11·... eIH.,· mvewac 1 wcruen U (J - d' t
I . .... . ~l" ,k'" nomen wor t, mins .cI!S eens per
. J. J. DE \'lLLIEBS .• \~-~I:k~aamhedl'n te ul ...,innen op ma.<l.~dden weg IUoetovergaanom
A. B. De V.lliers & Co, .A..fsla:;ers. 1 J I' I _, ' I:) te zien dui (he m goedo order IS.

.~l i 0~~. E I I liol De Weg Inspecteur zal, indien hij
i ll'nlnl~. van .~~e.se I ('II - ten eenigen tijd slechte plekken vindt

____~ __ ~~ _ ~--_-- ,all s,,· 1 el'1l0 verelSC.nC. •. .. . liik
, 1- . £ 1'3" die naar ZIjne rueemng gevaar IJ -

UT lt L)U arts :'l p('r par. _ ziin na behoorlijke kennisgeving
ti er!'.en'j BIlIlJk(' reiskoste-u, t.:",taaf<l noor J, d t k 0 hti d. '. '1 .. lIaan en con ra teur gemac (17

I kwitanu-s zu: cu \,LIi:O(." W0I'1 ci.. . die voor k'·. dO
Il()l"" '11.' re "l'f' Tl ' N 13_p I· ei. applicant Zijn om Je 'four re ('mng van en,U'\ " r.. ~ , .. :-i. 1. ". e ges aag u , oontraktant te herstellen. Do ten-

moet zich voorzien van een onder- d k be ,I_
. . .er8 moeten 00 vatten LW namen

wlJI.·:rs ~roorweg certificaat om d' red
t~gen halflJrijs te reizl'11. van tw~ personboen :~ SOL I en gd6-

negen zlJn om rg IN S aan voor e
Cil.AS. A. FIr:IL.\RD!, nakoming van bet contrakt, waar-

~ec. ::;eh. Com. van de vorm unn het kantoor van
den Raad kRn worden gezien.

Tendel1l moeten worden ing-e7.0n·
den ,')I;r of om J') llur, van \TRI.J-
DAG den lidtjn .MEI, 1808, geril'ht
aan den Secretaris en gemerkt
" Tendel1l voor Paden."

N. E. S:UCTS,
Secre~l!ri8.

RONDGAANDE ONDERWiJZER
r;L~U(lDI', IJ ., i: l'..,arl, :'::1 .\priJ, 1098.

Aasvogelkr::..ns, wijk Wit te-
bergen. eist. Bethl'2hcm.

. Depirrte:nent foor Publieke
APrL!c.\llr> \ .... 1'l"':;:"-

nor-u»: {I. ,. I'\!'l~ ',' '.!". !
zeld ,"an dl' ; J 't_' \\ I;_ ':" .. ;: I:-iC:ltc

getllig:,chl'llkl' \.:11 ., i,.\,,:tl:d:lll,
goedgedrag Y;\ll dt' Ia.lt~tl· :-'c!1tJl·l-
commissil't'll l'r,·J!kar,t Wd<JrAl'ph-
cant werkza;~m was, e;l ,an .IJrr:aat-·
schap ~~ner Prote~tallHC'!le Kerk,
zullen door den OIJdtJrgeterkuJde
ingewacht \\odt'n tot Ut' 23 ~lei,
e.k.

'Verkz:u:::nljt>(kn tt: lwgiunen zOO
spoedig mogelijk. .

Salan~ £1.!1,1 JlI,r Ja.r l'lI de
schoolcrdl:cl!.

Billijke rl'i5koskn '::.'j'aa:,1 door
kwitantil'<, zullen ycr::"ld worden.

~.B.-De gt'sba::de applicant
moet zich voorZlt'n van (cn OI,Jt!lT'
wij~r:>::!de kla;:; S;\oOrWtti.t'lrtJti-
caat Oill tegen haJfl'rJj' te relzelJ.

·T'E:\nEp.~ worden g('vraagu voor1 het hou wen van addil ionoele
accurnmodat ic' aaD hd Uude tloml'r-
set HI);;pita;J, Kaapstad.

Teekt·ningl'n. ::;pecitikat t:n en ..
Kontrakts.condititn knnnen gezien Hartl~mltb,
en verd ...re infor::J:ltl~ verkr ..gen· It' AI,ril 130S.
worden ten kantoI l' yall Llen onder· 1- .
geteekende.

Tend ...r~ d\lideh.1k gemerkt" Ten·
del'S yoor t0eyoegingen aan 't Oude
::;omer,;H Hospimal" zullen worden BENOODIGD
ontvangen door den Controleur en TE

.Auditeur·Generaal, Kaapstad, tot op Onrecht en Dnii.fott~iD, Ylljk'MiGdfD Lleben-
den middag "an ". O€nsdag, 18 Mei, . ~ Il dl~lPI·~t BelU·lel.em1:';18. oerbSY e, '. ~ Il.

Tenul'raars moete;) ter nakoming 'I --

"all bet Lontral..t t.wce bevrec!i: Al'PLJCATJJ.~::;, \t:"' .. lJ,,·..enge:
g'l'l;l:l' Uorgt'n d..nr~tellell, en zoo- .. noemde .ULTJt'.~itl6(.n \erge
dalllgc lJorgeu moeten den Tender zeld .van Cl' b:] du \1 ct. n:relscllte
onderteekenen. getUlg~chl'lftl'lI ,an bel..waamhcld,

De laag"te of f'enige Tender zal goeJ~t'dral;, van .11; laat sIe ~chool-
niet noodzakelijk worden a.angu- commi,.;~il' Vil l'r;:<llkal!t waa~ Ap-
nomen. plicanll'n werkzaam waren, en van

II. S. GREA \. ES, Li,~ma ,bchap eencr 1':'0' eslantsche
.Architect. Kerk, zullc!l door den On-

d('rg,'LPl'kl'nde ing.,wacht worden
tot op dC'11I kll'll .\11.1, e.k.

~ahll'i:; £ I~I) pc!' jaar, en de
sclJ()oh;eldl·ll.

\\ t·~b.:la!llbed,·n te b('~innen, in-
dit'n 11I'l.é:,'IIJk,d"lI J,kn JIllIi 180l:l.

AlIl'l'n (Jllg,.1t11wd.' ]"'r"olll'n zuUen
in aanl1lt',·kin~ gl'IJI.IlDellwurden.

Billijkp reiHko.,t'·Il, gf'staafd door
kwitantiei(, zlllll'!l \"'l'glll'cl worden.

~ .B.-Dc gl'Sl:U;_:dl' apl1lieanten
rnoeum zich ""nnh'·1 van Onder-
wijl.t·!'s 2de kla ..; ~l"'fll \\ ".:: lTrtifi-
eaten om tegen !.all :';-'." t,· l'I·i~l'II.

TWEE

RONDGAANDE ONDERWIJZERS

Tenders voor ReparaLien aan
de Moddernvier Brug op den
Grooten Noordelijken Weg
leidende van Á liwal Noord
naar Jamestown.

D F. HO~:DL\~,
Voorz. sc·h. Com.

Spi(){'nkop. Beth;,Lem,
1:2 April 1."IfI8.

-RONDGAANDE ONDERWIJZER
rI~EN])ER~ word eli lliel-floor ge-

vraagd \'Oor de lteparatiën te
worden gemaakt Hall de Modder-
poort SprIlit Brug op dtJll Grooten
Noordelijken "".eg lt,ioen\:e van
Aliwal NoorJ naar Jamestown, al"
por Specifikatit:'n, die bL'zien kUllncn
worden ten Kllnwre van dtln A.f-
deelingsraad, Aliwal Noord.

Tenders zullen worden ontvangen
door den ondergeteekenue Ï(,t om
10 UU!' V.nI. van VRIJDAG, 6 MEI,
189,"1, gemerkt "'renders, Repara-
tiën Modderpoort Brug."

Op la."t.,

N. E. ~MUTS,
~l'et.ariF.

.A.fdt,,'ling~M1ad Kalll.uor,
Aliwal Noord, li April l·~~II:I.

Uitenhaagsdam, wijk Kaal- Departemt'nt voor Pllblieke \r erken,
Caledon Plein, Kaapstad,

sprui t. . ::'7 April, 1o!J,::).

Nieuwe Drift te Roodewal.
,
\

APPLJ('ATIE:)' v(Jor b'J\'t'nge-!
nOI·TlIdl' bt>trt·kkiu!.;, H'rl{"- i

zeIL!.van rip h~ dl' '.ret \'l·ft·iscbte Departement y,;or Publieke Werken,
getUlg"ehr,ftcn van I'l'k\\aarnht'id,
goedgedr:1.g, van ,ft' Lnt~te Sch~)I: :
OOmmi""llll'n f'!\·dlk;lnt waar Apph.:
cant werkzaam 1\;1","n \,ill hdillaat-·
schap l'l·t)!·r !'roll·'t:llll:-:,·hl' }\l·rk, .rl"E:\J)EH~ II'Unll'll gl·vraagd
zullen dIJor d.'11 '·I',j, r!.;,·t(·,·k'·I"h· Y'_.'I' Iwt oouwl'n VUIJ addl'
ingewlK'ht \'1'0111'.'11 tut "t' :; I \1"1, I IOlleplt' :lc('UI!IU(!atJeaall elI' \'ulun-
e.k. tll'r Prill Zaal, }\·lal'l-tad.

""erkza;.llllhe.kll tl' I" gillu,'o ZI'O Te ..kt·Tlillgt·Il, ~pecilikati(;11 eu
spoedig lllogel~lk. I\:lIntrakt"coIld~ti'll kllnT!('n L;t'ziell

Sa.la.ris £I~" I'CI' jaar, l'1) ,jl~ l'lI' \('rc}l'I'l' Informalie Yl'rkn'gen Lmdlel', n.v.s ..
SchoolzeldPIJ. word"n t"11 kanton' van dl'li Under· l-~ ~\1'1'11, I~;J8.

BilliJkt' n·l.;ko ..;t l'll ;:1·': !:.r.! d,)or gl't.·d.l·T!dL'. . , . . ' __ ,_~ ~~ _
kwitanti,'" 1.111I'·1I v,·I·goJl·d\\ urdl'lI. 'l'l·r,,;,·," dUI,I"liJk gemerkt" Ten· 'l"E~D.EH.S worden hierJoor ge-

N.l:3.-L>e ge~hawle "rplioont dl'l''; VOuI' 1()l'\,)(·~:iIlKell aall Drill- BE1\f _:0DIG'D. vma!!d voor hct. makcn vau
lDoet zich \'otlrzil'1l \':JT! ,'('11 onder- zaai," 7.ltllell .h,1' (kil ('ontroleur ,'em' Nil'll,;e Drift. iV elo Klip~pruit
wijzers 2d(' klas "1"lCll"YL'l{l·t'rtiri· pn ,\'Idllt :lr-,c;('Ill·I'.,.:I, l"':aal'~lal!, IVoor de Af1!!ea c~Jol, Potcberstro~,l', e;:D np dl' Plaats Roodew'al, iu (len Weg
caat, om tegt'll half}>!'!], tt' r,·I!.('!I . wu,dl'u uutvangen toe op den :i;' " OnderwijJ;f}f en drie Ondel"fijzmi:;eD. I J...'idende van Vaalkop naar Kopfon~

dag ,~n Dmsdag, 1t) MeI, L"'J8. tein, ab per bakens door deu Weg
J. S. TIiEIW:\, L.". T I b d· I Id . h D

YO<HZ. Setl. C(Jni. ent ers llleeU'U twC(! eHe igen- ':\ PPLlK'ATIE:'{ voor bovenge. Inspekteur a aar opgerlc t. _e
WIjk Ka:J.bpruit. de horgen tt'!' T>:·l :'111:1':; van bet ",-_A. ml'ldu betrekkingen zullen Tende~3 zl~llen de IDgangcn der

Kontrakt, voorZien, l'U zoodanige door den Url<lercreteekendc ontvan- Drift lU!llmten, en de I rift zelve
Borgl'll lllocten den Tender Gnder- gen worden. i~et later dan den zal met klippen word{)n gevloerd.
tt·ekeneu. :JUsten MeI aallst:l:lTId". Tenders den ondergekt·kende w
, Den Ia..'l.g~t.:nof eeni~en Tender is :\ pplika~ten moeten in belit zjjn ~ordfm toegezonder. op \' RIJDAG,
men uiet gL'bonden aan te nemen. van .~etuigschriften Hn goed en I, :,1~I 1~?8,tot OUI ~0 uur V.In. C~

zedelIjk gedrag. CertJfikaat van gelllel'l,t Tender, Dnft Hoode\\al.
Lidmaatsch:1]' rcnrr ProtlAantsehe Ol' L:;t,
Kerk, t'U van UlId"r· ...·ijle~s Certifi- X F S~fUT::;,
kaat, 3de KIa.~se Z ~\.1L flfe'en daar- ,. •
mede gelijkst::mnde. Uehoudens 6ecretaris.
aanvullings-examen t.e maken. AfJeelingJ"raa;1 KalltAot,

Salar-i", Ond('rwijzer £:2 lUs. en Ali;wal Noord, ~ "\pl'il 18a~.
Onderwijzeressen £ I I) per maand.
Werkzaamheden te ])f.'ginll('n 1sten

,J uli aanstaande.
J. Bó GERICKE,

8ecretarÏb Armen School
Potchefstroom, Z.A.R

AAN BOUWMEESTERS.

P.K. Blol'mfontt-in,
25 April l:"t1b.

TE HUUR,
. Een Prachtige Wijnplaats te
Paardenberg, Malmesbury

afdeeli!)~.

H. S. GREA \'ES,
J. rch itect.

I I)pparl.flt.Hl"!lt \"/)nr Pu!diL'ke \'·prken.
C.d, d"" I':e n. I,a 'p.lad.
li ,\pril l,,,,'t-

DE olldl'r~et,.'('ken(k n.ll'l langer
hegel'rlg ZiJlid,· J,.' b,)('rdel1J

voort te zetten, he..r·[ 1,,·,ltlt":1 Zlj~l·
plaats Babylonstoren. Pa±ldt;;~:rg. I1almes· VCRlOREN OF GESTOLEN
~lll'J lrdeeling, tt- \"rhuren, g,'legt'n L.
omtn'nt l'ell 11\11' riJrl"ll' Y:lli af
Malme':\)llry dor}'.

Dc pla.ats ka,.1.1 '.1.'. L'·;gl'I·3
Wijn l'n ï; 1.,''',:': :..' llr:l!ldt'\\ïjll
voor ht'[ laat:ik ja;li·g,·tIJ ",', ,·'1 IllTlt
1,500 yrli<.:}JtIJoolll,·uer PI'· Wakl'
is overvlol'di~.

Iemand ,l;l' wa;,r: IJ;'; l enl' Yoor-
treffelijke 1'la.at, \\ l'1i~c'ht le HT'

Zlt'keren, heeft uu een zeer zelden
aangeboden kanB.

Voor verdere l)ljz91i(led~eden
~nzoek bij

A. P. ZEE:\llX, I
Baby lonstoren, Ir,O. :Malmesbury. April12, lS9~,

I

BENOuDlGD.

De Welverdiend Tol.

rs dt'n r.acht ,an dell 7dl'1l .April,
- TWPl' Paarden, l'cn donkerbru;n
met wit :>tipp('l:; op zijn rug, en
l('11 liclttbruiu Illct wate I!chter-
)'ou', n, !:"idl'u IDd kort geknipte I
mallen t'n stll.:lrlcn, oo~ met halter::> I
n:lll, g'('Wt.T;';t J. ~. il. op het wang· .
~tllkjl'. ~\Ill' lJillijke· kosten zullen
betaald worden door den onder-
lletel kende, aan eenigeen die ze
. terug bezorgt.

doe J. S. BA.UM.AN.
Zwartdam,

.P~O.Riebeek Kasteel.

I)1.1 a.\1[' REX r }sIen J r.~I -
) E"n bekwame Dresmaakster ;

moet tot het wijden en passtlTi ~d
in staat zijn. Doe. aanzoek, bijzon-
derheden, referentiën en termen
verlangd gevende, aan

GEBBO.EDERS BADENHORST,
Dewetadorp,O,V.S.

het verwen van TabbertB, Konsen, Vederen. Linten, Garens, 8DZ.

'T 18 GEMAKKELUK OM )[ET

te verwen. Ze kleuren zware zoowel als lichte stoffen.

Zweedsche Kookkachels.
,DE BEROEMDE BOLINDER

SOO.HAe-BELS.
PRUZEN VAN

AF

£4 10&:

BRANDEN HOUT

OF

STEENKOOL.

PUT PIJPEN' en VLEESCll ~CHOTgLS.

WOODHEAD, PLANT & Co.,
S-t.George'. en S'trand S-tra-ten,

~.A.A.PST .A.D.

KENNISGEVING.

Schutverkooping.

BENOODIGD.
P H. RTEYS,

Schntmetl8ter.
Hosalyun, 13 April ld~l).

EEN Onderwijzcre8 op ccn Boeren-
plaats in het distrikt., bekwaam

om ondcrwijs in Hollandsch, En-
gelsch en .:Muziek aan zes kinderen
te ge\-l·n.

Salaris £.j,,j per annum, en vrje
logies.

Werkzaamheden na Juli vacantie
te beginnen.

Applicaties in te zendtUJ tot 31
Mei.

DiYisional Council) BarklJ East.

NOTICE.
Pound Sale.

Adres:
J. M. THEUNISSE~,

Jak halsdam,
P.O. Fil'.antfont.ein.
l)ilit. V ictoria West.

BENOODIGD.

VIER

OKGEHUiDE ONDERWIJZERS
BENOODIGD

Voor 8uitenscholen in bet
Distrikt Potchefstroom.

Potchefstroom, April 22, 1~!:l~.

BENOODIGD.
WERKZAAMHEDEN nnntidd, I:i]l ,I

op :!J)steoJ oir e.k. aan te \'an!,""::

hte. 1\'fee Onderwijzer, ..£ ,,"d"nnj1A-
ressen voor twee lilde H~,_· l'IlL"e~t
GotlvernementRM·h"I,·n III IlI't dHrih
Prit!Ska. Salaris ,lriU per jaar ell.

lIde. Een OOdL'rwlj7..'r ',",r et'n dl>tdt
Gouvernement.r:;Annl'o"dloo!. S..lari,. th
~r jaar.

JIlde. Eeu ha.ndigJOIlt;man al. (".,,""'!
.o\&sil!tentin et'll wink,·!. Salarl. t~1 T..r
Jaar.

In alle l,~VlLlienwl)r<!"'nHIJ l0lor"'"i'n
een ,,"on lO}!' ,l:e~(.~'rpn.

OnderwlJ~ mot.'!"'''I'II,·n l:":....·Hn I " I"I~'
talen, all!m...Je i!l rnuzi('k, 10 J,. e€1',1(' I" ....

",:holen.
(jetftig'!'dlrift<'n van 1"'~\1 .:I ",1".,1 PO!

.:.,~ g'\.·tlr~ Inot'h'~11 wllrderl '.II:_"l·Z,'IJtjt'U

met J .. &l'l'iJ ..-.r.tie,; aan
D. J. \.\'1 ~IHfL'"

In de Regenbui...
~ tM: m:tn drui~nd n.l'. .;<'! - 'I
wonien be&Org~e: ht"'l1 « .W_' \"'f~" .' ••.•

'"'id. Door vef"'urlo,.-,: ,', r ,,-.

koudheid or.t.wmd ~_. :.0.. -; : '"
boest wierp cen op kt '" ~ "._'.
une dosis },,.er. e.;:tn<'D r>Of>tm>
del te ....to.ou I'llj::eo.. .,....n. zoo c',
n~'rkoudheid lA ..ka u.!1l"l.n~ ~~-.::

hebben. ef'I. i"'l1 nc ....t ... : l'!('n rn ~ .....-
"n lx:-sp.un.{ hc",,,,n
uel "'oor n--rkI.}UJht:,d,
IoDgk ...·~en lS

Hrt r,:.,. -,T.

Ayer's
Kersen ~
Borstmiddel.
DR. J. C. AVER & CO.,·

Unrd'I, "'_., ll.SoA.



OP DINSDAG, den 3den
MeI aanat., te 10 ure v.m.,

r. I I 1\ orden verkocht aan het
, II I orm Hotel," nabij Durban
1\ I.: :,t lUL,

400 '1 Cl ino Schapen,
Jl .! en 10 goede conditie

l S l'RIJDOM
J J HOFMEYR & ZOlM, Af~laters.

_Malmesbury A f!eelin gsraad.
KENNISGEVING..

VERKOOPING HIERBIJ geschiedt Kenmsge-
VIng, dat de geproklameerde

Wijdte van Hoofd en Afdoohngs-
SfUAPEN Wegen ID deze Afdeehng als volgt

18 -

Hoofdwegen, 18 voet WIJd te
ZIJn met een extra 9 voet aan
elke Zijde

Afdeelingswegen, 1,j voet
WIJd te zIJn met een extra 9
voet aan elke ZIJde.

Donderciaq, 5den Mei, aanst Uonen worden gewaarschuwd om
lt I LI un v m nIet te dICht aan de gl'prol,.larnoorde

R \\ I]dw te ploegen
klas lIln Paarl/en, Kenm" wordt ook gegeven land-

I '-tlrk, wauolloer Ver- bou'l\8rs\V.llr::schllwendemetbetrek-
l _ dl I lft:n klllg tot hlt Ornploo~n en Op-

d uurncn der \VatCl-leldIngen en
o!-)\ ang SloL,,!l doOl d"lI Raad
gemaakt

Door COtJlg du:cr regu1.lilln te
OVll ~l hrllden, stelt mon Zich bloot

Afslagers a lil du uiterste gestrengheid der
Wd

)t48t& Bak-poecleai
Verkelvke proef.
jat alJ .. -dmI.
n een" "!ld.
esel,

JiL
srt.lIllen! SCbaIJeR'
NABIJ DURB IN WEG STATIE.(AL

~K-
DER,
r ZUIVER.

eder die nIet door
lumgeduD wordt.
\ a n volle kracht
ir gebruikt,
~a.k-poedel' wordt
hgd door

go Powder Co.,
RK. U.8.A.

RIKAAHSCHE
Maatschappij.

\ L'I

PUROE\
erset West Stn.nd.

" 'ID Maatschapp~
\ [\ ot r VK.npa8I!a-

l n gerIefelIJke
tot ..erdere ken-
I te11, denzelfden

1 k
I\.aapstad mn af
\\ l n, Darltngstraat

Durban 'W'." B~_~l..

DF HU'l PI~RI!K n~ VIII fl::Rli za)
II dl rom pubbek: ooen ver-

k001 1 liD ltt't .. W olcorno Hotel,"

\h'or ( ar lutsehlppij

JIG &. CO,
I en Bc"tuurdeI"B

r1

)!lI 1 set Strand, om

Ul ~ 700 E'(/n Vette Kaapsvhe
SGhapen.

lttt wenschen,
t ~ D1I1 ba n Weg

:llitl n
111I..;\"chleVen tot
l"; m ~ ullr aan
r !\1u.at",chapPIJ

(I t:r;ittJ verdle-
It rngang
PriJs 165,
:)OlllCrsLt Strand
lf "n

I tlll.1i IIl..;ekocltt,
I ";l hrulltt
J I ofrneyr & Zoon

m

Te Huur of Te Koop
If

PORTERVILLE.

IER

ONDERWIJZERS
)ODIGD
scholen In het
)tchefstroom.

I J.<om"ten der
I Il I r uan £ IiJ

" (Il Zt: ~CIIIJone
l\oofXrs enI I Ilt'chap eenel

\. k Pil g-oet.! zede-
le ~etulg!ólchnften

\ r l( n I :1

Ilil Junt van d ó J F BRINKMA\,
.\ l){l lrllCli Agent

r rt ~\ .2l \ I rl I 'J)"

IIndel \\ I JZl'1 e~
wor lt Hr-

t' xalllcr, 1 r ~ IJ" t.·
Iw.b lln (II

!tIt rr"t'bllr In
tot bIJ ~t uld,ud V,

van \Il1zlck en
HHft 110 Wluneener

1 r lt' IT t,( I I Kerk
~dll £j.."pteIJaar
AI f ti S Hrgvzeld v.n gc-

tllg;lllllttU ,zullen ITlgC" Icht wor-
~ dooI (it n onder,.;et,okenoe tot

teil \ li

\\ '1 J \( '- l'RI\SLOO,
}'0 Rietfontelll,

VII Wmbur; I{o:ill, °V t;

lICK, \ DY
~plll 22 1><9tL

~ODIGD.

J ~m"llal-(. uerW'
k I Sal >rt" [tw J <f

, ri, 'rl J lop.,; n

\ )i Hf

" r tar'

n !)

middel.
~ E.R BOOK

,YER &. CO
us USA

op d. Voo, .......
100".1.111,.... Jl..t,.al G & u. . lJ.. -l"'DIl,

'GOUUt'O en ZIIHrrn Horolo~" 10
Ywrraadi l:ehouucQ.

-<d.k~ -..t.u." DCy----",... 110'",_",
- wd -..r ~ .. ,

DOODBERIC N.

AAN BloedverwaoteD enVnenden wordt
hiermede bekend gemaakt dat op

Dondeedag, 21 .lezer, OIlS geliefd
dochtertJe ~OPHI A CA THRIll A F~LrZA 8ETH
TREOOUX ov"rletleo Ill, In den ou I..rdom
v..n 2 jaar en :> maanden;
I lt naam der he' Ir "vfll.. OO®I'!!

JOHANNA t\J)RI \1\;A LHlImlof:HfS
JOHAN FHEO.l<.:IUCK lliEDOPX
KookfoDtel1l,

D18t. Clanwilliam

A AN FAMILIE BETREKKINGEN -
Overleden aan Zijne woning e

Stellenboeeh, op Zondaga,olld, den l4tlten
April, JOHANNES (JIUl) V AN NIBKJnJl;
Jacob Zn.

en

Op 1.1St,
.A L BlWDZIAK,

Hl Cl l'tarUl.
A fdoellll~"r IHI K mtoor

M,llmn.;lJury, 29 April 181)8

Waarschuwing!

OE Onurrgctoekomh', h"hoorhJk
~_ ;;(IIC!tll':' IHlo door de
E i";l !l lt" n der I ," cl routfon-

lll!,IJ 1I01 chdd, om all po-
~Oll,,11 dl met lIoIJt! li of (jt:I\etr

Cl 01'0\eJllcdlllgdOtti g rechtelijk
tt \ I V l~t 11,- ~ertt lJlermedo kt n-
Ills lIt II J zlllk" OOt n z ti zolllltêr
aalJZIlIl dis per~oons
(Get) J \ \ S LAUBEH, D hl

Ho['cheld, IJ Arid, 1,,18
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E"n correspondent schrIjft aan ons UIt
Johanncl!borg -
Ik zend a hed ..n deBtn1lllard and Digger, 'tun

... nu Ik t_ PU .bIeD .. lIJ8IItreept heb, dl .. Ik
perne lOU willen dat gIJ nlll' ODOf>llemerk.taldt
lawo yoorblJgaan Naar mu- meeDlOl u het
PJaO dat aan de hand ...ordt g~yon de eeDl&e
"'UII8 OIO perk to Bwllen un 60n.. ~t'PD
hUIdel Indrank.. aoo.l• ~ ft",_ t ~...
produkt dat __ de wen i:!::t:rdt nit
4 of li emDlOI'I ra .... , aIeclJtte , 2 _
men extract '0&0 tabak en li Iba pepr- 10 lIOIIl4lPDll8tllth.,.1l
ox"oofd .....dun en dan .pgonJd III'tIt wawf
I ndjen dUI u.. r"f"Or"lg albiOl' bew .. _ i!&n
."rden om op do wlI,e zooals aanoo.olen de
ka!fen 1'lLIl awyeren br3nde.lln afkolDIlIAr y&ll
de "'lJnboeren, w y.,.r&len, kunnen onse boeeen
er veel bIJ WI!lnen Het III d ...lUI&beldom te
trachloen de Ir.alfer door wetael'Ulg va Ion lOOPJe
te honden .."\iii:

Onze correspondent bepaalt onze aan,
dacht ID de e~1'IJte plaats bIJ een aantal
zaken die voor het hof hebbe'rl gediend
VIUl overtreding d.r drankwet, In een
geval werd eene boete van niet mind...
dan £-900 opgelegd, omdat besl!hukiisde
drank aa&U natureUm had V8l'ltocb.t .n
de wet En toch i1I men er DIet III geslaafd
dit kwaad te keel"n De Tra1L8vaalsche
regeerIng heeft daarom een cOlJlml8llie van
twee leden ;utngeeteld, bestaande Uit de
h(>eren DE WA "L,1U8~kteur generaal van
Invoerrechten, en a,lvokJat S \ \:\ LEAr;
WES, wa lrnemenden staatli-proounlOr,olJl
ue zaak.te ondelzoekeon

Het rapport v m delle comml.le IS j!6

publicoord waarvan d~ Inboud I" ds
vol;;t liet meeRte kwaad ontstaat (I) Door
drdnk Y \il de naturellen door "'~tgevlUi
te houden (2) Het groote ~oordeol dat
sommigen maken Uit den verkoop van
drduk (I) De onbevredigende wQae w I Ir·
op toeZicht gebonden wordt, hoewel hilt
ontler de oIDstamhghetlen onmogeliJk 18

eeue veroinderlllg IQ dlt op Icht ru te
voereu (4) D" ~Iechte kwalltelt van den
drank

De COWWI~Sle I; lot Iwt hv~lul geko
men dat hul matig gehrUlk van urank
van teil" Je le k\HlJtelt lI~n ue naturellen
behouil lot!otlst"au to worut'n, pu U;lt
uaaruoor velt van de b. HL llildt bIl'" n
Uit den Wl~ gerUlllld zullen WOIUt Il ~Id
alle~ n zullen Ut! naturellen DIet OUgLO

schikt ZJIl Vool hllnwelk mt.ard(>hau
tiel III t al~uneen 7..111 grootenu~ els bevor
dpld \\ I It'll daar t!~ natUlel dan van het
!;' I I It J

1I)'ll1pal~nhllll8t
wets en

bo.ePtl!IIl1........ 111ri~... wordt 18 In
oogen 'fIUl deze van mlo-
heb\ug:'M.'"lr nu !ut er kane le om

aen prijs van • n&f1Itun8oh" produkten te
l'erhoogeu, is een leder geteed de beJan
it'0 der verbrOlke1'll te ver~ten OD een
bee~Jemeer voordeel IJl den uk te steken
Het is zoo ::cmakkelijk ten k~t.! van an-
deren 8rootmo6(llg te zlJlI, doch '11'8111'
blijft die gewaande sympathie nu ?

~ .. YO' .... '''J .el.... pet ik er de .-r.
keur u4, ti· .:.loC 't OOIop de behoeftea ...
bet volk" .. It tIeIUPi der &UI.at ik de_r. "..oA;{lDJ-" pweucIIt. Ii~daa
'IOOral VIllI Zuid.A.frib plllt

DIe dUKwil ..,thOadeU _ ..nr: een .~
fill au liet Bollaad.!eb lJftCIe& _.. 't in Ne..
UrJ.Dd wordt pleord, OD 'IeI'der aich dur 0Dl-
... Ikblea cal, en ODS volk dIl opdnupn wil, dM
.treeft DUt bot onmo:eliik<!l De ~
diDJ be ... "., <lit pooei lo plaat. '1'&11 da be
IaDpn on&et ya! '" beYOl'deren, werkt bIJ .....
der _mon om baal' al lDeer Rrood te ~ Y8I'
1_ DUst het Enphicb Velen 'f&D CIOSeOen
die daD UDi _ bet HolIaodtch willen ge-
trou. blIJven, worden daardoor tot het ..
overgeswide IUteme ~veD, dal .. om de
taal 1'lLIl do Patl"'" te IOCbl'lIvOD en "oonIte
8prekeD Dat ~lel men la de laa!aten tijd al
meer pbellren Velen die de Hollaodllcbe gnm
matib _ goed keoo ... &la men di<!l1O ZWd
Afrika bn loeftq ken_ fID t HolIaDdach
haul &Onder foil.... IIpbrijven lnumen, hebben
'I'0OI' dieu '1'01" or ...... toch DIOt d. rechte
liefde, lID tracbtell veel minder daa te vorea om
aich 10 t .prem behoorlijk daar... te bacil ..
lien Zii aprehD u _ plat AfrikUDd, en
toch aulleD d. ID_ten huWMI' dit ook weder
Dlet tot ochrjjftul willen verbellen, of dit no
deu lrauel willen boonm, of bllDDeD BIJbel 10
die taal 1t't1leu le&en

De minderheid die dit ...el aoo willen, tol'lllt
dIU bet audere nltel'ltft, en .tfteft dunnede
e....-I' n&al' bet olllDoplijke De aroote
m;enlerbeid der ~en, de -ifte du
Eugelscb .prekenden, die al IDMI' UW8Ddai
bnnn. kinderen IIolIa.ndRCh behooren te ken
Den, ... illen ....n het ge ...oon Afrikaanseb Hol-
bndRCh ala RChrUftaal niet hooren

W..t ...o nn hair zua te doori ID de be.lt_nde
verwarrmr .., onJe kinderen en EDCeJaChea 4ie
trlcbten Hollandacb te I~n te tlIC"'get>., kit
'1'fI pp'~. t_ ,._..wk ~ Ir fJfff'lfllefl en

Jdl tut groete .chad<: """r,u >aak oe", t Hol
land"" UI tld land Dit kan tocb voor niemand
die 'Iln ya! liefb.n een .. onveJ'1lCiU1lip aak
zIJn )itet alle '-cheidenheld derhalv, .u;npn
'11'1) er ten .torkate op aan bIJ al onu Iandguoo
ten In Zuid Afrika dat"'lJ .... Mn ""lk ana 100
DaU'" mogelllk ,nhen aanalUlten bjj die lterke
be...egmg In Nederla. ier VereeDYoudi!riug der
echrllftaal maar daarbIJ onze lAaI zicb ""lj en
natIInriIJk zullen laten oat.,kk" lID 10 0ft8 land
Op dIe 'll'JJ1Ie kunnen "'IJ 1.00\'881 mogeluk de Il""
"'l'nllCbt" eeabold en lIUIIenwerklnll I.<!lweeg
blenge<p tUl!8chon Xederland co 01U! ~u tUOIlChen
de v8nchllJ~nue rlcbtingea ID ZUId \frlka. Ook
al koot Uit somlllll'en on ... r .ene s.ekere mal.<!l

zelf ,erloocbenlDg of ~elh al zouden "'IJ
on. persoonlIJk wet Uil de 'oollfCtltelde "'11&1
!lUlgeu bouden dan konden WH nocbtans door
het begun.lIKen duf' au eene .... k waan lOnvoor
on. volk zeer veel .fhangt bol!",,, be"6ruereo
Oe commll!Slen m d" repubhek,," en <l Kolome
zullen uus te overwegen bt>bben "elke maat
Iegelen verder da.artou behooreo genomen te
wonlen

~.uu.£ UAJt - .lamet ~hmucl
II'l"'d&en CllftU'Oloar dl: IH"'UWl1
bank wlllri \v oeudag eder "OOf d., ..
utnur, la verband met de
dIlIAI~.. ... gelden der bank
tttll'&DYetbooI' werd de be8chuJ4icda ter
mUiOf ...,,__

Bqpabr.uSG -De f'lIIMlUII bMft
vorm _ _ ltIaowDoek __ ~~=::I!
rapport _ deD beer W H. Han _
knnd'lre oreI' wetpnng en onciernellDi.IlllDi
ve~baIld met _proeung 10 &Ddere .. u_......
h~ht ~"en In OOM> volgende nl .......
WIJ een OD ... der daar ..lt overn<!lllle&l eli
Bprelcen

DJ: BOUW1[OOIl1'll heonaaIat DIl( OD1,.,1IIiII .......
&aD do OUd Bijna ta iedere .trut
mellreboan beaif Adderle,.tmat,
Btraat ell PlelDSUaat ~ct:::t~::::;:f::
d8ftDllen. WUI' Yroecer
wen 'f&D eon on '- verdieJllDl'8ll
verruaen tban..roliedo gebouweo ftD dne,
8D moer YVdiep1Dpll

PETI10Un: .II II, 0.11&1' bericht wonlt,
diepte YaII lIO veet ouWelct, op een
het 4iattikt Bethlehem 0 V IS
1yDdilIu. van Johan.neeburp:he 8D
leyacbe iDlallnen beeft reeds eomaen
plaab mroapekt.eord Nu parafine
u cal dëae oDtdekkin¥ indien &JJ waar
te &(JIl, een ... belaDgI'IJ ke _1IeJl

TE GL.UIIOW verklaardo oulanp een
komal ... Hooelaodera lich met
meerderheid wgen dleDllto....,

ten,,, de nabe ...e~tauceE~~....u-:~=~E~~door eeD daar bei
.tnllrd ...erd op
deele van de plokte IieveJinpA ... __ i_
en Pall Mall die maar tor verdecliPul
~hed.D lelf moesl.<!ln gaan vechten
IllAlUChappeD Dood" 1wIdon. kooden iii!
Whl~..w Hooglanders _werven

AFIU"ll~IlF.Kl! I IT RUODE!lIA.-Do_
on tmoet.ten 'tFJl IeIll&Dd w I bet dukikl
d,)ck die ODl! mededoelJe dat er DIet '1IJlf
leden weder eon"e Afribander fallliliin;
nit dat diatrikt naar Rhod_la ter WOOD
gegaan II) n teruJliekeerd Zu hebben
&n Ioezatell verloren en echjJnen g(Mla,roea
voor Rhod""la I.<!l behben Hun toestand
behalve een benUden .... aardage en pa
dat zu aBen afraden toch niet naar Rhod_
gaall daar ljl daar bltl.<!lr , ...aar b.dd ...
I ,den

EI>N TIt!1 111(1cl I' Ab - ~ oor een"en ',id
veenlIl I Port t.hzabeth eo.n )'JOg gebawd pur
uit :"iatAl met .1"0 naam 'lW KeUy Do mu
d_' alle moe,te om WF-k te krugen doch "b.,.
do met till wenl ocbunbaar \ot wanhoop ~.
ven Bil !:lng op ~ke...,n dag t'.I6n het 1.1J&Ot:dfr
beet w""! laaga het strand loopen. eD eon.,..
tliJ lawr toen ,emand er ..oor"', reed vODd die
hom daar liWell In een be...u.teloolea te.taolJ.
IJ Il werd uaar bet busplt".,,1 ''''''',;derd al-.4r
bn eeD pur dallen later overleed Hong'C a...al
be,d en waarochll"ljk >ok ande .... ~ot., •
...orden Ilewgd don dood .emoruakt te bo~
ben

OF. ~ I "rt },rl F.L.K ,lt -Sir l<Ydnll)~hl
pu·tl 18 1.01direkteIll' der lI«harterdeoom
~ek ...cn AI. II.dmll11lltrat.eur vali Bech ...
Il ufl h I 111",jo .... n blind eebad In bet R
kOWI,lot U I tr,kl Ja .. rluk. dw&eud pouden 11*
de KMI,k ...1 'nl""h.. bela.tlngbetale... al. Mn
p.",.,ocn ZIJne eclu.on&OO1l GOlhng beeft mo;
~eJaall IULU be' JAm"""n fiwo tilT S,dn.,
hoor ",. de vol.te wUI.pr..kcn Jp de GecbIt
t.nl <rUUUtng en "anklJurhPld AI. nU Io~
I eh "Ir <.raham Bower cn ue Io""r lAlnl ~
no. een bwonlJc bn de comP'ltrllle 'O&n Rbod.
krIlgen dan UI du unk ...eer gMond cn behoeft
nlf n f11 t IIH~r ~O( bang te W9&rn voor diet ....
Bnl. lo .. IlIprumAth 0 er AfrIka "" dan D",_
hecr Kut7." ~I~ h ,u!dredu"r V"JI R"nde ..... cllin
Irl!kt • r ...eer c..r, mOOI _penDet) ... oor de 0.....
lapt" .pptllkar "n dIe "tnp"t en ullOnup·
tH c<l I".,,.,. ku Illen dAn m .... r bun ""Ita .. .".
g<L.n IMktn r.e" t de ~ li,,'r
!lOl llr.I"I.n.~ 1I.IIA~lELI ""RUE)I-V"

Khpbeu'el .Lalo (M.alm ... bury) IIChrijft ....
corr""po"dellt dat bet den boeren dur.
laitIg geOUUlkt wordt dAAr "il bUlIne ...agenl~'
op CD aflcbclon kllnn ..n krUllen De Bt&.~.
chef II echter Dlut te blamerTeD daar hil al
UI Ol' jc .talie en !lOOD een heeft om hem
Iwlpt>u H II (de .tatI6ncbef) heeft bU d~
h"OfdbMt.uurder 1\&lIloek gedAan um hulp maar
dlo "oeft geantwoord dat bet nwl Doodig .....
d.."r cr qeen ...erll bil het datIon W&8 En toêb
h",tt de corre.polldent geZien dat er 10 $,,"
dagen :tO wagen n dIe ma..ao op- en lf
gtladon woni. nO ' er g_e banden &tJnoen
het werk t. d~n moeten de trucka 1t'te ...eet
hoe lang uaar hlIJven o"'",n en dan klaagt <le
"",,,,,nng dat &\1 Dlet voldoende truca beeft I
De ochrll"er "'1 wet<.ln ...at all' Jam. S, .....
wnght en vooral de heer l-opn doen Ket"
el"ktJe .towl hIJ l18Doemd .tation llroot .....
plakt Stemt voor Lopn den p~'"
kandidut En .....t doet dal Protrr-Ine lid lIn
voor zllne ondenteune" '

Ol Du ITlleU! (11:1Ef III E e<enal. zilo &bot
""ho 1roeder heeft wel ;i. rCI'UI"tlc ..an •
lUIDIlg wezen te -t)D maar er zlIn mettenda
kal"ntetl onder ben t:en bunllor ont""11

lant.t ,,~n ,,'Toot pakkct be, attende ( k.. t}ellil
lo(aIt J UlVt l igaa"deu Imd meldende Veroor
louf mil u I IUst)e •• 1jl&r.. It le wndeu. Ik lP'
loof rial ze u veel genooge ... ullen venoc:balféD
• , ",rlruuw dat Int "" owe vnenden zult unite
velen W....,. <00 goed ru I bet be:iraa 6 .bliltop
pcr ly"'t ......... 1 Ic doen toekomen De prof ..
lor alii woordue al. volgt Ik bub de eer Il
!D'l.H dezen IJ U",,~rtatIC. te doell toekomen
UI~ u, ng. tWllfcld veel genooKen zullen geyen
lndlOn ~e Illeu w,h h"bben Len ,k tot uwen
dIen"" I",retd 7..e knlAlen 'Dll<rk ( » ) ..Iii
Mot Ut , Igend. (lut kwam bet "at .. oo""
WeL" 7.' u '(oed de MlRueu !,erug le '''''4''''

" zc"den hlcrb I het bedrag v .. n k061.e1l V<JOI'
'ervoer \\ II .. n Icu uwe ,1C8~rlal" ... terug
'II I" IH'I De he'r I'no.loc Rlctvlel

K rt !!el'tO<l, q !",dl verl..ucn ...e.. k ee" groOt
,erhetl gel~ I fwpe I lanke m ..nnen de eeri.
lO' t Mn. \ HU Ren.burg et Il berucut.> veedulf
.pml J". hL",ren Prmolo<. oppa.oer toe en
I, )(01 hem df'llOK aan I>".e wUlgerden de dran;k
aan w namelI "l-arna de dlt!ven hem met eeD
~ '"'''' dn Igd"n en de drunk In Llln koel gote ...
I crw II ue mllll l",wlll!telOO@ lal( trokken ZIJ ....

I" t •• I Hldo richting van Joh.llneabu..,
Men \ I:I le heil dl den 'olg~ll..t~n dill! vond .. •
de 'p" ..J,,,. ric 0" n hll de .L'lchqn.'en 81echt.
dne I,,"'u, 11 leef Jen n'>fr zlJnde de anderen ID
.n""kell kelen H' r ol, J ,bann ,burgen ver
u derd n 'trill po, ugc dt "peurden een lut
bn"t hnle, maar bU tcrUj'kulIl5t ...... er reed.
een crnde gemaakt llJlD de drie "IIdeN> beeaWn
.n ,., h11ld eO kop wao H mets U, Zlell Gelijk
de , ...ge morgendau .. wa ... 11... 'erdwenen
Mcn I' vao memng echter dat er genoeg gotni
gem. I. om d~ ochurken naar de gev ..nlf8nJa te
~eDden om voor eenige maanden over d~ ....tue-
hugen de. leven. te [>ClOUD I n de laatste dag81I
heef< ook <le h~..,r u e Heer 10 Btub • se verlo
ron 'de heer Bem~~ V:\II LUIpaardniel H en den
beer L:LllgcrhoevclI _ punlen Andere mUIlen
cD pL'\f ltm llJO Ch)K: 'Yt:rmlst naar meu yer
ru ",dt !(!'.Lol~(l IJ hurgers zulten ..en b leen
k rn. "" bl"" nm he.cherml1l!rf' m Iddelen le
IJ+ rame" -UnN l L

( 'lIt '" I '" -D ~lpru,.gavond
werd ...OOer voor en Ialr k I I Il k door il••
n Lf. ~ki orp~ J~r h. n~sRo ...1li. lit: eeD WCJ.g.t.

~I L14.,.;d Ultn...l'l:f Di-- b~""yeV( IJ n J l tl n YaD het
Hun c\ccord hOLel ),tm:1-11 tr kkeu voonl

kl '''''Il k werken' p het proe'T'lWlma, nl
k re \:111 H n Id t:1J jc ~JvertUH

•• n \\ a~." r 10 bel I1Ilw",!er de ua-
II" ... nc< dal de uIL",ercuden fl"4I!D
ha j ~r ~(Kflaani urn hOïf!n~noeiocie
IJJ t lp Du ...,.le nau ...ge.,,· held ~oor lit<

l~ r~u1cn r ("H !IC 1 merkt men DJehi op .110
eer I,:e mOe Ilkh<ld ter'tFJll alle IlIt ..Ot'rendGlI
I;~I cel doer I! ,u"t.n "aJ'~n ~"" den g_1 ~
bel le werhn lo<lerdaad blod er bl) de aa-
vounng n etA w ...e"""b~n oyer lLlcnz .. 00 ....
ture venlle"l In ,le WNt.> pIa:r.l. 011"" aaDdaehIt
\\ 11111dit ...er\,;, Iba1.end v.,.,1 rnoC1'lJkhedeo te
o'crwlD oen "I' dat zulka de nlhoerenden I!'C
lukle zal wel.o I I~-der die te,:<ln....,.,rdIJ w:a
moeten beken,",! he vo'rtolklDg "..., liederen
"Il koren 'au lhndel kou men met beter Veil'
langeu £11lDlIAk1.en nntc,en~'i:gal!Jk een dieJl'llo
Indruk Een aud ..r numDlor vali bet pil>"
gmmora een coMlet 11010 ""boon ""k met de
meetiW belangstelhng geYGlgj Le wordm 4.e
Jonge knnatenUl' bebulde m"t EfJU vooFtracbt
oon .choon eD .e1v ..rdlend .ncceA Te oar
d~~I"D nUT de gooatdrlftvol.le toe)llicbWIl'"
vau hel puhl..,k werden de pormgen 't'l1lI de I1n
..""rendwr op boul!en JIll,. !eaield: tevens t.~
aanBponDg voor Uen kapelmeo!",ter om ln t vdr
yolg _ .ItIarIIii"ke ...erluIn m~"'T de aaodacbt ..
.udc i

De OradQOkaohe elektie.
Wij pnblloeeren heden de lij.t van

~m In de Cradockache ki_f-
waarbij wij de aandacht onzer

leze1'll in deze kieafdeeUDg lP80iaal tMlpa-
leo. Onz.e 1_.1'lI moeteo IIOrgen dat me-
mand VBn de "tembue blijft
Il. Uit onvel'llchilhgbeld, want het i.8

onze plicht onze made-klezel'll op te wek-
ken om hun reohteD als bnrgel'll t. ge-
bruikon. vooral in BUlke mtieke tijden
ala die waann thana le.en.

b Omdat met weet wanneer de
zal vinden Maak het

• StemdlllJ ill MAANDAGaaa allen
s MEI
e Omdat hij nlet weet Jl' Lar hIJ moet

8tem1nen Kmp de lij8t van 8templaateen
nit; 6D toon 18 aan alleu die het n'el wete.
Men k.w bij eenlg eel'J van de l!~mpitult-
sen, daarin genoemd, gaan atelilmen
d ZOl'll' dat alleu hOD litem voor den

heer H. eVAN HEERDEN gaan mt-
brengt>n Geen kiezer moot ove'lll'l!l!lgen
worden

lJ Elke kiezer stemt door eeu kruISje
achter den naam vun deu beer H l van
Heerden te maken Men beboort mets
meer te doen, ook lUet zijn nftAlll op het
8tenJ br prJIl le teekenen

Do~ dl! eli dan zullen" IJ steil g ,le
ovel \\ lUlIIUg lJehalen uut' dIt Biet en
Jan v, rlie~t!n '1\ lJ een zetol In I parle
won el< bezorgen den vijand eene over
wlnlling

De heer Sauer

P J (. 1'<; Vu'

GEMENGD NIEUWS.
T~ POItI!"' ILIt II een go"e' .~ll.: woonhuIs

met daaraan gelegen wagenmaker. eu .mld .... IG
kcl le koop of te huur
n. In, 1 ~r\!\ ..... F: I ('..en van dt. tI1CU\\ gu

kozeu I..dell '"" deu K"ap ..tnda I III .~, d.n\a J
l celL sedert 1. fir' v"'rkH!r. ng Z!.JII u~d IDoelt'1l

bUlilen "eg' Il' ol "OSte dbt ti

Ef!'<f I III '" 'At< rl Itl Lit Dl plaat.
n"Olloll.t"l't:l l'aard"llh-r;c afdoohng Muit""
bury I> W huur Men Yenue!;o T.h h H."r .Ic bil
,zondcrbooen ll.lBr onze kOI1UIS~<ving

Ih A' It I rH I ID In,t dcp"rt~mell ,o(lr open
baro worlt"n vrWlgt om t""U'N! 7Jie 'line au
verten li.' w"anllt de IIl1no1" ,,,de tenderaar kie
IIf)n kIln voor welk gehou w te tenderen

III TI' f' \" I I 'I \\ rt -1>r"" luc
wnt de Mu"nt.1 , y 11 cdlnlt-rmd na \I' ml .... , t
to legfen hete, III 'cu wn I_rt k ,I m' • 111111
cone konnl"oevlllg l,r,.."ho<rIlI Ult<cuë' "I

W AAI!~I III \\ 1"1 -De heer .Jan "Iall.er
o ~f Zo ,I ",riDe door ,le CI~ellareli Il'crc, hl!.d
"IL:,r.chuwt led"rocn Yan op de plaat.. Gruotfvll
tt UI afdedlOg !Jort hcld met ho nu l ( gc "eer te
overtrode 1

E~" ,\~ I F nil UI wplk. do rcfl'lerlOg bIJ d.
yohlcndc plrlemenlKz.tllnK gaat IDdlimea .al
wczen o'n <I. welten betrcltklDl: hohloellde op
het !,roMpekteeren on delven Daar edelg""leen
ten te arnendeercn

A", '(" E I A -LCII ( I aham8.t.ad""L blad Ida3gt
,lat deze af""hn"clilkp Iluwoonte \\llanl, or de
Jenge kaffer verolldcr.I.,ld wordl tot mnoD .. llJk
herd te jlcmkcn no~ Zeur In .wan~ .. lO ue kaf
ferlocattc aldaar li" d UIH.n worut natuurlIJk
llel lo"gel.tell

ID \(flH! .1"flAI t,O!<t.aande UIt M"
PIeter I aure den beer Ub '080n en a"deru I oe
nm II! W06fudagmor~cl1 n \ar :"\ald:lllhal :n.l met
de regecl'Illll" VI"", h ",hoot "",(ro Jo r. U.
dnl een 'I\U de doel.mdell waar' oor de regee
rmg dIe hoot kochl

M( rIf" I~'l" van den '1'" rWllg IUMeMn
'l'ml"h en 8nh.hury wordt bcneJlllenden "oor
Ult. an" gemaakt De RpoordlJk ,. voltoolu o ..er
QCn ai.tand van 4 , mlllen n.tl'ellLl arooldUl'1l
tuall! geomployeerd aan uen lJluW 'un den
IpoorW81l' UI lau "Ia.ken en ~ biMI kafte ...

Ey.s \\ RU nAAR!>I, K Z '0" -f en )onjre kriller
werd de VOrlllU wetl, le (. r.hamo.tad door den
m"l;UI~1 tot Illli:lDden harden arbeId \ eroor
deeld w"~wn. I\lLn' "nduli: <IOnZII" v~,l( r "I
bad lIJn zuster g .lagen en toon zlin ,adp, lu.
Rcheobcldc kwam boct hll CereD het oor af

Hl

Vereen voudiging van
sch rIj ftaa I.

onze

lJ (JR I 1 Il"' R lJE \ I •

\~ ) h, l ben Ilicl 111 de l~ lllpkol 111<'

ruil 'cu h~ES Jlaukbtll tl doen \VallI
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OD~liIk ..erbeaN ... rldaren, ea be*
Iud tea opai.cbt. 1I'AI"'U do licentie uitgveikl
ja, lAl MD d. Beceering ~, OD iDdien
bet be__ D wordt teD pooep no deo
MioiIIter da~ bet ..emUm OlD te oceIlpeereil v8l'-

TEN 0' RS Il 'rd t oonuki ... door dl'OOllte, daD bo hU aoodaDic
1', . zu en wo en on vang· Y8nuim YeroDUcbuldipD. docb lIOOdaoi&e

en ten Kantore van den Con- YOFODtenbaldigiog .. 1uiet gervon WOrdeD.oo.r
troleur en ~oliciteur-Generaal,Kaap- een laollet' tiidperk dan twaalf maandeo, teD·U

d
d aoodaoigo ároogte voor een langer tijdperk

sta ,tot Op den Mi dag van VRUDAG, duurt,
6 MEI lt)~8. voor het voorzien te io. Na den afloop nn de vijf jaren w~~oor
K:IjJULstad van zekere Artikelen, be- eone licentie uitgereikt i., ~n indien do Mmllltero..ertu~ i. dat de daariD ve""tte oondlueo
n igd voor den d~eni't der Gouver- OOboorlijk verTuid "ijn. UI hij aan den geliren-

ta D rt t h t lieerde eene toekenning op erfpacht-beut doe u
nemen epa emen en, voor e uitnlikon mIl bet land door hem gehouden en
tijdperk beginneode 1 Juli 1898, en geoccupeerd, onderworpen lIIUl do oonditi81

r eindigende ;JOJ uni' ] 899. vermeAi in artikel f> \"311 Wet 15 '·1Ul 1887.

O
' " h ..I onderworpen aan de betaling van vijftien jaar-

m verdere blJ~onder ouen Zl~ lijUche paaiementeo elk van het bedrag van
AdvertentIe gedatieerd 12 April eentwint.,.te van de waarde van het land,

1898 bl
' d " d G tezamen met de ....aarde van de opmetill~ en

, geril iceer ,In ~ ouverue·. andere kOliten die eeo eerate I...t lullen lila op
ments UtI::elte van den l óden, 19dcn, zoodanig land. en veraekonl zullen word~n door
22sten en !!t)ilten dle·~er. vcrband ten gun.te van de Regeenug, en

, . ID !fe,'al het bewellen wordt ten genoegen
C. W. T., DlIMI~Y van deo Mini.ter. die certifib~n .~o 'dien

, ' plfecte w ..ereu,cheo. dat do gehcentlf'erde na
pro. Hoo~dinspokteur twee jaren occupatie permanente verbeteringen

van Pub. Werken. booft gemaald op het land door hem lP-
oecnpeerd onder aoodauige licentie minlteDB
!folijlt: aan de wunie van guegd land, daD bo
do Minister aan hem doen oitnlwn een groud-
brief tet hel land door hem gehoudeD of
geoccupeerd, onderworpen aan de betaling ..an
100 vele jaarlijbcbe paaiementen van een-
""intig.te \'lUl de waarde van het land, tezamen
met de ....aarde "an de opmetinp en andere
ka-ten ala. tezamen met de jaarlijbcbe be-
talingen door bem gedaan bm opaichte van de

Een ander bezending van 01U6. licentie tot gezegden grond. lulleo uitmaken de

G S
gebooie waarde, en lIOOdanige jaarlijkach.WEDG WOOD PACKA E ..enchuldigdo betalingen zullen verzekerd ....or-
den door ,·erband.
ti. Indeed een paaiement niet betaald wordt

binnen drie maanden na den datum waarop het
venochold4ld en betaalbaar is, dan zal eene
additioneeTe sem gelijk aan een vierde doel er
van, bij wijze van boete, daarbij gevoegd ....orden
en aal, tozamen met bet achteratal1ige paaiement,
op klacbte der Regeering ..erhaald kunnen
worden iD eenig bevoegd Hof,
De Teekeningen en Licentie Akten kunnen

gesien worden ten kantore ..an den Civiele»
Commi.1I&riAte Vryburg en ten botore VIUl den
Landmeter-Generaal, Kupootad.

De K,J('pl'rY. in tik ~ml .Iuil ill Ik kosten mn
Op",~1e1lv. ">Hk,, Onk".I~II.

Alle inlichtingen moeten geadresseerd worden
aan den Landmeter·Generaal,

VERBEt'lWYERKLAARDE LA"DE" Im
I'HOK\L\SI I:\HOORLI"ra:" RE"l-:H JIj I
Vl-: YuOR \;ITKli':Zl"(, "(lL(,"""
Wi':T 41) VA:s' I~~'b.

lfj:!
11):\
HJ.!

O"Di':R en krach'."'" de Wd X". 17 van
lx~17 en In t..:'l'dH:!l \lUl ~\rtlkcl VU van Uit,

Wet ~O . .tI) y,tJl l·...'.I~l, wdrdt lllt.lrllH..J~ ter tUt)

algefficenc kellfll/"Il:''i1l0 p'pllldtt'cf\rd ,la.t .tle
nagell(J~lU{ll.' plaat,.,t_·[I, guit'ycn III J~ Aftl~hn:; Hij"
Yrvb!!r'll. V;l!1 {'1\ nl\ \VU(\lL....Ltg. dl.'(\ l)dell .Jull. 1f~
14~",:-o'. l;'P\;!l lullen lill \'l,)Or ultklUZIIlg: op de ltiH
wliz.~ e'l tip J~. \'oorwaarden hcpa.ald. I.D do' 170
genoemd!...' \\'1.:1 -lt) LUl 11'1~1;),l'n lJlcfU3 Ultct·ll· I
j5czet. U'HlI _ 1'71

1 1,d,'>" :~~illl·'(._.k om ll.()(la.mg land zal I';:.!
scbnftd~.k g~·d:t,..:lI\ wllrdl.·!l ;La!! den l'lndrll 11~:l
(:om!lll~":"~'" \.;t.'\ ,lt~ afdtl'lin',{ 1II,aarill l.Uod,lIl1:.:e :~-~
lanLclI ~,·k~~·ll l!I!!, die daarllp dt:n JaK tal <l.111· 17;;
kt:i-:e:llell 'ft,i,trlll' Z'Jt~ja.nig nallLt~k door ht'llI 177
onl \ .lfl ;t:l( I". \'!I nd lJunuddcl!)k zal OI'1.flnJCIl 17"\
naardL'II~[l!lI·;fL'r . 17~.

:.!. \'\I'Jr .tt· d,~'!eIJldL'O \'all dele \Vet zullt..'11 l~I'

~.~
Departt'went "O.lr Publieke Werken,

Caledon Plein, Kaapstad,
11 April 18~)8.

KIJKT, DAMES I

59 Stukken voor 20/-
iESTAANDE UIT

DIJER SEiYlKS - 28 STUUU.
THEE SER YlES - • • • • • 21

EN

6 Breakfast Kopjes en Pier ings,

r : r
Zend Geld Order voor 20a en ver-

kriJg u een,
Besie waarde ooit aangeboden.

Wedgwood Huis,
THEATER GEBOUWEN,

Darlin:r SIlr&&t, Kaapstad.
_---- _- -_.- --

TE KOOP,
EEN paar groote en makke Kar
. Ezels. Doe dadelijk aanzoek
bij

P. J. MARAIS,
Boven Paarl.

,,- --_~------
GOU\'Ei{~EMENTSBERICIIT,

x.. ~31, 1808.
Deparkmené van Landbouw.

K:lap de ('oed. !loop, I~ Maart I·~'..A.

7'\{.i <

, '

~'.

, ',_

ecUlgl'! l"t'1.: "I' IlIt·t..f u:uILot·kt·1\ \'Ut,r ntJut-'lfdl'
laud ulll \'an~t'l\ lip dtmz.t:lf(lclI daL:, na dell

datillll \.LU" kt:lI1l1 ...gt:\ I~I:. hc'_cnouwd wordt'll
g\_,llJkl!idig :.!1,.(.• .J.rI It' 1::'111, l'll ;dle a.;lIl14l(·kl·ll

J.:l~,bl..ln \ ",·,r ,h~1I 11\ de kCflJlI~:.;'\_'\·,n~ bcpa.aldcll
~Jatulll l.ulh:n fr('hanoclcl worden al~nf tij
gecla.al1 ";lrl.:11 np rt\_'n alftu~ hepa.alden datum.
:t Pl: ~lill:"'L'r 1.al I~ la.J1Jt.~n w:urom aldus

aalll.j ,t.k l!'i ~l_,d:lan tt~kE'1'I1}("o Vtllg(!IHl Jc prlOr1'
ft'~L \;111 J\I't i11\fl'.t'ek, rn?'''' da.n walJlleer tWt..l: of
mt't:r :Li1./ .• ,\_·kt·11 :.::ehjkt_ijdJg \'oor bl,tzolfdl\ la nO
gCd;l..'11 ':'JII. 11['1 n ..'r~r't ,"31\ I'riorit,pit '"-!",IiP't z.al
wc,rd.-n .j'.ólr :,,1111:":-. "

.1.. I"fL:- l!lj,!j"a:;t 1'111 land ondt'r de hcpa~i!\!ll'll
,"all d'.'I.\· \\' rt z;d ""'Ilt· tlL"CJar:ltl~ rnak~1I ('Tl aan
Zijll a.-t·:JJwk. hl._·(_~hlefl. nw Jl'tl ,olbcnden
inhoud --'

J IL. ~.\ H ~ (\ Il! 1/1 W(l('lIp~a:tul eli lK'ffl\:IJ).
't:rk.a.:\c Jllt·chllg' t,n oprt--eht riat ik ''':\11
dt.~n It:\_'ft!)d \":ln Ct.'11 en tWIflt1; j~rcll I'Tl
da.:HhoH,tl I~n. tll1t ,k ,ht. aanEnck maak
\'{)(Ir 111\)11 L11:';t'l\ lllt,.llliteol! i£'hruik (~Il

nllt. t'n I\IPt dlTcl~t of indin.-'f't \'flOr" het
gd,ru,k (f nIJl \ >&lnt_·.,nigot·n and ...ren per
~HI, hot.:;t.'na,wliL, d:tt Ik nit,t de houri. r
lwlI ''';Ul (_,~IlI;; brul. dat ik niet *:hlkking
'It o\'crecukom!llt lwb Il~mankt om IcmnwJ
.Hlder~ In !'Iot:\.at to' "Ieil,," IIf tou le laten
d"or k,,0l' of fl,ndCrl108 het Illnd tt:
l,eknIBt'tJ {Pil \lp'iellt.,. W:L'lr'fan dIL olUn
a.an;:lh. k g'f'd:..L<lII "",Ir lt."

:1. It'tlt:r .1pr,11C-lTlt ~~ ten t!l.lt· W,lIlnet'r hJ)
n.1.!IL,,..~k rll't'1. Jl1 tI\_'1l {Á:;\ïden l·OIIH1l1~,\••an!'! ':tn
d~ afdt .:1111.:'; \\,;td;rl!l i(~"lall;g land gclcgt'lI ,,,,

depOlIl't.:n·ll t"'n" ~olll l;clilk. lwan t~ll·twllJtig"tc
\:111 dt' "a,lr.!c ,..:ttJ L't4lftl\lll~ land NI \,411 uc
01'1D~tllli.''' t'lI andere km,tc:1 111\crhalld JilAr-
IIle,ll". eTl III g\jyal h!J \'clt1,lIImt (Jf wOlgert om het
}.lIld WlWr~HIJ ahhl~ a:ltiz()(.,k ~cJ.l.au 1:1. mJion
aan hem t(tCgekend. op te nemen. d;1I1 zal
Y:CZ.egJl' ~Om on vourwanrdl'l!jk verbeunl \ cr ..
klaard \lfonlCII voor du Uogeenng; en LH
geval het land 91;;\..1rom aanzook,gedaaD i~ niet
aan hem worul loegc1ltmd, het l..,.Jrng "Rn de
... 10 dlW" hem gedeponeerd onmiddelliJk aan
IU'IJJ t,·rtlgg~-.:cv('n zal 1r~r,·'cn.
,;. .-\,liI It"Ilt'rcn moofll:;cn pef1'OOn ka.11 lanti

1.....l,{ck •.nd w ...rden llruIt·rt d._, IJOOI)alillg~n ,·an dl,ze
\\' t:l. dl ('h I;~t:lll pe~oull dit' d ..! got rt'gl8trCt.'rtio
t'lg'l,u:&.ar \ ,UI land hllmell de Kl,)ollie ig, ('ti geen

l)t'n,oull dll~ lell t!jdt! '1\U het. IllUlt)Ck l:elli~c
...dllkk III:": \If u\ creenkotll!t heeft gemaakt (Jm
t'.elllg~n arult ..n'il peNoon tot: te laum het land
.,.arum 111,tu.'4 a.anzo~k gedaan jl" dQOr koop of
nndl~rszw~ lt.l hekomt·ll .. zal laDd aBO trwgekcmJ
wurd .. Jl. t.'11 ~OCn ~I Jt.,.·n ui meer ,hUI I:t~ne

tt)~.'kunlli:l!l krachteud ui'klc~lnll vn.Jt'r du LO '\"t.'t
kUIlJll'1l (n! '·HIl':.;l'll,
j Ik )Ii·lI~tt.'r 1.:,1 lIitr-eikcl1 11.1.11dt ti ccr ...lcl1

npl,Jh'allt die J.~ !..!\_ .... p.\."1lil'l: .. rtlc l"ll(hllt~" ,"t"'f

hlltl t)lIdt'f dt_'lC "'Cf bt."Cff \'crvlI'(t. of. In !-:t..":l)
\. dl t.\ ..·t'~ ,.f Illeer aanLU{·kcll om ht~tM.·lftlo,! land
:l.:ttl ol!;"!! ;t.:'ptll'.lflt h~t-ll,.t ,lonT "Itlll~. L·t·!I"

Lt.:t'u~:t,! {\111 h,!t laud ,,·:l.1rOlll "auzIJt-'k is ,i;t1daan
t.~ uvudt_~:l ~):l :l:r de \ llljt'lodo \ V\Jr,,'aa.rJt:ll co
coohttr-M -

\,'f) lJ.., lJc ...llltttJ t.l lllll "l)or fjjf jarf"Il,
ël..r....:l.;~l,d \ ,\11 dun ",,"t.t:lll JtJll uf Ut n
t't:r ..t ):1 J :ln~\.:lrt e~' ~t \'ul:olJde den dutnm
\ :.:1 dt! l,c··ntl .... "II 1:',) 1Il"luitcu oet tpd,
}J4-r~ 1.11,:,~ht:ln o"Ju dattluI ":lJ) Ut! IIl'ODtJe
t' 1\ z·)t_.dUllIgen J",lol'

~:,) D", )a.'tr!!i~ucu& L"etnhng h~n op1.icbtt!
\'.111 ZP .(hllij,J" liil-entlo tal"'jll grl!:k :\;.111
.. dl ,,, .. nt1;{ ....tp \-.1111 dt'1l pr!t:\ Yf\ .. t;~!'ItoJld
\, .. ,r lll._t "ldl1!\ b~·)ou.h·1\ land. tt·l.arnon
\ll.t l'l'l1 tl'.·\llti~~l4· ,·all do uprnelin~ en
a ,h<.' k",~l('t: <Tp u.....Llo!g lanti. cu 11.1
, \",rUj' lJt'r:l:'\ld ",·.,rti.·,\.

I,'i Dc ~:lltrll)~·bela~tltl tell lqtl~ ,"an b' ..t
.,~Inz;~l",k zal tpn I.' ~tJlhn:; \"811 het t)f'drag
\t,,-:..:hllldlb.t .. V Jcn ~n,t,·ol1!eo.ien 6Cn ..

tt'!1 ,hg fan J Illlua.n of Juli, na lr bet
rr.:c...'al uwgc 'lino

(") [)~ p',_oon Mn ",ion w-xlanillo licentie
",nrd t U\I gereikt ,al binnen RB munden
nit d... UllTtn)ung '''an ,une )icenl1e I'er
poool!!1< hM aan. bem lo--:;.·kend lar,d
o"eu~ren en ... 1 IOOd.ntg land aldU1l
bl,,'ell oocul-Mln behahe gelijk hier·
oudor ia bepaald ~oor het tijdperk "an ~iif
jar':lI. of kJtdal.lhjj oeo grondbn~f tel
.wodaoig laad bel(Omt.

II. Geen land lIeboudun onder J. bepalm!...,n
Ta" ru,;w Wot kan O,ef~ragen worden ge.
",,,,'Cnde deu duur vnn d. hoentIe wrmeld III be'
,,~ 'voorv..aoo .. artikeL
9. In bet ,,,nl "'" .'

deSI duur ";ln de
e_ou;-lie M ~ ,

..

\

I, [~ '"l;i~?:,ji~i:!:,

"

CHARLES CURREY,
Onder Secretaris

_U'Dl':ELISO \ï\YBC'R'J ISDOORLISGE:-I.

VSBHl.TIlDE GBOSD!':< PnOK\\'UlI RMBITS,

- ------ ----
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~I,,joIlo

Park l71J~ :l.~1 i (M'.-)
Ea. ..U.rnok, !!I"';~ aH7' ·(Joe

TU"llll"r t:t-,7 ·""il 7(..)
ILd~,·"" a.y t:.!.-~ -kitl' 490
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TAND II EELK UNDlG.

KENNISGEVING VAN VERHUIZING.

O
E HEER F. T. ABBOTT, Tand·

het:lkundig Chirurgijn, heeft
zijn eonslliteerkamers van de Guar·
dian Gl'bollwen verl-'laatst naar zijn
tegenwoordige Kamers in

Jnta's Gebouwen, 9a, Adderley Straat,
DIREKT TEGENOVER·

l'1.IXI.1l0Zf: TA~DIlr.t:I.Kl'S[lE.- Cel·
Illloid, Gouden Plaat en Stopsels
specialiteiten.

Fooien Zl'er billijk.
Hpeciale aandacht aan moeilijke

gevallen en mispa.ssingen.
CONSULTATn: V1UJ.

Een Zeker Geneesmiddel yoor Aan beien.

"Het Achtste Wonder der Wereld."
Tt'll 1&."1:"',· i:oo !lit de dui~h:'rlli~ van IWJ hfUlld,~ mi.~·
lulklllJ.(' lid 1 chi ... onrt~(!k"tn('n t'nn l."C11 ycilit; cu

"p'lIC{h~ h~nt_"t'",mldtJ,1 ,"our

HIEMOR.RHOIDS OF HNBEIEN.
OMr r.i)l1f' 9i"llanle np ,le ptn'" ~t',~ll'ld i... d(l>(Ir ric
vd.' llJdtr"l dl" .Il'ellli~,.dlT Ift'.:'n 1I\_'I,III'1I gq;eTcn,

....."rdt l"t'[I prlpf 3.'lIJl"'\'l'lcn.

De heere:I P. J. PETKR&EN tt Co"
Apothekm en Drogisten, Kaapstad.

lt:n dt' Jl: l~"Il[\..H ;

J. W KRAHE, RO::Jan Apotheek. Worcester, K.K.
(Prij. Ithl. I;.], Po.tnij).

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

TUIGEN!
.\ L LE soorten te llt·kolllcn, goed
.~ en gt)orlkoop, met Yoor~lag eo
draad "cwerkt .

Prijslijsten lYort!pn op aanvraag
gestuurd.

M. lJ. J. UIJS.
Adres :-PAARL .

LOGIES HUfs-.---
[
~ EIZIG ERS en anderen die
\, Riebeek West aandoen ~f be-

zoeken willen, zullen bij den onder-
getookende een aangenaam verblijf
goede Tafel en Karren voor ver:
VOdr tegeD zeer billijke termen heb-
beD. Telegrafisch adres: .. Du TOlT."

J. DU TOIT,
Riebeek West

\

_! ~ :::: •...".

i 1.:

B'I'JBELS.I
ItENNISGEVING.

TENDERS VOOR REPAllATlE EN ON-
:DERBOUD VAN WEGEN.

Goedkoop en Stevig Geboullen. ,
AAN HU-HOÓFDWEGEN. DIJDE l- DEPOT
.' ,

V.\N HET

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJnEI~ GENOOTSCIJAP
(Hulp ,an het Br. en Buit. Bijb .

Genootschap) ,
GaooeD.D1.. rk~plel n,

~~, JUAPSTAD,

HOOFD
.- DoBI>UCHT Boo:rl>ww, Bt:CTlEA li EI ••

Sectie' 3, begillDeode n.n af Jua-water _k
.tUI· Zadelboolll Sprui~ op cle plaata DoonInft,
..ar de Dritt te Helpmabar, op de plaat.
Spit~.
8ecti, 4, )legiD1l8ode' YIUl daar, DIU dil w.te-

lijlut gnIO& op cl. ~. Wateddoof, de lICbeid
inp Ii~u' t1lMCbe1l de. BarldyOoe* eD Wodehoue
afélellb~8II, alle nrit&en, behoadinp eo be-
""""_p 111-, d...... ea CIPftIII Idoten I

,-,oteD.
BELL RIVIEB BooFDWEG,

BBCTIES li EN 4.
8eCQe i (u af h~t Zaidooatelijke laal-

water áIeiiL ftII de 8pnrit op de plaata" The
Cana," Daar hel Wea&elukee laag water merk
.tUI d" Sterk Spruit, op de plaata K-..·.
Ford. .
Sectie 4, beainDende 1'ea bet laag w.ter _It:

op de Sterk Spnrit, op do pIaaU" Belaton,"
en .odiaeude 01 de ooetelijke gr-eua der plaata
"GIU lthier, alle d~, bebondïDa- en
~ milleD, dwan ~eo opn.ng ïloieD,
iDreaJoten.

BELL RIVIER HOOFDWEG.
. SECTlE 2.

, Voor bet ~richteD ....n eeD beechenniDp-
muur bij de w'lraYiag op Bebela Kloof, nn
de Gap, DUI' d. eerate draai 1'aD deu top ....D
,eDoemdo uitcra ..ing, op den Beu ... I, 'I'&D uiei
minder ilau drie (3) ..oet boog, ea uiet minder
dan twee (2) .oot wijd. De beer C.
...n I'letzeu L.A.;B. of .e _ea-iHpekteur, al
het werk a&IIwijz8ll, eo alle bijllOnderhedeJl 001-
Innt hel opriebten daarvan ge'fen. .

TAKWEOEN.
STERK SPUIT .T.u:WEG. BECTIE 2, be-

ginnende ....n af de dnft '"&Il de Sterk Spruit
op de Dlut. ..Melr.-," de eente drift ..an
BroadfM, van daar naar .t. I!Cheidinga-lijn VtUI
WijkeJl ~o. 4 en b op de plaat. "Knicbton," de
'foorgeatelde ..erlegging op d. plaats .. Glen
Oarry .. iageolotent aleook alle driften, behoU:
dinge eo beecbermmgo muren, dwars eo opvang
aloten, ingealoten.

D. weg-inapekteur al aanduiden en alle bij.
sonderheden omtrent de ..oorg.t.elde 'ferlegging
.oomen.

ZUUR VLAKTE TAKWEG,
SEL,.)!8 I Eli 2,

beginnende van waar de wegen te Glyd ver-
deelen, tot bij de verdeeling der Zunlwlakte
en Honign .. tldoof wegen, op de plaate ~ Vale
of Heal\h," alle driften. behoudinga en~
ecbermingamuren, dwara en opvaog aloteD, in-
gealoten. EEN onderwijzeres op eeu Boeren-

plaats in het Distrikt, he.
kwaam om onderwijs in Hollandsch,
Engelsch, Muziek en Handwerk aan
4 kinderen te geven.

Salaris £4.0 per annum and vrije
logies.

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

'\Verkzaamheden na de Juni
vacantie te beginnen.

P. v. d. WEtiTHUIZEK,
Secretaris.

Enw. L. NUTT ALL, Secretaris.
P.K. Bus 215.

Telegrafisch .Adres: ol Bijbels."

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

25,000 Bijbela in HolJandsch
Engelsch, enz., in voorraad I

gehouden.

B~N08DIGD,

Boli8d8 Kolonioal-p8maakte Essclrenhouu.R Slaapkamer 88t.
89 i'~~r-~&/,:l 0

(Als hierbovcm seillUltfeerd),
t.

EEN Onderwijzer voor de lloeren.
school te Puvel, Kennis van

Engelsch, Hollandscb en Muziek
vereischt, alsook bewijs van Lid.
maatschap .eener Protestantscho
Kerk.

Salaris £50 per Jaar, met vrijo
logies.

Applikaties met getuigschriftelI
zullen worden ingewacht tot aan
het einde van April, en te worden
gericht aan

1'. J. PIETERSE,
Bushmanskrantz

P. O. HEUK~EY, '
Dist, Queenstown.

D. r, & Co. richten de aandacbt'op h~Qr&t lila art~" ~1ten vervaardigd door de Kaa~
Gouvememenls Spoorwegen worden v~rvoerd tegen: _20 per cent. minder dan In'le~
Huisread. Dil biedt ongetwijfeld groot v,??~~l aan O,QZ8 .V~~ klanten door het gansebe land, die, door
hunne Ordera in onze handen te plaatsen deze groote vermin~ering verzekeren, beh,alve verzekerd te wijn d.t.sij

GOED EN' VERTROUWBAAR HUISRAAD

.Hout Goed Uiti~~~ de

BENOODIGD.
Op Iut,

(Get.) H. A, MEINTJES,
Waam, sec. vau den Afd. Bud.

Afd. Raadkantoor,
.. Barkly OOIt, 18 April, 1898.

Kolonie,
Koopentegen lageren prijzo dan ingevoerde Artikelen van Inferienre kwaliteit. D. I. en Co., belitteneen
enorm Voorraad Tapijten, Llnolenms, Bedsteden, Beddegoed, Behug&elenl Porcelein el Glu,wur, E1ectropla&1en Bits Uerraru.

Geïllustreerd Catalogus en Prijslijst gepost: vrij op aanvraag.

Verloonkamers : LanQemarkt Straal . Fabriek~h Pák.huis: Barrack en BoomStralen.
Eta,.p~~~a. .

. .;j. • '.-' '

DIYISIONALCOUlfCIL BARKLY EAST
NOTICEo

TENDERS FOR R!tPAIRS AND MAL~TE
NANCE OF ROADS,

MAIN ROADS.

DORDRECHT MAIN ROAD, SECTIONS
3 AND •.

Section 3, commenciog from the low ....ator
mark of tbe Zadelboom SFruit, on the farm
Doordrift, to the drift at Help Kakaar,
on the Farm 8pilLkop.
•Section 4. oommencing from thence to tbe

we8t~ru bounsiary of the farm Waterkloof,
the boundary line between the Barkly East and
WodeboullC Diviaion8, all drifts retaioing and
protection, walloo, croe. aod catch wawr draiDll
mcluded, .

P.O. Jonkerwater,
Di!{t. Prieska,

14den April, 1898.

Dadelijk Benoodigd .

A SSlSTENTEN in een Negotie
Winkel (Drapers). Junge

Dames met kennis van den handt}
en in staat om Hollandsch te spreken .
THOMAS WHITLEY & CO.,

Stellenbosch.

•••• A.M
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.'

GA, OF SCHRIJF AAN

B. .ruLLE :a
45 EN47 STRANDSTRAAT, WPSTAC.

P.K· DU!l133. Tck;:r"tisch Adr",,; .. Rellum."

Ol ALLE EN EEKlGE SOORT
Muziek Instrumenten.
ijuziekale Benoodigdheden
Instrumenten Reparatie en

Sttmllning. BELL RIYER lIlAI" l:U_\D, ~::CTIOXS
3 A" D 4.

Bection :1. From the South E""tcrn lo ... water
mark of the Spruit, on the farm " The Cav"" "
te the We8t.ern low water mark of the Sterk
Spruit, on tbe farm M08heah·. Ford,
• Section 4. commencing from the low water
mark of \he Sterk Spruit on the farm" Bcl-
more;' and ending at the Ea..tern wu ndary 'of
the farm .. GIu River." all drifts retainin« aod
protection .... Ja, C1'OIIII and catch wator dn.ino
to be included. ZUID-AFRIKAANSen ..:

KONINKLIJKEMAILDIE~.ST

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse.., in de Transvaal.

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

R. MULLER verschaft ewig ding in
de lijn van Mllziek, van het grootste
Kerk Orgel tot Je Jood.sehe Harp.

MULLER'S

Groot en Klelnha.ndel lulek
Ha.ndelshuizen,

KAAPSTAD.

Tarief loor ReUigers • JobaDnesbirg JJ f7L-eD .£3 17.
Pretoria ~ 6s. 8d.-eD£8 41

0, .
BELLRIVER. MAIN ROAD, SECTION 2.

For the oona~ctiou of a r0tection wall
lit the cutting on Rebel8 Kloo , from the Gap
to the lirat turn from the tep of the ....id
cutting on the hill, of not 1_ than three (;1)
feet in height, and not 1_ than two (:l)
feet wide. Mr. C. van Pletun, M.D.C. or the
~ Iospector, .... i11 point out \he work and
flU'Ill8h all particulan .. te conatruction.

" " " "Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andertl plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

De" CASTLE MAIL" Maat.schapplJ

DB 8toombooten dezer Lijn vertrekDD
Tan Kaapsta.d naar Londen om deu

aZUiAIl'8D Woenedag, te 4 uur n,ID., DMl
Kadeira en Plymouth, "" 8iYt Helena en
Aeoonaion lt&Illeggende op de bepa.aJde t'DI
echentijden.
May U-DUSVEGAN CASTLE, Kapt. HAf.

.. 2~TANTALLON CASTLE, Kapt DU.CH.~
Juni S-DUNO'M'AR CASTLE, Kapt, 11.0&11'0< li.

" 2S-HAWARDEN CASTL!!:, !Upl, lill.Bf.
Juli 6-NOBHAM C&STLE. Kapt. RUnALL.

" 2O-CARISBBOOK CASTLE. KOI.t.1~"nlS' ft>
Áug lI-DUNVKuAN CASTLE, Kapt. HH,

" li_TA."TALLON CASTL£, Kapt, D[;l<CAli.

IL MULLER'S Prijslijsten worden
franco gezonden op aanvraag.

KENNISGEVING. BRA.....CH ROAD8,

STERK SPRUIT BRANCH ROAD, ,sEC-
TION 2,KIRSTEN & BESTER,

Rijtuig Fabrikanten,

LADY GREY STRAAT, PAARl.

Commencing from the drift, of the Sterk
I"prnit on the facm ., Melroa<>," th" fil'Mt d, ift
from Broadford, thence te tbe dividing line of
Wards No, 4 and ó on the farm KnigbtoD,
the proposed deviation on the farm "G len
Garry, to be included, .. also aU drifts,
retaiaing and protection wall8, Cl'0III aoo catch
.. ater drain.. The Road lnapector ...ill point
out and furniab all particuianJ regarding \he
propc"'ed deria+ 'on,

. Bemoedigd dool' de enorme
verkoopingen. maken d~ Fa-
brikanten zich gereed om

Iltrl Boeta JoorEn&ell!l~,Jil Lu hlllW
DOUl'E CASTLE, Kapt. 8TAli'l8TBEI':T, "m'NHI
Il! Mei (.ia St, Helena CD ÁJ<""""ion)

BAGLAN CASTLE, Kapt, I.IIiY"~, omtre'" 12 \1"
GARTII CASTLE, K .... 1. W t.ItDY.S, ,,",tI"'" 2'; li··'
AI'CS !lEL CASTL!!:, KApt. 11110'1", ull'''':Ill ~

Juoi (via St. Helena en UCDb'VII)

Voor Vracht of PJI8IIlI€é vervOt'jle mei
zich bij de Agenten van de CAl:iTLE
MAILBOO~ MAATSCHAPPIJ, (13pkt).

T. F. KIRtiHS (laatst van de firma Van
Niekel·k '" Kirsten) en A. F. Btbu {voor
de llloIlotstc~l jaar Superintendent va.n de
Be~rivier Rijtuig Werken - de heeren
Retief, de Ville &; Cu,), in vennootschap
gegaan zijnde a.18 Rijtuig Fabrikanten te
Lady Grey S~l'aat, Paarl, vragen beleefde-
lijk om de ondersteuning va.n het publiek..

Alle orders znllen hunne .peciale &an-

dac.bt genieten, en zullen met lpoed en
netheid uitgevoerd worden.

By order,
(Signed) H. A. MEINTJES,

Act. Secretary D.e.
Divitdonal Council Office,

&rkly Ea~t,
April 18, 1898.

UJVJ:O- LIJN
KONINKLIJKR MAILDlEl'ST

mOl BTOODOOT1lliTSClllPPU
<BlBPJE:B.K.Tl.

250,000 BLIKKEN
ZUUR VLAKTE BRANCH ROAD, SEC-

TIONS 1 AND 2.
Commencing from the parting of the Roadl

at Gly All to the pam~ of the ZUUrTlairte and
Honig Neot Kloof ao.da, 00 \he farm Vale
of Health, all drifts, retaining and protect ion
walla, crou and cateh water drains to be
included .

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
HEYXES, lIATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en co.
B. LA 'VRENCE en Co, .
STEPHAN McPHER$Q)f. en 00.
en bij andere P'a.kll~ .

~en eene Spec~tei~
l\J"f'I HEAu"OPIL

,"UR IF IEl THE BLOODt............... ._ -----
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger:-

CHAS. W. HOLMES,
Timber S~ra3t. Piet(!rll.ari~ZIJLir~,

F. RETIEFJ.
.... k'tpleb1, Paarl,

DE groote prijsWÏDller voor lich-
te Rijtuigen heeft eene onder-

v!.n~g v';\n .~uim 2;) jaren in de
9!tu~g bez~~hCld opgedaan, en zijne
MJtmgen ZIJn wegens hunne goede
hoedanigh.,i.d alom bekend over JiC-

heel Zuid·Afrika.
Alles handwerk (en van goed droog
Hout) en gewaarborgd goed te zijn.
Prijslijsten eil Portretten gratis op

R'lnVraag.
Let op het adres: F. J. RETIEF,

Marktplein.
Tcl. adres,: Retief, Markt,Paarl.

WEGGELOOPEN,

OP den 15 FebrUari, 1898, van de
pla 'lts van den Ondergetee-

kende, een zwarte Afrikaander Jon·
gen (Piet), omtrent 12 ja.n:I~,lJIIt.u.
temerig van
een valen pak k!(ooeará'"met
hoe~ op. .
bezorgt aan ~n ondergeteekende
zal beloond ..~orden, en Jie hem
aanhoudt tonder kennis te geven,
zal ten strengste naar de Wet ver-
volgd .\torden .

i NIC":. J. BRESLER .
B\6ernenda.!,
I dist. Malmesbury,
I 21 April, 1~98.

DE Mailbooteu der Maatechappij ....
~ nn Kaapstad naar EngelaDd

't'1II~lad.eJl'''' om dl'n a.nderen Woenedal{ till
n.m., ala onder aa.nleggende

VOOR ENGELAND.
K .11". ~f, ,"'rltT:
h:if:. 1'1,:' Il~l
h .• '. ~1 ", '!Ol Y.
h" \1,
h \. t.l.l \ '''I [le

May 4-GOORKH.\,
" I~-MOOR

Ju,,' 1_III{fTO~
I' st:IIT

:: :'-u=-JSOIWA \1OmheiningsMateriaalt.lo.
• . • : ~.ol :

EXTB..\ BOOTEN YOOR K!o-Gl>LA!'i "
SPARTAN, Kapt. Ty,,,,, .. m,U,··11 :, \1·
UI~~;KK (T'nn &;!ew). Kal t. ''""' i.

lIei
GASCUS

2.lnn:
G lELPH

~Juni
GuTJI

, IJ

EEN BUITENGEWONE KANS.
.oe Kaapsclle Kolonisatie Maatschappij ,in l1i\wapat1e.

" r:

Juni
-', -------------

Een va.n de Ma.abchnrpiJ" n,",f ~!()()tn

booten zal SOCTHA.Ml'T()~ Hl "'lO n)()r
HAMBU KG, kort na. de .."Lj,·_~n,~t ra::
~e Mails!.oombooten .

KETOU KIU..ARTJE~nald·:~(j r:LA~W
gangbaar 1'oor Zes Maanden, "urte'. UI(;t'"

lei.kt ~n een vermindcrin,r nw L' )'c!1....~1
op den Dllbbelen Pas,,~epnJ" " , -

RlITOlJRKllRTJES n;,ar JU. toSS
langa de KUST worden u:t.ere:kt \(>,r d.
terugreis binnen Drie M..anJ~n pCI de L'clOll
of the C....tle Maat8cbapplj St,,·r~:'\"'!""·

V oor Vracht of P&86Bof:!'c(;oe mei, "",u.wek
aan de K-toreu 'f&n d~ C"ivu S'walboOt
Maat.cb.appij, Adderleystr.>.a.t

Weggeloopen.
OP den 22sten April.: ~wee brui'

Paarden, een welDlg ,verscijil
in kleur, ruins, zes jaren oud, beitie
beslagen, een gemerkt J.W. op len
bout, wit voorpoot, en kaalpYekje
aan rechterheup. Het ande1 aan
ie?er voorbeen een knopje. ~ij bij
ww ~Q mogen aaflkomen; ~delijk
ktlnrus te geven, en on~08ten te
Termelden aan Jen eigenaar.

S. G. IIAUPTFLKISCH,
Windmolen,

Achter Paarl.

Tf EN E gr'::JOtovoorraad is in onze handen ~e8teld, en wij heb~n be-
u ~Iotmd~'zdve t~gcnkost prijs te verkoopen, n.l.: .
Zwara Dneboe~ge I~~.eren Palen ~~hikt -voor gla<lde en

doornd'rulld, 15/ (.i per doz.vn. . >' ., _.

Bouten en Krammen oon<>O<l.i:,CYd slechts voot doorndraad, 5/. per
groS8. . ·,·1

Winpalen (in het midden) 21/- stuk. .,';
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/- per st~k..- -,\.",' I
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren bangboomen, eD
staanders kompleet, £6 l~s..6d. ..'
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton. --.

Onderwijzer

BENOODIGD voor eene wijk.
school, twee uren van het

dorp Lichtenburg. Salam, een
honderd en viftig ponden per jaar .
Applicaties met getuigschriften te
worden ingediend bij Jen onderge-
teekende tot 15 Mei, schoolwerk te
beginnen met 1 Juli.

:H. J. L. DU TOITKOCHen DIXIE, Kaapstad.

·TE-LI
ov:

De

tU
Dr. l

UI1'ZIIHAll!
Muir bnobt
ioI~1

HOE
UITF.IlHAOE

dr, Wirgman
A+.1raa.~
rlist, ,e)egd

Xog eet

VBIJBI-RO,
groote opge ..
king 1'&11 dia:
zijn aan den
eD tal ..an
nomen. De
w.&en ..an"
kleiD aijo, ....et
de plaata n
niet .100 na &I

makeD. De
plaata, welke
Een .terk piJ
~-rechten
I8kerd..

[LATER.]-
da& op een
diamanten Ir'
ill aan grant
ClaD de eerat.e

[

VBtJBUBO,
pektu ..an.bet
bedenmiddas!
Upitolai £ 10,
..erdeeId; DriE
len 'POOI' .. oor
betalin, nn
a.ucleelen he'
bet geld Le '
de o..erige 4,(~
lIehoadCIIL p,

ei,opgeil(
ter

plaateel

Onwe1
\.,

KlllBF.IlLF:v
V Uf .kaften w
phouden T()(J

op eene bMcl
op d.... dialBa
knopen aan t.

llelaatl!
KnrBEIlLEV

bJl'erm.id, Iii
locati.. p?ond
diatriktqen_
boepitaaf nr'
nomen naar
OlD baar nM
IDUI' daar er
pen 1'OOreen
lntuMaben in Il
h4iY8O 8IImen~

KnKllTAn, 2'
WeI'd bedenm,
~traJ
ron4&l&IIde ho

De &Qdere
worden,

62 RB

nooDVO
KOUTAD, '1

lIIdere naturel
rebellie, wero.
N.... ft'.twinl
)&reD, 27 toL
twee tot Tier j.

Eeue Y1"OU w

C.laetywm(

Br

PORT ELIZ
G1ateruood bl
YaJI de heereo
spoedig ondttrd
Rn roover[

• __ winkel
llaiaRnat.. Eo
6rnol ..... geel

]

PA..
MEEL

Dn... .llI ~
leheidea. 'paar
JII&r'Ilenz~e b

De doom'lOo
~ÏDJ _I
pt.-nnaar J,

Niel

Dn.u 29
.... leenkool·
- een JrOOte
8lltatea &ijd nl
dODe jJroote •
... ~ bes,"'~bedrjj,

De alnmeen,

~!~
liegen. De VI)



LS.
I..:' Gebonden,

L DEPOT,
ft NSCHE

)( ) I se II \. P
1 BUlt BIJb
~l)
'k~plelD,
\D

Secretaris
_1 )

il Jbels,"

!-h\.~CO.

lIollandsch,
Il voorraad
Il

DIGD,
u I IL: Boeren-

Keunis van
en Muziek

J~ van Lid-
1 r otestantscho

1 tI met vriJe

IlllJ"chrlften
cl t tot aan

II te worden

Ir Ir W,!<:,
I r lIl.'5krantz,

)DIGD.
up tell BQeren-
Ih:>tnkt, be-

~ Il Hollanclsch,
II \nJ Wl rk aan

Ulll ar.d VI"lJe

Je J UOI

:) 1 IlVIZEN,
StlCretans.

)~noodigd.
:\ Il le n 1'i egotIe

lel~) Jonge
\ 1 Itn handd
I cl te spreken

It:l&(O,
"klknboscb

KAANS(.;r-. ..
:llAlLDIE.NST

1,IL Maat.schapplj

dezer LIJn vertrekken
1 naar Londen om den
te <lo nur nm, naar
tn td Sl'~ Helena en
de op de bep&&lde tUI

gellIId, fil Lu hlmu

; >;e vervotlge met
\ n le C '\STL~

~C li \l I IJ, (Bpkt)

N LIJM
!{ j[AILDIENS'F

)OTMliTSClUPPU
E.:RK.Tl.

cr !t!&at8chapPlj ver-
a.apstad n8&l' Engeland
.. r deren W oenad~ ~
&anleggende

NGELAND.

n tre , \'1" 1 IT I "PR lKI::'i

\ I...",hul1'll~~a:~g. I~ ~ t I Weg met de Aziaten'
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REPUBLIEK.
De munioipale regulaties

PBItTORIA, 28 ~- (Reuur) - De
ve'l'pd.ru.g In aai:e d. mUDlClpoUU~ltI{I8ter
aTODd~boaden werd door eeoe IJ'OO'. op.
ko_t woond, voora1 door de oppoulie
De .. enng ,... seer OPI'Oerli, en pueeerde
.. ne I'WIOluUe de ooncept-rerulatiea niet In
ovwwlIII'lDg te _n acht .temd.n tepn Heu
geloon aJaoem.. n dat de hooce tuat.le, "oorp-
.teW ID cl. regulau-, de oonaak,... 'f'UI de
ltorn nppoetti.

VElllfiNDE8ING VAN DYNA.MIET
PBIJZE~

BoL.AWAYO, 29 APRIL - (&UI~) - Or
de vergad.nng VIIOde bmer nn koophande
p&ereo phouden, wH<! TOOnI de kw.. tll V1UI

WltureU.n .. beid tJe.proi:en Eene I'8IIOlntle
werd "DI'8nomeu, vorlelarende cIat bet leer
onrecbtvaardig WD maatecbaPPll'n te ltra1fen
omdat .U geeu werk deden \enrlil de rapennl
pea bulp gaf om de noodi11l arbelCle .. te ver
achatlen Het gevolr 18 dat d. reaeenng eu
de kamer 'f'UI i:oophandel o.erboop Illn. Vele
mIJDeo hebbeo gebrei: aan arbeide.. De kamer
.-raagt de regeenng de boeten op te belren totdat
natnrellea arbeiden ..erluegen kunueo worden
I!:r heencbt een .*i: ~.oel albler omdat d.
repenng geweiprd -heolt een n.tureUen
arbeidaburean op '" ncbteD met eeD .... te-teld
W••f ..oor Ioanen o.el'eeokom.tlg die op den
Band

Nobel maakt de v"rmlOdenn2 ..ao dyn.mlet-
prll&80 bekend no 1 IQt St.. ontplofbare
gelatme 97. Gd py .. m.d en Kobler brand.
Mil 6 gelevord te Bula.IlYo Dit veriegen
woordlgt eene Yermlndenng van 25 percent

De tre1nroovel1j
PRt:TORIA 28 AFIlIL -( Reut" )-De derde

mac ID yer'-nd met de tl'1>lofOOYe'1).... rd
gevangen door twee politiemannen Y&D Middel
burg die bem yonden ter. Ui billanI" de G.J-
deubulnallel Daar D<>ornfontela !rlog Toen
.') hem aanseideo mb over te geven .prong bU
door ee. drudbetIJlng De pohtJemaJlneD ..er
lieten bunne purdan en achtenolgden bem te
Toet en alaagden er IDhem te arreateeren na
hem eeDe korie .Ule nagejaagd te Lebben

DE ROUVERs VOOR T HOF

De nieu we diaman tvelden.PklirOKIA 28 AVlllb.-(R.:ul r )-De drie
gevangenen Ullrry H""" },Lu Kattow II",.
Klus Bohm 1/ I> Erbar<!t en Otto F nb
Siebert war~n heden voor het hof beschukhgd
nn de N Z A IS lOl beetolen te hebben v.n
aeltere geldeD VaDden trelD op 7o<>n<lag Gein.
~elll. w~rtl "el(e<eu aaot.oouende de bnwnder
be [eu "" al. vJ'Ut.'l(erreeda meedegedeeld De
taak wer<! uitgesteld

(Il ... ter 1"I.grom )

EEN NIEUW 8\NDIKAAT

l.ILSHM. li! AV!!lI -ten synd.kaaL Il! ge
..orwd I<> V.teuha,u In .er""nd met de Hope
Lown d.amaut.~I.lt Il Hel kaprIMr.l 031 .1:50 (~K'
I I ,,(j()I1 "'" deelen ."n i IU..Ik lotiil.. un He
b..~"'n r Gre."". <II P H Pbtllil ..on~.1J1Iaan
g....Ie IJ ",I. v~rt,,~~, wvvrtll~cno VaDbet symh
"aat I<> U, pe luwn

Dr Leyds naar Bloemfontein

Dl VRIJHI Il> "POOltILJ"

VUURt I rzrc Hit li S I EED~ B~ TER

['1"" I II-I 9

P"F. KlA t~ AI Ril - (R ....I'r) - Dr
L..yd. vertrok hedenavond n \3r Bloemfontein

Het k mtrakt V". de Vrllh ti I rn r. lI""teld
I handen 'Ril de hoeren Me Lag ...n ~ gebroe

dors Ma, I v die dadeljjk met bet .. erk <ulleD
b..glnneo

H, PEl \\ S lH \ KI -[)e markt voor claim
rechten IM nu fer rl r lt oulltm!1l Z Jil van .!5
!.ot ao !",rcunL u H ~ur IInl"w.,o nw nen be
glOllen belang III de r.aak te .lA<fl.n Ko 'pe"
komcn Qog gedung Mn u.t allu dc'Clun Wdde
bondeboek elalmrecht<1n lllll r Ol( Il ,,,,,I In Haag
Een menigte men"Chan w nen lIJ te ttlIl up de
meenL De 1I0pe 1 own dillmant mp •• Ic een,
ge toL nog toe 1('""!I1Otre.''' .IJc &andeell rwven
Z In nu 10 0rder KrankllÏl h.qon bet werk op
Maandag te Kameeldam IScIHkklng' n worden
gemaaltt om Auvogel.pan te I",_rken De
dIrekteuren tIllen waa....,blinl"k de III.t ten
eenIgeIl tlld .Iu.ten ~ xptlrt ..u rapporteereD
gunstig m ur de elgeDdommen J)00~1"" goud
aand""le" wordeo ".rkocbt Summ"rbl1l6 wor
den aangeboden

Eisoh voor sohadevergoeding
PK.f H \ '~\IR -(Rr r)-HooeD

vervo!l(de de he, r W R Keet n Iv kaat VIln
~ rmelo "' b t h",,~. ger d,r..hof d~ lteereD P
Hen .. ood i". I,mon eD Bradley van J hanne.
Iur~ vour.!..)i~) AChaJe<ergoedlng v()(r f!elo:><len
""bade ter zalr" van bunr e n..lallghe.d De
et'r~te verweerder t leltto Int z. I mot vernnt
,''x rdelllk ware .n plantst .. n de 'erantwoor
delIIkbeid p de l ..oO'le vcr ...eerder dw steen
kool cont.rahcur. .aren '.t de getuIgeD"
bleek dat de kla~er In een .tmat hep tOODbIJ
met "110 eeD boun n co, koolgat trapt, waar
v..n I ot ge<ol~ ..."'" ""n ongeluk woardo>r bil
geDooduakI Wil. < n bed te bouden 'oor cell
.eer I..ngen tliJ De u.tMpra.~k werd tem!!,
gehouden

G )EDE "UURL ITZI( UTE"

U I 1 \\ S 2) \1 ltl. -t riK .Ierke .raa.,
DAlir lt Old,m dal nrt'<.hten 011 le pril 'cu otll
!(~ll .n~1 t r <lIn ,eie k0op<JN III de.taJ De
beereD Arm.lrODg en Carter "!ln bodelI nWlr
Itoo.dam gebaan Be"lte.. van cla.rnrecl ten
bebbetl bet vuiste verlr ,uwen (,etalon •• het
:lnd. r I r""I'.'C1 zlln vrIJ ferm U~ut.- ... burlcbt
u.t K Il bcrley '" ollgcqrond lik n waren noo.t
beter dan thaIIs ~hkellUlr D •• tln Ioer.cht de
voh,eDdo pr lrou Itoold ImK 171 1: I
i1~) HOH i ~I 2!.7 .I; 1)11 I I _ I I u I
elk I i4) H ,7 ~ Il Ui> olk I i40
veld. Jil iLU IW.I:~

Een spoorweg conferentie

\F R'IEEI.I>I::UI"(, 'i \" :\lISD \DE'i

PRF.T()RIA R \11t L - (l~ I ) - Eelle
confereDtie 'an beambte. der tinancII'Cle adw.
nt.tratle van den .p<>orweg'8 JU át geelIIdi, I
liet re' Ilaat ..M cone II' I Ik.t II. 'I!: 'lU. taTle
VeIl v r IIfzcndlU~sJ t If nden en 1ct tot
t'tand bren'len van v ).( rn.!t.:h l('n • LO gctl'Olc1llkCn
ond«" I ze,.,. en :ochoolkludcrc I 0l eOIl ~el1Jk
vormlg bll>lS

Wegen. de 'ermeer lor ~ van ".daden
h~eft het .peurde ... leparto me' t aar wek lie
daau b I do re~cenng om eeuo vermeerdenng
VaDdeu .taf

De Gouverneur op rSlS.
lR uur u/r!!"" I

lE \J lW \L 'iUORD
MO:Jllljkhedon in Swazieiud ,

EE'i Il H~ltTJ LIJ K f REl I l'TIE
DRi:MF 11"1 RI ZR \ III - (R lu)

Dt) tumHa.n I VK,' l.Rk I I ~wall I" Jd wordt
met bezorgdbmd g-.Jd Ko-I 'o ..n (,p deD Gdun
wtrJ T mbapn gedood on 'IJO dood dUll volgeD
den d,~ ft,n de "8j("ellU" lIerapporteerd maar
de rO,,,,,nng nam l(een publteke .tappen In de
zaak Een w~ek later verklaarde de kODlag
openlul< door zun indUOM..tat b'l verantwoor
del Ik WIIi! voor den word en wnd bon naar
den .peclalen comm'!l!lan. ow bem dit aaD te
leg;;!el mAAr ook z,lb WeD nam de regeerwg
Ifeene pulJltelee stappen om de borbaltn:!: vaD
wik een onrustwekkend geval te verblllrleret
"u beeft de kontn\: openlik z ,r 0 .mp'~ opge
r ""pen 0 n ..oor den oorlog I{edokt.erd te wor
den en Oe regeert ng beeh binkbaar n 'g niet.
~,an Jm een ultl~g te e",cbeu van de ...
la.t. e <lAAd .. elke groote onru.t yeroorzallkt
b dt lid ~uvoeleu nn de ou le Ulwooer ••• d.t
t 0 lo re eenng "'0 de meerd.lrheld .an bet
volk toni d.t lIIge' al v~n eenlj! opotoolJ" 'I
I!J .tMt!JI b:lar te v..rded.g .." zolf. tndlen de
" n n" "en"lg I z u Z In lO tot het Ulte""te
o<er to ~ '" b "I"",d, ,,,I • t In I.", lut h ,
""n ...."r klo n ~evol" acht f ZI h h"",fI dat
",et v~, I " 'lir I I< d...., Se kalfc" over het al~e
meen nlt~t lol) mpailu1400rtm met r; tnc voort va
re Ide mot I _I V.. '" I nhare "" •• rs h.lhg
held van de regl;!~rtlJ~ \ er lilt erdert Klet ht.'4 d~
e Ist,;:u~.d Ier po•• tle ~n .Icrkt den k)1l1ll1{ In
z,n geloof dat z In macbt gr IOLerIS dan werke
lUk het ge al.. Prompte eli be.h.te h&lldehng
.. ordt vere'''' ht

" 1\\ \l 'i lW :li! A I RI - De g Herneor
aln cenlt1 1 eden om hall \ lt1r u u r it 1 dt!l fOunl
clpale !>run. Do bUlgcrne".t ru. llIan .Iraat
outmO<ltten eli ellCorteer<!en buw lIanr t dorp
verJez.eld door omtreDt 15<1bereden dorp.lt"deD
en hurgel'1! die een ... Ivo al. ""Iuot vuordeD
torwIll ZIJ door bet op)lct.oolde durp rodull S....r
de .poru.gronden gtn~ hot alwaar negen a Ir""'~D
worden aangeboden Er wn. ~ne groote
meolgte to6lOChou.. eno eD de ontvan!!"t .a. vol
geestdrift De klDdoren zougen bet Engelsche
volk.h"" en ve!'1!cbe.dell" !lalut, n w~rdeD go
yuurd

De gonverneur lln allen 'oor 'U" r ""pt,e be
Jar kt le hebbell .zeI III aniwoord 'p Ic adreuen
dat h I ~I 'IJD ror :lreuen !li de Koloni" hIJ
nerg.n. betere onden Ind,"~ bn I opg dAAndan
nu Z1J h "Id,," hem rU\:t • ~ ,,.t Jr.ftll{ ont
h",,1 ontvan~. n en het • d, r " L' .xC<JUeot-
.et. dat Olet alt,>o. ,,,no dervl Itnn 'no - met
... IIU!J!chol<>ll I >ur Ilrtlll r,.ten n Ir nderen
'lII~ende (,,,,I "" <c II 0 ~ "" n er ~llldeliJk
Dlel een r cri ~ td ,lr "..m D....rdoor haddeo
'II dus .et. vernd.1 I.t Ir) .. t hart <alj ellten
~ llgel8chman Itef w.... I I" ,I de "dDIIIBtln
I1It allerl • Ir llll' n war I 1.<" n I~ll 'il aUen
J"IJz.~lfJcll ~t!6Mt VClfl I )J.IUt It Jlan JuutJ maJ08
lelt • n r... p kt ",'n hem ILl. I areD vertegen
wo rdl~er
(I&choon deze .d'e •• en I a.n ltd ••men d,e op

... k re punten mo~en I .!'lIC1 tllen afkom. tig
wa,"' UI>cutan. la!(eo 'lOp barrnoDlocb" ,,",e
wzaulPU 10 zlIne han jell \ ermoe.d en door de
rel8 nfget W ..I. hll Wall he\Oelde h I lllcb een
zeer Z.Ilk m IdJt!n@tul.;: \i oor al deze vertoomngen
ZiJ ba Idell h~m onverwacht untm.",t om 100 te
.preltell ", u er den ,,,rfrl!lllCbeod~n Mrd vaD
bet Ithwaat g".proken en de k""leren voor
hunne II"""b.kte dl"".phu6 betound ~epro.en te
behben emd.gde hil met horbaaldo d mk.eggmg
voor 'IJne hartelilko ontv, .gat Dr.e barteliJko
)ulcbkreteD wurdon (,0 II aangeheven en "IIne
",celteDt.e reed !.oN .l&;JrI hug. nn deD ma
~ .tra"t den hoor Ua v

In den arond word Oell b.1nleot tn de 'Intual
zaal gegeven Omtrent zeventig dam"" en Ite~r~n
I","ten aan de ~ovcr~e Jf met J,! \ 0110:IllelUI.
IJe burgem_ter (de hoer ~Ia," .all) wa •• u d""
vo<r<ltte""tocl de mag .tr".t cr lo a."IAtent
re.,dent ma~r8t.aat (de beer M, [ ear) nder
.teunden hem De kamer" a" r .Icrl k op
getoo.d en do verncbtmgcll 1"'1en ""cr geed
yan .tapd

De hurgem c.ter .telde de ~e, n Iho.d van
den gouverneur '>OT Men had .I.ch • korten
t d tot .preken lV lIlt de gouver"e rr moe.t om
k IV Lrt >,er nege I ,"rt rekken

De gouvorneur zo de dat hll de vrlendel ,"held
hem bot" I c het w Ikom hem g"""honken
waardeerde II IV <t d ,I bet nlOt woo' cel aan
"chzelven al. I et na, I koningin en het r k
IV"" d~t de I \ ,hte I bel ..lid .. erd De" hoon
I I I r pl""t. h~ I I e Il ~etrolfen cr I I WIS

Ik, fnocht Jo r de )pbeu,,"!;" kracht
j dor lucht HU wao slechts een

l n werd aang.naam verraat door de
hartel kl I , In ontvangat Hetgeeo daar
door be 1 ell IV r I was geeD pe800DIUlrMmph
mrt maar ha I pe le d.epere b<>teeltenUlHet
waa de tzohecl the.d • ergensJtoterker ge ..oeld dan
.n de I Iter 'o,el I 1:ooeelten <an het rIJk
voor haar dlo h I de f~ Iad te 'Vertegen.oor
dip'" - een _eDt.meat dat Jlt ~edeelte &&li h t
o.erlge gedoelte de. rik. verbolld Dit eenheId
gevoel werd he Iveld te groc.en eD ZIJDgroei
zou oen van le keumerken der ~ookotnltlge ge
•ebl"denl. u.'mnkel Het .. ao I ,n~ zIIDgeloof
eD .deaal ~e ... ce.t u .cbe .." h t lo worden
verwezer IlIkl godure 1 lo r. • eI.on looft Id
Z 10 excdl ntl. wer I Itarwl k I ";rejuIebt

qedurendo z, Il toe"l raak ld. nieuw. word ~e
ntroduceerd ion"l,t een der t<>,e .oordllfe
d'l,l11.s antwoordde p do1o&8t <..n de dames
D.t deed m·.r Cart"r III een yeal bewonderde
speech Een fakItel optocht deden gouverneur
naar de .tat 0 voorg Dg b.d een prachtIg effect
IIlUlOwatlo, ",aren .Igomeen eli con' uur.erk
vertoon ng' ,I pl., • b I Ic .lat e
Onder het 'ngen Vil I U Jl I I~~ng Syno

.. "arm allen deeln ,men en Cllldel lie het .pelen
van Ood "".e the IJ .et" ...er<! den goo.er
neur OoD aUurh~rtt:l Jk.te .eud off toe;;o
IUlcbt

De gesneuvelden te Doornkop
J IIAS""lIllt _~ APHII - (R,utu)-Een

fooda ten I ..drage na £_ I 14. g.,collekteerd
met het d cl m de ge.ne .vellen tc IJ IOrnkop
hchoorllk te hegr .. un of een monument !.er
hunner l[edachwnlS op te rwhten zal aan rI.
ZUid \f baDochu len~uo worden overh.nd.~<l
daar la r6~ enng n et h u-e goedkeunng w.1
geveo &an de u.tvoermg van bet doel waarvoor
bet geld ~"""lIekteerd werd

Onwettige goudhandel

eD

B'RHE Irf "

Een sc~urk in handpn

RHODESIA MI JNBERICHTEN
Moordenaars gehangen

~A 1"0 R' 2~ \ II - (R r) Grsteren
.. erd en Y1<r Tern rdeelde kaffer. gehangen
.. ct.;~n. nl rd r !;Ullcugd gmluron<le den op
_tand 0 d~r ben "'lUI "\anda, oe berncbte
LOoycrhck. en K Ikubl de tQo.erdokter Z I
.",ren v()()fuilmelilit Tcrant~oordel Jit yoor deD
opotand eD de mooroeD De andere t.ee .aren
~lacbangon!!,ka en M.lmpl veroordeeld werDS
den moord van George Campbell Syanda
veroorJaAi:te beel wat moeite ZIJ mo..-t den
&\Oolldtevoren geboDdeD .. ordeo daar '0 i:rjjga
kreteD Uitte eo trachtte de andere geyangen8D
.. n '" .etten om baar te redd.D De anderen
gmgen bun lol '"lI i:alm togemoet Machan
goo!!,ka &el tegen dun pnater ....d.r Richarte
dat de dood elechta teU w.1IlII vroerr mill
daD nnnoll' werd.

JOlun'Ant:RIl 2» Aprl--(Per telcgTUf)-
Sc e • r"",1 , ,~nn de aand .teenknolm In (he-
~rkt) .. cnl heden nam I lag IrP.hon<len II t • r
I cl! nn nc bewerk nl( .oor het je"r W!LI E. 100
De ,ooultter 'erklurde dat wo I J hel magel JIt:
Tln<len de .tap af te woeren de mijnen niet lullen
Jealoten worden. Z'J badden de Q t~ ven .ermlDderd
maar .prelrende 0.." de Toorllluichten '0 de tee
komst ",,<le biJ dat de nelg.ng 1'&0 de lteenkolell
!narkt I. om uog 1'8l'der te d&Ien BehaI~ kool
1...", h. pten I) be. Icn bet aoordeIljloe eD lUide
hIke rif te ,nden. Boorol'eratiel.... altce-
.oerd eD ~ de opinie YaD a~ kaá _
,el".... ~ un op dl dJIR II ....

[ Reuter 1<IU1"""""""']

EEN VAL8<JH GEllUOHT

EEY TUFFEN

Lo)lDES 27 APRIL - De SlimatultJ'>1a dIAl
8'ezegd .erd go... nll"u genomen te allo door de
SpanJaarden III veil'll te Li'Nl'pOO1 aangekomen

De AmenklWlllCbe ~v.nllel ... nalrte
aIaaP met een Sr-1IICbe Itoembooli, by d.
ha, VIllI Matan... Naat elf acbokn ge.,.
.. Id waren i:eerd. de Am.ni:aauuhe bdq. tenl
bliji:baar beacbadigd

De BpunlCbe kanonboot beeft de Alllen
kaa_b. boot ISo"'.... ~ 1,640 tOD
.teeui:ool bU de ItUll~ckr PhiUlflii_ un

g... an"en geDomeo

HET EERSTE lJÓMBARDEMWiT

DE ST ,\NJ AA.BDEN 'V£BLIE~N

LOSIJES 28 AI RI"- - De AIII8ri.kaaMcb.
oorlogsebepen ,," l <wA: (,\IfC.NtJt. ll1I Pur41a.
bombardeerden g••l<>reo de MalaD... forten
Het gevecht duurde "D balf UUf Pe Bl*n
jaarden v"rh...den vele 1... _ doch de Ameli
kaneu geen een

DE PRIJ8 VAN KOORS

I ()inF.N 28 All" -De prilS vnn koorD I.
ID EDgeland geotegen tot .I:2 ~. per kwart
[Ongeveer 2 muJ J

HET U,lERIKAASsem E:sKADER

Eerw proponent I' \ Roux 11 naar Bloem
fontem ,ertrokkeu alwa.ar bU al. bulpprediker
gaat dlonAt dOOD

De beVestlglDg nn d. J D Io<>uwaI. ber
der en leeraar der gemeeDI~ VOlIburg &alop
Zaterdag 4 J ODIplut. hebben

Aanelaaode Za'erdag .ordt ru. G F ManlII
ala berder eD leeraar der gemoonte Bly.m.ue
ben.tlgd

L .)lDES 28 AI KIL-net Amerlk .."nor.he
Bt1l10-100 osi:ader .. onder weg naar du Pb Ill.!'
pljnschc ellnnden waar men Linnen welDlge
d&~n een groot goyoobt ver.liCbt
[De Ph.lllpP In'!Cbe • Ian len zIJn eon groole ..n

h..langrnke groep 10 Oost Iudlo nah" (hlna en
een ....n de b lungrllk_te kol 'Illaie beutt ngen
,~rr Spanje Het aantlll .nlanden groot en
kl In I. Daar meo ""'It 1!lJ() De bevolking
tolt on'!eyeer 4 >lO ()(~, .unan moor dan
3001000 MaleIers t I" 1

Op den 7deD MeI zal de tnw.,dIllJ plaah VlD
deD van het tralte .. ork om de Ned {xer"f kerk
tt>Bomcnet Uost

Met geDoegen vernem"n W I d.t ru. A J
Malberbe van Jagel"llfoDt"ln 0 V S die te
ZeepuDt &lok hgt aan de koorill b($l"lItellen
den la

PUllrU3AI NEU1RAAL

ENGfLSCHEN.OP CCBA

BlUTSCllÊ BJ< LASGEN De zendmggemeente te Kimberley heeft
eer. Liebenberg beroepen Met bum op bet
t .. eetal "118 eerw PoonL<NDES 29 AIIIIL ~ nK VK-POrtUgal

beeft liJDe neutr.ahtell Yerklaard
Eeo aantal EngollCben betroi:ken In den bllD

d.1 op Cuba '... r~n begeertg de plaate te "Rr
lateIlr maar do .utorttelten beleHcu beD en
IOmmlgeo zuo gearrestetlrd als AmenltuDocbe
'plouoen

Het Bntoobe oorlogaschip L"'''';I II "an Hoog
Kong ..ertrokken om 0\ er nr.ltsche bolangeu
ID de PbillPpiJnache eilanden te waken

HET Y\.NK&E LEGER

DI Van Wlli: UD ![nlTll\ ,hurg I. te Ccrps
aangekomeD .I.aar bU zICh ter WOODbeeft ne
derg.set

Da Oeyer III te Burgersdorp beroepen Da
o Marcband had een gein lt lI"tal olemmen m..t
uem man bet lo' Viel op ds t'~yer

D. Dc V.lhor. Carnllrmn !.eeft bedaDkt
voor bet uerocp naar Barberton

L "I F' !:l A!'ltiL -(8 ugr" m )-OD. ee.. te
Amerlk ....n.cbe bIlgade thana te Jumpa (Flon
da) I. geI,..t .. eb gereed te _ken om nil '!4
uren kunnl.genng te yertreltkcll provlale voor
30 dagon mooeu.men je

DE SPAANBCHE LEZr:Sa

\LLIc ~ N I::I::N1';Zl I GESNf I VELD

De D Theron van Ford.burg .. thans te
GraaJf Remet werwaarts hIJ ter willo VIInZUDe
gesoDdbeld gmg met voorDomen om eentpD
q,d aan de _kant door te brengen Er hU
echter b-saaft kou kreeg hU ""U aUaque ....n
mOoeu.., teuge ..olge waarvan zUn gen_beer
bem te bed plaatsto wur bu Dog WIUItoen on
le oolT8llpondent die boY8utaaPde mededeelde
schreef Wu bopen dat de Heer zIJn Jongen
d,cD.tJmecbt apoedlg ho....tellen moge om .Un
belangrIJlt werk andermaal met moud ('Il ."Sen
I<> lllU.vaarden -lierkb",J.

LOll"." :.!!l A PRil -801lr .. m -H"t Spaaa
ocbe officleefo ver. la;: 'an de bomblllrdeellull
van M~laDz"" '"rkl"'1rt dat er ~een ",rh,,, VBn
meolOChenlevens wa" ..an bun ne l!Jde eD dat
alleen eeD DIu tle",1 werd gedood

Ge.raard -In 1en VrU.taat twee rondgaan
de onder.I1&era YOQrde gou"crn.mente",bolen
te OnrOllllt ell DOlkfootelD wIli: Mlddell Lie
t.enbcrgllVlel didrikt Bethlebem 0 V S een
rundgaande onderwlI<er ..oor A.. vogelkrans
w Ile WIttebergen Jletb lebem twee rond,:aand.l
on lerwllleMl voor de IIChohlDte Jachtpoort en
P IpolIo WIJk Wlnbnr~ e"n _tent of lIlI8I
.tent.c vour de dldLnlttMchool te HlUT18mltb
een rondgaande onderwIJzer voor de scbool te
• rankrIlk 'W!Jk Mulenrtvler dl8trlkt Harn
.!Dltb 0 V 8 een rondgaAnde ouderwlJ""r te
t: lten\.,,;;godam w"k Kaalsprult diatnltt Bloem
fonte," ""'De onderwIJzere. yoor een boeren
school ID bet WlDburg U V" d,.lnat t .....
onderwuzere-.;en voor de 3de kIsKII8..,holen ID
bet distrikt Prte.ka cell onder.Uzer voor de
..rme blanken ""bool te Pneai:a

'ERJ\. _)PtNuEN \ A~ ROSDE~

tegen goed .. prIl£cn vloden IUd"uD omtrei: la
den laateteu tijd DOgal diItirUI. "IsaU. De beer
Urtel d,e een .... r J""'D 1I~leden dll plaau. bU
den inging van bet dorp '«'''lier aau den beer
Jan Mybu1ltb behoorende voor zoowat £2300
i:ocbt beeft Iwee g.,deel teD er nn weer ..er
i:ocht yoor W."rueD £.!5UtJ torwui bU aoo .. at de
b.M, heeft oyergeboodoD

De beer Pb f'eholu heeH de g"OndeD beltend
.Is une' EIland" nlWlt bet dorp geJeaeD &all
gekocbt dw bU 10 eeno plaat ... urmden en er
eeu mooI woonholll enl op bouwt

De gebroeden V lUl Breda laten de plaala
Onde p ...tone In atulti:en opmeten ter ..er

i:ooplng per pubhelte vendotle III de yolgande
maand, daar ZIl do plaats Leyen BlYIeren te
BaDboei: lf"koc"t hebben eD wel ..oor ,£fml

Ooit and. re laudverkooPlugen hebben bIer ID
ID den laalaten t ,d plaau. govondeD, ZOOtlIa er"eD
nn den heer J M) burgb eDI meeatal tegen
goede pru~en

m; r!'il' \ \NS( HE LEGF 11

r "n correspon Ier t van <le I.ondcn""bc 1 meN

..,hrJlft ,I. ,ol~t ut Ih<"na In goval vnn .or
log kunDeD de ~1.U)ja." len rekenen.", 1:J() O()()
man~ch"Pi"'n v III het ~erel:elde I"Rer uu op
Cuba eu ."".....,lrl,ulnk ~I 0l'IO ytrlwtlhger
troepen Bovend'l\n kan een b"T'OOt nantal on,!e
oefende tr )"'pell opgt3rtJC:'lwO W4JN tt Havana
en de aude« .t..d~D van bet eiland. I" heele
m\al onvoorbereid vIOordo" oorlog h ", ...el de ...
.ta.t en oemg" a.,deren ver.terkt lIJn IJe ooor
raad prov.sle In HavaDli 18zeor beperkt. n al.
de ba'en geblokkeerd wordt zill de bevolkIDg
bIDDeD 14 dagun lO een hODgeIlIDood"erk.,..rcn
Uit het blDneullUld kan geeD proVls,e .erkre
gen worden daar .. elOlg of nJela ge!",o
doceerd wer<! ...OgcD. den o!"'tand Dan
ook zullon de opalandel'o)l'o'l munt
.laaD u.L de p" ••tle en blDn~ulllndllCh yerkeer
met de .toden af.nljdeD lo geval van oorlog
""I het g"oote vMlIlgJItukwelen pro:Ylllle"oor
hot log. r Do Spaanscho reg ....nog heeft eeD
yoorrand van 11 000 toD .toonltool te Ba ....Da

SOMERSET WEST
( r a .. """ correApOIt IeIll )

MUKKA'"nullO -Onder alle treurige OIIUI~n
dlgbedeD met betreki:lDg tot haren gehefden
ell bRmlDdeu gewe<en leenutr da Van WIli: w.
Maandag de Sate deller Dl"t bet mmAt ... n
-wurlUIt treur~e. Da VaD Wjji: ,artrolt Y&D

hier des naullddagw om 3 ure zonder dat de ge
meente het voorrec"l bad bem on<en 'eer ge
hefden I"eraar een lutete hauddruk te ge""n
eu hem eeo vaar.el toe te roepen d....r de <Nk
I<>r zulka ter WIU" VIlD Zllne gowndbe1l1 eo
<.. ak!re lenuwgestel belet beeft Nog Ian, zal
de gedacbtenlll van zulk een getrou"cll EYlln
gehedleDur en hefhebbendeD .lelevrlUnd In de
gemeeDte leyeD eo eeu aLIIgebed tol God op
gaan om bem op ZIJnen trjd te be~telleD &eO

OIet Toor de... gemeente dan toch om op eeo
andere plaal.8 Zielen voor J ozoo koomi:rult te
Winnen en bem als een meu. geocbeDi: aaD
""h tgeDoote eu kmdereD ter Jg te gev.n-
KerA:bode

Dr Dlepermk zo:;t meD gaat Bomen"t ver
laten om zich IDde Tran.vaal ter WOODte be-
geven

Dr Lan!!"chmldt .heeft Zich onIaDgl hier
neergezet eD ICbnnt goede onde ....l<>unlDgte er
IangeD In het CaledoDocbe waar bU vroeger
heeft gepmkh_rd was hU zeer bemind en
werkte bIJ met vrucht

liET LARElIlO~T 8ESATOIlltlll
verwerft IICb ook bier eer goeden Daam In de
b.alate paar wei:en lIJD DIet milKier dan Tler
omer Ingesetenen nameluk men Raubenhel
mer (roater nu de beeren Wllhe eo Joban
Tbeunl88en) me..r Dui! Bnnk lDaYr Wiloand
Hofmeyr en me)ulfr Johanna TbeoD_n ..an
daar na ..erblIJf van eeDlgeo tijd bIer teruggt!
keerd ID leer verbeterden "ezr.ndheld.toeataod
Hl rd >or ..angemoedlRd IIJOook andere" waal'
onder de beer 0 Roux b .t.erder d..r plaat
.duke Su.ndard Ballk 'I)( rnemena gODoemd
I "utunt te bezoe"cl tot b~n!td honner ,e
I"ndh"ld

~ IE~\Alt
de leeraar der Sed (,eref kerk dezer plaalae 18
V&lleen u,u.u.pJe met .IJne famlhe Dur H.nghp
m "6Ielacbap'uo den h"". Ju !Scboltz en i:ln
deren terugg,k ....rd e~ .. et er ntettegeMtaande
bet doorgaaD v.n vel. ",..derwaardllheden ten
ge ..ol"o van bet ru .. e weer eDI verfr...,bl Dit

Dl; 'R0EOE ItEGE~e
bebben de boer.n 10 ataat geateW Den aan ... ng
te makeu met bllt plooien on dese allen IIIn er
daD ook druk mee beLl;;

lE PIlYLl )1£11 \

vernielt de wlOgcrdcn alhier op ,.oodant~c .llle
da' er v. t d"n 00'0"'( nn I~ II nasen ><lg nIeU.
over:tal bllJVLl'

De rozlJnen-tentoonstelhng
('>I"A: aal (rl ,ra , )

W 'RU ~TF.lt Z8 ""!'RIL -De )aarlukllChe rot I
nen tentoonstelhDg werd be.lenmorgon ,Ihier ID

bet atadbuUI iebouden on goed vurtegcnwoor
d ,gtI Do lnllCbrlJvmgen III alle k I•• ""n waren
meer daD d.e van brlt YOl"lgeJaar Pr07.0n wer
den alo ..olgt loegekend

L I~~f ROZIJSF.S
Kla ..." I I' A Mara .. 2, i~ A P

Hamman 3 i4 J Rabte D,n 4 H lO. D de
Vo. Rah e I il 1011 (, Hamman

KI ...."" ~ 1 £' Plo ltoux J\[ontagn ~,t;Go de Vos Rab.e 3 £2 ICh! l, Uammnn 4 £1
IU. J J Uammlln I £I I' vr Maratl
K IlUIIIe3 I .1;6 A P IltImmen 2 .1:4 Il de

Voo Rab.e I ij lOs J Rab.e IJlD • il 10.
P W Mala,. 5 £1 J S )faral.

SPORT.

VOETBAL
E. S sn« WE I RFslDKNT

KllIlBI<IlLEY 19 \pr I -(Per t I, ~'n\3f.)-De
heer Roocoe I. ""k zen al. pret! <Ic'UtVllnde Rllj:bv
voetU&l un e Het sa z",," Deemt 0l I n 1den Mei
een aan.ang act tie Char.ty match

'C :.iTA A-DU de IUttlng Y&D bet rondgaaode
hof te 'C mtalA dleDden de volgende aai:en voor
recht"r Jon .... -Jllak ..mbl ... n i:after scbuldli
t.~vonden aan bloedachande mot &JIndocbter werd
tet vIer Jaren barden arbeid \ eroordeeld 8temm~r
werd onscbold.g beyonden aan .trafb:lren m'n
.Ia~ en ()nWageD !,cog Wll, stond beschnl hgd
vali moord d >eh wer I oUBChuldl~be ..ond ..D"0

ont~D !lIdunyelwa werd ollACbuldlg beWD
den aan de beaobuld'l{lDg van atrafbaren maD
.I,~ Nodut4!ha eD "d ..baDIDtl werden ook OD
schuldig bevonden aan een dergeliji:e betcbuldl

J obo bescboldigd vaD moord, werd echul
be 70DdeD aan ILratb.ren ID&nslaS,eo tot 9

maandeD barden arbeId yeroord .. ld Quebevon
atoDd belcbuldigd van otrafbareD maDIIlag maJlr
de .... k moetlt worden ultg8llteld daar een "liD
de getuIgeD af.ezlg wa.. D:lollo kreeg Il
maaDden barden arbe d wegeDs strafbareo man
.lag Mgodeh Tow Wngbt 'iJolukana,
George Mavelaegengge ~{bangt, 'SO&ltolt ~n
Charlea Rune wrrden IICbuldlg bevoDdeD &aD
Illbraak ODdlef.kl T m en Georg~ kregen 12
en de &lIderen III III uDdeli barden arbeid
~D1gtaelo .erd ocbuldlll bevonden aan .tra!
haren man~la~ en tot COlibooI" vao i I" uf
maanden harden llrbe.d vero .rdeeld Iluk ....,
MnllgwaJI \[atambeka DIO'':I1IOJlhk .. U"Iluta
en ltlb.t.cle beotchuld.gd vall moord ",érden on
..,huldlg bevondon en ODu.lagen 1tllueng je
S '1.lbel~Trukll, Koloso \ aDIa en Nooke: otoDden
"-'huIdlgd van .t.rafbaren manslag Mqueng'le
Tyuka eD 'Yanta werden lICltuld.g bevoDden .. 1t

strafuaren maualag en veroordc",ld tot 8 maan
I~n hlU'den arbeid D~ aDdere pnooDlel'1!.I.r
deo ..,baldlg beyondeo aao IlADrandll:tgen v~r
oordeeld tot een boete "au .1:10 of 6 maanden
b..rden arbeid .Maot&llllma atond I.ach~ldll(d
Yan moord J)aar de pn80Dler Diet recbt uo
het boofd IICbeente IIJO"erd bU voor gene..-
kUDdIg ondorwek aaDgebondeD paaina gaf
de recbter d"n JUry ODtalag cD llel dat er ....le
mitldaden ID bet distrikt gepleegd werd~n H
dacht cIas bet ooodig w ... DOgeeD
bof k mchten te St Jans ten eiDde de 0".
te ~ eli Ullltata te .. rIo..en ,au de .. le
.... Ii' ()OIiO • Wili r.IOIIa4.

A AII'QI!:1[O."
Apn1 28-Adeona, nD OotbcDbur:

VDTJIOIItD
April I8-A.,retttln. 0_ Ran%OO"

S8-Leul wei" naar Waln.ch baai.
t8-Aruodel euu.-, _ KDgeIand
n-a-ta. UUl' de kut.
II-A_' _ de i:lIIt.
Je la .... _la""

fk08 H .ZIJSES
Kwse ~ 1 £IR J van Eoden MODtagu 2

£Il P le Roux Montlll{u ~ £4 H I' le Roux
Muntagu H £' I). J S :\farlll" i> £1 0 d ..
"011 Rab.e
KI_e 5 ti I

" Il )!IX Montagu
Mo 1'7 1).1 10.
\ o. 1..1

KI ... c J var Eeden ~'olila u 2
£4 J lI ..mt:l~1I I £~ I); P I Honx Mon
!agu 4 il 10. J U.m "., I £1 II HammaD

A PIlamman 2 1: I'
1 il 1 I. J vao ~ e Ion
J H ,mman .iI D de

st I rASA!!

KluaeD 1 eD 8 I. elk geval .ord de tweede
Pll)a .. nbeYOleD&:InJ en G Hammau

KIau<t 13 Slechts e.ue IOzond.lI:1en goen
prilS werd tooiek.url

De beoordeelaarK w~ron dol hoor<n T LewIs
J Jeffrev W HIli eli de comill led ..n <le hoe
ren J D Hugo Pdul B ,.man en De Vtlhe ...
HRrrlll Er waren guene r~pport6ur6 Icoen
w""NIJg

BRIEVE~nus
Welgeme. I Illlt, eh ,tcrk u t t€~ n eli

pll"r brO\nI.. ekte "'P kielIl" to C.I.t".. ",k
"ch"nt I I l.eI II te n•.,.,hchO\ppelllc lt" nd
Je.:e". elIkandidaat voor parlemen tarre ho~ uur.
W I achlell bet beter de en bflef DIet lo r ublt
cetJreu

KAA1'lfUO

AA.NDEELENMARKT
IOIIAS!ti K~n[;no

2 I I --( I cr telegraaJ )-)I.rk' 'v l.;I; 'T

\ crk >Ol -A~",,,,, M nm 16. I" k IJl 'lo lIJ
lIanlp' I • I non. 210 Ult... Ik<lp•• " lol (I"r
donI' :\821 ff me ~)S'~..\: Leeu wp'.)" ,'1 \., Mha
mer Kalt.. •• W.t lJe,. j)8 2'" 6d ell...l•• ~1.!lJ

\\ I hebben t.ee hne?e'l u.t Koopman.lon
tem ontyangen baodelende oYer den heer 'Il
P Cl_ en nIet over zin IICh.,!",n In (I •

L",uJ YaD12 dezer Zulke penoonlUIllti!Itukken
kunDeo Diet WOrdoDopgeDomen

!30Il F.F.PVAARTBERIOUTU.

t IT ALLAIlAIIAD(Engelocb IndJ~) wordt ~n
110mber ge ....1 berich' Een lUIIb!'enaar 10 de
buurt. die zich onder d. be ..oli:tngJl'lIlr onJ>Qpll
lair ba.J g on",kt, "erd door d. i4JalMie.... ge
grepen ID ,"n b Hl Opge.lot6D ed {.oe•• ~en
zu bet bUil III hr UI i De be.olklDg v:m be' "'"p
.. bet ruat'l! _aan. Acht -::;:'il~w~eDl
IMidlplWlUilMillwr doo4 ,.. I

(U-..... Gew... 111

oe beer Tbomu Wood .. IGejII8lat.en ...
_ apotbeIrcrr.R de Kolooue ." '" ..,,__

Een bIJl ter ........... tie ..... de Itu-w.
_ wordt 10 de Oard;&e IlI'pablic8:ld.

De kieldn. """ ~ __ de ~~_Ifój
wet ..,... ..eidk..-scIuIpfeD 1tO. 1 J,
cliltrikt QIMQ8tOW'D, al lp .. lIdU
'riDden.

De ed. heer Van lUUJD.
l}etmilrlstene.

, Vanrbijmtdorp rT April 18te
.A_ da BditMr

MD~ -Wat ft &oei! wordftt 'f'UI
!.Dd till ona ICbalk ala de Rh....._,,_-"_

.u hét ~er kabinel lanpl' a&D bel
aken bIjven IDU-? Ur .... de
ter yoontpellen Teu ...... '" "__ UIJlr
nIBnW1lbbtdeft dat de preD.. er d... ,", ... __ 1IIi
lOQler ..erbltif te ~Ua
plaat. ..... te Newlanda, een
&lgBte plei:bn In den OIU.~M=,:=&:~C=Zal de goovemeur m be,
_11I.u WODeO"_"a.n &ban. il,
pnchtlg' 0 _ dl' oad _u_&
denbaal .. I ~nljjk toYal ... andillftd
wordeu OlD niitI· 'den Illeoweten
bouwd le.ordeP ea ... NI
sal hei !dtet8ll? ur heb ..erIeclt-n jaar
neeUetrtie JPIII!!"IhD - &!i.
ErillvilIe. ~ ~

_ik t.UII_1.~
ha de .. boe_
...... .,.ad It, _ ........

............ dOl_ verudenq koan ll8br

..an den i:aiJt TIIIl deo lOII"enMUr WUI'
man VII!! auu.tand en Rag Iran en .... ID
een kOneD tijd 1111' -. vlNDderen ftIl
eD .. _lom Komt .... Itte' letterIUIr VUl
millioen OOrlOPOChiJr promle!' ?
T_eedeaa, behah'e d.... OIlDoochgeaMP"!

beeft de Bhod. of .r-b..premier oor ~
and ..... cJii:b pIllen die sart hO moet hei ,.,..
I.ment .lii:lren bou Je en lIIatije i
100 D~ dan oDtblndt dI, lIfOOle mlJoIJ.r ~
p&rIOIDeDt Brut.al pn &eer UlanhafU,. IIW
waar' HU m~lll(t .tch meer recbl<>Dun daft
de i:elHl' van Roeland doende ~n"".",
dill v .11te yert..goen.. oordlgen naar wllle-..

Derden. .H! m... kt bem &00 manbafti(" ~
h"t DIet de ruke Bbode., die achter IUn ~
.tnt?

\ .erd.ol nil .. ti het parlemenl OtItblnd.n ..
w.. rom 9 LI bet nu niet reect. bekencJ ut er
bard g.w.rkt .ordt., on geecbiedt 1III1i:1niet alt
eeo ..olalagen bewIJI 0tII meer Bhod.-_ .....
met d. gene .. l" elelme ID tei:rugen t=
Dlot 1'8tICl. ID NamainralUld begonD8ll ?
de r"ieeMn" "r In de meerderheicilD het
m.nt k .erllrug~n waar ....D de prem_ .let
IICblen liD reedt ".rlei:erd 1& dan bllJh 1111 ..
li J.ren vOlI'll op de It_n~ En wat "01(& du ,
De Cunatantl& bUIZen worden b.rbouwd,.
milliOl'n ponden .oor bet oorlotpachlp ~
geptl_rd. de verrotte nulawlyo.~
wordt oyergonomen (het dunn~ eind VUl cw
wigge III reeds dour de .temmen ftII ~....
leden met de l:mt".'e UUtog IUII""Iagen CIUI W
trelOverkeer op deo Innd. kOflten en yeraJllwoef+
dlUg 0"" te Denren ) nhodl"lla wordt aan on4
Koiolie geal n61le,d het mlnderbem,,~
nn den pronIl"" r re h.trlbuhe ftII _telt! .....
er ook Yinchlll! .Io"r due "Iln .leebla d.'loet
i:el;! zond.r do 01""'1' "n.,JI"1J t .... , ~
ID het boo~,.,1 u. kltnueu "inden die lIart ..
"" _"d.,~" '01'.......:sZieD om bet Ino"l'" • le I:"bnlllrell teB
alle onno.)(hg .. UItg. en te b.no.nen_
gen m.' wort,,1 eL hic Uit te rui:ken, CJaa
ItlI&t er ""eD Yroea Uuch waar die III
IreIUi:t! .... nd ..fUItlgeen self.tandige _ ..
vindeu t On. Tolk kan echter OP ". • ~
achoeoen rekeneD eli Ik "."roe" olllhr a.
nleo.e ledeft ook ~mllChoenen II&D te t .... -1
Ii: ..cnoo.k all" lu'eek. ar ..n de,e mijoe ~

.pellwgen gued 1<1"",wa,, n ~" de tIJd der ~~

..uiIing af w .. achten, ....n f1nd~ ben te o~
geD dat ""n alaat.rnan dmi"!' ~!!r vooral' t
&len eD nt"t lIa lat 1<11 .......t. gebeurd aDa. l1l\I
verb"u:,t1 III I 'n On. La",l te &lOnd.t ik .a ....
de ware A {rluande.. bulp ter 'tI'a&I'IchtawittJl
tegen Jlbod.. en Illn aarduaft~" IrriIIJ """""~
de MukkoD "U de h_. J D Jj B~
F PBowan D Joubert, PJCill.., DL,
W... ""I., welk. b... ren _t IaDIlJIOI

rnlt.erllii: voor deD dae i:_ 0. lIriet ...
dl. Krige "In paledoft .... -0 al. Iroadat
MU oen Yelm""'lde 1,..1 eD "la IIln blU"e t
Uit een y"raf "..J-ren land Recht 100 IL.
gU hubt ala een OodallWl nwe plialt. r~
de buum IIlblaaen a. band"" dDIIO ......
ge .. _ben '" .,rom "I,,".n de a~DftIIii.
kankn lOO ahI' Voc.r chna_ 18 .. troa\ ...
tijd om te spreken en een tijd om te .wp.~
LIjdom te arrei:en en te wureobuwuu -*'
• bled_ '1'1 or de elektie nn ledea "- laet
lf"rhu'~ Dil de "lektie moel _ :=
en IblIWllIend de laate" die oas 0
<ulleD .ord"" dragen I

WIl i:unDeo de Afnknnder leden dia pr <-
""wd hoi>ben bot Bbodeto IDln,~krne op d. ka+
"""A le bondeD DIet nrll"t"n eh ..erge'Nllj ~
Lull~n l.t8r de .range "lichten moeten ,...~
k"n WprlAll 'IJ de ooruak IlIJU ZIt:ebv',
t.rooodelt Afrtl .....udt .. eli mede landp_"'~
IS I" t D,..t hst OOOIIllmen yan deu ",-rHI't
~l'nur"aI het pu'1"meut .. ontbillden lIKt be~
d • I een .heolDte mtclderheld te krjlleu ••
m~L het parlement te 8pe1cJa gelijk de ka, ...
d~ ruu... Ootwaai:t wordt .akk .. III ~
• M ruwe recbteD tn voorrecbten. Het ~!'~
lt lut VAn bet noorden, IIOOw.lln zuid AhU.
ai. III v.uror" (Jer I 14) een wreed ..OIk (J.
r, .! I) I.teu dc pred,i:anteu en alle ch .....
,,< U ,h3 belang atellen jn de wel ..aart 'f'UI .......
..n , Ik ..n kerlt te _en werkeD en .tr;~
ett 1"'00 Wil on. "l)(Jr den H...,.. ~
lrg..n d.n lal de Rhnd. partil op df!1l du nr ....
onl met Ycrruogen (J~r I 19) de I1U111' ......
Dltbelpen elll

U bU voorbu t dan keutle ..oor d. Opll&lll'
u ,.c. noem ii: mil

Met~ht!nl!'
U. toegen~n d.enaar en vnend,

l' il 1.111 BIIJJ)I
P" 7..eg b'IvoorbMld 'U Inii"en , ...

Rb J loo",,,"r POl .oor Namalrwaland In In pl.atttl
<aD le onn ,.b Lte beeren MemllllUl eb Mol&eDq
en .1 J rredlk~ntel! on de Afrikaanden werken
hand ruln bau I t .. &ameli eo Irrllgeu In de lrieII.
afdoeh .~"n tall Clanwtlham l'lketberg en MaJ.
meabur, 4 .. n onten kallt lAbd een aan ....
van t • .., I.....en JDdie afd ... hngen euJ&()()YOClrtf
ooi: In "n J""" d"lrtkten waardoor bet Rhod ..
mlOiater.e t~kur."'l<>ld r.1 worden ED da,
kan en .,,1 g ""hietl"n al. Wil een.,eailld cjju eta
l&IDeDW'l-ken";lil mlJ".n kan, aal bet niet. ou$O
bre!ren

PBvll.
~~~~

Open bnef over de Brand-
ziektewet.

MUlle "'''}tI,len linDen w e,nll:" dagen zal
het parl"III~llt ""rgadenm e.. !J.. , I. nu m_r
dAD tlld IUtheu 1(11 Wilt Yerl... , word.,n •• a
de tyrannlloClt~ I..~l. ~r Ullroetf!ltdC "odl-agelllt ..,
onreelelt'Jk.. oei•• 'I 'eroJOr~nde I!'eld YeMJlOl
send. lIebaate Lr.n.I"-kte .. ,,, en baar te her-
roepen "olgenl !!,Te.o bEo"'Ult delJ Jl bet n•
tijd .. >0&1. nooit wvorl.lo De .et beeft Da
baar t.eeJan~e proef doorgestaan ~olgeDl v.,.
lanceD ..an ""t b....ndlleltte mmllItene ..:Ivo-
uten dukten eD kamen "a~ i:oopbaodel.
Vele WoJ lenaatnd. p~euI.Yen liJn m'"
van drn t Id ..ol brandllekte Wie aal DUOU"-
Iteullen dAt du brAUdJltelttll.ct oorsaak II t'IdI
de du,. ldoon en dUisend"" adrapen die ver.
moord ""0 door de .et daar de '-r Diet ka~
treltlt ..u op Ilin tijd door tlfuocte of and.I'SItOl~
Wie al nog het ""lI' IIlurten daar het 0""
hot, 1&1~"J.,..n ~er:leyeD en 11.. 1re1". gt'11I kt IJj;>
door o"..rmatlgc oU4Jtllll" gOO w""I1"" IIU tol "'"
dippon?

Af ,ne heenm IDen h....ft nil _ II' uwen
w6!.g1:Ytlnd.... rad dl, un DW ."'UI mogelUIr,
EIlI g.... 1g ge.en ZOO n,... .<>!aaM IIr
Gonion a ~~b aal hU bem spoedig op het
land beroejl8n wann r 1111 een tweede i:anla
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..:bnldlgll ""0 Laten wjl no;' "oor "'JM ..

.Itool! o"t wenden tot de 1T1II1r KItne
broede"r li: _eef mn ID It>rndetl II.
dl8nllti:llooht sal op 11... lteen wadit..u
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