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N'IJVERHEIO.

Leest dit liet ...... t. 'tZal.
houd te l-tudeeren.

MORRISON lt, CO., pw.
Versoeken u om hunne Prachtige Ven __ L..
Nieuwe Winter Goederen te komen 11' 1SJ)~kt_Mi.
,X T IJ bi~lln n beste w:\IIrde tegen .~e~te ~~
Il' in D;lUlf>ll Capes, .Ja.eke .... .Mantels. Wnle~,

Costunms, '1',,1>I,., rtll. Mei~jes Dressen, aUe J{~

1I')6Ilj"", 11"',,"I:Jl~.g'lW"R. On.l .. rklt>e.ling. Cnrsefkln.
Handseboeneu, Kousenwnar, Wollen Tjalies, BlollJllell,
Drel'Io.N'JtieMn. Casbmires. KOIubul'zen. }t'lafl8l1uu,QIillti.>
Gordijnen, Tafpl·lakenM,-Bed,Itl-!akenll, enz. ..' ,

Horrooksefl AL Calico, 32 duim 1Oj'J, 36 duim llIt
per IJtuk van 36 ,.da.

:I Per Cent. toegeIJtaan op alle maand.llijbche
kllruogen. Send. uw OMor direkt aan

IOUlSOI t Co., Plein Stru~ laapltad.
!JEEL tS9.-i'o 6,590.1 •..K tt A Ps'l'Al.) DLN., - \... .,.

..". ~:<:l~.!:>"'"Oe Kol,onialeJB
~ ,,~;tL-.~ BEP

Verkoopingvan vier-Waterplaatsen, :m:~=>;mzels. D. E~'i!==-M~B:;:"':t:leelh~ "'",:
Vaatwerk, Vee, en Losse Goederen, : ~ den in de StMszaaJ teWOB.CEST.ER, op Woenadag, 4 .ei, aaust.,en half 11 uur 's 'morgens, ten einde

~p,<Woensdag,j:4 Mei, (a) Het Rapport van Direktenren, en

ZV LL E It .:. , Efl~~ . Ezela (b} Ve St.at llekeniDg voor het afgeloopen jaar, eindigende 81
. '. :p'Obtietl.~ ~ht te. ' Kaart, 1898 te ontvan~n. .
"'1 ........ S.....:. IJ!'!' k (c) Nieuwe Diréktenl'erl WldH&ia·ind&pl8át8wn de.heeren p~J.-.an
A apmll&WJ 'WIIoW8o{!:, '.48) omen der M.ertre,,·P. L.le Roux. en G. S. Wolvaardt, die aftreden' vol-
van de' Molteno KoolTelden, zijn gens Act.e van Overeenkomst.

P van 4 tot 6 jaren oUd,' groot, sterk.niet in goede conditie, lallen paren, en (cl) Auditeuren te kiezen in de plaats van vaD de heeren F. Linden-
geschikt voor dadëli)'k gebruik. berg, en T. Boos, die echter herkiesbaar zijn.

(e) Voor algemeene bezigheid.
PETRUS :M.ALHERBE. Voor de Direktie,

A. B. De Villiers & Co., Afsl&ger8.

vAN

Markt

LItL
SOMERSET WEST.

BELANGRIJKE
Publieke. Verkooping

DB oDderget.eekende behoorlijk gelaat 'door den ~ P. -+ Goosen, lal
op de plaats verkoopen te ' . ·ff'l,.

':':'alt1.h.c»e~,
Tusschen . Stellenbosch

Zeer Kostbaar LeJende HaJe,
IN

Losse Goederen. en
-op-

DE Heer il. G. HENDRIKSZ, ZIJD

I'Iaats Brinksburg, te
Laatste Gift, aan Sir J .\.YES SIYE-
WRIGHT uit de hand Terkocht heb-
bende, heeft de ondergeteekenden
geautoriseerd" publiek te verkoepen
op de Plaats zelve

OP

WOENSDAG,4 MEI, 1898,
O).{ 10 {Jl' lt V.M.

a De kostbare plaatsen, Zorgvliet en Kl~élegen, tezamen met een stuk
Kroonland onlangs dool' den verko 'per verkregen, in hun -gehoel
ti32 morgen groot (in de onmiddelljke nabijheid der Drakenstein
plaatsen van den Ed. t.'. J. UhOJ,'S,) die onderverdeeld en als
volgt zullen worden verkocht:-
1. Het Woc:>nhuis,met omtrent 100 IDnrgen grond. Daarop zijn 2

groote Woonhuizen, Stal, Wagenhuis, gn .ote Eikebosschen en Boom-
gaarden.

, II. Lot A, omtrent 120 mortren grond, met Woonhuis en grooten
Wijn Kelder. Hierop zijn er :)U,UOO Amerikaanscho Wijnstokken en
omtrent 1,U00 Vruchrboomen,

en zwaar, III. Lot B, omtrent 13;') morgen grond, iuet, Bedienden Cottaze er
voor den op. Er zijn groote Vrucht Plantaces. o

IV. ~t C, omtrent 23i ..1l1~l'gen grond, . annex de ,plaats dor
Gebroedels Havers. Hierop zIJn 2U,UOO Amerikaausche WIjnstokken
en duizonde Vruchtbocmen.

en Per- Alle de b(,Y~ngenoemde plaatsen hebben .','n onbeperkte Water-
voorraad, en de r ; rond is het allervruchtbaarste in het Distrikt. '

Alg Wijn, \ .ucht en Roomerij Plaatsen, stalin deze eigendommen
ongeëvenaard.

Bene gelegenheid zal aan koopers worden geg()ren Olll het geheel
van bovengenoemd Eigendom in ~én BLOK tt, verkrijgen.
i. LEVENDE HAVE EN BOBRDEltlJGERBEDSCHAP.-4 Paar-

den, 6 Muilen, 12 Koeien. lOu Varkens, 200 Bokken .
2 Wagens, 2 Open en 2 Kapkarren op Veeren, 1 span Voor Tuigen,

4, Ploegen (Oliver & Howard), 2 Cultivators, 1 lot Baksteen Vorms,
Graven, Pikken, 1 lot Palen, 1 lot Pompoenen, lOOmudden Patatas, 100
mudden Eikels, .j, mudden Hooncn.
c- Het gewone assortiment Huisraad, enz.
J. Voor rekening van den Ed. M. L. Keethling :--ty. Stukvaten, 24 Kui-

pen, een ~root, aantal Okshoofden, Vaten, W~npompen, Emruer8
Mandjes, en een hoeveelheid ander KddergL'l·ee~chap.

, \PAUL D. CLUVER, \A,fslager.

WOENSDAG, 4 MEI 1898
1 Paar extra goede Karpaarden
J Merries, Jong, op de plaats aan-

g~teeld, waarvan 2 mak geleerd
zIJn

14 Trekbeesten, groot
extra vet en goed
Slachter

3 Melk Koeien
Extra vette Varkens

Bokken
15

100 ,. "
sische Schapen

:! Kapkarren op veeren, bijna
nieuw

1 Schotschkar do.
I Op€TIKar do. do.
I Extra Goede Wagen
..1 Llo\"(18 Schoffel Machines
1'10t'g~n~ Eggen, Graven, Verken,

Pikk.en, Manden, enz., enz.
Vl ...a"~erk :-a18 Stuk-

vaten, Kuipen, B~lil!B,. Wijnpomp,
Leggers, Pijpeu, v lootjes, Kelder-
gereedsch ap, enz., enz.

3 EcrsWidl\8 Kranen, 1 lot Wagen-
:makershout:. '
Hui.raad :-Het ge-

"'\In)neassortin'ent V 001'-, Eet-, ZIt·,
en Slaapkamer .Meubelen, als Klee-
derkasten. Ledekanten, Stoelen, Aan-
zet en andere Tafeld, Spiegels, Tapij-
ten, Schilden jen, Glas, Aardewerk en
KeukengeY'{''Odschap.
• Eilidelijk :-2:) Leg:,;rrs
.Wijn en :2 Ltl;;gers Bramlewijn, en
wat verder ten verkoop zal worden
QlaIlgeboden.

Yerkooplng te beginnen om tO nnr i.m.
p, J, BOS1LlN & WON, .uslILgers.

Sl.6Uenboscb, 14 April 1898.

do.
do,
do,

Stellenbosch, 16 April, 1898.

DISTRIKT HANOVER.
PUBLIEKE VEBKOOPI~G.

DE ondergeteekende daartoe gela$t door den heer P. D. IJ\! TOIT ,Jr.'
zal publiek opveilen op het

Plein, te Hanover,
VVoreester. ten 10 ure v.m. opV d ZATERDAG, den 14den :MEI, 1898.

Kostba,,'tr astgoe De Huur voor twee jaren, van af den 14den Mei, l8D8, van een
gedeelte. van de welbekende plaats Wa.oh't~een- Bee'tje,

Uit de hanCte koop. distrikt Hanover, grootomtrent2,000 morgen,nunsWns. Op (htgededte
van ,Vacht- een- Beetje, dat verbuurd zal worden, s~n een groot en
gerieflijk Woonhuis, Stallen, Wagenhuis, en Buitenkamers, 3 Kralen, cene
Wijngaard van 1,;')00 stokken, en eene groote Boomgaard, bev~ttende 1::
verscheidene soorten vruchten. Het Veld IS extra goed, en UJtmllnteml
voor allerlei vee, groot en klein, bestaande uit Brak. GrafI, Karroo en
.({opjesveld; er is een groo. dam op den ~rond, ~n water en landerijen
'fOOr 1:) mudden zaad. De geheele plaats iS omhemd, en de heer vu TOIT
onderneemt eene heining op te zetten om den verhuurden grond van zijn
deel af te sluiten.

Indien eenigeen ue plaats wenscht te inspectoorcn kan hij elf op
Elliot ~iding, 10 minuten rijdcns van de plaats., óf op De Aar Statie, iO
minuten rijdens van de plaats, met den trein komen.

• De p],aats is bekend als e<:'nvan de beste in dit distrikt, en Huurders
hebben nu eene bijzondere kans.

DE heer J. }:' de Wet, "hans woon-
achtig in, hl't Di"tr;\d Caledon,

hil.-dtzijn Kos t lmar Va_.;t~():'d ~elegerr
te W()RCE~'l 'EH, te koop lUW. IJlt
Firrenoom i~" !lCfJl'11 !Deen del' \'oor-

~ r"') • ,- .-,

naams te strati \!l van \v orcester en
nabij de SpOOl ~.veg-.~tatie, .bestaan.
de uit llt'll' apa.",;o wQI.'uhUlzen met
versc heiuL'ne Ir.li lir-b merg, thans
~ene huur opbre-.1gende van .£13

. 10il. per III<¥illll, behalve den tUID-
grond eraan gelegtR . ,

Het IS nitstekenc..' geschikt voor
het drij~('l~ van et', 'lig soort, vaIl
hnndel, l'nz.

Vour ....nlrre hl iwnderheden
doe men aanzoek }jij lk, ondergetee '
kenden,

B. de VILLIERS, Afslager.
HaDover, 18 April, 1898.

ONS PARLEMENT, 1898.LI~DE;';BEl{(? ...\ Co.,

AANGEMOEDIGD door de ondersteuning die onze uitgave nn
een Hollandsche " Hanaard" van de jongste Parlement·

aire Sessio heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke uitgave,
voor de Su:!sie van 18!)t; uit te geven.

De inteekenaren van Ons Weekblad dienen el' op
te letten dat do bladzijden van O~. Weekblacl eedurende
de Sessie in ongebroken vo.lgorde w~rden aangeuommerd, en dat, aa!,' l
einde der ~sie een volledige bladWIjzer zal worden legeven, wodat d,.·
bewa.a.rdeI's ""U Ge Padementaire nummer~ yun On. Week-
blad tegelijk oen" Mansard:u zullen hebben,

Daar de oplaag g~'regeld moet l\'oroen naar het getal der IUID-
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurges~Jd, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag ,oor de bestelhng met
het aanzoek
Aan VAN DE SANDT DE I1LL1ERS & Co., Beper.,~

KAAPSTAD. I
Ge/ietJe hierncuns • te f.:inden de 80m vaiN ....·:8hillillgs, fn mij

d",an'()I)r per t te zenden, na afloU'p der Se88U, een 6remplaar
liall " Oxs P.-\.RLElllUiT,lB98,"

..k
GeadT688cerd aall~ : , ..

§ "" 1 •••• '1 II II II ••••

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

DE !lom \1\11 \'ijf cr' twintig pondel.'
stg. zal gl':";U\'l li 'wordt'll voor

oeen plan l'n ,peet! icallt.:lI door de
Bouw'('OUlml~."ll' ~Ol di!ekeunl, voor
de'IN. G, (;<meeDlt· :L' l'etl'li ....lll'r!!,•
O.v,~. BijWIl.J..rltl'll·1\ klllJll.'11(.lIj
!kil onuer!:t'~l·l';"'l.'lldl· ,urllLlll1ell wor·
den, a;m \\'ll'll i.;l·zq;du plannen en
"I'cciftcatii II \t1nnl'1l ze,; wekeu
moetl'n tocgezLlnden woruell.

W. ROBERT~O~,
Yoorzit ter Jer BOlllV Commissie.

Pétrllsburg,
llden .lIJnl 18%.

.Vul.lm..v' indien per lreiD 0{ \II Kaapot.ad, :a Indieu per I""'t;verWlad·
+Vul iD ,,.,.. Qf",." ol laat OIliAsevuW iIliill1l W Kaap!!tad nrlall8'i

r~'1IIill ~1tD WlI1' ell 114m.

ijn Maatschappij Te Huur of Te
TB

PORTERVI L~E::

--'

EBN Gerieflijk W
. daaraan gelege~

álakere en Smidswinkel,
daaras.ngele«en grond, ~lC1e
Brf .No ...5, Blok N .• groot
~ roedea,
•. Het eigendom ''f1Ul

Seh&lk ,Burger, en waar
Deer M.. Toeren een VO()rdMllQlll!

zigheid gedaan heeft als
maker en Smid. ,

Daar Porteville en 24 Rivieren ja' ,
de laatste jaren een vQornum'
st'mdpunt hebben ingenomen 0Dder'
de steden en distrikten in de We&-
telijke Provincie, is deze
kans de aandacht van Ir:oopers ea
huurders wel waardig.

Te bevragen bij den ondergetee-
kende. '

J. F. BRINKMAN,
Algemeen .Agent.. '.

Porterville, ~6 April 1898.

H. P. DU TOIT, SecretArie.
. W orcester, 14 April, 1898.

N.B.-De volgende heeren zijn genomineerd als Direkteuren:-P. J. van der
Merwe voor Goudinl, G. 8. Wolvaardt voor Montagu. en P. L. le Roux voor
Tulbagh,

Aandeelhoudera gelieven kennis te nemen dut het Aandeel Register zal geslo-
ten worden van af 20 April tot 20 Mei, beide dagen ingesloten. zoodat er in dat tijd.
perk geene aandeeien znllen worden overgemaakt.

60, Bxtra Vette Vllkens~
rlULLEN verkocht worden nit d~
/_j kraal van wijlen den heer hAAe
VAN AARDE, te Paarl, op

Donderdag, den áden Mei, 1898,
OM IJ URE PRECIES.

J. J. DE VILLIERS.
A. B. De Villiers &' Co., Afslagers.
Paarl, 29 April, 1898.

TE HUUR,
Een Prachtige Wijnpl&ats tt, .'
Paardenberg, MalmesblU'J'

afdeeling.
Dï'e Landbouw Gereedschappen en Machini-

rie behoeven, uehooren den grooten en
wel- uiteezochteu Voorraad van de onder-
geteekerlden te inspektcezen, waaronder zijn, lt E ondergeteekende niet langer

.. lJegoorig zijnde de boerderij
voort te zetten, heeft besloten zijn .
plaats Babylonsloren, PurdlDbef&, Ill .. · .
DUY lCde.ellng, te verhuren, geJegea
omtrent f'en uur rijdens tan 'Af
Malmesbury dorp.

De plaats bracht 95 Le~
Wijn en 7 t Leggers Brandewijn
voor het laatste jaargetij op, ~n'heeft
1,500 vruchtbocmen er op. Water·
is overvloedig.

Iemand die waarlijk eene voo~
treffelijke Plaats wenscht lje' TeIl-
zekeren, heeft nu een zeer, .
aangeboden kans.

Voor verdere bijsonderheden doe .
aanzoek bij

A. P. ZEEMAN"
Baby lonstoren,
P.O. Malm~bury.,.

Ransome's Howard's,
Departement yoor Publieke Werken,

AAN BOE'~[EESTERS.

EN

Amerikaansche Ploegen, Eggen, Land
Rolblokken, Koorn Molens, KafTENDERS worden gevraagd voor

het bouwen van addieioneele
accommodatie aan het Oude Somer-
set Hospitaal, Kaapstad.

'l'eekeningen, Speeifikatién en
Kontrakta-conditiën kunnen gezien
en verdere informatie verkrogen
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
(Iers voor toevoegin~en aan 't Oude
Somerset Hospitaal ' zullen worden
ontvangen door den Controleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot op
den middag vau Woensdag, 18 Mei,
l8DS.

Tenueraars moeten tor nakoming
van het Kontrakt twee bevredi·
gellde Borgen da'lfstellen. en zoo'~
danige Borgen moet.en den Tender
onderteekenen. .

De laag:!te of eenige 'Pender zal
niet noodzakelijk .worden aange-
nomen.

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

Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsohe Kookkachels. Ardeellngsraad, Barkly,~t, .

B••• BOSS&;CO• KENNISGEVING·

kaapstad. Sch utver~ooping.

TE worden wrkocht uit het Schut te
R0881~·nn.op den 18 M~I L~98, ID-

dien Ulet HOf'ger gelost :-1 ooi, rechter-
OOI' zwaluwstaart. halfmaan van achter.
linkeroor winkelhaak van VO<'1 I 1 ooi,
linkeroor fllomp, rechteroor htlfmuD.:;
voor; 1 hamel, rechteroo!: juJm~rI_:.· '. '
achter. halfmaan Toor. linkeroor h.um.aaá ' .
achter; I, lam, rechteroor ,stomp, liD.hlro.
oor zwa1uWlJt3art ; 1 laDl. recntoroor zwa-
lnwstaart. balfmaan van achter; 1 lam.
rechteroor l.walllwlitaarl. hIIlfmaau aellter, '
linktlroor winkelhaak voor; 1 lam. liD-
keroor zwaluwsta:\rt; 1 hmi, recbtel'OOr
7.WIlIu wO!laart, halfmaan achter, linkeroor
winkclltallk "oor; 1 laJll. rechterOor nra-
luw!!taart, half':lman achte.J";'L lam..linké ....
oor winkelhaak achter ;·llam. linkeroor,
stomp. rechteroor zwaluwstaart, IIneedje
van achter; I zwart varken, met biN en
wit poolen.

Co"
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

f, ADDERLEY E!{·DARLINGSTRATEN.

J. D. CARTvVRIGlri' &
H. 8-. GREAVES,

Architect
Departement voor Publieke Werken,

Caledon Plein, Kaapsta'::l,
27 April, 1~D8.

EET-, Ontbijt-, en:Theesemes, Toiletartikelen en a11e sooI1f'n A:ll"ie·
werk in groote ke\l7.e.

Hang- en Tafellampe\l, YJoc-rlampen YOilrdcYOIJf'Lólllll'r.Tafdme~f:lIl
eDfantasie~ artikelen en alle liuishoud-ll,,::,tlt: ,~dl"" 1.

Verzilverde en Fantasie Goederen. ~e,"cJI i;~\'oul' !'i'Illll\' ,of Yerp:lr.
dagspresenten een Specialiteit. .Tuist ontv;!,llgUQ t';::l I.LJing Vóln hun
.peciale Port ..

"VICTORIAN 'VATER-'\~HITE OIt,"
:u 150°(t VUURPROEr,
PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN r.:A..~N.

DE BESTE OLIE Hi DB illRKT. DiYisional Council, Barkly But.

Departement 'Gor P,nblieke Werken.

1'ENDERS wo~en gevraagd
voor het bouwen yun addi-

tioneelo accomodatie aim de Volun-
tier Drill Zaal, K'lflpstad.

Tookeningen, Specifikatit;n en
KontraktB-oonditiën kunnen gezien
en verdere informatie verkregen
worden ten kantore van den Onder-
get.eekende. ,

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
ders voor toevoegingen aan Drill-
zaal;' zullen .door den Controleur
en Auditeur-g~er~, Kaapstad,
word<:J.l.Q..ntvang~ri'tOéop den mid-
dag VUil D,insdag. 10 Mei, 1898.

Tenders mooten twee bevredigen-
de borgen ter nakoming VIJ.n het
Kontrakt; voorzien, en zoodanige
Borgen moeten den Tender onder-
teekenen, ,

Den laagsten of ~enigen Tender is
men niet gebonden. aan te nemen.

H. S. GREA VES,
Architect.

Departl'rnent ""nr Pllbliek~ Werken,
CaledalI Pie r., I~ll"psta,l,

:!7 April 1,~ "

IN

P. U. RTE~ •
Bch utmll8llt8r.

ROSlilynn, I;~ April 11,911.
_,-,------ -------

EXECUTEU RSK ~M ER, NOTICE.
Pound Sale.Voor de Ad.m1n1siratie van Boedels en E1fekten van ov.rledeD

Personen, Afwezigen, en anderen, als Executeuren, Agenten,
Trustees en. Administrateuren; de ;BeleggiJlg na JtaP1tale
Sommen onder Securiteit van Vast Eigendom. rf'O W I'Old out of tbe PonIld. at RQj.. .

.J. lyon, un tbc 28th MAy. 189*, if ..
previou81y l'elew<oo :-1 Ewe, right eM'
swallowtail. half moon behind, left eM'
square in (n)ll!; 1 Ew~. left ear atmap,'
rigbt ear half IIIOOll front; 1 Hamel. rifbt;
toa:', yolceskei lIoteh behind. balf mOODfl"Ollt,
left ear half mooo behiDd; 1 La.mb. rich$
ear stump, left ear swallowtail; 1 IAmb,
right cal' .wallowtall. hal! woon Jb.hiD4;
I Lamb, right ear .wa1lowtail, half 1IlOOII
behind, left elLr 8<juarto in fl'01lt I IAmb,
left ear 8\\'a.lIowtH.ll; 1 IAmb, qght tu'
.wllilowtail, balf moon bebiDd, :left tu'
;,qtllire it: frolJt; 114mb,rightev._llo ••
tad, half moon behind; 1 Lamb~ I.ft .r
squilre bebwd; I Lamb, left ... ~
right ear swallowtail, SlIijtje· belaiDdi
1 tJia.cl.: Pig, blee, &nd wbite f~t .

P. H. STEU,

GEVESTlED IN 1838.
------------------

TEGENWOORDIGEAcrE GE!)CO~POREW BIJWETVA.i ,HET pm:un'r, 10.17, 1889

Kantorenz Hoek va.n,Adderloy- en. 'Wa.a.lst .....
(iNGANG ;WAAL.S7RAAT,)

KAAPSTAD.
• £27,000
- '£74,800

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds

Onderwijzeres I Benoodigd
orRECTEUREN:

Bolel" lli'cr J, H, HOFMEYR. Voor;r.itIN, E'ell'U h~T W .:'II.\RSII, (FirlDll Marab
Weied heer W. HIDDL'l\GH, L.L.D. en "o<lu)

Wcll'(l bePr ADRIA~ VA~ DER BUL,
(Firma Van der Bijl en Co.)

A. H. PETE E~, ~I.D. Onderwijzer

PouMmMter.
RosslynD.

13 April. 1898.OM Onderwij,: te g-even op eeo
Boerenplaats aan dne tot

zes kinderen, in het Engelsch en
Hollandsoh, tot bij Standard V,
met bijvoeging ,an Muziek en
Handwerk : moet lid wezen eener
Prot.estantsche Kerk.

Salaris £48 per jaar.
.Appli~aties vergezeld van. ge-

tUlgsc~n zullelIl ingewacht wor-
den. door. den ondergetAlekeude rot
25sten :Mei. i

WM. JACS •.rRINSWO,
, 'p.b. Rietfout~

via Wiab\nl Road. O.y .S.

--- ---- ".,_

C:;:-"7.ij die cle F.xecllt~lIn;kalllcr weu!'Cheon aan te 8tellAn als Executeuren. ~ed.
i'x.ecuteur"n, of and!lnly.lu~, g...ti,,\'t!n ben te IJenoemen en aan te at.ellen een'nludig alt
~ EJ:tliCutellndtaIDer" iIl K,l<lp!!tad. BEXOODlGD voor eene wijk-

school, twe~ uren van ~
dorp Lichu-nl:.ur~. Halaris, eert
honderd en_vijftig pondEn per jUl'.
Applicaties met gctu~l!chriften ..,
worden ingediend bij den onderge-
teeleende tot 15 Mei. achoolwerk te
beginnen met 1 JuL

~~~J)oTO~

-------------------
Aanzoeken om Leeningen. onder Securiteit van Vaat Eigendom.

legen Loopende Koers van Interest, worden da.ellJkl gedurende
3ezlgbcids-uren overwogen. --_ .._--
lE KAllEn. ADMINISTREERT IXSOLVENTE BOEDELS DOOB

HAAR SECRETARIS,
J. If. ~,·llOOS.Secretaris.
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Soliede KoIOllioQI·~emQokt8 EsscJtenhoufen 8lQQ~kQmer 88t., ee: IS': 0
D. I. & Co. richtea.de aapdacht op het feit dat alle artikelen door hen venaardigd door de Kaapsehe

Gouvemem~nls SPri9rwegen worden vervoerd Jagen 20 per cent minder dan In~evo.d
Huisraad. Dit biedl'~ngelwureld groot voordeel ~ on~ vele klanten door het g&D80be land, ~Ie. d~
hunne Orders in onze ~den te plaatsen deH groote venmndermg verzekeren. behalve vensekerd te • .cl» ..

VERTROUWBAAR HUISRAAD
GluuAKT VAN

Hout-Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
Koopen tegen lageren prljze dan ingevoerde Artikeln Tall InfflJ'ieure Icwaliteit. O. I. en eo... Ni.....
enorm Voorraad T&pijten; Llnoleams, Bedltld., Bedde,., BdugsellD, Porcoletlel _Iur, Electraplut .1 II1II Unifil.

GeUlustreerd Catalogus 8I'l Prijslijst gepost vrij op unuaag.

Vertoon kamers : 'C,Lanqemarkt Straal Fabriek~dn Pakhuis: Bamok-en Boom Stnden..
~ »Sa,a,p_i;a,d..

'LLOYDS'
a·ER'MOTOR"
'8Cilr1d .....oJ.:eD.._.

GEHEEL Yll STUL GILV1IJ%URD Il YOLTOOIIG, JOLIO.EI BESCUUTTEGEIIOEST,
8 ft., i2 ~., en 20 ,tt. lIel •• , met GEB1IJ~CEERD BmEGBIRE OF

VASTE lUS, lID 20 tot fOO YOet hoog.

sa
~

DlYlSlOHALCOUMCILB~RKLY EAST A.fdeelingsraad,Ba.rkly Oost
NOTJC~\

-----
KENNISGEVING.

TENDERS VOOR REPARATlE EN ON·
TENDEis POR BEPAlll>l AND MUNTE J.)ERHOU() V.L"i WJ::GEN.

N • NOL·: OF .ROADS. _.- k nd
.tU .... '['ENlJU8 auUeD duor deDood.! ..... t.ee ,e e

out~llopn worden \ol9 ve voot" middajj
op D,naclag. J() Hei, 1111181v~_be' ~ .. ,
eli in beboorlijku to.tandorengtm, ."0 na vol-
&ooi.ing er van, voor b"t onderboadlllD ID ~D .111-
k.1D beboorlijke. ,,-&and, tol tevredenheid ftD
deo weg lDoopoct.uer •• an de bier oudervenu~
SeeUee 'r1Ulwegeo. voo. till ,jjdpe~k ftn eell J.ar
VIUl ..f kellJliapviug 'PaD unneallng V1UI' teod4tr.
Tenderun Inwoen "OOI" e4ID ~ lIIo:er .. UI do

118S8{,odtt.8eat.i". \eode.en. lo u~d,,",o iead.r,
_MID de namen oPll9(l'll.eo worden, ftD lwee
1J0<Idu, en btoboor~jlLe borg8ll, goedlrekea~:~
word en doo. den Bud. vuo. ru. beboorl~tt
uitvoering van bé, kuotrakt Wat aal muulell ID-
gegaan wordeD. :oe borgen moeten hunne nlmeo ef! adr_~
YQU .. iehsel ..en op deo tcnru.r ochruveo, of 111
moeteD ""hlijveD aan den underget.eekende, dat
Ijl gewillig tijo als borgelI op te tredea, en de
kuntral<teo uo te guu. Op den oauolai ftII
olken Tender. moel.ell .t.II&II; _TfJIItler - W~.
De laagate of eenige tender niet .oodaakeliilt,
"arnomeu te wurden.

Behoorliike water op ..ang en dwan ..oreo
_ten gemaakt 00 onderhouden worden, Jaap
d. ".!loele leogtAI "lUI iedere s..cti~. V 0;)1" ver-
de. inlichtingen doe aan.oo..k bij deu. oDder-
t.eektlPd., bij wiena kantoor, vormeft ftD d.
kon~ kunDeD, .... kregen word"".

r[ENDERS ,.ill ~;:;:;-ed by th e unde",lgned
up so 9 a.m, oD!T,,-uy, 10 May. 1898, for

the remaking ..nd b(;nb';ng into thorougb and
proper order and tjepair, and after compleQoP
.maiu\aiui ... in llUoblthuroD«b order and repatr,
to the .. t.atJw:tioo: of tb .. Road loeptoctor, t.btt
.ndenuoutiODed ROtIda for the .pace or ierm
of oae yoar. from dilt" of Doiifica~ioo of aooupl;
__ ol Tender.

T ende"," can tende. for one 0' more sec-
Uo~' 8ilch Tunderer muAt .tate io bia Tender,
the oaw... of IY'O dficiIIIIt Sarelie. to I,.,
approved of by the Council, for th" due fullil·

. IIMIDt of tbe Contract, to be e nsered mlO. ,
Proposed Sureti..... must erther .tgn the"

_ on the Tender, or write to tho under-
oir-d thaI they ... t WIlling to beoome SurelJe.
and enter ioto the Ooutiact.

Teaden to be marked, ' Tenders for Boado.'.
The lo,,"ee ' or avy Tender pol DeotlSII&1"ily

IJOO8pted.
Proper catch water IUiIderOM Draioa, malt he

mode and main taioed, dong the w hole lengtb
of each Section.

For further particul&n apply to the under-
lligued, at "b""" oflice form. ol Conlract to be
lijrned, can aJaO be seen.

MAtN ROADS.

DORDRECHT MAL'" ROAD. SECTIONS
:I A...... D 4.

Sectioo 3 commenoing hom the low wator
mark of t.he· Zadelboom Spruit, 00 tbe fann
Doordrift, to the drifl at Help MWar.
00 tbe F&rOl ::lpittkop.

8ectic.n •• commencing from thence to the
w .. iern bJundary of tbe farm Wate.kloof.
the boundary line bet,.een tbe Barkly,~' and
Wodobouoe Di..iaioD&, all drifte r ..wDID( and
proution walla, CrON and catch waWlr draiua
IDclnded_ '

BELL BlVER MAlS ROAD, SECTIONS
3 A.:-lD 4.

Section 3. From the South l':astoro low water
mark of the Hpruit on the fvm " Tb .. Cave. "
to the Wettt.,m low water mark of the Ste.k
Spruit, 00 tb" farm M""h ...h's Ford.

SectioD 4, commencing from the low wa"".
mark of tb. Swrk Spruit on the farm'· Bel-
more ., and ending at tbe B....tern boundary of
the £;""1 "l,lao River." ali <.Irifta retaioil1l( aud
protection ....~Ib. crU"' and catch "f~r drain.
to be included. '

DE heer J an Hendrik
zijn aandeel in do

" Droogerug .. uit du
kocht hebbende, hooft de "'-mrrdl'lI'mlr:'1

teekenden relaat om op

Dins<faq, iOden unst J

alhier ep bpt Dorp Malq;teBbury, uit
hunne Vendukraal publiek. te ver·
koopen, 'de ondervolgende Levende
Hav.e en Boerderij :Gereedschap,
bestaande uit :-

I. Levende Have; als:
4 Eersteklasse Ezels
2 Kar Paarden
2 Paarden Merries
1 Rij en Trek Paard
4 Bees~ ,

60 YetI e Varkens
II. Boerderijgere~dsch'ap, als :
1 Bokwagen (zoo good als nieuw)
10penkar op Vceren
1WaterK&r
4 Twee halfautD8 Vaten
1 Lot ZwiDgels en Kettings
1 Dubbele-voor Ploeg
1 Enkele do. do.
1 Lot Gl1lven, Pikken, ens.
En wat verder zullen worden

voorgebra.1ht.

•

HOOFDWEGEN.

oD.DUCHT HOOfnwt.Ol Se:CTIE! 3 u 4.
Sectie 3, betrinoende nil af iaq-" ..ter, merk'

... n l....d"'boom 8pruit op de plaat'! Doordnft,
naar de Oritl t.e llelpmakaar, op de plaat.
Spitskop.

Sectie 4. beginneode nil daar, naar de Wl!lllte-
lijk .. greos op de plaats Waterkloof. de .dl81d
inp lijn tUIIIICheo de ,BarklyOoeI eo WodeboUM
afdeelingen, alle Driften, behoudinga eD l;le-
lobenniDga muren, dW&rI 811 opvang aloten ID-
piOteD,

BELL RIVIER HOOFDWEG,
SECTIES il EN 4.

s..clie 3. '(au. af h<tt Zuidoostelijke laag-
water merk vau da Spruit op de plaat.·' The
Cu ....." nllar het Weat.elijke laag water merk
van de Hterk 8pruil. op de plaat. MOIIhceh'.
Ford. .
Soeti e 4. bellinnende YaO het laag water merk

op de Sr.,rk Hpruit, up de, plaatll .• Delmore,"
eli endigeude op dd OOIItehJku g.ena der plaat.
.. G IIUI Ri vier,' ..Il" driften, beboudwgo eo
~benning. mllnlD. dwan 6II 0PY&D8 aloteu.
i08""loleo.

BELL RIVIER HOOFDWEG.
8t:CTIE :l.

Yoor hat oprichten van een bescbermings-
muur bij de utl,graving op Rébtol. Kloof. vaD

de C".p. naar de eerste draai van deu top YaO

!(cnll"w<.le Ultqt"llving, UI' <.Ien Heuvel, van niot
mlUJtr lInn dne (3) v,,",, hoog. eo .nlet nunder
J~n LWC~ (:.1) "'><lt wijd. Dc heer C.
vali rlctzclI L.A,B. of ot" weg-iu.p"kw.ur. zal
h"t ... rl< ....nwij.en. eli all .. hijw!>fl"rbeden ,ow-
!.reDt hel opricbten daarvan 8"vllo.

TAKWEGEN.

J. H. BASSON.
J. W. Moorreesjr. & Oo.,

Afslagers.
Vendu-Kantoor,

Malmoobury, April ~9, ]898.

Sn:,," 8I"Rl"IT TAKWEo, S,:I"'I': :I, be-
ginll"ndo van af d .. onft VMI J" Stetk Spru,t
op OtJ plAAtft .. .\o{'JJrOtlc," de t.... ~~ .. ~~ ,tnft van
Brva.dfurd, \'[lU daar Il~ de t'!Jht3Hhngtl.lijli vau
\\'J<CJl :\"0.4 cll ~:"I' de plaat. '·KuÏ!lhton," <.le
vO'''.lIcotdde ,·"rI.ggill~ 0l' <.le 1'1... 111 •. (Hen
""'rry .. tn!; •• lutell. alsuok &lIe dnf""n, behou.
LJ I1Ig_ en beschennings muren, dwan eo opvang
.Ioteo, illg",'oleo.

Uw weg.iosi>"kleur zal aanduidelI eli all .. bij-
iIOn<.lerb,~len omt ....nl d" ..oo'gCllwlde v"rh,gging
YOOrr.ieD.

ZeeR 8V~~~~7IE. ~ ~.KWFl
lu:gll11Jt!nofl \:an wa.."lr Utt ...·u'~.·n Le (t' Jyaff \"er·
lh.·tdeo, tHt, bij de v~nlt:chflg der 'Ilurdaktt!
ert lIon'l:neAlkloof we","II, op du pi' Lt!" V&l"
or H""lth," all" drift.~o, buhoudin" ~n be-
I\Cbermlllgsmuren, dwuns cu <Ip"anl> IIiotell, IU'

ge.lotcn,

GOED EN
BELLRIYE.R MAr:\" ROAD, SECTION 2.

Po. the eonstrucnou ot a protectiou wall
at the culling ou Rebels Kloof. from the Gap
to the til'l!t turn from tbc top of the said
cuUing on tbe hrll, of uol I""" tball tbr~" (3)
feet in hei~bL, and uot I""" &hall two (:.I)
feet wide. Mr. C, van PletwIl, lI.D.C, ur tbe
Road Inspector, WIU point ont tb .. ,wu.k and
furuiah all particulars &8 to couatrucllon.

lUPSCHE GOUYERJEIEITS SPOQRWEGEI.
Tenders voor Zuid A1r1ka&nsche Steenkool.
'-rENDERS wordeo gevraagd voor hilt .,oor-

. zien, óf iD ·t gebeel ~f gedeeltelijko.-
wijze. vau I :!.'WJO ton vnn :.!.UOO Ibs. ""r ton
Zu.d Afnltaan.cbo Stoom Kool. vlln af' en I(e-
durend" de n..wudon Joui tot Deceml.a~, l~lI!.

Dc Koul moot met hao<.l ge.ortee.d. beechut,
pa. "i! oell drui8 mijn !1e~ruv"u. benijd "an
.chilfenn~. kieID·kool, vUIIDl~ of vr"emde be·
.toUlrideeloll zijn, IJII moet \"I',M afl~ve.ing uiet
ge.tapeld t.jn ~ew"e8t (te,,"ij mot de t.o... tem-
miul{ \'all hut Departement, bllngende ~e aao-
kom.t van truck. voor lading) en IIlI onderwor-
pen zijn alW de goedkenrint( vlln d~o lloofd
Lokumotief Superinteudent of andereo Be-
amblc b"hroOrlijk door de Kallj)6Che Reg<M!riog
daartoe a"n!(".t .. ld.

Afle~crini'! moet gellChiooon door middel vao
Spoorweg Truck. in bet Ka"l'lICb.. Gouverne-
ment. Spoor.cg Station naa..1 aau de Kontrak·
teun wijn. Wogen66 ton p"r da!,!, begiDnende
van af den l.wlI dag van JIIl1i »!~IIj. mot ge-
regel,h, afle"crlngen van liG tOil op eiken week-
dag <.I""""., totdal de !loh .... l.. hoev~lh"id afp·
I..verd i•.

Tende'M", mO<lt;,n ""n<lu',I"o uit welke mijn
of mijnen ,I. Kuol i'!"hail:l<.I,...1 worden.

Tenrlcr,\·orOl,o., Koutrnkt~-(',onditi~n ~n allo
andertJ hijJtmdt:!rbodfIJD kUIJUCIl wotJon \'l!rln~-
gcn aao de Spoorwe!: M"lfdzijn Kantoren. Kaap-
.u..\. Port Elizabeth en Uo..t LOllden. of van
den Onde'1l"teekend".

Venegelde wnden, ~erichl "an den Contro-
Icur en Audil>8ur·Generaal. Kaap.tnd. en ge-
merl<t buitenop ,. Tend~r vorlr Zuid Afrikanu·
.ebe Stoom Kool" 'ull,," wo ...I... , on hangen tol
"p den middag van Donderdag l:l 1\Iui, 18~i!,

De laagste of eenil(e t"Gder niet nuudzakolijk
ann le nemen. en het D~p"rtoment hehoudt voor
zicbzelf btlt __ .ht bet gebeel of eeni,g gedeelte
de. hoeTeelhed8n voor setclJ(l"r<.l, Gan «1 Demen.

W, Rr~CLAIB,
Hoofd Spoorweg Magazijn-m_tor.

,Kant<lOr van ,len H()(,fd
. Spoorweg M:l1(ll1ijn.moo,ter.

K.aapet,ad, :!U A pril l8~18.

BRA .....CH ROADS.

STERK SPRCIT HIt \S(,;H ROAD, SEG-
TlO:-; ~.

Commcn('in:: Jlltll ~-~irift. "f 111'1 Sterk
Spruit 011 th\.~f.lrm .1 ~lt,lr"l'U'." r}'·J first Urlft
from Hro'\tjf·'rd, Lhf'lt:t' t·) th~ d'Vld:Il:~ IJIH3 of
Wa.rda No. 4,II:d !) 1)11 the fi\rtJ1 Kui.,.:htOIl,
the propoeeJ Jcnalitlll on tbl' farm .. l~lcll
Oarry, to be ",dude.j, ~... "Uw ~ll dnfl •.
retaiaing and r(l)t~·j Illn ',aJls, errJMIIand catnb
wat.er drain.. Th~ Road IIlMpector. .nll po'ot
out and fnruioll-aJj part.iculan regarding tbe
pro~ de ..;'" 'un.

BENOODIGD
Voor Buitenscholen in het

Distrikt Potchefstroom.

ZUURYL.AKTF. BR.A~CH ROAD, SEC·
1'IUSS I .-\~D :l.

Comm"n";n;: frolD tbc parting of Ihe Road,
a' Gly Alf to thepa.tinl( of tbe Zuunlakte ..nd
Booig N ....t Kloof Roa..bo. 00 the farm Yale
ol Health, all drif"" rotailllllg and .p.otectlOn
walla, erOM and elltch water draIDe to be
iDcluded. Op lut.

(Oet.) II. A. MEINTJ~:~,
Waant. Sec. "'all den _Vd. Raad.

A [d. R""dkantoor.
llarkly Uotft, 11\ April. IR~R.

ny or(]er,

(S'g-ne<l) H. A. ~n:1NT.1Jo;S.
A,·L. St'crelary D.e.

Divisional Conneil Offie .. ,
Barkly };a lt,

April IIi. J8~i<. VIER

ONGEHUWDE ONDERWIJZERSBENOODIGD.
WERKZAA:.\IHEDEN nnmiddcllijk of

op 25sten J nli e.k. aan te vang-en.
!Ste_ Twee Onderwijzers of omlerwijze-

reseen voor twee lIlde kbsse publieke
GouvemementS8<'holen in het di~: rikt ----
Prieska. Sal ..ri. £fiU per ju.r elk. a ALARIS, de inkomsten der

llde_ &n OIlJenvijzrr "oor eell distrikt a school (niet minder dan £15
Gouvernemellt~ 'l\rmensclwol. Salari" t.J,l:! per maand).
per ju.r. Bewijzen van lidmaatschap eener

lilde. &0 handig Jongman als G"I1t!rale Protestantsche Kerk, en!loed zede.
A-istent in ~en winkel. Salaris t60 per ~
. lijk gedrag, alsmede getuigschriften
J&&;~ alle gevall,.n worden vrij lor;ies en van bekwaamheid, te worden inge-
een woning gegeven. zonden vóór den 15den Juni van dit

Onderwijs moet worden g-egeven in btoiJe jaar.
taleD, alsmede in mU2iek, in de eerste tWI!C Diensttijd te beginnen 4 Juli.
IChOolen.. I 'f I ·k h 'd )lins:ens een certifikaat van het

etlltg"C In ten van ue \Vaam el en IIld kl d" ZARgoed gedrag m~tl'll worden ingezonden i e, asse on erwlJzers ...,
met de applicati~ aan ~_V.t). of K.K. exame~, wordt ver-

D. J. HS NU:JU:ItK, elSch.t Geen aanvullmgs-examen
S~retariM. verelscht.

M_ L. FICK, V.D.M.

Iaapsche GOnV8rn ements Spoorwegen.
1\ IIE'r betrekking tot boven-
il s~aancle advertentie, Tenders
vragende voor Znid Afrikaansche
Stoom Kool, wordt hierdoor bekend
l(estelJ dat de tijd voor de ontvangit
van Tenders verlengd is geworden
van af den 12den tot den 19den
Mei. 1898.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.
Kantoor van den

Hoofd Spoorweg Magazijnmeester,
Kaapstad, 28 April, 1898.Prieska,2.i April.

BR4NPE}{ HOUT

OF

STEENKOOL.

Pot<:hefstroom, April 22, 1898.BENOODIGD.
Lost Title Deed.GEVRAAGD.BIJ OMTRENT 1sten JUNI-

Een bekwame Dresmaakster ;
moot tot het snijden en paSRen goed
in staat zijn. Doo aanzoek, bijwn-
derheden, referentiiin en termen
verlangd gevende, aan
GEBROEDERS BADENHORST,

Dewetsdorp, O.V.~.

EEN A~8istent vcor de Eerste-
kl.aB Publieke &:hool te Rich-

mond, K.K. Salaris £150. Werk
zal zijn StauuaarJtJn V en VI. 'l'e
boginnt!D na de Juli vakantie. Doe
aanzol'lk hij den ondnrgetr!ekende
v6ór dcn lOden J Ilui

P. A. C. lUATH,
Secretaris.

NOTICE is bereby given that
we intend applying for a

certified copy of tbe Title Deed
issued on tbe 23rd day of July,
1881, in favour of PORKI! PRU's,
CHRI!!TOPHHEINRICHM.uUCCYM'IIB,and
PETER MULLBR, whereby certain
pipet! of perpetual qnitrent land
advertised as Lot No. 4,415, situate
in the Division of Uniondale, 6.eld.
cornetey of Avontuur; 'being Lot
No. 35, called Haarlempea.k, Regis-
tered folio 121, mello8uring "798
morgen and 370 square roods, waa
conveyed'; and all person8 claim-
ing to have any objection 'to the
issue of such copy are hereby re-
quired to lodge the same in writing
with the Surveyor-General in Cape
Town, within fourteen day8 from
the publication of this NotiCt".

Dated at. Cape Town, this 20th
day of April, 18~i.

WALKER & JACOBSOHN,
Applicants' Attorneys.

BENOODIGD.
WEN Koorn Molen, met IJzeren
_ .Raam, 30 of 36 duim S~nen,
met vaste en losse Katrollen. Ver·

- meld prijs en conditie aan
}lTLLEJ?,

Dit Kantoor.

• ----,-_
GELIE'VE TE LETTEIII OP ONS NtUEW EN EENIG ADRES:

Lx.:c>"Yé~S e:.1 ~C1o.,
40 BUF.~STRAAT. KAAPSTAD.

SCHUTBERICHTEN.
\ A~(; r:UOt; Dr:'" in hAt Schut te CaJ-
il Villi", over .1,," \'Ilrool":oofden tijd,
,·n tt' worden verkocht op Jen 2&ten
~iei, I i\~~. inlliO'n ni('t t.>vorfln lleI08t:-
J mannetic 8'ruievol!"'I, omtrent 18 maan·
.Jen ond, ~n voldracht vcue.rtln, slukkend
merk vQor Je borst. brandmerk op den
recblA-rbout S.. op J"n liukt!rbout brand·
merk oDdnidt!lijk, lijkt nallr S.L.

((h.I.) A, L. STOFBEM,
Schutmeester.

Zweedsche

BIJBELS.
6oedk®p en 8tevig Gebonden,

AAN BET' •

BIJBEL· DEPÓT,
De eenige Windmolens Iremaakt met

Wielen Bewtteflbare .Torens. Zullen
mger water oompen clan eenlg andere

. Molens In de markt. .

De hOOQ"Ste prijs werd behaald door
deze" Motor." op de Chloqo Wereld
Tentoonstelling, ISg3.

HOOFD
VAN lIET

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOTSCHAP
(Hulp van bet Br. en Buit. Bijb.

Genootscbap ),
Gsooen.zn ....k.p1e1n.,

KAAP8TÁD.-- .
LLOYDS' AERMO'l'OBS HEnOF.N OOK IN

ZUlU AYRIKA GETROKKEN:
Gouden Med"iIIe van de Landbouw Vereenig-
inA' te Port Elizabeth. ... ... 1894
Guuden .Med&ille en Eersten mjs, Johanne.
barg Tentoonstelling •.. ... 1896
Sl'eclalon Prijs, WeateJijke ProTiDoie, Ten-
tooDlltelling, Rosebank ... ... 1895.-
~erSUm Prijs, Westelijke Prcnincie, Tentocm-,
NIling, Rosebank ... ._. ,.. le96
Elll"lIten Prij.. Port Elisiobeih, Landbouw
VereenigiD~ ... 1896.

Aanbevolen door het Beeproeiingt Depart-
emeDt der Kaap Kolonie, a's het beat geschikt
om water te pompen, gevondeft door d.
Govememeotll Diamant Boren te gebruiken,
ot in opens putten_

De Lompe houten Windmolen words l11l

lIIlel "8rVaIlgen doo. het Stalen Galvani ....
A.llKO'I'OB..

Lloyds' StaleD A.KRIOTOB.S loopen met
den aachtaten wind, sijo geheel r.e1f.regul_
rend, en werkeD met een. lan.gen, vuten tilatr.

Het ilBJlO'l'Ol is de goedkoopste' ea mees"
ecoDomillche BeweegeDde Krw.cht ter ... ld,
een Pomp T08IItel lI:oatende een. w.mig meer
dan een goede paard. terwijl het dag ea naohi
r.onder ~~ht of kOIIten werk\.

liet fteemt ook apoedig de
pJ,...t. in van. de logge en koatbare .. Noria
Ltft8 ., of BakkieJ Pompeo.

Zij die TOOJ'Demen sijn. WindmoleatoeeteDeu.
te koopen moeten wel ondencheiden. ~ea
Lloyd.' GalVllolli.,rde Stalen AJlI.K8TOU, ea
&adore inferieure en waardelooze ~

~et echte, LloydK' .lERlWTOB. aal hn.-lo
lroopet 8ft beste bevonden worden, ea A.ft
dell tbete reeds doorgcatll.au.

Wanneer vereillOht, worden geeohikte .per-
soneD gezonden om het ioeetel ~
tegen eakel .redeeltelijke reiakoeten., of ftJpu
lpeciale IOhikking.

Schrijf om ·j.lijat en getuigschrifta.
of zend bijllOnJ:.'heden omtreu.t diepte nil
den !,ut of h~eelheid water eu ..wunit_
berekening der koaten per volpnda poá al
toegelIOuden worden..

EERW. L. NUTTALL, Secretaris.
P.K. Bus 215 ..

Telegrafisch Adres: " Bijbelá."

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

25,000 Bijbels ID Hollandsch,
Engelscb, enz., in voorraad

gehOuden.

tANDHEELKUNDIG.
IEIKISGEVIBG YAH YERHUIZIIG.

Kookkachels.

DE HEER F. T. ABBOTT, Tand·
heelkundig Cbirurgijn, beeft

zijn oonsulteerkamers van de Guar-
dian Gebouwen verplaatst na&l' zijn
tegenwoordige Kamers in

JutA's GebOU,8B, ",ldderle, Stru~
DIREKT TEGENOVER·

PUNLooZETANDHIELKUNDE.-Cel.
luloid; .,9ouden. Plaat en
ipecialiteiten.

Fooien zoor billijk.
Speciale aand.a.eht aan moeilijke

ge'vallen en mispassingen.
. CONSUL'l'ATIE VRIJ.

KeD ZeierGeneesmiddei JOOr AaUio.

"Het lchtltl 101der 'v WereI4."
Ten láatele is nil. de doiatemla YIIZI herbaaIde ala-
lulling bet liebt YOOI'tf!clu>meu, van cell vellltr 011

.roodl!!, i"noeamlddd Toor

H(E)(()RB.ROIDS OF llJBmJ.
Daar zijne waarde op de proef gmteld la .. de
..eie liid~n dl<t .. etuigochrifteu he~ 'PFven,

wwdt OCII proef UZlbn~

K EN1~lSG Er It~G.
IK, de Onderg"eh'l~hlld ...g-t-'d hier·

mede kennit', riat Ik ni"t verant·
woerdelijk ben voor eenig schuld
pmaakt door mijn HOUW FI.,,j~E.s-
'l'IN_\ J_ M. [lE JU\l,H, voor haar of
kind.

GABRH;1. W. 4. DE JONGH.
Pretoria, Z. á.. R ,

24 April, 1.-9~.

ROOK.\ANr.EHOUUJo:N in het Scbut te
f Matjcsfontein, ov@r dl'D veroor-
"'()fd~n t.ijd. en t.. worden verkocht op den
:!8sten Mei, 11i~11<!,iudien niet f"~oreD
~108t :-1 wit bokooi, rechteroor slip, op
rechtennng een bruin kol. bejaard.

(Get) F. D. TROl'T,
S~h~tm_ter.

MONTAGU

Caledon MdeeltngslUd.
liIERMEDE geschiedt kennis-

soving dat op eene. ver,..
dering van don ." fdcelingsraad van
Caledon, te worden gehouden op 4
Juni, 189R, oone belasting op
onroerend Eigendom, aan belasting
onderworpen, &al worden gelegd.

JOHN J. MOORE.
Secretaris.

Afdeelingsraad· Kantoor,
C~, 29Ap~ 1898,

G. P. VAN ZIJL,
TE KOOP,

IJIJ den ondergeteekende, oirca
.) 500 Cederboompjea, ~eschikt

dit jaar ~ verplanten. prijs billijk.
Doe vroegtijdig unzoek bij

IJ. H. H. JOUBi;RT,
Plaat. De Hoop,

(;_._ )Ialm.b'lU1'

V_u-~, 'AlB'emeen en
Wet8&8'eDt.

GIVIITtOO SEDERT 1870.

f~TOOR III::'tN~GUOUWtN,

MDE BOLINDER ECllip A;;ent voor Kaapst.t ea Jubattn""bvg ;

De beera P. j, PI1KRSEI tt Co.,
Apttletel'li el Drogisten, r_ld •

Ko ,Ic E igell ..... :

I.W.[RUK, RomlJllpoteek~'-~orcuter,LI.
(Pri;' fOL GeL, P .. lTrij).PRIJZEN VAN

.AF

£4 lOts.

'dILIR ENVRH;Nm:~, .
1

ZAOlllT oublll&l't'u ujJ j:hlt.., a '1'00.1 le -
~ •• 00_ litlvl! jUI'II"t., c!OCh~rt~

IlII8TJq\ A.!UI.~, lu d.." ouJ",.tloUl van ~
~ ei ruim tT UlllaOOf'n, iIllU ti., lmup

Boe pnl'e1'WIICI,Y dil lIlag OUI heeft p.
troihD"_wUl.u"wij r....ij'tln en ....PQ,
s..,.., 'Vw Wil, 'niet de-onse, g~bied"- ;ot ~ hAK pdaan. ....,

De bedroefde oaden,

STEPH. G. JOUBERT. J. tOO
K. JOUHY-RT, li,

(Geb. MV5liut).

De Hoop, PurdeDlxorg,
D1taltt Malm_ullr'!,

30:4pri1, 11S~tI.
, '

OALEDON.
HULP,NDERlIJZERES BENOODIGO

lIntIUUIe Plbl1ete Scbool
(GEMENGD).

HIERDOOR worden applikaties
gevr.-gJ en ingewacht tot

op 27 )lei, i89';, voor dil betrek king
van BulponderwijZére8 in boven.
genoemde school. Vereischte onder-
werpen; Zangkunst (Tonic &llfa),
Teeken8J1, en Nau.iwerk.

salaris .£76 per j&al'.
Doo aanzoek bij

S. J. ROOME,
lion. Secretaria.

Caledon, 29 April, 1898.

DB ODdeqrlMekeude wellllCht aan het
Publie" van de Paarl en elden! be-

bDd te maken dat hij een TIMMER-
MANS BEZIlJHEID hlJljft geopend.
Alle werk IWJ. hew toel'tlrt.rou wd aal

met Riptheid en Detheid WOrdtlD uitp.
TOerd. .

liJ" LJIT OP HHT ADSBI!;

D. J. DU TOIT,
laaat Roy&! Hotel, PllRL.

.f11 '1IL 11 !tie

".'5 TY"..-nn J i
TIU'l' THB •

• .... ...a,·.;... u....
8A~. OF' G{ALEIIOI·

~D

1.l • .lTO&l11MplO._"
IIAII¥ELLOU •
OU.. nn
PIIOPEIIn .£8

/

•..'
•

1jINI • U_"UE, •
~ 1IP'lL~!fO. P£LAT.t.BLI.

" DI GE8ftBLJ: " TONIC.n. !wh. _ .1..... with ..n ......~~=·c.-=~~~
'I'D XJUfAGIlI1.E83.

c.w. Jli-.I w.... e.aatoriaa.
• • • CALEDOJl. C.c.

F. l. RETIEF
Markt,pleln, po.a&,l,

DE groot(' pr. l;o;winllf'l" \",)01' Idi-
te Rij' Clligel I hef'rt ,"'JH' ",,"pr·

vinding Van rlli·n ~.j jan'Ti in de
rijtuig be,ziglrei( Iopgedaan, (TI ll]ne
rijtuigen zijn lV'6,:{cns bUDJlf' g"iX,de
hoedanigh"id al,.)m bekrnd ovrr ge·

heel '~lid-Afrika.
J.Iles li&Jldwer.k. (en ian goe{j droog

) en~wa ~lnrgd goed te ':Jn.
Prijslijsten en Ponrr: t· 11 !.Cf: ;" 0J1

t rwvra;J~.
Let op het 8 dres: F_ J. Hr':TIEF,

:I larktplein.
Tel. adret A: Re.f, Ma.rkt,l'~L

...

•........ ,-
If'"~,... .......- ...;a:-.
J,ozI~r;=""_,.....
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DE ENGELSC'U1l blwen eD ~n4u chTJJtt,,.
OlWh croote dr J Qve. de berkleZlJl& Tan
Dec:il &bod"" w' ""tellr der O""hartenie In
Enpland r men "IJl CIpUlle omtrent den
verrad~ .. ikroo"er ""l'IIIUlerd &lID, m Zuid
AfriL 0 nIet -Rand Po.l
DE RHODES Du TOIT Bosn la II&D •• Paarl

geYOI'IJld Het boofdartIkel 'nUl dat lichaam III

erkenning van bet handbav •• nu Bnlacbe op-
perboogbeid 10 ZUId AfrIka 0.. Du Trut UI
de baIlS 'ran desen Bond en I:;"t geld ra) .. el
door Rhod.", bero~ "orden Men ,..,nracbt
niet dat er subocnpbegelden lI'e1'raagd lullen
worden 1'&n beo die toetredea -Ralfd Poll.

BET STA.U'lIl SEUI le Pretor ... UI ID de
m....nd Maart .. eer met eene men1(te plaaten
dieren munt", eo d,,~1'IM! merln ....u<iigbecho
verrjik; Duar- dor 'lIn ook versebeide .... Bum
mers ..an de "'t.a&t500Uraut der Sleu"" Repu
bliek ns Oranje \ ru"tut boas van verscbll
I_de .. lI&l'de en eene Malei8cho yert.hng ..an
20 0110 muien onder de...... door J ules

Veroe

Yi A.A.IlLIIK 'H I)) lO met o ...er&1lCbaancb
daar "U Inwonel'll van Tulbajrh. on. meu bIer
jp"&tlll krilien Er II hier _ goede kan oor
papier-specnlateu rs daar "UIledrukte .~""
'Ml den beer Rbodes open brle" ..n en de
Ko H ~l grat", hier kr!Jl! .. a eu d ... geen 1"&34
mee. ..eten .. at met het pap ie r le doen Zoo
geacbte beer edltenr .. et ill Wil ~un rood op
de b""ite vau ZlLkeu ,..ILUt.nt d. Gal'" T., •
on' nIet zegt dat ,.lIlden "II In d. K Jon'" -
(0 rmp)

EE' ArsTJlALIS< HE !lOER d.e &li .... had ver
loren lil d., recente bosebbranden pf de "el
geude beochru VIng V&ll 1un verh.. Ind'eI! ru
gebraden rundvleescb varkeDllvleesch Lun.
vleeacb en gebakken aardappelen wllt bebben
dan ku nt lW "1I10p daanan lulJgeD op de plek
wur mUD plaat.. was GU kunt u .ehen mur
ltebelpeo Op ... " boop 'Un et 50 melkkoeaen
allen Ilebraden Op ... n ude .... boop 'na hon
deJdttD lICbapen terwijl de derde boop groot.eo
dee'" bataat Utt nrkem en u.anhppeleu

KA.AI'SLHE \ RUCIITEN IS LoSIJf s -Een
groote hoeveelbeid KUJ'l"Cbe vrucb«lo werd
met d. Talllall"" Ca><l/' e~ de Grvlph Il&&r Lon
den verzonden belIta.and. u.t I ~21 rut)"" dnll
'eli 40 kltit)e. rooreD en ~ kUIt)"" perziken ))e
drUl ven k .. amen lfl zeer 1S1~cbt.eC<.JOdlbe aan
De bezendmg met de U 1~/l'h haalde van 7. lut
I " per kUItJe en d.e met de Tanwl Uil Ca.tlt

tnt I~, p~r k •• t Je De oonaak VRtJ dell
taat cl r dr UI t..'LJ m ~t daar n gez(l('l t

dat. u killffiJUeD t""tund <elpakl

gebeel de echte ... ri_id oer ll!eDIICbe

~~r Theeon scht Cl""" nylsaicHloog en
~~ doch er II eene vri,ihtid .an ,,-, _r
",áarae dan om In de IuankIn te 1D000en .ebru
\ en "a~ men wil ~e nijheid die voortdnurt
opder Alle omataoctigboden, dill W'lJIu.d III ID

den ~.ten £111 des woords en waarbU die
anders nl~t t e vergelIJken 18

Het behoeft loch geen betooe dat de men
ICheu onder Je IIltl<:I!I toegevende regeenuIl' op
den aa.-db,,1 10 een toestand kan verkeeren
waar)", eu h t 1 .t nu den galelolaaf te verkut
zen Illogc Iqu

De Ned~rlMIJill.cbe dichter zegt -
abut ueelven ..erst een knechtsaoldi] voor

slaveu

MARKTPRIJZEN. vereemgrug van AmenkJ dIt hf>"lD- ~l_IL.:lW
geheel utt~hot OO~ hebben verlurtltl

Zoo vindt men b v dat Califor"lË' tot
basis van zijne besproeiïnge wetgeV1Dg de
wet van EllJfeland heeft gellomen. RnlJl'-
lan ~ lw. rt een koel kItmaat pil lil ~;Wo""
I j k hpllft Il ui r dus' " beHI roe:

clrt!.. I I
IJ":&ZIESI:\t. 'A.N l"O~Nt"

~bl"r Buehanan noemde _ ",aak UIl ~
voorgelegtl '00. r re\'l&le en Iromeade 1'&11 a-.
areerendeo r""ldent JOagUItrut 1'&11 Cal~
waar.u t-.:hnldigde terecht .&oDd ..,.
lIi&I BtJ een voorlooplg oaden.oek ~
d.t ~bnld.lfde fII'&'In had ..erJr::recen-.
nlacbe Toorwcnd,oel e n Ook .. aren t .. .., paardee
!:","wl"u 0" zaal< werd door den prot:areUJ'
KeOil"ra31 t et-u rerw~,en !laar den magwt.raa& of
de bt,;.,ltuJd'llwg 'an d,efMtal ....n twee purd_
~I"'"werd gezegd .. n de t-clll.ldtgmlf nil ...

graan onder ...Jaebe voerwendeelea ~ ..
hebben toch veroordeelde de 1D&(18v.at De-
ICbnldigd~ op die ~huJdJglDI tot ner _
den barden arbeid Dat deel van bet _.
_t worden ..emleticd

TOELA.TISO

W.lliam Bussel en Arthur Jese pb Barry .....
deu I.oefI"lat.en al. ad.oleateu en La'lF1lOJl Cam..
ron al. procureur

KA.AI lj I AD
(r 0< r <kn H,H)fd~cr S.. J H d«

'" rtchkn Bud",,,,,u r. JltMUtl.twp)

~DAG 2KEI

r '("f'I n
)

II
H

30 At rtl]~~~
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o

CIVIELE ROLeen
(hamtJérlaln I~
het weten, dat de v..rk
heer Rhodes en een Ige I'IJ
zw~~ .. rB als ~rektenllo 11 1l8r1fliêclil,"-t1o.-rl..
n ur., haopfj een schaud die
"P II<ot ~eek! hmd zal~. at 18 de
rnaatbchJjJplJ f Ze bestaat olltler een Royal
Charter en 11 dus ontheven van al de be-
pali ogen door de \I et regelend" cl" maat-
,,,happIJen ondes de Limited LIability
acten v1l8tg6steiJ Daar ze een Charter der
regeerm( heeft, I~ de regeerin~ verant-
woordelijk voor alles Wllt door deze maat
schappi] gedaan wordt Hoewel het Char-
ter eewgtlZltl8 vermdeni &al worden, bliJft
de maatBcbapplJ toch nog een «I$gestrekt
hind admmlstreeren Om van znlk eene
maatBcbapPIJ als !'('ne gewone handels-
naatschapPIJ te spreken 18 belachelijk De
indirekte U1tnoodlgmg TIUl den herrC ham-
bellam aan ue maat8ehappu bill den
heer Hhodes al" direkteur te hlJl'kle2lllD
zal preSident Kruger rllChtvlliIlllJgen III

wantrouwen 'an onu opr ...chlheld
het zal her gevoel tU!l8Chen d~ )< ngelbche
rn HolllJldscbe 11l8lltJll JU de }(!JIO',llle aan
wakk"r,D- het Zill er tce leldéll d1t al de
vreewde ~tle5 ons zullen btllM:bo~wen al8
de "c~telijkllte velDlI,ulrlllJ "VltU ,len
allrdbol. el\ het zal het bewIJs lI!V'eren dat
WlJ wo laaR gezonken i\ln ondll~ de ver
d.rtllJke 111vloed. u vall 't..J~lsm dat
WIJ opgebouuen hebben het v'll'llChll t!lS
scben recht en ollr~cht, eerilJlcheld en
tlouwl'!loosheld eer eli IlRha~de III te
;ueD

D, het.>r Kho I".
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I Ill" .. I zoo"l, h ier I IJ J" ~ I III ..
begrlPIJ"u omtrent III t PIJendow

W Iter, die m Eageland opgebou", J
(I!\I!!'sthlkt voor d" to. standen

van C.. Iifor uie Het f e it dat men III
Californië de Engelscbe wet op UIt punt
tot basie heeft genomen heeft aanleiding
~egeven tot eindeloose 1'0 zeer kostbare
rechtsgedingen, waardoor de ontwikkeling
van den staat belemmerd en verhinderd
wen! De toestanden In Calfornie laten
beden n~ó heel veel te wensehen over

Jo,r ZlJll twee booïdbegrtppeu omtrent
waterrechten Het Rcmeinsche recht gllat

lilt van het stanllpunt H, t water ID de TI

Vleren en Ulllren 1>1puhliek eigendom
De r1\ leren ",ord~n vel lceld lU pubheke

t en prl ... te lIut} ugelb! he recht ga"t tilt
vaD het begtnbel het W Iter behoort a ID
tie tJlgenaren ~an den gronu langs de n
vIeren of meren WIJ hier tU ZUlu-Afnka
hebben tot grondlilag onzel wetgevIng
et Holl"ndsch Rorneintlche rooht, U w z,
tROll" tnt!chll recht z ,oals In Holland
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Ad,owt MaAke. deed IULIUOOkOlD 'PUDleu..
1llIlj! " .... de provlli,oneele ",..ler
TQq!""tJLUJ

"oor Tt ren bl! kinderdeel:I
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... per tot el. t r:1 !UP" li: ictg
K ort en gemeng I
~upcr lan~ somer eerate
UOCIIle ordtuai re
Korte
",uI"" IAn~ blauw i(C'IOr
J .aug Llau VI OD~rct'IOrt

Korte blau we g"umrlc

Dese h >egsre vrIJ beid wordt allee! gevonden
"aar zedeltlke ont ... i<keJing r.edeluke verbeffiI18
zedeluke kracbt Zin

En .. 00$ de b6C. Theron Dlet dat men elke
pogllli &an"endt om dele vrllbeld voor ona
volk onlIl¥luk te maken en moet bl) ab leider
wet eeu duideljjk .undpnnt tOOkdieDl&Dgll&ll
de innemen?

MUD tracbt wat er ft" deze nuheid ID ona
volk reeds I. te ondermijnen door voor onB ala
"oorwaarde om voor loyale oadeedanen te mo
gen doorgaau te stellen dat ons volk zlIne Iloed
"eurIDII' hechte aan wat voor onrecht DlOfI'ege
pleegt! worden door de Rnt.8cbe "'ieenDIl W 118

bet Olet harer ma)fl8l<l,t.. hooge comOllll8&ns
dIll" ,erkllJJU'de d .. t GD'e loyabtelt yerdadtt
wortlt (mdat er ..eue I-tU III de Kolome III dM
ID [ran., aaLocbc zaken oortleel verkiest te vgl
leu volgen. baa. he!<ef vaD recbt en onrecbt
en Ulet bhlldeullgs den OlIWBter voor koloUl~D
"Il ond.r"teuuell_u mlD1lJter .""r kolonicn
tevena dw 'CII .dllilldcllkc misdaad oo""bou"t
.. I~ Rev b Idra!!ende tot dan afndmL'llde van
oom mallS et3f ~

DU6 om de voorrechteo van loyale onderd.
nen le mogen blolvu geDlMeU moeten "11 b.t
be<oef "oor recbt en onrecht JU on. dooden

Docb grootere genreo clap lelr. dIt dreIgen
der.e vrtlbeld

Uus vol)( 18 arlll en .erarmt dail b I dag Gcft!
ka.. op polit ... " geb,ed IU ZUId A fnka meer
ultrlCbteu daR DlI,,"cblen IR eeulg ander land ter
wereld ~ r lIJn dell'ellen dIe polItIeke macht
n "xl 0 I,ebbeu om onder den IIChlllJ van IInpe
nah.me h. md oogrnerken-hniUJc.eele eD roh
hekc-tc t!rC1.en en geld W()rdt m t kwultlgc
I dnd daar I"" gelmJlkL \ oor !leid mod ••
volk ••d 'crk )opeJl--onder don, erd"rl.1 Iken
ti \) cd v 1 lal geld !IJDel un_ ,olk ontl~rd.J1
tot uet r let meer kan uden;chelden tOPoschen
g .,,1 elJ kWRad eerllkhe.d on uHet'rllkhe.d
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Advokaat !IIc(,regor deed .... __ k " .. pt'O""
Iiloneel VOD DI •• oor .t44'1 1!Ia. IL" op ...
prolll ..... e m.t rente le!!en IJ percent

T""1re!!I .....n
llKRrZOli"F.x.t TftlU!:t:;: •• 1IUSG

\dvowt W&rd deed aanzoek om pro .... <JDeG
vonnlJO voor 1.3 I\_., op een ..erbutd ••
rente tern 5 per ....ut v.na.! I Juli l~ mm £!iO
op ",kemng VIlD "'" te betaald
loeg ....taan

I t X~t._ '\ & Jo II (l rl ER E~ M. IItOU

:\d.okaat \.hburnham deed aanwelt om pro-
..1.lOn .... 1 vonD" 1"", t ,£ 18 400t 8d op t ........
seL< met rente cu ko.ten

loegco;taao

E )1:\ '\ ~ I ER

\tlvokaal :-.chr.ID' r t} ( dood aanzoek o.
pron!'Woeel "onnie or et:' prom{_~ voor £140
mm _ Ol rchuID!! Idaaid

loegc ..ta.an
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so Rf 1"'Vr.r (kE" - Un ze m lrkt werd dese

.. eek KOJ Ib 14 on, brach
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I -Z.tcrdaga .. JUd., ord ~ene
ot I" HooI tUUl"n ,,"huuden

• met het dotl de Il talJt 'a I de "OU th AfTlcau
~uppl) • d ( 001 t-;tnruo lop~' (ltd) te 1 e
vOld~.~ Dete In "',,d'UPl I heelt ten doel
:\ustraIH,ch ,lee~cl I cr III te voel ~O el te,,"cn
etU v .. tge.tddeu p' I' ( i) te verkool"'" ".
ht J" beer Mandwl' Je ontwerper \ lO d.t
... u~n. de, ergader ng had toege.pruken WArd
cen beslUIt gepasseerd 011 de ",,,,,'scbapl'l alle
mogcl Ik•• te II te I(C' c. PrO!lpedu"".n ",.rJen
uJtge.tlkt en een groot aantalaandedec opge

AJU \I IH

A lvok""t McG r~gcor deed unwek om proY!
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De Stellenbossche landbouw·

school

L 1 lt \ \"1 ItA\\" Rt

A Ivolrnal ~ hr lt cr lil dood aan.oek Qm
unief ,{e p<:t'llon". ma.chtlg~ude auo

til t uil W d.eneD h'l cell prokureur te
Itulawa,o

mfer t:\J.r...
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M )nb""r -I)nlaft~' lAl! IK III 0"" [,and eene

h • "!l" ,~WU. melding g~ma&kt word
dRt appl kal >'" rde ktrekk.nol V1Ll1 boofd nil
de I:u dl ... u"",,1 )OJ te ~ .llonbol!Cb lot op dell
I '>dell M. door kil .upenntende.t van oochr
'" I" lUllen nll".achl" r,len !'iu mHnla_
\\ at Ik tH :lnOercl ~ I.l.rD~ 7.ouden wtllen "eten
., f de b"L' kk II~ I .el rood ..... n bet ageereod
hoof I " t ~ zegd ,en It d.en zoo of ge .... 1de
k nn Jo,,{t T'1IlL; niel all~u us g(,,~hlerl ten einde
1 el pul I.. k W I' te maken dat tUI~VOIi'mr"·
zu !leu [Laugf'wcr d "'urden om dl: dleDMten .aD
,on )",< >"Kden I" r.o,' al. b ><Jfd te ,erlulJl"D
Tour e~r.. of bela.nllTnkc h(!trekkID~

Zond.. .el. 1"-''''''' r III<ó tegen bet "i_rend
10)( f I I. koesteren b< u Ik ervan overtU'Id "'1Jl
wal .k lIel er bIJ, an de Wil •• waarop hIJ ge
meld~ um<hlJlJK k-Ilt rl dat hll lr""nSZlllt de
reeLte perIOOor .. um dJ< l..,t",!<klUg tA! beJdee.
len en Jat I! )'le bcsLJ~rtng ruel door bevredireDd.
g~'olgll T.aJ ~ckcumcrkt worden Daa¥ ....
budbot,wlIChol"n onge".IJfeld berekend .IJI' om
ceDe loelangl1Jke rol 'D <le toekODl8t,,1UI de
Zu.d \ f1"lI<aao""h. l.oertl .. r te .JlWen, UIbet
nn het u.te"". I elang dat b ..t gou'ernelllJ8Bt
een bevoeed". p<,.""on UJ aan.tellen voo",,-,
d. ""bo< !tucht onhc,..tdbaar be.cbadiad al allD.

Ut.: uvr~
BEI" "TLLL£"'D

ERMELO, Z -A R
I I

de heer Theron
zweeg .

\ \ \1) h."'HlJIIl Jil

AANDEELENMARKT

Il { \JIO' u.' \\etlle
VH1_ ,~n j.:e ...lvll \ lljU P
Je ~II>CUa.Jr I ,,~ l>eLoe1t"u en Olllbtaudl~
b..d~u nil !.Je( lliud. Dit ~preekt van ~.lf,

J )HA'\['\[E~lltRO
> ~I -( [er Ielegraaf }-Ha.rk.t ~ast Yer~oo-

f",n - t; m ,Ilo B..nt]'" 1'0 9d (ly<l.,..1alel
I , ! r & t liand. 81.. FreDcn &and. 2", lid, Glen
DcC!' ,I.. I, n.bergo ~30 Knliht [leept 336 3<t. B
Deep' 1-. 6<1 RAnd collieriea 6.6ti, RoblDI!OU Dia
monde 16. sci W.t 1IoaI1epoon Deel" se Ik! \\ t
DoepI21t, TOfU 10114.
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ONDERWIJZER

RONDGAANDE. ONDERWIJZKR"-
BE~OODlGD TE

Frankrijk, Wi.Pt Molenrivier

APPLICATIES voor boven-
genoemde betrekking, verge"

zeld van de bij de wet vereiscbte
getuigschriften van bekwaamheid,
goedgedrag. van de laatste School-
oommissie en Predikant waar Appu-
cant werkzaam was, en van lidmaat-
schap seenar Protestxntsche Kerk,
zullen door den ondergeteekende
ingewacht worden tot op 215 Mei,
e.k.

'Werkzaamheden te btJginI10n zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £ 120 pel' jaar en de
schoolgelden.

Billijke rci"kostl'n gestaafd door
kwitanties, zullen H,rgocd worden.

N.B. -Uti 1<1.J:ilaHgde applicant
moet Zll·lj voorzien van een
onderwijzers :2de k las spoorweg
certifikaat, om tegen halfprijs te
reizen.

P. J. J. Dl" l'LESbIS,
Voorz. Sch. Com.

Spr ingfielri, Harrismith,
J ti April, 18~8.

Assisten t uf .A.S~htt_lIlte
BENOODIGD,

Voor de Distrikt School te
Harrismith.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van du bij du wet vereischte
getuigHehrifwn van bekwaamheid,
goedgedrag, van dl' laatste School-
commissie e-n Predikant waar appli-
cant werk zn.un wa", en vau lid-
maatscha P l'l'nUI" I'rotcstantsche
Kerlc, zullen JOOl" den ondergetee-
kende ingl'wacht werden tot op 20
Mei. e.k.

\Verkza:'lIIlhl'Jl'n te beginuen op
1 Juli lc'Vb.

Kennis va n Engd';c\1 en Hol-
landsch eene vereischte.

Salaris £ J:~:lper pal'.
Billijke n-iskosnu, i!l',;taafd door

kwitanties zulhn \"L'l'!!ot'd worden.
N.B.-Dl' ge;;iaagdl' upplicuut

moet zich YOOlZ.pn vali evu cudvr-
wijzers ~I'(·or\\t'g l"'rllticlut om
tegen hulfjrijs te retzvn .

eHA;';. A. Flc:lL\IWT,
, :-;l'C. Sch. Com.

Kransdrift, dist. Winburg,
1\) A pril 1898.

RONDGAANDE
BE:\UODIGD TE

Aasvogelkrans, wijk Witte-
bergen, dist. Bethlehem.

\ Pl'LlCATIES voor boven ge-
.~ noemde betrekking verge-
zeld vau do bij do Wet vereischte
getuigsehriften van ~ek waamheid,
goedgedrag van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was, en van lidmaat-
schap eeru-r Protestantsche Kerk,
zullen dool' den ondergeteekendo
ingewaeht worden tot op 2:~Mei,
e.k.

Werk zaamheden tL' !)('giIlncn zoo
spoedig mogelijk.

Salur-is £ 1:2(1 per ja.ar ell de
se hoolgeldeu.

Billijke reiskosten g{':;taafd. door
kwitanties, zullen vergoed worden,

~.B -De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzen! 2ue klas spoorweg certifi-
caat Oill tegen halfprijs te reizen.

D. F. BO::;M,.áK,
Voorz. Sch, Com.

pioenkop. Bethlehem,
12 April 18\)8,

Harrismith,
18 Apr-il 1~~1".

TWEE
RONDGAANDE ONDERWIJZERS

BENOODIGD
TE

Onrecht en Dllll{ontdn, Wijl Midden Lleben·
bergsvlei, distrikt Bethlehem,

RONDGAANDE ONDERWIJZER
IlI-:XOODJGD Tl-:

Uitenhaagsdam, wijk
spruit.

I
!
,1

AP1'LICATI E~ voor hovl'n~e-
DOl'md .. hetrl'k k ingcll \ergt'-

zeld van dl' hij dl' \\"et verei"dJte
getuig~c1l1"lftell "an hek waam Ileid,
gocdgedrag-, van dt_> laatste :)cllOol-
commistiie en I'n·dlkalJt Wa.lll' Ap-
plicanu'll wel·kzaalll warelI, ClI vlln
Lidmaat"ehap l't'ner I'rott'stantsehe
Kerk, zlJlll'n rloor den Ou-
dergetl·l'kl'lId., in,"t'waeht wonll'n
tot op dl'lJ I flt'll .\1;1. p.k.

Salans £1:':11 p,'r }lar, "I~ de
schoolgl'ldt'II.

",,'erkzanlldJl.)l'1l tl' 1"';"_llJnen, 1[1-

dien 1ll'J;;elljk, d"1l 1;t.'11 .J I111I1i~~S.
Alleell ulI,L;eh u wdl' perSOlll' Il Z lillen

in aanlllerking gellOJllt'fl word"II.
Billijke rl'l"ko~kIl, gl'staafd door

kwitantiL':<, zullvn v"l"goed wurden,
~ .!J.-IA· gl'slaa~de al'l'ltcantell

moeten Zich YOOI"ZIt"l van Ondel'-
wijzers ::t!l' klas ~l")()rwl'g cl'l'tdi-
eaten Olll kgl'II l:alfl'lïJ~ tL: fL'll.l'II.

lJ,. Il. E. II I'LE~~I::;,
\. Jor/ .. :-;l'h. ('OIn.

Kaal·

APPLICATIES yoor oovl'nge-
nOt'mdd betrekking, verga-

zeld van dLl bij dt~ W l't vl'rl'ischte
gl'tllig;:chriftell van bekwaamheid,
goedg..:dl"ag, van do Ia.ltsle ~ehool.
commissie l~n Pred Ikant waal' A ppli-
cant werkzaam was, ell vall lium!fat-
~elJap eener Protestantsche Kerk,
zullt'[\ d001' don ondergeteekende
lDg'ewaeh: 'I"f)rl!en tot op :31 Mei,
e.k.

Werkzaamhllden te beginnen zoo
~poerlig lllogl'lijk.

Sahris £ l:2U per jaar, l'Tl ue
Sc hool.:';t,ldell.

Billijke rel,;k0-itl'1l gt>:-<taafd door
k wltantit,,,. zlllll~n Vl'I"g'lJL'd word(·n.
N.H.-Ile ~t,,;laagdu <Jl'pltca.nt

lll(ll't zieh \'olll'£il'n YUll ('l'Tl onder-
wijzers 2dL' klas ~poor\vLlg cllrtiti-
ca,\t, OllJ kgel1 halfJlrtj~ tt! reizt'1l

J. S. TH EIW,\l", L.Y.
Voorz. Seh. COIIl.

BENOODIGD. I Wijk Kaal"pruit.
-- I P.K. Hlol'Illfontcjn,

EENondl'n\IJzeI'e~(lPl'eIIB()tTell' ~'I '\I,nl I ....~I.,.
pLtah In hl'! l)Istlïkt, Ill'-

naam 0111 ondl'l"wIJ~ in lIollalld"eh,
Engebch,Mllzll'k l1l1bnuwl'rk aan
4 kindPI"Cn tI' gevl·II.

Salari:; i:W pl'I" an::IIlJl allt! nIJl'
logie8. .

ApplicatIl"n ZIdlt'll dVl.r ,kn (Illt!,r-

geteekencIl' ill;!ew;H:ht worden tot
den 20sll'n ~11'1.

\Verkzaullllll'lll'II

Limller, (lY.S,
14 Aprtl, 1",~),":.

Ila .Juni

OIl dprwij ZI'!, Bl' IIuod igod.

ALOE~ll';~:~;~:

!

;.1'ltA:13L· ZUID-AFRIKAANSCHE
. ; .•I \G(;.f~l . .. ONDERLI~WE

Qnlam;l¥8Jr..2e~~~~- en Trustmaatschappij LEVENSVERZEKERING
~eorgasstraat, Kaapstad.
.' .~:ri" ~',.- _~ri~I1;~rE;~~Tu::i..:

;,1tt,:!r~:~tfUWtllede1. dee;' J. L. M,BROWN,L.W.V., (Voorzitter).
De"~ele Beereo H. BEAHD, L.W.V., W. MARSH, G, SICHEL, L. J. CAUVIN,

. -, . .. . J••. REID, H. K. TREDGOLD.

~ .,-84tsche.ppij. ~en z~iver Koloniale lnatellill,g en een der oudts~
gevestigden in de Koleeie sluit nu alle loorten van Brandversekering
tegen verinipderde prijzen. ~ .

Voldaanbebbende aan Wet No. lO 1891 van den Vrijstaat is zij
ook g~gd daar bezigheid te verrichten.· .

.Agentaohappen in al de voornaamste Steden en Dorpen van de
Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in Natal.

W. J. MERRINGTON,
Secretaris.

Kapitaal
Reserve Fonds -' .

,
AotA!! "An Ov\.'rwnkomAL, ~I"'~~H·" ~, ~hw".t ,.. 8 ....

Ingcl>jl<l uIl A~'" YUl ""~ l·....ldUlCIlI 1(0. 81 ....
11161.

MAATSCHAPPIJ •

o P G E RIC H TIN 184 5.£?O,OOO.
£14,000 'Jeincorporoerd biJ Act~ van Parl~ment 188'

lO(ltJ.lwltoor: DARLINGSTB.liT, Ka&patad.

r",/r,lun, in, J ',a/',~"" ntd'em.fonuw.. '.11
Jotc: ",~b",rt.

IlIunt;U&llf :
Hall. ALFRJ<;f) EBD'EN, Voorsitter.
HENRY SOLOMON, Su.
FRED. J. CENTLIVRES.
PAUL DI VILLIERS .
GODFREY SICHEL.
J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
H. li. ARDERNE.
Hon. J. X. MERRIJlAN, M.L.A.

IERSTE OJ:NIISXUlIiDJGI .lDVIIIIU&.
G. E. C. ANDERSON, M.D., M.C., Londen

M.R.C.S. Engeland.

Ji!B.UJK..8CH 1PlWlII- £217,2811
-. !HKOD! J IJTIUST 91073
:roNDSE!IIlLUDD - • £1,9oi7.100
G.A.l &Ugd i.Zuid-Afri~ ~

____,J'

£2:S,OOO.
£60,000.

BtTiRE WAARDE ONMUuEWJK.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.

liUZE, FATSOEN: EN MAKEN ONOVERTROFFEN
ONZË WINTERVOORRAAD is aangekomen Kharlri, en

Tweed Pakk8D en allerlei Kleederen voor .Mannen en Jongens.
Regenjaseen, Overjassen, ~'Covel·t" Baat jes, Winter Pakken, Wollen
Hem4eael1.@nderkl~, Hoeden en Stevela voor .Maus en Jongons.

MALMESBUR'V
Executeurskamer en Voogdij- en
Brand- Assurantiemaatschappij

CJPGERICHT IN 1864.
THE

Ingeliifd bij Acte oon Parlement No. 10 11(111 188'

Opbewld hpltaal
Resem Fonds

£8,220 D 0
£12,000 0 0 J . ~..A.. ~ ~ ~"Y t&it;, C:e».,

Do K8Il1er onderneemt de Admillistrati,
va.n Boedels als Executeuren, Voogden
Trustees ill Iusol veute Boedels, eus
Optrekken van Schepeukennissen, TraWl-
porten, H uwel ijks ConU-s.cten, Voor het
v eorsch ieten van Geld op eerste Ver-
banden, enz.; en Al~emetlne Agelltaohap-
pen \11 cn buiten de Kolonie. .

Langemarkt-straal en Kerkplein, Kaapstad.
. . NOT A.- Wij hebben slechts enn bczigheids rLut.,.. welk,' gelegen
18 .11~Langemarkt t;traat tin door naar Kerk Straat, Wij :t.t·, I ,'11 g-eene
relzlgers Jl~t omOD8 te ve~tjgcTlwQordi~pn.
. !MFl,:-:t,kt. ~eenp

~--~ t- r ,
£11,098
2,9811
1I,7~
1._
1,496
1,3liO
1,262
1,168
1,10'.1
1,000

LAAT8Tt. UITBETALINGEN, 7895·

Pol_n 'rul WJrfObilleoden dUbr werden bet.aII14
mM de 't'OlgeodelOmmen Toor iedere el,ooo 'rUl eie
GOnpronkeUjke Y8l'Sekering ;-

Duur in 1896.
150JAAR
.7 JAAR
66 JAAR
80 JAAR
YOJAAR
15 JAAR
12 JAAR
9 JAAR
6 JAAR
3 JAAR

ornlleining ..... ','

J: C" ~MITH & CO.,
fJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

('~alONIML EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT,

Verassureert Los- en Vast goed
tegen blijke. termen.

Koloniale Weeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ,

No. 4, Kerkplein, Kaapstad.
POBTBUB 14a.

Telegraaf e~ Kabel adres : "FIDELITY."
"Telefoon No. 160.

DIREOTEUREN ;

De Wot Ed. Heer TH. A.. r. LO[J~", L.W.V.
V OOI"ZI tter. STOOM

Bresstraat
ZAAGMOLENS,

en RiebeeksDe Wel·El. Heero a Plein,N" J. H. CHOf.HR,
H. R. 13. U"EEH,
G. W. D. Rcsr, I

IJR. A. J. T Ho c r.
A. J. n,.su:.',
A. \V. Louw .,_;.::..A.APRTAD. Opgericht 3t Maart, 1846.

AUDITEURE:' :

De Wel·iJ. lIeerou 1. J. J. V ...s ~.\RD
en ~I"'KTIIS.:::IIIUTS,H. huull.

De LJ irec te u I en vergadereu «Ikon D'iua-
dag's voormiddag» iu Jen Z;ul1lCr te ~ UDr
n den WinWr te 10 uur.

omheinings Materiaal tegen Ko~tprij&.
j

EEN BUITEN GEWONE lfABs.
De Kaapscho Kolonisatie Maatschappij i, likwsdat1e.,
'q ENE W:lote voorraad i~iq onze handen gestela, J wij hebben be-

:-lytL"ll d~·z:l\"e t~gl'n kpst prijs te verkoopen, n.!/:
Zwnr:; DnolJoehlge IJzeren Palen gesdikt voor gladde en

do()rndnwd, 1;) (j per dozijn.
Bouten en Krammen banoodigd slecbts voor doorndraad, 5/. per

gl"O:<S.

Winpalen (in hel miudenj 21/- stuk.
Hoekpalen, met ~ dubbele staanders, 30/- per stuk.
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren,
staanders kompleet, £5 1£s. ru.
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

DIREKTEUREN :
PAUL DE VlLLIERB, Procureur,

VO(.)F.ZITH:R.

• HA RHT nou" F. W. MILl.h.
H. J. DKMPEH' H. M. AHl,rR"1[

C. M. nEIlXAlll', E. J. EA"I' ..•

Dezulken die ben wenschen aan ul "t.ellen
gelieven ben te nóminooJ"en llIM .. De
Koloniale \\ ol'.kamer en Trust .Ma.a.t-
iicbappij.
t7"De lll~ol venUl T ..k wordt ~tierd

door den St'Cretari~, \"oor wionR daden d.
Ma.atschappij yel ...n! woordelijk zijn zaJ.

WAARBORG TAK.
VOOI' het Guamndeel"l'n van de Eerlijk-

beid, Heehl8chapenheid .en Getron"'ueid
\'an Per'''llleu die Vernntwoo,-dclijkc Posi.
til'. bekleed"n, bij het betalell vali eene
Jaa.rlijk..che Premie.

WDe Polis"en del" M.aatHchappij wo!"·
eien ill ontnln~8t !<"cnumeodoor de Imperiale,
Kolonia.le, 'l'mn"vaalEl"hf' en Omnje Vl'ij.
Rt&atl!cbe Regoerio~en, MunicipaliteitelI en
Afdeelingsrnden, 15.. nken, nndere Pu blieke
lr.riobtingen ell Ma.atllCllI.ppijen.

De DirekUlurcn komen eIken Dinsdag om
10 V.IIl. bijeen om Zaken af ul ha.ndelen.

G. W. STEYTLER, Secretaris.

Kapitaal
.Reserve Fonds ...

Voor de Admilli ..trutie van Boedels en
Eigendommen,a.ls Executeurenádmiuistra-
taUI'll, Voogden, Cnrators, Trustees 'fan
Illsalventen Boedels en onder Huwelijks.
voorwaarden, lnapektoI'll, ÁIlllignoos, Agent-
en voor Ingezetenen en Niet-IlljC8setenën,
Liquidateuren TaD OncierlinJfe Maat-
schappijen en Firma.a.
Voor de InvorderlnQ van Verban-

den, Wissels en andere Schulden.
Voor leening van Geld op Eerste

Verbanden van Vastgoed en andere
goedgekeurde Securiteiten, het Be-
leggen van KapItaal, den Koop en
Verkoop van Vastgoed en ander
Eigendom,

3. W. KOTZE, Secretaris.

Fr",.
A. T. RUTTER,

MAKER .... n de bel"08mde Kolonial.
"INNE:::I" en" CIUGHTON"..t.Ie,

bekend OTer de gebooie KOlonie.. Zr.d_::z
cmiergem .....irt VRn £ij en meer. Oud.
nieu ... opgem .... kt of _kuur <~

"olrna patronen ..an de kla.ntell.

TU%GEN
K.t d. nieuwe Bohuif8tJ'eng. OlD !Mi
1Oh.... n M ..oorkomen.

Vraag om Prij81ijsten
••• DABLXN'OBTaAAT.

KAAPSTAD.

hangboomeo, ...

KOCH en DIXIE, Kaapstad.
•••••• i::i

'Nederlandsclie Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.'

VERLOREN OF GESTOLEN
IN oen nacht van den 7deTl April,

Twee Paarut'n, ('on donkerbru;n
md ~vit "tippe]s op zijn rug, en
een llchtb.rlIln md witte achter-j
pooten, bmden met kort geknipte
manen l'n Rtaartcn, ook met halwrs
aan, .gemerkt J: S: H. op het waug-
~tukJe. Alle bllhJke kosten zullen
betaald worden door den onder-
gotefkende, aan eelllgeen die ze
tBrug bezorgt. .

J. S. HAUMAN.
Zwartdam,

P.O. Hieboek Kasteel.
lH'J8.A IJril 1~,

[eu l'ndl'l'wi iz!'!' mol' dp Dprl]f'kI1l8
r.;OIlIPlïlf'IUI·IIC, ~..hool ti' ~piit-
10Iltl·llI. dl.,t hiIllk'dt·Y. '

---- --_----

Weggeloopen.

vacantie tI' l'I'L;llJr..·~1.
P. ". II Wf.::":'J'lIlï/'.t-:\,

DE ,\ ppllcantL:ll. IIl(ll'll'n inlltaat
IIJII onderwIJS tI' tt' gt'vell III

Holland~ch zoowL'i aL; in Engebch,
,li" onk III ~l'J:(It,k,

:-\;,1;111-' 1,;1',11l'e!' p.ur lllet v!'ije
I\("t t'n Ill\\Ollillj(',

_\I'I,lleatlt ~ met gl't\lli!~chriften,
l':1 van Lidmaatschap del' ~ed.
Gerd. Kl'rk, zldll'll illgewacht wor-
den dool' dt'II onder..;t'tl'ekenul' tot
den liJdl'll .\IEI, 18\1,,\.

E"Il on~l'li\lwd Illall"prrWOQ zal
dl' '"oOl'kelll' heuben.

W tl'kzaamhl'dl'll tI' !Il'~inllen
dadelijk Ila ov('rL'enkolll~t.

L. W. J. KOTZE.
~pi.Jt(ontt'in, :2.~)April Hl~)tl.

:..:'.'l' rl' tan ~.
P.O. ,Jonk.'!·'.\ ,ltt'r,

Di:,! I '1"1I",k ;1.

I IIivIl .\ I' I" I, I~''''

LOGIES HUIS,

Geh ll\rd ~)lldcnrijzer
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde schOol
te Goedgevonden cJist. Pot·

chefstroom. ZAR.

SALAHI:-;, d.' IlJk"IlI.'t,'n d!T
1Iehool, L;l·\Yaar.,,\I·:..:d op mm-

stens £1,j plT lIJa'I:ill, Illl't Hijl'
wonlllg.

Applicaties ZII!:, l'I ,j""r dl'n Ol1-·

dergeteekt'lIdu InJt!ILlclJt worden
tot den 1,-,d,'11 .Jum,

.:lpplieantl'n llloetl'll III ll'zit zijn
va.n ll1dl' klllf~l' Olldl'rwijz('!"!1 flett'
Z.A.R, of O.V.S., of K.K. Geen
aanvallings examen af te Il'h'gen,

M. L. FICK,
V.D,M.

}
' EIZIGERS en anderen, die
\ !{Iebt'l'k West aanuol'll of be-

zo..·kt'lI willen, Zlllleo bij den onder-
gett'ekendl' een n.anO'enanm yerblijf
goeue Tafl'l l'n K~rren voor voc~
vo.:!' tegen zeer billijkt) termen heb-
beli. Telegrafisch adres: " DG TOIT."

J. DU TOIT,
Riebeek Weat

l potchefstrooill,
April ~, lS9tl.

.'

'.

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

Dagelijksche personendienst van lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.. Op Nieu.,.. :ae"onnenZ

Tarief loor ReWgers BW ~OIIIlm_n 171.---0 £3 171
Pretoria ~ 6s. 6d.-enJ.3 ti

T~EJE

Rondgaande unecrwtizers BOEDEL en WEESKAIE.8,
nE~OODIGD TE

Jachtvoort en Popolis, wijk
Winburg.

APPLIC.A TIES voor bovenge-
noemde btJtrekkingen verge-

zeld van de bij de Wet vereischte
vetuizschriften van bekwaamheid Voor beL A!\ruini.lrccreo 'fII!l Elgund~mmen ea
f"'} n ' Boedels, al. Kxet..:l1""tlft')n. A,llDlfll!1t.rateW'eD
goedgedrag, van de laatste Hchool-" VOOGden. C"mt"""'. Tnl8~ en .\j,'\:Utello,

commissie en Predikant waar Ap- DIREOTEUUN:
plicanten werkzaam waren, en van DIlW"'Bdele li_Jo RaIn, Voor&i&l.er.
Lidmaatschap eener Protestantsche DIl Wol-Bdelc H_
Kerk, zullen dool' den Ondergetee- IJ M B T. W ...P . .,. LnrD..... .L. . 110.... ,... •
kende ingewacht worden tot op 15 J. r. WICBT. r. J. RUT H III< I'OOIUJ.
Mei, e.k. B.a. Y. B...,., r. J. B.~.olWlU

Werkzaambeden te beginnen zoo ~UDITJ:URBN :
d liik De We1-BdeIeB_

spoe 19 moge JJ . J. P. r."Valn, I lIL.A.. D.BQB.
Salaris £ l2u per jaar en de

schoolgelden.
L~gies te I erk rijgen tegen £30

per Jaar. De TU l_,heDtJe al dOOrd .... 8ecretam~
Alleen ong-l·h IIwde personen sul- WMI'I"""'meD, 'JOOl' W'ien. bande1lnpll de .....

len in aanmerking genomen worden. Mbapplj .erutwoordelljk le.

Billijke reiskosten, gestaafd door ' W. A. CURREY, secretart ..
k w itant ies, zullen vergoed wordon. a.botI_cW-'-,

N.B.-De ge:;laagde applicanten ~"',",I""~
moeten eich voorzien van Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caten om tegen halfprijs te reizen.

J. W. KOK,
Voorz. Sch. Com.

'lT,"I1 li"" I ' 111.'"
L £il .(....\ .~:S 1Ll' ~LLL\

TANDEN~
TANDEN! I
TANDEN!!!

De WALKER,Heer
DlREKTlUB VAN BET

LOKDEHSCHE T!BDEK INSTITUUT
Ulster Kamers, Bron/ep/ein,

H,EEFT de eer aan het publiek
. in de Buitendistnkten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gcwonen prijs.
Een' waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

-
All. Consulutiea (eheel GratI.

ZUiD-AFRIKAANse .......

KONINKLIJKEMAILDIE~.ST
De ti CASTLE MAIL " Maatschappil

DE Btoombooten deE~r Lijn vertrekken
\'lUI Ka&p.tad nur l.,(md"n om d ....

.nderen WoeDllCi"t':, te 4 DU' n.m .• Mkr
:Madeira en Plymonth, ,.. Si· tHelena ""
Aaoenaion aanleggeIlde op de bepu.lde till'

achelltijden.
MAy]1- DC~YEGAN CASTLE, 1\01,1. I1H

.. ..... TASTALLOS CART!.K. Kal'l. Pnny'
Juni ~-Dt:NOTTAn CA~TLK. Kapt. HARn!""J.
.. :It-HAW ARDKN CASTI.E. K"I't. 1(10;"1" .

Jol, 6 - NORHAM CUiTLK. KOlpt.nUn"LL.
;, 20-CARI:<BROOltCASTLK. MI,t_ lloBI~,e~

Au!, H_DL"NVl>GAN CA8TLK 1\01'[. H.,
" l1-TASTALLON CASTLE. Ka!'t.L'nL.~.

KIln Boeta loor EJgelud, 'la Lu P'.JlIlll
DOOS~: CASTLE. li"p!. STA!lJ"TIlHT ,,!li''''''
,]2 Mt,! (na St. lidl'na ('n A~IJ"'l"111

R.AOl,'N CAS!'!.¥. ""1". IIiIl"A.'. """,,·,.,12 li·
GARTH CASTLE. Knl" W.UD~:S. "",tr,·,,' ~., )[.,
ARLJNDKL CA~TLI.. Knl". H" ..w,. "".'r···
.Iuni (Tia St. Hdcu.~·~lOll A.!lOOCn:o,,'JII )

Voor Vracht of l'a8II:.ge Yl'rvo ...::e 11lf'!

zich hU de Agell!C'n .-aD tie CASTLK
MAILBOOT MAATSCIlAI'I'IJ, (1J1,kt).

U_ZON LIJN
KONINKLIJKH MAILDl E~~l

UIIG I STOOUOOTMliTSClUP!'U

OP den 22sten April: tweo bruin
. Paanlt.·n, oen weinig verschil
ID k leur, ruins, zes jaren olld, beide
beslagen, een gemerkt. J.W. op den
bout, Wit voorpoot, en kaal plekje
aan rechterhelIP. Het ander aan
Ieder voorbt,';ell een knopje. Zij bij
ww .ze mogen aankomen dadelijk
kpoDls te geven, en on kORten te
Tenllelden aan den eigenaar,

S. G. H.Al~PTFLEl~CH,
'Yindrnololl,

Acht~J' Paarl.

HORLOOIY.S, Bon!I"I",I,lcn. enl ..Naaima.chioCfl,
en anrlere sooneD )(achin"", Dr .... i O'll"J.o

van .llerlei uard, women door den undcT:lcckcnde
tOO goed ab nic"w ~crt'pa.rt..'Crd. \' er-der: riaDOli
(~lal'icrcn) wordl.'n gt~h~md CD gcrcpa.ruerd. ook
Dleuwe .lallkoo,..dclI ingekt: l....Illlunirun. ea
Bu.dert! IlJstrumenten wo ,.len nl' dt, }-""",,le \nj~ ~
Bternd ell gt~rt·pn.rl.JlCrd. n.lf1mOolc Kelk Ur~t1J,.,. wurin
de undt'rgcll ..ekcntie llUlgt' en dkr<: olldcrV'lJldin~ ge.
had Iwefl, tl.aar hil, Orgd.Jtlt tljujlc. sIjn deen uriel
10 w.'l.a.rdt.: houdt.

~J(.'UWl· I\i}>en t"~Yl (._"Cnlg-r kwnlilelt hout of
mt'IRI4J. eD RIldore dL"'~.'I~vwurden gemaak!. ,"an de
~o'IJtl!lle tot h..t li.lciu:-It'. UH.:t "Yt."el wr~ eu Vl"lOr. May .f.-GOORKH,\,
lIel> l"heiJ: 1'ljpel1 dit, _leel>t. ut g""n geluid !lCVeD .. IR-MO 'li
worol"n hcnlc:J; dk Jln~ "fW" lijn aard. JUlli l--llHII u;:O;

Daar de undcft.-'t'It.:ekt·llcit vt."Cl 1icfh\.:bbt.TiJ en I' l(.-~c.._'o I
O1ldcrvjndiD~ Yan 11.1eft! bvTt!n.,'t!fIoomdcn.,-thaJ ,,~-..\Ul' 'lA. ',1
heeft. un hIj tijne dlen.tcn Olet ....... kkerbt:Jd ea
echtheiJ waaroorgen EXTR ... BOOTEN VOOR KNGE!.L.!'11

P. II. DU TOIT, Victoria WQft. 8r.AHTA~, Kapt. Tvso!l, ",.~", il ,\M"
l.s.-De oovcngen"cmde I. ook O<:D orgelbouwer (J1lJ>KK (1"'10 !kru .. ), K" L '."'>!' ' ....

bij cigt:n on(i~rvindJD., Mei'
OASC\!:" I" LA." '1,,,·,,

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

-~--------------

BENOODIGD.E E i'I Ond~rwijz('rn; 0l' ('cn Boeren-
plaats 10 het dIstrIkt, bekwaam

om onderwijs. in Hollanrlsch, En-
gelsch en MUZiek aan zes kinderen
te geven. _

Salaril! £45 per annum, en vzije
logies,.' :

Werkzaamheden na Juli vacantie
te beginnen.

Applic;ltics in te zend.U! tot 1
Mei.

Adres:
J. M. THEUNISSEN,

Jakhaledam,
P,O, Fizantfontein,\
DUit. Victorii Weit •

Bemoedigd door de enorme
vel'koopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

FRANCIS A. C. GUTHRIE,
Prokureur en Notaris,

OALEDON_

250,000 BLIKKEN
TE VERSCH EPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
,\~t'nt \")')1" de Koloniale Assu-

ran t.ll'( IiI':lll(l,:\[ aatscha !,pij, Beperk t,
en Southern Ll'Ir:~Assot.:iatie. enz.

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en CO
STEPllAN MOPHERSC)N e.a C;o.
en biJ andere PILkh uizcn.

BENOC)DIGD,
D EN Man die de Tabakboerderij
(1....verstaat, gehuwd of ongehuwd.
Moet schriftelijk aanzoek doen.

H. RUPERTI,
• Klein DaR!enberg,

PlO Xalubutkraal Statie.

THE/BLOOd.
~, .......,.... .,_,;....-.....;
Zuid Áfrlkaal'l'sche Vert~genwoordiger :-

CHAS.!< W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzt)ura.

IBlIiJPJ!JBKTI.

DE Ma.i,IIJOOlun der .MMl.8cb"r~·ij ."'"
tn.lu, ..n v~ Kaapat..J 1l1WU· .Enl!'"""d

YiA Ma.deiMl., om dPll IUld"l"81l W oon",l"" leIJ

4 nur t:.m., lOla onder _nl ..ggend.

VOOR ENGELAND.
r,,; t. ',: .'.1 I';
~·I t... 1'11:1) .:.1
).",r \11
,. '·1
h ,L. , .1 \ " .; 0

2 Jllnl
GUKl.PH

JunI
GOrH

J.;n;

h. l '. Il.

ECD va.tl ,-le "L~u.f."'{ llliPTli. /" rj' t .....,,>I)m
f.. ,,-,I ... n ""I ::;ULTllA.\ll·"!lJ\", .,"1. ,,<or
llA!111LiHG, ko,·t Uil Je ..." •.k,I ••. ,1 Vl>oll

deze Maililtoomboou,u.
RETOU RKAART JESna.ar r:\" I LA~[)

pngba&r voor ze8 Mundell. ",,' kt. •. ,....

r-eikt tejl'Btl 6eD verminderin. ,-." Il! f'l'le"",'
op 'en Dubbelen P&><~lIvepnJ'.

hJ::TOURKAAHTJ~S l"loW IU ',T~iS
langa de KUST ...orden n:lC'"e,,<." v,.r d,
terugreis binnen One Ma&Or.eL I'" :t L', (,Q

of tbe Caatle .Ma.e.t.""h"pr; j :-;""·W "J"I'"

Voor Vra.cht of P , ..I(~ ,joe /Jj~', JU< ..".1
aan de Kantoren v n de Cu,,,,, :;t"JlD'''-'''''
hfa...lICh"ppij. Adderl.yatl"&&L

Dat d.
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..eD ... 1.
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uH de i
met nng
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jaren bd
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thanll s-
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{t{lrllk .e-r
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de ver-li
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il nu lJ
gedad,t
W"t:'1 nl ..
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('I',,'''TI";
1!1' 1.
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ST ELLEN BOse u.&lHhlerb~peDd JIll ecbunt goede .. k.", te m.luw
II -. _ .... taI lieden un bet ...erk die

lO-Id to~~ laten avond beZIg "nn de men ..
vn Ige _ aR ta voeren

DIl lICIlU rBEIIUA.!I

Dese _D ec~i Dogal een betalende beali
heid te "PD on. &Yoo-ienm de week bebben
de )ongehedao de aelegenbeld, Zlcb op de. bun
te vermakeD De opkom_t lAzeer good, ,..voru
melnk op Zatardacli"oudell S'il bet lAeen OIl

scbuld;, ,ermaaJ.: eD .. at plemer .. ordt den jon
gelieden DIet lIIlaguud,., ,lnng "U sieb DIet te
veel verDlO~le. OlDde karkeJlen.ten den volgen
den Zondai bij ~ 'trOlleD

GEil' 'BTII IIIIIIT&IU rt Lt lt ERS

Gedurende Ie lIUI&Dd April" iren de geboorte-
en lterftecufer. 10 de Pssrl-cbe afdeeling ..I.
vollfl. Geboorten 68, waan an 3~ geldenrde
meUlJ.e 20 lleldelU'da J01II8118' 5 blaDke meUl
Jell en 11 blaIlke}ODjJe1laaun Inder dit getal
.lJn 3 melllJ" en (I JOIICena 0 -chte kmderen
..lien gekleurden Het lIterftac!Jf 'r 18&Is volRt
GekJeurden 13 "lUI', manne4J k eli II nn bet
vrouwelIJk geslacht Blanken " dlen van bet
mannehjk ieslach I

MAGISTRAATSHOF

VA.N 18 APRIL TOT 29 APRIL 1898

CJUMINEELE ZITTL"iG

n~ I \ \RI ~l Iitl ! ...M \:\ r ..

Jail Linde werd aangeklaqd dat bn dreipDde
en YD'le taal gemtard h.cJ ceaen den beer R
no Blerek te Kumn1'1er op 16 April 189~

Daar bU lune vel'tlClhunlng Dlet rnaaIrte werd
_Jn borgtocht van lOa verbeurd "erklaard

Dr Jaoobua F Marai. werd aanpldaqd d<*'
den beu John Bon.YI dat bU lun IOOn,Conrud
S Honey, een acao Ier ID de Sl4l.1en'-lt.
)OnaeWl publieke 1ICh001 te Stellenboech Ter
ICheldene alajr6ll met eene rotting op &(JnIUf
~even bad, omdat bU II\Jnpitcht yer&uimd

Dr Jacobl!8 F Maraia werd o~uldlf be-
vendeo en de &aak werd van de band gewtUen

SPUlII .Arendee werd opgebracht voor onbe
boorluk gedrag ID den publieken weg te Kulla-
rtvier op 16 Apnl 18'18

Scboldig bevonden en beboet met Ga of 3
dagen bwen arbeid binnea de tronkmnren De
Qeete werd betaald

Feater. Robayn .tond beschuldigd van dron
kAnachae.1D de Birdatnat op 18 AprIl 1891

Schul~ bevonden en beboet met 51! of 3
dagen barden arbeId.

MartbIDul DIUlIl,1aItond beeebllJdisd VUl on
behoorlUk Iledng In de Birdstraat op IS-Apnl
1898
Scbuldrg bevonden en beboel lDet 1511 of U

dagen harden arl"-lId
WIlliam GeyeN ,tond beocbuldllfd da. bU bet

bevel van lIJn baas den beer Tbeo Habn DIet
WIlde geboorzamen

HU werd ocbuldtg bevond. D ge"lllU"!ICbu.. d
en vrug.laten -

Petrus NIChels werd opgebracht voor onbe
boorInk gedra&' tn DrakcnsteID..-eg op 1 j Apnl
IWl8
Scbuldlg" bevonden en beboet mc t I ,)s of 3

weken tronkstraf fnet h.-dOll aroeld
Maart JaDuarl bad te veel drUlVCD',apgeno

len en lag du. ween onlx kwamen staat In de
Be, e",traat Een rl",' ml>!, nam bern mede
aar bet nue bote " r h e"n bn. w 'all &.
,.,.t betalen (lf 3 dag~n f,Jt I t el<l ond,
Il

nalllel September stond heschuldlgd Jat bil
cheIjst nn zlloen bM' den beer Tb .." H ..bn
te" bad met leteutle lllot .. eder ter"li te
en &buldlg ben "dt I en beLoet IDet Il ..
dagen ba,.den "·I.>eld
thes WaR te lUl om I." ~ erken cn 'r( rl d den
\On ZlJllbll"-' den h,er 1 Rlach fOnder
te Hagen H U "erd ,dlUhirg Levond ..n
~chuwd en \ rIJ ge1aten
Carolus weId I a"g' klaagd dat hll de
\ an ,unen La..'l!ol dl n htler ( Bosman ntet
Il orz.a.men ~(:hlll he U~\OIt len en Le
I"", nf 14 dagll baret"'l arbeId
\dnaau~(l had te y..,cl rOOiwater ge
lag du, te .chreell'" n In del hoofd

h.udsnver Z I wC'rJ m(.!Je genomeu
tl naar bet JC hrJteJ waar ZIJ teue b eIe 'an t: 1

rnOt.:!oIt bet n of" dJ.gco brommt:[1
Jo.ephll lll.coml c <tu"d r,•• chuldllid dat Zli

'UIle en I eledlgende taal t'gen liar> Huma"
op IH c\pr I geulterd Imd Scbuldlg hevondlD
elJ beboet let lOs of 10 dagen harden arbeld
bwran de tr kmurrn De botte werd beUlLld

[Je beer I erard Lle .. ,hmg "en howlbouder
,tond bel\Cbullrl{r! dat hIJ deu h"er H A Blo.el
Iafnom"r) ~" ~erand bad op 18 Apnl 189~ en
I In l... ~en ~C lucbten VUtllt.lag op het hoofd

le.t4eeld i "I HIJ werd ""huidIg bevondeu
el I",buet met _1 D~ botJte werd betaa,ld

oooraro s a ax Ell BU!f1)EN I' rr r i T
LI \ rudagavond werd een enter

behoeve ..an bet 11oobtommeo
Instituut te Worce.ler In d. Mutu
ven De zaal W8! st Hnpend vol en
!>latty de "v llhero en \ ll1la Baaaon
tertarnment opkregen kunnen gelnk
worden mei het scco-- waarmede hn:
gen bekroond w~rd.n Jammer w het dat
oommtge Jongehngeu l cb ep mike llatsen
DIet weten te gedrag, en bet zou g I <IJn
mdlen "ti door bnun. ol eden vali""' t wer
den Wo zouden gaan c dIe lawuuna, • op
het platform leu llen op' \ reo ~adat d Ioor
P C le Roux een nette a&l praak il""maak I ad
werd bet volgende progrn na op meester ke
'11<\1"" ultl(evoerd Piano. 0, mUISSnsan n
~ lerop Hollandscbe recltatH de heer Stofb.
ornet 8010 de beer Putter ,,,,nee!zang se
!teren dIalogue m_e_ Allx IJlO plano '"
ml.. H du 101t comIc SOl de beer P le
\ lIhers plano duet m.. 'c' II I rOlt en ZUI
Illeer tableau ",CItatIe de be il de \ III el
plano ""lo de Jon,(eheer J (ti
I he f aIr) RIng xr same"

P de \ tlllCr1I en nll.. A II,., r! I I
i1rdtts afj.(e!ltaan door dell heer'
~6n aanzIt!nJ ,ke 80m werd mgtza

fI

MAGISTRAATSHOF
(I nr Im he r lV RP""

fJkLg "tra I! )

De twee evaDgeh.w D D OdeDdaal eli R H
Daneel dIe bet werk begon •• n hebben vnn af
dec !llden JanuarI badden zeer !Vooten VOQr
spoed De ochr[lver deze. ww! een persoon dIe
noeier een wa. die Yo.>rde wenoilleefde On
der de predlkmg .. erd bl[ overtuIgd dat hU een
dIepverIGren zondaal" WIUI en dat hUbet konmk
rUk DIet beenen Iron .onder dat de wederge
boorte eent plaata vODd Daarom nam bU het
beslUIt om.oo een iroote zaligheId DIet langa
UIt te .tellen maar nam het dadelIJk .. n en "
nu een werker voor den H""re De eeMlte
plaa... waar de diensten werden bea:onnen was
lA ROle8traal N K \v V In ,e'band !liet de
N,eo .. e Kerk m Bree.tr1l3t Talruk ........n de
opkom.ten ID de ee",te paar avonden Later
werd de zaal al meer en met gevuld 110<1.
Helhge G_t .. erlete dur met kracbt ,"eien
ZlJn tot een beter leven mgell'""n Er we", ook
gesproken van een bUItendIenst te bouden een
uur vóor den ge .. onen d'enst Ook b[l dezen
werd de ruute zegen des Heeren uitgestort Er
waren allerleI IOOrteD van m<'11scbendIe to.
.troomden en de. satan. band ...erd gebroken
Van Maandag den Zbsten Apnl werd de d,eD.t
gebouden In de Wlcbtzaal aldaar 'Un de wer
ken tot grooten zegen gewee.t

Gn ILL lGD -Een hulponder .. uzc''''' voor de
eerate kJ.....e pubh.ke ""bool (gemengd) te
Caledon een _IStent voor de pubheke ""bool
te Rlcbmond _

Fraserburg (Albertsgrat).

'I A rill J3.. Illl'\S

I, ueze zuk e}Scbte H f .\I.ttlll' bnrbou
r Ol[hel R I al Uuld de _om raD ij I I... au

i{ chard (,bb, vo<r drank gHkocht eD waar
voor <eroter<ler een documeIlt geteehnd had

Oe 't: r~ Q(:rd~r leitje Jat elscber hem een
dr Icht .lagt>ll bela. fib Id In ileu h I het docu
ment lIlet teekeude HIJ toekende het ontler
PlC te·t eli hU kon getu"lieo lJrengen om dIt fClt
tt beve8ugeu

De beer D F ~1arnl:! dIe voor den elscber
'e .. chce" zelde dat verweerder h, m dUldeluk
te ,e .. taJln gaf dat hU gewel,(erd had £1 138
ki de (Tlg'lTleele ~om te, betalen eli d'u6 voor
!. I II), getook. lid had
np <t rzoek vaD ,erweerder werd d. zaak t"t

.au"lItanden Donderdag lIltgehteld
l I LlS~ rH JOIH I U ot: Hj )( h-

De beer \ &JlKyk' oor .. scber klager III per
Boon dl~ de .cOuld vou .t: I 17s ~d erkende

\ erweerder werd gelast jlemeld, Bom met
kooteu t" betalen

:.! MeI 1898
Ik h b u d,lm I II geen bilzonde, mauw. to

ve'halel "i voorsi <ed dllu alleen dat "'J hIer
onlaug" 10< I regel' behben gehad op Hr
st:heldeot.: p toen \\ elke zeer welkom WaTCIl_

W U hadcle" Ier auk oen hool paar ge' allen
van koortoZle waaronder ook mlln Jongste
zoon be"l lrg a bUIten boop lag daaraan en
dIe DU de II"" Zll dank weder bersteld IS

W83rom Ik geval bl!zonder opmerk L'
DIet alleen ,ru ljn d Ink te betut\leu Ban de
teedere zorg en clang.tellllll( van VI end~u
maar ook qm elll. n al,. een vTlend 10 DUB d,.
tnkt tndle'n vcrd Ijevallen "cb mogen voor
doen aan te rad. Baar dr !tl"""er te gaan
dIen tk waarlllk k.~aanbevul"n alo.een ,he bl)
zonder kenOI' hoeft \, aD koorts 'VI} hopen
daD ook dat bl! oru\ Jllet spoedIg ... 1 verlalen
want een kn'pl'" do~ter en magtstraat til toch
een zegen voor een distrikt Elk die met dr
Maeder kennIS maakl aul _potdIg ondervlllden
dat bIJ onder d, Imap!,"" kan geteld worden

Het IS ono dro, ng te hoorell Vazl doo oor
lo~ op Cuba.. Ik denk -II zullen er ook onder
I(jden mdlell hli lang Toortduurt Zooal. "
.. eet koorn eIl petruleum komen Teel van Ame
riks en zullen nu .oellIJk kuunen i1ctran.
porteerd worden eu zuil, u dUHruwil

\VIJ zien dat ons prulZO.' ook met I tXIUman
>ersterkt word d~, I. E",eland ook maa.r
bang voor vuur Mag het llIaar III Cuba Ult
braDden

ll." ue Paarl

CRL.\1I~Ef.LE ZA.KE~

HET ETH.OlV\rE LE'E~

Jan H.ndrlk Louh.er ..-erd ol'gebn.cbt door
z Ine echtgenoote op de be.chuldJglng dat bl)
,erzultnd bad ood.".bou4 te geven aan haar en
zIJne twee kIllderen dIe u.,Iden onder 15
Jaren l1D

De heer 0 J an der Spuy verscbeen voor
le 'en olgtng en de bel!Cbuldtgde v"",cheen ID

p,,"" on en pleItte onschuldIg
~leJutTrouw Lonbser liaf getuIgems en .elde

d. t Zll baar maD op D Ma. -t 18'lï Toor het b.f
gedag"", ..d b IJ en dal hU toen gela.t werd baar
!.B per rna.and te geven BeschuldIgde had
baar sedert dIen tIJd nog geen ,tUt ver geg .... n
ll\J bad har.. kInderen ID sehoolJ.ezet en
zorg:!e voor hen Eelllge d"-ien gel en kwam
hescbuldlgdc naar bet dorp en rokkelde bet
JOllg.te zoontje van Il! Jaar af om met hem mede
te gaan. rOe besebuldrgde Foei foe11Haar
man deaf goen werk op bet oogoobhk lOOVer
ZI] W18t

Het ,o3ntJe Wa.tl ook gedagvaard al. getttlie
doch maakte 'lioe verscbljnmg nIet en een
warrant weId uItgevaardtgd

Btl8<:huldlgde werd gevoDDlad .t: 15 te betal.n
of drie maallden Ironutraf te ondergaan

A.SDERE Z.AK.E:'Il

\1 ram f redeneks werd beocbuldigd een
llwanl te Van der Poels PleIn opgeacbopt te
bebben
J hanne. 111 Laubser kantIen eIgenaar te

\ an der Poels PlelO lid getuIgelIl' en bet.cbul
dtgde wsrd beooet met 10. of 10 gebreke H
dlljj'en barden arbeId te onderl(ll&D

Bool en Katrina moesten ..Ik een maand har
dell arbeId ondergaan omdat lI[ een fleMCb
brandeWijn van J uns en een mkdoek en Zij"

doo"Jea vuurbou tJ"" van een anderen kaffer
bauden ie.tolen hadden

~~!!!!"!!!!!"'!~!!!!

KERK EN SCHOOL

ELEKTIES.
De "Kolorust" teruggezonden

DE HEER flCHREI1r.'ER GEVltAAGD Tw~h,
2 ~eI 189i

MAl.\fESllCR\ 3<) 1\PRIL -Op eene vergarie
ring glIlteren te .\[ahll""bury gehouden werd
besloten den beer Schremer te 'rllien om Dlede
te dmgoo voor eeD der letels In bet ""erbul'
bU de aanstaande elektIe

Aan ,un al,leur

Munlteer - De onderg.teekende beeren ver
loeken vr\endellik door mldd.l ..an uw blad den
redakteur van d. K lon",l te bedanken voor zuo
blad hon iezonden 95 Jr 010"",1", bladen <tin
<loor bet po!ftkutoor teruggezonden men wd ze
DIet ontvangen H L lIlallterhe A M&lb.rbe, G
Malberbe baak Nee!.blmll W B Olle",er, P \v
Ohevler, W N V06, A J du TOIt, A Kriegler P
J Tberon B LIebenberg W Neetblmg W
W,tbICbIe H J Nleuboua, CJ :SleuboUII TA
N,.ubous J G Theron, T A Tberon J.... Knel
J J RoUMOUWJ 111de Wet P" de "et JJ
Huga

DA.."iKRF.T"CIGL"iG

Venterst&tl 2>l Apcil 1898
}I'rn vnenden kIezers 10 den noord OOlte

Iuken cIrkel Ik geef u blerm<Odemun barwluken
dank dat gIJ mIJ voor d. derde maal weder ge
l<ozen bebt als u.. verwgenwoord'll"r ID den
wetgevenden raad en dat gU Dlet gelulAterd
hebt naar de ".tlge kunstgrepen van mun
t()g~npartq 010 mu UIl t parlement te bouden
dat Ik verlIg ben om nIet ,oor mu te stemmeD
\\ .est verzel<.,rd dat Ik uw. stem .al uItbrengen
In den raad en dat Ik .. eder op mun oude poh
tIck. fOlldllIDeuten zal gaan bouw~n tot bell "an
land en 'olk Ik .tel miJ lU uwe baDden eD zal
)l> dt! stem \'"aD mIJD J.:ter;erl wacht-en

Met boolia<:hll~

Op last.
J 'H C GLAESER

Uit een ander hoek.

A(J1f d(n EdltM.J.r

Mqnbeer - Vergun mu door mIddel vau uw
ge•• rd blad deu redakteur van de I\n/ Jn"/ le
bedanken voor de exemplaren mu grau. g~lon
den Ik verkIe. nIet lOteekenaar van de K I,
",,1 te worddn nog mIOder ze te lezen Ik heu
.e veroe)Jeldene m..len per poet teruggezondeD
docb .e .. ordt mIl OIee,i- toegelonden Ik be
dank voor de K,Jo" .. 1 Bo.en.taande In u ...
veel il'eleaen blad te pl""t..,n .ult gII ml[ gt"oo
telnka ..erpliebwn

H F N4(DE
(Toree duit rIkt Robert.'IOn

Cw dw dIenaar
IJ P \A' DE' H1':E\£1<

PIKETBERGfICHE VERGADERING

Piketberi 30 April 1898

, It

Il"Hl< \\~R)o..R-ol t"Zl HEID

l)e ong. h.,.;rl [) J .JIl T"'t bt'eft onlan eeD
chr 'WdfE.no beLlgh~ld na,,,t het Royal ~otel

A"",u,, Ed,Uur
'f IInbeer - Daar de beer 0 J BrIDle DIet eeD

)ul .. e voo"'telhnK heeft gelieven III 'Un ocbrtJ
ven 10 uwe Uiugave '{'an I I DI0adag van de
pohtteke rergadenng ,ubler iebouden op Zater
la..: \) \pnl bAb Ik hem om eM uitleg gevrallid
Zoodra Ik Illn aDtwoord oDtvaog aal Ik het
mune er over leggen

Ik ben ens,
W J LIEBENBERO

IElIA!'<J> .. roeg lun boy (knfrOlr), dIe nog al
oorla.... wu, w..nn...,r bil dacbt te trouwen ....
Jrreeg teD ant.oord :S"" hal.e dil! nlk.om een
"ToaW te trou nit! maar dl •• waar om dIe
dInK ond~r te hou (!:lil meeode te o ..lerbou
tleo ) - I nlkukm

Het bencht dat. -~ op de JII¥.ta
A.awuieI:JVler, nabll ViI)iandorp, Ditgebroken
UI, wordi ontkend Bet' ,be.t .... s-torTeo
aan Yergtfu!lIng door bel eten 1'&Dt)ulpeD.
De drie aDdereo di. $It waren om ciuellde
oorzaak, .un nu hersteld

Aall tUa &Ii,.,...
MUnbeer,-Met de 1D88IllIl1l dat eeDI&

gedaan ml.ll wordeD door het publiek
"IUI onse ondel'1'1Ddilll:10 .. b de bebandeUDa
VaD ruDderpeet 10 het ctittrikt Murray.blUJ,aoo
het mu genoe(eD doan indiea III &00 &oed wilt
wezeo de ..oJeende ~lOa 8811 plaat. IU
ow blad te le.en JD ~i IaataUeden, kort 1110
de unetelliDg 1'&11 0JlI pkataelllk MUlderpelt
eoJDltA!werd OOI diII~ 'bamnet door _ kUCWe
"an 266 beestan lilt bet diairik& Victoria W.i
WU"OIlr ID811 weld. k-.am loekan en vond op
een..pluta 12 muien vau bet dorp

Ouaeveer 14 dairan nadat bet" ... daar ....
,eweut rapi'O'"teerde d. elgeDUl van de plaata
dal /) der b_ten geet,orveD wareo Dur wu
geen ".each baddea konden wiJ Dltn anGer.
doen dan twee enten, die )nUlt 1'&11 MIddelburg
waren teloggekeerd, ....,.becn IJJ gepan wa
ren om de mentloll te leeren, UIt te zenden,
mur bet .... ultaat"aD bon ondenoek WIM 1'&11
leer negatieven aard ~niae Ogen later etu--
..en nog 5 of meer ~en Geloki:ia bad de
reJeeftng lDeD de beer W C Pradam., vea
arlII, i •• onden, die dadél{lk Pil' om d. beesten
te nnifnooke" eD bO aDn t.c :uwkeer "erldaarde
hU dat bet runtlerpellt " ... In _r erpn JCraad
Zoo c'"Ii Wlol!de peet dat "an 2i6 beesten .leebta
1I In levelI ble ..enl." bin_ 14 daaeo wu de
Ctt op drIe aadere plutleD mtgebro

AI delle plaat.·n w.rd.n dadelOk onder qu
ranILrne g.plaa ,t en een tudelUk ,aI.tation
geve.tigd op. de plaak waar de ~at b.t eer.t
hare v6roebunRlii bad gemaakt, onder t_bt
van den "eearts met 8 _ stent.n die bUna dl.ll
en nacbt werkten IDbet yerbranden en begraven
del doode beest, I toodra er genoegraam gal
gereed WJJ( .. erdeo de ente", ultge.onden en
eot en volgellll Kocb. methode 284 beesten
Intu_heo .. erd een ge. cblkt stuk Ilrond ge
hUllrn en ombr ld met eell draadbellllnir en een
p( manent galstatlOD g<lveatigd

H~t comIté dacht het betOlhet publiek lo £jln
ver "oU" en te nemell en belegde OOllepubheke
'tlr"adenng om le bellh88en ""lke metbode In
het vervolg aau te nem I Nadat d•• aak doge
h k li proken WBOen de 'eearh een UItleg had
gegeven VaD de verschlllend~ methoden werd
be.I< teTl de EdlDKton methode Mn te Demen
Het comlt(, \ 6fdeelde bet d,.tnkt In twee' n en

zoodrn er voldoonde gal en bloed maak
ten de enten! e"n aaD,"ang met bet
up .rw pInotsen grenlende ann bet tudel
I"t,at1011 en zetten de llentmg ~mel voort
bft ceDe deel voltomd" a8 en toen werd het
"vengo gedeelte op een dergdljk wIJ.e bo
hande Id

Eenige lx>eTen 10 een banot om hun vee t.
redden ,roegen TcrlC1fom met bloed "erum III

te entelh~Dlt .tond bet oomlt.€ toe na hen ge
we.en te hebben op bet grooter geVllar en
onder strenge voor" aarden
De oDdervolgende 0l?gave toont de resultaten

verkregen door de verschIllende metboden va~
mentIng -

( , ) Koch s metbode 28~ go<nt 7 getltorven
of 21 percent

(b) FAlDgton. methode ,,2"26 geent ',2 ge
storven of I percent •

() Serum eo bl(l8d metbode 714 geMlt
23~ "",tof' en of l)nge~eer lJ peree"t

Total getal gocnt 6 224 gestorven 293 of OD
geVler 41 pereent--.len resultaat dat 1lJ. zeer
bevredIgend ma,g besohou wd worden De peilt
beeft weder bnre vef1lObn"lDgop eeDlge plaat
""n iemaakt vooral onder d. kal1'eren die na
de algemeene Inenhng geboren werden maar on
behoorlIJke behandeling der ZIeke diereD met
.er ..m wae de UItslag een ~root SUL"',,"'IInde het
\"'erhe~ ~16Chls ouW'cl"eer vier percent
Zoo degeluk "a:! d;c mentlllg IDd.t dIstrikt

dat er "rsclte rim, kudden "Un tellende 50() eli
mInder dIe volgem EdlllitDn8 methode _erde II

lUgeent en volgel1ll IDltruktte. <an den veea"",
met het gevolg dat neo enkel baHt g8lltorven
.. en than., 8 maande" uwt men met meDtmg
begonnen Wllll ,. on' 4i-stnkt volkomen vrU ... n
rnnderpest

Wat w"'" de reden dat bet comlt~ ID .taat
"as zulke goede resulta..,n te _erkrugen? Eer
stens dllt het conut.€ alto"" met adVIes nn den
v",",rts bandelende 1Mt besloten was dat de
macht bern verleend 'BtlptelUk zou .. orden UIt-
ge' oerd en bet g.zag he .. verleend beboorljjk
Ifeeerbledlgd £ou .. orden t .. eedeo~ verleenden de
boeren als een gebeel bet comIté alle bnlp IDbet
ultvoer.n van zijn .."rl< ell m eenl~e llenlleu
onaangename phcbtert T nderdaad ik kaD niet
met te ,e" lof arreken van boo gedold en
k08tbare bulp gedurende al den tIJd welke bet
c()ml~ bestond Maar DIet bet minet wa. dat
het comIté bet wo gelukkig trof de dleDsten te
kril gen van luik een bekw ..men ..~ru al. de
beer Prudame. bleek te zun en Ik .eg bet met
1'011. vnJmo...:!'8heid dat ons d••tnkt beden In

een bacbeluken toestand zou £un ge .. eest ware
bet DIet voor de bekwame en onv.rmome dIen
stOD van den boor Prodame. Zoodra bel
comlt<· ontbonden w~ .. as bet dorp en bet
dIstrikt gereed om den beer PrDdames op een
tastbare Wil"e te toonen boe zune meWiten Ire
.. aarduerd werdenc f:en subll!;nptt.lo.t .. erd
dadelIIIr geopeud en lOO talriJk geteek8lld door
~Ide dorpelingen en bultenlled.n dat .. u In
staat ge.teld .. erden ben een ZIlver schen kblad
un te bIeden met bet volgende opscbrlft Den
beer W C Prodamel A.R C V EI.. un geboden
door bet dorp en dlll.rtkt lilurray.buli al. een
bluk vaD acbtlng eb re.pekt en waardeerJDg
van dleD8teo bewezen iedurende de ultbre!ring
van rnnderpest De prell8ntatte geschIedde ID
de bof zaal door den edelen beer Herboldt op 16
A.prll

Ten .lotte doet bet mv veel genoegen te ge
tOIgen van de groote diensten dIt d.. tnkt be
wezen door een lid van de profll8llle ",er be
k"""mb.,d In deu laatsten tIJd onbarmbarttg
IS g.krltUleerd ge .. orden

Al EX INNE8

Murraysburg 26 AprIl 18!l8

GROND OPKOOPEN
Aan de~ Eri,Uur

lIflJnhcerj- Toen WIJIn de meow.bladen la.en
van den rnl<en beer H en "Un D&lateWIChappen
"olgens teat amen t un weldadtgbeidsg.noot-
!!Cbappen nntláge en kerkeluke rnrlcl)tingen
WBO bet on8 ee .. bJijUe tud mg, een blijde bood
,ebap &I. t ware docb d. gedacbte kwam bil
0111 op -Ala zulke ruke Afrikaandera ou In

plaau ..an d. ponden lOO.peoo te lapelen,
plaatsen dIe onder dat kapitul bel ... t IUn, op--
k... pen en aII1I anee blanken geven om op te
bm ....n onder kontrakt of voorwaarde om een
tiende van de opbrengst af te etaan, dan bluven
de AfrIkaanders tooh bon grond bebonden en
le er voor onl geen gevaar om lo de toekomat
de Europee8Cbe kapltallateu te dIenen, en naar
bonDe pIJpen te danll8D DIt zal bet gevolg zlln
als de lfTOodverkooperu zoo ..oort !fUi en III

bet dan Dle~ de scbuld v..n de ruke Afrikaan
den? Waarom kunnen .U ook DIet de pJaataen
oplcoopen voof"\lilln da.e laatste tiiCen ? Waar
ODl! land met JJOOveleplagen dIe de Heer on.
toezendt bezocbt wordt d..t lelta de eerlukete
boer de rente DIet kan opbrengen zoo ZlIn
plaau bel.,tt ... eIk aan zeleD sonden wu Dlet
kunnen ver.. acbten als men btenn .un pllcbt
dOfl! om onze arme lIIede-broeden ter bulp te
komen eo hun eeD beataan te bezorgen?
En wat ltS' on&e Heer? n.. ..rmen hebt gU
al~d met n V~rder; Wat baat bet een mensch
zoo bil de eboole wereld Ilewlnt en bU ludt
schade aan 11 1 tleJ J

Heer"Dlogeu é"I
2j \ Inl 1""8

9CJREIlPV AARTBERTOHTJi!N

at. A'GE1I:nl(1:N

M.e J-l rUllUlllT t' ~n I (>fl@ltkulllt

1- To)a 'an l H \
I-bar, La-tle Ya ...Kl'hampton
I_Kofba van Sh I,.
I-Re. lo "'An de" t
l-Karh·1f ka 'Rtl I t :leff
i-{rh j(lT"ka ,.s n N ~ n
2-Le ..uk t "an L v... 001

VR..,aoK""1I
Apr I '0 -&,» r nl\lU Ch

LO:SDE"
" Apnl-{P r '~I-vraaf )-0. A.) I.I~ C.. I~

op rei, na \r te! K"I'p u 0 'n lf"!f iaatror4lf'O om 9 uur
1'&11 Lsa Palmu vertrolill:en

The Iinistey &Jld Groot
OonSta.tlltla. BO&Ul'fl!:N TENTOONSTELLING

1~ ~nl gebootlell

TepaWOOl'dir de heerell E
C ~ @nJL M (10 deu .toel), J
Bernbardt, J le GnIJIi" A. J
BaMOn

De DOtOleader YOr18" YernclI.ri'" ,........
bekrachtigd

Rappon ftD den
"olKt -

De .. eg van prins~!:~~t;!::t~:r;.... m ,oede orde met
pur kleIne ...."'poeliuaen •

De Zevt'nweebpoortwfII .........
beeehadied door de regens. BeaIO_
Hall(b met 10 man te ADdeG -- ..... !.- _-,.c

n~~ZwHOI~b~_u~mw~c
Pochten ataaL IIWI

lianni_ UI :!\.:: vol~
De ~ hoofd,..

t(tea1aDd Bealoten da, lid A
eerup III&DlHIOzal bW'JIDen den
peeeren, maar ut bU niet meer ...
steden.
priaa Albert,.. naar PriIla A]JIert.

na .... Io.pnden en vol aJaaat.P.
ter Hoqh .... aeaonden om delllJ$l....
reeren
Z1fViberapu. Dese weg .... III

bebalve ean. pur slechte plu..

Z'f:! _taN werd plui daD ....
kenuUl te p..en dat de nw! ftJl heal
dat hU zun plicht nl doen
AJce- beáIotell op ..oontal ]!.a ~ ... ~.

Bauon, UIl kODt.nLltteor ConradIe £6
betalen voor de OllfnvlDi. uar laat.._
JIlOI1eIijk .... mID te doen voar U

ÓOk- werd baeIoten, daar bet .ark oaa.r
trUt niet gedaan werd ala bebocirt ..
hIJ (Conndie) nu slecht.. ,..oor dlte
zal beta&ld worden
Due gerapporteerd werd dat

nogen aange~t. werden -::f~~~~~~!I-Janro den Kaap"~ocben h
lammIgen v..n de palen ID d... WlefIe:p!aat!!11
werden wo .. erd '-loten op voo..eJ
Le Graag.. dat cle secretana aan
meester generaal uI keDnl. Ire."" bel!;relkk!~
dese ......

Z .. artbergpas Het werd den __ I';";-~-",

gedra&'en om petIt ..., up te trekken
bUIM.n 'lUI \ parlement vragende om _l'IIIiillllll
derKlg van Je bIJdrage des rnads "(),)r he.
standbouden nu d~"'D weg

Bnef gelezen van deo oecretana
bouw meldende dat de Cl' Iele collIUIllll__
ODtvangeo beeft ,·,me speciale
vullen IDde 'oorwa.arden w....n'" de
gewilltg IS de kroon landen 0l' d~ Z... IV1~beil'llli
te verhuren doch J" Cl' ,elc colnuUII_i11
als nog .oodantg~ IIl.trn~tl"" niet OIl'~"'I""_:-

Werd "",.lot.,,, dat "on .pecial.
id ID het £ op eIgendommen dWaaD
henK bIDnen de kmlewu 'an het Pnn.
dorpsbet;tuur 'oor bd Ja&!"Ibge -C---~;UI'"

...orden en l-",taall'''''-r Z.aI "ezen op 4eu
Mei 18(j~

Dt IIttretal" rapf",rteerde ~ de
.tukken v:w Lt1<h.ulth wmg.burg .. eg
bo<,ftlkallto",U g<.lOndeu Zlil!

Hrl.f gelcZlm nn 'e dkoruet 'P
bedankende al, ~eJJkornet

Besloten du~ .. ak tt laltm ovel'lltaan
bd OostbIlIzen tegenwoordIg znl '1JD

Bnef gelezen raD -J,,, ""eret&na ftJl
afd""hngsraad 'an Oudtsh<XlrD,1DeJdenc.'~
d" buur ,..an dt !>{omnll'l'0ort tol ... koch.
per pUbheke _eiling rnor £7 J

Besloten dat de l!<lCretan. zal _~._" .•I•.~'"
dat de.e maC den T~rkoop goodkeQrt

Brief gel.lOn 'an den dl"tnktsllUl~at
bet publieke "trken depsrtem.nt, met
'foor h~t nutnngen TKn
ake d. BoscblulSldoof "'p""tt ...
fioaat werd beboorllJk geteekend dj)OI"
.,tter en de leden en de aearetana
... 1ve teruli te zenden

Bnef g"lezeo v..n den af,leelinlSPlllrud
uu.kwalaud 'ragende ""men
parlement un t.. drlogen d. ~fcltJ1lliuPlra.clItjQ.
ontal""n '~II d' JlToole kOBien II!I
delukbeden IU ..erbaud m"t bet ~ orde
van boofdwegell en dat de reieertng die
onder haar beheer r.al nemen

Beslo""n dat de .ocretar-ll' £al sChril ....
IOfe -mabe v~e"dt In due lt&Ak

De aec:retan. rapporwerde dat rie
BOg DI.t de bookon nag .." ....n bebben
half )&Ar".~mdlgd 31 December 1891

Algemeen besloton do audIteo"",
geven d. t zo<>.UnIet ban
lU gen-aagd zyllen .. orden te OOaa!l~1D.

Het ..-erd !!,"rapporteerd
bet , erwoerdereu IS Ol' d"
apannrng

B....loten dat d~ oecntan. de nO<>drge
genng 10 de •• zaak .al doon
De lraMa !.alan. wao Out n.uglten £73

UItgaven 1:167 i. 7. ovenrokken
£WJulld

De volgend~ rek"D1ngen werden g8i1lU"'"
C Ga.nllCh £11 1Is 6d T Yem,on

To the Ed.1or tU "Ou lArd."
Sir,- The speech of Bit Pie_ ra1lft at tile

Al!1'ICill~raI Sbow of the Fumen of tbe c.p. GiReren 'ftI'd cl ..... m.........
Fw.., wbere be aIeO .pote abotii Gra' Con- e,-,_"_,, ro.tJDenlelJ
sbnUa, UIa very sad aCImiaiOa aG tile lide of ~ch alhier gehouden, en ID deD namid
tbat gentleman, of &be very IIIlborcliaata ~ door de boeren~~lUlbeYNebte,D plaata
be pla,. 10the lrIiniatrj. No Itroaf man woald en '11 & Co, eo de
pot op Wlth .neh a state of atraUa. Sif Q1)rdon r ~ "oor !oeso l'9~oen waren 1'&D
Spngg _IDI! to be !.be ouly lfiDiatar .t.o la tol ~tb; en yoor iroVoaunen 1'aD 5d tot
allowed to have the p'-ure of mUin& tJK.e !lid- pr I~. '!-r -.vu Illet aoo "ele koopen
nice little ~ta. He"_ Ioa, 0, 'lUI JUaPItad JIll and_ plaataen all bij and ...
plauned to lohatitute a Government Bouel.lllO ~ ~~ _t ~1"eD WordeD
the eoUDtrJ for the 0118 ID t,own. deelta mt da bud

e
~ he..'~:J:;

H" beUght Erin-rilla, aDd aPllI brOOgIrt aIeOIdI da _tera ver -. t
f,""ani tbai __ littla plan wbieb Parliameut ~ -nib .lecb .. ~ veiliug ~~
reJected only laIR ~ Ol BeDe -- ... eme ......

Now M" NMIY Wlth plana, tbroop .. 1Mcb beaioodeD. De uamen derpnen un
oor WlDemdoatry Wlll be ucri&ed ana the fine wie prijzen &oepk8D'\ werden II\Jnre.h 10 gW
old boose ..t Coutmtia be eat lIP and all this blad YeI'IChenen, aoowel &I. de - der be-
• dOGeby IUm, wbile CO.taniia' UI DlJder the oordeelaan en ooJDl~ledan Bet yolgende la

AcricuIturaI Depanmen~ aad the Kill.... het rapport 'lUI da bMGrdeelaan -
for Agnooltora UI pot to tbe pIWlfnl qq of L\PPOIlT
h..,l"l to admit that he. apme& lt A.t the .LIe verioolllDl 'lUI Ioue eD trooJrelijnen 0'
ala'tm!.b hour tin. poor geileman, 110 doabt heden, overtrof beide wat aangaat InnJiteit
-IDi wbat the poblic OplnlOD on the matter eD kwantiteit, die 1'&11 vonre gelegen
.. bruebed up eourlllJe, aDd bravely.,. t,o the heden. Vooral d. '- roaUDe1lwaren ÓeieÏ- en
German farm_ "be will nOli allow CO...... tta "ele na de ..ertoonmgen vau de COIIIpIItee-
to bio lllI8d for a 81U1l1Del" retreat for J'8IHi.e _partijen waren zoo geljjk dat bet_r
the Governor" Bravo, SIr pieter, tbank yon moeiJijk ..... du.ro ..er te ~ Het croot
very mncb, be~.r Iata tbaa "e"er But. Su- totaal (gewidrt) 18 de "eradulleude k'- .....
Pieter Su- Gordoa, sir Tbomaa, Su- J~ O~I:O~ lbe., behalv. no, 4,000 lt.. die
aDd Doctor Te W ..ter, the people, tbroua-b I rd werden omdat aan de ooDdl
Uleu- ra~tetivea 10 Parbament., will tab ti. Ql8~ ward "oldaan
care tbemselvllIl, aa ihey .... on fOl"l1ler Onder de troeroajjoen 1F&I'eneenlg8 -o-ertoo-
~1l5 done of their OYD property We oDly llmPD die &eLrgoed waren, en !IOodeu IlO( be-
wish to remi.d you he pot!emeo that you ter pw..t aun wu het nIet da~ lI08 vele Iwr
will kindly ramember that you are th.. rel&."an de .teqela lae ~ waren, war-
coatod.anl of OIU aooda. ID which Y(Ml have door de waarde .eel ..emunderd werd. Rea
... th UIan eqll&l Ihare bill IlO mot'!!, and that you of iwee v"rtoonera hadden weet' kiBt~ die te
may remember th .... nd llA>tact ... lf you .. ere klem waren, en de beoordeeJaan be ..eleD aD
sole _ten, ... !.b right of d18poul dermaal aan dst Jó.t),," van de voUe grootte

Hla Excellency w.1I no doobt when be liad. moeten gebruikt worden
out tbe feelmll" of the people, of wbieb 1°0 u De beoordeelaars .. aren verblud op te
tbelr rep.--ntattvea o~bt to be fully aware, ken dat eenige tro.r0';Vnen 10 l..gen
DOt tb ..nk you for alloWlDg All th .. acnmonloWl W&reU,dIt I. ""ne .tap 10 de recbte
oorret!pondence and ill feeling to bave heen gat maar .terker en beter papIer moet
op and tbat solely by your neglectmg to In .. onien, en de ro"\]nen moeteo zoo
form blm of bow matt.n .tood-trat COns.. n worden dat elke l,,--.goahonderljlk UIt
tla .. "" bougbt for a certatn pllrpoee-for tbe kan gebaald worden "n drmgeo derhalve Iterk
benefit of vltlCulture-and tbat lt cannot er op aan dat de rozQnen moeteD lDgepU:t
he uaed for any otber purpoee especiallyas large worden (netto Il... ,cbt> zonale In andere landen
sums of money bave been voted by Parliament De beoordC<ilaan '!Jn verblijd op te merken
and 'pent upon It for tbat purpose Really re. dat bet .y1lteem 'an 100 uJtken losae ro.unen
ponslble (.overnment I. IIOmehme. reduced to. tn de toek.lJl1st zal ~oortg".et worden en drln
fllree Our MlDlSte"' 8OmetImc. forget that gen er op aan dat daarvan Dlet ui afge .. eken
tbey are the servants of the countr) not Ita warden.
lorde rondmaaten! Sir Gordon Spngg tbe great De vertoonllll!ell "ultana. en mot",n waren
cbamplOn til dar" Ilone by for ReapoWllble &eer teleu",tellend • Jnde er .lecbts twee mede
(,overnment WIl be tbe first to bear me out dmliel1l !li elke klaH'c Betrekkeluk de sulu
ID tb at vIew ll38 beTelen de beoordeelaal1l aan dat bet comlt.€

Per-hap. tbe people ..nd tbmr represeDtatt.... .Iee~ tweede en tierde pruzen zullen toeken
are also to blame booau8tl It hnRoften struCK me nen In elk geval daar er geene YertooDlng WIUI
tbat wben a road ft brIdge or a hne of rail .. ay den e,enten rru' "aardl!!,
I. requue" for Il dlJJtnct they !Mg for lt Why? Krenten scbltterden door bunne af .. ezrgbeld
lt .... rnng Mlnl.tert< cannot besto .. favour. Er WIUI.lecbts eene 'ertO(jnlug van WItte !eren
Tbey are howe ..er mortals and like all m"r ten, en dIe was n et best g8i!Cblkt voor b..odel.
tal. can be !lnd are BOon opollt Here we doolelOde.{l lnge,oerde blauwe krenten bel>
ba' e OIle of tbe m.tanoos before YS ben de vQOrkellr b I de ,( rbrulkers

Let our members tblOk th,. over weil and 10 De beoordeoolaar.; .. en"'",",o bunnen dank toe
the commg "'S8Ion tour!I u.ll{ ~ul firmly sa} t., brengen aan bet co u k \ oor de goede ""bIk
what tbey want The re_ul! wtll be a good one kIngen gem!l&kt ell ,I. hulp ..erl<lEnd
Let tbere be no beggrng or-I wont ,ay brlbmg s
for lt 18 an ugl) word-but mtluencmg for wbat Oumaatjie van As.
IS Juotly due It lowe", both partIes

TAXPAYER (Uld ,"ut)", H"U,ard)

[\ EBIALtSG 1
HET MI2liISTERTE EN GROOT CO~

STA~TIA

Ou maatjie VRllA.
Dl loop nn haar kao

V.r baar hondjIe n brolne te soek
Mar toen III d,..r kom

Waslda.ar lllX Ille ver ho.
G,'" '1"1[7' i' 0 brood aD (en koek

SIJ loop Da dl bakker
Ver n klein .tukkle brood

, Mar toen eu tt rug kom
L~ d bondJle .tok dood

Su loop nl dl ma""r
Ver n fnlalC doodk,.

Mar toen "lj lcrug kom
La; d, bondJe geW18

Su loop nAdl slagter
V~r bom ,hJs .. Il en kook

Mar toen .U terug kom
SIt dl .kelm te rook

Su loop nn dl strand toe
Ver n lek kt - vet BOook

.MU toen .U terog kom
Kou dl bond ver n doek

stJ loop nl dl blerbo ..
Ver bIer lel.:ker koel

Mar t.,en sll te~ kom
SIt dl boud op n stoel

Su loop na dl .tore toe
Ver n Hts'" ou-dop

Mar toen .u terui kom
Sta:m dl bond op aun kap

Su loop na dl wlOkel
"Ver n boedJle .n .. at

Mar toen sn terug kom
Vned dl bond "er dl kat

Su loo\, na dl lmlpl'er
Ver u pculk op dl plek

Mar toen "ll terDi kom
DaDa dl bond netOniek

Su loop Da Ou Racbel
Ver tammatte kom6Jt

Mar toen "1 tel1li kom
Speul di hood op n HUlt

Su loop na dl 8I1l)er
Ver n prartUlP rok

)lar toen SIJteruli kom
RU dl hODdop n look

SI) loop na dl lI~pper
Sun skoene te lap

Mar toen .U terog kom
Lac dl bond om dl grap

Su loop na di nu .. ter
Ver naald en ver draad

Mar toen .U trag kom
Spool dl boud op dl Itraat

Su loop na dl ko.,."roo-
Bom koulI8 te koop

Mar tOeD IJJ tel1li kom
W.... hU !dav om ie loop

Su maak bom Il bol(
En ~ net ..oetaek

Dl bond maak n btug
En maak dil t bU trek

W B H.t.suw.
~~~!!!'!!!!!!!!

Pt BLfEKE VEdGADERINU G .... "'..,·....
OP MAANDH, 18 A.PRIL 1898

Aan ,un Ed,I~"r
MlInbper -De toespraak "lUI Sir P,eter Faure

bil gelegen beid. van de tentoon.telhnlt der boe
ren van de Kaapocbe vlakt.>n, .. aann bU ook
ge .. aagde van Groot CoostantUl IS een ... er
treurtge bekentenis ..an den kant van dIen beer
van de zeer endergeocbilt. te rol welke hU ID bet
mlnl.tene •peelt Geen man van karakter zo.
zolk een toestand van wen dulden Su Gordon
Spngll scbont de eefllil' mrnlllter te "Un aan
wIen bet gen~n ver"nnd wordt die fraaIe
kleIDe veranPenngen te maken Eana lang
ge!eden had bU bet plan het lonvernemoot.
buiB aan de Kaap door een bUItenverbluf te ver
v..ngen

HIJ kocbt EnnVllJe en bracht wedar II!JD
fraaIe plan voor, dat bet parlement slechta de
vonge .. ttmg verwIerp
Nu IS kV gereed met plannen waarvoor onze

wl)Dlndustne moet worden opgeo1ferd en bet
pracbtlge oude bUISte Groot COWitanWi wor
den vem,eld en aUes wordt door he", 1l00aan
terwijl Groot CODJItaotta onder bet landboow
departement .taat, en de Punluke taak wordt
den mlDl.ter .. an landbon.. opgedrongen
Dm te erkennen dat bU er tegen W1lII

Ter elfder ure vatte de,.., arme beer moed on
get .. ijfeld nadat bU geZIen bad wat bet opel!l
bare gevooien over de aaak WIM, en zegt m&II

moedrg aan d. DUltocbe boenon dat bIJ Dl.t zon
toelaten dat Groot Constantl& aIB een zomer
verbluf van den goo ..erneor zoo worden gebe
&LgdBravo'.1r P.et~ dank u zeer beter laat
dan nooIt maar au- Pieter IU Gordon, IU- Tbo
maa OIrJam81 en dr Te Water bet volk door
zllae parlementaure ..ertagenwoordUl.n, zal
zelf !lOrgen zooala bet bU vroegere gelegenb.
den gadaan beeft ..oor zun el(endom Wu wen
acben" m(lne beeren, slecbu te henaneren zoo
Ilced te ",I en IUn lo gedacbte te boude .. dat «lj
de be .. aa,,-'en van 0011goed zun, waaMn gu een
llelUk aaDdeel babt met on., ..aar m~t.m_ en
dat gU d.t wilt ontbouden eo DIet bandeien
&leof gU alleen m_te"' waart, met recbt "n
bll8Cblkkmi
Zune excellentle nl ongetwijfeld, wanneer bU

bekend .. ordt met bet ge1'oelen van het publiek,
.. aarvan gl) &I. bllnne verteeenwoordtgen ten
yoUe be.. nat behoordet te II\Jn u DIet dwen
voor bet toelateD T&lJ al dese bittere oorTellpOn
dentIe en .leeM gevoel welk. ootlltun .. en dat
blooteluu door-dat ill vflrBQlmd hebt hem bekend
te maken met doo ,tand der &aken,dat CoDNnm
gekocht .. erd voor een &eker doel - ten voor
deele T1lD de "tlIH:nltuur - en dat bet met
"oor eentg ander doel kan gabro.kt worden te
meer daar groote eommen gelda gestellId door
bet parlemeot en oltgegeven &jjn .-oor d..t doel
Waarlijk verant .. oordelIJk ..,Ifbestuur wordt
OOIDI aange .. end ala eell klucbtllpel OIlS8 IDlnlll
te", vergeteD BOmadat zu de dienaren II\Jn1'aD
bet lalld en DIet 'Un beeren en m_ten Sir
Gordon ~pngg de groote kampIoen ID"....Ieden
dagen voor verantwoordeluk' zelfbestoor, zal de
eerate .... en die mn ID mun denkbeelden be ....
ttg

MogelUk .. de be ..ollring met bare ..erteien
woordlge... ook te blameeren, want het beeft
mu meJl'll"'aal getroffeD dat wanneer eeD weg
een brug of een gedeelte lpoorweg vereIscbt
.. ordt In een dlIItrikt dan doen ZIJ er lan zoek
om W aarom n18~? lt! bet ......keerd? M.mllltenJ
kunnen geene gnlUlteD genD. Zu .Un lIChtar
meDllCheD en gelilk bet met alle m.lIIICben bet
geval kan we&en, en Ill, worden zg .poedtg be·
dorven HIer bebben WIJeen no dia ~n
..oor ona

Laten onze leden hiero"er Reed nadenken en
ID de komende _le ~l!lli d«h bul~
gen wat wu WIllen Het resultaat zal een e
'Un Laat er geen bedelen sun - Ik nMt
.egg.n omkoopern WaDt dat la een leelijk
woord - maar lDvloed ultoef.nen "oor bet
verkriJgen ....n wat on. recbtvaardli toekomt
Het verlaart belde partU.n

De uwe

TotaAl ilI!91 86ib~
18.7 1339i 1103 938 5~382 2783 77~
M.aterIMl .........OO1 WIllteliJk, 1895 rul 18~6

nil, RnddeUandacb, 1896 DIl 18~ nil -..;lIJk,
18116, nil 1896, rul, noordelljk, 1896, Dll, HJ96
nil. tOtIIal, 1196 nll 1896 nil
tne. C1~ sijn de tot&len -ran da bóeldngen

..... de ..enchillende atatlODA, aooder .-enIeeliIll
t...cben de lIIieWela, en .. orden .eraoderd ala Alk.e
~ pIaaW heelt. Zij II)Donderworpen .....
nnnderinll bl) ..erdeeling ....n de opt.rencot ta&-
tchen bet Koloniale en neemde gou..ememenhm
eD ~ppi)eu.

LONDEl'i
tv ApnL-{Per telegnaf )-0. drie ""_" balf

percent Kaapache leenmg wordt geDO~ tegeIl 107
• INVOERRKCHTE~

tl.B&JlL&T 2 Apnl-{Per teIegraaL)-o. 10
..oer-IbkomoteD .oor ApnJ .. ..,.", £SlO......, enwti
ge -...rmbJdsing In de onl"V1Uljl8I.eDMIlt.oonft1d.e
~oor: deselfde lD&IOIld -ran t <orog JUl, Lw &1,818

HANDEL Elf NI.JVE&H1Wl.
8POORWKGONTV ANGSTEN

8poonn!@Ont.-anpt.ea __ de _.. plllndijld
1 Mei 18118:-

~.t ~j ~
~ @ ~ ~ "~

J~! ~i li 1_ ::11 0 ...
& & & & & &

11188 803 80ó m2 UH mr!
2628 332 1308 36681 642 41'91
2283 1641 Ó 71 17111 1116 36

BELA.!TIYGBET.u.n

BRIEVENBUS.

Porwr1'1UfI ..,hr uft lem&nd naar aanleI
Tan den br.ef no dan beer

J Bnnk van Achter Pike,berg,
d""r de c('rrespondent "lIrgeten
'Iln DaaID In t~ zenden, nnnen "tl1l1Jll

brief n)el plantsen

D£ REU! Z~£MlIEBS IIEII
al. er een ltoomboo. te Aden voor allk ..
lJWemmen eeD aantal kIelDe )onieD. er om
en dQllr;ennaar de ge!datokken a,. de ,..-IN"::
bun In het water toewefll"D Z'u
onretwufeld eene groo " !Jeh..nAhll'beid,__
belte Iwemmen IDde wereld ~un de ..,..._
van de Nlcoba",",be e.I"O'leo en ODdft' de_
Da) ..kan VaQ Borneo De NI~baren ~iUdaaIa
DIet de band Zo vareo III bOlDle lieb .. bootJ81
rond, ta1'Jlll m bet wat·r en r.oodra lIJ - p-
I. gelegenheid nen, dwken zll recbt or hll_
ierinde prooI neer Doorga&ns lIJD de .-iMdaeB
IWO ... nehrikt dat 'u heeD bn weer eli op-
11881" AfIUlI"n, lEOnder In een ""pa.lde I'Iebtllll
voort te ".. emmen U.. dUiker bed' du "0l8Il
_te om blOD"n eeD arwl"l1-gt4 .an M te lro-
men un .....,h te II' ~u .,u bo. otll .... ter ta
breuaeD wordt ecbter nlt'l der moette waard I!"
acbl EeD man lJ}o>tlt t .. ee v,.. b.... tera1tJIt
!mnaan grupen, In .Ik .. band .tO DIt areaebied
di'twtill eD de h-1ile ... e","'~" "nden aur OOIt"..,ta Mil AI. ,em.nd " l) m._! I. b.t water
wil toonen lDuk, ho )arlll ''Jl Pt"n haaL dikwjj"
tweemaal wo""', &Lo l.y dien bU doodt \""oor
vele riMChen op de kut ..an .uideluk lneiR Ja
bet )aeb' lIlJIiren te wa_ op haaien eeDJ8UUIII
wat de ,,_jacht te land "oJr de Bn~t.eD ..

Oprecb te Bond.man ncbt een bnef aan t
adr ... <.n dAn heer T P Tberon YOOrZlttervan
den Hnk ..anner Bond over .un to,eapraak ta
Hope To,,"u Deze bn"f werd gesebre,..en, yoor
dat bet volledrge veRlag van dIe toeIIpraalr ....
~elezen en daar de woorden van den heer
Tberon 10 onze vong .. UItgave naowkeung ge-
rapporteerd znn eo het blnkt dat bet rapport ..an
bet J! ..dl""r/ ",elr. ODJUlIItw.... RUen wu de&e1l
bnel nIet opnemen

DE P.~IH Fa ..r. UI ZOJtdGg van ba' )&Cht-
toertje leroggekeerd

DE "IEl Wi \ L.EE8CHllAA.TSCB.4PPIJ - Het
prOtlpektue wordt gepnbhoeerd waann 0 lo. bet
volgende voorkomt -De ....udor of 6o,-rder
(ManbalI) zal PTent}~ de oom van £10,000 111
kon tan ....n en .£ 10 000 10 aandeeien of kontante ..
... dlen de mutllcbappu dit verlri_i, ont ..... "
I." b""r ManbalI, ten IDlDlta,.al Goor d._
maatllcbappu be"oonIeeId word ....



Gewone drlemaandelukaebe vergadenng van
Prins Ubec-t 0 d .. triktabe.tuur no 2 op Zam·
~ 9 \pM11898

'te~euwoordlg B de Kock (voorzitter) H
S.nr·,. M F Sw.nepoel. 0 Ó Bouoaw: P
8wart.o.W A Venter. N Schoelder •

}fet gebed iOOpeod door W Venter
"Ivtulen geleun. ioedaekeurd en ge.eekend
, dc Kock lI'eeft veraba' van .un werk alo

&f."v""rdillrle n..... het ooDi""" te WOl'CMter.
,- meer bepaald van de haodelini{;D ID de
KoedoeafootelD" tak zaak
De vel'JPo(iennll heeft vooreent w.cllMle

over de zaak "IUI dell Koedoeafocteul tak
C !7 A I 1898 Bulaten op ..oo,.tel Schneider Venter "Dat

, er."., PM eie KoedoeafontelD • tak door dit bntuur ..er
Acb op hoo IreaMge wiJn la dIt on. no .. eer IOCbt wordt getllle beAlalten ID deu zaak te

dUld"IUk gtmua.kt' z..odng ...... HaoDle Th....,o I nemen. voor en aleer de bealulten van dit be
nOli op bare plaabl In de kerk en ID de ZOO .tuur met ootrekkllll tot ieaeeden tak .un be
~hool lhanda.i d,lO geb .."I~n ~ deed kood ie.teld &lUl d.. corretlpond,*",nde comlO"
.U haar werk ~..er lieuouw .on&I •• ltUd ID jo ole van iozegden tak ..
ochooi en vandaall, Woelarlag 18ZIIniet m,,,,r Besloten op "oo<8tel ROllllOa.. ·S... nepoel
}kw eemi,m tttd w... 'U ludenJ~ ""'u '6Jl D.t het ala gevoelen VIUl dere urgad.nag
.wald<" maag .00&1. ,ermoed werd 1)0.' III ultgeJ!proken ~n aan den" Koedoeofontela uk
w"s elk~n ~ getrouw op hAre plu.ate en IeMe door "I.Inen voorzItter bekead geeteld worde
hare kla. m~t de ... k""" hoop ~en zeer .c>erlc dat gezell(le tak Diet opgebroktn worde maa;
pba~ dit jaar In de waU-leulatlC ID te ••• eu dal IIllne leden &Is ger8ll'lltreerde l.den v~r bet
eo daarea .",., uutUi" looplman .te be. QIlen, loopend Jaar ~lJlIen aanhllJy"a. daar bWlDe aub
d""r voo· ~lJder<n "" ..,,,rlt~n 'iooll n. loet oMipht'1elden vereffend en ~erant .. oord "un
noodlg luar een hard woord lOe te .oreken. VOOI dit Jaar, yoortl dat alle beambtea dIe be
"lWt <lj d~ed al h""", w....k m. t &lIeD iii! en danken Dlullen door aadere door deo tak gako
had do-,rgaans 0011 tud o."r "m &allellln bet .eoe zullen vervangeo .. ordea
le'en ~~=,m te mak~a JaarV:l! ,.tuIgea Het verder deel van hel veMiIag VIIJldeo af
nog de bl""mcu dIe III 'i nl<!ag pl..n • op het gevllardlgde aaar het coalI''"'''' komt IlU 10

g.at 'an ~eo ",booh<l&ker dw haar ,~eiaan behandehng en worden .e volgende voontellen
,. umt.ent ""n J..... i"leden Ja. ."Jf. t.terdag aaagenetmen
plaa!.>!te ze nO!! bloemen op zua g.,f. ~laan 0 0 Ro_'u .. W A Venter "Deu veria
dagavoud ....a. 'U upgerullnd na h. ondeten dermg neemt ge<n geaoegen In de kellu van
umtrent n"lÓea llur b.ogun ZIIZIel r 'I"k te de provlllcwe 1'ereadenni vlln den heer Tb"r<>n
';~'vejen "nJ droeg Zrt han Pil, n voordat alto ha ....n ..oorzltt«, dur het haar " ..voelen I.
"'J "l>~n llat ljl I ~....r liJdende ~ aall kohek dst er bekwamer mannen In de pru vmewe
"lW LIJ .-..eda dOl",,,,w.,,e nut IJ. roden-<>~ verll'&deMng war"n up wIen dl<l keue kon zIJn
"en uur Hl ,jen nauuddac Zu r .lecbtJi II ge, allen
ja.ren Wie lal Ulct lnh~e d... lug ge ..oe G 0 R088ou .. Venter DeLe verjflldel,ng
len me' d, oud~ro br Jede~ "cr en alle~ neemt ve~1 genoogen.n den open one! door
dl" In naUWt r,.,trekkmg me ,ha,lr stonde.' dell beer LJe Kock In I)", Lallt} (lcplaa"'l de
God .;eve nn. allen .1l11~ g• ..;.,dcreo onder Bond.leden voor hunne ollde",teunwg bedun
ieze z ....ue bepTOe' lni, en 1 '1 uni vero~n kende era ,oegt ook haren dIUlk daarbIJ ....n d,.,
<bl Bu DOOlt""n tout Itan In,~ Ileachte ledeu. tev"n. baren ,jank toebre ende

W,umeer >omtUdo u t d. ""ocld plaast aall de oud6 \Twnlen van den heer De10ck
",t al,e 1,lnemeo e.!D" • "likl'n, dIe bern wove,1 befde en achttng beb'len toe'
Rede::tk niet Z J l,e ID ,.r kelken gedra.gen godllren<le 'UD verbluf te Wor
Den dau .. eeD' b",,!.: re' lP"n. draagt ce.ter

t "DER" lHER N Schneld .... :Ii ~wsrt. 'Deze vergarlennll
____ .... --- brenKt haren dank toe aan haren \'oorzltt"r en

Ilfge\aardlgde vour de bekwame w,llze waa'l'op
bil de IJClan!;en van d.t """tuur op bet congr""
Hrtegellwoordtgd bebben

Op voo.. tel W A \'enter ~I r ~..an~poel
r d ~ publ,pk. Il lII.. r~It,)I IInl! werd ge ""rdt nOi be.loten 'Dat ue ,,,·rc'pomhervnde

bv~J.n t. \1 Jlt~n.. , len' I " I 18' 8 co,"ml ... le dt naamlll'",11 nagaa ... ,,1 en d ....r(ell nn ' ,over rapportecroo zaJ
[)~ , )0." ••, r '< k ,,,,,de d. "rgad .nDi voor ()p tiR I' be Id I VD Jl"8 ~ 08AOUW ~waru " ot en

~~0p' n e' 'prak lP cl ,'te 'Ike "piJL UIt over Dat de Coopero rlJtull(fahnek .,tlt e door;de
Je zwallke ,~k"m. aar deze vergoulerllll! aller le<i n drt I I t 1/ d rd
u....1J.u TIJk",t "t .. 11 uell)k. urn ,er""l te hooren e \ 1.n >e8tuur za g~ ee eD wo en eO

d
g I 1 il ( d di( dll.llrn8 In de hUlteDwllken ultgezond.n worden

van e t';llj6~ ~~... ea..,f "aar i&' W8.n'1l uaar t.er t&t!kenm
het pru' nuaal I, tDUI Zoo "erden dp werk DI h 'r (g Rolt t I d
rau.rllUOOt-UVt)()rt tet rt;'ne~""8te"'a8debe.r ~C 1 O~)UW UI me ge~

J ,J 'an "mJJ J" Ula hot woord eli zelde dat " ,,~ KOl ~
b~t bem ."". lA zel!ll.n dat de be!oc"TiI'lIlV VoorzIlter
punt.n " ..nd. nt,kt"l:t.ataandessecretan. (, J Cl'HT~

LU h~t .Ju"rt' .cozouden \laren eu dus met op
genomt!n wt:" un ?tIaar noch tan)4 warel1 de
l< lf le pilot up I e agenda en werden bchn.n
,telJ HiI!I" venier vourt met ~er.lai te geven
t u vro~~ t te-llJk aan de \"t:r" lderlUg verschoo
Ol~ daa bij Jen Jaat.., eD das der :nttlng van

I h~.tuur nl~t tegcllwoordlj~ ......
IJ IJllurmali hiD met te "'tIen

.oht.ek te bUl. ge ,en wa. en !laf
D de werkzaamh .. e\, ell ,aId. emde
Ugereed WIlK VTaien te beantwoorden

dm gedaan werden
\ r.., i {t"rl l~ van den ~f j"'r.lln", ~raad ~~hDU D~ er ( PrttunuM ~teld( voor ge8&OOD

1eu p le, lb.en '\pnl l>;~~ re~6'lwuon.il~ J~er 1 laar dell heer J Pretonu" dat het ..er
cl. \\ Baker (.,)("tltter' 0 J ROM.,.,... W ,I"" d aanienomen word... Allen .t..omden
~ \\ l""~en ( H L Munto" voor 'ot voonltel

'i ,tulea Jer vorlj{~ verg-..JerlOg gehoud.1I op 1 a I... de huer C Pretonu. een bMef V(X"

4 "lo Lrt ~ele,~n en r,.,v"",uvd k. Jf nd~ III de ,II/,erl (;f1utl" vaa 26 Februan
De <""reta.,. I", een brIef 'o>nd". beer LJ I~ duor den edltear telf van genoem. blad,
Je W•• I LW 'f voor deoc "fdtl8'IJg In II! lend, dat de moodukheden die er be·

.nt1.,,~)rJ op <'n aan b"m ~,mcht tOO&'. op .1 .den lO den Botld van Molteno, te VlOden III

ba .. te '''rg-..deMng beslottln ..."rd WaaMrIt I bet kandldaatscbap van den beer V..n Straa
(I. heer De \\ aal) bel.,.,fde all•• ID zIJn ver " en d.t de heer Van Straat., .. met tua (l&ftll
mu~.n Le Joen ..m ,,,ker £lll '.>all den I'&aU ien de CODl!tltutle vali den Bond te ....erk I[e
Joo' Jc r""""rlni terugbetaald te i<rU,,~Ital. .""I1 wae ellz
Jes raaa" ""nde ..1 In .l., extT:>pmaall:t., ql~vea ]) Uir deZe ~eriadenng het bescbouwde voor
ontotuw dwr ,j.. verDleu .. lDiI: d.r 24 Rim" mjllU!! 7.00 werd een resolutie gep_rd al.
brugi"n vol~t -

De boor Ro ..,ou.. een der "om~1S81e 'edee I Due' ergbdenng. gelet hebbende op de on
..aniest Id om len ellileaa.ar d..r plaat' W~r jU18theld waarVIIJl de edIteur van de Hbert
pad te ZIen ,ver d~ .Iuttmi der Pietenfuaieu ('azrlt- zreb bedlead b€<lft ID zIJn lf)leldlnil"
ult';mDrun~ rapport""rde dat ienOtlmde h, art ..kel van 26 Februan 1898 ID zake de ver
nog ulet IS ielntHvlewd ge .. ordea ocbd'en ID d"n Bond aa Molteno met de vol

Bet rapport van de deputatie over den ~ r gende onderwerpeIl
lor.ovlel "~Ii door de r~ee:-mi II"lf1&&kt.red u U&t de uron van de moellukheden te VlD
v""rl<eleJód .u btlve'Ll!fd. Beslot.,D dill een. le den 1.10 bet kandldaatachap vaa den beer Vaa
putatt~ be.taande Uit den Toor"t..,r I de ::;traaten voor parlemeutalld
b -ren J J EbteeD eLI M :\Ielcl,: I1llarKa .. rad b Dat de ontevredene part" eer.. proteet ID

,al ~ um :net den c, IDml~rlll vovr uIle l(edltlOd beeft bn het provIIJclaal besta ur tejf6D
ke .. erk~n te "oderband"lea en bu."al![ ",rod de handelwlILe van kt oade bestuar
rapport VOOlrte legeea !.>at de beer YIUlSiraatea en tuae partn

Gel ... en brlef van den heer DICkaoD .erkla tegen de reg.lo en eonltltatte van den Bet.d te
rende dat de h....r lfybUl'lfh dIen d.. ...d om werk gegaau .... nn
eea ~""pecificeerde n.kenl,,¥ nn £2 ,vroe!f d LJat een oomtUl zoo aangesteld ZIlDdoo.
w.lk bedrag h.m door deu heer D,ck~ • In een het pro' mciaal beatuur ter ....ille van het
... kere bond""belut...g .aa1r .. en.! .evraaj!d proteat,
met tun (den heer O1clooa8) b!'Oe ,r te doen ZOO \drklaart d.ze ..ereaderwi een~ dat
b,.d "0 dat bIJ DIet Wl"t ,,:lt of t ",.ehen hen bov~ngemelde onderwerpen leugenacbhg Zlln
v.)Or...el en daagt den odltenr van de -I/I",rl G"utte Uit

B".Io",a den beer O1cC"Onte I rlcbten dat om bovengemelde feiten te bewilren
de l"alIrIi liJn bn ..f DI@t als autwo r J op Ihnen D~ b.er P StN!nekamp WIlO tegea .. oordlg,
bMef blouwt ea dat bet "oe<! z I 'lIa .00 bU dIe der ve~eMng eeD UItleg gaf omtrent de
d"n ... ae ooVTedigeader tl1tl~" aal. Kaapo<ehe politIe

0., •• retana "5 ""II hnef v, II áen oomaus- VooTlj"etlt.,ld door den beer H Baurmlln, ae
pnblieke .. erklll1, de mtvangll YaD oecondeerd door oen heer C Pretorius dat de

.,,<It, om f5O(J op " bf,groo~lDg te beer J J \an Rtraat.on ..I. deputant afgeVU!'
IX>r wegen ID h.,t l.lDd ,,,Id, e~ken dlid worde UnArd~~lIItnkteraad van Bareen
.~rder meld" ...le I" Davraag III de dorp, In ,~rh"nd m " KaaJ"'Che pehtte en te

w""lt, maar " bet aanzoek te baud.len nWlr goed nnkel
'''0!len om bet I verband DIet de Aangellomen
'l( voor Ult••• en voor bei loo 10en werd de vprgadonng ieJ!l.ten
I JUl' fie 11lD1C .... bIllken G C J CLOETE.
.ug !fro"t 1 Y!lll don heer J R Seeretan.
Ha.rtebe.-.tkl >of voor waterbaar
"oor~len ~edurend. 1897 werd

_'r"tllTla I. ncbtle dun raad da~
notulen l,ne•• tt eus . II d. h~r
I.ulid Uf 1",,,,IOIIg'00- het J"'"
" raad ",-,,,loot den r"",h II' alll

2

) I~.\ ,I~

Vr1jW1111i'er korpsen.

(
TELEGRAMME

OVERZEESCH.
Verspreiding der builenpest..

De oorzaak der pokken.

Á... _~.

H'Óabeer,-B •• apu... Ii vn bute da' a*elIi"v. 'oll de Slaten Maari. waann bó_
I~ .---. ne "00 ..... ....., tii4ayerlo4p
DlD Dil __ , IC bud a-1ekl.. Miin eenIP
~ .,dat ik te_D _t de_ten
der be_n van elit deel I'&a bet distrikt niet
mteekeDUl' op .w blad beo, doch Ik kan ~t
and..... dan h.t muM te tatn bOOf'eDover a.
iA&esoDden ltukken. en du .. lIk Il VTlendelyk
Y~"",,"an publibbe te Ifeyen. opdat alle 0018

boeren 'l'Tienden die a. blad ont ... ngen d. Irt-
ie2eabeid mopa bebbea om ..oor licIu"hen ~
oold_eD. -
Mil" ...-kiDaen lDiIee lun IDden 'fOr1D

Taa Ynll"o, ein ill ik mU D'et bek waam
0'11 pulit:.ke k• ..- lJIIlen te bell8od"l ....
ZOO aw oorreapoodeut YOldoende op die vr~
kan antwCór'den, daD aal bet wana.lijk ..... he.
i .....a ~n &book DUWc .roar onl boeteo, die
i-ukelllker vrapa 811 lUl.woordea Inane
"~wn .a o""'ece:a. of _ nl,,1 dan laat all'
oo:r.pond8ll1 Ill!! op ~ pvnt on"1II04"•••
('D U. kan a vene"_ het -rvo',! rallljjn, dilt
IDMr daulel\jke w.arbedeft Illllen vel"'Chgn$
ua laag au N_kwaland phOOfd w~.
Uwe OQ~nl.eD Dlnet Ik eerwt bekend
a.. U.n, ail L..bben elk eeu bij&Ollderoogmerl,
daareategen bebbell ODi boeren vneuden ook
•1 reeda lell8 ana ._mllellide oogme;-~ea op:
1".. & .. Il dO(;~ ea lij" ook a!dua bevreeld
ow de'·ai.Jnden te Ver~a1f'8D ow de 'blindea"
te leiden.

Wel ten eente venebeea ulJe Been kandi
daaf' '" Spnrib<>IL Be~ft de 0. Been de heeraD
Oat. en Rbodflll ~t om &ieh alo kudida
ten ..eor Namamakwaland kiellbaar te .telleo·
Wasdie Nk'lf't'l,tle UIl die bMnn nl.t oade',
teekend door meer dan 600 VaD de _t mr.-
bcbten der .te'llgen!ChuerleJI ID d_ afdeeling·
Auat lW a0ll' 300 naamlfOekeUlD1"D Itrijpn ult
a_enge g"-"IP.treerde kiuen 1f1<11' n&lIIen ruet
op de reIt ...... u •• van de heeren R:.od_ en Oats
vencbeDe:l, die bek .. aam lW gewilbIl' Ion eenlp
.ndere rek ...wtie te teekenen of te oadentea
nen? (Ill be:' 300 pbruikt lDa&I' hen nO( gereed
om leter Abrahawa voontel re Sodom te III.
ken.) Wie 11 de l1l&I1 die kan '''ilIeD ... t "!Jn
r.de.> en .. u. aun bore la, d"t d. beer Oata ook
...",kt voo' de kan(I;dataar van den hee-
Rhodee' WIe dartt lenen dat 4e h68l' oat.
lracht de heena Memman e~ Molt"no le '\"81'
bannen ? Kan d.. beer Oata lUik. 40en ..... der
de') .. il un de lne~t>n· Gu legt Lnd.en wOie
lUk' WIe dlJl beh"l~e de leie-en <elb k4n
lalks t~<lllIta.an? (Moet niet te h.... tllr .. " ..... ,
llaat d. Jonge! e reptratte lu"ten aa, merkt op
de g1"OO~di.taIl0 dl .. daar op geplaa ... , 11l1f'.n
dIe vo>.;el'~ .. et kannen pecbrapt .. orde.,_r
tot nadeel VaD welke partU. ml..""bien DIet de
Oata Rhodes partU) geeft de tegenwoordig
beid vs Il de heeren Studer en Vau !\ lek ..rlt ,,,
vereadeMni te SPi JIIibok v"rbl'lderd een ,acel..
~ lUll? WaarolD kon de heer Oat!<dan ook waar
tenen wat llU "Ilde. de .. !)J .olke lma?pe Ahi
It......!"r jd ....· tellea .. oordIg waren· In de nabu
held .an bel dorp Spr lDllbok 'II' >Deo die IDU be
Itend ZIJD meer dAn 5!) boeren waarom .. arin
dan wo w"""g ware AfMwn,le" ter_
.. "",.Jljf. abt rq tee.n dea beer Oata lUO'

De kenatsgevwg .&11 natuarlIJk rallD genOBi
daarora waren de b",,-.m Stader en VIUI Slekerk
dIe op 1fI'00!ttlr af.tand llaa veleD anderen .. onea
tegell .. oordlll In de hande .. ':.0 De Been
oal de lutl8&fJeehDlf m'J dun"t, nIe. vallen. m~
.. el lO de banden van de ,oorlamlle" die het v<lr
trth, ...~a ....n de m-,erJerheld der kluen ~enoo
ten eD dla wur ;tUlt gO • ~euoe~ maDD~n Vin
de'} om (ilt te HNr&VmaC' JU!~tt z~eD WI)
,ht da mens-ben onve"",hl!!li "nn umdat "U
nlt't WIllen d,nsen naar de mu".k di.. "'v ""
brtlllt ..n tnaar ze,. mu ...elk li d. mUZIek dIe JU
b<>Z1lP. ~n ,k ml u .eg"en ""~ , , onveT!IClul~
noemt Ern,tlll' "ePk IJa .. erk WIlD Jil 18noodlg
ea tOt.'h uHk m~t Ilvl"'r mMr to<b voor ow ~Il

wa.k:wa.La.v,{ nltl't ,~)als bU onll. lu.mt ... ~Iektle
","0 .ek~re pa·t,1 Welk voor ,Ic ~"Ieerdheld d,.
:lll~n noo\b~ h~lJb.u ('!. maa,r ~[l paar bet;ltt~Q
l,e t, eb d~ ou ,JHlh~ d ID dIe" I de on~ .. leer
d.en :lik dagt"n ,{wk~n tt::! ~erraaltm Intt!~tm
ded f>JUWJU d~ !>.leerden op "orh ."Iven Su
w.-der COrTest><H>dentI,,,. .""fl di" pred*o.nt
...ant "le bedt u rocbt b, mt.., n,emen RhoJ".
a..:ent l ~U Ou,," ...raag .k:: u Andr1e~ EaterhuI~n te
l!ten ru •• a Wurom ptkt "il Jen boer.m den
prt..'li1kaut UIt J.J'i UI"l,,;t~n~~r vae JI~ \erll&denQ.~
Tit ~pr ugbok t"rwql cT a.ndtJrl.:u ':~D~~ wa.ren
nf I'" l od:~ nJlIWlcblen owdat LU de t!enlie tw~e
wt.l!{ .... lz.t:r.i W.irt'U Ja, er W;jr~u de pMlkant
"p,..,art. en Ulterht1u~n (wual. gl, "'Ilt)
tlefwa..'\rtM?

Ha.l I~ beer (Jal. orl"ellJM t.'en h I ,cld" JAt
le .Bt1trJ"rhtlld cl~r I O{l~tJ.tl1enteu vaa X Lr.1a
"\\a1.ud • .,tor14;tTlJJlg wet de !§e,~leD!4 'an de
het!reu 'lf"'r~lmaQ t'n ~lolt6Wo war~n ~ ( )U.,1.'f

Loek llX"h al J~ '" Ikt- D en rllet net I' n v h)r

u ~I.!r,' .rn ..nordt) Wel .. at lIedt de holer
lI. rnm:ln )k ~td "n) Dd teltll;raaf '" 211 jaTeR
",-,,_1, I Dt: bar I- ,,~moet nog ;::OLl1:l:U[t
,,)rd," rr '" ve~lllel,1 nlltteloos !.it"'1.anJeerd
~r131 uw L )rrt,~po ldtt'ftt llll~t ml) tOo. h JIJ 1 we~
,,)nJeï WHZ~ll d~ hard us dan lal hl ..) lIe TlU'\

'\t"hlt"n w:t'tutgt!o dat w,",tr vllOrdeel ....'Jf r $'unct.
Itn~ell het f)'\ls{TIl('lork. W3fil (lan boelt"llbtLul:'tD

( \.\i con 8f.'lldJt.ut 'Rt::t!t jol( zeker eVt- n .:!( ed alii
Ik bt ~r Ifl Hl" Olj,,! Itstrtkt WIt:' lf Tl /.Iln dH~

Lrl llod~I'"" "'Iel~n un !ilón \, edê'r)01 W-:\~ de
h-.;t-:f \) 1. ~ i \ \_"k.t ,=:,rd toen hIJ teVt'o Jc r .;et nD~
l'1 lt" I "'''[l~\::L_\J .pr;.L1( t~ lt,; r ....l.,~r r.~ rli&-u

blil~.l,n~(h of r~\. 1'"\ Llfljt~..:J Let LI Jf' pa'" wei
h ....t 'itt rur~t:h b.. tK tz l)nt~la.g ~O:&~...u ttrb.n~t

'rTl 'f'vlld~Ilt ht ek :t~n.~ Tt", ... Hl lIl'" ~QU

I ,~l 'lod d 'ON Jr h.-o ....ol.!!, n"l hd n.: rlan~en
ie 'l 1~n:~nLen le Ic J;"'u.1r~n Il! t), h ToNIl t'\ U

hu l.~ ~dg~nmaar kort w~zeu De he~rtn \ 'atll!,
t,;:l \{,.rr m~n k~n'l&<o!J ef''-''n ~ }.ll EUro re~t'r~n
"I- ...,lW u [},., I

I I ""I re. kt du. ""I Ik maar ~an :oe
ht 1 \ .ep" I)a,t:i tt.:U v dl ... te\r~cu

, l~ riot: lm ...t tt! ""'f DSlb Ik \lhl)t_ wel Z.,,)O

Tl t!b 'iol~t~kt lj.. lCJkmet i-: t~rtL

rl ..,1 • tt: t,root'fa'ltfl rl ....pt-!Ltakt!l Ut."
la ~e,ot;lle llLh l:t:{~ Il Z;Ol al'i Je

~ n6'':'' l ....: ...n J.Hn,.{ht t' h~ ....ft Ot)k a.l lou 19
j 1 lit a,L, bj ...olvpo III l'lt:hup~k.le4d~

rvn l' 1~ la.:J ru kt r , tbe lil I~ pnb '1t:ke \ cr
~t1dcr u...tn 1.l)~kcn eu 01~t m 1. III ktlrk

SP\.t",t'lll ~>K\[lt!{ \ER
TR'lKKt5

LOSDE". J9 .\1·JtI~ - (~) - Er
ocbuu.! !f"eD t"Ufel w ee r te beataan dal d. bai-
lenpeat L&lcunA bereIkt heeft. eo gevolgeluk
be e r:ochl aJdau groot. u!'ie .. oade"beid JOII.L"IIIU8t'BO, 2 .M.. r, - (R.aoI .... )-De

POkken beelllettlDg ...... ID de.1ad lI·bracbt
aoor midd.l van ge .. uscheo hnnen De .t.t.
raad heeft na onder haad~u d.. InvOdnag Tall
strenp ""1Julel1- betrekkelijk de rep"tl ... van
de .. ...,bplaat.aen.

Een revolver On!r91uk.

:\f Kl tft t ....t'-"\3D~hfl e..ka Ier
\ 1I11..... n r 'it r t rv k keu ZIIIlt:!: Dtl

wordt .. he uu ~t'bvuJ~n Ernstige pest oproer.

OM UET (,! li' ft II \I.!- '\ """ I \Ill -tRrul<r) -Eeaerru.n;e! p~;~.'.[I.",r -er 1~ voor..r't"lr:t).m~n 10 b.t dorp Oaus-
I bau ker u h., B..ml""" I'r""dentacbllp De ID

tM.104 rI n~t'u \ ieleu de politie un en .1erpen I.•

rue t •• eue o t II daar l..... tgeooemden k .. aad
e er-deu se boren Z J up Je oproerlingen ronder
.1.>",1('" Ill" tt>bebt",,, q dovdellde on 17 .. on
J"nd., Het b""l'S(ben du plaai wordl olliCleel
... o""!,,,no.bgd lt t akutta :\len vermooodt dat
ZlI ,n~.b".cht .sn! door rotten Tot op he,
.vo; .. nbl,k W"Nn .... ,t., ""<all,,a .. allJ"VlJI 12 mei

I J ",d"llIl<.n a!loop De sant talre kwestie.

....oKJ)£~, ~, \Prt! I) ,',l" he. .. • Halr)o. t

...",.JJu l~ v.s n I ,I:\. e-t r k.!ttUr1l,r
~ om het I..;'lli 1., K<:,11 w • ...: t ;

"'ttD ea hoopt Jtu.rHI I I \1. ... .r .j! Jt
1:lerib.oen w~l uc n lt ..... I J("'~I te n

~K..L"f," 1'\ lll'~1 \'\L,,[l'\t,~'\
W\::l-:K} '\ ,\\11 "

JOH.L x,,£Sonw 2 )lEl - (~.) -Een
",vohw oDtplefte per onrlllk JDbet detectiv.
mtoor op Zalerdaaavond. De kOjel _""Dde
bet ps>ebt van fpea~er Morhlll'U' EO \rof &gD
oor, DJa&I' bij ..erd D.. l erwtlg rwond.

..(111)£'1 l' \ Kl ( \IIIJ r....dlt ,~' I"r

aherichte.a 61)11 U' ... (.'I\;.J. '" cb..lr~h truUT

~~~n wur i~u J'rui(. S'\:n~••Udl lW _\men
'MIl op Ctl~_,. h: l..Jo ld. t .!lhI .:l~tdl""'It!' bat
~S'" eD "tu).;;,e! I..." .. ~ tn ....Uk·l ..311 dt:"

li >utene ~c. 1..':lT"'ler .... r-. ti. I. l~ _Lm.tU te' 1umjllL

f..-htl"lMlu" btt( wWvaJ i~w_ut \""1U1\b,U.llLJL~

'-mgeo d", opsu.uJt: lad '- P ll~ ~U1.j!LJ.ll Ulllar
r:'Ideo t~ru~tt~~fJ Ill,<,t ~t.I1 v.,rh~", Vlln _!1

~&oot. Dlt I~ l 1;" ~ l-.LuJ ... I, ..; bt d~ twen:1eD en de LlpsLJ. 1 i...i. 1.. _ ,..t> .... i.._lUt'U \Ii t"rK.t'o
~_ YL1~e-llJ .......k.d r J. .. lr~~l. 'Ch.lt-ll lW b.....t
.li&D8Cbe ~k:1JtS'r t~ ~ \ UI..t'JJ 'r J~ Deert

l1ateA t8 0utw~r.~n
~_ .A.lll.nkJu1l.., ....h ~",:.&jcr
~ t" Holm.l" I._ t le
,lilden
"~

Britsohe Ohineesohe politiek.
w ".!R~llI l'URT \RTBl"R !\IET GEOC·

II PJ::~,RD Wk:RD

JOIl.L'Il(E8BUJIO, i .MEI - (lWuUr) - Op
MAe opeclale "'reader' ..g VIUI den stadarud
werd '-loten 0111~1fO')rdlg te 'Un bIJ het
verl>oor nn het Iuterdict "'l v""",heldene per
.oaeo Ultj"nnkt, ook Ol' de leden, ,oor he~ 'tW
bied" VaD ukere vernehtIDi"a m 're! band Iret
den .. ua<> p vaa een nach tva ,I vp :-parplaa ta
\'&Il den beer Aaron dte door de bel:wllir,·be.·
wrs .... rd goedgo.keurd Het .. ordt be.. eerd dat·
4.. vere...,bt~ meoorderbeiC &.leb alet ten gunste
van h<.l yooMitel had verklaard. d"t ",id lt>P
ven .... rd ow .temlDen te ' ...enell, eA tI.t de
.temrrecbtlgd" bargen geene gelepaulCl werd
g&gev"n om te ,t"mmen

~~

1 .. ~oE~ :' "PRtL - (R..wtrT)-Heden
"00/1.1 .olld ~ea ,1.OOt pl....t. JU 1>31 lagerb ....
.' « Jol l tlln.,_.h" polltl~k <ILOde "'CeerWC
l)" h""r Ball..UT volk.ud" I""'UI bU de poe.
••"k Jer ""lI""MDJt_erJodlgde dal lij &lIeBn'
..,h" ,.".,htea ID hel ~b ntuDi blntarland ar
DUlb,h!aIld .weTJ1em....kl nad Helllemen'" I
W. ba wel .. ,." .,.,n .. bi",,,,, dlplotnaL""b .. ban
ldm" eU l1..d ir""" b,,11 ekmi op het bmterlaad
l)" r.g.,.,n~ zou nrel ",,,,,,htvaardlgd i"....ul
"In ""n oorl0g un t., g&IUIl, ... r Pon ArJnar de
voo: Upetl" .......,.TaD door J::ngel&ad .,.,ne wW
,la;': .an Ru.Llnd lIOU ~e.. e... t ZIJn 0. occapatle
\::iU \\ el ba.l ",,-,1 .li. g''*'O reden 'f'oor penna
Ucutc ~""p<lWl'U relatIes m"t Rwoland

~A.LlS"l BY :1 :\lt:1 -~) - Zaterdal[
Houd .....ru eea" vel l' "·llllf')o,.,) ~e..de yerpde
nog gehoade" '" bel C"",I ho.el iOt>neene !Je.:
liC .;be{ .'en as6QCHtle! geyormd we'4!"d.om t.
I, ten op d" hAnd.loo ,en 11 den .tad.rs .d.
"'le". ;uu!!"t" hAndehug bet opl~nen van
....ce hoela •• n~ 'Jnd~r een vaal~....teld l!jd
peril ,..urln d"le.l .." beta~baa· 15 eD arde ...
bUl, jn.port.... voo....t~lI~n bebben d.n r....d on
populatr lCe:Ba&kt De a"""" ....' • vertegenwoor
d~ onl!ev~er de b.lft .. n d~ ""lasl1Dg beta·
16nJ~ samen I.,..mg

RHODESIA.
Belastingbetalers vs stadsraad.

Straf uitgeOefend.

11'CO
le Aw ....- tr".1=.rt.':l

, sie punt .j.l ~~........~:.w.

L ,r'E' 1 ~Iu ~ l!iJ.ul,,) -De .....p.>d1U.
lr j(.'ir kr...\km~l "''-'f tht.;\);r !l.t~~t.ond6. Daa.r ~."
tJH ~DlanJeu va.n J", \t\)uJku~' om de luboor
nlo","eo t~ -sa3:ft!ll .. wr b.t .t.lloV1tJ..kn I.Jp BE It8Lhe
li Jt"ni.Lueu )ut~~tLe t:U J~ Jt!D YJand Illt3eD

..) hm 1~t.'a lt'l.e" ~n OCl.;u~rdt.' 1110 '!\~..d Het
\ ~rtlt.'.i -'J..J.u Jen E.u~""Is.cheo k.ant W3.3 Il WSlUl
.,,,J, lu,,<,oo lt :\lIJdl"UIl.t "n Jr 1..... I)

L..i.t C\.<.\ \,~" ... od
u.rl) ~J. "'''lcD I

1\\I'li.\l:n\l

De koningin terug Moordenaars gehangen
HFf.R RlltlDJ::'" '\A" I WouRD "',' I~Bl Rl I lIEl - (R",ltr ) - De 1110or

deo&3"1l V3,D dt:'D hët'r m~vr \!D J.... l~eJ ~ortov
~n Jonl"J F. r .. catL., te llUIl\,1Ul1 ,n de bee
ren "t""l en .1!l8tw , e" IDg.tlll werden beden
i(ehlLOgen

DI:

I "cE' lIEI - lik"") -J'p<lD
t:l~'.:. !. :.1 nt:utr:lh~t:I~ 'dtrldaa.:d

l)t: "" L .. 1 '" truS ~...k.et:r 1 n,;U,( \V ImJ~"'''

l~ n~~r h..vJt'~ Wluj~ til lt"llIVU}" \:lU een
l)U i~rh0o.J.J rut: ~U t>r!o:'-st:>D"" ~)n.l!~t:r Y3.fl de

Il), I('!" ut \t;rl~"r ... l~l\,.iz...a.~eILJk.
I Il :.I...:J dc:t..'t' 1ft: J l~o;j.~ tO;- kt:' \ .. r.-;l.:U1d.lluu

1~ ·u~t1eQ r ~~laIlj I::'Il \ )-' .:1
B ,\\ ,)" 2 }I~I - (R,,,w ) - Eene

\t.'rtpd"r ~lg \ aO ...'Crtt"'l;~u 'Aoc)"th.. e '1!i werd Zater
(J \:;s.voud gehouutlll urn bdt !ttlcbteo T9D een
n~..1" vrU.llll~~r ko"pg 10 oTerYertna: te ne
mdl De re.;{~rLD6 liklt • ..)Of HO beredeo ,voet
t.ll ru., elkorp'!\ te \"... men dl' m.mDlH!'D bunne
el;t:'!)~ pau-den te n[ld~n De r~tJl...nJ Ui ill
pt'. J"~r ~eveu voor "ede boud d.... paa-.ie.J .,
U pt'r p &au d@ w,elruder\! 08 a1go.m....ne
t""lage tal I8jU £1) ""r wan te w0rd,n gebl1l11rt

l." br Klll:J.o:-ll .... ,..-. il t;'r ~ ) ...~r I,()o.)r h~t l,oUWell\llU\:. nel,- ...lt..e!Ulenfe'l
,,'Ch.J..l 1 t ~t"'r.... ~ 1"..Lt I-' I "'-'t ~O I ~':!llW\.J\JQ] E.r a Wt:HU1~ entl..,ou ...·ICWlt!! bJ tie
...\ -t 1'" -' je .. [1 k.":J~ t ....k. me b« ..~kKel k.

l
lDCDS4.:hIjD daar o[l~r~t. n kor~n Diet ~t"'Klld

l_ r...;J I Ijj U ,d ""hl. le ti!> • 'I~Llba lI) De ""y~rH ~ [11 ka.p tt:'IKl!'l ~!1i!teUen om
~ r 1 ~ r._ Ll.J..:fl. ... Lar - It .. l Jt:' Jt: t!"'l>tt dO t~ ..6J.1I1"'et"ren
• n j~o.

KAAPKOLONIE.
Vrede hersteld

Vrij staa tsche Volksraad.
.. Rr'u.' I lt"'J !,Influn]

BJ\IE\ti' )"rtl' 31) \~Kll -O~rud~dpre~kt
::l I ... ~e ot" I~O )p bc~ \ r~lcl om Hm~

,ur ;~N T ~ 1 • L1ul.. )orn te ) )r%l~n

llf,T lWEEl lW ...
E'il

\1) \1 ~I _ [0 dt'"l ra.,1.J l~

I,
v.I
!

, nlt!t

...t ~i U'i

'-. I

\.~r1tencn l :.1

~11~ 'iilr~l"

"l'ransvaalsche
t

',. \

", • .::.1 I

V01];:~radeIl·l

f.lLd'.!'.\t:I~ r dt I

I w.wr tJ...... f.. u hd t {l .. :t.l1r,,~r wIj t' 1"J l!] d
lW ~n uur k ~ r ....n~llta L 11{~ wtnl'\.t.heu
I ~ tt:rt'r~ "1 .:JU~ J.lili I ma.u len \ n~[
; lor t.r!t:(l ... hIt I. .... k t,;ell ~Ildl t::HJ 0 ~(.Ot·nt u Jt't:k
I lij\._W .. terl ht)t,! li 'ó\,IIt'1 :tIt ti :J1.IjJ m:1ar

1 t ... r1~!l._r fltdtO ~U Ilt"W nuuntl)tt"{u btt.t de
I. , ,rl iX I ojJ~k r I ~ I 1[11 I ...t foru!e "tl)<. mr)", Jat ",leetH.~

'J; III ~ 4) tn lt..u Hl !:Jd u CJ. #". I LIlt ,",~en tt: l,)f)ll~D

t ~... ja~" lt"lbet i '-'iud d, !:,eeu b....k~f! l3 D~
It' ti .. \ dJt:"lctn~dH: !ukO[DQ{le1 H~te~W lJ~I1w.\l)n l~ I(l

I i..Lat lt: I t.:t 1t)1 ru JI~o per uur:ti te lt!~~t:D

j llaa.r d~",~ IUk.utnl)tl~"\'t!U Jr..l~~u nl~t ..diê~n

I
hU.J.lll.>" eD Wl.)t.ur~a mllar nqk_ d~ \\} ,.. bet
"uvr\brenli~o "a.D l~u ,trooQm u,.kJt.hóe ittkJlD
IU L....hl1l~~ mot vl.)o.)rra.ad kol~o tiC water

\

Dur'''li IllCth"t ''''Jf de haDd dat .. 1D 1<,..., h t'«
~ek.oD~tru~rd~ ~1.cht:i 1Dt:!tmotoreo ..oonl.oe
w~~n u t:D et!fl vuld\'.-~nd~ itt-rlte :itroom \1Ul

~ _"" 'J rd d
J.) \ ~r ~t' I bul t"ll tot;!~~vt)t: wor t tDet:!r mo~t pr_t.eer.nI j~u J. lui<owot••• en .ys_m B~dLW>oa H ter

o <tdlot bet proJekt .. u de Amenkaanacbe
I 1~~UlellN Lharl~. H~n". DaVId eo F SlII&1't
\\ L..h.aw~JD dl": ~n LU .. e1'1;! eltktntK h~ I JD m.t
·~..nt:~ruoJ~ b~n ItroomtUt:!vct!r tu.'i*=hea ~"'W
'o.k en Ph,I •.]..lpb.la wlll"n a.anle~"n D.
lo i J.nJ van I!' I muleD W()t!t 10 1t; IDmuteD

J.f~61t"trl woNt;!r. ,,:lt ~eo ~nelh.ld van ~11
wijleu ut .<wa~r men voor b.4H Wlldi1'c en
hd ophondea YllD den trelO D~e tud ID

aaaw~rkmg ae4fm t ~O ~nt!lbeld 'f'an oagev0fJr
.: ~ m!llea 'Il bet uur jf6eft

Hl~rmt'je zou a.H~d wat tot DOll We 18 ~~
we... t wd"" ocbaduw "JD !1""t..ld 0.. In
bll.aDd"re llracbtl><tatlon. gewonne .. elektll'ICb ..
.. room ZAlduor ...,n ".,."h,erd .... erk.-~al .tr".,
m~ll dl~ tU~Lh~c de beidt! loopra1l3 w4o:tl"dt
aan~"b .......ht van ...aar J" lDotor ...ag~[I. bem
lo'r l{eledlliJ!"kontrakten "poemen
D. wa.,:ea. '!lUtOn ware IllUll8ttln ...orden

T~rw'.Il r.,..d. de lokumQtlevea • ..u Hellmanu
d~ il{e."'DP ..rl~ltr~l:U lokuwotleven ln be. &e.V~Q

v )uJ.ll(e vYert~t!en denkt wen de nJ""u ...e
AUl~nk.a8-.I2'!roh~ mllwrYi 1flt!Il! een i"wlcht .a_a

1 )(HJ ruu te l(t.o."n
De ""h t T1d~-en <an dea "ageD ..,11.0 een

d 'oND"de .'~D b v""t mlgen Dat Je be-.umr
der vILn een tIIet~'" mIJJen ID bet UIlT 1COOrt
,h~gendea tre'o wat been.ft d" afBtanru...Ignalen
l~tt.,rI,,1r boonD en neD moet' efillllll .• oodat
hIJ nlot In .taat zal z'Jn <!t!n'i .uplWlI ...... r te
aem"u 111 J.,d ..liJk Um d"n treIn VILObUlt"a
~f oo.:b 10 be<1.. aug te b..bb"o, zal daarom de
I"n III veNChlJJ"ade ~edeeltea verd~eld worJ"u
.. a.arVILO.Ik .. lIJln....r dat DoorlIg 18, Joor da
barut....,bter .troomloOI paJS&k~ &an worden
0.. boolttuurder 'F1lD den aanTlu'II'.Ddea trein wu
op Je.. "uze m_I bet mogelijke "_"U III

ltennJlJ gnleld _OTden ..n btliloeft .,,,,,hts het
l.m .....rklDlg te geb"'k.n om den Ire n lJ
doea .ttlhou<lea )faar dIt zou eenH aA YlJf
mnlea ieluklum ... elke o_taad~he,d .a... ""I
IIgh..io.tsm .... tl"'1(,,1i"!>r8kklg lOa ml\keo.

AJdeelmgsraad Piketberg

'\\1 \I~ 1'\\I'"h1.rl Hll:'ó

\ \ \ KI) ,l ~ I ,) f Rif I) f '\

\ KI

ORANJE·VRIJSTAAT
AaIl:staandé staatssecretarIS

\ K

l I ~ r W:i..... 1 V r ln I ru", hl'!t
, rtr k. :r.:L-.t r l~ (Jd "eer

H... 'of ,rJt ...~I.t:~d lat Je heer
.... rt r ~ t. n tt'u!.r [J ~1la. I\~Ul ~",k:o

r j J..,r ~ 1 r ~ 1""" 1.1.l

EENE ONrKENNING
J \1~ lt",.( ! r ) - 0 ...

\ r t~l r1o: r ~ hr \eIH.i~;Wr.l je fr- oul ont

~~.,.., .,t'1 j b(;'....f ~en OJ1Ut:.Wjrd t~
\ .. ~( ",:,~il"115 cha.p ViUI le
I ~..:~il'"..!'~ ..."t:<lIt VH,:t LJeD

h u .- LJ ~fl" t:'n!ft, oof'J
i \t d~ ....r fd L L114 bt- paalt! re"

10.;1.: "..tl I Jn

de ~l).,J~"Urlll"
lrekLo.tm j!:( ,,-il..!

cle Letrt':"I.;IIL~
lI\in PlJlllilk" II,

csa:z:z==
Z. A.·REPUBLIEK.
Vermeerdenng van politie

~\ ft, ". r )-"[.n
; la Il ~ da lt &.JtOa last
It" u""'~t Jad ..llJk te

met de regeertng.
SPORT.

V__""W oIoor d1n Il~Pt l'\ ~hb ..:h .'
MOU , .. I'll 40qr deu h_r J K.....It... 'oAI Bet
..... er..,... te na.,.... _le ~ pln ,'.. P
te ricbl_ ..N'"Ark • ,

De .._.. 0 OIiner en S lf) IJU'):'h Wer 1,0
... _ ..-._ aaog_teld ..0' la deze 1.a.o.k........

V~ door den heer 0 J flliVler 'l.""
~ ~ deD beer J Koekew oe r I,,, de
erf~ tiet rouTemeWeDI Ull!en 'rage n oin
PaleD voor omlaeuunpdoMeloden timmbr~uut
en bl"lDlletof 'ITI) te bii,.., uit de mee D t
hOMd>eD

.UII~meeo aan"eoomea
V""TIj"ftleid door den beer 1'1 I~ 1;' .;e ... ,

d",,:-d door den h_ C Watki ... Het ..',",'.r"
le vragen de erf boDde.... draad le d "' t oe

komen tero koelp' U. of onder "'0 v , JJ r
billUkea term, nm buan .. erveu Jicht le mu, u

.~a"ienomen •
De heereD Beetge en W atkll," W~rd.D uitg"

.teld alo eene oowau .. le om deze ta Ik te b., vr
cleren

De Toleende vt>re.d"rlDll werd bepaald :dh Cl

op ...... ?
De yoormtter bedankte de ,.er~crlllg L ,

meD rma alt een

~.e.D brWf VUl den II.... 3. 1_- ne
I:....'ooleio, .iJD .. IK a. ecbuUIl_ter --...... ,-r.-

BeaIoteD d.l be«'LuD. ~ deo t.eere~ '"
C"8rtr1tt.ig_ clat aune bedaoldD( ~ ..
ea belli te ...-..cen of II!! -ice nrdere wekeD
te .. _ beeft betrekkelijk bet Ofrichtau VUl

nOf een acbUI ID die wjjk.
De voorDt*- rappor1eerde dat hg hei plu.

bDbD. t. Elandebui, pin.pelrteerd eD bet ID
_ nel' ,.aUIlDen oDbe~eD ac-taad be-
vonden had. Bij had ook ontdekt dal Ull man
_ kamer huurt, en bet du ..eer UD dne of
Yler haiaJttltDDen ....rboun, ...aardoor cle raad .r
i8"n voordeel 'an beeft
Beoduten 0111 tenden Toor de bDar van po

noemd geboa. te ..rageD yoor een of dne )aND
TeDden te .. orden Inpsoadec binD41D_
_..cl 'Onaf datum van k'!IlD1Ai""tag eD doer
bet b1u ..end oomlt6 te .. ordeD onr ... es:.

Brief If8le&eD vau den afdeehngarud Nama·
kwalaod om de medewerIrina 1'.0 d_n nad
vrapade, ten .iade IUeh tot de nlll'"riDg
te .. raden DUll de eerstkomend. parle-
meDta _e met het doel een of
ander maat .. 1 ID t. dteMD ..ur·
doer cle al deellagvaden d_ koloDi. verlicII
tin3 nil de enorme wtpaf en _t ..oordelijk·
beId ODtataan door bet oaclerboodeD VaD
hoofdwepn. kan1:en krijgen. m aoo VerTe,
dat de regeer'lag bet beheer eier bo4rld.. epn
op &Icb neeDIt

Bealoten werd dat de. raad met dMl VaD l'fa·
IlIaInnland IIIt><1ewerkenu.l ID deu aaalJ: 811 dat
de lIeCI'tfUnII d,t beallJlt aan dat liehum u.l be-
richten .

Gel.UlD petIlle ond.erieeltend 4Ioor omtrent
30 Inwonen van "Uk DO 5, Groot Bergnvler,
den raad om eeoe wtaJlllDDlDl:op d. plaata Zoat-
kloof, bet eIgendom van den heer A Brink
TRgeDd.. •

BeeIoIeD de petltlOQ&MMen door deD seer6.
tans te beneht.n d.t de raad volkolIIen lI'ewi.lIi&
,. £15 per Jaar voor pnoemde altapaDrung bg
te d"ll'en. en hen Yerder naar den eJg8DUl', d.n
t.er A Brink te v""'lJaen.
Oel .... n petlbe oaderteekend door 15 JD"O'

nen vaa .. git DO 2. den raad ODIeen .caat le
Goedemanskrul ,ragende. en d. aanatelh.ng van
den blMM' :s-,eOI.... da TOIt alo .chatweeeier
aan te stellen

Besloten .. erd de apphl<ahe ID aaamerltin!l te
neUleD

Buolot.. n werd den heer. Dotl11lll!lM£S per
Jaar te betalen voor kantoorhuar. be!riDneDde
vanaf lá ~pMU.1898

Rekm.lDg van den heer li de Beer groot £5
.. erd voor;lelegd voor het 10 orde hoaden it><la
rende zea maanden van den .. eg VaD Elandebaai
aaar Ke ..rbottcbfOlltem

Den oecretarll .. erd gel5st de rekentag op t~
ItemollDi vau hd Ek.teen le betalen

De beeren P A Rooteoaw £1 !la 8d TOOr hoa.,
voeder, em. A P J Bareer £" 7. 6d 8111;'::_ke

J C Kotze £1 lo 6d, T..eder voorDen
J Vlok £ I 2 Voorg.,..,hoteD kantoor
WA Rlcharda £17 lO. 6d. &d .. _rrelt ..

amg a!.ook de oalari_a vau opne':tten en
leeret""" en bel&lIDgen aan led.n lOIder eo
.taIhuur ovcr te ataan O'oor vol&'ende ....rea
denng
. Den oecretMt. ..erd gelast de undacht van
den .. egop"cLater te bepalAll hI) deD alechtea
t0e8land van deo .. eg door PeilAri ...er

BII& dOeI_ ...,....nul_.om een kancHo
dIar te beMeaIeD _ lie fIIIeI1ID1'.n ••• ""-
eie , •• ...., te killeD OlD naar de !"'ooo·
eiDpveriladeriltc at te vurclilen
Twee ~ oadert~n bet formalier

_. ..... VUl dell A.friJIauIcIer Bond
W. Tall WUkpt ... d. band den h""r Rabie

'" ~n •• baclidUl en Olel den beer
Gnat.

Na _lp cli8enMie werd .00'rlo:"I<,I.ldoor J
HUSO. piioaoodeerd door P Pienaar deu beer
Babie te beaoeIIIeu .lt Bond~andid ... ( _ de
afJeYUrdUrde b1i:ih eTea: nlJ OlD te bud.len
our pedVUldtag.
J A. PieDUr liIDL E.terb uu §(orndea ID de

1Ili.ad~id.
Door deo beer A. van Wilk P zoon werd de

beer A. "an Wllk A soon .o<>rl(~"eld al. aftre.
ftIII'Iii,.te Daar de be_lJ1r·er~adenDI. e--
coadeerd door den heer J HU~, eD sIpmeeD
~OIDen.

Eeoe COIDm_ .. erd &ang""teld OlD "'o~
baDdeIett _t den heer Bo, •• l C owtnat de
Opr08ptDl Yan den d1Stnklllraad ,

Door den heer J H P,enll&r:,r werd de ..er-
pdenag met gebed " ... Ioten

J g PU:lII'.LU,
SeCret.ariL

A. M, Do'A.LIJ
ser re t.a.rl !I

F"RASERBl RG POSTMASBeRG

OewODe datrilrbbe.tunn yerpdenni, tret Ott·
deo op 9 Apnl 189~ m.t al de leden \epn .. oor·

~ hoeren A. S I~ Ro.-x L W V ." H 011'"'"
raven ..eraJag van bunne .er;""mheden all
aftevaardl]dea naar bet cofIII'NI. pbond.n
te Woreester lIet v.,..... w.rd met claDk op
Toontel no den -retans, slplll_ aaap-
nornea.
In heer .! '~r ,telde voor en de heer

VJaIle seconde.rd. dat het iistriktabeetllur
van Fraserburg objecteerde iegert de unbaH
liDi ID bet meerderbeld ••rsppon der co__ e
van toeZIcht op el€ktiea, omtrent het aoerl· of
afkeuren no een kandidaat die volgeDI CODlti·
tllhe benoemd I. Eenpang aangenomen.

Men ~Io()t om de I0IO Tall J: I._line toe
te keanen aan bet Doofatom~e. ImtllnDI te
Worcetlter op voontel A. B le Boex-H
Oli"",r

Den:secret&m ...erd gelut de JIOIII van £9 11ia
DIt te betalen .an de twee afte .... rdljlden <oor
gemaalltc rtlSkoot.en naar bet oo~. a!Mok 5e
voor een bedie ude

04 5e<:nol&rl. dankte de heeren Le Roex
LW V eo 11 Oh"er Uit num der ..ereaderlDlI'
en olvat md ilebed

W F BTOPBIUIG,

Sotoretans

Diatrikt.beatalll'll-veraarlerlDI geboud.n t.,
PntafOllteul op 23 Apri1 189t!
De 1'oonutter opende de ....reaAlenD!!
De notulen der vOflge vergadeTlag g~ltzeD .ru

lIodaekeard.
Tal~D vertec8Dwoorcli&d DooTjlbank J

Vonte1, N van der Walt P08tm.a&barg t; Ven
Ier. C van der Walt, &ODderkel1nl5geVlag I.f
we&JI B AQCUJlp

8ecwIdna nam &Iln plea ... m
No. 2. In "IJk DO 4 B da PIeM18 L van d.r

Walt.
No 5. P K I'Krqer, P SnullWl

Kandidatudoor de takkken ultgebl'l'Cbl
Doomhank J Vanier, J Aacamp
Postmaabllrg en no :! ID wilk ~ !iekotDL

neent J VonIer
No li PK J VOMiter, H 0 ::>\lgl ,,~h
De yeraade.nng glOg OVtr tot ..temnllll~ tu ..

achen de Beaoemde kandidaten met d~u <ol~tn
den altaia&

CJH Venter 7, H D ::>tlghnl(h ti .h'mmen
Voore""teId dwr de h"el"'u '" \ ent.. II du

PIeea18 Elke Bondatak be&"I(e h.,t gelAl T\.Jod,
leien tI&II de ~ ..fjfevaanlljfden lIur ,I•• ' k ,w
bIneerd .. v..f'll'*'deMnll la v~rband wet (,nkw.
atad

Áfl{evaarrlIjrdell n.... de Ije"'omblu ....rde 'er
iaderlDg bonn ..enneld J V"roter en P K ru~.,

Voore-te.Id door de beeren H A ..cam IJ L
van der Walt de 2 afce ... ~den .tcn,wen
naar bevmd ..au .caken te Omwut3d wet ut:
~rek.kUlg tot de kilDdldaten

Voofi8'lteld door de beeren P sDI/man-I'
Kntger Deze vergaderl!>i .. n bet d"'lTlKt.! be
Btoar van Postmasborg, keurt het ge,,(HU.,lI l>e
.Iult van bet conere-, I....tete Jaar t" W \,Jrc<,tt'
phoaden, betrekkeluk de vooree.",ldt WUl'~III~
door de meerderb"ld no de oommh'Kl~ \ au tut
licht op de elektle.~, eli d. oecreuTI, wur
de gelut deze resola!.e tu z, oden ... n d.n h• .r
De Waal, &eOretar .. VllD l .. t COfl¥l"M

Na een bedaAklnll' door den voorzItter \ \)Or do
gaatvrjJbeid en het lI'ulle ol,ttur.J verdaagd. de
Tergad' IDi

P J SNt IMA~
.."._.l'U;I~ttmt !!ot'cft.'tan!ili

PRIN9 ALBERT.No 2

..De mensch wikt, doch God
beschikt."

H A ,
Algemeene Bondover~icnall geb, DJ, n 1.

K"oo"""kloof Op dell l'lden AprIl IW'~
De \'erga.d.'lIIi werd geupt'nd mel .~bed

door den voorzItter
Voorgeeteld cloor de hooreD L "',1\ m lO-

O Krug ..r 0111 den b""r J Y"Mlter Lot bud,
daat 'oor het parlement u, nomMleerCIl ;\ "II"
meeD ""nge.omen
Yoorgesteld door d. heerelI r Kr lO!r-P

Snyman, d"a heer H 0 "t tihl1!;h tnt kun II j""t
..oor het parlelDl!nt (lagerhul' ) te n(,:nllicerell
Algeween aan".nolllen
VoorgeAteld door den heer L "n w, I -I

Jooste, olltJenteunlDg beiorentit &.;lll liir.
'1atup bet.r"kkeluk de a (""heldwg "0 het
'eldkornet.sclll'p Algemeen aanl(enoDlt!ll

VooTJ1e.wld door .Je beeT( nL S,,,mau -IJ
Kruger om bet ungt:llOmtU 1)6"!IU,l \"nll hd
conir.,. b..tre~keluk d~ conMtltutlO !c,'". J..ar
"oed te keuren en dew retioJuLif" tJnar b~l
dUJtrtktsocstuur te zeli(lt:n A.IKemt:'t Jj ll! i.,;t n ,
men

V(){Iri•• leld door d. hoor. u D li ru~er-I
Rn~mau De t" ..e dl~tflkhLt1tf.ltHlI ...1C'dtrl t~
m~t.tl".'!U om uaar b ... Jl d , lO r.aJ,.\:o II..,:"t.eru
men .llgemeon IU1llgenoIDen

lIet 1.l!1Jt! bcUIlOkuleC VI~ r h~t gIlliv ' haal
!lJuot de ~erg8 Jl np~ mt .;el:H.I cl IVr jell \()~ r
utter

Jl J ~,\ \! \"Ij

CALVIXIA

} Y'RIKAAND,ER BOND.

Ilondpl\er.;adenng 1!chondt"tl l nr1
op den 2r",tf TI .\prlJ 1)O((f".

VO".lltt"rJ AL, ,I 'Ier .. e,
o e aDd

De \Of'g ideno;l wen.J Io:~Opl )J tn t bj

W n"rgu W zoon
Daarna ir'1~ men ('II,: (' om \ \.......1 ...

IcJe7.~tl Oe ul"llla~ \\n .. al", \"1,1.1 J
~Iertlw \ () H II t~r Jl \f Ivlruaf a~·'"
zltt"r U .1 Bra'Hl ~~l n ,Hl"

d Merwe RA!,(I~teDt pU orel~r !t

J A L v d ~erw. I' \In ,!Jw",' ,,\\
J P Le".1 aar :- W J v J '\I"r",
J L .an "h Ir.erk W f' Hu li{' r ,) I
"!lk I' JJ de \ II.len<

'erclt"r werd h~ ..IIL' II <Jp dl pe
nn.g af~evllJlrdllldtn t J kl' !~n ,a:1T >

heKtuu (1 dAt I f \oorzlttr:r I e ,j

\.x,plllea wann(· ...f Je l di, "f dt'f lal 1 a
t hn .. ent lO l~cn tt rkt'fJt1t'1J Il

bunne lut-SCJ {'lit' en daarr • \
gadpnr ~ te t lat~r

I " 1

Sc(!retart~

"Im.RI \ (WOODHOI SE) Il .1 II
....~( I

DlJjtrlkte be.tut'rsvergadcrlDg ~ebouden op {I,

Maart Ill'ljl Tpgeo .. oordJ!( J )[ de }jeer
(,oon) () A (,reyllDl! S Ureed J L van
BeerdeD (, \ Klee en P .J d" Wet

Danr de secretan' th<eZlg WJU werd de heer
P J de Wet al•• oodan'« unge.""ld

De voorzItter betreurde bOltdat d" opko,..t
zoo """ak W8ll

De notulen der laatete verearlerlDg j!elez.eu
en ioedgekeuni.

Beslo~n dat voortaan de .""undu. zal Zlttao~
Demen In d8J'e verjf1lden.uK ..I. de pnmYla.
af .. fI&lgIII

Daarop gaven de heeren J A Klee en P J
de Wei versiajf van de vernchtJnien op het
butste congres waarheen zu afie ..aar.hgd warea
Na dlllCUMle we,.,) he~ puat omtrent de veran·
dSrJag der oon.htabe naar de yeracaillende
Bond.t&kkea verwezen

1'00Mitei 0 GreyllDj'-J van Heerden dat
het vers!ag d.r afa.va&lldilfden aa&r bet coagNII
met daak a&Dgenemen worde. en dat de tb_Il
TIer "ewt word .. de rekenIDIl' VaD £9 6. , lem
men met £1 voor bet doohtommea lastltuat
UIt te beUlen Algemeen aangenomen

ÁlK6meen t-loten dat de voorZItter het diS
tnktsbeotunr van Dordrecht bencbteD UI
dat Il leden van dIt d18lMkt.b.-staur deelnemen
lUllen [aan de confereatIe 'J ea dat de be
lK'arnvlDg.punten van dIt heIltaur '!Jn -

I ) IJJ het ....ell8Chelllk .at rekw ""t_ ietee
kend worden aan kaadidatea vó"r de Bonds
benoemmi •

2) Is het weDl!Chelnk d..t .. almeer een '''1Jk.
be8tallrovergadeTlng kandldat.ea beDoemt d"
kandIdaten tegenwoordIg &Ijlt om hun pohttek
bloot te lel!gen '

3) Dat ~eDlOMe8 door de geheel. kieeafdee
h.Dggeteekend ....ordea

• ) De legerbWl elektte ....ord ~ besprok.n
Dil heer Van Heerden leede rek.atag "lUI

relll"08ten .naar hel rnnderpest-conireA, grout
£ I 17. ter tafel
B8lotea dat de -=retaril! de reIt""ag ....J

betalen
De vereaderai .Ioot met danlqre~

J S OEWtU'l
8ecretans

De heer Joseph Nolan,

OE'"I-''' \I-\TUI \\ ... t,rH(lL\\r\
AllllI RLr\ :-1 H \ \ I

K \, ,I' I

TRrKhf" \ A"~I \\1
ZV"lJI- lt PIJ S"

nu S CHLUfWrOR\1

Hl- I

De ht:'er Solan maakt et ne Jól{_nl 1.

VaUcht Tand,," volmaakt." vr '
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