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De Voornaamste Musici van
Beroep,

ZOOWEL ALS A:tUTIWIS

Benlen Sterl ua del IUZIEI·HAIDEL

VISCII!

b.«,.L!~ UENOODIGP voor eeue
.<fotP t:~n~:;. ,.~,:AI,Salaris,Ik-lI'-."-;. eelMln~iD'ie Landbouw Ge'reedschappen en Machini-
honderd en vij!tig ponden ~ jaar. )'ie behoeven, behooren den ~rooteu en
Appli~~,_JIl~ getuigsohftften 00 wel..·uit~ezochteu Voorraad van de onder-
word~ingedieild bij den onderge- geteekenden te inspekteeren, waaronder zi1n,
toekende tot 15 Mei,lIOhoolwerk te ol
beginnen met 1 Juli. .,

,R. J. L. DU TOIT

V.!Jf DP

HEER R MULLEH,
(Groot en Klein Hande!),

45 en 47 STlUliD STB..U.T, Kaapstad,
VOOR UE OF.STE

• Pianos, Harmonïums, !merikaansche
Orgels, Strijk. en Haas Instrumenten

Dok voor Snaren en alle soorten )(n.ziek·
K, ill lJ LLt ii benoodigheden, Reparaties, Stemmen, enz.

11-.0001,(1 \( .. tea tm!ral. ICln4i~1 UWIlIIVIUi lil hit.uJud, ~".
]',"" ".- II !lIeriu iJ ftncW_iei4 .
..~!Ll[l."IUplfaL

Po"t Bus 133, Prijse» va" K"karg,l:s 0; aanrag

VeEL 69.-No 6,592.1

KENNISGEVING.~

~

Publieke Verkooping Eeue Algemeene Verg-ad.ering van AFRIKAAN-
DERS in Namaqualand zal gehouden worden
te Koets (Aowesdorp), op WOENSDAG, den
25sten Mei, 1898, ten einde Parlementaire
Kandidaten te benoemen, enz., voor de aan-
staande Electie van het Lagerhuis,

Onder voorzitterschap van den Bond.
Op last,

J. srrUDER, Jr.

TE

~l.tL'IESBURf.

I'}E hl ...-r J un- Hendrik Basson,
zijn aandeel in de plaats

.. DroogL'rug" uit de hand ver-
kocht ht!boerHJe, heeft de onderge-
teekenden gelast I9m op

Dinsdaq, tuden Mei, aanst.,
aillll'r op het Dorp Malmesbury, uit
l.unn« \','ndllkraal publiek te ver-
ko,,!wn, de ondervolgende Levende
II a l'e en Boerderij Gereedschap,
ó..Aaande Uit ;-

ONS PARLEMENT, 1898.
AANGEMOEDIGD door de ondersteuning die onze uitgave van

een Hollandsche " Hanaard." van de jongste Parlement.
aire Sessie heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke uitgave
voor de Sessie van 1898 uit te geven;

De iateekenaren van On. Weekblad. dienen er op
te letten dat de bladzijden van On. Weekblad geduronde
de Sessie in ongebroken volgorde worden aangenommerd, en dat aan't
einde der Sessie een volledige bladwijzer zal worden gegeven, zoodat de
bewaarders van de Parlementaire nummers van Ons Wee~·
blad. tegelij k een " Hanaard " zullen hebben.

Daar de oplaag geregeld moet worden naar het getal der aan-
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurgesteld, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag voor de bestelling mj3t
het' aanzoek

Áan VAN DE SANDT DE fILL/ERS & Co" Brperkt,
KAAPSTAD.

Gelieee kiemetene te innden de som /'lW a ...... : .. Hhillingll, en mii
daarvoor per t te zeiulen., nil II/luI 'I' da Sessie, een ezemplaar
val •.. ONS PABLEl!I.ENT, 1i:l98,"

Geadresseerd. aan§ •............ , " ~... .. " "
§ .

·Vul in f'\ifindifn per trein of to Kaap!'(t;.-1. :,.\' indien per po4 verlangd.
tV,,1 in trft. of p"'/, uf laat oningevul.l mu.eu te Kaap.tad verlan;;,j,

IVul in vollen naam en adl'tl!l.

I. Levende Have, als:
f Eersteklasse Ezels
:; Kar l'uarden
:; t';l<l:-dt'lI -'ferries
1 RIl en Trek Paard
f B,·t,,,tell

011 'f t·t! .. Varkens
II. Boerdenjgereedschap, als :

I Bokwagen (zoo goed als nieuw)
1 Openkar op Veer'en
1 Waterkar
~ TWI'l' halfatuns Vaten
(LUL Zwingels en Kettings
1 Dubbele-voor Ploeg
1 ElIkl'l,~ do. do.
1 Lot C;rawrl, Pikken, enz.
En wat verder zullen worden

J. il; BAtlSON.

J, W, Moorreesjr. & Co.,
, Afslagers.

\. "lld u- Ka Il toor,
)Ld!lll·~I'\Il'y, April ~~l, 18!)8.

--~~-----

Te Huur of Te Koop Aan Graan Boeren.
IF:

Wijn en
Alberts Phosphaat PoederPORTERVI LLE.

1~"E\" (;Lil'iefliJk Woonhuis, met
~ dau raaI! gelegen 'Yagen •

I:I:lk"rs "Il Smidswinkel, met den
daaLtaIl).:dt'gen grond, staande op ." ,---.KA- INKA W'·
b';' .\0.:' Blok X, zroot 200 vier.j I~'E~ volle ladlOg ~\ b~:k T~ pas ontv~ngen. IJ
l. 'i ' I"l 1j waarbonzen onmiddellijke aflevering '-geene vertragmgen meer.~a[llt' roet en. ..., .

IL·t "Igendom van den heer I . ~ h
~lhalk Burger, en waar wijlen den GebrUik eenmaal Alberts Phoso otes
h.t" r ~!. Toerien een voordecligs be- .. .' '
zI:_:h .. id .t;eda.an heeft als Wagen.' en giJ zult nooit cemg ander Vruchtbaarmakend Poeder gebrUlkeD.
makvr I:U Smid. . ..._-~~-

D<J.aI'Portervilleen2.t.Rivierenin WOODHEAD PL- ANT &2' 0dl' laatste jaren een voornaam' , . • ,
stindpuut hebben ingenomen onder - .
de. sted"n en distrikten in de Wes· St. George'. en Strand Strat ( ,
teliJke ProvinCie, is deze schoone
kans de :I....ndacltt van koopers en
,llilurdl'rc: wl·I waardig.

T:;rHagl'n' ],ij dl'Il ondel'getee-

./ ,/ ,J. J', BIU:;K;\fA\",
.\lgl'IIlet.'n .>\gent.

1'"rt.-r\I~l,·, :;1, '\l'ril 1b~I.'l.

(Blauw Lfzer .Guano).

, HTERBLJ Cé('~chj('dt Kennisge.
\'lI1g', d:lt dl' geproklameerde

wIJdt., \'an lIoofd en Afdeelings.
WI'~t'll In d('zl' áfdt'eling als volgt

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johanllesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaa I.

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

Tarief fOOr'a_ our ItIIuBeUIlg J4 t7L-eD.£3 t71 .
n " n "Pretoria £.I IL 8d.-eaJ3 ti

Dagelijksche personendienst van t lurban (N
naar Johannesburg, Pretoria en anden l·1 plaats
de Transvaal en Oranie Vrii1rt;aat. I

K..A..A.PST A.D.

OmbeiniogsMateriaal tegen ~
EEN BOlTENGEWorm XANS.Malmesbury Afdeelingsraad.

De Kaapsche Kolonisatie Maatscb&pPij in likwadaCle..
KENNISGEVING.

1:;:-

~ EN E n'T'::>otevoorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben be-
~lnt~n dczelve tegen kost prijs te verk:oopen, n.l.:

ZWóJrc Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde eD
doornclraad, 1;)/u per dozijn. .,

Bouten en Krammen oonoodigd slechts voor doorndraad, óf- per
gI'O"'S.

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

Hoofdwegen, 1,:' voet wijd te
lijll rm·t l'l'I! l·"tra cl voet aan
,·lkl· zijde,

Afdcelingswegen, 1.') voet
\lIjd tl' zijn IDet cell extra 9
I'IIl't .aan "Ikc zijdt'.

H,,, l'c'll worden gewaar~chllwd om
n·,'t t,· .tleLt ;lan dl' geproklameerde
\\ ~jdlt' tt' )Ilot.'gfln.

1-\"1111;'; I\(JI'\it olik ~egeven bml·
1,,:;·.q·r,,·w;lar,;ehll\\Tnde met betrek·
~:'i,-, t,; l"t ()mploegpn en Op.
d;llll!O'li i!, I' \\'"t'T.leldingen en
( )['\''111'; :,I'Jten door. den Raad
gl\nl~~l~: .

Do,,; "'111).: d"zt'r r(,~'1llatil'n te
(\··,'';''\,1'1 d'·ll. ,klt men zich bloot
;1.1[1 d. .1111"('.' gl'strcIlglll'id ller
\\.d.

KOCH en DIXlE, Kaapstad.
A••• _~~.id-

Nederlandsche Zuid-AJrikaallsche
SPOORWEGMAA TSCHAPPIJ.~

()I' l.l..;t,

.\. L. BIWOZJAK,
Seerl'tari".

y. 1.·,,1 !l':'r;l;l,l Kantoor
\la;IIl",i,:;r:, :,:., "\pril' ISCl~.

TUIGEN!
-\ I Lt: .;oor("Il te bekomen, goed

-;--"'\ ":1 .;.'odk'JOp, met "oorslag en
(,raad li'·w .. r~t.
I' .. ,
rl.l'l: I't,'il wordeI! I'P aan\'Ta.ag

~I.\~tul(rd.

~1. H. ,T. UI.JS.
.:i.Jrb :-I'A.llU •.

j-'.
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UlJfll Ruréferpest Kennisgevi.tg. COMMISSIE OP

i . '. . m.tvoering van een bealnit, dpor de Plaatselijke Runderpest Com- M d 9 M' . l'
vqoB 11ft.., '. r I Dussie gvnomeu', wordt ~ij déze kenniB gegeven, d&t van af en na aan ag, el,,,

D~:'; " .; y. . It ~ en 'Toor het tijdperk van twee maaoden, alle hoornvee- ZULLEN verkocht ;word+n:
1£,: . '; .... ." .. : vervoer en he~ v~oer. ran hoornvee binnen de afdeel~g ~tellen~h j tie Goederen; als ,UWWUlLl"..,

___ ,. - , - • sJ.echts toepasbaat ial ZljU op lulke VeldkornefJ5cbappen ID dio afdeellDg tas, Geruit, Tweeds,
~M\.II D~IG eie' geen bestQette ~ vormen ;. personen die vee willen verToereD van KJaargemaakw Man.- en~~ •. ,~ ... ,.. 4e ~e P~ .nar.r. de andere moeten ~nt een certificaat bekom~~, kleederen, Stevels, Séhoe"'eu,
i,;:~i"t Jijt.;~ de ~rm ~ ~ ge~tigd wQrden, g~ke~d door het meest ~blJ. baarsen, Jassen,

.; ~ _L_:_~:::::':'_' zlJD~e lid ~r ~huitielilke Runderpest CODUDlSIne, of door den Asa18tent Horologies, Regulators;
3HrJtB~HE t ~ ,~~,ua Bozneraet_ West. 'Wl'lkcertift~ op aanTrUg ea Blikken Kot1lebjnnen; .
n n../,.A ~ \~ k tori \iënIgen'ilja 'vertoond moet worden aan alle wetabeambteD ot alle Kozijnen, Tafels, Stóelen,u:ervwmnemlMifHaur . personen die wettiglijk recht hebben de vertooning van zulke oertifioaten matrassen, I Foree-pemp .

i" ,ot IiN /.ZUID :'.AnIKA te vragen. vessel. Loodpijnen, Porcelein,
"TTOORNEMENS' U~~'\ dé vol. . FRANK HEROLD, en Aardewerk, en wat nog meer
V geode Parlementa zjthitlg een Voorzitter Plaatselijke Runderpest Commissie. worden aangeboden.

Bill in te leveren, ten doel hebbende 5 u . 1898 . Alles ..gaat zonder
de veraDdering. en verbetering JlLet., • gewoonlijk.
de Ordonnantie No;' 7 Tan ] 343, " A.. B. De Villiers &; Co.,
zijnd.e eone "Ordonnantie ..~ her- Paarl,3 Mei;J898.
roeplog van de kerk Re~latiën van 'V.ee- z.ek:"tie:.1 ..A..k:"tie
18.04, .en om anderen in de pleats er n ..part t Pn""ialr 1Ifel'lIL
van te stellen," (welke Ordonnantie NO. z1 VAN 1893- lIG emen fGllr UIIOd II

wéér in leven werd geroepen _~lQQr.
Ordonnantie No. 2 van l851}, op Herroeping van Kennisg'evingen, zekere areas in de Stellen-
zulke eene wijze dat

(a.) Alle twijfel of dubbelzinnig. bossehe Afdeelinq als besmet verklarende.
heid weggenomen wordt!
omtrent de vraag of de
N ederduitsehe Gerefor-
meerde Kerk uitgebreid
mag worden buiten de
limieten der kolonie, en om
voorsiening te maken voor
zoodanige uitbreiding en
voor de vertegenwoordig-
ing in de Synode van zoo-
danige. kerk. van de ge-
meenten buiten de gemelde

. limieten, en Toor het be-
stuur er van door de con-
stitutie, de wetten en Stellenbosch, 5 Mei, 1898.
reglementen van genoemde
kerk.

(b,) De ware en reohte belijdenis-
schriften der Kerk te
stellen, in de plaats
zekere stukken daarin ver-
keerdelijk aangehaald.

(0). Aande ~ynodé"dngemelde
Kerk de macht te geven
om Sectie 7, van gemelde
Ordonnantie, van tijd . tot
tijd te veranderen en te
emendeeren op dezelfde
wijz~ als de Synode ge-
~gd is door Sectie 4
1'!n de gemelde Ordonnan-
tie, om de Sohedule gehecht
aan de gemelde Ordonnan-
tie te veranderen en 00
emendeeren.

V. A. VAN DER BYL,
, Parlementaire Agent .

Kaapstad, 20 April, 1.898.

'V~GG~LOI,JrEN, .

OP doo 15 Februari, ~89B,van de
;plaats v~n den Ondergetee-

kende, oon zwarte A£rj~der Jon-
gen (Piet), omtrent 12 jaren oud,
temerig van spraak, aanhebben de
een valen pak kleederen met valen
hoed op. Iem~d die hem terug
bezorgt aan den ondergetookende
zal beloond worden, j3n die hem
aanhoudt zonder kennis te geven,
zal ten strengstA naar de Wet ver-
volgd worden. ,\- "

NICS. J. BRESLER.
Bloemendal,

<list. Malmesbnry,
21 April, 1~98.

Onderwijzer

Eerste .Assistent
GEVRAAG!}, voor de lete Klas

School te Robertson, bekwaam
om een algemeen dool aan bet werk
van Je School tie nemeD, tot Matri-
culatie Klas, d~ noods.

Kennis v:w lIollandsch en Solfa
Zingen noodig.:

Te beginnen .met heropening van
de School na. de vlletWle in Juli.

Salaria £175 per jaat.
()qpij.ea ,van Certifikaten van

karakter en pekwaamheid zullen
ontt&Dgeh'.6rden tot 26 Mei, door

A. McGREGOR, V.D.M.,
Ho!l. Beeretaris.

Robertson,
2 Mei, 1898 ..

~;dl.U.Sl'UY~ 1!1!ÊLlAH l e.o.
VandqAfs,,~t'rs en A'e.I'If.

TIL ...... h~ .• ,.,..---.w., ._ •• a~ .

Snoek, Geelbek, Harders,

MOOT JES VAN MACKEREL,
VISCll, GEELlJRK EN

Atlantische
P.K. Bus 355, KA.APsfAD.

Pakbuisen ;- Tegenover Thesen's Hold
huizen m Prestwich straat.

1898.·

N·ADEMAAL de ziekte bekend a.1sRunderpeat trltgewoed_is van onder
..L het Vee in de besmetverklaarde gedeelten van Kuilsrivior, Vlagge-
berg en Botwlarij, zooals bepaald werd door de kennisgevingen Tan 22
November, 1897; 21 Januari, 1898; en 9 Maart, 1898,. respectievelijk-
deze besmette areas als besmet verklarende; geschiedt hiermede kennis-
geving dat genoemde kennisgevingen hierdoor worden teruggetrokken
en dat het trekken van hoornvee, so~apen, bokken en varkens binnen
d.eze areas van en na datum dezes slechts onderworpen is aan de regula.
nën door het Runderpest COIDIte in deze kennisgeving VjID 5 Mei, 1898,
voorgeschreven, en in 't algemeen te worden toegepast op het trekken
met hoornvee in deze afdeeling.

l'KNDERS worden
het bóu wen van

accommodatie aan het Oude tIOllD81~"
set Hospitaal, Kaapstq,d.

Teekeningen, Speciflkatiên
Kontrakts-conditiën ~nn6D
en verdere informatie VerkMO'R1I

worden ten kantoro van den
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt cc
ders voor toevoegi~eD aan 't
Somerset Hospitaal ' zullen wt\INiA1i.:.'
ontvangen door den Controhlur
Auditeur·Generaal, Kaapetad, tot
den middag van Woensdag, 18
1898.

FRANK HEROLD,
Civiele Commissaris.

Tenderaars moeten ter w:r.'WD:&WI!f-:.
van het Kontrakt twee
gende Borgen dasrstellen,
danige Borgen moeten den
onderteekenen.

De laagsw of .eenige Tender.
niet noodzakelijk worden
nomen.

DISTRIKT HANOVER.

f

'r

PUBLIEKE VERKOOPING.
Departement voor Publieke

Caledon Plein, K4apstad,
27 April, 1898.

---Departement yoor Publieke WemeJ.
0...."E ondergeteekende daartoe gelast door den heer P. D. DU TOIT Jr.'

. zal publiek opvellen op het .

Markt Hanover,
AAN BOUWMEESTERS.

Plein, te
ten tO ure v.m. op TENDERS wordeD geVl'BltflCl.

voor het bouwen", van adm..
tioneele acoomodatie aan de V
tier Drill Zaal, K upstad.

Teekeningen, Specrifikatiën
Kontraktë-conditiën kunnen
en verdere informatie
wordeD ten kantore van den 'U'.. l...... ,~

geteekende.
TeDders duidelijk gemerkt " ..'

den voor toevoegingen aan Drill ...
zaal," zullen door den ControJ8Ql!'
en Audiwur-generaaJ,
worden ontvangen toe op den
dag van Dinsdag. 10 Mei, 1898. '.

Tenders moeten twee bevredigen""' .
de borgen OOr nako~ van het"
Kontrakt, voorzien, 'en zoodanige'
Borgen moewn den Tender ODder-
teekenen.

Den laags~n of eenigen Tender is .
men niet gebonden aan te nemen.

H. S. GREA VES,
Architect.

ZATERDAG, den 14den UI, 1898.
De Huur voor twee jaren. van af den 14den :Mei, 1898, van een

~eelte van de welbekeDde plaats Wacht- een- Beetje,
i1istrikt Hanover, groot omtrent 2,000 morgen, minstens. Op dit gedeelte
van Wacht- een- Beetje, dat verbuurd zal. worden, staan et'll groot en
gerieflijk W oonhws, Stallen, Wagenhuie, en Buitenkamers, 3 KraleD, eene
Wijngaard van 1,500 stokken, en eene groow Boomgaard, bev&ttende 12
verscheidene soorten vruchten. Het Veld is extra goed, en uitmUIlwnd
voor allerlei vee, groot en klein, bestaande nit Brak, Gras, Karroo en
Kopjesveld ; er is een grooll dam op den groDd, en water en landerijen
voor 1b mudden zaad. De ~heele plaats is omheind, en de beer DU TOIT
onderneemt eene heining op te zetten om den verhuurden grond van zijn
deel af 00 sluiten. '.

Indien eenigeen de ,plaats weDsobt 00 inspecteeren kan hij ,óf op
Elliot Siding, 10 minuteD rijdens van de plaa.ts, óf op De Aar Statie, 40
minu~n Tijdens van de pta.ts, met den trem komen. '.

De plaats is bekend als een van de beste m dit distrikt, en Huurders
h_ebben nu eene bijzondere kans.

B. de VILLIERS, Afslager
Hanover, 18 April, 1898. Departement voor Publieke Werken,

CaledOQ PleiD., KnapllBd.
27 April 1898. :

DOODBERICHTEN~ .

AAN Familie en Vri4mden wordt tie"
bnd gemaakt dat on&e geliefde

H.unmli, 1aat.tleden DiQadag, den 268lën 0

April, de eeuwige ruat ill ingegaan, in den' ,
jeUA'(ligen ouderdom 'Wan 17 jaren, , ..
maanden en 23 dagen. .

" Haar .-che rUite in vl'f'de."
Uit naam der bedroefde ouders,

H. J. THERON,
A. M. THEROS,

(Geb, LoMBARD). ' ~Ransome's .Howard's,
EN

Amerikaansche Ploegen, Eggen, Land
'. Rolblokken, Koorn :Molens, Kaf

Snijders, enz., enz.

Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsohe Kookkachels.

BENOODIGD.

BIJ OMTRENT !sten JUNI.-
, Een bekwame Dresmaakster;

moat tot het snijden en pa.8Jilengoed
in staat zijn. Doe aanzoek, bijzon.
derheden, referentien en termen
verlangd gevende, aan
GEBROEDERS BADENHORST,

Dewetsdorp, O.V.S. '



TE

• PPLICATIES voor bovonze-
A noemde betrekkingen, vel'~e-
zeld van de bij de Wet vereisente
getuigschriften van bekwaamheid,
~oed w..orag van de laatste School
Commissie en Predikant waar appli-
canten werkzaam waren, en van
lidmaatschap eetier Protestantscho
Kerk, zullen door den onderge.
teekendo ingewaeltt worden tot op
13 .Iuni e.k .

\\"erkza.alllheuen te b(·.. innen op
Il Juli ok. ,",

Billijke roiskostun, gl'st;vlfd door
kwitanties, zullen vergoed wordeu.

~. B.-De geslaagde applicaoten
modl'n zieh voorzien "Van ouuer-
wijZl'rs spoorweg l"értificat{)n om
tegen halfprijs te reizen.

Ds. P. S. \". HEEHDE~,
V oorz. School Commissie.

Bosbof. ;J Mei, J 8aS.

alan&Hassell
Wellington, K.K.
Gevestijd meer dan 20 jaar.

Malan en Hasseil
rOnlanfJ"SMalan & Co.),

Laken vorkoopers.
K list lJ n Inmak ers,

Stevers ell Schoenen
Fabrikant en

DEPARTEMENT VOOR
WERKEN.

AAN 80 JWMEESTERS.

OF

On~erwijzeressen
TE

Stestelspoort en Middelfonlein, wijk
Van lij/spruit,

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij de wet vereisohts
getuigschriften van bekwaamheid.
goed gedr-ag, van de laatste school-
commissie en Predikant waar appli-
canten werkzaam waren, en van
lidmaatschap eener Proteetantsohe
Kerk, zullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 30
Mei, e.k.

Werkzaamhedtln te heginnen zoo
spoedig mogelijk. .

Salaris £l:!U per jaar en de school-
geldeu.
. Billijkr- reisko .sten, gestaafd (1001'

kwitant ies, zulleu Vl'rgoed wordeu.
X. B. -: De geRla~gde applicanten

moeten Zich voorzien nm ~Je klas
spoorweg cert.ificaten Olll tesreu half-

.... 0
priJs te reizen.

Il. J. S. ' '. D. MEH\VE,
Voorz. Sch. Com.

Met z, Fauresmith,
2tl Mei, 1898.

TEN D ERS worden gevraagu voor
het op richten van een Politie

Kazerne te Clan william.
,Teekeningn, Speoifikatien en

Kontrakts- Conditiën kunnen wor-
den gezien en verdere informatie
verkregen ten kantore van
den ondergeteekende. en t eu kan-
tore van den Civielen Commissaris
te Clanwilliam.

Teuders duidelijk gemerk!. "Ten-
ders voor Politie Kazerne, Clan-
w illiarn," zullen worden ontvangen
door den Cont roleur en Auditeur
Generaal, Kaapstad, tot op dell
middag van WOE);::mAe ,'j JUNI,
1"\)1'3.

Tenderaars moeten t wee bevre-
digende horgen ter behoor-lijke ver-
vulling van ltd Kontrakt, voorzien,
Pil zoodanige horgen moeten den
Tt'ndl'r onderteekem-n.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

Il. S. G REAVES,
Architect.

Departement WH.r Pu l.Iieke Werken,
('al,'don Plein,

KA<lp~lad •. 'i )[pi ].~~ltj. B ~N OUDIU!).

Wellington(K.K)
Besten voorraad Goederen

1'\ Pr: !\()L(),\IE

Tegen ui[!.:'tAdaagdt' Prijzen.
Als ~Io,l,'nLlal-;~tl'l hebben WIJ

bepaald l'en van J. I.('~k Kost uuin-
maaksters in bet land entboden.
Zij is pas urt Europa aang-elallll, al-
waar zij de kunst !teeft g-eleerd In
beroemde huizen onder het beste
k>ezicht. Wij kunnen dus de
nieuwste en volmaakste h:ostuUlll~
mogelijk vervaardigen " getuige
daarvan de getuigschriften, de uit-
nemendheid van baar werk ver-
meldende, dagelIjks ontvangen.

Daar wij aan elke Dame de ge-
legenheid willen gf'ven om zich een
dier Volmaakte K uust-stuk kr-n te
verschaffen, hebben wij besloten
deze Kostuums voor venen karton
tijd tegen verminderde prijzen tl'
vervaanltgell. \\·Ij zullen op ver-
zoek monster- zend"n van ooze
prachtige KI"t·.1lllL;"toff.'n, alsook
vormen voor elgL'r!l' maatneming.

Bruid .s en Trouw-Ordera ont van-

AFDEELlNGSRAAD CALVINIA. 1. Eerste A.ssiatent, man of nouw, met k-nnls
van Enllat.dsch, En~elsch t n Muziek.,
Salaris £135 per jaar.

l! indergartell Dnderwljzsra-, tegen e'D
salaris van £120 per jaar, foor de
Gouvernements School te Bashof.

Sluiting en Verlegging
van Weg. 2.

\
PI'LI KA TI Egelllaakt zijnde

j door den heer E. N EI. van
"Gra:-iherg," Wijk Noord Onder
Hukkeveld, In de Afdeeling van
Culv inia , e-n door andere Boeren,
Landl'lgenaars van het Bokkeveld in
t1e A.fdl·elillb; Calvinia No. I, om
zekeren Weil, hieronder als (A)

gen spoedige uitvoeruur. Kostuums aaDg~'IIlerkt, als !'t'ne verlegging
sierlijk: opgemaakt met dl' !iJ·ach. van genol'mden wq.( te verklaren:
tigste verbi ndings-st o iIc-o, vooral Gl'scltiedt illermedf' Keunisge-
beproefd door volman k tl' schoon- vi Il;: d:lt d,· A Ideelingsraad van

, held van -t ijl, ",>il,'dlL; voor Calvinia van voornemen is aanzoek
~ £310s.lld., t:-J. II,;.IId,!~ III,.;. U.1., Inj Zijne Excelll'ntie der Gouver-

£5 Os. ud., .t.::i l us. !IU. en hooger, ru-ur k doen, in termen van Sectie
tot £20. ;\0. 1;",:!, Akte -tO vali 11),'l0, ()Jl1 den

Een Praclu uz Lor KI".'d."totTL·n. volzendon weg ab ge~lotkn tt. laten
.1 eff~n eli !!('I,I"emd. t,'l!""n I li !-Jl'r !'J"()k}anwerl'n:
\. yd. Selllij! om .\1()II~rl·r,. j,warte (A) Dl' WPg leidenrlu van af

Kleed·stotTeIJ, alle sOOrtell, e!leu ,'Il \rtlielll~ I{ivier lIaar Grasberg, van
gewerkt. uf 'Je zuid~jke zijde van de Grus.

Een goede voorraad Zijde en bergs Rivi(r alwaar de nieuwe weg
iluweel, ge~eLikt voor riouses en begint, door het kamp, tot waar de

,}, lvondrlracbt, enz, nieuwe weg er 1lJ loopt.
Dames Onderrok ken, vaD ï,6 tot En in termen vu n Sectie 1-1-0,

,~1/-, alle ~oortt.'n. Bij 't bestellen Akte -1-0 van 18,S9 de yolgende ver-
zend beschrijving van hetgeen be- leg>("inf! te laten proklameeren,
noodigd wordt. namelijk:

Keurlijfj,,~ van aliI.' ~()ul"tt'n PJl (R) De \reg leidende van Wil-
vormen, in811lit!:'nde Th'JlrJP"OIl's lem~rivier nllar Grasbt'rg, van Ilf ue

\ (voegzallle) eli [zod'~ lIf'llp.O<lnQPD, zllid,'iijke zijde van de Orasberg's
en de beroemde ('.B. Rivier \Vaur Je oIJde IH'g lJitdra.ait
Dames Onder k leed iIl.~ door llt't kamf) loopende, voorbij A PPLICATIES voor hoven-

.~ I k .1 1··k··1 i!l·noemde bJtrekkmg, ve!'O'e-. 1'1 I tt . Jet 'nmp aan ue on~tl' JJ ·l' ZI]( e tot Il l h' dr. ..,In. 'a Ile e cell I waal' het In den OIlUen weg op de z~ ( \"a~ (.0 ,IJ ..e \\ et ~erl'lschte
LInnen I nn()rt!rlijkt> zijdp loopt. ,g-ttlllg-;\t1trJft\n ,an bekwaamheid,

, ",' " ' ' ., . I I':'-ni:';l' ohjL'etie,; tegen dl' Kluiting goed gedmg "',1Il de laatsto School-
alIes ,an het [,tllll',l ,oort. KI.J,II.! I· 1. eOIIJIIII,;";le "Il I r·t'lltkallt W'lal' appll-

kL' l'n \t'r l'g""JTIg I'an "enoeml (' \\'\'''l'O .
gemaa tt' I'I.llld 'rl!"oed, In f:rootp I. "'. I f'~. I·' 1 ' dl"> l"IUlt II"l,rkzaam Wil~ l'll VilT! lidmaat-

tee . KI· L"' lIIod,'n In i!t'~e Irt Il' liJ (I'll on er· '
sor ring. »\hl'Tl, .llIt"II. I'I.<Int, I kj.: I I I· schap l'l'rtl'r l'rott'lltallt,,"ciJp Kerk
BI l'h ti . "';1' . getêl' l'lIt I' IIOrt ('n gl' atp:l IInlll'n I ' ,

oelllen, IOU.'" Illel~, \'IlZ. d 1 f I 'I L'l 1." ZII '('J1 door d"n onderget('('kende
Il .. d ril' Tlli1.anlen vall a .1 CJ .J~I,"'.

a es nlell\\ "II ~oe t' I\:tardt', Inl!"ell·acht word"1J t,.t den ~>-lsten
Op la:-lt, .\1.. 1 p.k.

\. ti. LOCW. \\-I'rkzaamheuen Ic' I)"gillnell na
Secrptll·i". dl' WtIlkr vacantie.

Eell g-elllll\U jIt'I'H.on, gewillig
ko,.,tleerllngen ID te nt'meu, zal de
voorkeur hl·huen.

Bdlijkft rl'i~kpstl'n, g('~tllaf,l door
kwitanties, ZUll('11vergotld worden.

Sa!aris J.:l~(J ppr jaar en de
~choolgeld~ll.

Dl' geslaagde Hpplicallt moet zich
voorzien van l'en onderwijzers 2de
klas spoorwag cprtiticaat Olll tegen
balfprijs te I'ei zeil.

Onderwijzer Gevraagd
,"OIJR RE.\"E

Vaste WIjksebooi te Modderfontein (Zand.
rivier J, Wk. Midden Llebensbergvlel, dlst

Bethlehem.

Lillnen.

hES S lSG~V ING
___..L

1\ LLE ~oortl'1I Wagenhout, ver-
.L vaardIl.(d en goed gedroogd.
A"~P;:raIH·Lout Spaken, Naven
Vellin ~, Disselboomen, Pik-hand~
vatseis, Tafel-pooten, Wagen en Kar
Wielen, rnz., altoos op handen.

... Sietteg,'n-ta:Oli<l" ,;" Pnj"'11 III

'Europa aall't ,tijgen (Ijn [,,(".1"11 wij
nog Standaard llIaak-"I" aao, tf'gPl1
minder aan d"r! LU'WI 'II' 'I aanland·
ingsprij!"l. 1l,IITock.-e".:\ 1, :;fj duim,
voor 12 li. l'1'('lI"d-on~ So. ~, :16
duim voor I ~ 6.

A fdeeling"'J"aad kalltoor,
('al VIIIia, I :\!ei 1.:<9~.

Zolder

. -

Het Paarlsche Gymnasium,
Laken Linnen \'nor l'lIkl,ll' ('II

dubbele beddeIl. Alk soorten, ..t'f\'Il
en gekeped. ~IOllstl'r~ PO Prljzl'n
op aanvragp.

Kombaarst·n l'n Lh'ken~, al IL, soar·
ten. Schltrijf um pJïJ."'lj-t.

Flennies,

APPLWATIES. vl'rg"l'zdd van
gecerti ti ("uurde eo!, il'lJ vall

gl't li ig,.;chri ftell , vuor Ut! butl'l>kking
van TWf't'Jl' As,;l:ilent Onderwijzer
III hPt l'aarbclll' Gymna.-illm, tegen
l'en ::-)alan,; van £ I ~:, per jaar, zul.
Il'n door den ondl'rgett'ekl'nde ont.
vangen woruen tot den 2:lst.en dezer.
Werkza,arnh ...dt'n tt' Iwginm'n bij de
heJ"0l'l'llllIg I'an de ScllUol in Juli.
A ppl ica nt€n lidmaten te zijn van
een Prote::itantscbo Kerk. Geel - Hout Vloe-r

H. E. DU PLE."SI:-i,
Voorz. Seb. Com.

Lilldl,·r.O.V.R"
~:, c\ pril, I ~D8.

Wit en Rood, van af I . PtT yd.
FranscbeJ g"l·kl'flL'I"d,· I'knnl"~, ail"
kleuren. l'ïa[JL,I"ttl'~, ril' b",.;tt' in
kwaliteit 'II kblr OCl!"E'lwljfeld,
6d., 7}d., 9d. per yd. Wij I,ebben
een grootl'tl yoorraad ~tutll'll, In·
sluikndl' pr:lc h tig.> patr onl'n
TapijkIl Stl'I"l'1s l'll Schoellen. Dit
gedeelt., I." 1111 Y()(lI'ill'lI IïUI goede-
ren llitslllil.·lijk vl)or (Il~ Da:!r d"
laatste mou" ~('m,J:l kt. I.. 'ro\'md
vj)Or gemak "n dllllrzaa!llll!'l(l. Du
Voorraad hevat '."eIll' y"lll' Ilj,t (' ESCH I~: T blenllt.",]", Ibt zoo
Heeren, Dall1l", I'U Kllllll'r Stl'l·el.-; ~ eeliig f', ..·" "I, I\evondell
en SCb'X'II\'11. I'nj.dIJ,t op aam rage worde te Jagen, ut \\ IJd ITlt't Hond
In het Heeren eli .l"lIg!.'I!.' Kll'l'd:llg- of Gl""per te ven-olg-ell, HOlJt tt' THESEN & CO
UitrustIllS" Dpl'arll'l1l<'lIt~, hl,l,lJell h,lken, Uit tl' 'pannen, ot op (;elll,.fllr- "
wij een g;elil'el 1I1('IIW"IJ Voorra:ld, 1"1 \:!I<" tp "ll·rtrt ..t1l'll op UI' plaats. Loopstraat, Kaapstad,
gemaakt \-<tll dll b,',r" Sr,)fTL'1l d"or' "1\ ( h:t\·OIITJf'.", Mllr"lon ('II Groot-
de IJl'kwrt.a,n,t" \\"'rklledl'~ i'l; \·.,1;,'1, ~ell'gl'll III !tet \'eldkornet- Paarl of Knysna.
Europa. PriJ~llj,t op aanHag('. : ':·]llq. "II tle Afdeelill;": I'all Caledtájn, -O-N-····D-E-RW- I J'--S-.

) I'III zekerlijk vervolgd zal worden.
M~llshellldell, IH.H>l'd- DDJl't:]{::;, .\IOUHB& KRIGE, __

.J(l~. Hoed ell, Dasse}), l'mkur"lJrs yoor APPLICATIES voor dl' hetrek-
enz. J()I!); J. DELPORT. king van .A.ssi:;tent(e) aan de

j. ingrootl" ver~l"h,'ldl'ldl\'ld, ~L\L.:\\. ('aiedoII, .j. ~I"i 180><. Nil'IJ".\·e Republieke-_;;chool te Vrij-
, & HASSELL htnn.,o dl' 1",!Jodl,' ~~W~....- -~-.~.~-- {IelUI' zullc'lJ door uen ondergttoo_
_ van elke mill!", !lt'l r, ~,r"i~j~ uf i aarsch liwing! ~~:~t\~ontraugen wordon tot 31
( Jongen Vl'rVllllt'l1. HljI,lIndl'l"t' Ilan- ! G L' " "~_.-. - ~ II .
< dacht, wordt gt'!!I''tl'n aan SchOl I!_ : r~~( Jr I li~D I bll'rmed(I, Jat zoo 1 ~,(J tc:tanttll .I110(\ten o\'erlt'gg-en
~ Uitrll~tlng. !'fj:';!lj."t.'11 (lI' 11:1:1-i f"'TIlg 1\'r~f:nTJ gevonden I\'orde 'd' Tl()()(II~l' l.ewlJzen van bekwaam-
\, vrag('. i r~' .l:lg"Il. (It \\ lid IlJt'~ Hond of ht'id, g"('d zedelijk g('drag, tn lid-
ti Dall!" 011' \'''flITHlI,J z,'" ,":·""t I', ("'.\,·f·l· t.- 1'"1"I(,i:.:, TI, 110llt t,'It:lkt'lI, IIIlI:1bCII:lp PPIJP!' Prote;.;tantsche

uitgestrekt I,. " I!l.t 1'1111l,,;.'lllk ,j,: 'lit t,· -1':llllIl'n, nf op e(,lllgt'rJ"1 K:,~·k. "". g'·IL:I.~ zijlJ hPt l, ij ue
d II I I . II, (" " ,,,·,·j"'I'l',IDTI 'lf) de I, t' \\ d 1·'·J"L'I"l'IJ~' :!lllllïdlin!!s-examenwaar e VRI! a C" ti' ),'''C !I'J' "!l. ! L•. · . ., . ." . p ,la :sen "

Monsters wordl'Il (Il' \'t'rzod;: tOl'g;".1 (~IUllJlUt', HI"'er, Oudebrug en lit- 1I\litl'nland.,,·II(! Ct' ·tifikatell te
zonden. 1.1 I .1- L.la~ti'. ~t'le~en III de Af- doen. ..

d,·, Lrl;! ("IlL-I!OIJ, \","dkornetscbap Het ,.;ala!"." :s £90 perannum, met
U 1 H II I \HIJ !';tIJDll't l'Tl Bot Hivipren, hij £-4-11 todage voor logies. Billijkema an en asse I zekerlijk ve!"volgd zal worden. n'ilikosten worden, na eenjaardieust,

~ DEMPER~ ~100RE & KRIGE v~rgoed. 'Yerkzaamhed{'n te ,bo-WELLI.\GTON . 'Prokureurs Voor ' g'lnncn 1 JulI e.k. •'I tiERV.uti D. MAREE I A. B. W. V.AN NIEKERK.
lIaap L'olooje .. . HoofdonderwijlIer.

. ft ft. ,Caledon, 4 )1el 1~98. Vrijheid, 2 Mei, 1898.
~

S. DE VOS, EN

Planken.Hon. Secretari,.;.
I 'aarl, :, \I,!i, 1"', I,",.

: t..

•

DE Onde-geteekende, behoorlijk
daartoe gelut door STf.F.\NCS

WTKGAN,. zal publiek doen ver.
koopen

Op Maandag, 16 dezer,
ZElK.ElR.

IIA l1ndulIIld nA.tl Oost· ERF NO. 6J
lUV.ee~u.u. , DGI. 1 :Met d&aJ'OpRtaande Gebouwen,

KENNISGEVING.

TB ..orden verkocht, uit het t!Chut
..na. f',avM;" op 28 Mei, 1898, indien

niet ~ geloet : 1zwart oe, linkeroor
ZWalUW8taart, hal~ achter, rechteroor
tWf'e halfmaan ~n meedje achter, witte
'plekken onder pena, eD aan de keel. bij
de af mille, bejaard; l.wart riJpaard,
lrol, met pelbt.k. liaker achterpoot wit,
omtrent vier (4) jaar oud.

MP GEEN bevredigende Tender voorT. J. STEENKA I

Schutmee8ter. het maken van den hieronder.
AfdeelinglD'aad Kantoor, vermelden we6 ontvangen ge-worden

Barkly Oost, 2 Mei, 189S. zijnde, -geschiedt hiermede kennis.
--------------=-" gering dat hierdoor opnieuw om
DIYISIOMALCOUJtCILBARILYEAST Tenders wordt gevraagd voor het

maken van een harden weg van af
Klipfontein naar Kalabaskraal in
deze Afdeeling.

De weg moet 15 voet breed he-
hoorlijk gevormd, en 12 duim dik
~ in het midden zijn, tot
op 6 duim aan de zijden afhellen, al-
W8.&r behoorlijke wallen moeten
worden opgewo~n. Alle water-
leidingen en opvang-slooten behoor-
lijk te worden gfmaak t. .AI het
werk. onderworpen te zijn aan de
goedkeuring vnn den Gnu verae-

T. J. STEENKAMP, menu Weg-Insllekteur.
Pouudmaster.

De tenderaar moet bereid zijn rij-
tuigen-verkeer op den weg ge-
durende het maken ervan, too te

A1deelingsraad,Barkly Oost .la~~ee borgen worden vereisebt
KENNIS(}EVING. ter behoorlijke vervulling van den

Tender, onderworpen aan de goed-
Scthutverkooping. keuri~ van den Malmesbury

TE worden verkoéht nit het schnt te Mdeelingsraad en de Begeering.
De Raad behoudt zichzelf hetOp .J.,.~Ud..'1l .bg" YAl worden verkoeht , voor rekening VR.nden Boedel van Rosslynn, op den 2&t.en Mei, 18~1~,

wijlen den bi'Cr AtKIU' S~:IIllr.L HJ[ (·OLI.KlI, een All.:rko.tbaaz-.1i indieu niet vroger gelost: 1 bruin ruin recht om de laagste of eenige Ten-
Stuk G»ohd, I,'"e.-rkt No. 7, BI,,~ A, naoij het Stelleaboeeh Spoorweg paard, stomp 8taart, emu-ent lU jaaroud. der aan te nemen op te verwerpen,
~tnti"lI. I lt' li~~i"g VR.1tdit Perceel is :t.o,~I>1ltig-,JaL het unmogelijk iH eene beter'! 1'. H. STEYN, Tanden te worden ingezonden
Gcldbt,legg"in~ te ontdekk<!:~~,daar dit Perceel bijna het Iar.t.te ~r verkrijging Schntmeeeter. 8.&n den Onde~teekende, gemerkt
III deze' Lloelende h'"1!buurleI•. •• . Afdeelingaraad Kantoor, " Tender voor Weg" op envelopn.<l-

Mei 2; 189~. r-"'"Ook 72 Sielienfiosch Disfrikfs Bank Aandeelen. niet later dan 8 Juni, 1898, tot om

Tilnelfder tijd zal worcl<1hv('rk~cht "uor rekening" van den InlOlventen Boedel DIYISIOMALCOUMCILBlRILY EAST 8 uur in den namiddag,
van wijlen :\iej. A:>1N.i JOHAX,IL\ liAJ:!'T (!;cLoren de Villion), . Op laat,

A. L. BRODZIAK,
Bearetaria.

DE heer JACOB SAACKS T&D
. Zuurfontein, Piketberg. houd.

.......------------. mijn pr9cm:atie geduronde ruijne
Gouvernemenfs Kennis?evinp', .afwezi,{heiJ naar Europa en verricht

No. 389, 1898. al mijne uken in mijn naam zoo ale
voorh~n.

~ Jl"''! ~I I·,

,r t:·, .".',,"
,.i,'. !!!r GESToRVEN te Plattekloof, op 5 Mei,

JOH.U~·NA.Wot.'p',jongate en pUefde
dochter van wVlen den beer H. J. Wollf,
iD den ouderdom "ftD 12 jaren en 9 mUD-
den, diep betrenrd door haar treurende
oud.., broeden eu zuatel'8.

De begrafeDil za'. op :le plaat. piaata-
vinden. op 1...terdatt, om 2 nur III deD
uamiddag. '

!' .

":' 4~I'aAAR OUD
f . ' •• ! : .. : .. .' .r

Op, 'W®nsc!ag, .den: 18den dezer.
".1. ;" ~+'.__ ........~ ......._.......:...... ~

ZU~. ~~:,~ir~,r::é~~J1M~publiek ,worden verkocht uit de vendu-
... , ~1,Ip:,,.,~L lagelilf, ~, ' ,

'~"~e_~'U..py.
Zij zijn in gQede,oondi.i~. 'iD 'de afdeeling Hope Town geteeld en uitge-
zocht, en geschikt "VOOr dBdelijk gebruik,

J. W. M90HREES Jun., & Co., Afslagers.
Malmesbury, 6 Mf'i,1898.

Seb U tverkooplng,

Koloniale'WeeSkamer en Trust Maatschappij
Publieke Ve~kooplng te, Stellenbosch

., I VAN

',PÓOle's Pri.v~at Logies Huis,
I . ; .. It"" " (l" :' ! ~.: .

Gro.nê(, .nabU heë, Spoor~e.t ••ëa'tlol1,
..... 11 i .!.~~!'.:.: t t . \;. ;

, '~"1Jf' .. ', :i··' .tIL! ': -0 "BN .

12 Aandeeleu Hi de g'têllenbosch Distrikts Bank,
NOTICE.
Pound Sale.

,: !. I ' ·,,1

OP Vr~IJDAG,: 20STEN DEZE~, TO be BOldout of the pound, at "The
OnN," on the 28th May, 1898, If

not previolUlly re1eued: 1 black 01, left
ear .... allowtail, half-moon behind, ria'ht
ear two h&lf·moona, and cat behind, white
epou on the bellyand dewlap olf .ide,
aged; 1black r:dlng hone, 8~r, brown
moudt, left hind foot white, about 4 YeaJ'll
old.

Zal W'Ot'den verkocht, op de plaats,

Voor "kentag van d~D Iml,enten Boedel JaD Henry Chules Poole,

DAT KOMtha.ar }:igendolll ~ Stellenboselj, l.ek;end als Poole'. ~~~1i
Logieahul.,. In Kerkstraat, t.egenover de Bloemhof" 8emmane, be-

staande uit •..,,, !JIIL!'e!· rlll'diepiD~ H uis, onlang-s terdege hernieuwd. Het heeft
beneden 1t.I Kamcrs : (j roote Eetkamer, Lobby, Bad-kamer, Dispens en Keuken, met
water aangylcgd. •

Op Zolder zijn!' or 'I LlI<!htige Slaapkamers, 2 Bedienden Kamen. Er zijn ook
de gewone Huitenkantoren. 01V.tl' Stallen, Uitgebreide Bedekte Poort- gang gebruikt
als Wag-rllbuis, Itnime Tuil! l}<'plantmet I ïtg-czochlAJ Vrucht. en andere Boomen i er
is ook een excellente Hloem-tuin.

B"vell~t'llol"'1lf1 l l uis is als Private Lo:.:i,·sbuis Toor ·ml'pr dan 30 jaren gebruikt
~worden, eli met zorg eli Lti,'",rlijkt- attentie op hezigheid kan een goed bestaan
aldaar worden verwezenlijkt, : 1)1# on~vpna.ardc bgging van het Eigendom laDgII een
Jer \",",r~lu..t!l Straten Il1&aktbilt een eersteklssee standplaats, niel alleen al... Logies
11ui..., IlJa;.Ifook VOOI" auue1'\' "l~nJeu.

Divwonal Council's Office,
Barkly East, 2 May, 18!1~.

-~--- ..-------

2 Stellenbosch Distrikfs Bank Aandeelen. POUND SALE.
Verkooping te beginnen m~t hat Voste Eigendom om 10 uur. TO be IIOld out of the pound .t Rolllrnn,

on the 28th May 1898, if not previoua!l'
rel_d: 1 brown geldifl8, .tump tal ,
about 10 yean old.

P. H. STEYN,
PODndmaet.r.

Koloniale "" !.'e8kBfI'ler Gebnu\\'en,
4, Kerkpll'in, KaapstWl, 4, Mei, I SO.,.

G. W. STEYTLER, Secretari8.

.'
Botoslynn,
30 April, 1898.PAUL D. OLUVER, Afslager.

DE 'IIEER ,;JNO. DE VILLIERS,
LIVER EI STALLEN,

ORANJE :STRAAT~ PAARL,i--~~---- _

Ll.ET g'el.!prd l'lIh"liek ~an d~'Paarl voor ondersteuning in het verle-
I. den!' h('dankennl', \ven~';c]lt aan de Ingezetenen verder bek~nd te
I!wllel! daL. hij . ~ijll{.' Lin,r:ui-Stuilt'lI &aigheid nog zal voortzettRn ge-
durende zJj.D.e.a.fwezlghe!d, ondel- ht'hee.r van den heer J. JOOIlKRT. Zijne
Kal'ren, (lmDlbusscll, en Wagonettes dle te huur zijn, zijn eersteklas, en
slechts de heste Paarden woruen gebruikt. Zijn Omnibus ontmoet eIken
Trein aan het Paarl Station,

Departement voor Ll\ndbouw,
Kaap de Goede Hoop,

Kaapstad, 5 Mei, 1898.

Tenders voor hetkoopen van Glyoerine.

TENDERS gemerkt "TenJer
voor het koopen nn Glyce-

rino " zullen worden ontvangen door
den Controleur en Auditeur-Gone-
raaI, Kaapstad, tot op den midda~
van Maandag, 6 Juni, 1~98, voor
het koopen van o,mtrent drie ton
gewicht van Zuiver Glyce,ine,
zijnde surplus Runderpest voorraad.

De Glycerine is gepakt in kisten
bevattende acht 14 lb. blikken (om-
trent li gallons elk). Men kan
voor de geheele hoeveelheid of voor
eenig gedeelte ervan tenderen.
Termen: Netto kontant, op af-
levering bij dit departement.
De hoogste of eenige tender niet

noodzakelijk te wOrQen aangenomen.
Verdere bijzonderheden kunnen op
aanzoek worden verkregen hij den
ondergeteekende,

CHARLES CURREY,
Onder-Secretaris voor Landbouw.

BQt soort·uat alleH Verfstof is .

DIA'MOND DYES.
Brilliant! J)uurznanl ! Economisch!

,

Diamond Dyes overtreffen alle andere in Kracht, Reinheid en
Duurzaamheid. Geene anderen zijn even good. Wacht u tegen ver-
va!séhte klenrstofÏen, omdat zij van goedkoope en inferieure materialen
zijn gemaakt, en slechte, I flauwe, vlekki~e kleuren geven. Om -van
succes. verzekerd to zijn gubruik slechts •

.DIAMOND DYES
voor het verWeD van Tab~rts, Kousen, Vooeren, Linten, GareDB, enz.

'T IS GEMAKKELIJK OM MET
BENOODIGD,

EEN On!,"ehuwd Gecertificeerd
~ Onderwijzer voor de Derde

Klas Publieke School te Garies,
Namaqualand. Onderwijs moet
gegeven worden in Engelsc4 en
Hollandsch. en zoo mogelijlr ook
vocaal muziek.

:::alaris £100 per jaa.I, mpt vrije
ka'ller.

Werkzaamheden te Leginnen na
het Juni kwartMl.

Applicat.ies, vergezeld van copie-
getwgschriften van bekwaamheid en
goed. zedelijk gedrag zullen door
den ondergeteekende worden inge-
wacht tot einde Mei. Applicant
m<>etlid zjjn eener Protest&ntache
Kerk.

l

.x»t.a... O:.1d..
te verwen. Ze kleuren zware zoowel als lichte stoffen.

HOOFD-ONDERWIJZER

, ,
Wij waarborgen dat ~~ moor goederen, pak na pak, zullen kleuren,

clan eemg ander kleurselopit gemaakt, en lDeer brilliant.e en duurzame
kleuren te geven. Vraagt om de Diamond Dyes, en neemt geene
anderen. Overal in 6d. p'~kjL>g verkocht.

Tij: KAAPSTAD BIJ
B. G. Lennon & Co.;' P .. J. Petersen & Co., en Heynes'

Mathew & Co.

Zweedsclle Kookkachels.
GERARD GENIS,

P.O. Garies.DE BEROEMDE BOLINDER
i

KOGBSAC.ELS.
BRANDr:X' HOUT..

Ol<'
·STEENKOOL.

PRIJZEN VAN

AF

£4 101<.

BE~()O_DIGD! "oor de T""eede KIa8
Pubheke l:iclJOol te Ra."''''JDvillc

(Ooudini), di" IKJkaan 't hoofd zal staan
van 't Boarding Departement. Yl'rt'i<'Chten;
kl'nnis van de lIoliandschc en EI~dsl"he
talen, en &rtificaun van LiJma:lt.schap Jer
Ned. Geref. Kerk, aUsoolr Yan bekwaam.
heid eli goed zedelijk gedrag.

~Illa.ri. £150 en vrije wOlling.
AppllkatiL'tI ingewacht voor of op 14

Juni .
De Applikant make melding of hij

't werk weDlCht te beginnen in JuH of
Oc~ber.

J. A. MALHERBE, Y.D.)!.,
Vgorzilt.er School (;Qua,

PUT PIJPEN ~n 'VI.JEESCHfSCHOT"ELS.

Woodhead;, Plant .Co.,
St. George~"en Strand Sëra'te:n,

K4LAPIITAD.

&

UlI~ EXBJTEIBUEI EllOOOOIJEI
lUll ARAI11E IAATlCUPPtJ.

Gelepn in het dorp

MALMESBURY.
G, W. KOTZE, Secret.ari@.

~. I. lomets ~r, li Co, lfsl~er£.

lalmesbnry Mdeelingsraad.
TENDERS I TENDERS I !

Malmesbury,6 Me;, 1898.

K~N.NI~U I~V l.NU.

M. SAACKS.
Piketberg, 5 Mei, 1898.
Getuigen:

.1. OmlMI8sE, V.R.
G. H. PARROTT,

Wete en Algemeené Agent.--- ----_ .._--~~~-._.-
Rondgaande Onderwijzer

BENOODIGD TE

IISCbbut, lUk Sl1uPrlllt, Dlst Smlthleld.

A PPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkin~ vergezeld

van d!) hij de Wet vereischte ge.
tuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag van de laatste School-
Comruissie en Predikant waar appli-
cant werkzaam WIUI, en van lid-
ma.atschap eener Protest.antsche
Kerk, zullen door den onderge-
teek9nde ingewacht 'worden tot op
25 Jllni e.k.

\\"Nba<l!IJill'Jen te beginnen op
11 .Juli, l~\1 ...i.

Salarill £ 120 per ja.ar en do
sch'lolgelden .

E,m ongehuwd persoon met
kenl1is van Muziek zal de voorkeur
helne!!.

Do schoolplaat8 is 2 uur gelrgen
van De Wetsdorp.

Billijke rciskoswn, gestaafd uoor
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzere 2de klas spoorweg certifi-
caat O"lJ tegen halfprijs te reizen.

P. H. FAURE,
V ()(,l'Z. School Commissie.

Delta, f>.K. f'mitbfield,
28 A;,ril, 18~8.--- .-----------------------

B J\OODIGII,
EEN Derde Assil!U3nte (of .A"eis·

tellt) voor de 2de KlaJI Publieke
Scbool ~ H.it.'~k We~t. SalRris
£70. Werk ta nan vaarden in J uIi,
e.k. App icati~ m· t getuigschriften
van bekw811mheid en goed ze-delijk
gedrag zullen woraen inge 1\ acht.
tot 28 dezer door

G. J. lIl'GO,
Hall. SéC.

ni,'beek West, :1 Mei, 18:.18.

AAROAPPEL MOEREN.
~IOE HEN g'esclJikt
1 onl dadelijk te
plan Ien, vcrld'J j~baal·
bij
Gebroeders ROUX,
Vredenberg ~tatief

mailto:Secret.ari@.
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LOOPENDE VERJ:(OOPINGEN

OP III JO Plaats Appelskraal,
.( J. rt J J December, Zes

J Olll{tl ::lrr lIsvogels, Kuiken-pennen
00' r dt \ ozels, De eigenaar
ka~ I \ -,pl~ terug knJgon, mits
lot li I lt liI kll,tt n \ III gedane
seba ltD ad verteeren I nd ren Diet
opgP" scht hin nen een maand, zullen
dl' \ o.::-e1s verkocht wllrden om
ku,l ..n te dekkeo

LOnS KNOBLAUUH.

.App('!"kraal,
-1-den Mu, 18()8.

----------

,
cl

DE POLITIEK\11lT &e BeaufOd Welt Iklb'Jnt
nIet JllUt ...." ",odei..... toegewijdheid ....0
dieul en "~, ....id &e &lJn Eenqre dCIt' politie
elisa.... ....roader de booUlroaa&abel, .I0Il
de" il Jd .. )(11 _ 4_ Nllidat ..,.
6, _. ~aldigd ftIl ta.UhODkea r!_t"*-
SlJD. EeD der r,tU'Ien (eeD POIWedie_)
yerltlllarde da* lIlJ _ dan tItIII «.pree ....
het poIiu.t.tioII pbad badd_...., DOOI' lIOO
..... ale dUIn Zaterd"ll ... oud Diender Johl*m
en de hoofdkouta~1 werden ecbuldic bevon
deo eli beboet ea d. lDafI_lraat beeh ~COlD yeriof om ben ... on~ Dl' deu
NEElfT KE!i"1I1-De beer JDo. de Villien,

elpllUl' .hr li ... ret atallen aan de Paarl, die pu
per publieke yerlroopoDg van lIJn I'IJtullt.n en
paard_ hl...ft van de band g"zet, op yertrek
_taande nIllle Aluboulaod, beeft bMlo&ell IlJne
beaabeid ,edorende "!JIUI a!We&lgbeid .oort te
__ oader bet bekwum bestuur van den beer
J "oabeR. T__ weuobt hU bet pëerd

Jllft. STEn, ecbtpDpota vu ~nt PaarJ.ahe ptlltIiek daak &e .. _yoordeonder
Ste,llll, die reeda eeDtpli tijd bedleprig la. Ja ·t.eaallll hem te» blenoe ..el"8Chaft en ..er
UIa. IDOOlUIl he, betereD hoewel IlOl met III troGwt., cl.r siodellJa en Ilt!U. rutwpn _t
" .. t b.t bed ... YlWIa&a ftinke PUNea beapamlen de ... rd_ ordera der

rij lieYeDde 111_ YIIIIde purl en ejd.,. met
DE UElI)rI 8.ucu, van Pik~ die - ~ lUt te y~n

eemaell tijd ID EW'Opil al ..erioena, _tt III DE TUfHEID VAN IRllOl'I'lIlllE ICRAI'EN-due .wp... eeae kClllllUpYlDlf,WllIIl'UII __
Iq~.a aullen .. eldOIIIIb1llllle aa.odaoht De yolpDde brief alt Zuid ADlltralie &Dtvan

Het onderw.f.18 ta d~ te _liken. ,en al moreI9k 1'&a belanc We&eII YOof" yeefok
ken III dl~ lau4 "Ik kwam veil., thu ... ell be-

Onder dit hoofd pu hlioeeren wij eldeN RUlf1>EaP[8T Ja Dlifrebrokea oader de bee.teD 'OOnd dai si pel"Ollll' YIUImue aclaapen getTekl
een leHL8.waaNJ.g8 IIChets vau den staat YIUl den b_ VIUINiekerk, CoDataatia, ea d. WV8Il pdarende de droog&e ftIl 1896 en 10

VIIU het onderwQs In de Transvaal F.en plaata RHt eli Vrede .. oDeler qDU'&DlaineP- pluta ftIl een'l" dlU&ende Iammereil kreer Ik
leder zal dadel IJ" ».anerken,.4at.. ... 1¥'P. ~t, &OOdat geea yee y.adaar yerwiJderd .Iecbta 0llleyeer 500 68 ~t YIUlIlllJDe me
IItoc van lIe hllnd nh een sterKe verdedl. mag .. orde.. nno DOlen waren geatornID Uit lDon Slnop-
ger Vll~ dr Ma08Yej.t'8 .telsel IB, en In DE HEBh St!EV4AII D M.dEE W&II'Icha'" mn kudde beb ik aleebt. é41nOOI..erlorea en

da Ir d:ii! ook allen door "un w"tt.;"'e wel door - boad. nlettepnetuade het fen dal
meer neep 05'c t 18 e ng dat bIJ ,eeao o ... rtredin, op "U~ deM JChapeu niet de beate .. eide baddom Deu
mi.ebi.,: .1¥'" Il WIJ wir n Krommarmer, 0u4eherv en PaWIJ8Lucte ID .wehapen lIebben "etooad dat "U _r taai
oordeel Jt1i~r l\ 01'er It- de afdeeliag oaWon, toelatea al. aun en _tand tegen gebrek, en &IJWUlDeu
kelde lI8&It In daazo. DE DEE. Jobn J Delport peh door 'JDe .teeda meer put bjjtle boeren
wij Dié~ .. iIlOD"'hIi"'ïl,~~~":;: keaau da* bjj peae o'l'tlWCbriidiDlr SPOO.w~(j ONOItLUUBM- Gedurende het
en wij verder geDot'g 'Verband met ge- op de plut.en CbaYOnnia, :aw·.: Iea...&e JUl" werdea 66 persoa.n geclood en 188
wenBclite veranderingen In Ollll elgen OD- ton en 6root'!'&llei, uaeeliatr Caledon, .... 00i- be&eerd op de Jtaapacbe goaye~t.poorw.
denriJ'jlItel!le1 t.e doen he~~oeh siJ &Il Bon'bleken l1li ,., ........ d. opl gen op bet w.&elU. aWMl .. erden 4-4 pdood
die Dl_~ tlttlittlaU .. , lilall TENDBaS' TSlf1>EIIlI ,_ De M.um .. bary V. bet mlddellaacbche 16 en op bet ooej.eljjke 7
door den IIChrijver llfgellCbilderd, wet.Pn aU .. bngarud vraagt w.. r OlD fenden yoor lUI de·" op de ... teIUk• Ijjn ,-.dood .. aren 14
toch nler~iflêlïëe1ewaarheld het .... ion "D eeD b..... "'411 Aaa alJa "e'!'&llea ... Wijten un ODftl'8CbiJIia"beidier poor

WH we~AI'. ~ lIanb\'elthfi:, IaaUt .eraoek .. erd DIet ..oldaaa ea het IIObJ~Dt _ODen zel ..en 12 waren .poorweg beambten
II "". of er IIl&&rIDID pertlOnlln ID die &t<léilUllJ &lJII 1111een "eval Wil te wUten &aD olll8tand'lheden

bllltengew ol!le !jke om8tand heden die aao een hanlen weg Willen werkeD w&&royer IDea geen bebeer bed Gedurende
te d06D, en wif ~v,d.n ons l'r van over· het Jaar ,.heuniea er 4-47 olIIeJukkea lDet rol
tUlgd dat hij al r;Qne k achten aau zIJn VOl E!.8TBI III,WAAU HIJ KOlfT18 UIJ TIIUIS'- lend matenllal en vaste elJeDdom der reaee
taak dl. u__• JJ-. Il _,.. _U ln De heer LOU.. KnobW&ob Y&llAppelaluaal f nng_poor"'egen Veer IIII oagelukken gebeur

W1J ..._ ""+' man dn _. .. ,"II ad .ert..ert dat op Iun plaat. *W"t December!l7 de. met !.reIDen 8:.! lDet looomotleveD 32 met
verband wet bet onderwijs.departement .ca ~oge .tru .. yog.llIloopen ea dat bU" op puugienrjjtulgen 102 met troca en 19 IIHII
van een Btaat zeJf dol''l bij moet ID 't ad· ge3iaOhl weDecht te &lea bInDen een maand vu '" eigendolD Gedurende hetzelfde tijdperk
mlUistreeren, de hnlP"'"Jon k1~rlt!b inroe· ande", .erkoopt hU le ter deldung der acbade en wetdtjID '9U .tuka yee ~eD e.. la doJlke~.
pen En Jnlat ID de ad~lal8'ratJe yan bet koeten beeotfoo IICbapen bokken en .tro .. yOfO" gedood
ondurwijs departement Yl ~llleu nlen een DI: .,RlIA MAl AN & HUi!ELL WELIIN( eo I!t'5 be_rd D. mee rbeld deoer onge
gedullge bron van wrlJVlDg, ontevreden. TON-WIJ h4>p&len de aaDdaebt onzer I.... MI bIJ Inkken ..oodeD op het m ellalkbche .telael
helJ en klachten Hoe cilkwlJlI hoort men de kenlllanvIDg "&Il de heeren Mall\n en Hu plaata
m d" TraulIVaal nIet dQ"eltde klacht alII seil koop1ieden te Welhngtop ZIJ dU! "ch Jl)lOOIII AI'EN In ZUId
h Ier bIJ on~ het onderWIJS departement 18 van lJoedkllop eb duarzaam goe.l w"allCben te EDgelanr! bal UInl 1 h.t mt
te om~lachrlg, er Hl (Il veel vau dat !'Indll vooruen pw.veb d.,&e aaakoodlgmg ulet... door lIJD l!erklenng tot d

vergeteD charterde .0UtolD~n (ereba
100,b l{eschrlJf, jjOWS over heel nIetige I
7~,ken De ollL'lt8"1dtghoden\:a:t ons land '\S I:EI KIKIS. "" r. 'E wordt bekend gesteld tiet met ..er allj!"D Uit n• ..,.

dat de &llrplu, alyean", .oor randerpest IDeD weer aerate mIDl8~r 'ran
en volk - de lange dIstanties Van het tlDgldo6leUJden beetemd ....n bet departement ."n Praal on. Afrlwnd8n b Dlel 'An reha
hoofdkantooI' en de tijd dIt! nQ9dwendlg veor landbouw DD t" koop .. Het departemeDt bllitatle daar kan geeu .pra \I! 'raD "!la voordat
mf't t f>n (''01'1'f'~pondetNI'' m~t Ket h""'fd vraagt om tandera. Ook wordt door het departe de lDan scbold erkend en berouw toont en
kIn t ) Jl li..» gaat, maken het" 'llé'er nood- mdnL .oor publieke .. erken om tende ....lle ..raagd daarvoor 1.8 bil te verwaand Wil drageD hem
7,ak.. I'Jk lIit tl~ tttlm.mAtratle gemakkllJtjk voor het I>pnchteD een" pohtle kaurne te geen hlUIt toe WIJ lOUdeo I t geen Dotltle
PU met zOO IIUD "red-t~""",' Iln 4o.brieorffll CIa"",lfi'UD meer na bem genowell b.Lbea wllre bet niet

l!"'r- dat hU af ell wc Kmaad bU bel "",!lg lOg .oegde
h .kj' ~ m"iulIJkjfepaaliilllalgun De-Kolo- Dv. IIE7.E" I'" ES KMJl"Che vrochteD met de door al. het wore, JOVlnger In ono eog te ole
UIt 11~ft d. OOOtmilllMle op~Qe. lJri:llW! in Londen geanlveerd be.wnden Uit ken ..let Hhodetl al. premier moet de K ...~pko
bleu " ..er noodlg, (lll W, 'fl'ansvl;Ialï II·Uka.tie<! drUlven eu ;.!() kiAt)88 peeren van de lome geeu &llU\cD.. erkllla vlln den \ r"Ataat ver

heeren Woodhead Plant 611 CO eb tU kIdjes w3chten Dit stAat nl. 8fln paal boven .. atel
drol ven en 4~ kl,tleM peere1l \On andere ver Het III waarInk erg genoeg da onw relleennlllD
.end..... De drol ven .. aren WOOer 10 .Iocbte ~6oellCh.p moet .erkeereD met zlfo handlangeMl
ec>Dl,t,e maar heter dail de beztnJmgen ..an de de mlnt.te ... \an Ih,m. Me r kan mun ,"n
y ..... e "eek en behaalden UIt den hand I 20 oot baar DIet verlangen -E.t:prr"
14. per k'''Je Een groote IlOe' eelbeld kwam
In e I hUil LOll etkoOI bare condItie daar aan VII 1\\ t S • ~IASIIl ATI~-('l.teravond tegen

."" uur had 10 de R_ilDItrn~t ~lIl11OCbeDBtee en
Hll:llfl t>K ,-, III 4 ~lel-Wat dlPl:t de t Id I'lemstraten een on.makel"k tooneellJe plaata

t >eb .nd 'uorblf men I. alweer IUln t ploeg ..n Een dame die ".n bo Ul)C te 'eel van het
Onze hoeren waken 1'001 terwIJl de zon "cbllnt gee.truke vocbt geproef I bad werd tn dE'hef
z""al. IDeo leg t llf ploegen al. met .toom Het kOleode armen van een .terken Zllrp Uit deo In

lO verbazcnu urn ~ .Ien hoevele ploegen hIer gang vaD eeD achterpl&:ltM gedragen JOIIl{t
loopen lammer mMr d3t de grond bs"d wordt heeren kwamen vao .lIe kauten We8cbl~" r
wudat men nlct kao klaar maktn met haver de dounAt! dIe ~Icb nog op .tnut bevoaden .. er
voordat men I<oren zaait op de braaI< laoden den blukb:u.r door het gegtl barer germane I
He';e, morge" I""k bet op regea maar bil k"am peerde natuurgennote afg,,"cbnkt en hIeldeo
llI.t Moge hll spoedig kom.,D -(, rr "ch op een afstand Het vrouwmensch In

kwestw <ag er dllD ook Diet erg app<>telteluk alt
De geelbrtllne lokken dWllM'8ldon ongedwongen
om het verwelkte hoofd waarUIt twee .taamhk
keode OO(fen naar bUiten lonkten Menou"
Wtu In een hcbtblauwe ochteadJapon gebuId
waarv ..n het gedeelte dat .,ch het dlcbt.!t bil
deo hals be.oDd ong ..geaeerd IInapte Waar
schnnlttk teDgevolge vau de overh:wote scbaklng
door d..n u.e'lIIea polotlooleDaar JO'" haar goon
tna gelateD de .eeil"" 111 panloffel. te .teken
Ze WIUIleker Dlei ge.teld op den omklemmeD
den gree" Y&llden dIeDaar 'an Hermandad ze
trachtte neh tenmID8te voortdurend lo. te ruk
ken Roepeode I waot tbl. Ifentleman
deed rou teUtene 'rergeefocbe f.ogUliea om Zlcb
ID de aMllen nn veMlCheul.eae der meu w&glertge
IOORn van bet ma~D.IlJk geslacbt te werpen
Dezen WIlden ecbter van de hefde blIJkbaar
DIet.! weten De Zarp vr '''lf ve.. cheldene maleD
naar het buu;adres Yan de bewuste Juf en vond
het ."I<er wel een beutJe tegenstrl)dtg om eea
da DC ( ) naar het wacbtkanl.o<. r te expedlooren
Da3r de Jonge .lrene ecbter haar adr"" niet
wilde kenbaar maken en op de bcdreagIDg d"t
&IJ'!laar de pohtlekazerne zou worder:; getrau8
poteerd .Iech,"" aatwoordde I doo t care a
PlO zelt" de waardige dleDder "Jne galante"e
t.erzUde Zollder verderen ombaal nam hIJ de
nunnu"" vali den bottel Daar de plaat.! waar de
klacht tegen baar woe.t worden IDIJll8Chreven
Daar de vruu.. zeker met onder kan gew"""t
5ija dan ~~l Jaren werkte het schouwspel
nog~e 8!lchll>3luker op de teeochouwen< die
toe een rl!lJen haddeo om .. ch.eh e te feh
cI~~lI ID'" het feIt dat ze eeD d "ge lIJk
droillulIllaoJ· of hever dronkerrouwstooneel
bad~eQ b gewoood Het ontaarde WUf zelde
da t .e t e klDder~n had enmet haar man \Il
ec"1sc aidlOg waa -R P

Nog meer geldvercluil·
tenngan.

ONGEVEER £7000 ZOBK
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bel'~ ~tatle(

Ayer's
Sarsaparilla
Rr n gt uw bloed met Ayer s SMSa

P' • - hel meest vertrouwbare af
\0u<nee m ddel dat oost tezamen
,r < d werd \ 'or scrofula puisten,

1\ e en zeer e plekken steenpursten
r ,I <S u lsla;; en alle k".Jen d,e UIt
ie "en L oed \ oornpru len IS deze
m<1 C Jn ~n .~ci.ul middel Ayer'.
SaruparillA lJ <> en~ n! goed al. een
n Jdd legen c~tarrhe rheum ..uek en
o<umatltke J ebt AI. een venter·

, rl m dde t e> ord~rt het de IPlJS"
< e ng kkt I de trage le'!" ver

• rekl Ge zenu"en en knapt het ge.
e 08 unnee' he enwakt IS door

o ","ermue n' ". u tputtende ZIekte
("r1 ....e .. chou" en g~nt"e5heertn

A < , ~.r"'"u 113 ah de be,te Het

Ayer's
Sarsaparilla.
DR J C AVER « eo.,

Lo ....ell Mu.. U S A

Goud. Mediliin op d. V_nU."
W, ... ld T,"loonlt.III •• ,.

~
AJar's Pillen gantZlII placJlflPid.

Jl" J ~ e IJta. .poeder
I koe IJ~O I tO",'
t 71J !:'til Jt.'rJb

Lt! li{ , IwderI I

1 U.J" ""'t. I.

ROYAL
BAK-

POEDER,
..A.aSOLUUT ZUIVER.

D "n IrL rh" poeder rile Diet door
"Ir ... P lp ril p d a/lnged"ao wordt
Rl jfl \ 1"'-rh PlI van volle k.racht

J1PO I nar gebrtllkt
\ II I Ik lOl Jer wordt

"J Jour

I H.lhlllg' l'U\\UeI
~EW YORK. U SA
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B DB VU LIERS AFSLAGER
U Mel-Te Rano •• r de buur roo. t_ IIU1!11

ftD de plaats Wacht..,.,,, boot:re.
J J TH$r.O~ AFSLAGER.

It Mei-Te Klein Roace.eld alde...1nq ~u her
land, ••• te en 1..- gneleren

A. B DE VILLIERS.lt CO 'I"~I ~ ,I
9 )le -Aan de Purl C""m'TI"'" .. ,cr'lA r,l v n

kel"""le re n ju .. ehe". vare c.
'-W IiIOORREXII Jil. " ""'I'ILAUtc., ...
la Mei-T. Malmesbur> le, le bi'" C

Wt~lChap
18 Mei-Te IIalmeoobnry een erf met gt"~ uw

·l"'M~I-Te Malm .. bory een sI Ik ,ronu met ge-
bouw dump

18 K.i-Te M&l_bury ee ... te kta.e ez Is,
.l.NDRlKS J BElITER AFSUOKR

13M_Te Dr-oopklJp, bonla,ll.Ilp, St, He........
bui, IeftMe ha .... bu.. ~ "".

PAUL 0 CLUVBR, USLAGKR
20 M..I- Te SteileRboecb, ka.tbaar yutp.od eo

aaadeelen

DE ZUID-AFRIKAAN
VI......, .aT

ONS LAND.
ZATERDAG, 7 I\IEI, 1898

steeds IS geweelt een oorzaak tot ver
PALL KRUGER EN ZIJN TIJD" deeldheid 1ft Zlllll·AIrIka. TUllCDen

IN onze vorige uitgave hebben wij aange- 11190en 189h was bij de oorzaak van ver·
kondigd, dat er een levenllhellChrljVlng wijdenng russetien de Hollandllche Afrl
van preSident KRUGER 18 venchenen kaanden ID ZUid !\.fnka, eene verwijde.
onder den bierboven genoemden titel, ring die duurde.~t.dat de oogen del' ~o-
van de hand van den heer F R STATBill, lonwe Afnkaanden met den JAJ(&SON
thaui! III Louden werkzaam alllllchrlJver Inval op ruwe wijae IJ8OIM'Dd werden I n
YJ"Oeger ueed hiJ aau de JournalIlItlek in sedert dien tijd II hij de oorzaak van
ZUlU Afnka De heer HT\THAM III gMd blLtere verwljdenng tUll8Chen de blanke
bekoml met de ZUId AfrlkaanllChe toe. rassen 'au ZUid Afrika.
~t.auuen ell al 7.une !f'JlIChrlften doen blij. Maar de strijd III lIog lang Dlot ten
ken, u lt bU uoortlron~e" I~ vali de pOSitIe einde Mo~tl till beg ... til va" eIken WlIren
loor .Ie r"puhhekIJu In ZUlU Unka Inge vrIend van ZOld·AtCltru vervnlu worden
uOlUen een vreedzame OplOBlllUg van III ouze ge.

Dit boek prachtig gedlnkt en ~tllrk schIllen IHL KnUl ER de mau deB
lUg' hOlluen Illd een portr .. t van pre8Hlent vreUes, zal het ;tIJUU daartoll ZIlker bIJ-
KnLr ER en een verg-uluen Btewpt'1 op dragen
het couvert w,r lt nlt/o:!"geven door Jen
heer T f [~HI>I\ t::-; \\ IS I..on lell en IS bij
allt! boekhanJtlla Ir~ 'cl krU,,1 aar voor
~ I I per exemplaal
In het eer~te h ,ofdlltnk van zun boek

zt!gt de h~c r ST \ rH UI tlat eene verge.
IjW:lng tus>'Clten III_deut h.RL! EH en
len he' r 101 I[lE,; r.lch 011\' lIokellrl" hIJ
('Hl! ,,~I r pJr 1I~ .. n v. IJ hl" n Mill
Ijl k "" n (\tlilugtl tlat lt tit ltd
"uk h.lu;(s[ til Hhodt~ UI"t I" llletMtc
I pllD~"t II Ill-( ~. I.. " Il Z d v. r I II VV IJ
Lq~g"l1 111,.1,. f , ....I dr<" J \"rkllnl tilt
!tt hOl fisluk I Illcl',nerllJk .. "'IJZ" I" ge
st .. 11 D" ar"ulU<'lltlu ZIJIl killlf alH
knl<t.al-ol rut n III t <It'll ~clUIJ ver Ill,tt IIIl

teu yolle-ill ltJll gehllt'1 11I1~Tl vraag
(lI vlr.:plJk 19 I "O(hplI hHI(ER "D
I "()DE~ U 1 .tt"" fclo!tuk 1<' UI IIkr

J er\\ul de \\erlllwlJ le
II HlI()[lE~ op 1",,14,",)1

_I I werf'llwlj le roem ,'an
I~Hl tR op I" < 1111jl!' / ell')

ALLBRLEU.
Onder de Jingoes!

n udt rliK~naml!ld ..all' WIlN ID de Metro·
polltan H III een adres door dl'n he41r Iow
t uilt r uell haer K,t: t gewezen hooft!
rtJcl.JLer der I ran!!vaal aaugenoden OutI"r
!Ill lall v.e zlgeu wurd. II uoor de Gapt '1 IIU!~

geil )Uln I ..tI i-imllt I W \ lbet eeUlge
parlPIU"IlUsllu tegl!u W 'Oltllg heh live dbU
h~ .. r .I- 111101) lIe bt'er Jagglr (een
\all hel lt~elllal,~ch lp VOiU h",!
!{h I" Ct nutl de heer ( II \ III ZIJl
ue I"er(,,, ~llTllt(wlell~,"m kg"
1l0cll I v.cld III d~ IIJRt \an Il )llu" r llllt!!
,...IStt'II) lp heer~ lhorul(c .. lIl~al[J"11I.1
~he k I [I au) d.., huur low \UUtl,!;UO
(het ll~1 I II I \ Jl ,dlleman~, b lp , or
Zltkl \ Hl al .tit Hhod s verhl'eclljkwg
'el g 1 ltorlllg~lI) t>Q du h~r Uh UI Solowon
Dan v. Irell , r nog«u de "aal n I ue heer
.I- ~ (, litt (edit 111' 111 de '11111") B
~ I" 11,," (sul etllt. III \all de TI I 'J,
r I :-.t I .....r b, "tlel~lel \ In Je '11111''11)
J I \\t'1l toU I IIr'all ie 1'~Il) ti, et'1
\\ lar.e h ..el en ~ !Ik Bellder 1 tt "U Hope
Het gehuul sdllJtlt du" h ot J, IkeltJk be
slaan re h~br,eu Uil 'j I 11t'-IJ ..J.11l1~ eu
clenkulen

~Ildat de heer F lIlier gt'spr, ken had en
het adrPH W I" \ o( rg .. le£eu (er \\as geen
beurs bIJ) b. dankte de hWI" Kotze ID zeer
gevoel vuile \\ uze voor UI" eer hem door
leze op' n I are teR't'nstanuers \ an den
"ta ,t w II \ "" hIJ 211Jaar luug als een d ..r
houfd Lwilte !laren ..eu grvot Ralan. b.eeh
gt"tlOkk, I' u.angeliluil Ja hu I~d~
zIJn geh"de h II r \ I r !te he~r, U I lout t n
vond blukhnar dna 'Ttr ~Icht ng vn r
zIJn opgtlkropt gelUo8J Toeu gIng hl)
0\ ef eenIge per800nlijke hattllijkheueu te
gen president Kruger en ZI)UlI Vfoe!(ert
colle" I~ lilt tt! pakken Ulj lOud f lUl
met dIS colle3u,s owJal _lj met m_ biJ
hem .tonuen maar afR'~zlen 'lil dtl
\\aartle van ueze heschnldlglUg ,he
UI.,t ~IOOt kau zUn ue hller Kotze had
gt'heel en ui Ve. g<lten dllt hij de man w \Il

die met LOO heel lang ieledlln een tele
~ I II U lar kaapstad zond Vermetlg het
l IJ Irter c Il straf Uh l I ~ fn daar Ht I cl
lt J Z Jn lIaneu IlrugtuUe voor de lIltra
HhoJe~ aauuluJIlI,; \\ ut een Jawmerl JJ.
,,~hou w,;pel

De heel Kolz staat ol} yertl pk naar} n
geland waar hiJ ZIJn zaak Wlll hêl BrttRé"e
I' Ibltek zal gaan vour\ll'll.gsn owdu! .I"
bllrgers \ all de f.ransvaal niet 0l de III
ultkatle \aU ZJU protellt ZIJn gekomen ow
hem te oudel"llLt:uuen 'lIen lette I
delu erkeumng

'1[ lar "ill htleft f Dgdanu
ho )fur~~htur del Tran" lal
DIt vnlj.(eng uen IIPl r I~otz 1'0f'1l I
I mnM' ~d III 1~~ I w 111 tcrtlggeg( \ el
\\ \."1 mIjlle lansklltng vvor mlJu le~oll
/I /" / I /u tI! lp li!> I! lit bekr Ich

t,~ I \\..rut'1I d or de COn\entle en Ik
hou I ,;1 lanue Jal dill waarborgt n Il et
d) k I hel r h:ru~er kuullen \\ ~nleu
OUl' r ~ w [peu en I nWeltlg Vel kJa Ird

\1 I li \ fI. t dl h!'er I~utze dail llIet lIt
tit' \,.,a I III t::' 'an de Grond\Ht \ III
ll\l~ \Vllrl J le Il leh( lan den" Ib
I LlIJ )1Il IJl .. \\ettt Il tt 'eranu, nu f I IJ
%.I e \ an Wlltg( \lng Jf bij t.esltur ook I Il

l.~~J I ,,~t )lid, en uus ook on Ier ue lon
.I'~lll (' I I III terl1~.e w1Ir I nekl'llch
ttgJ lJ IIi IndlPU de COnYentie hem In
ZIJU pOSlt, lla hooCdre(hter beschermt
uan 1 ...,.( h ..rmt ZII I ok deu \ olksraad lil

r I~S.'" er n \111 w\! no I 'an IX'17
\\aaron I I hiJ ZJlI • rl"Iag heeft OD!van
!"t'1l (, ..lU \\ (Jnu ... WH ue rechtageleertic
raaug ..vej.o..; \ III de HrlttlOh" regeerl nj.(
uaar wiJ I t cell goe.1 Inn 'ernelllt IJ
~erkl tar..! I pI bt n lit ue Blltsche rt'S'''
r.lnj.\' ZIch [l el nH t ti, J'OI1.t kwetlllt kill
milten DIt hpcft le htler (haml erlalo
dIll k retlll" III r euruan llat~t III het
hu, lt I ~emeenreu I ..kentl gema lkr

Opmerk Dg \ el tll"U~ verder het
dat ,le he. r I,otz. III deL .. ~l'eeclt
"mlel .,raat ti III dt lt hlll"!; I ",estl
presl lt [Jt Kru!.:. I I e~chnll R't \al
Je IUogelluht' it'll \ an h. t \ a~tt'llll I \ all
t:unpa ~t"l uld te hebben daardoll tie
belaugen "" lrtsch Zuil Afllkl II
ge' ..." bl I gl nip

De h"er KotZtl gaal I I" ook i> I hd
13rttoche lUll 11"\\llovlal ch. I' I ek
even lIii to K I Ip~ta i ZI u hartzt r ()Pllll
bitren l n s mpathltl II ,~t,t n \\ lt
schUil \I "pt I

Het M1n1ater1e.
I elle ~eranuertllll. lO I m~nl~t.er~ ~I

hllHlen kMt p1dall( vliJ IAn-h&eli ~
...ch I Jk!.al _pe~ lt((J' ~t1 I Z JO ald 11eL
InrlICuellr O\er 11 llageu Ve ga lert ~Ir
I homaM { pingtoll (he sedert Iljne aan
IItellIug IIlLlJIt"!'-lek eu ~'¥ak t8 gewee4t, zal
plaHrs mllken 'I"OOf Mtvoka.'tt fimhClffi
L \\ H De btier-Grabam IS i'1QO JfOed be·
kenJ als een nltra Hhodt'~ mail Z'e 7.ljne
Illelctle toespreken lat WI) IIII\l11o,er hem
behr!! \ en te zeg jeD doch mlfn 'legt dat
dit punt bU de r.egell\\oqrdll{t' leuen Ylln
t III I Il ISUrte g"t'{'11 gewIcht heeft Dt1
verOUldllóllll'. z Il ...;w J 'Cl d'il 1Jt11~ plaats
\ InJtlll •.a~ :.iJ lulegenaamd gee~ poll
til ke ht'teekemll lllelt maar '

I);(u 11tH ~ pttrl",ment was 8Ch~nIU"
~ VIaagd ,..1Ir<\tn~ per "peuti!! ,'biJIl om
<1:InsIr ThOroa.tll pll1;;t0!1 een pefl.~Iben te
~eVtlD hoew. I g'tleU mlQlster voor hem
d~ ~x.·Ullnl1lter, ae1J pensloell beeft ge
kreglln '

WIJ zullen nog \\ el de geleg6DheJu heb.
ben de law;telling v trI d"n beer br"bam
til I eMII ek"n ..n ,I" pu~ltle v lt! het
ffitnl~lene DIL I~ 111 €Ik geval zak"r, van
de tegell\\ OOIdlge re..("tl~lllg--op dt knB-
sens .,ehonlen do r lls Speakers ~tem-
kau llll'lI IHel.8 an lA!8 ",.. rwachten De
u.et'1 I,LoLh lOl zal \\eI oV6I'J:ehllllld kunben
\\u len J:jU lk,tltl el ktle I "~J.l1.1k.t,11"l'
t P IIlr \all" Ik I' \ leeHlll ..n brol,d IU

l~ ,Ilkkell Hj h I ft hN rt Ill],.' rul'''f
IUden ge<1alD l ,wlJzJlaan dl" dID.;tD
~e\\oon !je\\orJeu

I \LI
d ~

CO.,

D" geMchl"Jenl6 Uf'1' KRl r ERII 10 ZUlU
HnkH \\ ordr v )or ~)over ze bet rekklDg
heeft Oj> uen hdJ \Rn t boek nau w
kt!Ull;1 omschreven De eelHle KIlL( ER
dIe [ja I ZlI,L! \frlka k\\ 1111 zllte In 1,1\
uen ,..t db I~r a III v.al I{JJ \\ I~ OQO
DU,l>Kher van gebourt, uie 1!1 dlf"D"t \~n
III :-.; U I \[aatschapPlJ \\ a~ ~etreden
Dil U Iel" van dien eersttJn Kar GEH
J "lOB geuaUll.1 I \\ (Jan len In het dorp)A
i-iadenbeck III hel lotsdam dlbtnkt
Preluden! KRLGER 19 III het 'lJfde ge
slacht \Iln ZtlU I<rootvauer J \cnn Zoo
ds bek.m I Wer i pre~ld!'llt KRLI ER ge
I I Il U IU t dlgtrlkt C liesberg en
Zijl ,ader was under de eernte voortrek
kers U lleu
TltilllAHlJ eU
J n!,ellllg I <Uil I I L I h, III I ER ret'dM deel
aan ue ,,".eel tcu kl verJeuIglll,., Ier
lag' r8 en I" el ,ar1n~ d.., hU In dIe lagen
htl€ft Ol gt" laan heeft hem later III glaat
"esttllU ~IJIl vulk beter le IelJen en lIJ
VInota '1 dan lJenlg 1ll Ier mau

lIet le\en ,"au presIdent KRUI ER staat
III Luik een nuu" verban.l met de ge
8Chledeul~ tier Tr,1Usvaal d IL men ze on
mv~eIlJk \an elkaar kan t<eht'ltlen In
hooldo!tuk dne \\onlt tie politiek \all den
h..rll:: van ~ g\\ 1 \::lTL~ I rtL;chen Kolom
alen 8ecretart,; IU I"
llrlt:!Che re!{eenug v.tlde toen gt~n lUIm
m~er groud In ZUid \fllka heil cU dan
Le ree iri had eu )Ju politiek wer 1 \olge
houden, totdat de dlllillantmlJnen te Klm
barley ontdekt werden Hoe lleer 18 dele
poll tlek met sedert dIen tIJd verander ti

Op bladzijde 11 J wordt gewag gemaakt
van de onderdrukkIDg van de Vulleaste
onder redaktIe van den heer J rel I
LlIUt::l gedurende het Hntsche bestuur te
Pret~rla een feIt dat I!Ommlge kranten ln
onzf' I Lgeu behooreu te herdenken ID
ecU \ tuo I zeol I schrlJvel lal hiJ eens

I ",t ,h II h I eell khl té luspek
I ren \\alrln I 1\ Itll uo~ Inl~nten dOOI

i ti I rltschn aut rtte,ten 'all UI" dagt'n t,
I r .. t I be" Lal I wl'llen ln hiJ !..HOI I
tlal h t hok~ gelil rH:t Illlel Illlg,Iartl,e
It'n \ IU le I Ik«t I [lH3 r d III vler~"al
ZOO>: t WL.'l al, dIL VVl I Ulp'Ch~ \au
Sir t, \[1:-;E1 \VUL,,!>I E\

'[et !.etrekk ng t l lh '"lhrullng I,t
ti gOllJlntlus ne Il Weer IC h06l"
tiT \ rll.ul uat du 1 r Illsvaaischereget'rlilg
t t I I I' I) VrIt'U l~chlPI dyk JezlIll wal!
I.; tI "e UI' , .. ricDgllIg \au ltil H!>')(\rweg
het d ll!ltellen' 111 UCIl t"'t'e.}'O yolk" lad
\VH.!'VO I Jt leo~ertllg pnlhek ge lankt
\\erJ .lQ r dA JOhlllllt,lJlr,.( ...<hekLmer
vJn miJ ne ..... eJlL ~Iaar p. I" '(I k \\ am el
eelle Vl IandertD~. JJ UIllIt lwloplreden
un d Il heer RH<":11lIiI' ti; I remI"! tltlr

K<Ulpkoloul ~
In genllew 1 hoofdstu1 \. kR l ( IlIh en

HHODI::~ - "'cldt de I."tll~hl Iq lt' t"r~te
pluts ue'? lil 1 bJ h ,Jtlll 1,,1h )'11 I \ >In sIr
HS:>;H) LKI! Iwul C;JlUilll!l8arJ. met
pr"l!ldent KIH (,I;k ,\ (' 1I1ll1l ~tlO til

mrt I 'I,) " " e "Y I I I le
1nl l~C C JU tW: I

br~11llg \
a,r "

S )H 7.11" ~()oR' -Ds du Till' beeft een
.oort van pol>tlel<e UDleua de Purl ~evorIllI
met I:J meuschen Rhod ... daar lllet b "reteld
Heen fatooonluk HollandllCh blad 10 de 01\ Ko

heeft de ZIaak oDdeMlteuDd Net de Gmaf
!te,Nftll'r plOht dil mak we WIDdhanen booreD
OOK bil el1Ul8r m....r toch I' het vermakelliktwee
pe nlOneu dIe elkaar voortdureDd bU de baren
hebben ID vrede en hefde ID het zoogenaamde
rogre"lOve Rbodeo bootJe te ",ten Y&Ten-
R'l"l P(J~

DI I Dill n Bl HA~" lo onlangs een groot
~ev8ar ontllnapt Nabll don WInkel VaDdeo
b er A brahalIll! w"'"' wea bezag op het trekpad
met geweerk"oel. op een fteIOChte !!Ch,.ten De
beer Buehanan kwam van d. andere 'Ude met
.un ""!",l aan .u de kOllel. vlog~n hem en zune
famlh.elede < orb I de ooren lIet bad ""<'Img
gescbeeld of eell van. In zoontjes wa. ~etrofl'en
UIt IS eeo aodere ~k dIe de rll<ltlT1uO1',,1>1 e
moet onderzoekeo "ant op del" wll"" ,. de
trekkende m_n • III leven Olet uker -F.rmtlo
Eh

GEilt RF.~mF. de maand Aprll Il werd de
geboorte mn 21 t kloderen te Kaapetar! gere
g .tnerd Dllarvan wareo 4 I blanke Jongeno
en .!I hlanl<e m.... J611 Il" gekleurde Jongen.
en 7~ Ilckl rde me"'j.' Er waren 19 oDccb!.e
ldncicren "aar.an 2 Lllaake en lj' gekleurde
pet .elal .t"rfgevallim gedurende dezelfde
klm{ geregIStreerd wa. Ill! w larvan 31 hlaD
ken "rlu het mannelijk en 14 van bet vrouweilIke
ge.llch' en 4~ gekleurdeo \'Bn bet mannelijke
eO \8 van bet vrouw.,hJke geslacl>t Er WlIretl
cl u. Il~ geboortoo'" allen meer dan sterf"e
vallen

De Wo:roeetersohe elektie'

T'HIH 11 I~IA" -Delr If J :teqt
Ko< lt~ en ~rtn""de b",,~hen straf onder de be
.olk,lg Mon berekent dat gedurend~ de laat
.to wNDlge wekcl tusscben 3 ()()() en 4 ( (*1 blao
ken Langet",t en t Hillehende 400 en ',1)1) be,,,e
ke zIJn eli lat onder de lOO (lUll lIlboorhogen
12 (")()~IID I..elwekcn In dewllk "<'anbet veldl<or
net.chap Brdl, Jn UIt een blanke be\"olkIDg V8.D
300 !llnnenweulIl(1I ....,ken 42 g<lI!torven Een Pte
tenburg deputah" Hl op weg na..r Pretona.om hd
fI......a"'·n.H' aan te dringen op de oprlcbtmg vau
een khaneo 'Oermeerderen oog de
ellende een groote zwerm drmgt ID en bescbadlgt
de le veld .t....nd. oogBten yeor WO mul ..., De
handel 18ml.erabel slecbt In het dl8tnlct Wm
kehe .. ont.laan .MI.tontenea verlagen saian"sen
van de 10 dlemt bluvenden

Boeken en tijdsohriften.
Tbc Pall MaIl Magaznkl Londen

Pril. Is
De, M,el atle ..erlD" .u.n dlt ,,]tQOlj hoogst mte

rasilt tnd""bntl IS met de laatAte malI h,er
ontvangen RIJkeilik CD keung gelllU8treerd
met een .cbat van loo... tof de J'Cnne'rTUcbt<>n
-au 8oul{lug"n der beste Engelocbe schrll.eo< en
I!CbrufsWn. 'rormt dat maandblad een der be
1""l1r!lk,t" F ngelsche lD&alldelllkache pubh
katie<! \\ I I>oemen .Iecht.! eeDlge van de vele
lezeM,,'aulhge .tnkken ID dit nalOllIer Toor
komen<Je Onder hoofdsteden V8.DGrooter
BrIttanje "ordt ..en zeer hoelende beN:brr.V1ng
~eg~n 'ran Melboarne Au.trah .. welk stuk
met 'tele pbotogr&' ur"" 18g~,llustreerd Old
~lemonfl8 IS een mteret!ll&nt .emul '"&Il de
mllltalJ"Q expedItie In Afghan",tan 10 1878.-
lRRO 'Ooi YaD belangwekkende gebeurtem_D

E"n leerzaam stuk treft meD aan onder h£t
hoofd 'I he evolutIOn of comfort In RaIlway
TravelIlOg dat de Afnkunsche leur doet .,en
dat onw .poorweggemakken lTlur van .eer
prlmltle.en aard t"n Oe poelie 'I>dit nummer
III ook van zeer goede gehalte

GIlt;\V[1 1ltU: )loORI -E"n gekleurde man
lZeDllIlmdFr»n • .MIller eeu arbeIder Mn betdOk,
werd W oem.daga'rond verm(lord ge, oDden op
een open .tuk I!rotJd a.o Cb"PPlDt.tTaat Een
~le "long genaamd Pbllhp I.l1t.llallt vond bel

~n rapporteerde de .... k aan de pohtle
H"h.ln"'Akl.eur B81Iton gmg met Galllint naar
-de:plaat. en ,oud den vermoord" m. t &I}D""bedel
Ingeslagen ce I "lIak gebroken en b"Uthebaam
tt6"""Il]k •erllllOkt Bn navra.ng bleek dat Miller
laatat ID Huutstraat gUlen 'nIs op lien avond
\ an d.,n moom tusscheD Degen en tien nor 111
• en be""b lOken toestand "n IJl W lelll('haf' van
een katf~r g.naamd GUIlt.. John Zu ...erdeD
later n",," lo pluto waar de m ",ru gepleegd
werd ge.. e eu Iu>t wordt beweerd d.t (TOI!ta'r
John Jle.. e, "" rd de ,fyerhdene tegen dengrond
te vell.n mpt een1\(e slaQ n over bet hoofd
Gusta\" Jo' ,werd Woea.dq"achtgea~.teerd
maar onlk Uc alle lt1!nnll!Vllnden overledene
De pohlle .-ond hem aan het bUlo van een
Maleier die" Jaren gefeden nur het breek"",t ...
i1nl( wegeo. eeD grl,lwzame aanraDdIDg het
.lachtoffer WA "yan lP den~el{den t061ltand ge
vouden werd al. bet tie:baam van MIller

Kandidaatsbenoeml ng
voor Worcester

The D""treyer u ,or Ber J .mln
"wlft Ultg.jl.veu door den h...,r
'I tiMber I nWI II PatH
",,.ler gehou .. ~n londen E C
PrU' .!. Gd

DIt Loek dill wu ontvangen bebben van den
Ultre, er per la.&tatemailboot IS van octovo f r
m....' gehonden In papieren band gedrukl Hl

gr", le letter (.mail pIca) op dIk .ten!! l>apl~r
heel I!'oed a.f.;~werkt en be.laat LOO.. at 2~1j
blad.llden Dc .·hr {rant en ta., I • n b.~1
gemakkelik IT J en ee ,vo ldljl cl lt nrt, r
he<en Het b.>ek ,. 'n twee dcelcll \ r lecld
doch een aaneer ge!ICbIk lie g '" t ,ed'DlK w, r lt
lO h..,t eene 1 ef/OnDen eu \ H tL:t:l.et er I ct
RI leN' gef'lIldlgd II., ... rhaal " ce' ~_r
IK.clenJe lo fd"'g ... cl,,,,le I' • aann I eel ... hr "
w.kkend, tooneele, w r len af_e'p""lu ~n
hu ..enngwekkende ~cllll it'nn(?f'n wnrd~n op~~
h~ngen Ook ...odt r!a..,nr e~ I~e tr~ ren<ie
bh,ken gege\ec van (<1 te T"ronwcntrouw D ~T

bet lezen van dit ,erhaal krlllit meD een d.ok
heeld boo bet ge- ... I I 'In sommIge' an de
Europeesche an. toeT.". he klingen waarduor
bet den lezer dUld<I Ik .. ,rdt dUi rle toestand
v., Ite heeren lm.lvcrateo Illet JUIlI altud erg
ben Idenswuldlg IJ)

E." "< lf ZAAK~' oor bet magr~traalo
hof t il!tell~nbosch !tiende op DoaderdlLjl 2~
uit p " i.L31lklacbtvaajden beer Hone) tegen
I 1- llaral. rector van het gymna.'l lm
lor l,.,weerde CI_a( de recwr Zlcb .&Il Crt

mUl""le aflnraodlbg !!C~idlg had g"mMkt door
• In !{)(JtllJc een pIk sl«ag tOl geven wegen. 10

.uhordmat,.. Dd 7.a&Ir werd toen door den
beer lIerold (C .. t R \1 van .le band lie
wezen nd~r toeJU~i der aan-.:el.lgen dle
groote VlDpatbl41 m ~~achten reclor had
, n "e •.-e.~n De b III nH IICh"nl ecb~r

plaats ...atrl I een 11.1, er k "lP u'e] I"'Heden te 'Un gewee.t eB stelde een
le'en verloor U~t bl kt dat Il loniel,l 'iv}'r het elnel~ acti" op dezelfde aa' klacbt tegen dr

) ~tll-opu()rstapuI10Pllpe<>l~ .. h~,..~t(I<lIraan Mara .. e \ den beer Calder Ern der hnlp onGer
ru Irkl" a lrd" der aándEleIt)fI t"~!'D £_ elk) het I a leren w.. 'tllon hU er het .po,r 'u, Wil""'" die ln het toedIenen van de II"IIe11 'IlO
om n let eell~ 'r Hl de I I 'I ~ t~"I R"hn Id liep lt I ) Ina oULlere...talllUe.D "-"arnn er eeol &M18tenlle had gege.ea In Eenlltlesoemde
bne' PlI te preken kunnen u. talel 'lf n !tOll pa••eeru Il Fen l.r dnl<.'" riep dFn Jon voor £.:?O en laast.genoemde voor £10 !!Cbade
bet\\'Jfeltdltalmeer Dan,,'llat,h "(lIftJ g_n wc mt uunwP!l~Ir"" H" .... G!bl,'k yerg:oeding. Deze zaak dieode Donderdag [>

~wrt ow aan te tooDen, dar hpt bOO'-lhalll" '-.rwar j pn mb i!1)"'Ii~ 8flk~'t "M'" De hHr \\ ahi trad op al. procureur voor
• UitbreIden vlln het rill.' h~l lin bil ieg<n .Ie yt4tkrJ1rnet,Jl6t,eyP .f ~lstiBl'r,en de heer MoatgomeTV Walk.r YOOr

kt voor den ultbrt'lder doch het 1\~l1Iiiiefgêveld en \~adVg binéiltd t retljIorfdeDt U lt de getulJWlI bleek te dalde
ood .U uidld~1 hl) hpQa onu.!<\!l.elljll'- oY4tlee<l. ~ ~ Yaa lUk dat dr Marall eenvoadig zUo plicht bed ge

Diet n well .....i f'tlU -. flt'll longen ..u":1i~lIiI_H.1~."tfilt""," dUll, en dat de )Oapn al .. al bil kl"eegyel'dlend
en " U voe!F-n fOrhIJ met 0 mogelijit nl r d~A Dl.I!tau.~m8.Dom bel ong. bad De aak "erd dal andenual deor den

het bevoordeeteu van m.11bk te ....rhóedijft ""'htI"ftdenoek al ..ordOll beer Borcbarda, AJU! YIQ d, band 11',,""11

ILi<lllWJ •• ". laat.sl.

AA NDEELENMARXT
IOHASSKSIH7P.G

6 Me -(Per telegraaf )-Jbrkt Io!"nlgeld , cr
kDOpen_Banljeo ~.. 6d ConIOl Maln Beet. ~t.bd
Eu! R&n.u 91. 3d French Band. 300 Glen Deep.
M. 3d GLDIberJ!-.1. 6d KJaigbt Doepa390 Knljlnt
Ceotr&la 221 60i H.ya 471, H<lI1MUZW.. ta Is 3d
Comelf 6S0., !;Iaea Bh 6CI RoblnlOD Dlamon.u
17.. 81mer EUt. 62.6<1,Sim_ W_ 3oa. Voa-el
Deepa 171 lid, W.. Boodepoon Doepa lOt lid,
W. Bud lllJd ... 1OI tc1.

\ 01.ba&i.

De Cap< T",,,,, bad Donderdag de ='
ltlJwnderheden van aOl een I:evsl r~ __
dnlS~rIDi

De eene aenatae yolgt snel op da hlfllen ...
de andere 8cbaancb .... de H.aOCOOIt: aak .,
een v~rbaaad pubhok loageband.enofeen .......
k"un In omloop 'I'1lIi .. erd_ Yerd~
door pel'llOaeo IDdieD.' bUgroote 1IImd~
10 dou.ta.t la een geval IS het beltteDd .. _
employé YaD een welbekeade firmageld vu lP
builD ten bedrage nr. £7 000 beeft nrd~
Dese m.&D ....... iu dlOMI Y:Wde lirtllll YOOI' _
dan 20 juan eu hH bekl.,.,dde tot eeruge d..-
"eleden oen posrue W&Arln hIJ an. iDaaaClU
dUl£4!tlden pondeu te baDteeren bad HIJ_
UItbetaler eD _t IOrpa yoor nUbe~ _
het loon UIl eeD root UIltal e." der
firma.
Eeoip d"llen reJeden .. erd het ODtIIekt dal

bU de relden van de firma ten beClrIP _.
_md bad yerdwa&erd

De WU" waarop bjj te werk lJ1III achijat ,...
.. _t ... IUDde firma $a debiteeNn met uitbe-
ta1ing na alanuen ea leoa .... ~ .. die
DOOIt IDdteDlll wvea - da, wll segea, iDdiea
bU 100 meDllchen op een Za&erdaa _t Ilea·
Jen charreerde bU de Iinna lDot -taliu& _
150 penoBen. Op deu WU" kreer bjj liet PJd.

Wal heID bielp ID 5ijn bednegeruea 'trU W
feit dat de firma bood ..... personen e~
de ea dal I{l dik"'UIa een temporure &tal _
bedienden 10 dl_i bad.

Alea berelrent dat de miedad'llll' OIIfe-
£100 pel' week bad seatolen gedureade de t.d-
.... 7 lII&aDden

De boeken der 6rma worden t.IWta n.-,
maar _ boopt dat bet ...kon DIet rrooter DI
blU"'n ... aun dan YOOnDeld

Bet .. wet waanoIaUaliilr dat de Iinna ...
ootroawe employé sal yvyoIpn daar au ..,.
laoireD dl8n.UUd ID aanmerking _mt s..,,04.,.., zaak welke &U 10 &aDmerlWla _t •
het feIt dat bil YIUl goede famili. en pluawd ..
Ve_beidene 'nuer vneINlen ~bben ......
boden UIl de fir.... tIeli deel ftIl bet bednai door
bem ..enlu ..... rd terug te belalen OD4ier.J 4_
o~tandllJbed"a heeh de firm. besloten om dell
man die ben beetolen beeft UI dienat te lICJttd.
ter will. ....n zlJa vronw en lriaderea maar iD
een ondtrpacbikte p<Mltae

EEN ANDER GEVAL

GROOT BA.NK.BOET VERWACHT

rn hande. eD finaDCIfele knogea ISeeD lIICler
g"rucbt ID omloop ten elfocte dat bIDDenWel'
ke dagen eeD groote.tlrma faillot aal gaan ...
&aten teb bedrap van nnp'r8er £70000. I.tu-
tchea worden porlngen gedaan DIDda firma op
de beeD te boudoo lDur het bedrae 11 so<> ~t
eD de ,m.l.Ilndlgheden van de &aak lIOO eIgell'
aardig dat men n_t dat tie .. I on ..ermjjdeJ.ijk

hr ZlJu twee of drw yenaooten UI de ftrma
u een van hen ..erklaart dat de lDoeiliiltbedlIII

tt w"len .un l.IlD het feIt dat een .oaer YIUI-
noot de gelden der finna yerdn .. terd beeft

DE KA'I LIT DEN ZAK

Oe C'}' T • van ,,,,teren yeroordeeh In
e~u mleldm,.. arllkel ID 8terit~ bewoording.,.
de polr lIck VaD toedekking der mWdaden ftfI
geld'erdul~tt",ng waarvan Kaa""tad ID deD
IIl&t...ten tqd eell boeie ."ar1.e liJst beeft., en
openbaart d~n naam Uil d.. firma die leo be-
drlllle "<'an 1.i lIOO do"r ~"D ()mploy~ t-tolea
werdrLooal- boven YMmeld De hrma In kw.ue
I. A. H MeK n<le de welbekellde dok·&I{elit.
(If'1lo"md l..1.d acht het Dog UIU!noodJ&du

ll&am \aU d, aaderc hnaa dIe ..01pll8 hem op
deo raad nn b..nkroetocbap .taat 'IV1IgeII.I .......
dUUJterlDg tan gelden der firlDa door eeD der
1'.nnoolel te DoerneD De pllblicat.Je YIUl de
feiten b". ft ""hter ",n ,.eer .locbt effect op dell
baud_1 ijbbu.d door W311troUWeUuuder de koop-
IIt,don te ,urw,kken Hel hlad recbtYa&rdIfl
!liJn UI '" door t. wuzen op het .erkeerde ID
bet toedel<ken • an lOl Ike "uodadeD die daardoor
eer be~orderd da, g' kecr 1 wurden

lIEl HA:-'COCK ~ClHNDAAL

\ UWE HE B1JZO~ Dl RHEDEN

H HG \DEllINli OEH' EREf ~JGING

Eene vergader,"!! van aandeelhouden< credi
teuren eO andere t.elangbehbenden bjt de Kaap
de Goede B oop Bou" vereemglDll wenl Donder
avond lil de , M I A zaal geboudeo onder
vooTE,tten;chap ."n den hoer Ball (Lurgem_ter
van Kaapstad) In gevollle van eie verdn,.tenng
van gelden door deo _:retan. William John
Baocock en om d. poslUe der ma&lacbappy ID
ov..rweg1D1Ite oem""

De beer W t Moor. (voorZItter der 'Oer
eenlgtng) gaf een breed voeng .eral., ..an den
loop der uken H, gaf ook een Uitleg vaa de
Wllze waarop de zaken der .ereeDlIJUII bestierd
werdeD eo legde bet venlag de, aud,t.euren ter
tafel Verder gaf bn een verltlariDg ftn de
ontdel<klDll ran deu dIet-tal zooaJ. rood. lDed&-
gedeeld H IJ gaf de verzekertDIf da t er geea
noodzaak 11'811 bevreetod te '''" voor eeD -rerliee.
IndIen de Lat"n Jer maatHcbappll !.Otgeld P
maakt werdeo zou et geen of altbans een ge
nng "erhél wezen Iud.en er echter eel!l ver-
heA mocbt wezen geloofde hll dat er leden
waren die bet tekort zouuen dekkeD wodat &IJ
dIe bua .waar 'erdlende spaupenmnf8D IDde
vereeOlglDg belegd badden geen peonIng zon
den verlieren

De 'oIf!unde resolulle werd aaDfi"loomeD
D... e vergad"r1ng wordt .oor een mu.nd

yerdaagd Int""!!eben worden de heeren 8teytler
en Glboon Ilan['Nltel<l om llILIDeDn;pt de andere
audIteuren ee' JUlllt veMlIaj(vaD de &alrender
vereet:lglllg h t op 10 A.pnl op te makeo De
audIteuren mogeo opeISChen alle boeken Irwi
taou"" en ... keoH gen vereu.ebt De du-elrteuren
aulleo t I die v..rgKderm~ w:J.ar8ChUnl"k'Il eellt!
poSlIt" we..eu t.. weten welk bedrag mt Ban
oockll boedel verkregen kan wordeD eD nllen
terzelfder tnd aan aandoolhouden een voora&411
d\l8n om lot hk"'ldatle over tc gaan of d. &aken
""oort te zetteD

"OUDE KOEIEN'
Il ( I,n }~I ''',r
MIJuheer In ()n lt eri lUId Yan den 28.~n

Apnl veMICban een brief va.n den beer
W olf&:lrdt ",et eea r"""lutul nn deu ll&llOyer
tak VaD den AfnkaaDder Bond mu .e.---
kende te herroepen wat lit ge.e,,<1 heb omtrent
den beet Pret<>nu.

"at mn nagegeven wordt 1\1. zou ik ge ..
hebbt-n dat de A.lrlUaoder Bond van HaD<> ......
een League of )lOgo Bond lil, b"b il< DOOItre-
zegd. MUDbnef ~oover Ik lBU nog kan ~
reD "'ItA getiteld ID groote letten pe Bond en
l.eagoc ED wat Ik daaria gezegd beb lDeeD ik
om te heWUUD '1'0( nU de vr~eD In ol Jn twee
den Iortef aan den beet Prewrtla dIe bil 100 IJ&"
makkeink ontkeDde ~r"l1l bil WIst dat mun
oorrel!poadentlC toeu l1eoloten WIL\! Maar alo de
Hanover tak deo pdlteor ... n 0., Land ...il a

..erzoekeo om d~ colTeol"'Ddentle ...~..Jer te wil
len beropeneu d"n f en Ik dllartoe M'e,_) Hoe-
wel Iel een .f!{I'<lan~ z....k lO betw"lk tot ,,__
nut ,al >trekken Het II nIet Iloed gunoeg om
de tQe lu<ht T lUlr ..ud~re DIenwobIaden te
nemen t 1 vour tn .. laer mu ~cn kans gege"en
w rul m te he"'\IlCO door ~ lUlf,(cndIe ""'"
(b\r t~ttworjl.Sr.: WaTtr trklkg~;)haa(
bn d t r '" I Ik get~l:d b G Zl~ mUf eell.
hue 'p"" 1 ~ j~ IH r \ al 1{~Il.burg m I won 'Oef
d..tl , \ I 1 h t )~ g .. ""d dat bet 00 •
.ul le rl II<,d • om 1 m:Uld te onder

f' 'r 1,.1 ;lpn d,e .une beyeien,
,,11,., ,eh ~ ,"'Ill. II t ndl! 18de

J 'f mt '.en 1~ nl ct t: UUb tI>O dler
rIt runt ht .. r mfl<'r)

r lt t n ,.. >0( rt \ an dreIgement In de
,,:t" 'l u lK ér goon nohtiL VIW geno

men h war t al~ men hel woor lJt! t'!1I aan
ziet 'f nr , lan 1 h~\!T :l:H ll.1..'lf

J), I J. h OeO~ • ,I. 1>-00 g,.r~oo maar laat
ru I u t' lra.l nrlen ol 7.(c('r TOO! ll('b 19 te wtrk
le l;:l8.fl wa t, il n I titoT W JPr , nf"c mt "'.1": y ,and.
de grootst~ n I lt ~I er • al kw.od gel ""II
l1""daan III 0 " kamp

'1<1 b JOg:u:1, ng de uwe
P J \ Il II En FI D Z ~J~

Khpfonlem
4 '{el 18(1g

HANDEL EN NIJVERHEID
I 0'\ rt"

4 11 _( T 'P, aal) - I. I ~-<'O....", hJ/JJ
percent K ~.ot!Ct.c ~., OJDti \\ "dl gcootaerd ~
IlO.

~ O.lQ!' ZIJlJ:L E.N BIJVOEGSEL.
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011 ZUID-AFR.IKAAN flIDBltI6J) ,Mft O~S LA-teL ~A.T:m1tDA.G, , MEt la:.8.

VOOR de 3da Klasse Geman __
Jongens en MeiSjAI BOhoOlt.

Helderberg. Salari8.£OO per an-
num, met v;ije kost ~ iDWOning~
Eene grondige keurria van de 1>."
rIollandscbe taal' eene vereisc1ite, BOVENGE~ ..OEMD MaatBchnppij
zoowel als bekwaamheid om Jeer- ) zal voor liet, vervoer van pas.'tIl-
lingen voor het "School HigJler to: eiers hare schoons cn geriefelijke
Universit.eits E.xllUlen voor 1iA be- cc' '#OGU.-,; ~', Cars elken Zonililg tet verdere ken.
reiden. Werkzaamheden te be- ( I" ,~ .: nisgeving laten loepen, deuzelfdes

~n~:~c:.n=~D~ ~~ De'~~ay NieU.e:~tenre Omslag ofHeirrel kant Ploeg aV;'U:~~~K~pstad van af

k
Verdera bijztmder

d
hecimt. tAt., !»- Is' ~iJaeJe' uitvinJin,,:' , WIJ" ziin erin geslaagd, de mOeilij'kheid, die el'.' ~~rv~rGebouwen, Darlingstraat

omen van e tegen~ W"'-'''''_tf..!c_ Pl~~""'I!'~- ...,H fd d .~ '." . ~t aeti1'twam. '. t ~1S~n' Oeatond, uit den weg te ruimen door dit patent Vertrekt van :;omerset Strand, OlD
~ 00 on erwllzere888, '. , ' 'r'L m te v0F8l1, en beroemen er ons op dat wii den eenigaten Omslag "
~TIH NBlIT1lLINO, of dm VD er- PlCIBIt l.o- de -Id J;.~. ·t-· bii .'... t 'I...... da.. hii xii uur n.m. ,. nd 'werE: &lJ ...... ..., ~l~. waar 1] voorzïemng' la ge~.., -. J ZlJn Zoo de Pessagiers het wenschen,
ge::~~ mat 1Ymie'!a1 ;.A~':,,-- w: . ,&ehoortijk bil' doen, Hdt is eene envoudige maar praktische uit- sal tUllT' voor Ontbijt te Durban Weg

-l" 1. _::~eid~-vinding. W auneer men den Ploeg omsl&at, draait niet alleen het kouter Station worden toegelaten.
tnigschriften van be.. ",_ , 1.._.ct..__ k kull t . reien tot om, maar met 66n L&aJ;UUUm an men het wielgestel ook in-een oogenbii Plaatsen wor.den ingeschreven tot
eozJ. z ~n~D~~fo:r wo Om8Jun, zoodat het' grooter6 wie! beneden in de ploegvoor blijft voor- Zaterdag namiddag om 4 uur aan
op en s ei, trollen, w"trii1 het kletinere op den bovenkant werkt. De wielen kun- de kantoren der :Maatschappij,

J. WYNANO L. HOPDTR, .. ObI: \Haper o! VI~ker gesteld worden, zijn van het. beste materiaal Theater Gebouwen (eerste ver.rue-
Hon. Sec. van het Bestuur. ~. (em. heb6aD, Wi888lbare bussen. De Scharen, Kouters, Strijk- ping) Darlingstraat ingang:

Helderberg, .1>or,I~ e~ ..zijn v~echt verkoeld S~. Retour Prijs 16s.,
Somerset Weet. ~~ve bove~mde bouden WI] ook alle soorten Ploegen in met Dinne~ te Somerset Strand

BENOODIGD. - • inbegrepen,

E
ENouderwij ...... op eenBeeeea- ~e) •....tOa, & ce. Dellidl.frtbmchelotorGarlutscUppij

laatB in het Distriltt, 1)8-, VJtI'~~ . ~"'~:,:J KOENIG &. CO.,
Icw~ om on~erwija in HollandaCh, \ Lllnr'T 'T; I~e ~l cf, aren UgDil~ Agenten en Bestuurders.
Bn!f9lsch, MUZIek en Handwerk aan Ir; n Ii' ~~ _," , WUlWWUU i1r
~~=n~:;n-&Dnnm and vrijtt ,x.A.AP STA D_
lOgIes.

Appliea.tiën zullen door _ouder-
getet!kende ingewacht w.ordeD, tot
den 20sten Mei.

WerkzamihedBn na de' Juni
vacantie te beginnen.

lE N Onderwijzeres op een Boeren-
plaats in het distrikt, bekwaam

om onderwijs in Hollandscb, En-
gelach en Muzitlk aan zes kinderen
te geven.

Salaris £4;) per annum, en vrije
logies.

Werkzaamheden na Juli vacantie
te begJnnen.

Applicaties in te zendun tot 31
Mei.

Adres :
J. M. THEU~ISHBlN.

Jakhelsdam,
P,O, Fizantfontein,
Dist. Victoria West.

B&rkly Oost ardeelingsraaa.] BENOODIGD.

P. v. d. WE::!THUIZEN,
Secretaris.

De ge .. one IDAADdelijache tIlling"", den
cud we nl op den I:.! deser gehouden.

Er 'Iftron tegen woordi!! ' d. b.,.,ntJ1 D. A.
Campbetl. C,C, ,or R.M, (in den .toel) :'i.ode,
Botha, 0.. WO!t. Vi_r, \'an PI,,' ... n dn Norton,
H"t .. erd t-Jown del kenni. gegeven .. orde

aan den oontreetant voor _i ....I .... :! V1lJ1 den
Nieuw E1lif"I:LDd booid .. "'( I de beer F, H, Vor-
.ter) en ;'lln~ ho~en. ,lat t en." <{~den weg
~llJk (lP ee ne hehoorllJke Inalll .... hersteld
woni" de ra..d tW'Int' \1"t~1{ ; \Arf.~i op den weg zale:=n~'" en hem laten rf>r~rt\l·r,·ll op hunne

De t..,taliu~ van n3:r..,uhr:d,·Ilp' -omtnen. Toljnde
paarmenten v"'f1IChuldl~d .tl\flC'lntr:U~~:Ulten, "'t'rd
gel ... t.

De tender van deu heer I{, {;. "teyn aan bi ...
dende om de llakoool .fwtjktug tp maken "oor
t:6~. IOAlaJtende (";(Hnpenaal1e, ",erd gcleU'n en
a.aJli(enom~n.

'I'endor \"1'lD. de n heer D. '\"1\0 der Berg voor
het. repareeren en onderhoud voor drte jaar nin
lt8(·tie 1 \'1U1 ."it~rkMpnllt,takwct-l' voor- ~G.:, voor
Ilet ee ....te j&&l', LW voor bes tweede jur. en £5,'>
..oor Il.. t derde J&&I'. "'''I'd ~ele se n en :ulOlle·
DOmen, De !Jeeren ~&Udf', Van Pleteeu en Vi.-
lOM" demden tegen bet aanaemen VaD deren ten,
der,

0.. &!f8'Irende """' ... tan. lt"1de ter tafel eene
Ijlst"'" lIC.btenlCallil(e helaating,

Bealoten dat de rinale konDlsgevlng un allen
die IOta oc.buldill a!io !!MOnden worde meldonde
Jat tenLIl sil dadelijk betalen de t.eluuogeu APPLICATIES slechts van ge-
.nlloll worden o ......h&ndigd voor ootleetie. certificeerde Onderwij zers

De heer Bo V, l;otu..,11 verscbeen p"T1!OOn,
lijlt; ten beh .... ve van het <l0'1Mb .... 'Dur, Bbodes, zullen door de Commissie worden
en na v..rlof verkre1l'en te hebben om den raad ontvangen voor boveugsnoemde be.
ule te spreken. ob'J~ bn tegen de be-
""huldilJ1nl( gemaalrt door den ~""ret&n8 t4l!r4lll trekking, niet later dan Vrijdag,
bet dorpsbeetuur ID verband IDeC de interiID 20 Mei.
valuatie der Rhorl ... .ngendemmen. en verkla, Appll'kan .....n. moeten de Holland-
rende dat de cud' DIe' "OD el""ben"", het "" mu
dorpsbestuur om oeOige vllloatie wten te sche taal kunnen onderwijzen. Ge-
bet.aien, BeslolMl d&1 de ..air v• .--zen worde ' h 'f ' h
naar bet noaneleoJ oomll~ voor "pport op de ,tlllgsc n ten VeJ"elBC t.
volljtlBde .nUDg ..... d&1 de beer Cotl.e.,,11 ver, Salaris £80 per jaar, plus twee-
m.ht worde om "'tren,"",rdi!! te qjn 1111de derden der 'schoolgelden. Geene
£1uin~ van hel oomitAf-, en !I&II te t~Deo .aVOlD rd hW' h
h'j ob)""tie maakt tegen betaliog T&II de ve ere ver ooging. erkzaam e-
.......toatie"OIIten. den te aanvaarden op 1 Juli. Ap.

Besloteo dat de eiMoh 1'VI den b....r C, F. W,
Roete. di_ bn de I&&tll1e <ittlDg ingesonden plikaties te worden gezonden aan
.. 'rd. nle$ erkend .. orde,

EUcb ~n deo b....r H, D, Browo. De "eg' A.. D. RUSSO'G'W,
io~tcur nl{'porteerde dRt de b.... r II, D. Secretaris.
Bro .. n ~eWllh!! .. lUI ,)ID ";1 te ont~lf ..n ala Hulp ..n, VI\DI Rivet' Diggings,
veretl'enlOl( ""n tlJn .uch en d.t de Deer Long :l8 Maart, l89H,
de helft ~r """ 7.&1 lMIlale", R""loten de! de ~ _
lOOm ,'an Iti., t.et&&ld .. orde UI t de fonciaen nul

den Raad,
': Beolo"'n .. erd dat de!<OID van £9 15•. gege
.... n .. onle mnr reparatie ..an den weg lMIkend Voor de'1rmen = cbool, PotchefstrooIII, een
ala de One Driften.

Besloten Ja! de ""Il·IO.pecteor ilel .. a "",roe OndarWU18fID drie Onde)"fIJZ8l'8WD. P.O .. Tonkerwater,
',om ....ne .. egpart,j ta plutMn op den .... " o ..er Di'st. P"';eska.,
·'d. plaatAen lIalotone en Funny.wne voor deo .,
tijd VIUI veertien dagen om deo...,lve te repa' ,\ PPLIK.A TIE~ voor huvenge- 14den April, 1898.
ree ... n, ~'"j._ melde betrekkingón zullen --------

3eoIoteo,la!.le FranllCh HoeJ.af"lIlango .....r- door den OnderO"eIRekende ontvan- BENOODIGD.pnomen ,worde van htlt ~t'lJvernement ea dat r')

de ....,retan. de ooodl.e .tappeD neme om gen worr!{'~1 n i"t later dan den
d~lve ~eproclllm""rrt. te krll~en, :H}stRn ~I.'t 'Laul:!taande.

r.loch van den h.... r r. n. \ "I"I'6r. - Tln.f ~e, I "
le ... n \"lUl den ho!er J. J. Botba. oontrnct.&ut i .0\ pphkanten mopten in beLit zijn
..oor don weg waarop je Ioe...... rlle .chade ge- : ,':111 :":l'Luigschriil en van O"Qed en
leden werd. de vordennl( on,lcennende, Re.lo, ." , ..'"
teo dat deoontractan! de ooodigehorftocht tr~, 11·I.dlJK g'pr,r:I';' (,ert; hkaat, van
}<enen w mdien bil .crlanlft dat d. ';)Md d,· : LidmaSlt'I:l,itp ptmer Prote~tantsche
Aak ten <linen h.,hoHe mnet .erdedlgen, 11IJI~U IK I,. ' '),1, ,'" l", 'ti
de beer Voroter ....n .. actte In.t .. I, pr", l n V,lll, Tl! ' ..r\lllzLr~ ertl·

(;el" ... n "pport l"lUIlD"P"'"'" "'n ,J~t1 Aliwal· L :I"~, :Ide K1a~fleZ .:.\..lL of l'en daar-
~"()rd hoofd .. ~ ,Ionr ,jon hner !llm,., 6n "". !lIedl' '!ehJbtaalldl" Hehoudens
WfUf'n n1\!1r ,irn "'''.' J;l~~~nr. " '

11eoo10l"" ,ht hoot ""uvememeot ee,.I>IOOi,,1 lt' aanvlIlllllifl-t'xamen te maken.
.... r""cht word .. ont t1.deljjk IUIn ,t .. ~:O,'" IDP' I"" I ::-alari:'1,0ndt'rwljzpr .t:12 los. en
maken t"an dO~Jkin~oat .. ll 'tir· .. ;~nPlr,~, ) ·1 • d"n'~. .Luu- de tlldelilkt! r'''''1 ol'. ".tli ,je ,"','" i l nt l'rWJJzereRsen .t: 11) pel' maan .
.... 1(0n wo""'" .. I LH.t"" :.,' !,el ""i""I(.J"k "I Wf'rkzaamlwiIell tl~ Ill'~innen 1sten
V'tor dea raad ,'rTl 1::. :,I,r;r"'::{,!1 1\11 dnt ',-" I I .1 tlli i:Lallhtaande. '
COpla \'sn dtl'A-I "~I.lllie ;wr !,~jf>'gr:1Rf!la1l :Jet I

S00Yel'Dem611t ~.n·1111dt·1l ""',r'!" .J. fT. (i ERICKE,
Ge~e7.efl "lft·,d,.lit' \il~1 drln ~fder!j:JJ~r:'I"r~ -

'"'" :-;"m'''111aland. "e<sn ,",ad ,'m tIlllU 'InoI, r , SecretarlFt ~-\rmen Scheol,
"t~n/!111:; 'Vf"1l8'elld..-, teu .'Inrie het n1"!!r:i"m(1IJ \ 11 I Potrhefstrc om. Z.Á.R
oru.ie.rboud ,."Rna.Lo hootdw41ytm door J.", ["(';"IJ' , _

run!, lu \"~;krll:;on.
Ueslot ..n dl&t .iule rruul '-1J!!n> cone ·d,r.- r.l ,

oodt!rluif:>tlf~tm t"rl dat du kcrctal1~ fUln Jc :"Hrlo!,

mttntlll\'·dpn. di ... ·t6%~ ilid6Altn~ '·o:-te:.p ..n··.·,')' r
dl'll111... etlrif"t·tl. bl,'n ··crzo,.k ...nde "m ,".llk ····r" I (' __ r:\~rr \ \~ n -I)', 1," 'lV T D J HERHOLDT
l:UI;.d f.~llrllj.·rtU~lInt:Hl III pUIt"IIIt":J' , _'" •• J. J, \ :(',r '.l JJ .) , . 1 ' , • ,

[k,·! "In ,1"" .... rul,m. ,'un ,:.",i,Je,'" ,,',. \.=.1 .Jt)I)~te-(,:!t ~CIIIHII re [lJl. :-;"C;·ul.;lrl:;j {lCl" School Commissie.
r:t.r'.~! >;:l:' \V,~d..hOll.lI· ':l"ill;"_Pon d,·r.p·:1 ;.IIf,,J '11' j, r..:befMtl·nc:t1l_ j'flr:-;O[H'n, 1~1 hIt h 1. L '[
ci.·".", d,ll ,,,,, ""ol """ pla" .• ,'rn ,'~" '"t .,t' I " L I' ,I .1 tlrTay~hllrg,
Ic ",c~t"n "[1 .1"" l)o"I,."'·'tt--·l!a,.'.,1' ", _, "-all ,'pn ()n,!"r"'1Jzl'l"~ ccnl1ica;tt ::0 April, 18!)8.
hflf1Ïl.tWI':';, :e nf '.lAriii ."'If~r.l1, ~n \Ta~;,nd .. .,f Twee',!,' K:a,~sp, i~..:-\.H., heholldell~
11".7." :-'liHt tMJn!~t: 1)/';t·dh ..'!11 lJt..~tt td\(,"n 'Hl,t,: , . . 1 } IJ
~n t.ll. Ia.ter ar tt~ l"~g-~'ll H~t aan-vu lDg.~- ~) ndprwi· e Bood' ct

1:".1,,1,'" ,lal ,I"" "i,J,',·ii"1:,roorl con "",,dH. !'x:lmen,7.1111r'n de voorkf'lll" r!'eni('t~'n, JZ r en 19.
h!lu ...,' ,,,·rit·;'d '.\·",d", ,l."lr <11.'T.I· ;'.1;1.1 ,i",l" ·\I"I~·r ~ '. t: 1 - "'1 t, 'J • I'll l't'Tl ~la':l:'h v:nl ( II.'). '1I'f' I
t'lII4LI\~ ;rt'Ht ,hr !nl '~n :lIot \·Il"rd.·"J/,( /qn \"W'T' j I
hl'! )l1I!I)I,':':, ,la.1r ,;p 11I1(1)1Jhd~n oi.. nni"or \'f'r ,!Il:land I)lit\'an~j,·~~. ZIJ, d!t~ c('n

kTt';.:'{~fI !llt,r £00 ~ro.ot. To!]ll ;,1.. de ,1\'llrlaa' v ...r ()nder,\Yl'ZerS L'l-'rrJflcaat" Derde
ll1lr!.Aalct .'inn ht-lt pnhllt>k ('n dtlJU !N!ia'l:tJfl{!hll. ' r;-- .J _ ,
!;d,'r~ •.:'t'wnontitlr <if! mN-~(I~ :nil{f'lrl"n 1O .... t.-n : f\.la.~~p. Z'A\' It, 1)~!hf)lldens aanVll1-
ht~!:df'll_ ,In. dAt ,iA \V'lf'iehoullt> IlfdfH·!jll"'!'Irut1 I l:n:...r~-,·.'::dUt~Il. hezltt-t'n, kunnen ook
"~ru),('::t w,lrdl'l ,iti lUk: le lntnn r.1l'lh·n ' l'

;~""P''''!\f' ~","Il~ .l!l(!l\'.·" t-;jll ,li(.!"., ,:L'n "I' ,arI:!lL';ltlt~ Ill(Lt<.en. tl,)(':l nn~"'·.lngen
d:l· ..·ntl'· F":lrwu T \\""'11':1 '\;;':l'J:alld.·'d hij l~f'ntl l~\"pntnPI·lt~ l~enoemln;.{ een

.,·i,·l ••'I, ,· ... tl#'! 1)l'tllji' \'\11 .tt' dP'·"r:\···.. \-~n "'-1 I £ I ) ti
\. L•• liill>·k 1,'11 :,n,1 \·.'r/.o~l.;•.nd~ <)111 .I"n \"'l!' ~.a art.'" va;-t. :... per ma.a:l ..
t'an I :.:r,q·.1 :1:l.lH \\',lt"f,,"\(H' :~. fn \~"II. _\ ppliratJP~ 1nocten verg-ezeld

(: "f'YI'7,l'!j :l.1.ar <in "'.]L,""nd,' ~:tr 11l'~ g'J.a n van cprtJ rica [en, a.tt,p~tatle van
I, ,1.·7.,';\ "'f'f'~ 71(~!I:,0 '.'Ill ,L' 'lI~nll,'r" '::J11

nplllll;_{O"''''t. I"""r ,i.") nl),d \"·r.1.0 .. k"'I<!" \lt.'n Kt~rker:lad, \vaJlronder appli,
dl'lI ,•• ".~ !I'l..lr Jl'Ql,Jl:fI"H l\.:oof 't' l1laNt'fI ca.nt hl:llCOI t, en een gct,uI~l"Schrift

\"'·f·v.·T ....n IIiUH d." ;·')~LU·rHil' lilllfl(\ j i'
" ...lt·I.I·f! "lII,d I \"0 ,t~tl :H"'r.f H Jolll1''''llll. van ~f)f\( , lt.)( t~llJk gt-~dr·ag over de

",,'pr " ~ '... ".\,. ,.. "lf '1'1Ii\l:U .1.an .~iif1 "'il-:"\'Il LLlt."t.~ t \VI'C' ~ar('n ;Lf~pgeven d,.or
,.t"!;ll,:\I'l,.Ol,..:drd"n '1 il

\.d ""'~"'"L''' 1'1'11 .:[nll,I"O":" \'ddkol"net of pre.
Hr'." ;:.·I"' ...n '·-,11 I"., :)I't'~ ~ \-. "':"f,,)1 liik.I~:r.

nl '··.·I,·.-:-.·,:d.· 1"'1 tU'll""\'" " \11 d"Tl lt""r lt 1· ,\ 1)!I:ll'a~tt'n dll'!1t'tl !.,! \'crlnt~lden,
If, nJlltl'~ 1"":('11 11·11:\11""1" I!" ,..,,, ,I:!I I'I ..d II • ,

h"1 ';)f"dl"'11 \"\[1 ,.t-I'fI ~"hllr ',~ (~Ir"d, ..... ,-nllh'! qt Zll ~ I 'Tl UI=-' van dt' l~IlJ';f·l~che taal
.I"lIoI Lt: tt'~IlI~ ,It'! ';"hlJf r"rt1lt~lll.!'d I""r'/,.. hll I i)"I.ll i '!l. t':l t'''rt.Jliea{,l~ll dll.'Uaan-
"'1.1')''''1) I,a: Ir":l1"!1 V''''f o&";I'llle 1..'f';'H~tfitl'!
It~il"11 d'lll (~.LaJi

B,·:<tI!"t ..'n !.. r jH ..~·,·r·11r'.., '"ld.·r'()t·k ,~"" ":1

raPfllr'r"itro :p II) \"),':,.n,fp ~'fT1'l<1
• ).oo'f:t II tl'.: ",11 j ... \', II :!,j)'llt ,·.. r(.~111:1 :~'Il ,,..,,.j-tI

~t'!.Loijl -\\' I' '..r')r:-!I'I ~.! _II '''.1. il \\~...~)..,
par· ...nl'·n: ~ ,t"

rTr'~'::'I:I'.~_~,":'.",r~l'.~'f," "I".an•.. ::::liI :Io::!'pr :..\. E. ":;111'.1','
jl;; , ''-''rw'·r.,·n iln"'r ;11'1

AI1"ljl·i,· .. i "11ll;r.j \'O'lf :':~:)\"'{':.J Jl' \,rl; .. rHtt'

." tt!l': ~
Rt'''~d.r','11 ,I.. ,f,· ""('rn! I' • "('1'1 .\!'flfl!":.{f'r:n'.:

oord~: InTllIl.1:dc,·n !"li 1(, .. '\ ',i' ,·flr1!1"[j \''','r
ll':I!:ll"~il" 1')I"!.'i~'I<I,~n ~;.I .1··"i JrlJo(K."'.'

j)~1 •• f V~f1 '1t'_! .'lHt'r ir·i,'" .. : ,\·,.r! ~t,i"7YI1. '

d"n r\....1aJt ,'1';1. ...,., jl '1111 ""1\ .. , .•. q) ',,'f W"rl<

1l'·I!.~;U't lp •• ".' i'l' ') ,.:. : ...." H"J:r: ;,'r :In'l(,j

.rt!:,:. ":1 rn~ddt"n. t .fj. ': "r :"'+" :n""r ll:..{t',

I""'~ .lt"t·t~ ""1 i('lr!: ,\";': f' cndli 'f" 1(' ,,",t'n
, lil tll.l n:nt'~' w::I~t'l1 ;':1:1 i.· ·toid
ll"_"J'lI tHl li u; ot :'1.ó1,1 .1:·t .1.'111 ::!1 \·";-r.,I"k

ka" '" '!"'r' 1
[J.~ I"t-r :J,~ \'\~, ':-: , ' .. ! I: ·...lil :01.\'1

W:l."i. )'11 :. .. ,., ;li-L'''1 r '1.'1'

da'. e""",!,'I"" ~.''''. ': :,,,,
~~:! '1,~",1;.: ... '·1\ l,' "', ..

fl,.."I,,;,'·\ ·Lt I" :J '. ~. 4~' •• _", t .1 .....'~:-:~1
Huilt,-! h! .", ':'; '1"1 .. :;- I'" ~ '. '·:1:'~-'-De he8r,~ Jos~p~ So L1TI,

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

"'-"., 'r,J..-:--,
III , . '." ,1 \ "J':',\" ;~.,".1' "

~" .- ~{ . I' ... :. :: ._ \ 'T'

BENOODIGD.
Een Hoofdonderwijzer voor
de Holpan Armen SchooL

BENOODIGD.

ASSISTENT

BENOODIGD.

EE~ Koor~. Mol~n., ~t LJzeren
Raam, .,1) of .~h dUIm, Steenen.

met vasto en losse Katrollen. Ver-
rudd prijH en conditie aan

MILLER.,
Dit Kantoor.

I~'E~ g(:'certificeerde Hulponder-
~ wijzeres' voor de Eersteklass~

PnbJiejce Hchool, te Murraysburg.
Halal i~ £Ii(), per jAar.

Diensten te beginnen na Juni
'I':u:anfie.

.A pp~aties met getuigschriften
zullen daal" den Ondergeteekende
ontvangen worden tot 4 Juni aan-
staande.

~. n()ER~~l",-l,
[f,){)f fnndel"wJjzer.

EI'll nlldl'l"wij1..el· VOOl' fie Derdekl1l8
(10tn'{~rlleml'utR SrhllHI tIl ~pijt·
t'lIntein, dist. Kimberley.

~aa.Il(!I' ~;1 rt.' .~:lllt,·n,

:-<l' honi 11t'l'n :) ~ per da~, Werk-
wamne !I'n rl~ he~lnnen 1 AI;"r';TI',

1~~".;. "\pp ,I'atle:; v'~Iir JO .rl'.'\1 all.
il! zcn<:ei1 .l;l.ll

\=-,:-,i~tent Ondl'['wijzer

SALARIS, de inkomsten dër
school, gewaarborgd op min-

stens £l,j per maand, met vrije
wonlllg'.

Applica.ties zullen door den on-
dergeteekende ingewacht worden

op lot den Liden Juni.
Appli6anten moeten in óezit zijn

van IIIJa kl:l."se Onderwijzers acte
Z.A.a., of O.V.S., of K.K. Geen
aanvallings cxamen af te leggen.

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

-\
PP[,W,\ 1'11'':::- 1'"1)01' hovl'n.

1 :ll'I:OP!11I!" llPtl"('kk:ng aan de
r"hl:,'}", :'ciH)1)1 t,· Vél'tel'~dorp
·Vt1!·t!'·ll :';1'\,1";]':11.\,], }:l'I7.IJ mnl11H.Jrjk
.. t "-nl1 ',I "f:Jk,

''-t'l'ilf)f'l_''':;'_:'

tot

,\ i, K lO: 11';' ..... :;():-:nl [[("

,; \ I;" : ,I r> J, R!=TI,EF Potchefstroom,
April 5, 1898.

.ii ••• ...... \.i~\';

I., ',; '-:,i:-; -~~- --_ ..------- ----

:-~-- " ,

Ma.rk~plein, Paarl,

nE i!:'",'" p: :.,,·,o;<I"l·~ \'Oill" heh-
U !I' H:.;ti,::;t·'l i;l'l :'~ I't"n,. ondt~r-
",.:!!:~...,. \' l~l 1"j;:n ~.-! >ti'P~l In dl~
r'· "1' , I) 1 lI' ..

.;. '.., t :.:':,:\':1. (Jl.l::"t •.Lin, ~'n ZlJne
I'lJ~:I:':t':1 I,~,I wI'c."t'n, ild;111é rroede
, . } I ' ,.,
:iU\_'I!.UI!~ :.-1(. ,lH'IYn Lflkt\T II u,er "'P_

ilt,,'1 ZI:!d-Afnka. '"

.L:es haniwe:k (en ,~n goad droog
Bou:; en g-ew:J,a,rborgd goed te zijn,

f' 'iJ~:'J,.tl'n t' 1 POl ,Tetten gratis op
T, F, KIRSn:'f (11mt8t VM de firma Vall

~iekerlr tt Kir~t.eD) en A, F. BY.1!TII~(voor
de laat_,te !l'l jllru' Superintendent VIUl do
l1ergrivier Rijtuig Werken - de boeren
Retief, de Ville ~ en,), in vennootachAp
~n zij",ie ala Rijt,uig FabribDten te
LAlly Grey StrAAt, PIUU'I, ~n beleefde-
lijk om de ondersteuning VM hei publielr.

Ane "rrlers :tnllen hunne !!peciale _
dacbt genieten. en nllen met spoed ft'
netheid uitg<!voerd worden.

i I~ \..•• ,.. '"(

V,f ..
..... , .. ~f""-: ,l I... :

:l' ij : ~ ~,.,

ltll ...~'r ;:". ~. ~" ,- •• ~" ... ' 1',,·:.. .. .. ~r "'1)

lt \ \ Ji :'t Fr. r ..' .. ::'.1' \ \.'._
--~

KE~NISGEVI~G :1'1 n \' ra;] ,:.;.
~;It lIdres : Jo". J. RETl E ii'

" jlarkt;>leln. '

T,·i. a.j~["~: P....rief, }brkt,Pa,arl.

GEPREPAREERD' VOOR ZUID AfRIKA.
Bemoedi gd door' d. enOl"me

verkoopingen. maken da Fa-
br'ikanten zich gereed om

BLXKKBB
TE VERSCHEPEN.

VERltRLTOBAAR BIJ:-
B. G. IJmlfOlf en Co.
~, XATHEW en Co.
J. D. CARTWlnGHT eD Co.
B. LA. \Vli.DCJl eD Co,
STPJLUf ][aPHDSOlf eD 00.
en bjj aadere Pakh1l1%en.

:ln:IilGIA'rrllk&an8Cl1N- Vertegen woordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
'Timber Straat. Pietermaritz Iluril.

Sohutbericlltelh IEen ZemGewmiddell80r AanbeieD.
--'--

r\PGEilLOTEN in het &!hut te Welg~
V voDden, in lie afdllel4n!J, van Hope
1'owD.-over,dell go00l71ool»oo. tljlL,.en te
wollden 1'IS[lroebt I\I,hUlr"Q~, ZataNag, den
tI,,¥,n ,M,e41!'!98, om ro;,~ur '. voormid·
~i indi.ttu niet tevoren pLo.to het vol·
gend: vee :- t Zwnrt Os,' wit ap zijn
krniS, wit aan bONlt., bAide' achtcrpooten
wit, l~!' zwaluwtl(qJt,' !'III\hteroor
slip, :1 jwoud, slaan meI'ktltr ap rechter
rib.

«(Jet.) .J. J, 8NIJMAX,
Sell atmtlestel',
1

DE .\pplicanten moeten instaat;
zijn onderwijs te te geven in

Holland.sch zoowel ald in Engelsch,
als ook in Muziek,

Salariil £liO per Jaar met vrije
Kost en [nwuning.

Applicatil.'.8 met getuigschriften,
e'1 van Lidmaatschap der Ned.
Geref. Kerk, zullen ingewacht wor- !II
den door den onder<mteekende tot ;""
den Inden ~fET, 1!-l0r Ke'i". ~ Ëlt

Een llngehllwd Illanspersoon zal •...• ".i6P, Jift •• ~ ...~AC.
de \'oorkcllr hebben. ... .,._. ... ...,...,.,,,... ...

W{'l'kzaamheden te beg-innen PK''''I38'. ~A~:"Rellum."
dadelijk na overeenkomst. ' ;' ____.,_ :

Ol WaK. BJ EBJ4!II seoRT
L. w. J. KOTZE. V • kIt '4-",

~pljtfontt!in, :2;, April 1898.' lIlUZ1e ns m~eR~n.
. -- .MnziekaleBen~igdbeden WEDGWOOD PACKAGES

Geh liwd Onderwijzer Instrumenten R#PaTatie en 59 Stukken voor 20/-
BENOODIGD, Stemming. . · BlBLUliDlO UIT

Voor de gesubsidieerde school
te CoedlJevonden dist. Pot-

chefstroom, Z.A.R.

KENNISGEVING. HOOFD
KIRSTEN & BESTER,

Rijtuig Fa.brikanten.

LADY GREY STRAAT, PAARL

V,L~ HlIT ---- I
ZUID AFRIKAANSCHE ct ALARIS, de inkomsten del"

BrJBEL GEXGOT:tCJlAP. C" schooi (niet minder dan £15
Tft._L Il, ;, , ..... i '.. I per maand).
(nUlF ~i;~:~~~~~~mt. "B1Jb. i Bewijzen van lidmaatschap eener

p" Pr~tantsche Kerk, en goed zede-
Groefte:IDark"tplei ft, '!ijk gedrag, alsmede getn~hriften

KAAPSTAD. VaD bekwaamh~ld, te worden in~-
maden vóór !len 1 ,iden Juni van dit

EERW. L. NDTT ALL, Secretaria. jaar.
P.K. Res 21;). Dier:sttijd te beginnen ..J. Juli.

Minstens een certifikaat van het
fide kla8se onderwijzers Z.A..R.,
O.V.S. of K.K. examen, wordt ver.
eischt.. ~n aanvullings-e;mmen
vereischt.

M. L. FTCK, V.D.M.
Potchefstroom, April 22, 1898.

,
,.

R. M'iiu;Jm ~haft eenig ding in
de lijn:"Van Muziek, Vlm' het grootste
Kerk ~ tot tie Jo~ lilarp.

.J;;i.. ''ciI
MULLER'S

R. Mïu,LEJl,'1l Prijslijsten worden
franco gezonden op aan vrMg.

BIJBELS.
Goedkoop en Stev~ Gebonden,

AA.'i HKT

BIJBEL- DEPOT,

Telegrafisch Adres: " B~ ..--_../~
r~·.l'~CO.

25,000 Bijbels iD Edllnndscb,
Engelsch, enz., in vooM-aatf

N- - gehoudeD- ,
'L

IIHet Achtste lalder der Wereld."
Teo laatlllc i. nit eie duiIIt_ia van herhaalde mi ...
Itlkklng het licht ftWIrtJ!Nrunen mn """ _lig en
'. opoetUr geo"""",ieldel voor

H(D()RJUlOIDS OP AilBEIU.
O.... r T.ljne """nie np ,le proef J!I"II ... I ut door ,I.
..eie '.ijd"", ,!Jp getuigochriften hebben Il'eg"YI!D,

wordt oen pooef aanboveIen.

Da beeraa P. I. PBTKBSEI .t Co .•
Apothekers eD Drogtstalt lupatd.

En ,le EigeDaaT;

I.f.IIAKE, Roma Apotheek, Worcester, LI.
(Prij. lOa. tkI., Poatvrij).

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

KIJKT, DADS!
Een andt'r bezeniling ?an onze

DIJEB SIBYI&S • - -
Tm SEiVIES . - ••

28 STOlID.
st "&N

f) Breakfll."It Kopjes en Pierings.

Zend Oeld Order voo!' 20s en "...
krlj. u .. n.

--Be.te waarde ooit IifJngeboden.

Wedgwood Huis,
TllEATER GEBOUWEN,

Dllrlin:r ~traat, Kallpst&fl.
-------------_

VIER

OIfGEHUiDE ONDERIUZKRS
BENOODIGD

Voor Buitenscholen in het
Distrikt Potchefstroom.

DE ZUID AFRIlWSCHK
",:;.'

~61tGilI~_pij.
IlET GENAS HEN ALLEi't

MHI.DIE~ST

M~'R\-~egen m&Uld81'1 ~I-'
betuigde ik III een brief l1&li ij ...

de ~. nit .. erlcitljf van RHEFM.ATl.
cnno in mIlD pYa.i. li: Oen 60 ia.ren <JIlt
eD heb 23 JIlJ'8I1 lang geleden 8&D CHROl.
ISClfE ASTHM.A en RHEUM.ATIEK 811
aooht verlicbtiuq van vele beroernds .oe.......
kuudigen, en prot1f'errle alles rond"r .,_ lAt

vinden en had ut mijn ~ ..vnl al le ~'eloofUI
menll4i'helijke bekW'Mmh"ld verloren, tot dil
ur RHEU!lATICCIW probMnie ft!! in_
ajn mijn Neumljfia, RheDlDAilclr. en nIJDtIl
in hoofa en a&llgezieht ..erowenl"n ~n htI
.menWII ja ",er en WIjd "erJJPreid dat ..ol.
_ter V.ur Boor amper 1we1lemuJ b'l!lollt
.... TUl .iie wonderlijke Medicijn," en dU
.... ..erkelijk 4et 1l8V&l; eJhen die het
pro_nie be ..",,1\ hel aan.

De heer J"'':(J'' >.,. ZIJL 'I"U1 V1akfonla!&
(3 UDr nD 8t.tnjw.bu~), ia geneum ..
een achijnbaar vJ'S .......... li)lcgn&l VIUI &_.
m&tiek dil Jïo.lu.. Nuu.t, se. ~lJn lIIOed&.
Men'. V&li ZUL ..... mij, wy ou' ""n ~ po
val v&ll .. Kourta ZJ"k.te," r.oual. ZIJ hlOt ......
melL De _to. du.1& K~C:~1A TlCC'B,()
deed de lijd..1I4e jonge mail 'U.lQg .Iapel! III
medeejjn WeN voon.dw..nd ~
boe .. ef da bunrn om vnendtm _<1en du
Eii Di", ",_ac.hr.ea Jat hl) le ..en alii, _

10ij twee..-lAw:r, a.~e~Ugde,. .... db gtm_
kracht'" f'&D da l1A.l:lCCRQ._
PlLLKN.
oe ""de !.er Vu Da "']IU, ... Reddenhtuto..-d ~ door _ bMW.
De bear A.. CoIIftJIII, a_cbi .. MiacLeU'QTI!, o.ct

"'"'" dIodeliilt: ...-liclRiq. !lijn ....". J.... OIl ..
oab_neler, tt. beer J. A.. 81111', 1'IiII ftbd~BtI~ • .....ta...- __ ik _ ...

obilien- ik blij! uw daD.ltlaro mend, J, C, ..

JONES RHEUMATICURO,
a. gl'I'OW Zuid_Afribanlebe ~_
licht, RbMl_M &Mu........ ..>cid, x-.
Jlobt. lL:UP Jilllll., ~--. al ~
...... duiLfllJd... ..-..lien. .... 0I'gW CIaa ~
...... d..n ~n. It tWbilat-r .... alle"",..,
.... .... Wiukol" door ~ 1.tWd.-M';ia .... :,~ Commereial Road, I'tl<'.kbam. 12 Juli.

.. Geachte h_.-I k hen naar J<Wak om
mijne II"vocU. ... a lut, te ,trllkkcn. ma&!" Wil u
h'1lhl"nCdank zeggen_ UW(' lozcn~ hebben
wonderen verricht ,Ioor mij ''nil mijn ho.. rt
w h"vn jllcn, Sint. cic 'Trarllootomy' opI!f1Itid
op ml) weni I,oemaakt(.u-Jidetlio WIjlen eie
Dnitscbe keizer cmderglllg •• Ioch <1ocidank;
Ik leef II.0Il') ID bet St. Bartbolom .... '. lI,,...
paw. koo niemand UI!'JI heViger boeol gelled
beh~n: liet wa. .IiflmlijflRr.oQ Zwn&I'fiat lIet
mij heeiernuJ uitputte, De alijmighekl die
veell·n taal WM. werrl \-cnluntl eD ik went
in !daat gede!d zonder moeite aI'T&D I\nt.
.Jagen te mken.-lk ben. mljnhc<er.
• l!"1TOu,v ,j~ uwe. ,l. Hn.L ,.

BBl'f DOKTERS GETUIGEl'fIS.
BD DOKTE88 &ETUIGEl'fIS.
BlI1f DOKTERS GETUIGENIS.

.. Routh r....k. Canlilf. Zuid \Valli,.,
z!i Sept.. 18911,

" Hut doet mij .........lijk groot genoegcn ......
lIW ",xocllelltc R()e!O!Lo..,n~..,. preparaat te
b'(·hll,,"f"n. en Ik heb bel uu "Toor tit.' lAatMte
,u,\hl Ja.rcn La mijne hfl~pttall.'n ru pn ''Dat
J)mktljk Yoorgt'M~hrr"cn. ell·llel vall MToCJtcn
'-florritocl hevlJudcn. Ik lijd dikwijla rWlD

elu'owe IJI"IJBdlitt.: uwe tORm.., lit ne ~nlp
ruDltXlit.· djc Imj t")~nuUkkclij.e "'erH(!ht-
in.tl vt!l'lOCb&ft. 'DerhaJl'" lJt'!\'oel :k 1J",~

[~,r;cDgco bet publick ,lat aan Cetarrli.
B",JnchILI', WiutCl' vllrkowU""d of ctlnlll
'!"ort 1..011:' kWHllmg Ujdt 1<.'11 '.eent.., ou terl
IIIlerUtc aan.---Hctrouw de UWf', •

" A.. (iABB.I&L. M.J;).. L.il.C.!', 8n WM..
R,hol'llI'ghl L,ll. C,.:I. cu L.ll,. &dinbur(h."

GEBRUIK K.EATING'S LOUNGES.
GEBRUIK K~TING'S LOZENGES.
GEBRUIK JCEATING'S LOZEl'fGB8.

·'·T I" '"JNA KO .1A,Ul u,eLIID_" ointa
KEATI.S{;'S liOKST LOZR:!iClKII ~
vrcrt len grmtluk r. ,m de \-er.uop Iii IImB_
rian (lOlt., illOltat 1-lj onge&vcnaani mjn lD

hunnen n"t{ichltnJ.: ..,n gcnez.iDg l'tUl Wint.
H.-I. A.thUlA eJi 1IlIJncbiUa: 'lechta éen
pm • .-erlicbtin!l:.

BEPAALD 'ONOVli:RTROFFEl'f.
BEP.A.U.D ONOVERTROFFD,
BEPAALD ONOVERTROFFEN,

KBI'IriTl~~'s BOC"St LoWI~"(:fI,, de oflO1"P.Tfmf!en

"'!n.U" "OOT JHH.S'I', HKK,CIIHKID "" IiKKL
I.WALr;~, \\,.).,i\:11 :U llLh.j1.'!It Lrtfoltc1"dooralle
ApOttll·kC11'1 ,'(·d ..oclJt.

-'TA]-N--=n:-::::H=E=EL=-=K=[-,~-D fG.-

mJISGEVIBG VAl mHUIZIBG.

D~ HEER F. T. ABBOTT, Tand·
heelkundig Chirurgijn, heeft

zijn consnlteerkmners van de Guar.
dian Gebouwen verplaatst naar zIJn
tegenwoordige Kamers in

"~lltalS GebOU.IID, 92, Adderley &tru~
DIREKT TEGENOVE.R,

P1JYLOOZB T.L'iDilBELKU!fDE.- Cel.
inloid, Gouden Plaat en Stop8tlla
ItlpeciaJiteiten.

Fooien zeer billijk.
Speciale aandacht aan moeilijke

gevallen en misplL8singen.
CONSt:TLTATIE VRIJ.----- --- ---- _._-

BENOODIGD.
E ES Onderwijzer, ongehuwd,

voor ef>ne Private School in
het distrikt Bethel, Z.A...B.., te he.
ginnen met 6 scholieren.

Salaris £60, met vrije woning, en
schoolgelden van kinderen bOven het
genoemd getal

Applicaties met gettllgBChriften
van bevoegdheid (in het Holland8ch
vooral) EngelBch en Muziek onder.
wijs, 1l~n worden ingewacht tot
30 Mei, 1898.
J. P. LIEBENBEItG, V.D.M.,

Bethel, Z.A.R.----------_.~---
14 April, lSG6.TANDEN!

TANDEN! I
TANDEN!!!

KONlNKLUKE
D. lA CASTLE MAlL" Maat&chappll

DB 8taomboot.n deser Lijn ..ertreklulD
'BIl Kaapetad naar :.emden om ,iso

lIIIdenm W~, te 4. nor n.m., ~
Mad.ir. en Plymeu.th, ta SUot Httlena on
AsceDllÏm1 U.n.Iagglmde op de bepJWtJda tUII~
.ahenti jd8l1.
!tIayll- OQiVKGA..N C~TL.i. Kapt. HAT

.. 2r.-TA~TALLON CAIfTl.K. Kapt. OncAli.
JunI 8-D(;:lfOITAil CAliTLK, g"l't. lIAllli'''',..

" 22-HA WABDEN CAllTLK. Kap',- [(;Idi\'

.lulJ li - :!i'O RH A,M. I: UITLE. li"!,,,, kOf OALL

" 2<)_C~RISBROIIK (·AtlTLK. ~ ... i("k""'"
Aug ,I-Dr.:!i"VKGA~ (·ASTLK. KR!,l. !IH

.. li-TA.'<TALLO!<l CASTLl!. "al,t, Dl'~u:,.

De, Heer

It::tTa ... i3UUTX::ti ',u<JR fU:; ,: ,... ,~

WALKER,
DI1llIJO"EUll VAli £IRT

LOqDSCIIE T!JDD I1~TITUUT
U/sier Kamers, GronfeP/ein,

HEEFT dé eer aan het publiek
in de Buitendiatnlrten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
'!.everen tegen minder dan df
nEL.FT TlI.D. den gewonen prij8,
&8 waarborg TOOI' vijf jaar wordt
1D8~ alk ate! ge'gevan..

lItn BIlItIl JOOf EDgellnl1, Til Lu Pal!:!!!
Dor;:>E (·AIlTLK. &"1>1, II'rAJCIB1'JUlH. """ ....01
12 Me: (na ~t. Bdf'na I~nA:oi'"<en"'jon I

UA.GLAY CAIlTLK. Kaj ... BIIYA.~, "",In',,, '~\1,',
(lAliTH CAljTLE. K...pt. W AIWY.:l<, "mtn'n' ~" \1...
ARCSD&L t~A.ilTLK. iLl!". BIIO'H, "".:n't,l j

Jum ('~18 8L Hdcu.& en ..LItiIenIl"OD)

Voor Vracht of P!l8llag6 vP,rv' ...sro lD~t

sioh bij de ~ntt>n ~dll .j" C.\.ETil:
lItLULBOOT ltAAT8CH.A. PPrJ, (Bpkt; .

~. C4n.u/~ .. "heel Grati.

CALEDON. u.. ~o_ XdJN
KONINKLIJKR li.uLlHE~~T

HUlPONOERWIJZERES 8EIOODIGO 9101 S~!~~~?TJ

EenteUasse, Publieke Scbool
(GE¥E~GD).
4--

i

DE M&ilhooten d.... M.....u.clJapr'] 'VW-

We.Idren va.n K....p8!.·.á roo", - Jj;n~...,ilU"j
ria Madain, om .u.n &udoren 'lt' ~ r.en
• uur t;.m., aJa onde.- aanleggend..

VOOR ENGE:I...L"iD.HfERBOOR'>worden a.pplikaties
gevraagd \en ingewacht tot

op 27 Mei, 1898, foor de betrekking
van Hwpondel"'.:'\jzeres in boven·
genoemde schooL Yerei8chte onder·
werpen; Zanglmnst (Tonic ::k.lfa), ,i::Jo:!':K (h,D 5".:'1."'. ;':,,!L

Teekenen, en Xaai\\"erk.. ,;,\):,,,
SalariE £7.) per Jaar. ( ~ !.tnl

Doe aanzoek, hij ';LiJ:LI'I!

I (.i() i~~1~:,
S. J.. -ROOME, Ju:

:,'/ Eetl. Secretaris. Een v..n de ::'L.•• ""t"lI1or'. '. "'" i"
Caled0n, :.!:I #pril, 1,';'~-I,t booten J<al SOCTH~l''tL:'i' ,~r"I'" 'M
___,_... .-.J-.----.. ~BLRG, .Irort na d ...... ll~Um"' . ou

{ Jew ~!ailswum hooter.,

(olUni!il.te ;.eYeraJlCle:c: tei()tsmar~r!nll B.ETOC'RLUiG J ESna.arL\G L::".'.\·
~'fbaar voor Z_ Maanjen. Wf);-:!-!f: ...

r.i.kt LeiZ'eD een venruntiennL" ..-~ . .f ;. f'. ~ t.;:. r
ap den Dobbelen P_~pnj", .

JU:T\)cRK~TJES ruw.r r.'!' ':: .\"

I
!..,. da KCST ...rn-den tLLó!"erellC: ,,,,,r lO

~i. bInnen Drat Maand."., i"'r'It" '0

(Jf the C..... Je ~ilaDpp St.oc;ID'"";"·':
V<X1r VMW!ht of P~'doe !n.m *"""T-""<

aan de Kantoren van da Cnion SWUI:I,)tJ<,r
Maatllehapplj. Addcrleyatraa.t

Mn? 1:-o.-1II)c)r~
.jUli) 1 lIi:iTq\

\.-.._.""l"lll'

" ~'!i-"\'.)I:H.l.}1

';'

'!.: ......... ,

, i.l':!r! ... f.J~ .

)~~

A. SPOLANOER &_ GO.,
GEVESTIGD {,J .!.tr.l:,\"

thrnDomater~. lIorolllg-e- C~ t:.:~~n
J1M1MtU GdcalDl'Jl i.,l·'lrl'f17""-'-" 'r.

GoulLon en ZiJven'n Ooro:I)"'!! :1Io
V oorraaJ ~IwUlkn.

Geil"1l1l:t eD CJ~W:!!l {Uaf!' de Dr"u~". i:...:.
oclulf>pij V de !iiOInd' lot V,lll ...... '~, o.
POrU, _ lo Kaa_ .... -.. BM>It .... ~ ..
......a...,.



T2:LEGRAMMENI
OVERZEESCH.

Allerlei uit Durball o o l{ L{)G.
[B.euur ukgraFllmn..)

REPUBLIEK ". KElZERRLJK

SPANJAARDEN ONDERLING VER
DEELD

DURBAN 6 MEI - (~r) - Madam
Albui &al op 25 deler door de Durban Savage
club onthaald wordeo

De Durban oebletvereentglni beeft bet eerste
laar van baar bestaan ..oltooid en telt 172 leden
eo beeft eeo krediet balaos van £H1

De bande I wu 10 deo laatllten tIJd zeer leven
dig eo de pr J8 ao AmenkaaDllCbe eo AII8tra
hoebe goederen U! ge1!tegeD en meo verwacbt
eeo Terdere 8tl)gtOg De bandel In steenkool
bl ook seer le ..endig' ge ...eest Gedureode deze
week werd 6 I t;() too goederen ontladen verle
leken m.., 5500 ton III de vorige week

lId oproer in West-Afrika.
DIEPE VERONTW A.ARDIOING,

\ \ \1 I ' I I IK T' ( t x OE DER
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LoSIJElI. 4 MEI -Eeo befttg delJat volad
gIsteravond plaata ID bet Spaanacbe kablOet

De republikeinen betreden openlok de mo-
narchie en een spreker seide, dat de man die
bet tegenwoordIg reglmé venuetigde een groot
patriot zoo wezen •

De premier betolgde ID antwoord Ion diepe
Ieedwezen d..t de Spanjaarden niet ,,_n~
waren op bet o~enblik 10 deseo kritieken
van de geacbledenw ... 0 bet laod. eB beetreed
repubhelrinen

HOPE Tows, 5 MEI--.-De opgewondenhNd
"eroorzaakt door de bewenn, van de Kimberley
khek dat de diamanwelden bier een mwukklll~
SUD dourt nog ..oort

Een 86tlJlBtle werd ffllItern..ond veroorzaakt
door de ontvang.t ... n een telegram van de re
geenng milldende dat de beer Frankhn, gou ..er
Demonta lD.pektenr lteraPJ'<'rteerd bad, dat
Rooidam aleebla be.t.n.at Uit 6eD alluviale bed
diDg o..er een ultg68trekthtlld van onJe.eer 15
clauna, en dat de beer QIJ~n'rall wapellteur un
claima te KlIDberleYI bei n'pport van Frankhn
be ..eatiad had De rageecag telegrafeert dat
bangenae de aktie van de beereJI Carter OlD
Armatrong. nleto gedaan 11&0 worden om de
mun te proklameeren

Een mon.ter .erontwaalidilPnp "ergadenog
werd pterayond geboodlln Orde en geaond
Y8ratand "oerdeD deo botebloon. Eenparig
w.rd beeloten een depntatie te benoemen 1141
etu.de Dit IDvloedruke mgezeteoen eli leden
..an bet parlemeot, en op koeten un het pobbek
naar de regeanng te gaan, om baar erop te wu·
sen dat de eljleoaren van cJallu en bet Ilubhek
geen "ertronwen bebben 10 de "erklaring van
de beeren Fnnlilin on Que"trall omt.rent ROOI
dam en ook bU de regeenng aan to dringen om
eentge bevoegde prOipekteerders aan te .teHen
01]1 .. men m~ de plaataoluke proapekteerden
de munen te ROOIdam e~d6n omtrek deg.lljk
te onderzoeken IndIen de regeenDll lDag wel
geren dit ..oorltol aan te oemell, dan moet
de deplltatie verlof ..""krpg8ll OlDop de ultge
.trektbeid voor etgen '8lUltwoonleljjkhetd te
protlpekteet-eD, om te &1tD af Ill' bedrot ....
Indien beide ..oorstella ~ worden
naogen de tot wanboo~a-cIre'r6n eigenaren van
claim~ bet eigendom beltelrmen en bonne recb
ten naagen

De geheeie KoioOIe lBOet lllUDenwerken om
de b&IIden te .terken van de moneeben hilir die
ala Mn man JIBlnenwerken 'l:en 1'ereenlgd front
aal het ,erwacb te doelooreiken Het 18 een
vou<h~ gok om un de redJten af te zien op do
geruchten UIt Kimberley

Kapltelll .MaJoolm en dr De Jager 8tolden de
moh611 "oor die mot groote gll6lltdnft &!lnge
nomen werden

Z -A REPUBLIEK.
Eene ontkenning door dr LeydsL nstlge brood-oproeren

VERZENDING VAN STEENKOOL

PRE:;IDENT M0KINLEYS POLITIEK
- (Rruler) - Uproeren
I bebben 10 I !.ahe pla ..to
I" r It ,1. t 31! mensehen

L 0 4 I I 'J troepen onder
J om het garmsoen te 'er

PREf >RIA 5 :MIl - (IV"t" ) - Dr Leyds
ontkent bet bericht 10 de 1 "md (Bloemfon
tem) dat Z!l0 recente bezoek ten doel bad te
protesteeren tegen het bou wen van de Betbie
bem Wol.eboek Harrismith .poorweglun omdat
'U competeeren ... 1met den Cbarieatown 'poor
weg

Los DEN " )[EI- Voorraden steeukool ml
len onmiddellIJk gezooden worden naar Ban
Fl'1lIlcuco en ManIlla.
Pretlidllllt McKinley lteh ..oor d. PhilliPljn

ocbe eilanden te bebouden tot het emde "an den
ocrlog en &00Spanle en fellt de oorlopchaitwg
te betalen zal de president bei eiland ""rkoopen
&an een van de Europeeacbe mogendheden
.... arvan Engeland de voorkeur .. 1 b.bben

Ht't wordt bencbt dat de Amenkaanaobe "Jag
over Manilla wappert

Ij ~(lor"belast1nó opgeheven Een landbouw Journaal
linin) -Wegen. de
pr I" van koorn beeft

, I k oru cpgehe ven tot

PK! rOKIA 5:\I>l - (&ulrr) - De land
bou w v reClll~,nl( heeft Zich tol de regoerlDg
gewenJ ID "ke do .t,cbtlng Van een landbouw
journaal alle 14 dRgeu te won!en gepubhceerd
eo ~rall. ultg.r Ikt aan boereo De relleenng
beeft b"loofd de zaak guD5tig te overwegeo

DE ATLANTISCHE ESKADERS

EEN GEVECHT VERWACHT

AMERIKAAN8CHE PLANNEN

EEN MINI8TRIEELE CRISIS DREIGT

Rhodes gevierd
Inzwering van den president

HOPE TOil II 6 MEI -In zake mun tel6ICram
nn 4 dezer Weell zoo lIoed eene correctie te
plaatsen Het lDoet lezen 200 clalm8 DIet ~ I
[00 getallen bebben betrekl<lng op de ultge
•trektbOld "an d. mun -REI> 1

PR' r )RIA ) MEI - (lVul,~ )-De ochlk
kUJgen vour do lJJ.wenng vl1nden pre.,deat lUO
dat de proc~.",e .. l be.taan UIt den standaard
nn de republiek de premde[jt ID 1 Jn stant.
ko€hI met eeue wacht van officieren van de
.Laats artillerlo en HUWllh!{ers ter ...ul de offi
Cl< ren dor poinIe en vr JwJlh; .... achtoraan
zullen, olgen

L<)'W, S ) MEI -UlO Amerlkaauacbe CIIkader
III Yan Key We.t vertrokken na .teenkool opge
nemen te hebben

De AmerlkaallllChe raad heeft be.l.ten da~
het gebiedend nood ... keluk I. bet HpG&DIClie
A tlaotl.cbe e.kader te verDletlgen ah'ore",
Ha' .,a to nelJleo vau daar dan een beolll!te po
g lig' znl gedaan wordon door een ge&aDlenlilke
leemacbt om slaag. te raken met de vIJandelIJke
ocb6pen en die te vernielen dIe naar men ge
looft, te Cad" samenkomon en gereed maken
om te zeilen

Men I. te Wa,h "gtoB zeer heang. olDdat er
g<'en I Wil WH VIW MaDllla " De krUIser U. Ir

'e laat san Franc",,,,) om hot saW.r to

V l 11jl\.heden In West-Afrika

/f\1 LlI"I 1-\ \FRMOORD

\1 r - (" .1".) - V ersterklD!!"n
I • h n Wetlt-Afrlkaanll< h,

nlt'1 !1rtlllene £UO g~J;onden
kr ni\b Freet )wn ~Hilrra

\mer k.uo!k.be zendellD
n r mneulanJea \ lUl

\1' /Ii k ,. <.rtt< kken vao
tO" brigade te" landen te

Uitlanders vertegenwoordigd

J I \"E8~1 KG I li!;1 - (Rro'I"r) - Het "
la, le I al d gego<cn dILtd. u,tlander! te Ju
hal" ,bur;; ,olgenden Donderdag vertegen
woordl!ld zulieD wezen h I de IDzwenng.plecb
tl~held <an den presld"nt en bem e"n adres
lullen a.anbl"den

EEN CORRECTIEEVIN G YAN VERHUIZING. ±!

R lt. 0 DES I A.
KAAPKOLONIE

De arbeldskwest1e in Rhodesia~ :\ BBOTT, Tand-
_; l 1111urgJJD, heeft

( Ik in l r" van de Guar.
, \ Tl '> l rpla.at~t naar ZlJn

~ K<lIllt;r::; III

~':;,:Wr] 9~ Adderley Strut,
fcKT TcGEhOVER

1\\ 'I I r;['iUl<:-Ce!.
1)llut en Stopsels

Roselt gevonnisd
BI '" A)

RAPPURT VA:'\ DEY HEER fRA...~KLIN

\ an het departement voor landbonw bubb.ln
w I op l....t van den ""cretan. 1'oor landbou w
bot volg'elHle raPllOrt mn den IDspecteur van
cl.,m. " Harkl) \\ ".t Ier pubhcatJO ontvan

\IOETEN ER t IT

Il! 1 I (J\!H \RlJEJ.:IU'::-O DOOR Hl'ANJE

I' " T>I R 'AS cl AIM! BAltKI\ WE"' AA"
IJl S ~m~Jl J A !'i I noun Kt:lIUTARlS

luotoor van den lospeqteur 1'IlOclaima
Barkly West 3 IIIel IR~R

~IIJnbeer -In toevoegIng lot mIJn brIef van
d~n 111 ultImo beb Ik JlUde eer te r~pporteeren
ten volle ()\, r dell UJtolag van de operaties te
Roolua.m PrUA;)t.!( t lHt~(Jvoerd 10 ovc::reenstem
mlng met Instructies vervat 10 uw telegram
van dcn I.ton Aptll 189" en terzelfdertlld ocn
plan JD te leveren tooneode de hoeveelb .. d
werk gedaan-gedurende de 4 wtlkeo-waatlo
! et werk voortgezet wcrd

lIandelende op Infoltnatle m I vrllwJ! Iglllk
ve",chaft dour prOl!peoteerders d," <oor.,.vcu
dat geel grood ootdekt wU noor Len JO zekere
boort!aten welke 'II mu Aanw~ten begon Ik
mlJDe operatJe. bUIten dele boorgaten maar
.la.gdo lf lIIet In geel grood te ontdekken
loopende ID de boorllaten andere schachten
werden gezonken davnaaat met geen beter
ge<olg Ik moet hIer vooraf zeggen dat ter
zelfder tIJd toeo dit werk uItgevoerd werd
.cbacht !lO 3 gezonken wercl met bet doel
blau.. gr >nd te bCIeIken zoo ~r eemge wa'
:-i a do r een kalkla 'g ell ongeveer Hl voet
t" fd ,chllgen geel~rond doorgeg&lln te zlln
wen! ootbooden dOl.hte (!Ulndelvert! bekend
onder deD naam \an baoalt) gevonden die
.teeds harder en harder werd naarmate de
Pchach t lOnk totdat eene d lepte van 24 1'oet
I dUIm bereikt werd VllDwaar de boor toen
aangewend werd tot eeoe dIepte \Iln 41 voet
"duim van de oppervlakte van welke diepte
III ",terA (doreltte) verkregen ...erlen",.t ge.la'ri thehu, ode geel g'Dlld te kr Joen
n den bUiten c rkel .00 ...erd de clrkd rrauwer
getrokken en een ander reeks scbacbten gelon
ken met dezelfde r,,"ultateo nb! dIe JO den
bUIteo CIfkei verkregeo
Ik besloot toeo bU de werf van de prospocteer

ders te beglDnen eD uaar bnlt"n UIt te werktn
Ik begon du. met scbacht no 8 en w.rd weder
tereurgesteld Op eene diepte ~an 10 "oet
wen! do boor aangebracbt en er wen! geboon!
t t eeue dlcpte \ a.n 40 vo~t Y&Qwa.ar monKt.er
(dor.hte) '10 8 genomen werd

De boor werd OlIk""ngebracht 10 ocbacbt no
4 b"lllnnoode op eene diepte vnn 8 voet 6 dUIm
"Ia eeDlgen tIJd hier gewerkt te bebben ge
rnak~e boor ook laar en bet ...erk werd opge
geven echter lIIet v or eeDlge orts (dorehte)
ge vonden wng moruoter no 4

In werf no 1 W8J1de boor reedl aan t werk
en gJOg tot eene dIepte nn 40 voet Dorehte
ertll werd gevonden

In werf DO 2 werd geboord tot op eene
dIepte van 41 voet en dorehte ert. gevonden

Van alle "£l.ilcbten geEonkeo (bebal<e werf
no 1) wnrou de eemge !lChachten waann geel
grond aangewezen werd dlO jU~t was gelegen
naast de proopecteerd<ml werven en zelf. m die
acllacbten die .emg.zmo verwuderd Jagen De
geelgrond maakte plaatll ..oor rlffeo op eeoe
dlcple van e.lllge TocteO

To oordeeien aan Je gezonken schacbten cnz
en het erto opgebracbt door de boor ID ... erven
1 2 en 3 en VIlnachachten no 4 eo 8 won! I Ik
tot de oonclu"le j(ebrach t dat geen ware Pllr. be
ltut maar dal het pro.pect bestaat UIt b oote
diamantdragende wMSCblOgen van een drooge
mlln de hgglOg waarvan onbekend U!

Dez. dl&mantdrageode w... ""blDgen .cbIJnen
betrekkelJ1k ook claIms I tot 15 til omgeren en
te o..erdekken

Dit gevoelen ...erd gedeeld door don beer C
R Willte (die een~ Illjarlie onderVlOding
beeft) die Ik 10 dleu.t geoomen beb om mn te
bel pen ruet bet werk al.ook kapltelD Quentrall

(Get) '" FK"'SK~IS
I ntlpecteur van clalID.
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NOODlGD.
on gclnn\ d,

\ tl :::'chool In

ï. \ H. tt; be-

t llg''<chnften
1 \ (t l!ollaDdsch
~! z (k onder.

\ :lCl t tot
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Transvaalsche Volksraden .
(R,ut" t.lr[/rrllnm'")I! (ff'\I"CFlI-; ~lllOl F"

Ik \ I '(j n \ ..." !lt \ \1 [J 1 I '\

o AFRIKAANse ......

Lt )KI:: 'f \ILDIE~ ~r
-LE MAIL Maatschappij

e rl eze r n vertrekken
"' '" "t", I t!lAr _,ouden om den

.t" i\.f( te ~ UUI nm n.a.a.r
'_]th 'd 8, t Helena en
" "~de op de b~p&&ide tlli'~

o

I "" Hl \ b MIl In den eersten ra.~d werd
le h. 11'"," uver de orfpachtwot heden "aold
I.~ 'oc rtlletet en de "prekor. verklaarden Zlcb
tegen meerdere belasting

I II Jun tweeden raad wed een motie Mnge
o n en In de regecnng te rtagcn waarom de
ltamant wel met vol~~n. lostruktl"s vao den
tweedell maj I' gepubhceerd geworden

'erdd be.prak de raad bet rapport van don
po.ln,cOI!wr generaal

~~~~~223&22~~~~!2£~

Ds du TOlt ende kerkkwestIe
te Grikwastad .•

Mlddel tegen phylloxera.
I ~"li" \ prn.""lle met

I \an 1, C \STLE
\ \ \f'C)! \[-'1 IJ (Bpkt).

YIFT (IlROSIEN ft

Dr :\I Hoffmnn Paarl h..eft on~ bot
9n letrltaande UIttreksel UIt een pnvaat Ecbrllven
""" bern geneht ter pubhkatle toegezonden

JolJanne.burg z8 April 18'18
\\ elUlde Ueer

Dr H "M"
Paarl

"cl 1 }eer - Ik hen zoo v"I1 uwo attentJe
" , ,tIg' n op !tel vulgende betwelk Ik roop
Ir' ""n bclaugbebbonden zal wordcll ID:de
ge<l~cll

\1 n pCrRoon zal u Zleh herinneren wanneer
,k zeg I,t Ik cell Rllnl(ehuwde ned hen van den
heer Jac lJ l'lton e I u tCIl 'IJnen bUI.e out
m""ttc

IJ tocmlhgc >m.tac l'ghcden kwam Ik 'n
het be l \"" cel ulld lel t, gen pl.) tloxora het
"elk d r ecn udl~h(Jd UItmUI t en van bet

r lt !:' lel( j dat het na "n .e,zoon ID

, 0 goud 011< schlInbaar doode plant< 0

I u~eu" t<l doen ultJ!prulten ~n nucb'
ora!.:; n het \"olg-onde SeltOen
liet nllddol wor lt toegepast In den ww ter en

tal leker veel vOHrdeohger uitkomen dan bet
ultr eJ<n van den wlingRan! en het planten ~an
Alll(nKa 'D'cIlC Ktokken dMr mlln mIddel reed.
d~n \olgendeu zomor d >et vruchten dragen
ten\'!JI het aanplanten vali nieuwe "tukken eell
'ol rll('1'\ \ fin \ Jur oog!\t geven
Kill' g 1'" het belang der boeren welhchteene

l>ew glOl( op touw .etten ton elOde mIJn IDlddel
te doen beproeven?

Hoogacl tend
• Ccd dIenst .. d,enaar

A KLAJ!SER
J ubanne.burg

I"" den Ed.kur
~[lInhccr -D. Du 101t haalde ann dat zllue

b doohng 0I0t wa. om oene pubhcko ,ergade
nng te bouden L J wIlde .Iechu. meh!,e ultge
lIeken~n ondorhandelen Docb llJn~end de
beer F BadenhoJ'lot beeft deo gebeeien kerke
raad met ds Meuer en.l D1tgenoodlgd voor
eetJe dIBputahe 0. De Vllhel1l moest er blu"en
andcn 'Ou men ...eer gor.agd bebben dat hll bang
wu" Do.ar de beer Badenhotrlt weet dat 'VR
HIEnd van dU!put.abeo boudt hedt hll de U1~

no<)(hglDg.tellli gedaqn met de t..e,w bedoehng
DO<h toen ds On T lt vern.m v"n d non .. e&'g
held van do De \ llil .. "'~toen wa. ' Jne bedoe
hllg slecbts de uItgewekenen wootmoeten 1\ u
.egt men bU wU\t DIet. van ds De Vllllen

Verder vertelde hIJ hoe ~ol hnt gebouw WlU!

en dat IS 'f'oIkompn ~ l:lr lt UI hoe groot 1 die
.mldswmkel ~'j I I J ~()d mo~ een groote
vuurhaard erin ~ u kunnen de lezers z.:Iven
,orde.len hoevele peNonen enn koorien ge
we""t zUn

Dan lelde de scbruver verder Z,ed""r elo
werkelIJke feltt'n Ik WlUl "elf ID de vergaJdl"g
en heb ook le .eM!1aglln gelezen dIe corr""t
waren M....,. dan zegt de JlCbrlJver lloe Jammer
tocb dat t !,.kens tw .. t gezoebt wordt selfs In

l1668tell)ke ... ken dnor mltlleldendo vool1ltel
hngen en In de drukpe... Neen tocb nIet alz.oo
menICIbeo dt'nkt er toch eellll mooI over no.
Ik &al DIet ontkennen dat het h:lrt van d. Du
TOIt nog bU zuo natIe 18,docb Iet tocb op wat
In do kolommen v:!.nIJ. Palrwt ....n 008 Atri
kaander ..olk lleecbreven wordt Of moeten Wil
het &00 "e~ bet la do hand DIet bet hart ?
Ik ..oor IDUkan er geen goed woord 10 "lOden
..oor ons Afrikaacder "olk dat "olk dat h" lOO
getroeteld beeft en da~ bem .00 dUllbaar ......

M.I hoopch&U1g,
0. IIwe,

G~

rION
~1Jh 1\

LIJN
'I.ULDIEi'Sf

oMBOOTMli TSClliPl'T)
IEPERH:.-r

~J w.lkchapP'} "er-
r "" ,I~d ruw... ~.ngel&nd

I Jc re n \\ oouadaj;c t.eD
~ r !I.Iullago:ende

JR ENGELAND.

",
" 'I

ti"

t .\1'd il n t 00

FI" Kll\lJt" f HR~I\Jt" -DelTeer JUl
per I ou ~er \ OLn \ flAChgewaagd \Vas onhngs UI
Welhnl(ton e' toen" J van den ap"theker den
heer Hii.enberg een botlal CbamberlalO. b06l!t
geneesmIddel kocbt 7.elde bU Oepa._rden
nacht kreet( •<,n mll1l8r Jongen. op teM de
kroep z n koel ...... wo vol .llJm dat hH nau .. e
IlIk. km J>dt'OIbalen Wil ga ..en bern eemge
do.. ""en Cbamberlaln. bOOtltgeneeomlddel die
.po..u'!f.",lIe .llJm verwJiden!en Vandaag 18 hll
lteelelDaal heter Ik gebruik dIe medicIJn -tert
<eOlgen Illd ID mlln bu ... en Ik heb tot nn toe
geen geval geZIen waarrn dl" !leen genezlDg
aanbrengt Ik bOlldl die altiJd omdal mun
vroow Dlet teYreden &ouaun ala er pn bottel
In ho.. wu, w"nt vóór wll "an die medlClln
boordeD, "erlo"u ....0 t"ee mdereo UIl kroep •
Alk,

KEP-X EN SCHOOL.

PREEKBEURTEN.

ZONDAG, 8 MEI, 1898

Groote Kt'rk -. MorgeD1l (Holland.ch). dr
~, en 8&vonda (Eagekclt), da. Steytler
Zettpont - • Morgana, WO Steytler
P.pendorp-.MofiOO8, 1030 en I&vonda,

7- unr d. Do Beer
Hanov era 1 ...1K.:rl)\)I- dlorgola en I &vonda

ds IlooUlc
Roggebui - • ATonda, eerw Knobel
N 'B =-Speciale collecte voor bet .ynodale

oproedingsfcud ..
NIeUwe Kerk B..-traat.- .Morgens, 930,

en .... onds, 630 our) da. C F J Mnller
Ned, Heref Kerk, BD1t~okaolatraatzaa)-

EngelllCbe dienaten I Morgena, 100SO, eo
• avond., 6 30, da. Bo.man
NB-Biduur DoDderd&:J1I"cmd, om 7 45
Rondeboocb -I)lorgen., 10'30. en ... "onda,

7 unr ds lJ Marcband B A
St Stepbell8 - • MorgAn. 9 30, en I avonds,

6 30 do S P Alalher6e, ,."'" Philadelp!na.
Groenepunt-aMorgel1l' 9-46 (HoUandoch)

11 15 (Engelacb). en ... nuda, 630 ore (I::n
geIoch), de E de Beer ZondagMCbool il nm

E"ang Lutb Kerk. !'\trand'·r.utL- I Mor
gen., lO ure (Hollandeeb) en .a.ouda, 630
uur (Engebob), dr lahn Zood~I, ten
2 30 ure &and navian dien.t 3 hl d. J
Aatrup.-Wood.t ",lJ; LuthencheZaal~'8II~nda,
646 (EngelscL), da. J Aatrup Zo~l,
3 nre

Ebeneaer ZendIDgkerk. Ro_Lraat -'I Mor
gens, 9 30 en • a .onda, 6 30, eerw Dreyer
Wllnberg -In de acboobaal, _t de,PGllto

ria - I MOrge08. 10 ure (HolJand.eh), en
'.. vonda, 6 30 ~ (Enpl.cb). da A J L
Hofme)T, BA
~ _ '.Korpo. (HoUandacb). eD

•.... ondo (~I.cb). d, VILa Llages
Kalkbaai - I Morgen., 1030, d. P Roox
Vr!}o Proteetaot.cbe Kerk Hoatotraat-

Avonddl8llet ten 6 30 ons:lerwerp .. Tb. neh
gl008 force. tbat made tbe Bible. eerw R
&lmforth

Proponent C Neetbhng 18 to Nleu ...oudtville
beroepen Proponenten Rudman en Kriel en
d. De Wet '!'an L:t.lDpbnrg krei". ook êeDtge
Itemmen

0. P Stofberg. B ABO van 'Bobbarg
beeft voor bet bt>roep naar Vrnheld bedaakt
en dat ala zendehng nur Mocbuh aange oomen

Eer... \ J Peplor " met alr'meene .tem
men beroepen tot I~eraar der Zlon I gemeente
aao de Pur!

De kerkbasaar op :r.1April te (.oUdlOl gebon
den br:u ht de .om van .c~~l op De kerkb3
..... op d~o :.I I.ten April te ~terk8troom gebon
den bracbt £134 op

0, en mevr A A Louw Kr bevlDden Zlcb
nOli op de plaats Acbtortang d~trikt Colesberg
Volgen. laatste berichten Wa! de gezondbeldl
toe.taod ,"n da Louw redelIJk

D. Cooradle <ao !';utberla Id zou Ol I dezer
met ZIjne e<htg8000t.o op rei. gaan naar de
Tr lilO'aal om lIJnc IiChoonoudenl te S IJI81roow
een bezoek te brengen WU weMcbcn bem
eene aangename reU!eo een gezegenden tud, an
rust toe IJ,. .00 vele laren vali ooalgt'broken
arbeId -/(akb",l<

Het gaat veel beter met de gelondheld Tan
d. Moorreeo en ruen vertrouwt dat 1111binnen
veertien dageu In vollell ...elstand tot El)ne
gemeente zal terugkeereo De dIensten wor
den tball8 waargenomeo door do Spoel. tra dIe
gruote hevredlglng geeft D. Moorreeo 18
geil Ul~d gc,,"orJen do InwndlDl(I!rede te hou
den IU ,erhand met de IDWqdlDg<an het meuw.
org~1 te Worcester De JDwtldlllg z..l waar
!lChlJnlUkop den tH.ten deler plaats VIndeo

~aar aanleldll1~ van cle trcunge opcnbarlUg
Tan oneer!ukheld en geld' en! uIJOteti ng III den
laatsten tud beeft profe"""r Hofmeyr zoo
vern~meo Wil eeo krachtIg woord gesproken
Men moet tot den wortel der ... ak Il....'n .elde
h, Bet I!; I C)f)"tqlt rt van een lJ ad bUI aan
d~n t' ( kallt <iii \.:J~chc I \ \lI cerUa~lIlh::lJ
en o\,r (h held te pred,hll eli aall dell antie
ren k III den demorahsccrenden geest "IlU dob
belil1'1 ' 'I>c<ulltle rulO te wakkereu d)or
npporten >an de IIcdtlen.cbappcn b) raec.
enz promment plaats te go, on Uet gaat lIIet
te woellen al. ecu boom k .-ade nuchten
vooltbrengt IOdICn men ,ergeet de boom be
hoorIlJk Id besnoeien D. tIJdige en ern.tlge
woorden van deo wa.ardlgen prof68S0r maakten
een diepen lodruk op zun geboor

Ds Louw VIlnHope Town nam op 24 Apnl
afsc'lCld van ziJne gemoente en ontVing een
paar a::lresseo vergeztlld van een bcUl'l! van £25

De adre ...en lUidden al. volgt -
Hope Town 24 Apnl 1898

Den woleer ... heer J 0 LOl"
booggeacbte leeraar ,eel geacbte vnend

en broeder 10 deu Heer I

Ilet " met een gemengd gnoel van treurig
held en blIjdschap dat Wli de bleronder getee
kenden kerkeraadto, oDd kerkeraada en ge
meer.tele<lco der Ncd Geref Kerk VIlnHope
10wo ueerw waar gIJ op bet punt otaat om
ouo te verlaten ""mge UItlOgen onz<lr ba.J..j1.D
b~ wiJze van een J,eocbreven adres wensclien
aa", to bIeden en zoo onvergeteluk te malten
de verboul.lDg onzeo barten tot ueerw en uwe
b·mIDde gade onze he ve vrlendID en hoogge
acbte lUoter ID den Hoer Met een ge ..oel nn
treungheld zelden WIJ ten eerste omdat het
woord .cbelden onwillekeung atri.jdt met het
gevoel vao elk hefdebe.attend hart en dat ncb
temeer laat gevoelen naarmate de perso0"80 dIe
"an elkander te scbelden bebben lJeh aan e!kan
der .crbonden gevoelen en bet geweten kan
worden door Hem die alle harten kent Wil
treuren du. bU de ged,..,bte dat wll Tan nll ..oon..
aan n zullen moeten ml886n ala vnend, leeraar
en voorbidder ID de pastorie, In onze bUllen
In onle .. ekenkalllers en 10 de eenzaamheid
"U treuren bn de gedacbte dat wu nwe on
vennoeld~ n..enga en welgemeende pred dring
..ermanIDg en bemoedlgtIlg .-an nu yoortaau
zullen moeten m_n op den kanMl bU de bOl
I.6nkerken en In de bedeotonden waarvoor WIJ
u ook nog beden wenachen toe te brengen deo
dank onze. barten met de bede dat de Heere
bet rukelnk aan u mage vergoeden Wu tren
ren ook bIJ de gedachte dat onze Tronwen en
docbt.o... van nu voortaan Enllen moeten lOU!
sen bet gezeiadJap de voorbl<iding en bet
voorbeeld van mevr 1.6uw ala een he ve, ne
denge en oblie ebrl.tlD

Ue Heere geve baar bonderd ..oud voor al
bare iJefde en voorbeeldigbeid ala van eeo
god&ahge en .tille bIllIImoeder ID het IDldden
der gemeente aan den dag gelegd. en Hp geve
baar ..ele "ele:Ja volge ....
Maar "'11 .e den, ten andere zolk. ook te

doen met een gevoel van bludscbap eD wel
ten eerste OlJldat afstand toch 0"0 bU elkander
'IJII IDden geest DIet kan scbelden want In den
Alo.ntegenwoordlge ZIJnWIJeen"ll( •én <In Im
mer lot.;emecn Ten ,ndere omdat WIJ nu
overtuIgd ZIJO van uw. opotf ....ende geWillig
beId om te gehoorzamen en ge' olg te g~.eo
aan wat ~U moondet te 'UO de roeping U"8
Heeren eo "aD een meer naar een mlnderbe
..oorrecbte plaata om olet te "preken van terug
houdeode b&nden nn zoo velo heve vneodeo
\ enolgens omdat gU <an 008 eehcldl ua buna
~ jaren alle hef en leed 10 den .trJjd dell cbns
ten. met on! duorgemaakt to bebben al. In
vrede en vriendschap met dé gemeente ala ge
meente en met den Immer vereerenden zegel
achter uw rn!; ab! met gulden lettetrI geschreven
ZUI<cr In loer en hel~ ID wandel
Dat de Heere uw groote zender n daar IU

uwo n,eu" 0 werkplaats rJJkelnk moge JegCnen
<:11 u tot een grooten zegen moge maken door
o genade le geven om met d~ ondervlDdlD~
alhIer albler aI. op o ...e eente werkplaats op
jtedaan daar des w beter te llagea ID hel ver
krIJgen van bed en zal'ibeld kan bel IUn voor
p.ke .Iel aan nwe herderlzorg toevertrouwd
De Heer ze:!ene u en de o....,n ook rukeluk In
uw bil_lUk leveo aldaar en geve n vele trouwe
vnenden En de lleer bl(Jve ook hier om zun
werk voort te &etlen waar gl) bet bebt moeten
I.ten en tot "ollen wudom te brengen, ook be'
zaad door u In de aarde gelegd eli ge"e dat
eenmaal ook nwe ....erken u ten goede mogen
volgen wanneer ook gU moogt ondervIOden de
waarbeid van bet woord dat ZllQle h.~ zaad
d"ll"n dat men zaaien .al wel al weenende
&aaien 1DO;!8lI maar voonek.". met geJlllcb
eenmaal bunne achoTen &ullen mmmelen Du
IU zoo

Met yoortdurende heIlbede noemen Wil on.,
Iie..e broeder en anater LDden Heer. Uft lief
bebbendeo In Cbn.too
(Geteehnd door Ilerk~raad en "ele leden der

1'ID"Dte.)

Hope Town 21 Apnl 1898
Aan den "eleer.. beer en Illevr Louw,

Hope ToW1l
Eer ... broeder en loster Hl den Heer,-Hler-

lDed'3 geven wll ala biduer broeden en neten
"an de Hope Towa bedestoeden, on, leedwe
sen te keDJIQJI dai 'l} onl SOD on ..enracblt
gut "erlaten, en wIJ brengen hiermedo onzen
harteh,ken dn.Dk toe aan u beiden "oor bel.anc
.telling en h<fde aan 008 bowezen sedert aw
verbluf onder ons en konnca II V'8I'zekllreDdal
wu bet allen seer diep gc"oelen

W 1) behoe.en niet te .~n W1U gU "oor 008
gew_t waart. muc de lie"e H""" "eqelde
u rijkel!Jk voor al uw arbeid en liefde en ge'e
II 1.1Iornama,u. een profeten loon dl' UI onzer
aller barte wellllCh en bade 1::0 WIJbeloven
u DIet uw krooet gedung te dnogeo op do
vleugeIen onzer gebeden ell op ooze geloof.
banden en God make u tot een grooten :egen
voor Vo.burg en geve 0 geOA<ieen kr ..ebt om
te .taan onder banier 1'&11 KODiug J O&US ala
een held en krupman

Verwondert u nIet !II. 0 de wereld baat de
Heer Jez. £"gt &u-hebben mu eer dan II
gebaat WH moeten door beproe9'lugen ton
..erdrukk Jl~en gelouterd word"" en niemand
zal _ukroond worden ten&u da~ bIJ we$tel!Jk
L",,£t gestreden Wp weten ..llen dat dit uw
motto Ja J e..us alleen
De lien Heer ge..., a nog meer Uit ZUn on

ultpldtell)ke volbeid naar den nJkdom van ZIJU
liefde en genade boven uw bidden of denkelI
en doope II bij vernieuwIDg met den Helhgen
Geest, 18 de harte wenscb nn nw gel18fde
broeden en anaters 10 den Heer J ez08, die 0
beuie Dltnmer vergeten lollen

P J FOUCHé
Voor zeI! en biduur broeders en lnaters

Ge ..raagd -Twee rondgaande ondoT"WIJr.el'II
of ooderw"ureaeo tel:!leutel.poort eo ·b.hd
JelfontelD. WIJk V......IJ~.prult dIStnkt Faure-
""11th, een rongaande ondarwuser te Wuch
bank. wUk SlilroprUlt, d .. trik& I:!mltbfieJd eet!
ondenruser "voor de ..... te "-Okucbool te Mod
derfonteln (Zaodnn"') wUk M,dden Lieben
berg"vlel dl1Jtrikt Betblebem een tweede UIl1

steht voor bet Paarlscbe G)moulum eeo
IIMlatent of uaU!tente "oor de Nlenwe Repu
bhek ochooi te Vrnheid ZAR eeu ongebuwd
gec)rtifi~rd onder ....U.er 1'oor de derde klu
pobheke ocbool te Garlea, Namakwalaad eeue
eerate lUIIWteotof &ll8loteate voor de coonrne
mentucbool te Booboff een klDdergarten on
derwIJzere. voor de goo .ernement8scbool te
Boobotf een derde .SI .tent of IUlaUltentevoor
de tweede kJWJ86pubh~ke ochooi te RIebeek
WMt een boofdollderwlJzer .oor de tweede
klaaae pubheke ochooi te Raw80nville GOJldinl

STELLENBOSCH.
Het een en ander .

Dmadag 3 Mei werd de gewone mUDlCJpaie
vergadenog DIet gebouden omdat er geen
quorum van eommllJll1Ln8aentegeowoordig wu
daar ~Iecbu. de VOOr&Itw,r cn raadolid Krlge op-
daagden Waar waren de DIeuws ledeD'

Éen week geleden <lagvaarde de beer J W
II>nC) (op I"nol 'en afgetreden ma",.traat eli
pmktlseeren<l, al. wets agent te RteUellb08ch)
dr J.acnbuK t rallqol. MaraiS rec.or van de pu
hheke 8chool :!.Ihler enmlDeel omdat ge&egde
dr ],lam I. "Un loontje een wd verdiend ~
.Iagen had gegevcn :'\adat de &aJ\kbIJna den ge
beelon dag II&IJ den gang WII3 werd .e elDdel!lk
door den mag'lIitr""t nn de band gewe&en

N u beeft de heer lIone) weder een clnele
&kbe tegen dr MaraIS m.esteld ID verband met
dez.elfda zaak "at moet men nu VIlndleo ouden
1'rIend van Jonge dames .eggen
Uude... dIe ,oor h.nne kmderen opeol Jl<

p"rtU trekkeD wanneer '11 getroft worden
moeten lO den re"el later de b,ttere vrnebten
plokkeo

De heer Goorge Hogb ... die onl ..ng. bet Ma
80Dle bowl van gebroedert! De Vllhe ... beeft
ovcrgenomell beeft &(}11boedel overgegeven
met een tekort nn bllna £ioo Iodien Ik mu
nJe~ ..erS'" d lO h~d de h...... Hoghes .leebta
beZit nn bet llia<.Dle botel voor bet korte tud
perk van &el mundeo

Zatprdag .al bet ee .. te VlCtona college voet
bal .pao tegeo de BU!hops voor den Cume
beker spolen Het I. lammer dat een van de
b fI" ,. ~" de !'ItelIenL08IICbera de Jongeheer
D.<el",t I t lel I bn nemtO un den .trlld
rl;..lllr Z III \ A. ter pi t8dll., te PlOterl"obtort! a1l1 de
u .lj n \ ~ r ~ 11'1u ('rINI" r
U k j _ le 6n Je'" ren 'f cl Jl / t r lag

tegen het Bishops collebe 'vor d~ de e I udc
Curr,e bekeni

lJe Iste en Ide beken! wen!en laatste Jur ge
wonnen door de Stellenbot!schoro DIen vcrwacbt
weder eenen harden str Jd

De mUOlcl!",le op"cbter de heer 1'Ilartl.. on
doet tbana flink 'IJn be.t nadat bn verho<>glng
vlln aalan. beeft gekregen Bra~o oom fommie
bet 's te bopen dat gIJ op dien loge-lagen weg
.ult voortgaan ------

AFDEELINGSRAAD
M,\ \......DELIJKHCHE VERGAUERINh

TegenwoordIg de beer F Herold C C en
R M (voor&llter) en de mad.ledeo Bosmao
Roux lioenngh eu Holm

De ootuien der laatate ..ergaderlOg wen!en
gele.en en goedgekeun!
Uelezen bet rapport over takwegen

KLAPII'CT~ ..-tG
Besloteo de aandacbt ..an den kn ,k "r te

vClltlgen op de drift aao dl an lere. I Ic 'a:J :le
plaata HarmonIe

B )TTELARII "E(

De aandacbt VILOdeo kontra.kteur te ve.tlgen
op dat Jod""lte van don weg tlUlllCbeoGr >ot,lel
en Wel~elegeo

IJOltEKSET \\ Et

De Jlll.pekteur vestigde de 8JUldacht v'o den
raad op de watervoor tWJJICheode Uude Stoke"'l
Hn pf te kennen dat bUeen onderbond bad
me~ den beer lj U Rooo die gewdhg was de
som vao £I Wa bn te dr&j;(elJten eInde pllpen
te koopen De m.pektenr g&f aan de band
12-dulma p'jpen t1aar te plaatsen
Besloten dat raad,hd Geenngb en de lO8pck

te'lr den beer R008 zullen ontm.eten ten eJOde
met bem te IolDderbaodelen ID zake eene andere
waterleidlDg nabIJ "lin dam

JJe IDspekteur veetigd~ de aand.cbt ....n den
raad op den staat van den weg uabU de pl... to
van den beer P R ROllx (Doornboecb) mei
dende dat gesegde weg daar zeer nl tgereden
was
Raadslid Roux gof aan de band dat bet goed

zoo "lIn IDdlen de kontrakteur "oortgmg met
bet afkappeo der Tnrkoche VIJIlCOgroeienGe
aan do Somorset 'Ude ..an de VlctOrta brug co
d.. bolte aan de eene Zijde op te vollen

Beoloten dat de secretarw aan den beer l'\eelb
bag opucbter "an M188Foeter I plaat. 1&aI
I!Chrl1,en, bem verzoekende de overhangende
takken lango den ....eg tlJJlllCbenZaadrIVIer en
Lyndook .tatte te laten aflappen

Dc aandacbt van den kootrakteor te v681.lgen
op den .teunlDuur 1&ngMdeo Suenburg weg
dut ge.egde :nuur op het punt staat vali om te
..allen

Raadslid Roox gaf ta kennen <Lotbet noo,hg
wa~ den weg t""""heo de plaatll an den heer
Gldl"On Krl!!" en Steeoanb.ug met eeo DIeuwe
laag gruIs te bedekkeo

Ue kontrakteur klaagde dal do.>r he' lelde"
van veel ...."ter Uit de riVIer door d n heer
\ braham M..ra" de weg leIdende naar.J onker.
hoek grootellJka bMchaJlid weId dIt wen! be
ve.tIgd door d~n mspekteur van "'egen

Beoloten dat de ",,~retar .. 8311 den beer \hrn
blWJ MarsU! z..1 ochrll' en bem mddcnde daL de
raad bem ..crnr t oon!el lJ II. oal hondeo voor all ..
""hade door het ater aaDj(erlCbt "0 d"t bU da
delIJk gezegd .. ater moet afkeeren

De secret:.rU! npporteerde dat hIJ tol nog toe
geen Sow antwoon! ha] ontvangeIl In zake deD
wel! naar de " Imbledoo

De aecretan. rapporteerde dat hiJ geen d ...ars
liggers '1'30 het 'paorwag departement bad ont
bodeo omdal bu ouder deo lDdruk was dat de
kontraktenr z"lk. &oudoen
.Bealoteo dat de secrelanll dadel lik 1tJ()dwara

hggeM! za) ontbieden en dat als een blijvend
verzoek te 'I n totdat het spoor .. eg-<lepartemen\
oen genoegUlne boevu<lheid ol' banden beeft

Bellol ..n dat, daar rbdJthd Fanre afweng
lO de kwestIe o'er het op ..ullen van den weg
tlJJlllCbSDbet trunspoor bIJ de cro'l5lng te Eerote
nner te laten OD.e .. taan tot de Tolpode ver
gaderiDg

Besloten dat de secrel:lrill aan den beer Fallre
hieM'BD kenoll _I geven

Verder werd beeloten dal de aeeretan. aan
djID afdee~ van de Kaapacbe afdeehng
aal..,hrjjven. hem ..~kende een antwoord op
de eomm_Cie betreffende de KUllen"IBr
~te r.enden

&a.tWid GeeriDgb rapport.rde dat hll
aJ,ecbtll _ Nader 1'ul .£lIi ..._
I*' ~ .... deJa y'_' YUI

de Laarenann8r brug bad ophangen doch dat
hU die beacbou"d bad te boog te av~ en ....
lDeu af 18 er te voel wat.et' In de nner lfeko-.
zoodat bii coene ..erdere .tappeo 10 dese .uk
beeft genomen

Bealeten genoemde zaak aan ,...wid0-
nngb o..er te laten, om de noodige l'ep&r&a."
Idea makea aooc1ra de gelegenheid &idi _-
doet

R.aadalid Geenngb rapporteerde dat bet hem
oDlDDII"I!)t.;wu tenders ..oor bet Nlpareereu YlIIl
WiehabM bOI1J en bet to1buU! \lo ~IJI Lo'"1l'
P .. te bekomen en go.f IW\ de band de ... :uk
te laten overstaao 'Qt de volgende vergedertDI.
ten einde hem In .13'" te stellen op nl"ow kA-
de.. te vragen Werd bealoten de ..uk te lateo
ove"'to13~ N' dat raad.lid o..e"nl;tb hU de yol·
~I de vergadenog moet rapportecren wat bil
Mn deze Z&lIkbeeft gedun

R.url1<hd Roax gaf te kenDen dal bU ala .....
tegeowoord~er van den :dtleeb"ll"raad ID cha
Vlctorm College raad wellICbt te bodantr..o. ell
dat hU luiks deed teil fa~enre van d80 beer
Gideon Kngc Werd "loten den bOt'l'01d_
KnJ8 aan te .tellCII ala hd 'f'an den Victoria
College-raad ID plaau \'1lIl den beer A J BOalI
die bedanki beeft en dat kenniS blervaD _,
word6'Jl gegeven aan d. aecretana nD geMIdeO
college .....d

Gelezen een hnef ..an eie Strand mUDlcapali-
tolt met betrekking tot .:ekeren "eg BeaIoMa
te melden dat de raad Inch niet "l'l8ranhroorde-
Ink boudt om den weg In kwee~le te repareerea,
maar ala eea gunol al de rud de plaata LD_
weg waaro"er geklaagd werd laten 10 orde breD-
gen. zonder op Illoe recbteIJ bevoorJeeW te -till.
Geluen een brief van doo _tarll YlIIld.

StelltD.boeacbe mUDlClpahtell, !rJaae.nde _
eene onaangename reuk te bespeuren aao d.
afdeehngo rand &nde .an de Steen~1'III

Besloten dal de &eC1"eiarwde noodljfe atappe,D
zal nemen ID termen van d. publieke gUoud.
beide akte ten emde de ergeruw !1'erwjjclerd til
krllpD

Raadaleden Hob eo Roux ga". 'kfIIUIII dat
EUbil de ..olgende 1'ergadenng cullen vooratrel-
len om eeoe beIliD,!"an Jd ID bet.t op alle
vute elgfondom te beffen e helft w&arY1IDal
.trekken tot onderboud YJUl den hoofd .... ea
de andere belft tot onderbond VBO iakwepo.

Gelezeo bnof van den afdeelinpralid VaD
Namakwaland aan de band /e"ende da& lid
gou<emement bet onderbon 1'an hoofd ......
op Zlcb ID""t nemen

Betloten blerop te antwoorden dal ct. nM
't'olkomen 'J mpatb_rt met het "oonlel,
maar zoa g&&rDe ..erd ere lOlicbunc willea
bebbeo &L.gullde de wlJae van o"erga ...
Gelezen bnef van den II6C1'6taria vali de Stel-

lenho..ache mUDlClpalitel~ la zake bellO orde
.tellen na .e!rere f,ru~eo te kennen geveilde
dat zulb reed. gedaan 18

Gelezen eeo lUit ye acbterstallige beIutiD-
gen m(f68loteo belutingen voor 1897-Bee)o.
ten op voorstel ..an raadaleden Roux en Holm,
dat de secretano alle acbtentalllge beluiiDpa
zal lOvorderen door d.. acbteratalllge beJU.
ilDIlbet.alers te dagvaardeo
Voorgelegd een rekemng van den beer B, 3.

Roome groot £U Den oecretarll werd p1ut
delelfde te betalen

Baad.hd Geermgh rapporteerde dllt bil tt
balen kaf tegen:l. Gd. per 10(}Ib bad gekocht,
Cll '10 baleo tegen 2. Gd. per 1tJ()Ib de helft
voor opZIChter ,\ ,ehabn en de andere helft
voor op' chtn II, di")

Rtu<t.hd Geennbh stelle Yerder voor dai d.
secre{arl. ....u het 'I>oor ...e~ <ler-_rtelDen' aal
lIChruven met het verlOck uf de r ... d n'et W
gehrnlk van h.t klem. u. goederen pakbllJl te
l'er!tcnvler gr"'l U! kon kriJgep ten einde bet
kaf "Idaar te bergen aa 'lleZlen dat geaeida
p.okhulll (p bet oogcnbhk lIIet III gebnuk 1&

Beslote~ dat raadahd Ge-nngh tenders al
",ra"""'n vonT bet opnchte 1 vnn een bUla ..
kamer te Waterkloof cU '.a~fontelD

\ erd~r wen! besloten dat de.e vorgadenD'
verdaagd worde tot l8den ME en dat de
.ecretan. blervan kenDl ... I lleV>en

HOOGGERECHTSHOF.
(1 oor de" """fdrfXhtfr ••~ H J CU ViUaen, _

ru.hter. BuciuInan ell JlatJodorp

DONDERDAG 5 MEI

PRO' lSION.J::ELE ROL
SA' An.I: ES 7.0SE~ t. ~ lIRE1DEn... .......

DIt w"" een aanzoek om vonnl. voor de 1lOIII
n n £ 1 ~t2 I iJ. fJd voor goede"D 'f'erkocbt ea
geleverd

\d'obat Sear!e Q C voor apphcanten ad'YOO
k:l:\t Jt nt' ,"oor 1"Cr'ftccrder

\ '""" rJ scge<en ~oor apphcanteIJ

GE'\ERALE MOTIES
lETllI! \,l' DE tlIISIlER.lAJUGt: COKlI"ELlII

~ESRKl:
Advokaat ClOY deed aanzoek om ..eriot Ga

seker vast etgendom te verkoopen..
(Jn!er toegestaao overeenkOlD&1D.gbet rapport

"&11 den mee. ter
KAn:t.I.AYE

Ad,okaat Bllehanan deed aanaOeIt om "erIof
un apphcant om bU ct1:ahe te daglYaard8ll1D _
act.e door bem te worden Ingesteld tegen agae
vrouw voor ecbtachCldinlt op grond van over-
opel

Toegestaan
~IR[) ra BIRD

Deze Wal een applicatie 1'oor Ultatel van de
zaak welke ...u voor ()(:bteebeujlOg
Toegeetaan

t'NlO!< BAlI"K I" LlKW ID.lTIE
Ad.okaat SchreIDer Q C ltelde 1'oor; (ti) be-

krachttgIDg <an bet negentiende en finale l"P"
port der hkwldatoren .an de bank en de rek.--
nmgen (b) dat de kontante b&laoa van £1I,j66
al. volgt over beacbikt wordt Nlet geYorderde
bedra~en aan den m_ter te worden betaald 0IIl
do.armedc volgens rapport te baodelen, .t_
I5&. IOd aan de hk ...ub.toren voor koateD po
maakt, £00 16.. 'Id aan bijdragen die h_
paalementen ten 'olIe betaald bebben, _
linaJe terugbet.aJj ng van £ I I6s, 9d per UIICieel
op 1614 aa"deelen £2.96[> 14& lid. mID .£'.l1U ..
3d te wordeo afgetrokken V&Daandeelea VaD
wlilea C J Voo (c) maebtlglog om alle boekea
van d. hw t. venuetJgen met verlof OlD de
boek~o door d. likWldatoren gebruikt ...
6 maanden ~r te bouden en (d) dal de baak
voigellll wet ontbondf n worde.

Het bof dond een order toe VDlp08 rapport
en pf &Uns goedkenn~ te kennen o... r de
...uze waarop de hklfldatoren hnn werk gedaaD
badden

1«)tDI L 'AN WIJl EN F P .OC1U;:
Advokaat De Waal deed aau.r.oek ow "erlef

aan de execatnce om eeo <erder bedrag op "t'V-
band op te nemen

Toeg88taan
8110l!TLE ea KOL. REt,EIRI"G

Ad"okaat Sbed deed name08 de rePerUI(
aanzoek om uitatel van deze zaalt wegena Dekte
1'&11 een der getuigen

Het bof meende dat de UalI: op deu 9deD
deBer kon dienen "n lndien de ~~ VUl
dcn kranke getuige moeht noodIg blijken te &gD,
kan de zaak nltgeotekl worden

Koeten van de.:e apphcatlc koeten ID d.. zaak
te 'IJn

De~
lM')1. ,., iJol.

cen actie .oor cchtacheidlng door
de YrOuw 1O);""""ld t<lgeo b..... n man op grond
van o.erspel

Advowt Clo8c Toor eUlCber verweerder
Ilfweztg

U blllCheldwg l.oegezULao

MIJNBERICHTEN .
[I,\) rJAA.I.LIJKSCHE \ KIl.G.AlIKRISG

JOIIA!UUnCItG a Mel-{l er LclcgraaL)--De
!Olctl [.1I. n X) I rall I .at..c1 apl") bleld heden
I ....e I .1f)......1IJluche verga I,nog 0=."., ~
tC'll: r opcratletl wareD Dltvc'Vocrd ge;IClreorle bet jaar.
lJe 1D3A'''''h''PP'J bad ""n vocrochot .. n £10,000
JIl,I....p ft41J le QrI!DCI,x\,loratle maat.ochapp'J "oor
6 maanden u,g.m " percent

IIESDEa..,os CORPOIl.ATIE
JOHA''''E8BUBG 6 Mel-{Per telegra&f)-Der

eer_te J .... rhjkllCbe vergadering van u.ndeeJboodert.
'0 Jc Ilenden.oa gecoo1'Oh<iee!dcoerpnrarle 'WeId
heden ~<houdut !Je pert! ..... nIet .e.rtClrellwoor
lIg" ct "'I!pOrI ,Ier dIrecteuren meldde dat de
politiek ... n den ~ WBa om te proapeclcerea op
llaau1ea dIe hIJ IDoptie of hDor had, op dore wJ,..,
.. erdc de plaataeD ul4tevonden ,he geen belo"eDde
opperolakte hadden eo 0l'll"!:"ven O.Iï .lecbte "'!!"D-
d >Dl De beer Hcaden100 bad ba.! _0 dc corpo-
rat", ..ersehe"i""" YTI)C J laaloeu ..... opt'" grat ..
ov"mM,hg<! aIaook S",uleland CODoeMI""- op ver-
ocbetdene van de etj?ClldoJ7>men"",bOliden<1oocde
corporatle werd be..onden da! er "':en kool --.
'f'olrif1enrle om Je "orm lD., van On :letJ..~ ikte
m....~happl)ea te .. ""roo'l;"o om desche le be-
..-erken Á&DbiedlDJIl'D WareD onl YlLDjCen"poor Jen
koop ,.an ,"uiCbeidene cler C gt"TJ Jomma maar de
....t had bet oiet 1DClJ"".hcll)k~l '" sen tepa-
woorrlll.",a lIjd un g.:..lrgklbelll .... ....ua, OD
eenl~een rlaa.rl'an &&n ti': Of"mell De raad b.d lil

oyet'Wcg1ng d~ rt)tat" 'f'1Ul eie t'1~"l!D i01D'flJt:D op
ren ",f"I1i['~D rta.t Im .. elle t.n z;IJnf"0P'Die eale tte-"
aoegaame rordenng .. ~n een ...... borJ( om ....
alge baodellOg Ic "",hl, .......111....... &luUtoeea
wan!D gemaakt wl1&l"door de ....t 0_ oIl60.6OIl
JIal te bedllk keD bebbc - DCJOIii&.
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De heer llarty waa er voor elke provraere IJ
JL-den to g< en

De heer :.t"yCl'tl stekie voor der wenk,.an der
beer Kuhler aan lA! nemen aamelll< dat de raad
.al blU' en ,,00&1. bU UI en dat drie of vIer leden
van de OOIIteluke provmcie lullen toegnoegd
worden dat wil zeggen slecht!! voor een Jaar

De heer (, Hamman secondeerde
Men vunhllgde voor 10 mmuteu ten einde de

oosteljjk« leden een kan. te geven tot eene vcr
standbou IlIlg onder uchzel,.eu te komen
Weer vergaderd zunde rapporteerden de ooste-

lnke leden clat zu overeeng .. komen Waren bet
voorstel van den heer Meye,.. aan te neme n De 4
leder zu lle I later i-' eenr conferentie van du
u:>tltd lo: HU I tenkw eker s gekozen ell de
ua nen f eeon Ion \\0 rden brrn en ses weken

D. IJu I'o t trok daarop z I I voorstel 'e. UIi:
Hut voorstel Mev~,.. werd nu alzeroeeu aau ge
nomen zoo ook bet voorstel JIl uller

Voorg""leld door de beeren Murray-Penb
dat de k we.tle 'an k wal.ificatle nn leden dee
ruds zoowel al. het opstellen van regela voor
bet congres on den raad 10 haoden van den
l..ndbou wraad zal gelaten word&D

Algemeen aangenomen
Puot ~ spoorweg afIe"ermgs tarieven werd

ingediend door den beer Van der liill <ile er op
W.."" dat er dIkWUi. afieverings tarieven be
taald moeten "orden waar g ederea r et afge
leverd werden daar de boeren de goedereu
zalven kwamen afhalen mei hunne wageDs HIJ
stelde voor eo de beer Me) er. secondeerde dat
de aandacht van but spoorw"l! departement op
dit onrecl t\aardlg 'y"teelD ieve.llgd worde

..llg.meen aangenom,n
Punt 4 de"p< n""g tarieven op scnapsn

me. t .. erd voor ~edragen door den beer' an
der n II die Teende dat de tartever te boog
waren Dal hel bleek dat de mest \ oor d per
Ion per nl Jl vervoerd .. erd lOO werd dit I UI t
gpbClrr"[ t

Punl " De spoorweIl' tariev n op vruchten
werd ingediend door den beer Harry die vo< r
stelde dat de regeermg gevraagd worde de,
vruchten tak"leven ta verminderen daar ze zeer
boog waren

De voor-artter weea cr op dat de tarleveD zeer
btllllk waren en llIet konden vermmderd w lf

den D" tane ven waren zoo laag al. men maar
met mogel Ikheuj kon veriangeT

1)e beer Hifty zelde dat bet tarief op Plln
appel. ZOf) hOOi wa. dBt ze DIet naar bfll we.
lel kon len gezooden worden

lJe, rZltter w-eCl!er op dat dit veroorzaakt
werd do r dell ~ro~ l-eu af.tand

Hel ,oo ... tel werd teruggetrokkel
\ erder we", de beer HllTly er op dat de

heer I IIu. I en Jaar (te Oost Londen) te
vlud t.g I ad tJczoell waard lOr hU weln'g nut
kor do.n

De TZII ter "".de dat deze <aak bU de re
g.erul!! tt u. beboorde en dat het congres
daar DItto ""n kon doon

Vc beer IllOlc klaa~ le 0< k over de hooge
"po<J'" e~ tar ever voural I I 10 appel. ~u
werd d .ar ~e\ olgoJ door den heer (,oulden

lJe VOOrt tLer "e"" 'erder er op dat de tre.
le n.et ~ral •• k ",de loopen wa t betanlieD
le 'p Xjf" g.n n et dan w... bel parlement en
de b",olk g weer onteneden

He be"r K hl .. dacbl dat bet beter zou we
ten h~, er de .cbeep.maatschapPlleu te ,ragen
bur nc tl c\ en te ,edagen

De teer (, ulden bad ook klacbten tegel den
I eer I lilans d.e ber wellllg wIJter gemaakt
bad

VI-COCOA
GAAT

VOORAAN.
Hugo PJ Houf i.'g
Lawren"" .B er C Uo f

ST JAMES
Auret A L4.-gcno\er:-~ \\ lo:.

Aan dell Editeur
MIlDheer -Ik wenscb door middel van uw

alomgelesen blad een of ander vendu af8lager
van de Paarl of elders die ook indien moge
lik procureu ... besigheid doen kan aan te ra
den tocb &00 spoedig mogeluk een bezigheid
v UI dien aard onder on. te komen openen
lI""r UllJuheer b I moet geen man ZIlO die de
o<o.e voor Uaal Rhod .... heeft gebogen en w.ena
nationaliteit CD ree btsge voel te bewegen EUn
door J; • d zooals men ze wel eens vindt
maar bU moet een bekwaam nahonaal Afn
kaander zun dIe onze bel&llgen bebartlgt en ODi
10 alles ter "\lde .taat

?ti lnbear .k ben overtuigd dat d.t de gezmd
he.d ~an blJDa allen a1bler •• op WUlf onde",teu
nlng d.e beer dan ook rekenen kan

Door Ol name deze. zult gIJ m I leer
phd. te

dan eens le :u-t.....J I. met drank "RILl" de tet tIdrong de L II aan te nemen Werd de bIll late"
.. en komen ene, niet goed berenden uw kon men bu.ar weer

Hoofd komtabel Hunt verldu.rde dat bIJ op \'oraneleren Dese bill zal helpen 81Ueboomgaar
den f><len April de WOOlDg van den heer Ds den sehooa te makeo
Kock glDi IOlpekteeren Eerst bad hU De beer H V J,>id[s!ooe ZGI dat hU ton
Barnie gezonden een bottel wIlD te guo.te vau de bill wao maar hU waanchuwde
koopen doch de heer De Kook Wilde die Diet tee:en o.,erbautrng Do """" was van groot be
verkoop- n Ioeo"U n811r de plaal .. glOg aBide lang en mOO8t behoorlIJk en goed OJtceplnLlt
du I eer IJ" Kock dat h I een klem v talje "lJD 10 worden Doch sulk eene 'O["t WIUI absoluut nood
I u I, I I iter zeide bIJ dat er ok een half aum zakeluk en hU "oopte da~ do bill dit Jaar door
II IJ l v3JenhU18 wao (,elu. 0 ging naar bet p;u-Iemeol &al awgenUTDell worden
I ct W te bUI, en vond aldaar de b.lf aum balf Men King no tot stemunug over met den uit-
!le, uil met "IIIJ' ,wel al. andere ledige 'aten slag dat het oorspronkel Ik voorstel aaugeno-
die wer, id scheller men werd met 27 tellen Istemmcn

Door den ho r Perold net k vam hem VOGr ANI BOl" R.1AI

of Ic I ege vaten in langen I Id ute t gebro.kt Punt I wa. no aan J( ur le Hel V rrner
w rt U H I ko met "c'{"en f er een onder VaD een landbouwraad wuardoor lo gc he I,
• tWIt! tu ... eheu de w ID in bet kleinere vaat ie en Kolome vertegenwooo"hf(d zal worden en de
die III de balf aum wa~ bM.." waarop soodauig lichaam geeonsntue e rd

D~ beer Perold Hud u de wilu met ge EILIwezen Dit punt werd door den beer C W
proefd H Kobler voorgesteld die 10 ZIJDvoorstelo a

(,etorge 1\een Dog er bjjvoegde Vat de raad uI beataan Uit li
Ot) magt8traat De beer Hunt beeft nog nooit of 12 leden dat de raad In verband met het

wlln gedronken I arlement zal werken en dat de regeenng ook
(.eturge Ja, Ik beb eenmaal wlln gedronke van de leden &al aanstelletï en.

(Uelach ) Het &al ook goed wesen zoo het congres soms
De heer Perold Heeft u met aan de wlln ge In bet OOfIteO Il"boudcn werd bet wederkeeng

roken (Oelacb ) verkeer kan met anders dan goed werken HIJ
(,elll'ge zeide dat h I ik niet er ran geroken WM van gevoelen dat elke associatie een lll"t

had Van namen van g"""h.kte person .. n naar de re
D" zaak werd op verzoek van del heer Perold geermg zal senden, die dan daaruit een raad .al

tot aanstaanden Woen.dag uitgeetold aan.tellen HIJ wee •• erder op hbt goede werl;
door den raad gedaan

De heer J N P de Yilliers (W oroeater) ge
waagde ook van het goede werk door den raad
gedaan HU wou eeh~ weteD wal lOU gedaan
worden lO distrikten wa.ar geene rruchteu
kweeke", &MOClahe8 wared

De heer F rank Muller (Oudtshoorn) I!8C()n
deerde het Too",tel K hfer

De voorartter W&ll van ;gevoelen dat de land
bouwraad door de vruchten kweeke,.. moest ce
kozen worden en dat de regeer1l1¥ dan daaru t
weer eeo 800rt van uitvoerend comité , a I kiezen
Hil we"" erop dat de boeren -"en III de vruel
ten industrie moesten werken van onderen af
men kon Illct op de regeerlng wachten om van
boven af te 'Werken Oe boeren !Doelen .blf
wat 10 bet uItgeven ., ..n h.1 oe d te zeggeo
bebben D.t beg1l1sel t"1lS de algemeene onder
.mdmg van llDd .. re landen

M en verdaagde toen '0<f Iu nel 10 he I Roval
botel gegeven door de Paarl HUel ten kweekc ..
vereenlgmg waarheen Il le afll'evaard'oden uil
genoodlgd werden

HET WORDT GEVOSDEN IN DE WONJN
UES VAS HoNDERDEN EN Dt:ll.£S

DES VAS M~-S:;(';HEN OIE xrer
Kl NSEN \~ORDES IJMGE
H \. "-LO ER ZOSDER T~

GA!L~

EXECUTEURSKAMER
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN

----I.
I ~ AA'S A 'SI I' 1':1E T i

"r I eter ~ aur e • op een bezoek aan de
I aar-I \fe zegt dat h I eeo onderboud met den
beer Jan Eekstee n hac en dat laatatgenoemde
be-d ten I eeft ZIch n et .erkl6Bhnar te stellen
\ Cr I r wordt vcrnomen dat men BU trachten
zal de t wee oude leden "Ir Pietor en de heer
J s 1>hra. L \\ \ weer te ... men te doen
luoper dech de meesten. 10 hier ten sterkste
er Ol tegen en e r hestaal grooten twufol of zulk
eeo pi ar tal gelukken

n III' II "EDEl(

D nderdag badJeo wu zeer .torml1chtlll
weder t en lo noordo" nd .rteI"Mt lo4(erk was tm
meu t nuwel k lDstaat WlUI In de straten te
wandele an wege Je.t h'olk~ I n den nacl t
begon bet te rt gellen e. den, olgenden m rgel

J eel g'CWCX !o\terke bUl dIe een gerulmt!<l
t d aanb cid Meer rege wordt verwacht
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cif! Vari w lie
van K&8.p~ a lsc
Cocoa bet b
fat;ftot'DILJA it-I f' ~ al vthcke~ en WUI
kehers In Kaal',tad voor-wden en dl"
trikt verkr". Il worden en de volgenden
hebben toegestemd hunne nameD en
eo adressen al. plaatsel Ik" agenteo te Iaten pil
oliceeren AAn. de IUd zal berhaaUeluk wor
dr n toegevoegd naardat omstandigheden ver
eisehen ter informatie van GlegeGen die om
den naam van den naasten ager t vrngen

'IAAT FIJJK.E AO~!\rtll

STR"''''D

Een behoefte

KAAPSTAD
\ p Ihoker Langeetri ..a t
J "'-n ersclweg

Bosenber C Il \fotb ker hoek
and K rtemarktsi.ra (I

Brackert E E boek vau Bree ~I Langemark t
straat

Nieuws uit de Paarl

De
SNER

:'\ UUIJDA(. ZITTIS(.
liet eongr ,hcnatte te balf '2 ure
lJe boor lJ Oloete Ol der.teunde I cl v)( rskl

r en !DQe,l Il et te veel .n I zondcrb<:dcI
lat lIloesl aan de regeenng geluter

Vruchtenk,\ eekers congres.

eo 'ande

ment
Te

De kwaal van een Dur ban
bouwmeester.

I(.tul~cn.. docb
t-I t )1: r gen men

n z I dat er ~cen hotel of
li J~ uabUbcld....... HU had meer

8eC"f)[ d~t!r Ic
!le I oor

.. OUI I eer K nge welen wIe de onder.teu
, '" (prornuter.) 'an de bill waren HU be
bouwde dat bet congre8 als eeD hebaam de bill
Il le"teur de
De heer ( ulden onde,..teunde ook de bIll
De heer PerTnllle, wees eroi-' d,t le bIlt ooie-

noodlg was on het verironwer 10 de regeartngs
k"eekerll mannen te ve,..terken ,\ erden
"' I oolle boomen geleverd dan zou men ooli
moor zorg drageD om de boornen rllet tel:llen
l e.metten

1>, Du To twee. erol dat mer de dUleua .. e ..
mf)est kort ,-.rIoele)

De 'oon.tter .eldo dat deze eene leer be
langrl ke zaak "118 en duo goed moest hespr""
ken w rden

D- Du To.t 7elde al "at bl tegeD de bill ge
I", r j had WIL' dat le ~t volmaakt wa. maar
dat W:UI voor het pnrlement om te doon 'erder
w<!es hIJ ook op het groot belang om een wet te
hebl>en om de IOvoenng 0\ er de zee van pesten
te 'erh ndereo De bill kan Ulet zoo gemaakt
W< "Ien dat ze op alle hoeren ook van toepu
'101( Will' want dan krIJgt meD een tweede brand
lI.kte wet

]'i Il: h""l wat d""'u"'l~ ,.ond blerover
plaats waann de boor K bier 0 a bij de
afgevaardisdeo van de ooatelUke proVlDC1e II&D

gemeen aange.I on en
Do heer K bIer stelde 'orIler

da de '0 retan. 'oor land bo " of lem IDd
do r bem gen m neerl 01; Iflc 0 hd 'Bn
den raad en dal de raad e"n ad •• ~erend I cbaam
zal wezer De heer R IIn er .econdterde

De I eer Muller .telde voo al. cen aroende
men dat het woor lsecrela ,. e"anger worde
lo<.. bet woord older la ..ibouw.ecr<tarl'
Hl""" bevreesd dat de ""d een poht.eke
kleur lal krIJgen

:\a eemge expl nat e doo~ len "ft tter trok
de heer Muller z In amenderl'elll lerug

Het voorstel .. erd al emecr ~l\nge omt n
De teer K hIer .telde 'oor lat I ct led

'an dell raa I f 12 zal wezeo
De I ea Dc ,.lhefM (\\ orc6!!ter) Ke JndeerI
Het getal "erd gesteld op f' Uet ,oorotcl

"erd algemeen aaogenolDen
De beer K bIer Ktelde v('or dat de raad zal be

.taan u.t leden aallge.leld door do regoofll g g
kozen Uit naallll"sten te ... ordlm 0l guwrdco
door de eroclllhel de "".OCtat e8

D. Du lOlt kon z.ch h.em ede n ct g heel
\ ereen.gel H ..."" er voor Jat de lcden d or
de \ ereer Iglngen m e~teD gekozen ,,"uroet \ I
ger" een v:u!tgetltelde ""baal gel aseerd op hd
getal vruel tboomen en w n.tokkeD en Ut t
ledental vertegenwoord.gd door de vc ... cl dl"
de vereellllnngen Ben andere w"ze 10U wezen
dat de raad.l..den door hel congr~. zullen gekowu
"orden maar 111crtegen waren ok be. war ti

lIel ooKte "as met zoo goed, erlegenwoor 1 gd
alM t et westen t.in cl t moe,." ,eraodord 111; OrdtHl

IIIJ .telde voor dal de landoollwraad zal gek
zer worden door bet congres 4 voor bet we.tcl
4 voor hel oosten eo 4 voor de wllnt eren Cl
dal de raad op d.t congres ~al gekozen worden
Hl za.de dat er <lm,tandrgbeden waren waarom
t et van t....lang was deo raad nu te kwzen

De heer Plck-t nc ze' dat er geen sche.dlng.
I In was tu.'" hen oost en _t de "emge stel
durg was de kltmatlscbe toesland"o regeo, al enl
en hU wa. an gc oelen dat dc Kolollle 10 vcr

lende vrucbtenclrkels moest verdeeld wor
der en d In moesteT afge ..... r hgdel .t de 'er
""hdlende clrkold g~lwzen w Jr len

D. Du 1 lt sl~mde t e lal u Z In voo ... tel
zal mg"' oegd w"r Icn dat de r.a I gek len , I
ge ft zIJn \ ftltd t~r vr 1141 (t'cll! Uil '" elel

De hC'ur Mallcooll 'eoond. qrde
Ile boer Muller (ludl,1 o( r _t.ll., r dat

le ledoll , .n deD land!>o '" m I n le t ",kOl .. l
zullen gekozen ,. rdc 1)< ru] ,,,,1 k-cl
c I ~rr. be.taar de u I fsc,:nu d , I ar I",
IJO duke ~ocon.t tueelde HU I t I k"eeke",
'er eel !: I gc n t Ike Vert>tDl~ Il; zd gur chtl,l
wezen op n 0 grc~ \crtuguDwoonhgcr
1'"0 r elke ~" leden

!Je t e~r De Vlihe.,. '\\ oree.t r !<0C nd 'er le
De boer PlCk.tono .tul lo 0 r de Kol reo

I vrucht nClrkel. te ,erIeelen er J lt u t clkeJI
c.rkel I leden voor del ra Id zuil gek Ze
wprden

De hcer Gulden k n r 1. In le,on nIet
Zlen waarum wun ID -.est, ert eg nw')ordlgd we
zeT en nIet PlInappel.

no Du fo.t wee. op de mocd khedelJ om
le Kolon elOelI kei. te ver I Ier \' Igens
dit beJ: n.el zouden I IUlrl e "ore,-t.r lJ een
crrkel komen hoewel z geheel Ver8( h II,n<i
wareo Van Zelden .omm.grn I.t de raad o.et.
met den wllncultuur Ic doen I 1 maar ... at oro
trent de drUIven die men ult'ocr enz

Over dIt voo'""t~1 vond.-.el zuer b.ng d,
CU ... e plaat.

De beer Pont. verklaarde l b tN gun.te an
de aanbeveimgon h eromlr~nt gedaan door d<,n
hudboowmad ¥oor een gen t 1

De heer K bIer g lf lUll de t and de aal bo
vehng 'an den .ecretarts 'oor laudbouw IUln te
nemen nl om dne leden VnD de oostel Ike
pro, mele In den ran I op te nemen en verder
den raad te laten bluven .ooal. I .8 V or nog
een Jaar

De 'ooTEltter we"", op de l>elaDgTllkheld van
de wuneultoDr Laatate par nog w"rtl ¥<)( r
wowat £_~M) 000 ID dezen oaar Trannaal uil
gevoerd HII WIlde bel lOk onder de aandacht
hrengen dat men DIet te v.... l op het psrlemen t
moest wacbten want dan zal men wll&l'1lCbUnlUk
DOS laDa kluwen wachMo

le " U~
'oor het
berneR lig

De heer Muller (OudL.h orn) secOl deerde en
OndOrKleU de bet ,oo ... t.,l zo ook de be~r
Hamruan en de ,. >orzltler die erop wee. dat de
boeren llIet In .taal waren zr.lke ko.tbare proef
nemmgeo te n ,keo derhal re moe.t de regeerlnll
helpen Il "ce8 op bet nu t an \Toegere
roefnem ngea ?Ooal- de l>enett.ng van

boomen enz
Het vo< .. lcl word algemeen aangenomen
I unt nat le landbouw raad van de nuch

len k" e kor. door de kolonie vertrou ....bare
mformatlC zul kriJgen belrekkeluk de 800rlen
vrucb len j, I ct best 0' er.enkomen met den
grond en kl mat"cJe. ,loeden 'an de verl!cb I
Ier de d"'tr her eli dal zoodaDlge mformalle
tal gel r I kt worden.o het ... men.lellen vau
eel refer u bock ten nutte van \Tuchten
I<wecker. 0 het algemee werd, oorgC1!teld
do r Jen Ier M uller en gese ondeerd door d.
Du lot ~I algemeel aangonomen
!le beerel 'tI uiter-Me) ef!! sleiden bet laatsle

pUI I '0< rol dat de landbouw raad erkend
.... rde aiR le autorltml III de kalaDle voor de
recbte benan ng vau nllcbten

I el Igo I -CU•• ,e 'HId riltat. over het onge
nef Hr >orzltllkt door de verkeerde benamIDg
al vru I t [] wa.arua Let ToorHlcl aangenomen

"er I
F Cl

k .tel
dankbare erkenmng vaD de

d e .ten lo r dell heer Lonn8bury
geo cl I door den beer Yun dcr Bill

Cl ~,_e J~rd door der heer K tier dlO 10

V ICI~D le w >orden gew"'llde vau de kostel Ike
dlC[]~tcn vu (hcII heer

1)e -tell kc leden getu odell ouk van de
g ede hun'len do r den 1 eer Loun.bur) 10 de
OOM lel ~c pro, I Cltl l cwezeu

De >orz tter zelde ook dat de heer Loun.
I urv z.ch .eer opgeofferd bad In belang van d~
vrucb tCD lt J welr t.:

,\ Igemeen en net .colamat.e aangenomon
"erder werd bt-slolen op u.tnood'glUg der

ligeva&1"d.gden het vol!:end congreo te Wor
cet<ter te .houdeD

De beer !lI uller .telde de geL>rUlkelllke motie
\ an dank aan den voon"tler voor dIe met
~ee,tdflfl aangenolFe, werd "aarna de "er
nchtlllg~n éel elOde nameo

n~ck lJ
'I

De brandzIektewet
I rre.ka

HO<Jfdweg

Ef.N B LR

rWIJ beuben een pur ZlDoen weggelaten-
RED ]
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