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IJQRISON & CO., Phln Straal,
'" ln.ruu- I'rachtize Vertoonino
...: (~0ede:'en te korne;~ inspekteereT~ .
'I :1 ~l,'<t-' \\"aat'lle [L'!.!l'll ,!e laJ.:l~te prijzen,

, ' , Ol' • t "'I'''" .. J."dl:'~(S, ~lanttJIH, Wuter-proofa,
I' ",I"'ri", ~lt'I"Jt'" Dressen, alle grootten,

[1.'. ",.,1" ~·J:<l\,rr"" Onderkleeding, Corsetten;
'! ". 1"'I1",'u\\'aar, \Volleu Tjalies, Blouses,
,i ·"Oi. (' i-l.m ire«. Kombaarzen, Flanellen. Quilts,

j'.t, 1·1,'~'>l1", Ll,'(I,I(,.lakenR, enz.
" ri' '" ,.\1 (';dicu, 3:! duim lO/\!, :~6 duim 11/9

., \ I: 1 .!',.'" ' I....
, t "(""~,,,,f:tan op alle maandelijkscho re-

.',,1 ti \\ (1I'd"r direkt aan

VISCH ·tVISCH! VISCH!
DB· za FRIKJlAN

"'T,

Voor uw Tafel en voor uw Werkvolk.
Snoek, Geelbek, Hard PI'S, Bokkoms, enz.

MOOTJES VA~ :\fA('.:!.' ,;'1_
VI .....cu, GEEI.HKK E\ <'~'_ i;,.

Atlantische Vi'sscherijen.
P.K. Bus 355, KliPsTAD.

Pakhuizen :-Tegenover Thesen's Hout Pak-
huizen in Prestwieh Straat.

KA.AP~'fA.O. DON UJ1JRtJ A.G, 12 MEI, 1898.
.. .

[
D" BZ4d fJQ"tIC~';.a d,u.m-l per -u :~, ~ _ZobIrrla,

l~g ..prij. periaar" 1 6•• pooIgeid '''-9--- tIOOI"IIit ..... u...r '

.. , " un.!,,!,.

IN MAIN STRAAT.

Gouverr;emenfs Kenniseeninr,
No. 389, 1898.

ONS PARLEMENT, 1898.

Zeldzame Kans.
----

l)uldieKe Ycrkooping
Aan de

?_I\_ ARL,
UI

ZATERDAG, den l4den Mei,
50

Groote ExtrAJette Varkens
'/ li. \, E\"I .ubliek \ crkocht worden
/ J ,.: I!,' Kr:1:Il van Mejv. IsH'
, \.\ 'c, 1',\.á.RL, Er zijn 25

Gelieve kiemeeens te vindeu de som van- shillings, en mii
daarvoor per t te zenden, na afloop der Seesie, een exemplaar
va.n" ONS PA.RLElitlENT. ltl98."

Geadresseerd aan§ , , .
§ ' , .

• Yul iu nj f iodien peT trein of te lUap"tad, 'lid indien ver post verlangd.
tVul in Ir ... ot post, ot laat oningevuld indien te Kaapstad verlangd.
I\"ul in vollen naam eo adres.

.:~ WELLINGTON.
50 rXTR \ VETTE -

~L.\'~·jlITlOSSEN. PUBLIEKE· VERKOOPING

A, LOUW,
J, S Marais & Co., Afslagers .

I"i.nl, ',' .\1"'I, 18~13.

\"AN

Departement voor Landbouw,
Kaap de Goede Hoop.
Kaapstad, 5 Mei, 1898.

Tenders voor hetkoepen va.nGlycerine.OpMaandag, den 16den Dezer,
I· .\ l. C;l'::lt,l,I !.;l'tal Ossen PubliekI.J 1\ ,,"!t,:) v.rkccht te Klanmuts
,. ' :,'J;nL'llJl' lilt Barkly' Oost

-4- TENDERS g-emerkt "Ten-jer
Prfll']ltl' O'eBou'F erven vcor het koepen van Glyce-u\... Ij 'f - rine " ;,tdlWl worden ontvangan door

den ('"ntroleur en Auditeur-Gene-
rn.il, 1\:l:1pst.ul, tot op den middn z

O , Y:LU .\1a:llluag, ij J II ni, 1~g8, voor
l' \"Ot'lliHlag-. dell lUllen dezer ..- liet kn"p("ri van omtrent drie ton
':-:)~IOfl(;:-:~S I'RECIES TE~ lOUR;:, ccwich: 'an Z1livlT Glyce.ine

Z L· zijnde ;-;llr['lll~ HUTIder"e,~t voorraad:A de ondergeteekendo .pllL!iek D I"'

dO!!D verkoepen bover;«: ;L;lOUO l' U lvccr ino i,-;gepak t in kisten
4 BOUW-ERVEN, \\;1;lI'I'<t:l ,~Cn bev.u tondo :1l'llt 11· lb. blikken (om-
een hoek Erf is, gel,,:: ':1 op deu trent I ~ galluns eik). Men kun
hock van Main CIl M,:: i a v Strate». voor (!e grLeele hoeveelheid of voor

H I' De ondergeteekenuo hl,,'ft vele :lan- eenig geu,'el!c l'rvan ~ telldprl'D .220 Extra Vette ame s. I zoeken gphad nm /,' ldt de hand tu TehneTl: .\ elto kontant. up af-
, verkoopen, dt ,l , I', il nu door deze' 1_~~e.t;)II~ bij (lit departcTIltlIlt. ,,-,

(Ij' ,\"t'rkool,i',;: I" geleg,.'nlll.'111 aan U,· II"ogstL' of rl'ni~e tender niet

V R IJ 01\ ... ., d a!lcn g"\, , ',I Inllf't h('llt te komIJn n?odzakelIJ~ te worde"l aangenomell.t\G, lo ezer, . ' .1 Ik tIl l'errlcreIJljwnuerhedt'nklrnneno1J\ aTl I " 'I' \ l'n;: IL'ze IJ 0 S II ( (e II ~
, . k! '1 Ik ' ,,;~anzo('k wOI·dcll verkn"~ell bij' den

i" \ I, \ c'll"t il(ll'!lll,k :-':pe - g-l'I,[l', -, ' ... ,11' ZU ~ nog ue eeDlgel ,I k d "
., 1. Ik" unuerO'etcl' en e

!:,," :, ,lt':I,kr:talvandt:'D "dll'I,'J'llgrOn( tevel' rJjg'rn[:'Dgs "- ,
. II ~~ I', ( ~:dlellbo"l'h" li, \'JomaaIll"te ilandels·straat. C~ARLES CURREY,

II 11 IllUI'!.;l,}llII ('rJl'II TegellJkl'rtljd zullen \'erkocht Onl!l'r-~ecrctarJs \'UOI' Lanuuoll\\',
wonkIl ~II "l'lle Varkens.

.,-::,.'..... , 1, lil I,. rlll\'el', ,\fsla~l'I"! del~\v:':~~lo~fa\~lgS;:~~~ plaats 0Jl
",., i" ',' ~IL'I. 1~~:" '

I' .'

, "

L,

\l'IJ v.m HllIlJL'l'p,'~t.
U JLl::; LO~HL\lW.

Lê VILLIERS & Cc., Afsla.gm,
I' " ,'.I·_,iI ~'.I::i.

1\.. L::NNISG EV JNG.
J, J. MALAN, Jil. I '\tfEJ."S. HOt'Df~ bel'icLtdat

. ~! U L \11TH· C '. III zIJ op 15 Mei, 18!.ltl, haar

. '. .u. ,S. &. 41., At~lIq:eI·~. Eer~tekla.s Privaat Logieshuis zal

.="'_. . ....,. ..,?.~_ AFDEELINGSRAA 0, PIKETBERG openen in " Melton House," Oranje
~_ __ _~ ~tmat, No. 1, Kaapstad. vijf minu-

ten van af hot Parlementshuis.
Brieven tot en met 15 Mei a.s.,

aan haar oud adres "Horeford
House," Buitongracht ~traat; na
Jion datulll Ornnje Straat, No, 1.

N.H.-De 'L'ram loopt voorbij het
huis. .

TEN[)ERS.

Afdeelingsraad, Barkly Oost;
KENNISGEVING,

25 EERSTEKLASSL OPRECHT-
GET~E~~E PAARDEN. 'rE~DE]{S gernrrkt "Tender voor

l'lallkenhniH," zullen woruen
ont vangen doorJen ondergotoekende
(lP of yoor ~li Mei ISUb, voor de
hUIlT "all het Plullkenhuis te Eland's
Baal.

Op Dmsdag, 17 dezer.

Z: I,! I \. "I· ~"llll:r1,' L:t),'dgdeelJe
I',e I", 11, .ti!,'11g,'dn'~";",'nl, en

,IV",:' . :' \('I"':"·I.['·llt' part'll l',l,;ale
: :1 lP, l'lll,llt'k n-rkocht
,:, 1-\1..\I'\ll"I'~ :-;1',\-
/"J ".I" ,!., ,,:I[l,hcht waar-

'r 1;\:, Il.l.! :!l l'll llt-t IS

T l'mll'r,,; mOl'ten zij Il Vaal' dl'
huur plT annum, voor een of '.drie
pl'l'n,

De huurgclden zullen mueten wor-
dell betaald in kwarta.alscbe paaie-
lI1enkn,

De Uillirder zal dl' namen van
twee pl'rSODen mOl tl'll verkrijgen,
die gL'\\ illig Zijll '11"borgen voor den
11 \iurdl'r op il' treden, f'n voor dl'
belroorlijkebetaling der HUllrgeldcn,

Dl' hoog~te of eenigE' tende!' niet
noorlzllkdijk te worden aangenomen,

Op last,
~ICO, J, VLOK.

.Secretaris,

J\ .. : !'
Schutberichten.

OPGESLOTE~ in het Schut le Karren-
kluof, iu u~ af,lcl'ling van Hope

Town. over u('n geoorloofden: tijd. (ll te
wordeu verkocht te Strijllenburg. (JP
ZaU'rt!ag, den :!lstell Mei. 11:\98,om 10 uur
'8 voorlIlid,lags, indien. niet tevoren gelost,
;,ct volg"lill vee :-1 donker ibruiulb'es-
M~rI'il', witte achterpooten,ietwat witte
haren aan begin van staart, omtrent 2
;"ren Oilt!; 1 M~rino ltam, rechtl'roor
zw:du wst,a:ll, (bt'jo.ard); t Merino Ram,
Iinkl,tuor :.tOIll]' (hejaaru),

(Opt.) KAnL RIEL,
SchutmfleHt er.

I,

~I 1\

i: \.\:-' il.\l'i'Tl.'I,f.:ISClI.
J S :JLl"cis & CO .. Afslagers.

BE"OO"""'TGD.r~ ~:.),!,_ •

~: i, \ _:" ,'1'1 l'll','('r'\ J IlttlpOIllll'r-
1.1 \. /, :'" \,'jur d" E,'rskklllc<Sl'

, '" I i'i. lo' :'Illlrray~buli.~'l' ---------
'..' '1"'1' }';':',

!' ',', C' h"glldlt'U na ..JllOi AA~GEIIOt;DE~ ~n ,het tlchut til
Welbeuacht, over i/.én veroorloofuen

tijd, en te worllen "erk()Cht op llen 21!sten
.Mei, p\~l", inuhm niet. tevoren gelost:
Een licht bruin kortkop'muil menie Ez£!,
Ilfgel..nipte mannhaar, K ,: of cl jaar oull,
IlltJrk of 1:mlllklllerk onzilthtbaar.

~t.) W, W ~VAN DER MERWE,
'i::"c':~ '. ~ Schutmee~ter,

_\(',lt'"h n~~ra:!,l Kalltoor,
l'ikPlI)t'rg, :l'; Apri', I,~',I,...,. ,"- lilt·, ~t.'t 'Iigsl'hriftcn

':, cl (J Iidl'r;..:dCl'kende
,\ \;['\:l:1 t'!jl 1· .1 \lIll aan- Assistente BenoGdig-d

ij ... 111·:I:IIUl,DT, GERMISTON, Z,A,R.
.. E word ..n y('rklJcht te Dllmplaats, in.
~ diell Iliet .:elost, op ueu 2ï.um lIlei;

:! onde lll{)f rammeu, ge:nl'rkt linkorour
z\\'alnwstaIlI't, gebralld op liukerhoorIl lil,
I Olel bugc' wol. en 1 ruet korte wuI.

);. \'. D, WALT,
&hutlliefbler.

tiALARIS, £1,,2 per llunum,

T -.-:-I-D' O'1\~Uii'{." i,l... '._' _'q

,

I '\ ['I'Lll '.vl'IES, Vll').!czeld vau
! ;. IJl'wijzell vali bekwaamheid,
! "o"d "l'dral1', lidmantsehaJ1 l'enel'
~ 0 ~ ,

l'rot ..stantsehe Kerk, en ber81d-
Willtgltl'll! c'en Aanvulilllg,~-Examen
tt- doen indien n'rei~cht, zullen tot
~.-, ~lt'l :\.1;. in~elVaeLt worden.

Kennis van .Jluziek en Zondag!l'
sch(l(,[-wcrk el'nC' aanbeyeling.

\\' l:rkZaalllhl'llell moett'u ill 't ue-
t:l(1 van Jrdi worden aauyaard .

JOZ. ~.H-DE, Schutverkooping~

n'-I1iISIONAL COU-N-CILB-AR'''K-L~Y·~E~AlSiT' 'Tl':, ';~;~"::~I'~:;;r~~~~'itM~~:\l~~: i:~~
r , \ ~~~I~'~08~;:t~:I~~!::~~~~'!~~:~~

POUND SALE. :twee halfmaan ell sneeuje achter, witte
___ : plekken ouder pl'n~, eu aan rle ked. bijrr') h,' s.,J,1nnI0f tl:,' pound Ilt P.oMlynn. '1.le af Ziltlu, bejaard; 1 zwart rijpaard •

. uil ,h,· :.>r II :'Il.l:> 11'i~)H,if not previou~ly ,kol, met geelbek. Hnker achterpoot wit,
r"le,,~.',l: I browu belUill(;,.. ~tuUlI' tail, I omtrent "ier (I) jaar .oull. '
ahout 1'1Y":!">iol.!. > ., • _ T, J, STEE~KAMP,

I li, :,H.'t~, I Schlltllletlster .
I'ollll.truastcr.

Aflleelingsraad Kantoor,
[\Al6~ I Y lin 1

JU .Al'rJ, lêl)8. UarkJy Oost, 2 M.ei, 1895.

Daml'laatd, :! :\Iei, 1~9!'.

_ ,

. \ _,t: \\ !' r I\..

HULPONDERWIJZERES BENDODlGD

(,L\ll,\(;[)).

i:

li_" I ,: il' ,:,:"Jl a['pllkatie"
.. , ": ":, :IJI'l"\'achl tot

, l· -". \·uu/, ,e ht,!rt'kk;lIg
":':':"":_i:i'l'" III IJV\'L'n-

,I, \' l'l'l"~l'htl' oI1J..r-
/~\ -',,::!\,.._: (TaIlle' ~olfa),

_,' 1:' _ja.lI·

, 'J

'.I.IWO.JIE,

L.v.,. :, - I _\ l
II" n, ~. '(Tt't a ris.
1".':-,

'~~'~.'~~.~~_?\~ "

AANGEMOEDIGD door de ondersteuning die onze uitgave van . 'rit •
. ee~ Hollandsche " Ban.arel" van de jongste Parlement. . .

aire Sessie hooft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke uitgaVE> 0.,50 LJ..anan·:, :~'IIIl}..' bA1r1ren
voor de S~ssie van 1898 uit te geven; IJ auu ru 1iII lJVlI.

De inteekenaren.. van On. Weekblad. dienen er op zuUen~publiek woráelherkocht 4 JAAR OUD,
te l~tte~ ~at de bladzijden van Ons Weekblacl gedurende t.Klapmut.t;iStation, 0 den 18den
~i~~:~~;s~~~!;~:~:~::~~:ij~~~::~:;::;;e:~~aan~ Op. J&&ndag, den:i 16den dezer, . P Wo_e_n_S_d_s,_g_, _
bewaarders v~.n de Parlementaire nummers vm- Ons W~. "" B.' DJ yIL~IERS & Oo.,' 7UIiLENboveagemeld, Ezels pu~ek worden verkocht uit de Tendu·
blad tegelijk een" Hansard lt, zullen hebben. . Ahlagers. LJ kraal Tan de Afslagen te

Daar de oplaag geregeld moet worden naar het getal der aan- Paarl lO Mei 1898., .
zoeken en velex~.bij de vorige uitgave moesten worden teleurgesteld, doe . • . , 'DI.K'a,_I·lI1r1EUBb"U.:.:-y.
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag voor de bestelling met Publ. iek...'8 .Verkooning
het aanzoek t"
Aan VAN DE SANDT DE rILLlERS & CO'I Beperkt,

KAAPSTAD.

VAN

HUISRAAD,
TE

loJolliale leemer ID Trut 'l~appIJ.~';~ .J'
~ ..1tt..
30 Eerste klasse' Ezels,

dezer.

DE Twee-en-veertigste Jaar-
lijksehe ..llgemeene Verga.

dering van Aandeelhouders zal
worden gehouden in de kantoren
der Maatschappij, No. 4, Kerk-plein,
Kaapstad.
Op Woensdag, 18 Kei. 1898,

Om 11 uur in den Voormiddag,
Ten einde "an de Uirekteuren een
Rapport over d!l zaken der Maat-
schappij tot op 31 llaart.ï898, te
ontvangen; om T,,-ee Direkteuren
te kiezen in dA plaatsen van de
heeren C. M. Bernard en E. J. Earp,
die in termen van de Trust Akteaf.
treden maar herkiesbaar zijn; en
om Twee Auditeuren te kiezen in
de plaatsen van de heeren J. ·'H.
Hablntzel en J, G. Frieslich, beide
van wie herkiesbaar zijn; en Toor

% algenieene bezigheid.
De namen Tan Kandidaten te

worden voorgesteld om de vaka~
turen in het Bestuur " te vnllen •
moeten aan den Ondergeteekende
door tw~ stemgerechtigde Aandeel·
houders in geschrifte bekend gesteld
worden op of VOOr 2 Juni.

Overeenkomstig Sectie 85 der
Trust Akte werd de volgende Al.
fabetische Lijst Tan Aandeelhouders
der Maatschappij ter informatie in
de II Gouvernements Gazette" van
den 19den 1.1. gepubliceerd.

Zij zijn in goede conditie,' in de afdeeling Hope Town geteeld en uitge-
zocht. en geschikt voor dadelijk gebruik. .

J. W. MOORREES Jun., & Co., Afslagers.
Malmesbury, 6 Meoi, 1898.

O.E onder~eteekeI1den,. !pet in-
struoties begunstlglf. \loor

Mejuffrouw J. Swanson, zal op
Zaterdag, den 14dén dezer,
ten 3 ure n.m., publiek verkoepen
aan hare woning. als boven, annex
den heer P. A. de Boock, den in-
houd van drie Slaapkamers, zooals
Dubbele en Enkele LJseren Katels
met Matl'88sen. :l Wesch- en Kleed-
tafels, Kleerkast, Commode, Ronde-
en andere Tafels, Boekrak, What-
not, 1 Jot Boeken, Stoelen, en
Keukengereedschap, waaronder 1
" Dover Stove." 1 Kombuis Tafel,
Potten, Punuen, enz .• en wat meer
zal worden aangeboden.

YAH DER SPUY, IUELIU li Co"
Afslagers.

In bet Hooggerechtsho£ der ,Kolonie, Kaap de
Goede Hoop,

Kaapstad, Donderdag,
den 5de~ Mei, 1898.

1:n ,Zake de
'C' niOD Bank in Liquidatie,
onder de Opwindings Akte van.
1868.

( )
P de Motie vap den heer

. Schreiner, Q.C., en bij het
lezen Vlln het 0do eu l~atste rapport
der Offi.ciecle LiCJuidateuren; ook
bij 't lezen der certifi~aten van den
MCO<itel: >CD de Liquidatéuren, dat
genoemd rapport zooals bevolen ter
inzage heeft opengelegd, geen oor-
zaak tegenovorstaande bewezen
:lijnde.

GFl80HTEPT LASTt.ETINO.
datgenoemd rapport worde en hier-
door 'bevestigd word,t. en dal, de
Union Bank van K~pBtad worde
en hierdoor ontbonden wordt.

Op laat van het Hof,
11. TENNAWl',

Registrateur.

Montagu Publieke School.
BENOODIGD,-Eerste ..Assis-

tont, bekwaam om School-
Higher en Matriculatie Werk op
zich te nomen. KeI1IlÏB van Hol·
landsch noodig, '.

Salaris »180 's jaars. Werkzaam-
heden te beginnen ind,ien mogelijk
op 2.~:~i, of niet later dan 10
Octo'Wr';

Applicaties met copljen van
certificaten en 'getuigschriften zul-
len worden ontv8Jlgen tot 31
MEI, dool'

J. C. TRUTER, V.D.M.,
Hon. Sec.

Montagu, 8 Mei 1898.

nMSIOK!L COUNCILBARlLY EAST
NOTICE.
Pound Sale.

TO be IIOldont of t4e ponnll, at" Tbe
, Caves," vn the ':!8t.h May. lb~18, if

~t IprevioURly released: .l;, black ox, left
ear swallowtail, half-moolJ, behind, riglt
ear two b.tf-moona, and Cll~ behind, white
,spots on the belly and dewlap off side,
ageu; 1black riding ho~, star, brown
lliouth, left himl foot whit{l, about 4 years
oill.

T J, STEENKAMP,
PoundIDa8ter.

DiTisional Council'ri Office,
l3arldy EMI, :! May. 1898.

Afdeelingsraad,Barkly Oost
~EvmG.

Zuid Afrikaansche
~a,ce&

Club.Turf

KENILVVORTH;
Op DONDERDAG," 12 Mei, 1898, en

Z ATERDAG, 14 Mei, 1898,

'l~E

Beginnende om 1"F) n.m. op beide dagen.

Retour Kaartjes van af Kaapstad, insluiteotle··Toegang wroo
Baan, 2s. 3d.

Retour Spoorweg Kaartjes van Station tusschen Wellington en
Kaapstad tegen Enkele Prijzen. .

Met betrekking tot bovenvermelde
zijn de aftredende Direkteureu be-
hoorlijk voor herkiezing genomi-
neerd geworden .

G. W. STEYTLER,
Secretaris.

Koloniale Wec ..kamer Gebouwen,
4. Kerk-plein.

7 M.ei, 1898.

De Muziek-bende van het isle King's Regiment:"
Vriendelijk afgestaan door de Kolonel en Officieren.

GRAHAM CLOETE, Secretaris.

Kanpsehe Gouvernements <poorwegeu. ,01l1..10u Lmruclerw lItOlIMnatert..-A. SPOLANDER & CO.,
GEVESTIGD 61 JAR1lN

Chronometer·, Iorologe. en IlObIatm
.IIw1wJl G__ Dta~

Gouden en Zilveren Horologet iD
Voorraad phouden.

PUBLIEK8 VAKANTJE-D-AGEN.
MEI 7Bden. 24sfen, en 80sten, 78B8.

VAN af den lilden tot den 30aten MEI inclnis, zullen Enkele en Familie
Excursion KaartJes worden. uitgereikt tUlIIICben alle StatiplI op de

Ka.apscbe, Vrij"taatsche en Indwe Lijnen (bebalve plaau.elijke in8chrijvingen op <.le
Wijnberg en Simoui!8tad lijnen) volgens de gewone termon.

Op den Becblls,naland Spoorweg zullen Eertlte, Tweede, en Derde Kl8l!ile Retour
KaArtjes worden uitgereikt (afgezien van afstand) tegen de gewone enkele reis-k08ten,
en op den Nederla,ndschen Spoorweg zullen Kaartjes tegen verminderde prijzeu
worden uitgereikt, tUAChen Midden Vaal Rivier Brug en de vool'11B&1U8teSta.ti. der
Nederlandscbe Maatschappij.

DOODBERICHTEN.
De heen· reis moet op den das der uitreiking bl-ginnen, en de terug·reie moet GESTORVEN te Plattekloof, op ~ Mei.

voltooid zijn niot later dan :JOJUNI 1898. JOHANNAWOLFF,jonpt.e engelie!de
Kaartjes zullen niet gelllig zijll in eenige ricbting per wekl'lijkscbe et'rste·klu88 dochter van wijlen den he-er H. J. Wolf!,

Snel-Treinen, jl) den ouderdom van 12 jaren en 9 maan-
P&I!sagierRzullen worllen toegelaten de reis aleehtA!op U!rugkomst U!breken. den. lliep betreurd door haar tnurende
Voor verdere bijzonderheden zie do Publioke Aanplak. biljetten, of doe aa~.lio~u~d~l"t4;.~~M~eiiD~ij6~.~~=~~- ......

bij eenig Station. . e begraCeni8 Cl' op ie pl.aata ptaat.
C. B. ELLIOTT, Algemeene Bestuurder. vindell, op Zaterdag, om 2 IltD' in den

uamiddag.

DUURTE VAN KAARTJES.

Kaapstad, !~Mei 1898.

KEN}JISGEVII~G. AAN Familie en V rienden word~ be-.
kend gemaaki dat onze geliefde

HADIB, Din~, den 26steD April, de
eeuwige rdllt is ingegaan, in den je~igen
ouderdom van 17 jaren, 4 maanden en 23
dagen.

.. Haar I18BCheMUte in Trede."
uit naalli der bodl"08fde oudel'l,

H. J. THERON.
A, M., THERON,
(Geb. LoIl.BAJlD).

Eené Algemeene Vergadering van AFRIKAAN-
DERS in Namaqualand zal gehouden worden
te Koets (Bowesdorp), op WOENSDAG, den
25sten Mei, 1898, ten einde Parlementaire
Kandidaten te benoemen, enz., ,'oor de aan-
staan<.le Electie van het Lagerhuis.

Onder voorzitterschap van <.lenBond.
Op last,

J. bTUDEH, Jr.

April 28, 1898.

AAN familie en vrienden wordt bekend
gemaakt dat het den Iieyen Heer

behaagd heeft tot zich te roepen op den
3de. Mei. m jn teederbeminde echtge-
noot STEPHANUSGBOaG DU TOI'l', in
den onderdom Tall 43'jaren en a IllluUlden,
na een smartelijk lijden nn 7 .~-.n
inflammatie. m.ij UaWeDde met" 1dM. .
eren, zijn ollden nder ftI1 75 jaren, en
nog een weeskind, om zijn onheftltelbaar
verli611te betreuren. .
Mitll dezen brelli Ik ook mijnen hane-

lijbteu en lnnigBten dank toe -.n al de
vrienden en vriendinnen dIe hem ge-
durende zijn ziekte zoo getrou", en on·
vermoeid hebben bijgestaan. De Heen
vergelde ben rijkelijk voor wat zij gedaan
hebbl-n. Ook wordt de School Commill8ie
hartelijk bed&nkt Toor W&t zij aan hem
gedaan heeft.

De bedroefde Wednwe,
S, G, IlU TOIT.

rij 6J'1ellB eld6~ ver&88ureert, 1.CII(it om onze Proe

_1J~al\1
. LEVENS

ASSOCIATIB.

VOORUITGANG VAN HST LEVt:C\lS DEPARTEMENT.
Rawsonville,
5den Mei, 1898.Jaar I' Getal Pol.....,,, I IOU-Ill I Ja:!' !.jl.""he

eindigtndc, . "tin . 1"(,11) ':(:ll 1 }'i'CIUIc:!
Decomber. Kr:\C.ht. \ .;.L,,!'>tt:t:,__· I.. !UKI),lI!>1tcn.

. lS91 1---;;;-- -:~--;2a.22J I £4,364 NIll. £2,021
: ,

lS94: U313 6)~,150 I 21,99>3 .£fJ,064 24.011

1897 I 2'r;"~._ .~.~~1~.ï!2~__ 3Q~~~J_. 2~130_:_ __ 70_,oaa__

ALGEMEENE SA~ENVA TTING.
Nieuwe LeTt"Tl~hc::igbeid \'Plt~)'I:d ~1l1 ~.'; £2.,)0.42.~ I I~...i':,.:' 1.1.1 t 'Jk~·t:(, JnlODj)lCn
Nieuwe LeVL'i~ .. l'reaUeD daa.roiJ ,.. 8.;3":.5 \ ;·..·dT"Ii t,>dWll l~t,:'lld ...
B4Dtelll'enl.\'.ld in 1897 :),._..! ~ : !:' ,,-:.~: " : ,'Ij :'-:1,

\ \ ," r.:'.-l I _ :>_-,~, F'JO,l..cn 1~'J1
~------------------------- ----------------

t.:i~L,'ll
t:,tLo.:'Ahld.

A. A... N Bla<..>dverwanten en Ir "'nde1l
wordt hie~de beken.l , aaakt

dat'het den Heer behaaid heeft ta4 mtne
7.ijde weg te neQlell, or Woenedag, d81l
4den Mei. na een kort" ziekbed Tall
slechtll , d~1l, mijn teederpllefde ~t-

in den onderdom van jaren 8 maanden
en 20 dageD, na een gelukkige echtTe"
bint{lnu van -u jareD, mij nalatende met
• kinderen om dit onhel'llt.elbaar verlit!ll
00 betreuren.

Ik wenBC.hhiermede mijn innigen dank
toe lAlf'breng~aan al de bloed ve.nv~ ,n
vrienden, ook aan l>t!. W. Mum,. Dr.
Ford voor hnnne deelneming eD &V.lt. in
dit mijn vertiee betoond. ., ',:

De Heer zelf vergelde hen. . ~

SPECIALE KENMERK:N.

1)e bedroefde wednwe"
ót:8ANNA H. JACOBS,

(geb. DeetJefa).
Har1abeellt Rivier,

Worceet.er, 7 M~i, 1~8.

:~,
../l-, ...

$I i
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ITANDIDi\TI< N 'oor het Admleaie-
~ 1 x nneu tot deze Inrtchting gl·heveu

kennis te nemen Jat 1o(emf'I,i I xameu up
DIS8DAli,:Jl MEI zal gt'bouden WOIUtn,
en dal men dadelijk aanzoek mod doen bIJ
den Ondergeteekende.

Kandidaten ook voor den speelalen
cursus, Juli-e-December VIID dit jaar, wor-
den gllvruagd dadelijk aanzoek te doen.
ZIJ moeten het MatncuJstie Examen ge-
passeerd, ..n bezig z!jn zICh voor te
bereiden voor het Tweede K.las8e Onder-
wijzers Examen

Zoodanige Kandidaten ontvangen eene
beurs Tan het Opvoedings Departement,
groot .1:30 per unnum,

J R WIlITTON, Rector

Roei md Straal, Kaapstad,
2 Mei, isss

--GEENE BED1\'ELHINO 8'tedelll ke,
1 Ml&hn.. bur.y
K~lllJéb.afd.
K~d

Ceres &t'uJl>aPl W~rcell~r
1Ulknh8ge
l- --
1 Gebrge

Korngha
Cathcart

1 CokllQel'B
l'urt }t,bzabeth
Tllinbuland
(J r\kwu.land 0
Ulirv&r!lltett

2(?)
3
1
2
2

Dr. VOLGr.N!>. A.o\"'IJTI':LL[N, Eli worden III de
Ga:tlIA van DlDedag <IAIlgekondlgd de heer
Noel J ..nnisch l!eCrewl ... oor publieke werkG
onder IroloDlaleu _'rtilarul le .uu di. heer
Henry de ISmidt ouder kolonialen -..-elana
&ullIl.ent thesauner v..n de Kolonie I.e lijn de
heer C L W Maneergb aecretal'lll TOOT
publieke .. erken te ,un en do beer C 0 Rey
nolds boofdldork T&D den IleCNlan8 TOOl'
publieke werken te IUn AI der.e II&D8bellinj811
dr.teeren vr.n if den !steD J oh La.

Wil hebben In een Yong< u I
met1~~t)(JJ omteeut Ie t )(00II1 ra.: k 'cal' rIJ~"
Slv"w .. gbt I.,) gOlI"ll.lllkd r" I" 1 • L'"
Uudtehoom .... 'Ket,."j"n \\ •• ' I "Il ~
opoommmg nu i1~f'áak un dt I ~ ...
bladen 00Ueend IotL..

In "D~wOOrd op den heddrollk op
soedheid, zei Ilr Jam"" dal I et I etn 1 n.;~
deed zich ceder Oudtoh>on,", he IJ... r~e,""",
TlOden en <kokte ben voor b unne H e:"~ ~
receptie en vootlrcUelllk dlOH lJ, r :lt
bad bem groots I. f t.ougen· \.!lId \ I'" .'.:'.'....
TIUI bet gouveru. Il "lit had I \ ,,1 .. 1 ~
OudtJ<hoorn ge'lel,1 doch hl wan.
tmgd dat elI< ~" r re de gelegc, I. I ar '''tt
landbouw wurvoor dil d ...t tikt .atl""" JO, d.o
heef" verphcht tOU "lin OOI te 4"'1 .. 'I 'I·""
dun had I '"

HU gewaagde ,.eNer van" nl h k i"",
10 zake .poorweg v"rlJllllhng Il cl II. • .:
Het .... een gbed werk ID. Ir h I....~ I t
het ee.n grooter werk o ru eeu 'I''" r~ "ktt
desla te krugem Het VOO" .. bl ~ , elll:-
scboren VlLD m .. t bet laatate dr r~ <lI 'kU I

r.elb UDT&Dg al aan verwi den k , .. ..;
Toen de heer lthod"" het 'e,",,1 I I
hem blootlegde bad bIJ de "li ,,~ I 1...~Jd::
men de telegraaf t-ot diep In bcl "'"land
moest hreDflen. Ik maakt. I el h u du dtl il
dat ala "!Jn leger ID het bun enland r k tn il.
tel"lJT"&fllJn da.v .... .nlk. ce: 'I II... ..,
..,ha .. er sou 'iln CD een geweld Feil I' I ~

de nalurellen lIOll uitoefenen '<"ral.,! up
ten d .. ~ de .EW'Qpooallen III dirt kh • It ""u~
met de be.chaafde .. ereld ","I Je, IJ

t
h

Rbodes &ag .nlk. dadeluk III Cl '" le .~....;"
II YaD Mafekmg lot "14r ~ll>hurl I"'.ncb L
en Ilfl .. erd In _r kortt Il II/J 1 <J"r t.,
hmdernl8 klaar gemaaki pit b" ft t, b 1 ,><1:
malen o ..erlH.-taald en op groul. ""I ..
dragen lot bevorde, 1111( .a k "I dU, ~~

Kolonie De .poor .. eg lO IJU tol I w, flUI .. ,

\ oJtA.."")ld t n <le h~r til Kit'. I", 'a I Lu III dl'
Ilin Lot wu.r het bmneulnll<l tiltaar I.~. b.
'" yerl ..ng"n U/I ("I''' h, i '
""rooIeJeti hjl tprookt le , ..u I r.k' ~ I 7";
lJ~ lovloed die de 110 U" Ion ko< I I ",ol lo.,
KoloDi" z.a.l Uitoefenen lal .. ",t ""no .'1<0/1
1110 en 'II II yoltoo,,1 • 'nd., dal' I d. 1\ Ion"
ter waarde TaD de t.a.ndul!blcker 11.t't III I. Il
hand bleld g ..ko., te bclob.,rr IJ, 1-.:", r I<olou.
beeft dit .. Il". IUu...1t !IJln k ~ kc, I .. r~ I allQ

hUD hOI1M.:(}~n JU etitcl J.;t hl lJ..f! l.uJl{d

IJl dCI I n lt-I IL "D ~e
it::u uaahl ~U flUUJ] "'IU t nolo:lal j IJ l til: Jtll
1tlaur lJU KOlllt l\.t 'fn I lO t::~~ 1 lt: ~ t'

poll ti le die door cel Il!< lJ<'''' I a dil, I", ""
II dt: wereld louu ur dc~t.cund wurd T tIt ~

Ju \OOflla.aWl'ltt' 1l3ukl:uht t-t~tn 'Ht lt.: '-(IIf

Jq' ~OIJTCnlt TIIl IJl u.UIKl \ ~rJ "n j t W..t
d"" hclt libod"" .alllcug"wtrkt I e ti md,
marklell der K .... pkol, me t< I~'" ,b,t
"urdt gewgd dal de uIlslag d .. I ti I ILU Gc
'JChttu UI~t W nlt:1l z r .u.J HilI" t(''''t'n
~1I11 libude. 1\ rom"ltJ hl '''!>gel ló I I: I
!leke ~ak,m d"r Kolu!" uaar lUik lt l'Ch at
pen Ull.ln,: zull.m hu'lrudcu lI."r lCl il k,ode
lueWilud JU dt: wlrdd Tau t.;t:n l)ten I f ~ ._ aa.
dlcer goaardlK1ld IUI d, I lUI o<J, IJ,
wgcDSl.aod iS !lol ti ~t:1l dlll I t:",,1Hl Ulh:" r~T
tM)On11k gt"nc Jt lUaar Wt1ll;~lU L lJ j l)i It.lt

del doeL ale L I tswrft dal IJ II cr \\ l <:LI l",r 0
!tc Z III pla.al.ll opvull~1l \\ allUI, CT 'u lu
del Jame...,n .tru jJtocLl .Iegillll deer
deel nameD Z; ID beloond ~~\\ r 1t;1I Iu.01 ,. et
nrget"n en loogm, on AI. de <uk loei '" ,/ ,
,"our den gt!W( llen UoUT gclt:"lr-:d \\ l:rd ~r mt'
alle vooroordt!t I Tan llf'h rou "erpen tn I s:ltL
keu dat "II burg"," 'I 'au I ct Ula,ullg.I, nk
10 d. "erold dat alleu .. tJkoru, t ou 0.1
",taa.nde te houd\:n ma.a.r ( b: (Jm t II U to

ltr~lden en dat "U al. "ereIdiJUrgen; u" U I.,

.te be.t wlld~u doen Jan lOU lf ó""n
nnaangenaam ge, oel.n welT lt""""n --<I I "
de pro.ro.sle, e !Jt".cbou" lUg dcr ""'L
\\ li behoJr~u :>Jl... te dOt:n OOI de proJukkn...,
dto gronu aan te m()t(hgoo gii ml ne beeren
dIe lol d n Iwopmll.lll<lilaud behoor.t gU welltot>LI
IOOveel ala g / kunt I.e hand"len nld ....8JlC door
lOge voerde artll<elen tc v~rkoopcll tn prut.!ulr:Wl
III ~ koopen tn dal UJotL Joor i t:t kl.'opvtrmogcc
VlUl de landoou'K"tH1t '('!lmt't!ld~n:ll De artJJtrt
"bmkt OItld 'I fl bUltje ulttrtkkcn el "uk"
en lUU Kil Jcn IJ op.vut!den ,IJ daD ""11It .. d br<
land 'ooru'lga,,,, OMt ulllan<L.che pol,tltl< lJ

OOU v~rho, alllle tot de twee repulheken
voon. lo: Ikt Lugclo.ud tUar naar I.forWIJI "I mei
het gJu,erncment ,pelen Wil heblxn ODttn

Cllgeu .,,,,aker \\ U Ululn onze 'ligeu Wtlt,
en doeu wat W I ve klf'I.OD m a.r na.aJïnatt! Voj

oudt::'r "Ordt:tl UJUt.::h;ll "'U onze oude mOt dt:r
hu~daod uell'eu De Toorgeetelde r lid rage
,an.l.)O l~K. tot de ~6timaeht aal lOO'" tt:ll.

ollrt e U !Jd J ond u...toel<cnen 1" "I Zleb ...
V"a JJ l", te lcpub h. kt..'1 z.ou men denktn dat
cl al tiClr allel II \fnkaonder. "OIIen m... r t!I'

warCl af.l;unwc!wgun van d" UUgenotOfl
Du I. Llll d lIollruld Ingela, den Sch. llnd-
'U • I" 0'" ,le. ItCben blo<d )hl den \ r lalt I
z 10 W" J up t't'u ultmuut(!ndeu voet maar all
w ,)\cr de I rans' Dal oprekeo dan .tn.an", op
Il' 'a"rll keu '(rund co hel dO<1t hem wer cl I 1.
luuctt'U lca;ot:1I wa.ut Lil hc(:(t dtl boogstt: a L
lllg ",or I r....ldC!:1 K, ugcr eli hoci al ...."'"
~obt.l lUt:! hem o"cr" cg ëC'-.oUJCIl PIW I Kru~t'r
l,a1 ""U pracl'llgc gelegenheid ~ctlo"I Wallt

cr Will bil de wehcrdlol,de .traf op de wNtr.
~e," tOtpule kou. bU allO • IU clgcn 'ulk eB

nuuj..'l!Cbap ....cbt beltl..,11 dU<1l ... denaren
\ wldll.ag wl1 lt I ~een Ood""boornoch, lal a'
t...j.aallng vru IU het land laten komeu [),£", til
dl n,ot bel(>tn nm all" mog~llIlre ~OO"'telieIl aan
lt 1 rJ.nlSvKal te doen 0111 de lnWuner" T"an cl t
I.. <i l,lIl"ktr t.., IxJhalld~lcn Z'ln verrad, r. ~.D
de Kulunlu I Ik bt:l"Otlp op d~It l"""ldent g'

" be&Ltw"ordt b I mot te ~tn Ik tal
Utn ""nen of wdertn dag ""I de tromp'"

Hn (u dit Ularen "uilen 1 l.-"CrtUlIDt.:) J t'[] de
Ith:" (rht dt! 8IJUt!.IBtltJ V4n d" 1rar!!\u.1)
rl.:lLt'oaardloo rccht..tn %3.1 to(:otmtUD wor

- --- 2!£_ 1
1

ldeJlllt'll beefa ~W;; A'Jl'OOt deel van
den iijd ier "eraádNlJ\tr'w4liod gewijd aan
de runderpest, Het IJl goed dat de kiezers
toonen, dat zij le daden van hunne ver-
tege[jwo~rdigers volgen en met maar
goedM:ldks alles goedJceure~, wat door hen
ie<J~ la In het geval VIW de runder-
jleirt" bad men lD lDOvemr met speciale
omstandigheden te deen, daar het dood-
schieten der beesten en het ni~ven der
kontrakten plaats vonden voordat de In·
entlnge-mlddelen ontdekt en beproefd
WVên, De boeren van Vrij burg hebben
de l,nentlDlf zelf ol'1tdekt, en hoewel lij
met gQed gevolg hnane beesten onvatbaar
maakten, werd hunne methode door geen
veedokter of QW11lter erkend Men be-
hoort Zich dus tI! verplaatsen ID den tijd
waarin de oommtseie bestond, om hare
werkzaambeden recht te beoordeeien

De aanstaande elektie werd ook bespro-
ken en de namen van verschlllende kan-
didatea werden genoemd, 0 a. ook dien
van den heer Memman Doch te Philips-
town, even al8 te Colesberg, scheen de
kandidatuur van den heer Merrlman niet
dadel~k algemeeu bijval te erlangen Er
zal ID dil Colesbergsche kieeaïdeeling
even als ID al de andere kiesafdeeltngen
van ons land. een harden strud gestre-
den worden, en veel hangt er van af of
men de rechte kaudidaten stelt Dil ge-
varen waarmede WIJ rekening te houden
hebben zIJn on:lerllnge verdeeldheld op
kleine punten, te veel persoonlijke eer.
zucht, waardoor er 801llI te vele kandida-
ten ZIch verkiesbaar stellen gebrek aan
oclaQ<gstelllng, waaruoor I19mmlgen ZIch
van de I!temoul! lawn houden en eindelijk
gebrek 1,,1D zolfrespelcten zelfstandigheid,
waardoor flOlllUltgeD Zich laton om hal, n

hunne OVtlrtUlglDg te stemmen
Ue heer Vau uer Walt uwent dat Uil

heel MerrllD 10 uwt Uit hilt parlement ge
nust kau wurc.lllll, llU tlaarlU ZlJn wIJ het
m.~t buw eeli8 Zou du hoor Merrlillan
tHd teil gese111klu kandidaat voor WIJdt'
houJ!e ZIJII' Ve heeren ~hrelneren Mol
teno kUDneu lIlet III het parltllDont ge·
miMI w nlt'D Hot IH onlllogllhJk de
\tnkl.allicl pulluek lIlgang' te doeu \111
I Il ZOI, I r I .. k\\awe \\1 1 IVIl<'ld. r" tis
I 111 I. III t I eLI

00& II VIUEIQ)8(;!U1' -Het Rbod_DagblaG
IIDtlll'oordt op du Tl'Mg waarom h .. t wet Iie"er
de fORten van Tran ...... 1 verz"lJgt "Omdat
ware Trt6DdllCh ..p gebiedt do {.. uIeO tan eeD
Tnend aan te wo&en Dat la dan &.eker de Ik>On
ran \7leJ1djl("hap die oen k3t .oor een rua ..
Iroealorl of als Rbcdel voor 1 nw., ual bodt -
Rand I' ...I

TWIIE KAlINEIl uie to Dcla:oaba&l op een
lIIeepboot .. erkteD, kre(ren tWlot G hadden
een VlUItpveobt, lDet bet pvol( dM belden III
de zee VIelen De een die Iron zwelD men ver
dronk en do andere die wct kon ' .. emmen
.. erd gered Lu.tatgenoemdo .. erd Pam!II
teerd en tot eeD boete van £ 30 Teroordeeld
DIt noemt de GtA.d F"Jd. Vrw. 'T&II Barber
ton den prus T&D moord to DelagoabuL

Sir James ~udtshoorn.
ZIJ~ l'O!tSPlLU.K

Geboorieberlcbt.

V i\~ den Heere IJl dankhaarheld ont-
vanzen op deu lOUeu J. zer, een

frltSllCbtU Zoon

(Afdeelmg CALEDON)
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-HET TamKKEN VAN TANDEN
ZONDER PIJN

GEEN CHLOROFORM

GEEN GAS
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--MARKTPRIJZEli •

COM)I.AN DAKT CORNELIUS
DKVILLIERS, van Harrl-

smtth, 0 V Staat, is aan bet
komen, en ,al publiek verkoepen
ter pi uuse,

~PMTAD

DAhllLAD LEtGEN8 -In een vOrige Uit
g."" hebben "U kennl. gegeven dr.t Wil geeD
notrue meer tullen nemen vap do onnoosel
held laagheid en godalaatenng ....n bet
Dagl kul "U vinden het tha.n. neodig dele
kenDiBgeVlog ook tot lcugtlU Uit te breiden.
De voliendc leugen die Wits desen &aD de
kaak wordt Ileeteld kan ID ycrvolg on,,,,,toord
In de kolommen van het lJagblUl/ priJken
De Volk .. km beeft zun K .... petadllChen oorres
ponde nt m Ur... Lalul kautoor !slecbt. de ua
yogel. van de RotterdalDllChe achterbuurten
kannen voorgeven Diet to; .. eten dat de heor
l!:erktlll de Kaapetad.oche oo ....... pondent VaD de
Iulk•• lcm III

'tNrEKlITAIl ~ M~I IR~H -Zat"..jag InfB
m"n hl"r ou.... l'arJumolllltk-d611 de h.,.,rco
J Jouwr! cu A i-I Ju Ple,,"ls Olll buulle klC
tere to oULmoekn Uti \ trgodcrwg' wertl Ot8
alUnd. In het IIllllllOl.ra.ll"hutoor gub JUden eU
h,,<Lt drtu uren g"duuN 1>" wult!t..l betr 1)
P "DO den Hoe,.r ww! ook l.egonwuunhg He
heer D P L Glidenhuis voorutLtr en d" bOOT

li L Dl/kwan KtlcretarIJ De geWOII" onder
werpen word.. beoproken en OtIn molle van
\ertrouwen w!lCd mut algemeene .Iemmen uil
gohracl.l Verled,m w"ek I' ocne ""hraal bilge
woonde v rg:tucrlIIg gdJOud~1J onJuT vv,rztt
tentChap 'all dell weie I he"r J W Ku,"
\ H)1 VIII h: !"il r~kCfl (JJ WI Jk, "lJZll men
Iller K IJ1l1gln~ vcrJi,;u·lla,., loll \JCTtn Men
hu ft bet lt t.c"H nl rcr flun el !(pc. rt" tt ht.;,Lbeo
( om 1I1"'"II!) vo ,r helJc wcrdt:u bt.:JJ _)OInd en
aange.kld

I ., I" f II I I I I A -Suderl I " ...)1 BntlanJe
IUce .. tl:r yl' erd \ :UI IJ{ tl dan j ( 'I ru~ "IJll tl~ JU
Wl IIcrt'i Il)~ 1. waarder he.JiUll g'1 wunJen dan
ouder hut ,oorguude J urk.dle I,e.tuur In
uu n5DoJe genuwen Ijj \:.LDIjj ,),(tot I Jaar
lUk • .1.1j 2~.!' UifJ 1",la'llIl,(un o.,t.aald "eIlik
staaude met lJ lW' ct!I1 \ lcrde van h~tg~n
C) pruil Jaarlllk.; ,ourt! rengt Dc Bnt •• he
reglcnltg ureIl"t 1l,1 lH r lO elk Jaar .!.-60 ~MJ
meer aaIl I t la~tlllg: lO l'Ue.H1K;hUn dan h(!t vr~
<")t.:T r lrk~d I opstuur Da.arlc~lIlU\Cr !'Ita.:tt dat
Jllrllk~ a..ll pt:llllart \\t.:rh:t:tl :J ter~I"l'1l
It 'IHalel .Ie It. 1.1, ~~J bu.tced "unit
I .lI h.:zt: elf cr~ \ ermddcn le lt. gl hut: bd

verwondtrJ lk lI'~ nat de bevolking' 111

t.ol de (, ertUlgIng gt k nUCJ ~ dat ze te
dCll\(Or hltvOOrrethtll d(tlulttc
'all Il t Bnt.clte Iml~ num \\.t eell

m H: lt: kam~ \ our OCIJ natlOualt UUIC of league
d ,ar gilld. op t \pru.

Of K I 'I \I I 1 ~H -1J~t , I"elld~ """lull
....erd op 4 \1,,1 Il genuntun -IJeze vergade
null' vau dell BO,(hl,e, I( Lak ('>t.llllen;ct "OMt)
I atl den A fnkruiDd.r Bond eli Boeren het! hH
mtn ,erc~ulolU~ mel leedwezen gelleD ht:h
b41nde Jat er thans t"tU Il)(>Uwe OfL: iDllii.ahe op
geneht "' onder den naam Ue Kolum"le l 'lie
aan d" Paarl en aangeZlcn ZoodaUI!(e orpnl.a
tIe bedoeld IS om de lr:rachten der Afnwnder
pari II te "rdeelcD en nadeehge gevolgen ,a!
bebl en z [) hult rieze ver,>".denu!!, de hnndel
"IIW der opnt I er, tell blerk.te "f orudat er
been de mlll.te loehotft .. 'oor loorlan'!!,e Olga

11I.atlc he.la.,t en Ztl Oetr"un delen stal te
meer umdal de prIeLle". g~teld wONen ,.,nder
de 'oorW!1nuen 'an den llond "erder wONt de
samenwerking van alle Bond.takken end,.tr,kU!
beJturen geHlLRlZd OOI te waken t&gen de 10
vloeden Hn de I UI'" "\oo11lt..,ller W Jordaao
aecoudal! I J C Jordaan

del
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o hU) 0
U I b - U I~ U

~IH GOHDON'S HEDISTIUDUTIE.
BILL

lUIODES Tlrur.:.FKAAH1
HIR GOHDO:'\ ~ redietr ibutle-btll 18 gepu-
Lliceer J en eeu ieder die met Jen inhoud
bekent! wurt.it zal t!adtllIJk llIZIIlU, Jat het
\ oor ons unwogeliJk IS deze hill aan te
uellWIl UlJtl~r deze !Jdl wordt de lande
lIJk" [,"'011,111": gehot! en al uvergegev. 11
lit J ILLacht Uer ntctlelrjlu ou ,!tt wui d"
lilt U~(.(, hllltallt ..IL \ III'; I lIJdl) het 11'''' Il
tal e\'.Oltort ,"It 1,1)1\1)1)\ het 111Ill lt Ih, IIIr!

JOt h
eigen \\ t"~ Ingl ~Iagtln

I" ( w, rk 'all Ic le ll,tr IJlIlI' CUIIIIIII"-'ilil

RIETKUIL

~ lE l l\ E IlIAKIll

7 21
Mill). ziet an~,terwul~ landtduke_parllj

Blecbtll 7 leden blJkrlJl(t, krIjgt du stede-
IIjke lf. steurmen in bf1r ~nis moer met
een goede kans \ 11\ ,I;l0M G ,laar"u Drj
'<'u \tltde ...II.1JJ; III hd ~lem"nl ZOU hllt
\ Ilt ~chl! I!vg CWlll' ',/0 r-:~uot":\lH.

HIt lt! tri Kort.· woordtIn ht't och, Hll

v III 'II ('OH/)Cl" "lll!I,1

III zIJn gelwt I hch luJul I h. huort te "or
Jell ell ~11<t _I( l hili IMfit hf'rrekklllf' tot
pw II' 1 Jl< 1,1."11" Il Hut kau l!JII, dit
etU (l( ....4,11 11<411d"l>u'llI), lUll' IJ wurdt

L
hen

E

ZATERDAG, 27 MEI,
50Eel steklas Jonge Paarden
20 <.lo ~ - <.lo Ezels

Do Kololllllle brandowijn maat·
schappij
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De I

California Siroop van Vijgen

U eli"'\) leJlII uatulIllIJk
It, .t >Jel J ka I UI I J g all zoodat

\\ ~ hltl ILIHHUg- llll" IIIUie Il \eLl.I\ukl
worJeu

h. \ \[ ,1 \lj \\ li It IIf

I gc,,[ eJeU wel cell nieUW IIJ-,Lall J~
bledel Jkp !JUrlO len z il ZIch h,,[ hC81nlt

van Je rt' 11"lllUU ~ lUIIlUlI"SH !J( rJllO'len
0111 de b",taao le kler;afuecltngcll hUD
I, lell!ul k L10eu lih uJ, n én toch gaal
'If GOHDU\ h"eo tn \erJuei! h.'lajJ:lLacl
maar aau Jen anJjJrell kaul Joet h~
\ Id Jl IJ. 0o,! :lIJ U t ~ e ltlueu behoud ..n
I n le Jd ,!-"tad kl IJlf I .le le 1 J kt I drilJ

k ceu .tl ru UJ
VE \\ uRcr;"l tJ.R~CHH Idl::~.u DEE
-ll.l dele kll,tfdltllll!; \\uruen
Hr,mdlllLlgtU _, lJI lakt (li i CllrtoM
I uluagl..t I.np.;ell l Il II I eli (I) h. t

gl ueclre \ III HvlJl I tbvll cl lt thans

"ecr"tans
Bon I
?Ii ~ de

dat o~ hIj. 'I!"t dil h ile nationale pohtlek
van Onze Jan oerckcobaar acLt al. de .eDlge
nl .rel lk~ polit ek (IT O!l'" n ..honalttelt al.
Ilull'wd""h or rekcn<l \f IkalUlder• td bewaren
ell I I" polttlole met I"'tr< kb, g tot de nal urlge
.taren voor de eenl~e huudt dIe ID .ta.t I. d"
d, nk .. ra wolken van ,erraati cn ourluo Uit ZUid
'\(rlka te IJOOU veri" I/IlCn dRn .. li meu wtl
VUf\t.AIlII dill 'U" '!le'. I nu en a!tlld ,al zllU DIU

'u, r dw pohtlá II g I 19 t~ doen VlOden lIt bet
parJemorrt fin dat 11 [ "tt rD -,;tectl!l gogc\en Zll

wONen nl. bil mochr ,ekot"" lVord<;r lan den
kan van den 'wlltell \fnkaan.wr Jlt doze dag<n
van kR(l1tahszne mlll 'Jnalrl>llllc ) ng .. ru tU
VIIIlI delnke ge=dhcl 1 tcglipo, er ouze brocJcr.
III tlo ",vuohektn , rJt I ct wo. rd I rogreo
tllt!f :)corulkt om ITloar 0 t dOCH \ltlJUlI aUl ho
gln~ekn wt\t\r hl' EIeu r:; t mee kan vt:rt:orugun
eli worden lie Afrlklllu Ier kracht..,n 'crJoeld cu
'éh""rln~f!n ...~roor7.aakt dw w,,1 te OetreUtf Il Z I"
IOlmr hct onv.rmljdell k gm-oIl( Zilll 'an d le In
vloeden d,~ hl/ zal trad ton lp 1I."tr Idon Er z I"
te veel • Yerlcl.,urruar nctj08 In Ollze lagon eu
hIJ 8chM.rt ..lel. 'l'an del CCI.ten dag af - b I de
port'l van tI"n heer H fruevr (Il ~:ln hen die Cc
r~drten der Oe.taande republIeken 1;] 7.1I,j
\f,.,1rn woo., h, n te urkellnen en d,e zullen
tflchl~1I er \"0("" t~ zor~en uat zu uk ,,1I1~

\;.IIlgaalJ 1" ue I, ,I, u "le !-,ulilltk IJl
I ,olt 11IJ ~I"H ,lJ!! Jl vel,.:-tJtlrlllgUIJ t zijne
t lIflClN", lIlaar rt •.JR 1ll,z'Jn 1\lItwoor I he
II IUIIt lt hl tie h,alldzlekh'\\d

·De N G Kerk van Natal
lIet dUt too" genol'gen elders Je DutU

lell\llllc:'\ ( h.Clk"1I1:'\ltltelullJ
teert Il Il\\qlt uJ'Il'U 1111 IltlllgJ

,bt UZI I~l~". ook 1111 t bellll"Ht.11 Ii~

\ulguu "at er door dt"" zlIMtel kerkeu 10

de lW illf Ataten 'Ill ZlIlIl \fnka getlaan
\Iordt rot \u )rzlttf'r '\enl gekozen de
Wplper\\ uarde het'r ~fOl nl\ , LU \\ eeneu
Uok werd eeDe D1~U\" gemeeute In Zulu
land hiJ do kerk lDr;ellJfd daar Zululand
sedert Je Jongste 8~ nodale vergadermg bIJ
Natal lo gevoegu WIJ wenschen aan de
:-; G Kei k 'an :'\atal alle vool'I!poed en
Zegon toe op haar" crk

LO't1l
)Ioi )u ht
De ma
h..,h ,
tane b
cnkteu
cDderd,
gUIte .... ,
dene \
~traat.lr'
1l16t b.

Tl LHAGII I ~lEl - '" U I In dank naar nn
bier tt. kunnen melden dat wil ..,dort bel begIn
van Aprd hearlllke regens hebben gehad en
onze boeren kunnen naar hartelu.t ploegen en
Z I llin dan ook fiuk. hugonuen Daarmede 'ok
l!". cr lil OBM dorp groo t: vsrltet.eTlng guda.an d .. r
JHZu DlUnJClpahtt!l~ledeu dIU 'OOT one 8cboou
dnuk"ater PUIlen 'ilO d" WItzenberg be!Jt.en
d cu Icg,;en III hel dorp en binnenkort zal elk
erf IIlet mllJ.kn. Il~J gallona waler of meer per
dag voorzien wurden W .... rlUk deze wa. een
lang gevo"lde beboefte Bravo mODlClpahl.elts
leden u Il uugCJIlach' <al U nog er Toor d:mken
Klem Jan cu u root Jan "aren ook hedeu vOor
dell magl.8traat eerstgenoemde had gelrlaagd
dat IJ' oot Jan hom Il3ngomud eli ZIJII Irluedtren
had !lCRCbeurd doch b~t wa. IllUt vau gelaarl,!
ken Illlrd KI"m Jan bad !)JMr g&!Cbnkt "Ilol
het Yonu .. vao het h"f 'It"" dat ~,root Jau om
excun; moe.t vragen aan KI"m Jan -Corr ..
p?ru}.ent

Tl

GEMENGD NIEUWS
DI RF." HS -lIcclen en Zat. rda!! zlliren er
race. z te Keil lworth Hduur ka.nJCo

'all af .t.atIOU. tu,..ehen "ellmgtvlJ dl Paarl
tegun .. nkaj" l"lIZCD

fin 'I () 'n' F r II \I rElIES1 hedt d"
Jlantlo l.llllhn dok wee; voor Jt:; ~om 'an
1.1) 71 gek bt ter"lIl Ue oul".,,"eolfJg 'Iln
tell .tuk grund nab U bd kast-cul £1 ()~ti ko.lte

\ l Hf ( I bO dagt.:u werden twoe koewo be
hooreudl: uw J~n huer 1:.: ]II Iland du.! IU zIJn
kma I te \ llu\O wood. oab I KlDl1Wllham.town
• tolluen I Jur dull hhksom getroffen ell godood

S lt J DH' 1'11\F.\\ kl liT heeft te l\lotlSclbaal
dUld"lllk t., kcnnen gegeveH dat hll .. eb voor
l"""g'e verkl""ltaar zal siellen zoo"l. reed. In
('eu H.r,Uh~T tcl~l!IraUl 10 onze vor4(u uIt-gave
\ermuld

Zf I I \l I I -Du ,orlgen Zondag pleegde
erll \Wt:IIUl ~dH': neger JJl dell trunk te SU
rnc~et ()vlit zelf, lO rd duur za h 111 7. ,n cel op
t" IU"lgen lnet etU hAud, Il c1ke< II I gl orulhc OUi
z/[n bruek 'a.,t te hu uden
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Het soort dat all~s v rfstof IS,
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<Carter

Brilliant!
Duurzaam!
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'l Is gemakkelijk met
DIAMOND DYES
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HOOGGERECHTSHOF
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CI\IEU Z\KI::\

\\ ()E~~lJ \l, II ~1I::1

[ e ~e leJen
partIJ

1 TEMUt:U.:'iD E:\ (,RIK\\AL~SDOOI:;T
krlJgtln ell!: 'fen lid erbij zoodat de Btede--
lijke part~ Jau uok tWee stemmen zal
mnnen.

10. DI> C~IVBRSITlUT &al een parle-

De heer Van der Walt L W \
te PllUlpstown.

\\ Ij pu lJ! ICtleren III een andere kolom
een volledig ,erslag 'au eene pu.bhekec
vergadSrlng die ue heer 1 J van der
Walt J..,W.V. to Philipewwn met Z:lJntl

r;~ nl Jil
i;' I uI r\"\.::....JJng\auJ(:fK)m

\ liJ .i...... ,. ~~ 1J I Gall • 'an de koopsc tIa t \ an
OtJi t!Jgundu u t-tt i )~rval nr ad

\d'okaat Ur"Lam (mcl ad okaal ~I3.hk<w)
voor eu~cher

.Advowt Buchauan (md ad,okaat Clo..,)
voor verweerder

De getwgeDll! werd gede'''! cJllk vt:rlwQrd
.. aarna de zr.ak wtgcstekl werd tol I ï d~c:r
D~ Terdusdc he~hg!,

,.,
'f

H / \ \ \ , \
1 I I' 11 I ~I \
jj J- :-" L ~ Jl..\.1 lf r \\ , l cl

A.u.l< ... .u



TELEGRAMMEN
~

tIDeS ~udtshOOln.
I II "lI'R<\.AK

[lleuur taqrammml)

HET ULTI.M..lTUlI A.L~ MA.NILLA

VER!\ rERKINOhN VQOR ADMIRAAL
DEWEY

k ~" OE"I UH I VERW \CIIT

HET WETSONTWERP

ACHTTIEN LIWB.N1IEER.

l~
OFFIOIEXLE KENNISGEVINGQHUT BELASTING

zeer onstuimig weder OORLOG. • qJn ven liil "oor het LagerbuLi! t~...
l!5 EIk wannel!Jk persoon van ..pile. ..neer

dom, WleD. BaaIIl voor d6II lijd op de regUlt.ratte
IlI't V&D gepromoveerden .UI Dlhnakeode de con
1'OCaUe nA de ge.egde unu"emtelt, w hehal...e
eenige atem welke hll !!"rech4gd mocht 'Iln oa
te brengen Uit oorzalre van '!JOO regtetrntle &L.
eeD kie..,... In eeDlge k .... afdeehng IIW""blJgd
wezen te .temm ..n ID de electie "an een g.k_
I~ penooon te worden geko_' om In de
wetgevende vergadeflng te dieeen alti eene ver
tegenwoordlger van soodanige umvenut<>lt
mitsdat geeD zoodanig peesoen aid a gerech
tied w "'''.en ten.u hU een geboren of gena
tur:Wseen1e onderdaan UI van bare majesteIt
de kODlllglD en '"!Jn naam gepl&f..~t beeft dIJ
ge~ ~.ter Toor ten mlllot<o....". maand ..n
VÓ Jr den datum waarop 10o,hOlge elektie be-
paald III en woouacbtlg UI op den datum van._aung of teelcenlDg VIUl bet .temhnefJe
W&&rral1 hierna re.., aemuit wordt binnen
de kolome, en mItt! verder dat geen persecu
&Idu. rerechtisd zal WeHll die Diet wel bU bet
hoefd Ja, of veroordeeld w ,ew_ zuu en
pttrUt werd "oor boog-rerraa4 moord ver
knochtl.og die&taI, bednlr meln~ oL-f .. lsi
telt, of eeDlp van de overtrecllnge1t. ~r
eeD penoon ~ceerd wordt van gere-
guotreerd te worden ala eeu kiezer ID paNemeu
tLire eleJrties teru:U bIJ een vt'f" pardon zal
laebbeu 8ntftD8eD "oor bet doel van dCH
MCtie w de datum waarop de naa
van eemre }l8I'aOOU op bet regl.ter
geplaattt ~rd den utum "'II&~U om de gradu
.tie ceremome waarop de graad puhliek aan
wodanlfl'e pennon gNObonken werd Uit kra.cbt.e
wa&rV&B zood.mpn naam op bet paegde l'eglS
ter V8l'llChUnt

26 De 'VlOe-kaoaelier van de gezegde UDIver
.. telt zal de stemopnemer weaen voor loodaDlge
WIl Yenlteit en al te werk ~u volgent de
wIJze Toorg8llChreYen door de wet voor bet
prag van ltemol;luemers bU elektie.. .oor de
wetgeyende YlIfladenng mits dat het bof
guoemd ID oec'le ..cht.-cu veertig van de Con
&tito tie Ordonnantie Yoor de nomllUltlB "au
kandidaten ID zoodanlfl' gOl8C!llkte pu.al8 w
gebouden worden te Kaapstad, ala de regeenug
zal mogen bepalen

ClaDIluie :1.7 Lepaalt tusscheu ...dke ureu de
otemmlDlr AI pluto bebbeR

Ulausule 27 geeft aan den Vice kallioeher
macht de .templ .... lBen te bepalen cu de -tem
opnemers le benoemen 10 zIJne .h.e%lfI'beid zal
de pro nee kallBeher der UOlV8rsitelt die macbt
bebbea

Ulausule .! I De k,eze ... van e"n lId voor de
gezegde UDnenntelt InlJeo gerechtigd El,n.n
plaat. \&n persooullJk tegenwoordIg '" ZI,n om
eeOlg ,mdere Kiezer of k,eze .. der ge<"ide Um

"en!l te Il bevoegd om de dedo.rall. hleroeven.
genoemd te maken te nOmIneereD < m tcn blAl
neu beboo\C bU de l\t ..mh1l8 hu!!n. stembrlefJ.'
In te leveren Ie<ler zood.<nIg .tembrlefjil ... 1
een datum moeten hebbeu door den .temmende
kiezer Inge<uld Ila den datum vl'n keor '"g'"nng
door deu stemopnemer., 'an deu .temaag en
moet den naam be atteD van den .l<sod,<l¥t Toof
Wien men stemt Ramen m8t den nUm van <leu
Kle..,1 dIe bet 'temhnofJe moet Inle' ereu

(lauoule 10 bevat v"rdere ",.trukt,es "iU
gaande dt1 w lze van stemrnen OR le dcdarat c tt.
worden afgelegd d )()r den kIeL r ,he namen" eeI
a,ndcr een Ktembnef)c Inlevert

Clausulu 11 ma.:r.kt oorll<"'no." f bet ol
Jt!.,taercn tegen "t~rnIlJcn

(luusule i) I~ de w.traf lalHsult VO( r val rt.:
dedarv.ue of bedrog I II teil 'llUlg

(Iau.ule ~ I gedl iliad I aan de ur Hrs I I

regulatIes te maken \ ) r le Uit VOer r g do I J t
gedeelte dezer" et

llausule ~~ mukt T orz en r g d:tt de " t Of
omk()( per" bU deze elektie. nr kracht zal, Jr

('I

PORT ELIZABETIl 11 MEI - (Reuter)-
Sedert Maandag heerechte alhier zeer on.tulmlg
weder een sterk n )Ord oosten .. md Wallit 'er
geaeld Yan rogenbuWln (".t"ron werd eenige op-
gewondenheid voroorualct onder le booten ID

de baA, Men rapporteerde dut t .. ee v:t.nrthlr.en
op Il ~{aanda:t Kaap St l ""1Cl" VI orb , ge~a.u
waren en 8ct)"rt Hog n ret ~ v 1.JJ til veruemen
wt'rtl nc l1ct'phfMtCIlIIII lf Uit mt lt'llOf
het , )o(,.j, .... 111 ee r 1 t I Jlr t
koorden tt;rn~ eo h- r l!"l

I en Beide I lo /{, ( , I de I I
((lil/It die ~ra.and~l1J. II UU1.Jl'Iten \t::rtlth.k\:r
werden opgebouden en gisteravond 11''' de
T. ,ntaJ/ " Cll"u, DOlf In de baal de RiI"la i ! ,"".
WlUl 10 deu morgen vertrokken naar ~[o ... elbaai
De Jl r die Ma lOdag ulldda~ 0111I uur' un
OOllt Londeu yertrok arn veerde heden morgen
alhier Geen of heel 11'< uIIg werk" erd .... n tie
hoofdeu gedaan Men verwacht dat beseha
digde acbepen zullen uankoraen
bedaart

L "'Jl' I :MIl -:-., het zoegevec'lt zond
1 lmi: 1li Dewey een ultuuatuQI I UI .1l~1II111l
'rel!lell le de .II,d te eullen InmuarJ""rbll h I 'II
tie bntterjjen opbouden met schieten Er lI'<rJ
geboor Il"iev e n aan bet ultunatUID,

Du heer Loog de vlootllooretariB der Veree
uigde ~taten beeft uDgckortdJgd dat de re
geermg onmiddellIJk troepen &Ill sjWden om ad
mll"...u Dewey to .", ...Lurken en dat 500 nmn
gereed ZlIn san f rancieco dade lOk te verlaten

('"rucbtell 'lin III omloop ID vel'!lChilJende
deelen dat men had hocren sehieten op de kust
van Hayti op Zatedagavoud Dit duidt aan
dat bet 8pnanllCh Kaap Vorde ~er a~
voorbj] gegaan I.
liet word I gemeld dat een sterke "paanllObe

krul""r het c\menkaa"i4Cho oorlogwocblP JIQ'"9
",cr I achtervolgd beert w ....ruit blukt dat de
vloten elkander beginnen te uaderen ea dat
meu een geveelit kan v<)rwacbten
,Het ~pa IDlIChe cort •• ml beden de werk-
zaamboden afhandelen en dan verd ':lon teo
einde de rcgeorJllg "CD "lie hand te laten deu
oorlog te b".tleren

ParlementaIre Blauwt>oeken

\

o VER ZEE SC H.

Een wreede aanranding
DlRBA'< 10 ~I~(Re~lcr) Een

handlet die .... roordeell WIUl tot I:; Jarell dwang
arbeid maakt., h"IWeluk "on .tuk ,zer schurp
V()(lf een ge .lIgon en Btak daarmede vroeg In
Jcn fil r n )p wroede WIJze eeu mOOt) '{evan
~ lel Icr I" t hart 11 J verwollde ook twee
:tlurclJt'l1i \If Lc.:hterlol v ur hH l~jprllu~lagell en

Hnekmd werd lJu ~ew nJe lo"ndld h ,J Zllll
vn~nd kWiilt.! CCmalM:t 1 ur 1u aanmer.lung to
makuu dH li In dOll trvnk: z u ~ ef\ I:U

OA:-iKlH TU(,f:-iG AAN
D~ Wj,;\

llELDHH'TIGF HPA~J AARDEN

\lJMlR \. \.L

Paf H I A Jl '[El -lludenworgen werd ID

Jen cel <t e laad het ravpor! van het comité
tange.tdd ( TI onderzoek te doen naar deu toe
sland van het 1ll"hllerle kalOp IlVét'wogen Een
ht>flJg deb~ vond plaat. ov?, deft gow8dhelda
toestand VIUl bilt kamp Wlllkll<llleug geerltl
.eerd word Aan het ",.lJ .. Yan de morgen &lt
hng werd diJ raad Yurdaagd tot V rtJdagWlorgen

PRE[ )lilA III :'!1E1-In den "nrt~ mad
werd de vernieu" lOg Villi bet Ultlovefl'!Bs, trak
taat met de K.... pk'Hon Il! uitgélromell "OtIJ' een
par \ IOrI,aallde met du gNJndbc!4utány wet,
werd l,IO~ l><;lI.loten dat de he!fl,1ltu!& qp een erf
mul ~el>Ouwen or ~ K's per Jailr za] we...,n op
een hulve erf .. et gelJouw6n Iár. op eetl opeo
erf nt "edoelte :r~ een erf 5. Ingeoloteu erf
of rgedeeltu daarvlrD I Jj! De wet werd voor de
tweede maal gel<WlD &II dv tw,eede [derde']
le.mg bepaald op den )flden Met
Iu deu tweeden raad on'-toud lien groote d_

81~over memr fie .. \erzOtlkendedl!\ de J'IIIId elkeo
dag met gebed geopend OD gealotQD ~ worden
Ten slotte werd een comité aafu!~ld om d.
~k ID 0\ anrogutg te nemen Ë.>De memon"1
vragende dllt het woOrd bona !kIe .. I ultse"
acbrapt worden Uit de boeken VIUIde ~ en
deu uitvoerenden rand. tengevolge 'lril:arfu be-
ambten de ... t overschrijden en met gtIIltr&ft
worden op grond dat Il! bona jid» bandelden wdka sa Ibea~ Uit de veldkor
"erd ver" orpclI ' t e.... IIOIIIlJ'l'4rD lW 1 Koeberg DO 2,

H~berg Palen en RieiyJeI, D Urhan .. ille
Togerberg In de fiskale .fdeel~ van de Kaap
sameu met de veldkornetachapC::lhanlr:
rrvier Paardenberg Achter RH! teel eli
Honingbaai In de fisIt..Je afdeelUlg lrlalm6~kl

(") Ce...," welke zal lbettun Uit de e
afdeelllJgen Ce..... en TuIbqb

(c) (Dloudale welke &al belitaan Uit de Iia
kale afdeehngtln UnIOndale en KUylma
(d.) HumaDlldorp ...elke aal bettaac UIt de

fit4le afdIMhng HuDl&lYdorp
(e) Jansenville welke uI_taan nit de fialtaIe

afc!.eebng JanlMlD"ille IIm&ll met de yeldkor
nettchappen Voor BavlflUJak!oof HanleJ en In
B.maan.JdooL, ID de fiskale afdéciling Willow
more
(f )Komgba welke zal bestaan UIt de fiskale af

deelingKomgba, I!8men met veldlr:orne&8Chappe.
DU. 5 b en i van de tiskale afdeellog Oost Lon
den ea veldkornetacbappen nu. 10 II 12 en 13
vaD de fiskale afdeeIlDg Kingwilham. TQwn

(g) Uatbcart welke zal bestaan nlt de fill
kale afdoolingen l.thearl en 8tnlterhelm

(h ) M,ddelbur ti "e Ir:e zal bestaan Uit de fiskale
afdO<'lIng \lIddelburg, samen merde veldkornet
schappen, an :-iteyu.burg Srakrl Vier en KtrUd
pOOl't In de lUkale aJdeeling Steyn. burg

( ) Pne.ka welke zal bestaan Dlt de fiskale af
deallngen Pn""ka cn Keubanlt

C lau"nl". ~ en 4 bepalen Wie de .temopue
mer. zullen zIJn cu waar de nomIlIahes plaat.
zullen bebbeu

;) \ oor de doeleIn len van kle.mg vnu [<.><len
'ran het parlement ml de kle"~fdecllDg van
I>wollendam be.taan Uit de hskale afdoo lIlIl'en
~W elJeudaOl on It lbertllOu de kle. .... fdeellllg'
vau ( raafT Remet .11 b<:ll!:tlln Uit de ti,kale af
dtj(>lm~eu ( raaff Rcmet Murray.burl; eu Ab, r
deen d~ kIC..atdeehng 'an ItlcbOlond zal be
_ta tO Ilt dc til!kalc u.fdoehI1g'eu ltlChmond
Bnt.t wn In Hopeto ....n de klesafdeelll'l! vau
Beaufort West .al be.taan UIt de fiskale afdee
hngen lieaufort \\ est en Prlll. Alherl ""roeu
met de ,eldkorn~t.cbappeu \\ I110wmore
Sc!. or,teer I < r~ eli Zootendals, ICi ID <le .. fdue
hnlC( \\ lIJ om re de kleMfdoehug <an \Ibarlle
zal I..staan Uit de ti.kale afdc",IIng'en Alhsllle
BatllU ... t el Alexaud<na de .tad Grahamll8tad
ullge.loten de klosafdeclmg 'lUl Cradock zal
he. taan Dlt de ti.kale afdeehngell 'an Cradvck
el I arKa de kl8safdeollng VJin ColeMborg zal
I "1 lal uit de ti.ka.l~ Ifdc'6hugen van Uoleoberg
IIau "er el PhilIpstowIl de klCsafdoehng vau
Mafck lig zal bestann Uit de ti&kale afdeelwg VaR
'[afekmg-

Ul.u,ul I ma.kt \ oorZlenmg voor het ol'
, lIe I Jur klel"r" ).I<;n van d. veranderd. kIe.
afd(;dln~t"1

UI~u.ule bepaalt )Oder welke k",>prov neleS
t' )I r ho< gert Ul~ elekt ~ ti clttnJ n lt.: rlleuwc
k I safdcc~j( n lullen ,all,n

Cl us lIe R III lakt voorzltmLl1o llt dl \\ Ijt met
I etr. Irk" il tot de twee Jaart, koel e rc",.tratl.

kwzer. \ ..n toepa""lOg lal Z I I ljl dezd
Il I Il \\ I.,; kh.;~afJucI Dt'let

(llu"l I faalt d"t cl k cl ,,11.lon , I
( pl(e,t. Id I dIen gelner t lt d€
J Ulrl hehe reg",trat ,

Het webontwerp "om l'oonleDlng te
maken voor de bOJterO Y'Irtegenwoordiging
rau het volk ID _t parlement' II ge
publ 00{ rd ea wu gayen bedeu den inhoed ~r
kort terug

Cln81l1o I z.oo".w der Con.hlutle Ordon
nantre der wet DO 3 van 1865 der wet no 14
van I8H der wet~ 181'&01814 der wet no
:JO Yan 1878 CD VIllI ewIge andere .et die ID
8trIJd 18 lIlet de bop~gen van dese ...et wordt
Illlts duo berroepen

..D.&Ji:1. L
ILlJt(~STr.l-! DIG \ All NIEUWE IlIESAYD&nIlllIIIs
~1l.eerII!TllJJ(;"1f: UK un. BESTAANIli:

KlEilAt I>EELlliGEN
2 De I'olgende nieuwe kl-'deeli.npn wor

den w...d_n geoooailtuewd ea &u1180 leder
lI'er-:Migd zon ~D ~oordiger ID bet
~ ...ki_ Y_ a1le~tip par1e-
menten

"I \11:-41111\ IH 1"11 H« FlJEELTE
1 IJK, v.ix O} KUL .'iIE

NATAL
HET TOLVERBOND

DrRlI"''' 10 M .. - (Rroter) _ De II r
cury ulldenteunt den ueer fi 8C'Omi~ In "Unu ge
voelen. dat het IlIgerbUI. Ulet het toh erbond
beboorde aan te !,'aan ton Ier een direct beroep
te doen op bet land en ,oegt er bIJ dat ..,Ik eene
vcreeOJg-tnH met oen OOnZI}Jlgo atf'aire moet
we ze II waardoor ecu rgc ~ulk.tjrplnntt'f8 thee
kwueke11l en boereu be,uordeeld worden ten
ko,'c • an de groots; meelderheld der sa men
lel lDo

BIH .Alt IILI "RIE KAMP

Ilut wordt

Twee dokters getrouwd

LONDEN 9 Mil -Pre,"dent McKlDley heeft
gevraagd ID een boodBcbal' '!t8D het rongl'''. om
een molle nn dalikfl<iTátgmg aall adnuraal
Dewey voor tIJn tTloruf ID het lIelanl!' Van recbt
wulke trIOmf .mde bIJ eeu doeltreffeude .tap
uader naar den vred" w... Het cougres bOleft
een motto van dank unaniem aangenomen

Vo Amc"kanen getUIgen van de groot~ hdJ
haftlgheld der SpanJa.uden In het gevecbt te
Manilla liet ~f"""1< he ,I, "ctlIp maakte
een wan hop ge pogHl .....om oaa~C. het r«!hlp vali

Dewey t~ koUl 11 mallr word turug'l!o
.13.(6u d >or een doodtlUk \ uur eU Will brand
gC<ilagon op ! woe plaatSUIl

Vrijstaatsche Volksraad.
rH ui ( Ir!Jr'- 1 CI4 J

BrOF.\HOs'n:!\ lU ~!E -De caad .... doo
geheele" d~!! be~lg mtJt de 0\ etw-eS'Jn!l 'an de
.poorw"t.,*,hul j du mee.t" .... n"'mken waren
nutteloos horhalcD Mell hoeit "DB DI.,t ge
.t md

UI! Hlh, \~f N ZOEKI" DE ~PAN
J \ \HO~ ~

H In l' \LING VA:'\ S( III LO

llttllH:-i :-iA\ltUlB\
Bl Dl> "1r.1' 11 'II -Ilcd,morgeobe

.loot de MUII de Kaaf"'Chc f( ~CeTlllg kelIm. te
ge,en dal ,!.:lW (}\JU ,ub<lt",ll zal WQl'den In
I H~ van de "P' or" eg .cI uldORANJE VRIJSTAAT

Transv lubche "taatssecretaris
~ch tp

\\ OLSELEY
, 1\

DE BRANDZIEKTEWET
Tt L~LIJKE REGENS \!p I~I'

l

\ .

~)t!r 0 'ol. 0Ji

OV rt 0 f n
lloc \\"",10 nc ~ Yood "" I laat. met nog hét.ere

VO( r tz eh( n u.I it J \ mt!t hd vcrmakn t.."CO

Io&Dvtlll~ llClUI:LI m~1 eolle ~lIt,,~o nil 3l&Nll
~r..

_[lU \~:-;E"Bll (;
-{I" I" ~r )-~:u:kt, Ir
em an I' 1~&lmJJI ~~. li l Nt t H 1

heo j I.umru J2, r, I n llt",p' I;; v. H
('ID,berl!" 'Sa. ( f lo, • KOI~ht I>..l18 ,,,.
KlI\l(ht Centrau. li, Go, "I""" Jh llilndlotlle ns
II. 6d Rob 11"'" Dan ond! I • Heidelberg!! Ba 6d
" ..1 .burYl 66a \ Ilcana Ba od V~ Deepe lS. 9d
vi ett Bwdepoort Deep, i5 6d \\ It .o.p..a 6t 3d

\ • Hl EiS",' I' 1. ft

In I!: G El!: I I

2~ lu alle toelr:om8~1(Je parlementelI AI de
IWYeJ'l1ielt 'ValI de Kaap de G90d.lloop g.

\ JU"Q \ l -tun WInd
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Gehuwd, Onderwijzer
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dist. Pot-

chefstroom. ZAR.

SALARIS, de inkomsten der
school, gewaarborgd op min-

8ten~ £ 15 per maand. met vrije
wonmg.

Applicaties zullen door den on-
dergeteekende ingewacht worden
tot den l5den Juni.

Applicanton moeten in bezit ~ijn
van lIlde klasse Onderwijzers acto
Z.A.R., of O.V.S., of K.K. Geen
aanvallings examen af te leggen.

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

Potchefstroom,
Aprilo, 1898.

Hoordonderrijle~ BenoodJgd.

VOOR de 3de Klasse Gemengde
Jongans en Meisjes School te

Helderberg. Salaris £90 per an-
num, met vrije kost en inwoning.
Eene grondige kennis van de
Hollandscho taal eene vereischte,
zoowel als bekwaamheid om leer-
. hngen voor- 4et "School Higher"
-Universiteit8'Examen voor te be-
reiden. Werkzaamheden te be-
ginnen, indien eenigszins mogelijk.
na de Winter vacantie, in Juli, &.s.

Verdere bijzonderheden te be-
komen van de tegenwoordige
Hoofdonderwijieresse, Jongejuf.
KArn: NEETBLIN", of den, Onder-
geteekende.

Aanzoeken met copieen van ~e-
tuigschriftcn van bekwaamhetd,
enz., zullen ont vangen worden tot
op den 25sten Mei, door

J. WYNAND L. HOFMEYR,
Hon. Sec. van het Bestuur,

Helderberg,
Somerset West.

Groot

Stoom Hu1smenbelea Yenwdlgers.

: I ::;(1' I""

8oliBd8 Koloniool-p'emookle Essebenhouten 8Iaa/Jkam~, Bef. ï (At"JUor.bo,cD s.-trHrd),
£9 :' 16 : ,O 'i

! BELOQNING I!
Per 8.S. Tintagel Castlo r Per S.S. Tintagel Castle!

, ''''',

'I

Taf UH RiIIga uir HIIaIUIrg D t7L--Il .£8 t71
ft Pnttrla £4 IL 8d.--aJ8 ti

DffiEKT van do Fabrikanten ontvangen, 30 Kisten Winter Kleeder-
waren, zooaJs :-Mans en Kinderen Klaargemaakte Kleederen.

.Man8 ~ Kinderen Waterproof Jassen, Melton Cloths, Lin()leu~s,
Mans. Juifrouws en Kinderen Stevela en Schoenen, Hemden, Boordjes,
Dassen, Hoeden. Zokken, Frokken, Onderbroeken, enz.

Ook een goede sorteering Snijders Stoffen, meteen voornaam Snijder,
om alle klanten satisfactie te geven. :.

Drestoffen, Flanellen, Flaneletten in soorten; Chitzen, Borduursel,
ew.; V rou wen en Kinder Kousen, en veel meer andere Artikelen die in de
lijn vim Kleederen knnnen gebruikt worden.

Daar deze Goederen direkt van de Fabrikanten naar don onderge-
teekende zijn gezonden, heeft hij niet meer noodig om-het Publiek en
zijne Begunstigers de groote onkosten van den Kaapseben Koop~an
te laten betalen. . Een bezoek. zal aangenaam zijn en zekere voldoemug
geven. wft.!' . ,_, '

Soh.ne.d.er,.::J:».
!;IltECTE INvo~:RDERS,

Hoek van Gymnasium en Main Straten,
PAARL.

__ •• ál}.
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

8POORWEGMAATSOHAPPIJ.~

D. 1. &; Co. richten de aandaelit ol' liet feit dut alle nrtikelen fioo,..IHm vorvnllrdigd door de iKdJ'leM
Gouvememenls Spoorwegen worden vervoerd tegen .,"20··Jp~rcent minder dan In/e~
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groet voordeel a:l.~ 0111.(1 vole klanten d?Dr het gansche ~,a~4,,~e~ doet
bwme Orden in onze handen te plant,« 1, deze groote vermindering verzekeren, \JaWtlve.verzekm:c;l t~ ~~......'·t' ,{._. .- - :

GOED EN VERTROUWBAAR !iHUISRAAo' ":.

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

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21ul;lr naar Pretoria.GEMAAK'l' VAN .'1,, .

Hout Goed Uit.gedroogd in de Kol(jnieJ~i

ONDERWIJS.
lroopen' u-gon lageren prij ze dan ingevoerde Artikelen "an Inferieure kwaliteit, ~lt/"kan C'tJ._
enorm Voorraad Tep:jtfn, LJcoleems,Eedsledrn. Ctcdrt&·;d, BebzDgs~~n. PoreelflD rn Gld.tm, Elrctrcplaat 81l1li

aooW~'
II ft "

Dagelijksche personendienst van Durban (N
naar Johannesburg, Pretoria en andere \ plaats
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.APPLIC ATIES voor de betrek-

king van Assistentie) aan de
Nit'II we Republieke-~c~ool te Vrij-
heid, zullen door den ondergetee-
kende ontvangen worden tot :31
dezer.

Sollieitauten moeten overll'ggen
dl' noodige bewijzen \'(111 bekwaam-
heid, goed zedelijk gc(1ra~, en lid-
maatschap t't1wr Protestantscho
Kerk, ,'1I ~. willi z zijn het bij du
Wet verL"l.'ellto aanvllillni!~-exam{'n
O? buitenlau. lschc cl'rtllikatcll te
doen.

Het salaris is £<)n per annum, met
£411 toclaze voor logies. Billijke
reiskostou worden , na l"enja.ardien~t,
.. erg-oed. Wor kzaatnheden te be-
giurJl'n 1 Juli e.k.

á. B. 'Yo VA~ ~IEKERK.
Hoofdonderwijzvr

Vrijheid, ::! Mei, 18')8. .

_. Gcfllustrccr.l C;Jt:;Ing:J~ en Prije lijst g'0l'ost vrij op ~~r"'~~'1

Vertoon kamers : Lanqemarkt Straat Fabriek ~,.m Pakhuis: BarrlhtC-en
~aa,psta,d... -,\I', '

HOOFD-ONDERWIJZER
BENOOD[(;D, voor de Twee le Klas

I'uhlivke School te R,,'\T!<Onyille
((;:,,,,I;n;,, dl~ ook aan't hoofd zal staan
va u 't (3.r..n!lllg'll..partem(·nt. Vereischten :
kt'lInl,; vnu de l lol land ...-he en En~elsche
talen , rn ""rt ifi"aten var: Lid mantscha p dur
Ned ('<,ref. K,·rk, al-ook van bekwaam-
helLl ,'1\ g'N"I Zl,lellJk trl~!ml!.

Sabn~ li ,-),11 ou \Tl.Je w(llliIl~.

.\l'pltkatll·" 1I1:;,·\Va<_·ht \"I) .. r «f LJP I ~
'--:---~ __._. JUllL

Ik "\I'l'Lbnt niak.: meJ.lln!4" (,r IJlj
"t werk \\l'll:-odlt te Lt'~Hll1l'n 111 Juli (lf
Ot.'lo~l{'r.

... :. . J ,\. :'>L\LIIEltHE, Y.lnl:
~~~-~ \ ,",rzllt..r S("[,'''',ll"m.

.
; ri,~,. Hi~:'00 DIG n,
I",;E~Dprdo A~,;i~tent() (of ARsis-.' < I tent) \'oor ne ~de Klas Publieke

, ~;r School t,~ Hip),eek West. ~alaris
"It! £~U. Werk tea'lnvaarden in .Juli,

! e.k. L\I'P'I~ati('g mot gdllig>!chriften
. , ! vaJl1 ht:kwal1\[lllhoi,1C'n

cl
goed 7.edelitkt·1 ge ra:.; 7.\1 en wor C'u 1U';e~acu

:'.,'.','.: , tot :2,:; uezer d~~ J. II n-; 0,
11011. :::iee.

Riebeek We~t, \ Ml'i, H\!"~.
',,; ~------_.- -----

i
I·

I
./ L,4

/

Bij .T. Il. !lE nrS"Y, te Pretoria
ell AmstcnlllITI j:-; H'I~('lte\"ell :

AFRIKANERS EN NEDfJRLANDERS
l;ij 11,:'''Il tIlt vPN.I,rf'iding van

kt·n n::" ~l-_ln:;:taJl(ll\

ZUID-AFRI~.A

C. B. SPRUYT.
rir::,'.',>\·, 'I t,," \'()n~-,Jt"']f' \' III l]f·t ·'T.-\:\I..
r'j IS i I~" : ,: 1 .. -1"011,) ,'Tl Ih·,-nrdf"'r:rJl.!' van
h··t l{ ..::..t,·I-1 J, .,i, \'"I:,.'I:u1 :l\ dl' l;"'''rf'n,
r,·;,,,I,::,·k, Tl " .• 11 Z"id A.(nl.a, "pJ.;criclJt
Jan1ur:. 1 , .. ,:

PRIJS 4s.

Pou,* No. 14.-~-----Te--f/uur of Te Koop
: -2i: (1 ~_f "-:' TE {)!'! ·""t~~-ft"rr:t·'

poat-ERVI Lt:"E.

Kookkachels.

BRANDEN HOUT

OF

Woodhead,

1~1_id·· \. 'II '~l;IoLHl .;(, I o,·kh l!ld":.lrt'n in
Zlli·!·.\f:·:~-l t ... ·{tt II'Il'k t'! bt'ko!Dt'o [('gen
lJ-. JVPI1:~··il.\·:' I.· ,'t· J"

DE BEROEMDE BOLINDER

ROOKRAC. ELS.
PRIJZEN VAN

£4 lOa.

PUT PIJ PEN en VLEESCH SCHOTELS.--
Plant & Co.,

St.GeorJt.'. en Strand Straten TI, e.

KAA. •• TAD. h.J,

PAARL_
, ---

KENNIS GEVIN G
DE Ondergeteekende wenscht aan het

Publiek van de Paarl en elders be-
kend te maken dat hij een TIMMER-
MANS BEZIGH,EID heeft geopend.

Alle werk aan hem toevertrouwd zal
met 8tiptheic.l en netheid worden uitge-
voerd. .

N'" LET OP HET- ADRES:

D. J. DU TOIT,
N8&lt Roy&} Hotel, PliRL.

BENOODIGD.

EEN onderwijzeres op een Boeren-
plaats in het Distrikt, be-

kwaam om onderwijs in Hollandsch,
En~lsch, Muziek en Handwerk aan
4 kinderen te geven.
, ~Salaris £40 per annum and vrije
logies.

Applicatiën zullen door den onder-
geteekende ingewacht worden totafa OOsten Mei.
'Werkzaamheden na de Juni

vacantie te beginnen.

P. v. d. WESTHUIZEN.
Secretaris.

P.O. Jonkerwater.
Dist. Prieska,

14den April, 1898.

GERARD GENIS,
P.O. Garies.

tJr.E"~";l s.,....) r;"I: '.1
" PPLIKATIEN voor boyengc- JjAS~I.\~ j'.l ' .li.\: :'

.OL~ melde betrekkingen zullen ~ .J"!il
door den Ondergeteekende ontmn- GehUIll

gen worden, niet later dan den ~~~ ~V - ,.

30sten Mei. M.nsta&nde. . Juni

.Applikanten moeten in beLit zijn EClJ Vhn de )'1;",1 ..,·) ,.. .:,
t' l'f d booten ui ~OCTl1A.\ll··i\IS "./ .:c· ,'..r

van ge wgsc In ten van goe en H~IBCHG, kOI·t 'la ..:. 11.:".•.. 1".': n"
zedelijk gedrag. Certifikaat van ~(' MRilstoomlN0.e:J
Lidmaatschap eener Protestantsche RETOLïtKAAlnJI:< 111"rSi ':i ..\S:J
Kerk, en van Onderwijzers Certifi- ;rangha.a.r voor Z". :\1,.",,·1,: .. ' .. :.:,,,
k 3d Kl reikt teilen f'eu \'~rrr.!U!f'rjj'l! Li!l -' 'r"; ·t<.t
aat, e asse Z.A.R. of een daar- op den Ilobookll 1''''''''''':'''.;-. . .

mede gelijkstaande. Behoudens R~;TOI;HK.U.I{l"')LS 1,"'" li \'.: \)
aanvulling&-examon te maken. l&llK' de KCST ","o,d," l. 1:""'.\..:" . "~e

Salaris, Onderwijzer £12 lu". en terui{t'Ci~ biliuell fill" :.I:•.··.,."i. i": .j" i ,~

O d .Jf t;,e CMtio .M ..... u,·L:'i'I'·J ,..··1 :J. -c'>: .
n erwijzeressen £10 per maand. Voor V,..~ht of l·....,_,,,,",c d·,e 1:,"'. kJ.: /.H
Werkzaamhedcn te beginnen 1sten lI&O de K"nlonm y"r, d" l'''''L >!,,,,rn:>O<>(

Juli aanstaande. Maat...chappij, Addorl"pl,.,...,l

J. H. GERICKJ-:, Gedrukt en ejl.iCge~D--:.~r-.I,~I'n,''''''\:''''·
Secretaris Annen School, tchapptj V&II de bandl I. I"dl,," .. '.,. ~..

perk" MIl hUil KuI.Olll:. boek nil !lr... "" il..
Potchefstroom, Z.A.R .... ~.

a ALAIHS, de inkomsten der
I.J school (niet minder dan £15
per maand).

Bewijzen van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, en g-oed zede-
lijk gedrag, alsmede getuigschriften
van bekwaamheid, tr- worden inge-,
zonden v()()r den l ódcn Juni van dit
jaar.

I Diensttijd te beginnen ·t Juli.
Minstens een certifikaat van het

HIde klasse onderwijzers Z.A.R.,
O.V.S. of K.K. examen, wordt ver-
eischt, Geen aanvullings-examen
vereisebt.

M. L. FICK, V.D.M.
Po~hefstroom. April 22, 1898.

oASSISTENT

L LO YDS' IKOLONIALEWEESKAllER eli TRUST Gee I ~H~ ut V loer OHGEHUWD;I~N~ERWIJZERS

" APE.B M 0.,'O.~NO.4,K~RAK~~~!~:~PSTAD. Zolder J:!anken. I Voor. ~~t:n~~~~Din het
~:i.ll1 d 1I1l1 «»I.eD.-. bpltaal £ZO000.Resem Fonfs £68000,ALLE so?rten Wag-enhout, ver- Distrikt Potchefstroom.

. \ " -". vaardigd en goed gedroogd.
GEHEEL V11I STAAL, G!LYUlZEERD KI VOLTOOIlG, YOLF~OIEB BBSCHUT TBG~ Roar, I WAARBORG TAK VAH EERLllKHEID, Assegaai-hont Spaken, Naven,

gIt., 12 rt, eD 20 lt. WIelen, met GEBlLUCEERD BmEGB1RB OF DE MAATSCHAPP.IJ reikt Polissee Vellin r«, Disselboomen, Pik-hand-
UST~ TOREMS, Jall ZO tot 100 mt hoog. ui~ a.l~ Wa.arborg voor de ~rlijlilieid, va~ls, Tafel-poeten, Wagen en Kar

, Oprechtheid en Getrouwheid V~ WIelen enz. altoos op handen

_
De eenl~e Windmolens ~emaakt met Trustees,Likwidateurs en Administrateurs, •• .

. .~. Wielen Beweegbare Torens. Zullen Executetll'll en Voogden' Datief, Cnratol'll THESEN.JJ. 00
1);. ~ meor water pompen dan eenlg andere Doni, Da.ljnwa, LandmotfrS, De.tiud.ra en I , UI. ,
~:r ~~~$!; ,I~-~ ~ Molens in de markt. . Becret.arIllllcn V&IlBanken, Loge., AMnr&ll- L K

. ~". • tie en andere Ma&tach&ppijen, Afdeelinga. oopstraat. aapstad,
De noogste prilS werd behaald door raden en Municipalite\t.en. Klerken en

deze" Motors" op de Chloallo Wereld andere Beambten in dieut V&Il l<ïnnlUl en Paarl of Knys na.
Tentoonstelling, 1693. Publieke Inrichtingen op veordeelige ter-

men.
LLOYDS' AERMOTO'AS !lEBBEN OOK IN Deze Poliaeon worden in ontvangat gena-

ZUIU AI"RlKA GET'BOKKBN: .rmen iloorde Imperiale Koloniale, Tr&Il8'
vanlsehe en Yrijntaatache Regeeringen en
alle .Kmplo.reerdara door gebcol Zuid·
Afrika.

Vormen van AAnzoek,' enz., op aannaag
bij

G. W. ST~YTLER,
. ,8ecretAcia.

Gcudon Mc,hille van de Laadbouw Vereenig.
in:{ to Purt Eiiz'l.beth .•• •••. 189.4,
Gouden Medaille en Eersten Prijs, Johann_
burg Tontoonstelling ..• •.• •••. 1896
Sl'edaloll Prijs, Westelijke ProviDcie, Ta·
tooustel linz. Hosebank ... ... .., 1895.
ECI"!ltL"u Prijs, W e8teljjk~ l'l"'9vincie, 'l'entoon-
Bt~llin~, UO>ICO:Lok .~. ::: ":::-1896
}<;,.n;kn Prij_, Port Elisabeth, Landbolhr
Vereeniging ... ... ••• ••• 1896-
Aanbeyólen door heb Be.proeiing. ~

ement der Kaap Kolonie, &1. het beat JrNOhikt.
om wnter te pompen, ~evonden cloor de
Govcrneruente Di&mallt Boren te gebruilteu,
of i1\ opene putten.

De Lompe houten Windmolen wordt. nu ._ - .'" •
~n('1vervanbco door het Stalen Galn.ni_rde (?EN' f10treflijk j\V~ti~ met
A.ERMOTOB.. Q dU'araan get:reiï "Wagen-

Lloyds" StAlen !Ell.MOTORS loopen met --,'- ._~;..l_"': 1
dell uchlJlt<-n wind, s1jli H"heel zelf'"'J'loe- UUU:-CmtI \T' lr;:-UD'nn e, met den
nHl.!, 611werken met een I~n!!"en, V88ieD slag. daaraanifelegen grond, staande. op
liet AERltOTOB. ï. de pdkoop8ie enm_to Erf ).No. 5, Blok N., groot 200 Vler-

economische Beweegende Kracht ter ","Id, Jan~ !pWe~... . .'.
OOll Pomp T.-tel lr:08tende een weizdg lUW r :; H~ ~~om tiJ ~.Jen heer
dan CEOn goedepaaz-d.. tor'njl het dag III uaaht. Sh"
IOnder eenig tQeaioht ot kOltan werkt.. .c •.al)c ~H:r;-g~r, en 'Y~, "~r~

Het _iKItIOTOR neemt, ook spoedi~ de li~r~. 'I't>enen een voi?roe~llgê ~e-
tl8.ll~, In van ?e logga en k08tbare "lioria zlgheJd gedaan heeft als Wagen-
tftll of DakkIel Poml"'_!. . maker en Stmd '"
Zij uie voornemen zijn WindmolentoesWten .' '. .

te koopon moetenwel ondenoheiden tu.lh_ Daar .B~r'lille en fU lfi!~n m
Lloyds'. Gal ~&niaeerde Sta.Joo ~ 811.- de laatata. jaren ..een voornaam

• a.ndere mfeneore en waardelOOle naboo~gen.. lihndpunt hebben ibgenomen onder

J
liet echte, Lloyds' AERllOTQB. &al h"r0e4f d tod d" .

koopst en beato be~nden worden, ft 'heeft e .~ en en. ~tn~n lO de Wes-
dell toots reeds doorgcet&lUl. . ", telij*l 'lJOWJeI8, lIf' ~r~ne

/
Wanneer VQ_rei8Cht,worden pscliikte per. kans de aandacht van k..oo_pers en

"):\ ,\. ',..1 ~ ~ !!Unen gezon4en om. bot toestel ~ hU~---'~'-i~'" •
A.; ,'J~": .. ::~~:-:,. ~\~ tegen enkel gedeeltelljlte rei.koeten, oho'" ... '0. ..;~,"~I;i"."k

t
~r:\ ~·.':i..:I~· sl'ec:al~.lIObikkir,g.....,o.. . Te ~~~~ ~lJ~n, ~getee-

~~.1_ i1:~,l'~:-~ '·.:.):fl • &hrlJf .?m prlJlbjtrt. en getllJllChriftea, kende.- . . _;'~:.. - ~ _. ----------
.... ;:!,\.·:\~"I._" Hf >end blJzonderhedan om~lIt dl.epk"..... J/F'; B~'N BENOO' 'D"I'''G'-D'
~•• '.,,-?;. _ .• ::;-'1 ,;;t'.~!::-, J•." put oC hoeveelheid wateren • ......nut.... . A.I .:. . ' .,
:. ~ , '. ~ ,'~, ~~, I••.•~koning der kOOItenper volr~d. poet. _ ; '. ," ;t.gepreen Agent.
:::.:._.............:..-:.....,_)JSr ll"'..;uouueo worden. " Portervi11e, .26 APrill18,98L' EEN Ongehuwd Gecertificeerd

Onderwijzer voor de Derde--_------ pt....!I, 'p II' I tiR Kla.s Publieke School te Garies,
C:-!.'~'I E TE _LET"T:N O? O~IS N1U!!W EN E~NIG AD.RES :' ~, 0, ~ 1 ~ : Namaqualand. Onderwijs moet

"LT .i~D~--:-r ~~ ~ ~ lfIII""'-4 ~ - "..t.'. gegeven worden ·in Engelsch ep
...._ ~'l'" .•:"i_... k._,.) ~ .... ~ ......., ....... 9 _;~.!v~' 1 _- ~ Hollandsllh, en zoo mogelijk ook

·1 i ~';::: :r: 1< .l, ". r. K.~APSTAD. Vóór si': -nieldeil.'.~~:·,· t, áchrlJ'ït vocaal muziek. '
M ~nln"';a £100 'nn T •.. '. :" .i eerst aitf !: ka~." per J-, mot vrIje

GUSH!'"~~"IDKRSOH" Co., ;':;k~zljamheden te ~ginnen na
,I ~~' I • het J uru kwartaal. '

SO, 'I' ~'1'lU!T', K.illST~, A~plica~ies. vergezeld van copie-
Voor ~~ten van qunne prachtige getUigschriften van bekwaamheid en

. It ·Plakpapieren. goed zedelijk gedrag zullen door
. den ondet:geteekende wo~den inge-

VERl,ywIS, en SOHILDE.RWUR wacht tot einde Mei. Applicant
TBQIQf~J'llIT,LI$E l'illJZ~:N. moetlid zjjn eener Protestantsche

, ' ..;j;" Kerk.
Een pr~btige IUI80rtiment Lin-

CrlH1ta/-én"ane andere ~n
,"". .... -Versierselen. •. .

JIlGqn;~ HG~'::>!,;; BENOODIGDGustaf Anderson & Co., .
.35, ~. 4fWJ ,WImL...· BIJ OMTREN'l' lsten JUNI.-

bl , ~C, ',!. Een belnvame Dresmaakster ;
YAB ,. SfB}' I'JUAN &: CG. moot tot ~.et snijden en passen goed

. , , , ' lO staat ZIJn. Doe aanzoek, bijwn-
Vendu Aralagers en ~nten. derheden, referentiën en termen

verlangd gevende, &&Il

Ad. Malmesbury en Paarl. GEBROEDERS BADENHORST,
, _ •• 0 "'1JNI TY."- De tsdo 0 V S•. we rp, ...

, j ~"~.

Weggeloopen,
OPdf'n Hijen Apnl, PeoAfrika:1mler

jcngC'n g'(·naarnd SI·.I')~, omtrent
15 jaren Olld, i;C'el \"an kleur, kijkt
Bched, groote rnC'rkC'!l op beide
wangC'n, ook ,lekken in zi n aancre-
icht. DipgcllC'n hij wie txJy;n·

genoemde jongen 18 aangekomen
wordon vriendt>lijk verzocht kennis
te geven aaQ den anJergeteekende ..

G. D. ROOS.
Helderberg,

bompr:;et W!.'Ot,\) Mei, 1898.

GEVRAAGD voor de "W ... J
Jooste-Gift School" te Pot-

chefstroom. Personen, in het bezit
van ee\l Onderwijzers certificaat
Tweede !Klass~, Z.A.R., behoudens
later af te leggen het aanvul lings-
examen, zullen de voorkeur genieten.
en een Salaris van £ 17 rOil. per
maand ontvangen. Zij, die een
OnderWijzers . ecrtificaat, Derde
Klasse, Z.A.R., behoudens aanvul-
lings-examen, bezitten, kunnen ook
applicatie maken, doch ontnngen
bij eene eventueeie benoeming een
Salaris van £12 per maand.

Applicaties moeten vergezeld
gaan van certificaten, attestatie van
den kerkeraad, waaronder appli-
cant behoort, en een getuigschrift
van goed, zedelijk gedrag over de
laatste tWIJO jaren afgegeven door
een landdrost, vpldkornet of pre-
dikant.

Applicanten dienen te yermelden,
of zij kennis van de Engelsche taal
bezitten, en certificaten dienaan-
gaande in te sluiten.

Schooluren 5t per dag. Werk-
!t:aamheden te beginnen 1 A('"(;C~TC~
1.898. Applicaties vóór 30 JrNI aB.

te zenden aan
S. BOERSMA,

Hoofdonderwijzer.

BENOODIGD.
Voor de Armen ~cbool, Potchefstroom, een

Onderwijzer en drie OnderwiJzeressen.'

EEN ASSISTE\TE
- 8!::NOODIGD.

Voor dl.' Sf."iWO! lI' Er;bi<:l: i '1:"11
PJ';. Inhllt~atjf.,~i.,j. \t;i:I",I!. \.i;'

. (wijk &). '

APPLICATlE~ voor LOl, li.

geooemdt· ottrekk:n::r ;., :)('[1
door den onderpeteckcnd.. ot.t var.,
gen worden tot ~() Mei a.s, Snl:tri,
£120(sterling) per jaar. -

.Applicautco moeten OYt'rlq::':f'[l:

(1) Certificaten van lwk W:;: ::,1 .. :,;.
(2) Eene certificaat "all [:(ll\) /, :,.~

lijk gedrag gl)d\1l"l~ll'!.· d· h.il 'le
twee jaar ; r:3) Een hC1Ylj, \'.\:1 i.d-
maatschap L'e IIel' l'rL·tt:<.L':-l·l:e
Kerk.

Kennis van Muziek is l·.:llC~l<rktl
aanbeveling.

Billijke reiskosten ge~taaf,l :11~t
kwitanties zullen vergoed worden,

J, W. Y. D. WESTIIl"YZE:\",
Hoofd Ondl·rwIF.c·l·.

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

Een Hoofdonderwijzer 'Voor
deHolpan Armen School

APPLICATIES slechts "fin !-i("
certificeerde Onderw'V~'rs

zullen door do Commissio wordon
ontvangen voor bovengenocrnde b.,.
trekking, niet later da u \" rt jdlig,
20 Mei.

Applikanbon moeten de Holland.
sche taal knnnen onderwijzen. GIJ'
tuigschriften vereisebt.

Salaris £80 per jaar, plus t wce-
derden der schoolgelden. (j\~'lHI

verdere verhooging. Werkzaamhc-
den te aanvaarden op 1 JuL. Ap.
plikaties te worden gezonden aan

A. D. RC~SOCW,
Secretaris.

Holpan, Vaal River Digging •.
2l) Maart. l8~8 .

---------
KKRSTEKL~S PUBLIEKE SCHOOL,

PRINS ALBERT I

BEKOODlGD,-Et.n" Derde A,-
sis.ente, g('certitiCl'l'rd, voor

bovengenoemde '~cllOol.
Salaris Zestig Pond 'ii j:,:\r-.
\Verkzaalllheden te !I.'gillllvll nu

Juli vnca nt il'.
Applicaties met g,·t uil!"chriftrll

te worden gezolld~!l r.ict later d:lil
30 MEI e.k, aa n

A. G. lil TOlT, \·.[UI.,
Voorz, SellULl)COlD.

Pril.:i AJlwr!, ~,Ml'l 1::-:~I~.

AARvAPPEL MOEREN.
110 E REN geschikt
l' om dadelijk te
plan ten, ve rkr ijgbuar
hij
Gebroeders ROUX,
Vrcdcnberg Static.

~. ;..1/

ZUID-AFRIKAANse", ~

KONINKUJKE MAILDIE~ST
Oe "CASTLE MAIL" Maatschappij

DE S:.oombooten deser Lijn vertrekken
van K.a&psta.d naar Londen om den

anderen WoeUBdag, te 4 uur n.m., D&&r

Madeira en Plymouth, te Si"t Helena en
Aacension a.anleggende op de bep&&!de tUi J

110hentijden.
May 2;~TA~TALLO~ CA':'TLK Kapl. !ln'CAS
JUni 8-DVSOTTAI( CAISTLE. g"l'l. BAnKI,.os.

.. 22-HAW ARVE~ CAI'TLE. KAI'I. HI,.Hr.
Juli 6-NORHAM CASTLE.K&l't. I(KSI'ALI.

., 2O-CAIUtiBROOK CAI:iTLE. K&I'(. g"\ll.'''OS
Aug 3-DCNI'J(CAl' C'ASTL~;. K,'1'" ItH.
,. Ij-TA-"TALL0!'iCASTLE. Kal'l. LJCJ«(H.

&Itr! Booten lOOl Engela!ld, li! Las PallilU
DOr:;~K CASTLE, Kapt. BTASIHRKET .. ,n.:",n!
12 Mei (yin St, HdeLa cD A~Il:O-ll11l)

RAGLAN CASTLE, Kapt. BUL"'. """N"," I~ ~H
(lARTIl CASTLE. K"pt. WARD"'. "",IfC!.' 21; \k,
AJleSVEL CASTLE. K.pt. [lI<Ow.,. '"111!""'''' ~

Juni (via St. HclCllJL en A_n,"'" )
Y oor Vracht of Passage H'rv .. '",' mpt

zich Lij de Agt>nt~n van de CA~TLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Bpln).

UNION LIJN
KONINKLIJKR .MAILDIE.\'ST
UJION STOO:MBOOTMli TSCWPU

lDBPERK.T,.

DE Mailbc:loan der !!aai.t!chappij ver·
trekkeD V&Il Kaap8tad uaar LogellJond

via Madeira, om dpn &Ilderen Woell!lrlaj:: laD
4 uur r:;.m., als ondeI' aanle~lronde

VOOR ENGELAND.
MAyI'-}! no Il I' 1,1,

JlI.lll I-I!I:lTuS \;, "
I:._____....(.,rr L, \1

::':t'J-!WH 11.01 J'; , l.J-.' ,

r~.,·. I.,' .J

,Ill



\ \ oor boven.
1 k'ng- zullen

"lil l~ ontvan.
[ Salaris

" 3 l ne s~rka

,JODIGD-.
JndCrWl]ZeI" vaar
1 Armen School

1 eht!> 'an ge.
( )nderwlJzel'll

ml"" e worden
,;cnoemde be.
I lil Y njdag,

Holland.
Ge

twee·

\ PUBLIEKE SCHOOL,
[IJS ALBERT

PP:L MOEREN.
_r"e lukt
lij k te

Id l).;bllar

t~ )UX,

\lLDIE~ST
M J.atschappJJ

J ht,
LIJN
ilULDIE~ST

BOaTMilTSClUPPU
EPERl~T

11

:p..A...A..~x...
lt" oroep van vrede aan de

Paarl
(hwr <la, hur F Herold CC eli B Jl )

V -ui 21l APRIL TOT 7 MEI 1898

(RIMINEELE ZAKEN

De refuaI waa yoor .£30 000 maar hjj
w .. , nn lemaod die reed. £3ó OUO had &&Ilg8-
bodell De maatechapPU wu yerphcht op deo
eeraten van A pril me t he~ werk te be&iJmeJl.
Vend6n kreKen geen gelei

De heer V"lMer voogde hierbj] dat bet nu de
kilOS w ... yoor Afrikaanden lete goede te he
guu>en want ander. souden I &lcb bet yerwut
op del b .. b balen dat • J weder de Európeaeea
heir 10 de bres deden sprmgen

Geen IIAIIdeeleD werdeD genomen docb met
de belofte dat men trachten sou aan:loolen te
plaatsen en met een bedankje aan den VOOrsit
t r glDg de vergadeflog die slecbte Uit een
twaalf of reernen tal beeren ~ uiteea

Te Wore ... ter word "OQr ueu aaadeelen Utge
scbre ..en

)U.GI8TRAAT8HOF

CbrlOtophor F lJICbor (een berman) .tood he
ochDleIij(d dat bn constabel Wrlght, ID .UD
phcht.¥4lnulbDg gebinderd "0 bem ook unge
..and had teJ'wlll bIJ op dlenAt wu 111 Bird Itrut
op den 25 April 1898

Schuldig bevendeu en beboet met £3 of 3
weken trook_traf met bardeo arbeid

Pieter Hendrik» eo Adam C&thrijn werden
opgebracht ..oor diefstal ~r zu eeu IChaap bet
elieodom 1'&n den beer J P BoaIlUUl te Kai1a
rlYler op 26 A pril geatolen iuuideo

Beldeo werdeo IChuldtg beYOOdeD Pieter
werd veroordeeld tot Il maand eo harden arbeid
eo Ad ..m werd ..eroorde .. ld tot 3 IIlUDden har
deo arbeid

CbrIlItian W 1111&01. (een gev&llgene onder
gIIAIIde barden arbeid) had h'llt om een pIJpJe
tabak te rooken eo yoerde 10 deo tronk te Stel
Ienbosch een kwantiteit tabak

HIJ erkende "IlDe schu ld eo moest eene draf
van 2 dageo rUItwater en eenzame opslUiting
ondergaan

Quiret ..an Run werd aangeklAagd yoor
dronkenschap lo den boofdweg te KUIlari1'1er
op :l Mei l8~8

Schuldig bevonden eo beboet me~ 5. of 3
dagen leV&Dgeo8Cbap met barde. arbeid

Ï'aol (gekieorde arbeider) w£rd aaogeklaagd
dat bIJ den dienAt "lUI '110 b ... den beer Vlgoe
verlateo had op 4 Mei lB'I8 met mtentle
D.et weder terui te keeren

Schuldig bevooden eo veroordeeld tot een
ma.noi hardeD arbeid
1aul _toDd bescllDldlgd dat bIJ twee nemen

-ltet eigendom van den bellr F ned V Igoe vaD
Weltevredeo op 4 Mei 181111bad ~toleD

Bcb uldlg bevonden eo ..eroordeeld tot een
maand harden arbel<l

UaD' en Pieter HeDdrik. (tweo bandieten on
der harden arbeid) .toDden Le.cbuldlid dat •
een kwant.telt taba.k. den StelleDb08!lCboD
tronk Dgevoerd badden

Beldeo w..rdeD ocbuldlg beyonden eo elk
veroordeeld tot IdageD eenzamo opalultlDg met
rUMtwater

UadJe A Wui (een ban 1 ct) werd aanieklaaid
d .. t hIJ PI pen en ~I kwaDtltelt tahak In den
Stellenbo .. cI" tronk op den Mel l8U8 h ..d
Irlg r rl

'" luidi!! be ..onden en Te.oordeeld tot 3
la cU een1.1U1le op.lu tI Il lOut IlJ.twater

FnIns Kw "\lU eu Iwter JanMen s!.omlen
be.len Ietlchuldlgd van droDkollllChap III do
pull eko otra!.o to ~tellen"""'h

~ ran. wcr thoboet met J. of I dallen hardon
",l>. I De boete" erd betaald elleter werd
I clx et met 1 I of I dager barden ",,,",Id

\rtl ur Howard "cr 1 Ol gel>racht voor dlof
.1 I l""r h cel pak gq ze kleoderen eon gr Ite
el 1 lood en' het e gel dom van Jan Ilartog

Ol I \ pr I I" ~ h LI gc.tolen
'" h I I ten e 'r ordeelu tol

I, 1 ,rl e I
! 0 cr en word n n~ekl3ag I lat hU

t " MI, lt nn ot' del j 101 ~fc
I,.. lo\ l. i ocu oU wett ~tllOJc J 11<.1 VurJutt.lf

Irl lit v rd e ovcrgel and ~ 1 ,,"'u
vo r ka.,t 1 ng

ID de Groote Kerll Kaapated zal op heden
(Donderdag) avoed welir een orgeloltvoerlng
'Un Toepng vru doeh er &al eene collecte
gehouden wonlen de opbreopt waarno door
deo kerker....d goedgulllltljflUk afgeataan wordt
ten behoen vaD de noodljjden.len te Moohuh

MAGISTRAATSHOF
( Voor den hur W B Piers rtlide1d

I<1g straat )

DI~~DAO Il! MEI

CRDfI~EELE ZAKEN
Da P B Stofberg B A B D TaO Bob

burg Z A.B heeft bet beroep naar het zeD
dinptatloD te Mocbllh ungunolllen ZUn
ondenrouwde Jonge) Hofmeyr dochter YIn
wIJlen dr Hofmeyr ..eD Montagu 11 ODlang~
teruggelreerd Uit Europa waar lIJ eCD tijd lllDg
oDderneht notvlUg In eeu verpleeg.tOrl iartch
tlng

Ned

A F~ MTRENT EEN I IC\ elL

D heer H P VIUI Eyk procureur werd
pgebra ht op de ~huldtg1oll 1'''0 op 4 dezer

met en bey le sonder licht door de straten
In den a ond gereden te hebbeu nU pielt te
onschuldig

De oer~uant van politie seido dat h I ver
weerder op llemeldeD avond te kwart ..oor acbt
o de hoofd~traat zag rjjden Volgeo. wet
moest hU van of ii 47 n m hebt aao de maehine
hebben

DOQr \ erweerder Ik oDtmoette u dlCbt bn
den beer le RouI Ik vroeg u wur ow hcbt
....... en Il J groette m I met eea goéaen
"0 I (gelAch) Ik bad u DlOt gestopt III
kende <Il want bet 11'''' eeD holderen maaohebt
avo u Ik keDde 0 aan u persoon

J ooph "010 non botelh uder verklAarde In
t nc get IIgenl. roar deD verweerder dat de beer
\ a 1 EUk le kwart "0 r acht 0 bet hotel kwam
en hem vroog of de Diali' .traat daar,! BA Ve.
weerder veri et bot bolel mtrent acbt unr
IJ lal de mag .traat n et opdaagde
D ~ r I >of lkonstubel Uunl Ik kiln Diet Wil'

IIpn of Jo beer' an F Uk Diet con bl }cle wae
gek DIeD

V Igen. de get ien. van den heer P B
M""re d ebi de.. heor \ a F k aan hu. •
bod )aatBtgenoemde nooll z nil) cl. dieD avond
gebru kt

De trulgl!trllJlt zelue dllt d. "ergcal Iwellicht
Be f ut bad begaIl 0 Dtrel t den datum

De heer Uunt Ik wil edelachtbnre s oan
dael t bepalen I het fe t dat d. uagv ... rdlllg

P f uIOt" nl Jeu 4len gezegd .. ordt
)J. mag .trant J. naar gU hebt I et. I

wezeo
De heer \ nu E k ze rie dat t

av nd Ol eene h C} cic g~reden bad
De lLak .. erd val de hand gc IN

Jul (.nIOn pleitte cbuld " ""I e gel ko
belld uld glog en mo ... t co e '" e c \ a 5_ be
talen

Geref. Kerk van Natal
8\'1WDE V AN 1898

De Synode ..an de JS&talocbe Kerk kWILlJIdit
jaar te Pletermantzbll'1 bjjeen op DlDedag 19
APMI 11 en zette b.,. werkzaambeden voort
tot op deo durop volgenden VrIJd"'flIDof'«On
BU geleIIeDbeid 1'&0 djl &'I'ondmlUlbn.nn(l op
den yongen Zondal dlf goed bU8'ewoood word.
werd de plaat..ell ko leeraar blJlOAtallo door Jl
Malao (Ure1 Town) on; MUrTay (Weenen)

De ..ergadenog werd dOOI' den aftredenden
voorzitter ds Bosmau, ioopend die eeD geaDll
Yen bet Ilnge~ e. gedeelt .. Dit G'ldl Woord
1... eD daarna eeD emallg en b4r1eluk woonl
sprak naar unl.ldlo!! VIlD Ef Ó 18 Wordt
nrvuld met deo Ue ... t Op ZIJD yoranek droeg
d. M lU'ray de .. rgadenDg UD doo Beer lo ge
bed op

Dil goloofs brlCIYeO werdoD IOgegeveo en het
bleek dat de leern&f eD t .. ee afgenardlgdeD
VIlli alle ,,"f gemee~lI der kerk ter vergade
rmg opgekomeD warea" allllDede t .. eo af(le ..1UII'
digden vao deJ.emeonw. Melmotb lO Zululand
en de Br ZeD ebng VaD de Natalocho Kork

Bil de kle&mg ..aD een yoonutter Viel de
keuze der vergadenn, op da Murray vaD
Weenen

Do voor"tter deolde mede dat gedurende het
afgoloopen Jaar ZuluJ"nd ,0lgeDs proclamatie
van deo gouverneur met Nlltal"veroemgd lJ go
worden ..n d. verb'8dtflng be.loot lJlet alio
meene stemmen do gemeeDte '1\0 Melmotb In
te lU'OD ID de Natal&Cbe kerk De .. fge .... ard.g
den vaD do gemeeDte dlo .. roerer alleeo met
Ildvl,""rende .tem zIttlug baddon werden no
als leden dcr vergadoring erkend en verwel
ko md

Do voorzItter gaf het genoegen "aD de verga
derIng to kennoo OIO dil. K...tel al. afgevaardig
de van de 'r J..taat""he kork In hur Illldden tn
1 eli en UI heette boln van har le welk 10 cn
'erzJcht bcm een plaabll1llu ZUD recbterband .0
te no nc

E<:n rioputatto van de Prooby!.erlaanache
Kerk .a I Zu d Afnkll bestaaode u t vier leden
mankte hare vorllClI Inlng In de vergadenog en
l>racht b I monde van den weleerw LalDi van
D .. blln de groet<> cn zegenweo.chen vaD de
1 re.1 ) tena.nn.cho kerk vao ZUid Afnka aan de
") noue uver .. "P ':lk te hoop lt l.t er een
lIa Iwere Yereen'lpug tn8scben d.e twee geooot
.cl appCD mocbt pluts Vinden De 'O<JfZltter
"" llll kte do deputat.e op gepaate "lIze

Do v.... lAgen VaD deo scflba en de kerkeli ke
com nwne werden gele&el De scriba bad eel
.cbr ven ontvange" vaD den .ccrota~ van de
Pan PresbllterllUlnsche AlhantJe hem on In
1 htlllg vrlll!'er.de ann~a.ande de N ed lj eref
Kerk van Natal en d .. loor u t.prekellde dat
genoemde kerk op het Pan 1 reoll Ol c I e te
IV lUll !:to n 1~~ ver~g'" woord gd zal .. or
del De, el1:ader I g beMloot do kerk van
N .t"l P het co cl e 'an \\ uhwgtoo te doen
vortegenwoord.gen mlt.. Zll daartoe een ge
ocb kten per8<lon '... udt Cu het voor de") "ode
k ",teloo. I{escbleden kau Z IU DId dan zal de
""r 1a ec .chr J en aan LoveD!lenoemd licbaam
richten

Da a£~evlUlrdl:;d8 naar de KllApocl e en
Imn8VllAloche ker ke (ru. Schoon) deed, e ... lall
va I z u wer. eu 11' rd door de ..ergaderIng
.. '" r z I Je d.enote I dankgezegd

D. Ke_tel brad t uu de groete en he.lwen
!When van de 'rllstaatscl e kerk over Ill)
gewaagde van bet voorreicbt dat bIJ eeD ZOODder
N.talseho ~e Ic de 1.u.tergroete ..an de VrIJ
st t.< 1" k rk an' c m08<lcrk ric kon over
t rcnge" 'a J 1.,lel kl Cid waarmede de
RV ode VillI du kcrl< dlC b 'erteocn .. (){)rd.gde
"".loten Iad een afgevaardlgdo naar hare EU"
t"rkerk te tODden van deo Ulter.teO bloe.
eD VOOl'1lpoed der \ r 1!Ia.,t.che kerk en hare
t enemende zendIOS J.er en "prak de h "'I' UIt
dat de ..ereen gmg tu""chen de ,er""llllende
~ ed (eref kerken n ZUid A fnka I cglnnoD
mocbt lUet d 0 .an le ~ atalscbe c , .taat
scbe zu_ter kerbn 1 lt n.am der 'enrader ng
dankte de VuOrt tter ds Kc.tel oor nc har
tel ke woorde en door hem de ~erk d e bl
vertegenwoorulgd~ en dw kerk" rl dour den
ocrtba aan del lIeer lO het gebe 1 Ol ,edragen

Daarna wa. het zendmg ve .. lag .an do or te
en de b~Rpl"'lc ng cr van du Irde een geheelen
da~ (~ B zOQwa teel derde van le ltd der
.ynode) Het \ ers lag deoldo meJe dRt de
""ndl "gemeeDte lO bet d .. trlkt (re} Town
gedureDde het Jaa l>i 17 toege omen • met 99
Z elel en 4H leden dAt de opkom8t<>n op
IIOmmlge plaatsen vooral bevrod.gcnd zJln dat
de openliJke tege stand tegen bet evaDgehe aan
hct verdwUDen I! en een groote hellbegeerto ge
val de ..... ordt dat de zenrioilng IU bet werk
der bearooldmg der gemeente bnge3taaN wordt
door de dMe gesaJari erdo evangeh_kn bene v..".
zeven I lan Ico modehelpers de ledeD der cvange
lI.tell scbool en een aan tal leden der lcndmg
gemeeoUl dat bet bwrdr nken aan het toene
m"n 18 alllOOk de 0". xlel Ikbeld dat het gee"te-
lIJk leven Diet nlUlr wenoch I' en dat zekere
Umb Ana eel g6Prdende kaffer die VfO<lgbr aan
bet Amerlkaan""h. genOQtschap behoorde maar
later door hen afgezet werd tra.cb~ IlCheunng ID
de llemeente te kweeken

De ople.dlDgochool .. cru gedureDde het Janr
door aCht leerilllgen I Jgewvond w"'u'van zes
UIt de Zu d AfnkaanllCbe repubhek ZJIIl '\ Ier
ovangel .ten zIJn leed. Uit de school j(egaan en
.un lIU bezIg met zendlngsweri< Een eigen w
Ding voor den zendehng IS boog ooodzllkelf]k
Da.~rvoor "aM rOlm £ lf>(, III hand eo alsook
eelllge be .. teu Meedere onder.toUlllng wordt
van de andere gemeenten der N atal.cbe kerk
gevraagd

Men besloot "lCb tot do regeenng te wet den met
het verzoek de blerdrlllkerlJen tellen te gIlJln Ook
word bet den predlkaot VllD Pleterma"hburg
pgedragen 10 belang nn bet bouwfeDd. voor

de londel DgS",oDlDi ID de vel'llOblllende ge
meeD ten g ften 10 te zamelen

Gedurende de bespreking van deze zaak werd
er onder de ledeD IeT vel'lladertog eeD kollekte
gel ouden en dewDI van .£17 voor bovengenoemd
fon". on v lOgen

De g'XtsdlCo.t v.r.lO\gell d I vo"",hlllnnde gc
meente lokten .. oei I 8CU"" e u t Men ver
langde o.cral nlLar ecn 11 euwel <lo< I' des
(oe.tes D II Ilandrocbe taal en de ~od.dlen.t
word,n I' cl uvert e Dent. ... chulen .tlefmoe
d rI Ik bel anddd

Dc rla eu-<l ()( gt~ ~pnulrban n r nder
p".t-I l>1.., I 80Inmige geval ol de gc
"ot .ehte U twerk ug gehad

He~ werd """lote I du zaak v.n or der", 18 n
bovengenoemde vakken <>J> 1et Ilomoed der vcr
""h lIende kerkcrajen tu drukken en 0< k om
an ler~l dc regeert 19 III deze zulr. te naderen

De ~ IL Hu~enot.en IlCho<)1t~ (l rev Town werd
door iill""y lode !Lan de verochlll I. e p"n n
aanbevolen vooral mdst EU VOOr ;; ,kt
ID bo ..engenoem<le I eh"e'tell

:Ssdat de v","ch Ilende comm'S8I68 llekozen
\\ are ett men b<""l tf-u h~ JllJlrl,k. op deu der
deo Z .. tet<\ag n de ID"-1Ild April te P.etermar tt
burg ter SH de te v<rrgudereD .. aren de werk
zaambeden afoehandeld eo \\ erd Je vergadert ng
met een l>.dstol d ge. oten

Nog moet vermeld .. ordeo dat de plaatsel Jke
leeraar ds lloMeau en Z loe ecbtgenoote de
leden der .ynode op deo WoeDsdagavood In de
rUlUre zaal van de ( bl'18tellJke JODgellllgB ..er
eellig n { of' een con' erDlUooe ontbaalde~ wur
hu Il de gele,..enheld gegeYeD werd kenDL' te
maken met eeo groot ""ntal werkl'r •• n deB
Heeren wllngaar<J tot de Vef'lll:bllleode plAat
."IUke gooootechaPlI"n beboorende en waar men
ge.ellii ccn verllwikkendeo ea. geaegendoD
avond doorbracb t

Op den VrfJdp.gmorlJen glllg.m "'u ultel'n eo
de ber!Dnenngel ... n de synode z 'D OnA .oet-
"uO soet dat eeo der brMe .. 1f~eY1l&rd,gdeD
ol' de rel! t.erug na .. bUli op dien dag oltdruk
kmg gaf uu d~ woorden Ik weDl.ch Det dat
ou almal uJll~de llll "oer bii- al lP-.

SOHEEPV AARTBERIOHTEN
K..UrsTAl'I

AANG&JtO)('R1f
Me , -Ma bont n on van f n~",lalll

10-lt ar c \\ oern ann nn J. westkust
y"aTIWU,",

l1-:I11\111.oot i" n ~.gan Castle 1lJlII' t:cgclan I
LOSl ES

9 \l -( rer telellT'w.)-n. O.oJ amveerde
h"..t~n nam Idag om a uur te TeDentre op de ter

re;, M -(Per tBlegnaf )-t I'oot Yertrck I <lliea
m <:IJai 1'111 Madeira op de 1lltnia.

ELEKTIES.
(RaIeT /eUgrlUll )

TAL VAN KANDIDATEN VOOR BARKLY,
WEST

DARKLY WEST 10 MEI -De naderende
elektie 1& bet yoornUlll8té ge.pnk VI\n den dag
Rekwl&tt .... voor de heeren J T HIli eli beo

pau \\01'11011 ~eoll!o"'d Men 7.,,~t d"t de
heer HIli .. men met den heer RbodUII ... 1 "t.un
De Barkly \r~ .. zegt - Wllo.llcn met mogo
lIJk een paar uitzouderingen, bowonderen
den beer RhOO"" eo deoken DIet d.t bl) eea
man zlll voorbrengen die niet .. or. .. elkomd zal
wordpn door de meerderhel 1 van de kleze ..
Indien hll dat doet bn bj verzekerd welen
d;(t -UD zet .. 1 10 ge' lUll' zal wcr.en Men meldt
dat do beer StMLUU de Booda~IlDdida.at t rug
Ifetrokken beeft ""n innate van deo heer De
PUI en dat de heer AckermaD TAD Doogl:us
'u De plaata zal innemen,

EEN STEM UIT ~.u;DVELD

Aan dm Edikur
Munbeer-Verguo ml) ook een plaatsje n

ow Tselgelesen blad Ik beo geen eourar rea
!Cbr,J.er maar \'Ind Ll t ditmaal m II plicht
zBlko te doea lo u we u t" .. o , laatstlod.m
Zaterdq deo 238ten &all Ik usamloozon brief
"ilO zeer lagen 11 he u I aan den heer Dirk
Brink gencht ,,""nil voorkom' boe een lD&D

ala hU durf to "agen ala vertegenwoordiger
YaD ons dl" rikt te staan I k doe de YraIfI waar
om :'\ilot omdat bU DIet. dau een lot of brau
J.,~~lt wOI1l. '1Itemgerecbtigde zegt Maar da~
hn or ecrlllk en hard yoor beeft rwerkt ODdoet
"UD 1u.rakter goen nadeel Llner een lot ol
bl'Ull~ no m)n eigen dan eon &all me~ ~ther
on leud op twufelaclitillC wOu Yerk~"n
Omdat bn een arm m:ln IJ. durft bil bet Ulet
wagen' Lklver een ..rm fBtsoeDltllr Afrilrunde.
oprecbt dan eeD nagemaakte JIDgo eo al de

aDdere vreemde nat.CII dlO met ons land en de
beboefteo O1et bekend lIJD zooala Joden en
Engelscbeo ED w"t heeft de heer Duk Brink
Diet anes lo belang eo voor de welvaart van
bet dl.mkt gedaan toeu b 1 al. lid van den afdee
IIDpraad ageerde1Eo dit omdat bJ een arm man
II die DIet met zun geld kaD sterom.m kOOpeD
om mnr zoo aan een pef'1loon .I: lW te geveD eo
te leggun .. erk voor loU

NoeD al. eeo eerlIJk en oprecht AfrIkaaDder
Wil bl) In het pllr)ement we.en om voor bet
land eD volk te doeo wat zlln heroenel bern
aan zulieD geven dlO Dog OIet bedorY8D of ~
kwetst ~)n door sterken drank Ook lJ hIJ '!Iet
van. plaD die eereplMts te Willen bebaleD
alleonluk ..oor den Daam - die hU on. Olet zoo
veel betoekeDt maar hIJ Wil trachteo met be
hulp ....0 eell hooger hand dIDgen te doen die
tot wel vaart YD.n land en volk moeten deDen
Ook lJ geeD parlementlhd mct dat llChum be
keod tenzu hIJ er eent zelf u lIe ...oo.t \\ u waot
hU govoolt Zlcb al. een leerhng dlo voor het eerst
In een booger school k .. am • n DU mIJobeer doe
Ik do vrlUtg aan Itemgerecbtl!(de wat beteekl!nt
kliek De famllte Bnok _ eeD alom oodbe

kende famille die ID 1844 m dit dlatnkt ge
trokken Is eo sedert die Ja"'ren was zJ) lo

boogacl t IC gerespeeteerd ~n on Ier wen.
daken u le geacbte cx pnrlement. IId.u DanJ
Tenoau~ n omge gaatvrIJe en aongename
avonden zoowel al. dagen doorgebrachl beeft

Zoo ook de heer De '" aal die er good van
getuigen kan orn van ma,cJstrateD en prcdlkar
ten Diet eeDS te .preken d.e een vrue tebuis
onder de Br nk famlhe hadden en tot DOg toe
bebben E n wie weet hoe vele malen stemro
rechtigde ook .elf bl d e gezel.cl.appen wa.
En nu ler wille van Jaluer!IChbeld en afguD_ttg
beid op deo heer Dirk Brmk Illoet de famlhe
&eD kltek genoemd worden Ala 8temgerecl
hgd. met den beer D Brink te doen heeft
lMl z In fam.lIe dan met rust en laat bIJ met
z I n .... 1D \ oor den dILl! komen dao zal Ik bern
..erwIlen" c of hU • UI wie een kll~k Il! Ik
ben ook een atemgorechtlgde nuebtans DIet
bescbaaml voor mlln Daam
t: dankende bU voorbaat .oor opllame dezes

Soem Ik m, de uwe
J C Bl<I~1[ Az

TEGE~ E~ VOOR

D .tflkt P lletberg
b MOl Iti~8

AmI den R
l\{Unue< zal nu no;.( zeggnn dat de

beer D J Ilr kit gcs h kt I_ v u oon Letel
I do ..."tge "nde vergader g dee hl d. • bet
lezen , an t J I I ter '" a ICIC 0 talon t, oileD
bnef ..erscbelon b"l b ,oe •• el va I u .. blad
Yan dezer'

j, en man die zoo n bo~gen dUI k van Zleb
zei ven beef dat b lIIel de broed te van een
baar beboeft Dlt den ....eg te gnan voor 8 r DaVId
1 ODnan t en den beer 0 C de Waal I. tocb
zeker wel dol ondef'1lteuOlnll "aard v&ll hedeD
vao Z n 800rt Maar bet lotelektnl'el
CD yer Icbte deel der .temgorecbtliden vaD bet
dlAtnkt Piketberg beeft een aDdere opwle daar
omtreDt

Het 18 vermakeliJk te leun boe de be"" Brink
la bet bllode rondtast wie d.. sted)gerecbtagde
III rile bern zoe ruk op de nOlenI ietikt beeft

N u Wil lk deo beer Bnnk alleen dit wggen -
ECDvoudige boereD met allo respekt 1'001' bDoDe
roepmg en bedrIJf zIJn geen maooen die een
plaats ID de hoogste ve~adering deo landa moe
teD hebbeo W IJ moeteo geleerde boereo beb
Dell De roeplog detl een"oDdlgen boen lA
acbter z JD plOeg en zUn vee eD om eea.Jld 1'&0

t parlement te 'un behoort m de eef'llte plaate
geleenUteld en ge&Oml ,entand geao verwaand
beid of boogeD donk vao &Iabaehen. Orondtge
kenolJ van landsnken de ..... lftt toeiJtaod en ver
ellChten Eo Ik zeg het nogmaals willeo de
kiezen VaD Pike' berg bOD dl.trikt eene groote
VllraedeflDg lpNparen eli lleb niet tot eeD
spreekwoord maken ID eo bOl ten t parlemeot
dlUl behooren ZIJ geen manDeo daar te zeDden
al. de heer BnDk

Munheer Bnnk IIll wdt &00 gurné mun naam
weten wel rnII' raai "le lA dat 1

~[lJnlteer de editeur Ik weoocb Dog een korte
aanmerkmg te makeD op een IOleldlngsart.kel
III () "'" G ra <I (ZIO 0,.. Land bU voegeel MOl
18~1j)

Hue.al Ik ten volle Illlltem met bet grootete
gedeelte nl wat ID dat stuk .taat kaD Ik tocb
Olet belpel te zeggen dat de IlChruver de zaak
betreff,nde deo beer D C de Waal LW V
ol zen \ ertegen woordlger te veol vao de kwade
"IJde bescbouwt-ten mIDste bU I! DIet geheel
vrIJ ' an eel) sterk ..ooroordael Zoover ala Ik
den beer D C de Waal keD en heb nagegaan
geloof Ik DIet dat b ) eer. besllste Rbod .... roao
IS B U mage bU eone vOrige geleienheid 10 eeo
nf meer puoten gedwaald bebbeo dat I_ Dog
DIet te leigen dat bU aan de dwalmg zal vut
boudeD \\ I denkeo van noon Wil dw .. len
aoua tér goeder treuw ED wat de IDvoerbe
lullng of! graaD aangaat de scbrlJyer ID On..
Courm4 weet zeker DIet dat de beer De Waal
L W V voor Pilretberi do vader", YaD de
graaoprotektle dat hU altnd goed yoor '\)0
kindje gezorgd beeft en wIJ m~n ..""ekerd
ZUD dat hl] zelrer Olel ter wtlle Yan Rbod ... of
Wle ook zIJn lIeveliDg den nek zalomdraaleo
maar baar lie ver tot bet ultente zal beochermen
en verded.goo

Welke fouten de heer D C de \\ aal ook
moge bebben al. parlementshd .. meeoen ver
&Okerd tc. I Jat vabchheld CD bUichela.r Illet
op tun zonden reg",ter staan

Ik beo onz.
i:t:~ ~ DCGICRECIITI E

K\~DIDATFN VUOH VICTORI\ WE::;T
Á tln {,n fir
!Ii I be r -De t d Dadert ..oor lo lagerh li!

verleiezlllg en DIen mod noegt IdJg Daar do
rechw mannen Ultkuken

(, weet allen In welk een tcelJtand onw
noord .... <tel ke d"tnklen liln en het '" rdt
ho< 0 t d dllt w D1:l.nD<n die IDvl ed kunDen
I tndfenel n het parlement kr[lgen

De oode leden \ an de VICtoMa W est kle~af
deenng bebooren DU plaats te maken oor
anderen Ik wigeen blaam op ben werpen en
w I zIJn dankbaar ..oor hun gedane dleDoten
De twee rechte mAnne. voor de 'Ictorla
West k_fd ..",hnl: ZIJ de beeren P Kubn van
Bope Town en A. V .... er ,":tn Carnarvon die
ook de \)e.-te kan. bebbe .. om verko.en te wor
doo Eef'lltgenoemde I! een mao dw be de
talen goed machtIg 1ft en een man Tan gezoDd
ven<tand Hl keDt al de beboefteo "ID de
monachen daar waD t b 1 boe ft onder ben meer
dan e'nK gere.d Dat h e<'n oprecbt AfrIkaan
der L. beboef .k Diet te zellgen De laatstge
noemde denk k be. t dezelfde boedanlgbeden

Ik geloof met dat er twee beter manDen zul
Jen ge,YODden worden die mvlood kuooon D.t-
oefeo(iD en d eolet. zullea doorkrlJgeD Dur
eDboven DOg twee w:u-e Afnltaand8l'll

A Is w I dl~ twee h""",n IOkrugen zal 1et een
.oor good.. zaak w..zen Daarom werkt voor
Kabo en VIA""r

U bU ..oorbaat dankende voor opname ben
ik en&.

Fraserburg ~ Mei III I"

Waardo heer -Het w ... met bl""", hap en goed
keOn!l1l dat Ik den brief <ag va" W oreester ;:e
teeleend 'Geen BODdeman met het op""hrlft
BondemaDoon en de Zendlll~ die In uw Ilad

versebeen op den -den dozer Fro '(ce Il dor I
m de KoloNe die meer aan do "cn"ID~mnk ge
daan heeft ea 1I0g do .. t dan Wor",,~wr Wur
Il! d e ttid toen ric oude families Rabie [J ugo e
Du TOlt den heer I sse en opnamen t< n h al
een vreemdeling te W oreester a:wk. am e n
hem Diet alleen hospital telt bewezen maar ook
met geld en kool voor ... ~..n \\ ,I k .. 1 r t
ga"'l zegt:en aat de oude toer i: esden n ~l ~
troow geb even lO un • me vr euden de I" "rel
maar Ik denk da.t "llD teocDwoo d g ocmceute
een ....ew.1l moet .W.tun en I leuken wie ha"r
geholpen heboen 10 de oude I."en toen z bulp
en geld nood ol 1" 1 '" I~ zoo bet hOGf!"t Ol
daDkba:t.r bes 1u en als z I no hareu rig zou
keeren t"llon kindsren ..,.0 die oude Trt.nd~n
van h ~, u."r1.,den pr dikant den bL..,r } ssolen

1 beer Euelen Wilt! con bijteDder umun
tend man en er leefden maar "ClUl!! seudolinpen
die lo zune schoenen konden .WD Cl 11 0 hIJ
vmndlUlg sou lc ..en zoudeo de eaken ml •• chien
andcf'll op \\ oreester ljJ

H , wu Yoocwa&r een voorbeeldige zendel ~
want.hlJ beeft Z tn t:cmeent .. lfClOOl'd OIO I ederig
OD ooderdantg '" 'UD voor de "Itte mensehen

De ocbru.er de ... s •• gdtuige hoe bitIIn
gemeente beeh oederdanigheid geleerd maar
wat nDdt men nu m onse dagen zoo ala onlango
P"Chiedt 11 op Stelleobeocb door dien aanban
ger Yan Jingolllme den beer Weel>cr

De brUIDe meDlleb"n wordeo DU geleerd dat
'II moeten oppaaaen voor de boeren die beo
.. eder tot lIIaYerou Willen breDgen Tk beo
o.ertulgd ID mIJn ban dat de famlhe Neetbhnll
.telhg vele VTlendac:bappeD eD ook geldeliJke
oodersteaDlDg beeft beloon" aan de opnchter.
1'&n de kerk aaD wolke de beer W '*'ber nni"
boort eo nu naag Ik welk dankbaarheId toeft
die boel betoond aan de familie NeetliD" d"
lIll....,b en meer den ( 0 VIJf pond out a:w beu
beeft gegevrl I deo .erloopen tIJd

Het lJ DU de mode om de hrlnne menocbcn t~
be&Cbennen en meD verbeelt Ziel bau\ dat IJ I
DIet den bemel kan bere ken al. h Olet de
bruloeo beacbermt of un hunne .leleD werkt

l\laar bunne arme 'rItte broeden d.o lllAI' In
de dU'Den uu R \ .rodal of ID de bt _bOD 11
Knl.na woneD d.e bjJna van bonger omk men
en Wler klDdertJes Olet de ABC kennen d"
donkt DIemand 1UlI.-de zlOlen van d.e .ntte
meDlICheD. n Olet zoo u .rbaar .0 bUDn* OQGen
al. die der brUIDen

Wat la nn het gev lp'? Dat .ommlg< l>rul
nen DU beglDnen II ct yeracbtlD!I up de blAnhn
nedor te ten WaBrom ZII worden dage
I, k_ geleerd dat WIJ n.et prO~'l'e'"lle' t n en
dat WIJ DIet weten wat In bet parlement tc
pratoD

Zu worden verder lIeleerd dat al. \\ U veel wn
tegen eeD ge<!wODl!en educatie bill d~n ZIJDwl
dom eD non progre_lef Maar gelukkJg dat
onze boereD ook z.en kUIlneo van waar d.e ge
dwoogen oDderwus llweol,e komt dat 'IJ zulleD
moeten botalen vcvr bet onderw 1ftook der ge
kleurden liet lO d n AfrrkM Ier Oell les um
Diet zoo gretli te .. czen om .It d metupel armel
d.e Ultlauder .endollnllen t.e ntv'l1 gen en le
onder.tebnen ~l. Ik DIl) Olet ""dr eg Lan denk
.k dat wu reed. _ 000,) per Jaar betalen nit de
staats kas voor onderWiJS aan gekleurdeD - el
dan Willen Zl) nail gedwongen ond rw,," hel>ben

Wat ""t el.;ent ged"ODgeD ouderv. JS Met
beteekent dat wl alle Br tAcbe oDderdanen, n
en alo zoodan g kome. ..lieD under d "et
hetzi Wit of .warl eo .. re m""t,D er Ol be
Weil De boeren - vi a t z J z In u grootste
bell.8hng betale.. - en boe, eellleid storteo
d.e zwarte Brt loc be oDderdaDeD ID de land.
kaa'

Het 18 zecr zeker dat de handelw.ll,e van den
beer W ue""r el andere zeDddlDg~n do zCDdwl-
zaak Il do KoloDle ..oei kwaad zal doen want
de oogeD der boeren ""gmnen OpeD te gnaD en
"ll beglOnen te Zlell dat al de &el dlDg statiC.
Diet meer pllL&tBen 1 II waar de heidenen hod.
'~oord geleerd "orden maar dat aommlgen nu
C6IItruqlA van pohtiek beglDnen te .. orden wur
de brUIDe menscben geh,erd worden om de Afn
kaande .. te '!'oracbten Noem mil eeD statle op
waar de .WI\rte menscbeD ..oor ee AfnklUln
der SteDIt l ~I I mu<ocb on &eggen dd Saron
~OQr de. 1 ""r Japie Je , 11 I'll beeft gerstemu
maar gl v.rgeut dat bU 0 der uu vleugeien
vao den heer Lo:ran WI1-' e lat z I d:l.:lr ecn
rnuaar bebbeD gebouJen en op d." maUler
bebbel z J voor bem ;6IItomd
lk "Il U slechts nog een \ rug do, I II oe

\8nta Ik de bU)delwlJzc van den heer I ocbner
Op Worceoter beeft b J zlcb uItgebangen al.
een oprecbte Afnkaander en al wat dl68 moer
Z I maar bIJ ZIJD bnl8 beet bil zorg redrlll:eo
qat ,un Yrlend Lapn golUkop met bern I 400
stemmeD kreeg eo de beer Rabie die bU alll
BoDdsman belloorde te oDdel'llteunen kreei
.lecbts ;j()() of leta meer

De beer Lochner beh<lOrt Zich te nrdedlien
want aodel'll lnllen "l' Diet meer ploof .laao
aaD die beeren die a1tUd bel woord Atri
k&&lldor op hunDe t1p~n bebben ZooalA bet
reea. 18 hebben WlJ OIet meer vertroU wen 10
dIe meDscbeD die altijd boln AfriwDderdODI
In de kranteIl ultbuDllleo lOOalS ooze mend
de heer DlantJe van deo Heever

Boeken en tijdsehnïten,
O"S TIJD"l nun r

De uwe

GEEN PROGRESSIE>

[Wat deo bcer Lochn"r betreft knnneD wU
_lech ta or aan benoouren dat d~ beer I.ogan
plomp .temmeo kreeg eD dat de Baa.ocbe
Btemmeo VOOr bem werdon uIl.gobracht.-REU ]

Kolomale BrandeWijn
maatschapPlJ

ona toes ...e lJ.~t

lende bj d ag~n
BIJ ..1 bet ""ntrokkcll ke I'\.....t ... ao dit tijd-

schrift yerooDden 01.<11 "r dscue eo de Uit
,;eyero vour Deg W~ te voeg.n Ze ZiJD Y&D

plan Ievensschetaen op t e I cm, n no OlIM
groote 'IlanDOI op k rk,,1 k wetenocbappeljjk
on politiek gel>led -

Met den derdeu Jaa rgallg zal H maaDdeJjju
eeu leveassehete worden I!'<pul>boeerd met
{"co fraai groot ""rlrt! en de e ... te &chete die
o h~t Me nummer ZIIOl ,e".eb ,nen lal Z Jil die
vaD Johanlle. HeDnc ... lIrnDd ID le ..en preai
d~ut "'IJ den ''U_laat ""m8D !%Iet eeDe be
achrUVlu!!, VaD IlIoemfoDl.6ln fraa ge Ilustreerd.

Ook zal malUldel ,kl ""ne plaatebeachrJJnng
wonlen gegeven nn on.e Iteden en dorpeo la
de KaapkoloBle 'r stant en ~atal

Het blaol ... 1 met 1 bhdz JdeD drun nr
jfroot worden &onder verhooglDg van deo prul,
d.e e. Kl per laar po.t Vrt bil ft

Bet lO doa dUld.lUk lat men In dele publIC&-
t.e een tlldKChnft heeft van II" ote waard .... oor
leder A fnkaander- De,. oDdernemlng dleot
een I'Chttterend tmcee! te 'f. 0 en Wil vertrou.eu
dat Iet getal II teekcl aren bU bODd...rdtallOll
&LI -reTlUCttnJerel

WORCESTER
(I n "n corre'j vn l. I )

~torc
n Mr 't'olg U!!

.to)pn
M.t lct l>" • heu .... tatim

gan I tt f( I 1. ~ued r. n 1I:00he'
p~rl n I IJc OD 'an heteene
pl:.tf r n .... r Ic u. der tc ~aa ZOIder over de
.poren t<l loopen

Meo hoort ~.,.]u g klacLten TaO PD.B8lJ.gl_
u t ,-.btou of de Ol de cCDtnle .poorll)Jl,
reuen dat "1 IUD aaDkom.l te \\ orocater met
deD DI rgentrem do "'tr"lU naar de _tad re.la
.ertrokkeD '" Helzelf I. kan 'aD de andere
tnde wordel gezeg<i d.t alo 1111," de .tad- ....
d"n tweodc trem .. erlaat dan III bU ZIJD am-
komot te Worce..ter de A.bwulrem reed .......
trokken 1 w corretlpondeut beeft \ erder ....,...
uomen dnt bet IUln pa .. a;lon; Daar Worooa_
nlol wo rit t I{ g ",tOJln met den morgentreln ('
uur) Uit Kaal.taJ te relltO

.dail tk~ E.Wur
MIJnbeer -Al. aandeelbooder val lIuveng"-

noemde mTlcbtmg !Ioveel Ik mu geroepen uwe
partU te trekkoD omdat Daar mIJn IOW" de
ma..tocbapPI) Diet aan baar oonpronkellJk doel
beantwoordl dat Il! de regel mg en vutBtelbng
der pruzen overeeDkomstlg de ugemeenc be
boefteD

Wat doet ZlJ nu? '01geD8 t venlag nietto
mmder dan be.taande publieke en private ID
richtingen van denzeUdeo aard ID de "Ielel te
rIJden. \ aodaar da.n ook dat manDen ,"aD 1ct
vak dIe vroeger ve 1 ID bra~dewlJD gebandcid
bebbeo er nn DIcta mede te doen WIUeD hebbeo
want redencereD zu de maatscbapplJ 8 eeDe
gevaarlIJke oppoDeDt Niet alleeo dat 11:1) groote
pubheke fODd.en beeft maar zn krUgt bn'!'oor
beeld d t Jaat' volgeos verslag omhDt ~~ lei
gef!! tegeD .£I pet legirer .. aar de algemeene
bandelaan terzelfder tIJd _l!~ en meer moe_WD
betelen Du. daardoor krnit de maatl!eb&ppu
van hare IllUIdeelhouders omtrent .£3 }()() als een
geochent De renten op t kapItaal van.£4f> (lOO
beleekent ook een andere .£3 I()\) Dn. Olt <oen
handels oogpunt beecbouwt beboort de ID&at
ocbappu eerst 16 ()()\)tcrzude te zetten en daD
"oorsien mg te maken Voor werll: eo bestuur
kosten voordat zu van een enkele peDO) wlmt
kan gc wagen

~fet andere woorden kreeg t het ge
""benk van de aandllelhl,>uders Ulet dan &ou de.
IJ"BnI be'Jgbeld een totalc m",lukklllg g~.. (..... t
z JD ZOO altban_ 'Crtlta k baa ..cnllll!' u u.. e
ultj(llve van bedeo

De gevareD VaD uen brandewi n handel .. mJ
n ct gebeel onbekend eli Ik wu du. t;aar e z n
dat er mIDder alo algem""n hL >d laar gl laan
wordt en m""r t Jd eD aa dacbt be.tced ter re
gehng 'an beKt.aanl"lfe pr len

Dat er Jaa.rIIJk. cen lloed~ k wa
11' In ter z Jde ger.ct" rdl on uit worde ~n
alz:po te Hrl>eteren Il! zoer ""li W ""' cl
het ... ove 1 m gelIk later d~ pi.." •
kan van de gt mport.erde araDkeD

G J K

Malmesbury mummpaliteit.
VERGAj)ERI~G GEHOl DE:'\i OP 7 :MEl

l":J~

Tegen .. oord'j;l de raad.leden P Rmute (m
den .1.0<>1) Werdmuller M Smobt Lauahud,
n Veroeuil en de oecretans

De notulen der VOrige vergaderIDg geleuo eD
bekrachtigd

De oecretarlJ rapporteerde dat de Y01gead.
heereo WaJ'OD benoemd alll trustees YaII d.
DIeuwe begraafplaa!.8, Dl Bate Penberthy Jr.,
lr!aac van Aarde dr Loubaer en eerwaarde De
Vlllie ..

Betrekkeluk den beer Boonu werd de saak
verwezeo Ollll' het tlnaDC1eel oomtté

Het comité aangesteld met bet doel verande-
rIDgeD te doen aanbrengeD aan bet 8tedluiJa _
bet mDDlclprue bntoor benl aan 1 kenma te
geven aan de bewonen van de W08lD8' 0Dl de-
zelve te oDtrulmeo tegen bet elOde van ~
mllAlld;:! d"t meer accommodat1e zal aaogebracht;
wordel &aD het st.&dbll" en mUDlclpaie kan~
en dat het tegonwoordlg mUDIctpaai [kantoor: J
..erbourd worde aan de I_kamer De aaube=-
vehngen werdeD aanlfCDomeD

Het rapport 1'&0 deo IDspecteor werd PJeCeO
en genotuleerd

Een apphcat e van de w .... telllkc onderlinp
braDd ... uraDtte ma.atechapplJ werd geleseu
-&arID aanzoek gedaan werd ded teg6llWoordi
gen wamlcJ .. ell' t., ve ... JdRruu cn ccn aoder te
maken 10 Ilen luo met de Standard bank. _
1oege.taan

Bnef gele.en van \\ ebncr CD CO een water
kar te koop aanbll-dende Genotuleenl

Bnef !!'Illezen .aD den heer M Kmuta kla-
gendo over bet .tormwawr <lat .. oorbij l&jJ1I
moleo l80pt Geootuleerd

Applikatie iclezen van deo beer JEntoeD
voor de buur van cen stuk grond __ rop lD
breuk gemaakt werd door mevrouw Beck. Toe-
gClltaao voor een Jaar tegen .£2

De 8CCreta.ns legde de klezenluat ..oor 1898
ter tafel Be..lUtel k~nDI8 te geveD lo de ~
T ntB "en dat de burgemOOl!ter eU de raed8hee-
ren SmlJh en Werdwuller aange.teJd wordea
met bet doel orn te hooreD oa.ar en te ~
over aalU!praken eo obJoctle. il! dag yoor bet
booreo vao obJeclleo werd ..utgeetelel 21 Kei
11-!'l~ te Jure nam.ddag
K__ balans voor....u-l tooneDde een kre.

diet balallll van .1:79" I';-[;d- ,

"G ELO 0 D:
ZEER zaK

DuK1 f RS A -\" DA( liT
SuUllJ}\ 'HI)jUJ~

( J::L~ VUU1W •.•. ,I.-- ...•.

A

1 l< I ~b elke redeD o.
danl<baar " n ¥ or lompnt. toDlC dat be~

,"I\n 10' J vergift el wHuenx. genu MUn
ge a wae al. vo ~ -ZeB Jaren geleden toen lit
te Dry Creek Smelt" erkeD werkte, .. erd k
gel",xl 7.ClOal. zu het noemen D t gebeurde

drte maleD Ik .. a•• oor tlek en kreeg bezoeken
eo med 0 In van den dokter m"",r al168 teYer
geef.... .\lj)n nou w die vut ID (_lemente tonIC
gelooft ned mIl eene proefnemlog to doen
eo de nltslag waa b Ina o0ll'eloofbll&l' WaDt na
eeD behoorlijK gebruric .-an die ex :éllente relD&-
die WH ik zoo gezot;ld al. 00 t "D bob DOl Diet;
.. eer de o.twerklOj( van Let lood ondervonden
Weer toeD ik te 'lanna n II werIete had ik een
ernALlsreD aanVlli ..an nllueDLa Ik .. endde mil
weer \ot m lO 'ongen vr end Clement!> toDle,

Graballl8la<l !;'log m t den I nlB eD oogauaJ. bl .. k ti de J 11!t.e re;nedle ac Illn,
ha n Dc pr )O .. nw,,", op SOO ,..Nts war" -Il want ik ,"erkre.,.~ hptx.-dJg gezoDdboid. 00 of
St rk W \ room en H E Parr GI L2 Jo.. R WalIAc lIChoor. de IDflut!nZll "" d...., gebuurte verocbei
67 .el lO. H R WIlmolt J F R-.D eu H PII'klD den malen .Ults rq,: ..erde ""rd k D'et aange
6.'1 Go su. De pnJlWlnnen op 900,.,..u ..........-R I 1 h
Wallaoe 60 £1 CJ Yick 62 £2 lo- G SPark n en t ... t D~U_ eD """ID ~ ~Ike K"1~"'nb"ld lOO! but
H Stockwell 61 £1 láA. '" R Glklez 60 1.1 IJ" ~m p'l)zell ... aard 0 'an ClemeDts IODIC te 'pre-
pnJOWlonen "I) 1 000 ya"'"' WlU'eIl - H F Parr I)t en
A E Ovd_r 61 £2 lOa, G l'reltOII R Wallaoc eo C De uwe getrouwe
J Stilk 69.cl. Ado ROlWlT TaolU'lOl\

SPORT

SCHIETEN

008ld
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BIJVOEGSEÏ. TOT DE ZUID-AFRIKAAN VEREENIGD liET ONS LAND, 12 MEI, 1898.

Mn be_ wo ,;<1 en ant"""rdde Ol' "lo b
o.~ bem lIIl:r,,'ci I op "e,>~6tc w '<0

Den vo4: .. nden d..: "ani de tIlllloolldt;lImg EeD eeoomblJlcerde 'erlladenng van d Iri
IVoortgent onder prachtig wed_. 811 .. Iles liep ~W'eIl IVaD deu AfrikaaBder Bond eo Boe
eerste klu af reOY_DJgUII, t.w Voor-Grooi-Biner, V.or

In deu avood werd er eeD 1uIJ1"'q" bal ID de Ba'riaauákloof en ID BaTiuDskIooI, ... erd II'
Odd Ct II, "UW door de dlUJle, vtn Q:-ahamutad hooden op den ;!8.ten April, 1898 te DiniOOow

Iwaar uw corr .... p<>n'at tot £1 ge ten huise vali den I,~(- G J Stl'lJdom Sr
, kwam dat de dames ... die S" I Tegcu.oon1tg HII'" r Groot RI' ier de I",.,
, ongehrufeld zeeer ~ hOG I en lhnk rea J M Kmger G J "t 'ljdom Jr eo P Rau
[iep dan ook eerste kit • ., 'u stapel tenbach , An Voor D" ,aanakloof de boeren 0

1l(~llden dag glDg Ik de stad besi e n J Strt)dom sr en J (t Klhan "'101 Jn Bavi
III' 0I1l breede .tr a ten en sohoone unakloof.de heeren lj.; • e rrerrn en M Bosman
Ira ,I" statige kerken of..och) n d De voor I ter de he I 'r IH I~cr opende d

"1.1"" e n '.. r I Ik voor ce n bike z. vergadering n t ~CI c
r- rhaursst d C) ecu de Mb J~t ....dorpen au Ve \orIJt.:: n )tu "'1
I I (nJ r kcurd

:\a VIer boen vertrnk Ik n lar Port Eh •.abeth Dj&&I"ualas ue se ct. tUI de heor ( Jf' r
Olll aldaar Je tentoonatelltng die de voJ.;cnde Jr bet antwoord '~Il JUli htcr:S 1 Je '\....J Ui'
week sou I>laata vIDden bU te wonen Ik &rrl een. resolutie genomeo op de vorllfe 1'tft'gade
voerde ID die woe!tge siad vroeg In den "Orr"D nng d.t hot onmogelijk ta om een nicuwe
en h ..d heel wat moeite om aldaar botel verbl!)f dl6tnkt<lr,,~tnut te erkennen vuur bet v~ende
te verkr!)g"n, daar ze allen vol met bezoeken oongros Oaatna gaYen de heeren 0 J 8Wijdom
wareD Rr en Jr verslag 1'an de .... o8lultllll{ van den

Port Ehll&betb I. wonderlijk pbonwd en lAk te Voor Groot RIMer aan bet dl.t.riitabe
grund Il! aldaar nel duur De tentooll.tolltng J stuur van WIllo",moro volge ... bet Jong.t.
een paar dageo na mun aankomst .,gehouden W:uI eull;:re.. De stappen genomen door de heeren
dan ook de mootste die lie OOIt zal: De ;tonden htr I lom werdan .. lj:crut>en g""d,,~keurd
waarop III gebouden werd waren anderhalf m Jl Voorgesteld door den heer G J 8trUdom Jr
ver vau UIt het midden der stad De ruaelnllene -B08111:1O Deze 1'er~denng vernomen heb
ultatal!ing "ae groot en goed eu zoo wu elke bende val de \ erandering ID de Bondsconati
andere vertooumg tu he nrt II en 14 do- r de moerde. beid dr-r

Ik raad elkeen die 'all sho ..." boud om C) I lll""'lU van toes cht op elektie" welke nwt
Port F lisabeth to, h fUlS een oczoek hu Wo n anders dan ... e kke n .... 1 tot scheur ing In dun
gelegeobeid te brengen U nd zoo spreekt "J hare sterk.te afteunng

De .how yard wlf .. I) ""reH groot met 1111 d;.artegeo eo \ o<zoekt andere t.akken on
moo.tergebouwen voor KoiooIale manubcturen l"tnktsJ,,,,,lur,,n o..,k hunne medewerlnng te
bali maehlUerio .chaur en roorncril helt. eeu kq;gen t"r teroa-kM'gml( van de vlU!tigheden
lele.:rnaf ta telefoon ,an toor "ar~n up de ,Ier Hond.recbten daar Wil ande .... onmoge'uk
glImden eTl all ... wa. eerste k)ru, ingerICht on. kuunen onderworpen aan de wd ekeur von

Het pracbtille .tadllQ.. ID het mJddon der cokele J>!lf'll()()en
"I d uaa>;t aall het kol""",,l .. vederen markt Algemeen aangenomen
géoolJW ko.t £2500() In laatai41enoemde 1& V ",rgetlteld door den beer G J "tr I iom Jr
C' Il der ;grOt>ta~ ou !"acbttg.te o'gel. die ik 111 II; I'erretrn D~<e gecowl»ncerd~ .ergadenng
ZUid \.frika gooIen heL verte enwoordlgwde honderd ledeo van den

Dat p, rt L hzabeth een der beato be.,ghNd. AfrIkaander Unnd en BoerenvereeOllflIlg tu bet
p allt.en ,. bl Jft ongotwIJtdd Aldaar ~orotaa!1 OOl<telqk en ZUId Oo~t.1 ,k geieelte van bet
Je menschen daD '" k om een bellgbeld t.. lt.tnkt Wtllowmore In bet meerderheld.rapp rt
dr I~(JO van de oommlllglfl ,"oor redlstnbotle ,an letels

\ andll:lr .elt~ Ik m,," reis 1'oort tot aan Cra l1ezlen hehbende dat het dl.trtkt "nn \\ "lo"
dock eell dorp aan de mlddoll'\Ddscbe I In E. n ID re r.rdeeld Il< zoo "preekt deze \ Pr~'11rler,"l.(
moOi sta.w gebouw Oil goede hebandehog ..un bnr" teleuntelhng er o'or UIt dat het dIStrikt
do ludrukken dIe de neemdehng krIJgt De vnll IVIJlowmore ,erdecld zal worden en ~er-
llohouwen np bet dorp echter laten lets te weD wekt den woled bOOTen Weeber en Luthg om
IICben over De prachtIge HollandllChe kerk buo h""t voor ons te doen dat WIllowmore (Jf
.trekt bd dorp tot "Ierand Ik bleef met la Dg een geheel klC.ableelwg UItmaken <al óf het ge
op bet dorp manr veTlrok nanr een bUIten plaat., beel" dl~tnkt on"erdoold br) een ander In t.
de pl:Ulta Orange Oro~r nn den heer P W .IUlten en een petlute te ,hen efl'ecte word.
M IChilu Ook te Fortum Plut. vertoefde Ik opgetrokken en oumiddelilk ua de opelIIng ~an
en I c\Ond dat 1e oude heer MlChau flnr een het p.'U"lement &au genoemde parlementeleden
ee .. te kl ... b< cr en opgerUImd mao III eo dat bij gcwnden
'net b"e om eon neemddIDI( te onthaleu Hij Aanj1onomeo met ze. .temmen tagen
Is I!lderdaad 'Jolly good felloW' ~éo Daarna gInit' men over tol het kl.zen un

Na oo~ eeu paar andere plAlltsen beweht le twee afgevaard,gden naar bet d .. tnktst.eshlur
heooell alw .... r Ik recbt &anl[6num vertoefde van Willowmore De heereo J M Krtljfer eD
voo .....I,n het I(e"emchte geoeh!chnp rler ach""ne (, J Strudom Jr werden met 1'olle meeNerbeId
.ekse 'an Cmdo< k vertrok III v..n 'l8Ch rtVler 1'an stemmen gekozen alA ~evaard",den De
.tatte per.poor 0l' weg naRr bu... afgevaardigden ve",Jag te b""1'en na bUilDe

LADIES YAN terugkomst bIJ elken tak afEonderl"k
De volgende verga.denne werd bepaald te

~~~~~~!'!'!!!!!!!!!!!!!!! Boecbfontew ten balle vaD den beer A 8tr)I
dom de datum te wordeD bepaald door deo li8

cretan.
Daapna .Ioot de beer M BOIImall de ,ergade

nng met ci&nk"ebed

w fLLOW MORElol"", J dat rumgc'IPfI de her r ~IcrrJmall wual
ocb", lUk met "ekoLeI! zal ,",vrden lO N"malul'a
lant!!aat bil (.preker) lOU lerugtrttden 1'oor den
hur :MerrUDllu ( een Q8DJ echict die boers)
Mur men waK er k .. ""J over en men wilde er
1Il.1oa van hooreu ).)Ii aanbod v.rwekte ooeelJlg
heid en dal ta IllI ... ",t er pi ,ota vood ZOO
had ltlJ het vand4n.g "I,,"n bU ea de beer
Coetaee or oyer ~i'rl1 k" ann desen verteld
Spreker wou deze zauk I vunav ood hier ook
voorgebracbl aebben,

t.:ell8tem Maar u w, u (1 I~t .. en boe de wIJJd

De hc2rV[11 J.8.. Walt en z'J n
kiezers te Philipstown

xio In \ \'0 HItlH!)! \\ 1::'0

De beer Van der Walt " tuurtjjk H I dacht
dat de heer Merrlfn811 ze+r voel voor I, U,.,
kuanders ged aat I lj 111 W Jl I cl ti}
gedaan uoorn ... at h ft bee It
onemdig veel voor J, \ f tknandc , b ,;k.ul ~

I~I J ut! t »clnede r ter w Ic, un !.et la ,J dureede deu J amesou 11" al
Do heer Venter hield echter vol dat de heer nE A\NIITAA'I EFt I:KTIE

\ all Jer \\ alt het te Burgersdorp Mflbe,ol.n' De h L J C tE wo een motie voor
Ila I en venoei t den .L'Cr~talL' "I V!lU lob le I teil eder b I oe oe Ik t d h
maken _ ~ en QC a vorens zu ~ e oeu zou U

De hoor Hendrik .Too.te voors Her zeI I eerllt een paar woorden zeggeo Spreker dacbt
verstond eigenl Ik de. heeren V enters 1",1 "I II dat eeu punt van minder belang te veel tijd op
I lut w aut ~OO ar •• preker de I I el' 'au de r g"aomen bad !Sp,eker zou !toht op een punt
\' lt t d t be ti' doos "UEen van "root IJulang - den krrtiekea tIJdr a VOT:\ un m(_)\ S eees (Il \ JUII1i WI,.;\o vvu til bo d J t k
£~"CI rten wordon \\ at do lt -r \ euter van w

b
a&n

ed
ntewuboods thadn. h VlO,en °dP POWI'Iel ge

I I d d h \ dl ree t oor en eer an er a aan
let cvugr ..... ZeI wer< '" r " eer all er t t S lw d ht d t Id Iw I\lt gel ez igd ,olg ens u,,"10 r'l port cu torwIll ~OII lp rre r

l
:: lt a l'" d we een :,:::110

de heer \ enter zelf, oor Ioodseh eten W:l!I 1<00 ..t~~_'!.~~tenli Inkv 0 H u 06 ebn oOdP °tn., °tO

k f d I \ __ mo po tie et w .... tau. e IJU om e
"f're er posrue uiet lien "aar e leer an t -,_ H deed be h ddt d kt
der W alt g~foll teerd ha I on w_en U """ ztg el III I 1"lrt

Do he or J \, e.. ter objecteerde Iller en en hU W&8ertan overtuigd d .. t het achteruit ye
lacht dat de, oorartter niet III .taat w 1lI om ~n ora. HII dacht echter dat ~e hdeer Van er
ien heet \ an dor Walt te verdedigen maar wel b al~~,:bd toon bootje wI'~:,:;n w.. llk""r
u n ,ic ver~lldenllg te besturoo HII dacht dat " b ka Rdahod

h
""da,n ID~ h Ed' ;ou At::

,le heer \ "Il der Walt tlcb wlldo vo ....cboooeo n60 ge rut en tile 1000 or cl (er
lIlaar met kOlI Dc be",r \ an der Walt ww! er ~tU.nden onder I[JU bAnl~r toU knouen verga

de.t IJ. te llurg~rsdorp al8 adnaeerond hd en e~n ker loofd I t dnt bet eld hem (Rbo
r let al. afgevaardIgde en hl (de heer' an der d)pre ge tb ke net g k d cl
\\ lt J bad tOOll doodllCb,e~ aanMvolen e.. zou on re en en even. 00 le er

D h L Jel I d Impltal ... teo W"luen ooze courl1nten gettOIl"
heer" \ ~~r der W3It

o
:r:,::e ~~' ~aa~:::'':~,et:~ "n eiken dag bemerkten WI, boo onze eIgen \ oor

.." d" b' I'- d '" mannon omdraaiden cn ZIch veranderden ILl. Jak.. no.,vol"n h"u wa. om at Wil Ier zu .. e luO b I (E'- d 'Jhadd d d h a zen en s~m wIe SIJn 10maIlneIl
"nte oplmes en eo ten 6111 e en eer ).)c boor Coetsee Ik lean Buike namen noemen
\ all der Walt ID de !:ercgenbeld te .telleo !IJD 0 d. S J du TOIt een man die \ro'lSer d ..
I >pbaan dUldeluk t.e ma.keo Want .proker I ... __ t d b t L_"

d d da b elwunaD onzer par "w... Il ot .oor ou W ,uw
w~t at \lV ) maar e.t" menac en ,.aren en h I I d Il d f t b k
~~n eesten HIef werden vencbeidene verga staat nu op e pun t! vn a e re eo ,n

~ g I d ddt deon oog.nhlik UI bil veranderd Ln ...aoneer Wil
e'.II~~nco !eer~(;:,.~n ~; £1: :~:r:e~(J"e: d:g~~eno dlln door zulke mannen "nw "tgen voonoaDnell

g .I I Ik ddt I verl,nd worden hoove I te weer.taan "'II dan
t ng en men r;et e un e &Jl or a lU a 8 t, C\aat Wdlt: ~ DIet ontwakelI om
.Iakken .00rtglOtrun een bewlI~ boe trun w J dOl< O} d' Ut I ~ k

P b b II d oor &nueren Hl lt,,., pe. e WOrt en "pre er
, Hl runderpest wI.ten en ve 'ef8C I eo de d btdat me I le I to u Inw hehoord" te re. k
lp nl • warelI 8pruker ... a.o echter tevred_ ac p pe
ulet het "OOmg \an den beer Van der \Vall en toeren maar mell 1II0e!!t ooie den moed behheu
cl u.:l t dat de koul de saus met waard wa.a daar wanneer mt 11van 1~[lHUlt.l \ erlSChllde \ an oplwe

hot bern rIJerilIk """ te zeggen DIt beboorden
"I al< Hnka \Il le.. nail te leeren "ant Wil
II • lIog ..en ", wordelI De holer V I1n dor

Wuit had Iller 'l!lob",ld dat bIJ den Boud
l ~ l:éU noodt ulp lel ue "cl \'é kUJltJtfl hf ol
I Il;t v(r;cl ken lJ I eon &luélllur finnes maar
d. he~r \' lUl der \\ alt had ochtcr I 'IJ le el n
vuudlgheld en .w"Jcheld .teOO. de Lolau
gen der \ fr k Lalldel1l heh "Ilgd huc" el
.prcker 0i' eenille pUII"'n vencbtlt Vau den heer
\- an dur \\ alt WIL' b, bet ecbter een. op de
levell"kwe.tlC De JlOgoC. waren biet te lande
.wakker dan" I maar., .!.oodell echter ""hou
dtrr ""n .. houtlor !laa hunne < Ide vandaar dat' I
het mo gemakkeluk w, nnen Waarom kondon
w I ,"et hut<elfd. doe II :Spreker dacht dat er
meer ccu8,.{czlUJl ~l I 1ehoorJt te wezen De
o j I. I." ..:op politiek ~," cl, II de ruoelllik

I cdell reielI "prek~r w". dankbaar cu bl I le de
m, rel kc '-""I 'al lcn hoc \ III ti r \\alt \ u
a' )l, I te ho, rcll Du hec. \- a 1 .Iet \\ dl haJ
'UI I" ond ,,~"Cr get 0 d Jat 1.11 Ilug detelfde
ouJt l,...,l1atlU~ 11'1val t \Crh.:Jel HU lOU de \01
j,{cnuo motlo \()( n,tdlul I)c%o \cr~nJcrH g
~prc(. kt haren li l.rtcl"ken dank UIL 'oor de dlCn
ML~n loor d~[ het r \' un Jer \\ ll1t bewezen aa.n
het lalll eli lan Jlt dl.tnkt III het bijzonder
~e I Irellde ti Il I UI e polltlU~e luopbaan en I..
lo fl I cm 'all harto t.c ondersteuuen I U de vul
gel le elektie

lh.! helr Jan P ,tgH:~t r~c(o ldclrl CD Z~l al~
~ ondat t vall 1 fil llo Jat II k K larnt: ll't~
,",l1fe 1. ... gt:1l Illtl klll'ilS(;llIt'u!>4na\k~lhorn
I lt. tit n Lie ~l UI lt w \ t I I ~I de IH r
\arl dt:r \\alt H':.n~ bil Ic I hut I uut \ ill IJflU t
zh.:kte \ct

:-'I'ruktr Iud echl r le, r g. " t tc.ptlkt , >or
d n hoer \ an der \\ .. It Uil bad deu he"r 'all
der \\ alu loophaan nau .. keuTl~ gaJ gesl 'geo en
de beer \ Illl der Walt h.d ~<toolld eell mnD tu
E In lie rechtUit Klemde tO~t IJ en voor ~Cn part I
7. I lor UUI\ rlCb t lt. t(I:{t:I1 lie n \\ l" III e~t
er lJ t

lie U t I ,I .te ."i! I h ~d t I w rl
dglJlIICCIl ILHl~ I Il"ëi\l III t I Iln II

1>0 hell \ an Ier \\ .It lx Jl> kl, le vc rg lie
r ng JUgup:\:,to I"e\l JQrdtll!"l(m \0 r du motie val
\crtrouW61J cu onden~teur ng tun paM In hrm
guoomen Z Jn si re\ en "J.~ noo alt JJ te handelen
In belallg vuu land (j11 ,. Ik ~n lo I hoopte lO de
tA: ekomst Dng In defllOlfifen ge""t te hlln leien

~ 1 een m tI~ lOllI dank UIJ den \uor£lttt.:r
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Oom DaantJe IS gewilllg.
Den ~oorE1tter van dOD B, nd.to,k te

Po.tmashurg eien hetr r A V"T1!t.cr
"" andere 'flenden vau eldul1l dill
mil gevraagd bcbLt:n wet a 8 elel< le
over t., komen

1\1 Inf vrienden -H ,erml.-de beTIcht Ik dat Ik
bere,d Mn te k"meu ....:UlT miJne Yrteodeo bet
verillllgeo "oodra bot parlemeol over I.

Broedc.... laten "'I) nlet alleen .trHen OUl
7.ekere k Lndldat.en III t.. kr Ii:"n m.ar ook ODl

,I, weerderbeId 111 het bUI, te krIlgen (,ut
ruaar 'oort en beneemt uwe klU1dld.t"l "'Mr
verbmdt u Ulet \1. t parlement I I
0001100 I. brengt hen d lil op eea pla ' '" to
.amen eu zoekt dIlD U" kandIdaat t Let
vooral op dlegeuen dIe nog voor 0011 Jm' de
gevoelen. 'an duuend., memoralt.len vertredon
h,,"'" Il m<t CI~ J,rnnd7.lekt~wet en rile nn half
f gd cll ekccnl < IU lel~" Jc doktw ID bun

oogen hrand t
~r"no vtlOn",n "I. daar een tl)d ... lOf komen

lal voor de A f"kaanden dan IS het nu mei de
""n.taande eleklte Door Il\uwheld en Ilapb."d
hebbe Il Wil vIer kandIdaten verloren m den wet
gevenden raad de". ke WIl met het grool«te
.;cmak kondeo gewonnen bebben I k hoop da!
h"t hoogerhu,. ook ,.al ontb )(Ideo wnr<len \01
gens IIIr I.ordon. ILIlIl8praak Olln hoop Ik dat
gl) met mIJ Eult samenwerken van d,.trikt tot
dl ..trllet zooal8 nog nooit te 1'o....n L&ten"u
nu eenmAal de pohtl,,"e .trijd .trfideo tegen
on<o «,gen partl! laat kOlten wat het,.i1 lit
.tel mu In u we handen en ben bereid 0111 '"
otTJI,len van dIStrikt !.ot dl.t"Itt tegen d .. half
bar tIg' kandIdateo dIe Ulet op de .tem de..
volk. wIldelI acbl geven
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erneme
\1~emccJl H lJ.,:t'nomen
\oorgestcld d,or AL (,ruhheillllr-l L

Dre\er
Dat d 1. L.1.k l"nn ,l!rt\ ...,unw( ),",h~I0511n de

\\etge\'endu \erglldertr lo; v or OOK J)tctrlkt ZOO
.poed4( mOocl Ik III do takken <al hm'proken
wordeo

Aangenomen
\ "'>fge. cid door \ L G robuelaa r en C L

Dre)"r Dat d" afgo\aardlg, n van d" v"",,,htl
le"de takken du .aRIe vlln bondenhel .... tlOg ID het
dl.tnkt dadel Ik ... 1 "".preken ID de t.a"ken en
rdpport doen Uil de as dlstfl"taoo..tnurtlverga
JenDi

Aangenomen
il",rna verdaagdQ de vergoden ng

A L GuonnEI \ III
Secr DlOt Re.t

Aloan,.

Rio doo ••

1-':1~" J

Sccrctarlfl HET GENAS HEN ALLE~,
GOUDOPBRENGST ML1NHJl:ER,-Negeo maandIIII plMe

betuigde Ik ID een buef ..., Il na

de road. Uthre21ri Tan RHEUllA TIcuko in miJD Ik beu eo jaren oud
en heb 23 Jaren aog geleden MIl. DIiRON
ISCHE ASTHMA en RHEUlrU.TIJ!:X en
lOCh t verhchttng 1"&n vele beroemde gen_
lrundlgeo, en pro*rde allel lODder bullA!
nnden en had lO miJD geval all. geloof lO

mel1lll'Jtelt)ke bekwu.mheld verloren, tot dat
[k RHEU.M.ATICURO pro*rd.8II1D88DI
!UJD ml)n Neura.lgta, Rbenmatlek eD Pl)OIlll
ID hoofd en I&Dge~lcht verdweufOa en bel
nleo .... 18 YIr en WIJd Y8!'IIpnnd dal ..,"n
m_ter VU ROOT tullpet" heellemaal ~
waa var. J,e ... onderhJke MedICIJD," en
W&ol wer-kehJk hei 11'81'&1, eI.k_ <lie
probeerd", t",1'eelt het ... n.
0 .. heer JACOB UM ZUL 1'aD Vl~teuJ

(3 uur nD St.el) .... bol'l() ,. gen_n no
een SChlJllbn.ar OIlg".._hJkgnal ... lUleo
matlEsk 0!1l Jich\. .NUOlt, .. cljn moed ...
.Men- V All ZIJL &au "'IJl wy • .,.,o "'l!"'r ge
yal vau .. Kuurt. Z ...kte H ...... 1.&1] .... t aoe-
mon. De _tor duoola &HKUMATICUBO
d-t de ItJd""<le JOhge mau Iut~ .!apeD e j

medeclJn werd vuortd"."nd toeged.18od,
hoewel de buren om ynenden aaiden dat
EIJ Diet verwachte" dat hl) 1.1'ell SOli, _,

lat) tu ee-",<J4l "-, eR~~~gde .... n db geo_
kracht' n.D de MATIOU SO. IJl
PILLEN

De 'HJd. heer VAlI0.. Wau, .... Wdenball.
ftrJ ""O%m> do<>r_ botIeL

~ b""r A Coann Brand1'lel Jliddelburr OC
rond tiadthJ~ ,erlidJUog MIjn 1000 Ju III ..
"'boon ....der de bMr J A. S.IT .... _~
D ,,..,c • .-.1"'1' 1r8I'deo DOk ,.,.._ maar ik ....... l1li

.1 lIkon - la bhJf uw dank bare 1'rieDd, J C na

JONES RHEUMATIOURO
R~ groote ?uid Al"baNeh. ~1CICIeI'-
Jicht I 1.... llIIl>tlelI. Jl.heumati"clt. ,hobt., lMrOIO
JIChl Il "1 JIcht A&nJ:UI"bt.-PIJD8Il ooa, on bOIft
yole (jUIJ# tflll .,.naU.-n toeI pT]iCt!:rdail bOTmPD
_d~" tr 0 It verknJ. boar ..... allo A"""
bn on \\ hlien ti.- reI-:' zuid Afrika. -"

, en!eT1!tad
[, MeI IB'I!!

VERBANDLIJSTEN
CERER

K.U'trr"J'
V IIJ08' IT Cburcb H A
Fow". I' J M.dld Ag nt
Dreyer Jil) Bdl \ lull:
0 ....1er W I'
Dreyer w P Pnoe 81N)

bcheel"". U E M lJeacon & Co
1\ •",i,,,bf-u'!('

O......1f )1 U (0 ......1f l
J L n""ter L l' W li",der J IIdn
bol'lFD

J'trder, 'Jf ru"l V
!Stephan Ur""

11"'0 Vourlcuard, n

1

Vunt."..tAd
J.o ... orille

\loeeD. To

Do
Alexandna

Z ,ulmanlldrlft Apr" 1~ 18'18
~ en o.,nocmillg. vergadenn(l fl'ehoudo.. trlet

ge bed door den voorzItter geopend
Notulen gelezen en goedll"keurd
\ oOl1ltel f J H ugo-(; fIlII!!", rlen he .. r

lt"llIe te oonoemen al. Bond.kand,daat voor
ht t I '{(erllUl"

Aigemecil n.angtmomeo
\ oorotel (, 1.onw-.1 .J M ,lier uat de beer

J J ?ol 1I0r al. afgevlUlrdlgde oaar de ben""
mlllg' ,ergaderlug te WOl'C8llter zaljlaan

\1. secllndn. benoemd d .. beer F J Hugo
\ ool'lltel J J Mnller-C F Hngo d .. t de

boereu ('1 louw en H ConradIe aangesteld
worden al. werkendo commll!llie

\ oorstel C F lJ ugo- F J Hugo de volgen
de vergadehng te houden op 'I AUguotU8

De vergadertng werd met gebed g",doten

I' J HUGo,
SecretarIS

[I»t rapport werd Of Maaudag U 1I1el door
OIU! onh .Ilgeo' RF ()

GonDlDg J

Stnbb .. A II
~ort.on Jl! C
Hb ....p Jl
Wat.aon J li

\\ LLrUII lllet)
l(alll'tc"'Afd

Do\ an der \\ .. 11 :-,el aar.cLhe J mn

h ",r I' tgleter 1. het .1'1" do< t
.chaa" ILe 'an "ater dat de wct OIet good
w~rkt

lJeheerVan lerWtlt J.
I Ic Ieer Potlo(let. r zei wlL~roru h I dele vta~en

le,,,j "IL' omdat het III Jlt J,.t, Ikt go ,leken
ha I d ,t degeneD dlO de wd gehoorzaamden eli
ze lit, dden al drtc J lnr lanll .chooD .chap''''
hadd, n en daar or Iller "uilige brandzIekte
IIl'P ktoors "arcn kon mtn bun vragen

Dc \oon.tter riep doo heer Potl[lCt.er (ot de
ml. ze,ggeode dat de hoer Potgieter t.UltCD de
orJe wa~

lie heer 1'0 glOter dac'lt dat bil Diet bill,,1e
behandeld werd door den voor<ttter H" had
hethaalde malen ~c¥raagd of h ) bIlIten de orde
Wli.' en d. VOorzitter had hem fIIut gezegd dat
h I bUiten J" orde was

De heer 'hude Hoel; • beerelI Van der \\ alt ,
OpinJO omtrent fl,.dhitrthutl6 lOan kleszetol!! en
wnt hare algt meeue fCtrckk nl"J zuu WOZUII

De he",' a.n der \¥tI t WI cr werd con me r
dl rh, IJ. eli mlllderl""d. mpport g' mM"t
Spre ke, wa. voo, bot me«t,lcrheld. mp!,'" t
wa lt glO, het wllldetheid. mpport door dail
Wil du boeren hCfOllcing het, orllezen I r hgt
echter ~I en g""'u 10 de gohede affaIre

lJe heer J \ Venter zei Ik beb Uit ~o~do
orun 'cru )!TC' n dat u t'l de a:tnKtaan le "lektIC
met dell hc r ~hrel .. "r .1. I< ,ndldaat lal gaan
st kUl ('n 1311~(,Zlcn ru Jil IIlfornlanL 111deze ver
gadertu~ I' wd Ik z I"on OWllIl kunoen noemon
Ind len T6Tt!ISCh t

Oe b""r , eDter WI d Lt de Ii""r L J l uetzee
bem tulk. Illformeerde

De beer \ an Ier Walt Zal IlIIJobeer (oetzoo
m dan Willen zel{gcn ...... r hIJ er aan,[oml'

Do heer 1 J l06t.zee Eel Wel V1LIl praatje.
leomen gaatJe! Spreker werd IJllehchl .nor
lemanj Uit de Kaap hU zou ecbtcr nI~t den
uaam un den Infurmant nOOlDen Maar dezen
mltlp:og zog hIJ III bet Coletlberrcbe blad dat
de heer \' an der Walt den beer Merrlman aan
bevolen had al. kandidaat en dat lO wat w I DIet
behben WIlden Kan de heer \ an der Wall on8
durop ,nhcbtIDg ge' enO

nF. IIEER \lEIIRDfA~
De hep.r 'an der \\ alt zeI hltl'ou nll rechtUit

""reken (Een stem water"",,?) Ja waterpns I
Met btltr~k"tr g tot den heer M~rnmaD kOD

b I ze~gen dat hU WoerutdagavoDd een vergade
r n~ had te ColOlIberg H 'I hoorde toen dat Gr
t,~n kalldidaten gJngen otaan voor dese afdee
hng nameluk de beeren L J Coetsee Loaw
Vnn Reuhur~ IDe Waal SlUIter CoothneM
Soutbev Velltt>r Van der Walt en Du PIcMIS
" el hIJ n<><>g toen moetelI Wil allen naar de
Kup' de verpdenng kon kieaen Uil die beereo
"le ter .. "reld ZII WIlde die heo Innden ..er
te,.:en"oordlgen 8preker ..... er &lcb 1'an be-
wust dat bU maar altijd de ooodhuip w ... vau
den Bond Willt bil WIIIIde Eogelacbe taal nle~
Dl&Cbt" Op die verplmnr hid bij toen vv.
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Olsteren \\ lien per de Dnntcgan C""tlc J )0 1\6
ons ruw f.lUJ ultflC'oord geschat op eeu waarde
van- .£5iO IS

]'i \1 \Ló! 'NKOM~TKN
Pu:, EKK \KITZBURG, Jl lIel-(Per telcgaaf)-

Dc "eckelJke olt,.ng.t;en V.D 1 Jult t.t30Apr,l
"an n 1.1 t86 7VJ wo"eo ... I sI" 363 'ClOC hetzelfde
tiJ lperk In 18U1

NATALK tiPOOlt\\EOEN
PIETKRIUlUT1.BUUG, IU Mci-(rerteh~'T1laf)-

De 8poorwt!).,'1lntvanlr-"'Mt-4!n voor Jc w('Pk f 11I gt n Ic
30 \1 til WBren .£2~ jj! 1c~"n £. ! lhJ .oor Jc c<'
r~pondcelcnde wt"ek In ll'iQ1
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Eene vergadenng VaD het dIStrikte beatnnr
werd gehouden ID de Jongelmi8 zaal op Zater
dag den 'l!).(,,11 Apnl 1898 Behalve de heeren
P HlIgo P Ilh1'ler en CImmeImaa diE>allen
met kenoUlfle, mg afweug waren waren alle
ledeD tegen w()(Jrdli

Op verzoek werd do vergadortng met gebed
geopend door eerw J :1\1 MaraIS

De geloohbnef 'Bn den l'nunberg tak werd
tngele, ord waaruit bleek dnt de heerelI cl vu
rIeerden en l' PlflDaar de wettige afgevaar
dIgden olJn en de beeren A WIOIl8 Jr eu W
\ lijoen hunne secundI'Il de ..,rgaderlng w:tren de beeren P Pie
nanr en A \\ Hl"" dIe de voon:tttar welkom
beette ..

H~t ve",lag van dcn Pramberg tak werd ge
lezen IOboudellde de werkuamheden Y&D deo
tak 6n het l..d.,utal (:!!I leden) met een ltortlOg
aan be dllltriku oo..tuur venlChuldlgd, nameliJK
:C~ n. 4-d
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Do /jf.
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I en avond 'II de "oorJllIlt.te we. k ~crtrok Ik per
mlddernlloChttreln ""'tern I n \Jlr (, fIlhalD~.tad
om oIe lnndbouwtcn")(]r>Atelhng alda lT hll t~
wonttn Dt, re"~ doo, de Karoo waR ZCH)3I" gc
woonlik en v:tnaf B""u{)rt West Hlnllc WIL'

mllu r~18b'Czel8Cbap VOk reellt a.~n!,:enaam Het
veld lang. den "eg I~ pracht.g grOtJn vooral lO
de oo .. telnlee pro, tnqte Onder d~ pasBllglero te
Ahcedale op bet platform zag Ik • r Pll,l.er met
lady F !lure JoogeJuffrouwen } Ilure en MOlltagu
en den pnvateo ooctetarl" nn oIr Pieter dm
allen op reIS w&ren naar Urah \m5lltad Zo hllll
dell bun pnvaat .. Ion, Met een 1'"lg .. laden trelD
""rtrokken WIl toen over beu v~len en bergen
met bet wed"r erv I,uar en WIJ waren dan OOI(

Dlct ver of bet wet«! .tlk donker en de regen
k.am In stroomen noer Het g~volg " .. dat de
trem wegen" het oa$ 8['OOr eu £1, ,ware 1'racbt
Olet verder kon en ell WIlS toen goen ander plan
da.o dat de helft eenl. ruoe.t voortgaan wllAma
~ and~e helft werd gebuid Zoo IU'n voorden
wu dan ~ uur te laat tu eeD stortregen te Ora
balILMtad Ue stad Waf 1'01 beweken en bet was
moe'liJk om verbl!)f ~ bekomen

Deo volgenden ~g wp de rege II voor hiJ
toch W&ll !iet wat kqel :naar DIcta verhmdorde
de beloeko", tie telltooo.t~lhng bil te wonen
t n bet was dan ook moeIte wel waard Su
Pieter dIe bet werk 8ho .. openen lloed nr
.tut deed &ulb .one ge"one bekwame
wu&e In deo w.... er een <IIDer ID de
.tadhuiazaal uw oorret<poodeot deel
aam De guW! deelnemen waren talrijk
ell de 'apeeohea' Su Piet.er na 'nW

Clan ...alhall

PI EI .. le",
tIT~' "ti I"G 'A~ Hf:T Jnn~IS((\.'\1 DE!5TL't n.

De nf.;e .. "'rd1l(den gaven v",nlag waarom bet
"'>ogre. met hierheen UltgCUooUlgU ",erd en de
vergadering nam bet met genoegen aan

WF:RK7.AAIiIIEDEli 'All HET CONGR~S

Do 1'ergaderlDg besloot geeo venllag van de
afgevaardigden te booren maar WIlde alleen op
eelllge p!1llten mlichllng bebben De ""nte wu
de verandenng van de constltótte HIeromtreet
guen de t\tgev:t.ard~en l'olledli ..e",Jag - en
boe",el EU eenlgazms op het punt In bet con
gres 1'el'llCbllde be1'oleu zo (klnnlle Yl\Il den
Bond) de aanname ervan aan en nadat een
lange en warme di_,e gevoerd werd BOm
mlge ledeo ..oor en aodereo tegen co waaraan
bu"a al de leden deel namen maak1e bet yol
gend~ 'oorotel F dDTaft lIeCOudant H J H
Cl&ruIIl6n er een emd" IUUI Het dtatnl<t.beetuur.
be ...u.t ~Inde Y&D de wuungen gemaakt door
bet CODgrea ID de COllltltutle no den Bood eli
ten Eeerste hel gewlcbt er V&Il beaelfeode, be
.Inlt de vergadenog na 1'olle o1'erwegtng ollder
om.taoc!tgheden de WU&tgmgeo goed te keuren
\ow"t het bl!)ken zal dat de commlllJSle de
macht un baar toenrtrnnwd lDisbruikt Dit
1'ool'lltel "erd alge_n aangenomeo

Daar bet reeds laat ...... w~rd de 1'etgadenng
dO'>f deo aecretar ... met gebed geaIoten

H J H CL.\Al!SElIIl,
8ec:n1aria.

l{~Kl'll un .I.. "'I" ...,,-1e K"IJOu ..l.
l' 11'N!''''fn (,til Il ION' ."" ••
belten--J Dv d.. .,,1 '" le K ,10"'- Z ~ P
orGer ".m kt van ( "n m_ O"d.· •
DIen.' op!C"maakt of ""kullr Dage"''''''''
,.0111"'''' paou-o_n 1'&11 d" 1"..,,1'"

TU:lGElN
I(.t de nleD we Seh u1fstreng, om b.1
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