
, -~',l
1\-'1

,,1,- t1l'f'I
',I; v: ,",1\

J'. -: ...u.l.,.!,

'I '~"'1" ,_

I~Q
r\i fot 'e-e,
"'""I>'che&fd

D~

W.Uilljtt._.

~t. 1I'",I-'h

•. ~·P""bo .&Id
!\~pli'''f'
UC$: ... : fI"i

bo
.0\ t",,'r,lct"!l

"""P":ho Al4
Ca .. ", ...

I..,
Do
On

I\"",.to<l •

".

. . d, II
1'1;:, /1':'1''' •• v Cc

\ J I' )' .....1 I' \'11
~ ,~t' \" Illi~nt
C \\"oll'~rl .

\. ~>iy f,.Hl~S

~ \! '~"IJ' le
.\

S m{'n'~ r•

r 11·'f'II"J r

!t ·q.·..r

\!i.ld.lh ..."...._h. M4
Do
Do
lJO

•• ow' ,'r"tlil':

- \1 l .....'1'1 ....

j, '. ,', li]1t

K .,; " ,~.. ! :11,(
'-"" II ~.\ r( 1\1 J
l ' \\" !1.3,'IIA

_\Ot }I.l r,~rt) •

Pal:'1, (I
K,.nll·.r lt
I( •• p..,~ .&r4
rurl

Do
\il\('leer
Ka\ps~d

Po
.od'lI Ri ••
Gru"",'. 'r
KaapacbeAl.

F )(~I ,.. r
1-.-.; H"1l'f\('1 ing
J r ''\vld"n
'J Il, ol ..
Af) _Jl()jmllD

i: --'·nn 'I

J [".'l~
',.;' -, J,d

. 1',,· man !irI).!

\ Il f't"r-\

"\ I: "I'",

l'ilt'nh·.C' ..
"mi'ul'\fld

l'Inl"'A

1)0 }f altn ee hory
)

Pt Eh"'beth

:'" Ha.r",ly (J.

~ ,-. I! r,Jt"n,

['t I':liuber.h

K"pat.aJ

llalc...Lnry
Ku.p.tad

H.o be rt 8!.l1l

\1· -.1-

\1 i; ...~ )\a1r8Ch(';~fd

""!I( .\1,.!t,h ..lIlllrt:
..-, . J 11\!Il'fl'l'l le

.\ ,'. (Iudt.. ...h ioru

, _\ )\ 'I' C. ItU(,4'.!o:
lh l'r)

[1.1 f).,

il ',.\' "Cr .... 'fI..:;

r' I.! ol ! '
\( I ,j 11..'" :

I;

(.,!.Je~n'. Tn
Ka.apotad
J,nM'n,.d'~
I't ~:hT.&ho tb
'I ";O"\\,,,,IHlrT
1'.1 JtsL"on;

J "

;- Il· '" ~ ,

:1,"""'::

'1 j"lrk;'
ho .:rif' ...... ( Ill{

!1rh1nsdor;>
}11lmeabury

[).,

Lltt'nh .~'8

Du
!JoI'

... l

1
\ .Il) S.therla.ad

:\ _\:' HE~ A1LE~.
1-: 11.- ~ .".:en ,!!laaDden geieUIl
: I" ik Jn ""0 bnof lUll! Il "II

J',., "k:'l>i 'an RHEUYATI-
','1 """"I Ii. t->OO j&ren oud
,,':, :an.: I:'el..den &An CIlRON·
, ' 1\1.\ en H.1f J<:C'MATIn eo
'~ . .: V\'rl vele beroemde meell-
:,", "~"'r',I~ .. lJtlII londer ba&i te

, I ,', 'ri'; n "eval ..lie geloof in
'.,'" .....\;lrnrj .. \1! verloren, tot daJ
\ lIl' L' J(, l probeerde en in eena
,r"'11l"1r\, HheumatlcI en pijnen

"" r _'., 7 " h t ,erd .. ~n~n en het
r ,." w,;>1 ,e,.,.preid dil' ...ou-
}{.·.'~-""'<.lJemuJ g_d
" [, It'rll~",e Mi='J1CijDI" eo. di'_/
, bel ",:\~I; elieen di.

•• ~.• {" I t L'.'l /tnO.

• ',' ZIJL v .. n V1&k.font.in
:---:'"""":I~~.rlr\.C)! is geDe'E~Q Tan
"t Ir ...... : .·p...,liJk~~vaJ 'Ya.a Rben·

v. ~\.)Ii)jt, ZeI fijn moedf'
.; :u\ 1!I!j.Wa.8~re~D~rgoerg)·
'" I., ... tt'," 1-.xJal •• iJ b"t Il ....

, .', d·"" HHl':{jMATICUdO
~., ~ : "..;t· nJ.1.11 I u.sttli( slapt n en

.. .r \'"'r td" r,·od toegediend.
t·TI \' ntnc1en r.eiden dat

, \. I ." •.• Llt hiJ ItHen I!on~ KNU
.,:. T. ,.;. h'·t·li~de VAn db fo!8Deel·

Jd j( iIU.".\lA. TIeU RO. en

. \-,., flu' WH? na &..ddenburJ.
. ....:~.. .~•.l.
.,,, iirin,ITlel, \IOdd.lburg. O.C.

.. ,: r: M,)a 1000 Jl'" on •
,,'''r J .\ SMIT. nil W'oad.eroo...

,-~ :., rt N'K ':',fW-ftD lTl&&J' ii Qloe\ DG

.' .,.~ i!~~e 'l"nend.. J. C......

RII'.E~UMATICURO.
',·r '. j;tnow·he Il""t>ee«middel '\'OOI'
~ t:I.ro·'j·,I: ..ti"l·he ~lcbL. Lead_

• ". :"/:r·til-) \Jnen,tDI, eD Delft
...... ~ \, ..·l f'r~er dan bo~""Q

1- ,.)-,.kr';..:~ Tan a.lIeApet.De-
•• ·w : .... r ,:,'JI'." I ZUld-A..tnkL-""__41'....L,,-.,_,.."':..~' r..,0:~._~.;."I F';': 8'1'../ '4~:"
RUTTER,

!... r·, '-_""!f1I K oll)ui.J.
, ;(I,.IIT\):-i ......J~I•.

' .. "':t.t-~-f',ldJ..Ue. ZA.: to'
"'1.~~t. 011<1.,,. ... ,.

.'1. ..... "l of ,.tfKuT'J.r n.K"1JJ~rl
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TUIG·EN
I"" S..::J.Uif.:H.reIlg', OlD b.'
'fil !'r\)_itJ8t(,n
\.RLINOHTH.AAT.

I(AAPSTAO,

RSET STRAM!).

EERSTE-KLAS

~lES H U IS,
SLA.KoEl.

"TE STA~DPLAATS:
~IJ:<~E PRIJZEN

J liDO UCO'

De Voornaamste Musioi van
Beroep,

ZI")\\'~LAU' A)IAn:n s

Bevelen Sterk aan lIIen IUZ!EK-H.HW L

}:, ~1[LLE:t
1" .:,·tl":lIIV;ll.

L. li 11 '·1.1! ~jd.
-t }:L:."' ; ,.;:)

v A.1I llJnl

RIKAAN I TISCR! VI~CTI !
'Yoor uw Tafel en voor ~IV Werkvolk.

Snoek. Geelbek, Harders, Bokkoms, eDL'

K~t\.P~ fA u, ~AT-*H.UL\G~. 14 AIEl, 1898.

Publieke Verkooping
VAR

HUISRAAD,
LADY GREY STRAAT,

PAARL.

Publieke Verkooping

voo II. HET

PARLEMENT.
KENNISGEVING

IN ZUID AFRIKA

"''.1' MOOTJES VAN MACKEREL, ZILV:&&.
VISCR, GEELBEK EN SNOEK.

Atlantische Visscherijen.: .
P.K. Bus 355, K.u.P8TAD.

Pakhuizen :-Tegenover 'I'hesen's Hout
huizen in Prestwich Straat.

Op
4 JA.AR OUD,

'Woensdag, den 18den

BENOODIGD.
Voor de Armen ~&hool, Potcherstroom, eel

Onderwijur en drie OndnUmessel.

IIF.E!: H. MULLER,
(Groot en Klein HandeD,

4j en 47 STIUND ST1I.ilT, Kaapstad,
\'OOR DE BESTE

Pianos, Harmoniums. Amerikaansche
Or~elR. Strijk. en blaas Instrumenjen

Ook voor Snaren en alle soorten Muziek·
b-nood 19beden. Reparaties, Stemmen. enz.
Pwtdiw, form KH nzm .il hihthl .. d, EI~nd.

" liD'nb ia , t: rnhtidteitid,

Prijeen ron Kerkergels op aa"vlag

Ul-_EL 6H.-~o 6,59·1.1

Departement toor Publieke lerk

DE ondergoteekendon, met ID-

structies begun'stigd door
Mejuffrouw J. Swunson, zal op
Zaterdag, den 14den dezer,
te n :\ ure n.m., publiek verkoepen
aan hare woning, als boven, annex

_ den heer P. A. de Roock, den in- ",TOORNEMENS is, bij de vul-
houd van drie Slaapkamers, zooals V geode Parlements zitting een
Dubbele en Enkele IJzeren Katels Bill in te leveren, ten doel hebbende
mot Matrassen, :1 Wasch- en Kleed- de verandering en verbetering mn
tafels, Kleerkast, Commode, Ronde- de Ordonnantie No. 7 van 1843,
en andere Tafels, Boekrak, What- zijnde eene "Ordonnantie ter her-
not, 1 lot Boeken, Stoelen, en roeping van de kerk Regulatiën van
Keukengereedschap, waaronder 1 1804, en om anderen in de plaats er
" Dover Stove," 1 Kombuis Tafel, van te stellen," (welke Ordonnantie
Potten, Pannen, enz .. en wat meer wéér in leven werd geroepen door
zal worden aangeboden. Ordonnantie No. 2 van 18':>1), op

VAN DER SPUY, !IfIELMAN & CO'l zulke eene wijze dat •
.Aftllagers. (Il.) Alle twijfel of dublx-lz.innig-

.~ ._....... .___ __ _ heid weggoIlOlllcn worde
omtrent de vraag of de
N ederduitse ho Gerefor-
meenie Kerk uitgebreid
mag wordeu buiten de
lirn.ct en oer kolonie, en om
v: orziening te maken voor
zoodanig'e uitbreiding en
voor de vertegenwoordig-
ing in de Synode van zoo-
danige kerk van Uil ge-
rueenten buiten de gemelde
limieten, en voor hete_be-
st uur el' van dOOI' do con-
tit itutie, do wetten en
I,eglementen van genoemde
kerk. ~

(u.) De ware en rechte belijdenis-
schriften der Kerk te
stellen in lie plaats van
zekere stukken daarinver-
keerdelijk aángehaald.

(c) . .Aan do Synode van gemelde
Kerk de macht te geven
om Sectie 7, van gemelde
Ordonnantie, van tijd tot
tijd te veranderen en te
emendeercri op dezelfde
WIjZe als de. Synode gc-
rnagtigd is door Sectio 4
van dl' gemelde Ordonllan-
tie, om deSchedule gebecht
aan de gemeld(\ Ordonnan-
tie te veranderen en te
emendeeren.

E"-:l~~
"~f

50 E\TllA VET'rE
~L:\('HT OSSEN.

OpMaandag, den 16den Dezer,
.\ I. "1·11I,·I,l getal Ossen Publiek

jj 'o\ ,11,ka v-r-koc ht te Kla umul.s
'1, I., '1!!t'lIdt' uit HarkI)'· Oost

i I '1 ,':, ZIJ zullen zeker daar z ijn.
., i ;,jll \T'.I van Runderpeet.

L(JUS LO.\IBAIW .
A. ti de YILLIERS & Co., Afslagers.

lit.
250 Schapen Bokken

I

PRIVATE Bill ~ ~L Jf!:
30~Eálste klasse Ezels,

Geschiedt mits dezen, dat de
NEDERDUITSCHE ZULLEN \bov®gemelde Ezels publiek worden verk~t uit de vendu-

kraal "",n de Afslagers te

Gereformeerde Kerk

n:

~IclL~I.:SBLJRY.

V. A. VA";\. DER BYL,
Parlementaire Agont.

Kaapstad, ~.o April, 1808.

DEPARTEMENT VOOR
WEl\l<EN.

PUBL!£KE

dezer.

,,'PPLIKA'i'IEN voor boven ge-
._~ melde betrekkingen zullen
door den Ondergeteekende ontvan-
gen worden, niet later dan den
30aU'n Mei, aanstaande .

Applikanten moeten in bezit zijn
van getuigschriften van goed en
zedelijk gedrag. Certifikaat van
Lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, en van Onderwijzers Certifi-
kaat, 3de KlaSse Z .A.R. of een daar-
mede gelijkstaande. Behoudens
aanvullings-examen te maken.

Salaris, Onderwijzer £12 lOs. en
Onderwijzeressen £10 per maand.
Werkzaamheden te beginnen Isten

Juli aanstaande.
J. H. GERICKE,

Secretaris Armen School,
Potchefstroom, Z.A.R.

AAN BOUWMEESTERS.'

TENDERS worden gerraagd voor
het bouwen van additioneele

accommodatie aan het Oude Somer-
set, Hospitaal, Kaapstad.

Teekeningen, Specifilratiën eD
Kontrakts-oonditiën kunnen gezien
en verdere informatie verkl'f'geD
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt cc Ten
ders voor toevOt'gin~en aan 't Oude
Somerset Hospitaal ' zullen worden
ontvangen door den Controleur en
Audit<our-Generaal, Kaapstad, tot op
den middag van Woensdag, 18 Met,
18\)8.

Tenderaars moeten ter nak01ninJ
van het Kontrakt twee bevredi-
gende Borgen dasrstellen, en zoo.
danige Bergen moeten den Tende
onderteekenen .

De laagl'te of ~lllge Tender zal
niet noodzakelijk worden 8&Ilge-
nomen.

II. S. OREAYES,
......_ Architect

Departement voor Publieke Werken.
Caledon Plein, Kaapstad,

27 April, 1898.

Hoofdonderlijleresse Benoodigt
VOO R de 3de Kle.sse GemenJlde

Jongens en Meisjes School te
Helderberg. Salaris £90 per au·
num, met vrije kost en inwoning.
Eene grondige kennis van de
Hollandsche taal eene vereischte,
zoowel als bekwaamheid om leer-
lingen voor het "School Higher"
Universiteits Examen voor te be-
reiden. Werkzaambeden te be-
ginnen, indien eenigszins mogelijk,
na de Winter vacantie, in Juli, &oL

Verdere bijzonderheden te be-
komen van de tegenwoordige
Hoofdonderwijsereese, J .
KATIII NUTHLINO, of den on
geteekende.

.Aanzoeken met oopieën van
tuigschriften van bekwaamheid,
enz., zullen ontvangen worden tot
op den 25sten Mei. door

J. WYNAND L. HOFMEYR,
Hon. Sec. va.n het Bestuur

Helderberg,
Somerset Weet.

BENOODIGD.
EEN Onderwijzer. ofiit'huwd,

voor eene Priva.te School in
bet distrikt Bethel, Z.A.R., te be-
ginnen met G scholieren.

Sa.laris £60, met vrije woning, en
schoolgelden van kinderen boven het;
genoemd geta.l.

Applicaties met getuigschriften
van bevoegdheid (in het Ho11an4!oh
vooral) Engelsch en Muziek onder
wijs, zullen worden ingewacht tot
30 Mei, 1898.

J. P. LIEBENBEIlG, V.D.M.,
Bethel, Z.A.&.

H .April, 1898.

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

BENOODIGD.

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

kwaam om onderwijs in Hollandach,
Engelsch, Muziek en Handwerk ll&D
4 kinderen te geven.

Salaris £4.0 per annum and Trije
logies.

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

Werkzaamheden na de Jun
vacantie te beginnen.

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

P.O. Jonkerwater,
Dist. Prieska,

Uden .April, 1898.

---- ~------_- __-

Montagu Publieke School.

BENOODIGD,-Eerste 1lgsi~
tent, bekwaam om School.

Higher en Matriculatie' Werk or.
zich te nemen. Kennia van Ho-
landsch noodig, --
. Salaris £180 's jams. Werhaam
heden te beginDfm indien mogelijk
op 2[, Juli, of niet later dan 10
October.

Applicaties met copi jen van
(""ertificaten en.. getuigschriften zul-
len worden ontvangen tot 31
::MEI, door

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

Montagu, 8 Mei 1898.

en
, :' 'I J' ILl'i,'k worden verkocht

" Kl.i pmut« Station,
1'1' \11;I1IrI'I! ..::. di-n ]I)llell 1!('ZCI',

.\ I:. i, v ILLI ERS ,\:; ('0.,
AfslagPI's.

~

25 [)
E ondergeteekcndcn, behoorlijk

gelflst door dell Heer MARTIN
JIIII\:';:-;E~ LAl'nSCIIEH, zullen voor
zijne rekening

(lI'

Z
l 1~~';~~~':~~1~;d:7 g~:::~~clJe Dinsdag, den 17den Mei. aanst.,

1'.IJ.nkll, ullcn geJressl'erd, en alhier op het Dorp. ten kantore v.ru
\11 ':':'1'['.'1' vl'l','chl·idl'nl~ paren "gale i'?C onder~eteekenJen publick te
J.: ,~ I':t.t;"!' II lijn, publick vcrkocht koop aanbieden,
'o\ ,r":', .i.m KL\I'~lL'T::; STA- Zeker Stili Grond gemerkt Lot S,
Til l\, ZIJ ZIJ" de aandacht waar-
d::..' l.ct up lkll naam en het is

AAN BOUWME ESTE1~,S.

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

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

J. W. MOORREES Jun., &
MalmcsJlmry, 6 Mt?i, 1898.

Co., Afslagers.

..' :"YI'rde Illrlplllltll·r-
: v ,':. ,L 1·:,'I'"tl·kh~,"·

.... "" I,' .\1urr".'~hun.:-. "\fde(,'lifl!..;~randkantoor,
;"d., '_"'i"rp"l, ('ah·illla,1.\Il'i180,~,

r' :>111:i ;l~l' .J lillt _.

EERSTEKLASSE OPRECHT-
GETEEtDE PAARDEN.

g' li",':..',

r1:A~S HAUl'TFLEISCH.
J S. Marais & Co., Afslagers.

I'~ ~filiI l'\l,,,I'C rde
~t', 1)11.

Paarden:
Ezel~.

Ilpell l:ug.i.!·y ~\ TlIig.
Op Dinsdag, den 17den Mei,

Zl' LI.I-:\ LJI) gt'llll·ld" Paardl·n
'Il r:z('I~, l'nz., 1'1Iidiek \'l·r·

k ':'ik" tlan KL'I'lllllts ~tatll',
Z ,:1 .'1 ,'\tl'~l (';III,litlf.

i'. II I .\1.\1(.\1:-:.

J. S MARA IS & Co.~ Afslagers.

WELLI NGTON.

PUBLIEKE VERKOOPING
\ .\ ~

-4-
Prilt·111 i~'eB()ll\Y-(lr\'ell

IN MAIN STRAAT,

1'1' \\ ,"'II"Lt~·. d"ll l::dt'll dl'zL'I'.

': \> 1 ::L' 11'.,";'1'1-:\ Illli{J':,

Z '., . ',l:' ;<('t", ];('lId,' Jllrldil'k
'I " I'r;..t'j"';' IrI!\·t'[J.'taaIldl'

-t I30l;\i:-ERVEN. \\tW'\':lll l'l~n

" I ,!..;I·It-;":l'1l I'l' lkil
V '"" ,\1',1'1';1\' ~Ir:ttcn.

:,:, :', ];..""k 1:1,'~fLYl'le aall'
r, I,i, ':T1 /.t. lilt tiL' hand te

\ .

, ,

.~ d ~L,lt},~t·Ilhl·!d aan
: :tl Ili't 1,,'Zlt tt' k"~Ill'n
\, ;~I,'zl·lljkl' ,.:Lld,kl·Il

'o, ,. i,lk ....!j!.l~ til' t·l'nlgc

":..,:: I I, \·t·rkr·i.J,!..!:\'1l lilug:")
, ... U" 1It1, l-;·~tl';l;!f .
I: ,"; ,d 1,1:l't: ,erkoeltt
~ I \., : i~ \. ,1rkl'I!"' .

\', ", '''i' :1; \'IIHit I,hat:; "p
.\ 1., Il :--:t l·dil1.

I,

,I. ,J. \1.\1,.\\, .JI,.

'i I

BE1>iOODIG D.
.
l-
i ,

!':t·t !;l'~ 111~~L'11riftcn
",', 1IIIUr'I'é!1(Ct,kt'nde

c. ,[',:, Il t"t ~ .J Illll aan-

i) 111:lilIUl.lJT,
I ·OIIIIllI.'i'lt',

:'<1 "', ,',
, _\ I

/
f // /" ,-'

OR.P.:._,:t-1JE STRAAT, PAARL.,

[
_] ET geët1il't1Publiek van ue Paarl voor onderstl'uning in lid verle- DE HEER F. T. ABBOw'r, Tand-
. dene I~ankende, wensuIlt aan de lnRez6tenen verder bekend t~. heelbmdig ChirurgJjn, heeft

stel4:o daL hij zijrie Liverei-St.allen Bezigheid nog zal voortzetten ge- zijn consulteerkamers van de Guar-
tlur~de zijne: ,fwozigheid, onder beheer van den hoer J. JUCBERT. Zijne dian Gebouwen verplaatst naar zijn
Karren, Omnibussen, en 'Vagonetks die te hun!' zijn, zijn ce!'st,eklall, en tegenwoordige Kamen; in
lilechts <lê heste l)á,ardell worden gebruikt.. Zijn Omnibns ontmoet eIken Jota's Gebouwen, 92, Add~rley ~trut,
Trein aan het Paa)! Station. DIREKT TEGENOVER I

, ~ - PI.J:\LqOZIo: TANDIIEELKl"NDE.-Cel·'
Ih"l'ctrt"IIl"llt v"<lr l'uLJid.e \\"'rk,,", BE·" OODIGD lG h d d ..

C.d"tIUIIl'l"ill, . " •., • I e u,v Un erwIJzer luloid, Gouden Plaat en' tltopsels
Kali p"t.ad , .-, :\["i J,~~ltL . I Ipecialiteitcll.
- - - - - -. --- - Een H..oofeton.de.rwijzer voor BENOODIGD, Fouien zecr billijk .

MALMESBURY mCUTEURSKAMER EN VOOGDIJ EN d_eHolpap. Atme.n School Speciale aandacbt aan moeilijke
BRAND ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ. . I _'-_. - I Voor de gesubsidieerde school gevallen en mispussingen.

APl?LICATIES slechts van ge-: te Goedgevonden dist. Pot· CO~SC'LTATIE VRIJ.

certiSceerde . Onderwijzers chefstroom, ZAR. EERSTE-KL.a,-S P-U"BLlEVV~CHOOL,
zullen door de Commissie worden lW
ontv!l.ngeu vdor bovengenoemde be- I SALARIS,. de inkomsten ~er PRI~S ALBERT.
trekking, niet later dan Vrijdag,: sch~ol, gewaarborgd op mI.~- _

I U dezer 20 Mei. . .; sten~ £b per maand, met VrlJe BE~OODlGD,-Eene Derde As-
, Applikantun moeten de Holland-' won mg: , d sistent{', gecertificeerd, voor

sche taal ku$en onderwijwn. Ge Applicaties z~~len door en don- 'bovengenoemde School.
tuigscbriften:'''flreischt. dergeteekende mgewacbt wor en SI' Z . I' d' .

6' d 1 dJ' a arls estlg on R Jaars.
Salaris £80 per' jaar, plus twee-: tot en. [, en unI., ... Werkzaamheden te beginnen na

, derden der :.schoolgelden. Geene; Appltcanten moeten ID••bezlt ZIJn Juli vacantie.
)Iet utul.r'Op:-;taautle (;eoouwen, verdere ver.b~ging. Werkzaamhe-, van III~ klaese ?nderWlJzers acte Applicaties met getnigschriften

den te aanvaarden op 1 Juli. .Ap- ;Z.A.R." of O.V.S., of K.K. Geen te worden gewnden niet. later dan
plikaties te worden gezonden &an ;aanvullIngs eum_Aft: É_~teJeggen. 30 MEI e.k. aan

MAL MESBU RY. f- D.RUSSOUW,.: M'~::r~'DY
(;. W. KOTZE, Secretaris. li V I. ~....;_~retari8. I Potchefstroom'.! r.··..···- • • • ,

J. W. 'oerrees Jr, a Co., !!slagen'l oIP:'~, 1~.~'6a"'e" , I April5, 189~. ~ ,-~., ..~ ~

met de daaropstaanrl,. gebou wen,
gelegen te Riebeekskasteel in
deze Afdeeling.

Het gebouw bevat (j mime Slaap-
kamers en dl' noodige vertrekken,
en 1.'3 ae!prr('n aan den Hoofdweg~ ~ .
naar Hermon Statie. Intusschen IS
het Eigl'1ll10m uit de hand te koop.
Dol' aanzoek bij de ondergeteeken-
den,

J, W.• oorrees, Jr. & CO., Afslagers.
\-"Utlll Kan toor,

:'>Ldllle~iJury. I ~["i. 1.~~1~.

--- _------- - - ----- --~

AFDEELIMGSRAAD CALVINIA.
Sluiting en Verlegging

van Weg.

API'LIKATIE grmuakt, zijnde
door den heer E. r-; EL van

"(;l'a~IJl'rg," Wijk ;\00('(1 Onder
]l"kke\'e!d, In (ltl Afdel'llng van
Cah'lnia, CII lloo!' ande!'l' Booren,
'Lall(kigt'l1aar~ van het Bokkeveld in
dl' AfJl'eling Calvinia ";\.0. 1, om
Zl'Kl'rUn \\'l'g, hieronder ab (A)
aall~enll'rkt, ;;L; Cl'lll' vl'rlegging
van' r'l'llOt'mden weg tu verklarell :

(;'~~chil.dt bierl'ncdo Kl'nniHgo-
VIIlL! dat dl' ~\fdeelillgsraad van
('ahin!.t van vournemcn is a.anzoek
Lij ZijllI' E.\cdlentio Jcr Go:,ver-

, Tll'lIl' te dOl'Il, III terllll'(l vall !':ieutw
: ~\I. l:)~, AktL' W vall llt8~1, um den
V~lgl'lldl'll Wl'g ab gt·:;lOtcll t,· latell
[l1'()klallll'l'ITll :

(,\) IJl' Weg le;dt'lHle \'il Tl af
"'lllt-m" Hlvi,'[' naar Gr:1~l)('rg, van
af 'Jt' z:l:dl,liji;(' zijde yall de Gras·
l:l'l'g" !{l,icr alwaar dl' nieuwl' Wt'g
h,'"illt, dool' het kamp, tot waar de
tli~~lIll' II'eg or ill loopt.

En in 'tl'rlllC'n van ~l'ctil' 1 ~D,
Akte 1,11vall 1~8~) de yuigulllll\ ver-
Ic,rrriw' tl' laten proklamL'l'rtlll,
lli~~lIGk :

(BJ D(' i\"'g kidendl' Ytlll Wil-
11'1ll~ri\'i,·1'r:aar GnLtlberg, van af de
I.llidt,iijku Zijde van dl' nra>llJt'rg:"
1(IVIU' waar dt' oude 1\(').\ 1Iltdr:L!Ilt
door hl't kallll' luol'('lIl1l', voorbij
lid kamp aall dl' oostelijk,' zijdt' tot
\vaar ]It·t III Jen O\lUl'1l weg up de
llotlrtll'lijku zijde loopt. . .

Ll'lIige uhjc·ctillti tl'gl'n Ilu :'illIILlIlg
I'n wrll'ggillg' van gelloemJe wegL'n
tUoeten 111 ge~chriftl' hij dell ondl'f--
i.!'l'Il".kl'Il(lt_·worul'n gelatl'n hlIlnl'll
~h,.Illaandl'n \:tll af I ~lEl 18~1-I.

Op la.st,
\. S LOn\",

~ecret~lri~.

SCHUTBERICHT.

-, E \\nnlvn Yt'rk"ctlt k I)aIl~.l'Ia;H', in-
dit'll nlt'( !:t..'lll!"i(~ np dl'Tl ~I ....t.l'n ~{('I ,

:! Illldt .. 1I1~lr r:111l111t'JI, ~W:I\"rkt li IJ kt:'l"'1 H,r
{\\.dll\\',I"'I<'t.!(l!loranrl "I' j,llk~rt-()orn [1:1,
1 1111'( l.LIl~t' wol. en 1 nwt kIJrt.' w~.1

\. \. [I. \\'\I.T.

&hutllll·,,"ter.
Dawl'laal", :2 Mei, 11S%.

TE:\ DERS-won.lun gcvmagu v(Jor
het. op richten van eCll Politie

Kazerne to Clan william.
'Teekeningn, Specifikatien ell

Kontl'llkts- Conditii'll kunnoll wur-
den gczll'n en verdere informatie
verkrt'gen teil kantore van
dOll undergetech'nr1c, ell tell. kan-
tore van den Civielen ComIlJistmris
te Clanwilliam.

Tender~ duidelijk gemerkt "Ton-
ders voor Politic Kazerne, Clan-
william," zullen worden ontvimgen
door den Controleur en Auditeur
Generaal, Ka.apsL'ld, tot op den
middag van WOE~SDN.? 8 JUXJ,
1808.

TenJoraur>l moetoll twoe bevre-
oigende borf;en tCl' behoorlijko ver-
vulling van het Kontrakt, voorzicn,
en wodanigc borgen mocbn den
Tender ondortl'ekenen.

De laagste of een ige Telldur niet
noodwendig te WllrUl'1laangenomen.

11: S. Gl{EA\'ES,
"\rcltited.

DE Ondcrgdeekendl', behourlijk
Jaartoe gebst dool' ~TH.L'\L'S

LAH:G...:-r, zal publiek doen ver-
koopen

Op )[aandag,
ZE~ER.

ERF NO.

O:NS:lPARLEMENT, 1898.
AANGEM.oEiHGD door de ondersteuning die onze uitgave van

een Hollandscbe " Hansard" van de jongste Parlement.
aire Sessie h~eft erlangd, hebben wij besloten ecne soortgelijke .uitgave
voor de Sessie van 1898 uit te geven;

De inteeleenaren van Ons 'Weekblad dienen er op
te letten dat [de bladzijden van Ons 'Weekblad. gedurende
de Sessie in ongebroken volgorde worden aan genommerd, en dat aan't
einde der Se~sie een volledige bladwijzer zal worden I!egeven, zoodat de
bewaarders tan de Parlementaire nummers van On. 'Week-
blad. tegEilijk een " Hau.ard " zullen hebben.

Daar d~ oplaag geregeld moet worden naar het getal der aan-
zoeken en velen bij da vorige uitgave moesten worden teleurgesteld, doe
men toch dadelijk aanzoek: en zende het bedrag voor de bestelling met
het aanzoek i
Aan VAN DfiAND], DE l'ILLlERS & Co., Beperkt,

. '1KAAPST AD.

Gelieve f,iern!evl'Il-S ti' ciu.leu de sum rall·"." .... shilliuq«, en mii
daarooor per ; t te zenden, nit afloop da Sessie, een crcmplaar
van" ONS P itlRLEIlENT, ltl98,"

Geadresseerd aan~ .. ., .
§ ..

·VIlI in ..vf inldieo pertrein of te KIIJlpi'lold•• u indien per pol't verlangd.
tVul in Ir ... ~f ptui, of lat ooingeruld indien te Kaapst.d verlangd.
,VuI in Yoll~oaam ea adnlo. •..

VIER

ONGE~UWDE ONDERWIJZERS
BENOODIGD

Voor' Buitenscholen in het
Distrikt Potchefstroom.

C ALARIS, de inkomsten dero school (niet minder dan £15
per maand).

Bewijzen vnn lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, en goed zede-
lijk gedrag, alsmede getuigschriften
van bekwaamheid, te worden inge-
zonden vóór den 15den J uni van dit
jaar. ~ ",1

Diensttijd te beginnen 4, Juli,
Minstens een certifikaat van het

lIlde klasse onderwijzers Z.A.R.,
O.Y.S. of K.K. examen, wordt ver-
eiselit. Geen aauvullings-ëxemen
vereiselit.

M. 1.s, FICK, V.D.M.
Potchefstroom, April 22, 1898.

Assistente Benoodigd
L~NDBOUWERS. TE

GERMISTON, Z.A.R.

Die Landbouw Gereedschappen en Machini.
rie behoeven, behooren den g-rootcll en APPLICATIES, vergezeld v~n

wel- uitaezochteu Voorraad van de onder- d beedwijzen l~dan betsklwaamhOld,
t I - I' d. .. goe g rd.g', 1 mas. c tap eenerge ce (en( en te Inspekteeren, \vaaron er zIJn, Pl-otestantsche K'erk •. en bereid-

R 'H d' j willigheid een Aanvullinis-Examenansomes 0war S 1 te doe~ indi~n vel'uidoht, zullen tot, . 'I 25 MeI &.s. IDgewacht worden.
~ Kellllis van Muziek en Zondags-

EN school-werk eene aanbeveling.
'\Verkzaamheden moeten in 't be-

gin van Juli worden aanvaard.
JOZ. NAUDE,

Bus 17:

SALARIS, £162 per annum.

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

Het Paarlsche Gymnasium.
Snijders, enz., enz. APPLICATIES, vergezeld van

gecertificeerde copien van
getuigschriften, voor de betrekking
van Tweede Assistent Onderwijzer
in het PaarlscLe Gymnasium, tegen
een Salaris van £12.) per jaar, zul-
len door den undergetookende ont-
vangen worden tot den 20sten dezer.
W, rkzaamheden te beginnen bij. de
heropening van de School In JiJli.
Applicanten lidmaten to zIJn van
een Protest.antsche Kerk.

S. DE VOS,
Hon. Secretaris.

Paarl, Ij Mei, 18~8.

. .;-.' _ .._-----------_._-------~

Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsche Kookkachels.

R.M. ROSS &:CO.
$trand. Straat, Kaa.pstad..

DE HEER JNO. DE VILLIERS,l--
~IVEREI STALLEN, TANDIIEELK UNDIG.

KENNISGEVING YAN VERHUIZING.

Á. G. Dr TOIT, V.D.M.,
V oorz. School Com.

Prins .Albert, 5 Mei 1895.
,_,",",.i ~ !..
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Diamond Dyes overtreffen alle andere in Kracht, Reinheid en
Duursaamheid. Geene anderen zijn even goed. Wacht u tegen ver-
vslschte kleurstoffen, omdat zij van goedkoope en inferieare materialen
zijn gemaakt, en slechte, flauwe, vlekkige kleuren geven. Om yan
succes verzekerd te zijn gebruik slechts

DIAMOND DYES
'!'oor het verwen van 'I'abberts, Kousen, Vederen, Linten, Garens, enz

'T I" GEM \KKELIJK OM MET

te verwen. Ze kleuren zware zoowel als lichte stoffen.

Kaapsche Gouvernements ~poorwegeD.
lUNNISGEVINGNo. 29 VAN 1898.

ïeranderin« van Passeeier Yervoer-priisen- WI}"nberp- lijn.
VAN af den lsten JUNI, 1898, zullen de prijzen, gevraagd op de

Wijnberg Lijn, van af Kaapstad naar Plumstead incluis, veranderd
worden. Voor bijzonderheden zie de publieke bekendmakingen bij de
Stations.

Kaapstad,6 Mei, 1808.

C. B .. ELLIOTT,
Algemeene Bestuurder.

DOODB ER ICHTEN.

(BEPERKT).

Kaap de Goede' Hoop

Permanente BOUi Genootschap

\
j.

AA~ Bl oedverwanteu on Vr ieu.I .. u
wordt hiermede bekend gemaakt

dat het den Heer behaagd hooft "an mijnt'
zijde weg te nemen, np Woensdag. den
4den Mei, na een korte ziekbed van Kennisgeving aan Aandeelbouders en !Jldereu.
slechts " dazen, mijn teedergeliefde echt-
genoot STEI'IIA~l',; J(.llH~.'óK" JACOBS, DOOR de Aandeelhoud~rs aan-
m den ouderdom van ti8 Jaren S maanden gesteld geworden zijnde om
en 20 dagen, na een ge.lukklge echtver- \ over de zaken van het Genootschap
brutenis van tl jaren, miJ nalatende met ....
4 kiudereu om dit uuherste lbaar verl ies te rapporteeren, verzoeken WIJ alle
te betreuren. Doponeerders en Leden, zoowel als

Ik wensch hiermede mijn innizen dank I Leeners. om hunne Pass Boeken,
t~ te;dbrengenk·aa.nalDueb\~~ll"er~an~nDenilVaste Deposita K. witanties.of Boeken
men en, no aan ,",,' .. l UrI,'Y en r. , , b I" }
Ford voor hunne J ...elnemiug eu hulp in voor I erug eta tng, als let geval
dit mijn ver lies betoond. \ mag zijn, voor mspcct ie te brengen

De Heer zelf vergelde hen, ten kantore van het Zuid Afri-
Ve bedroefde weduwe, II kaansche Genootschap op en na
bCSA~~A H. JACOBS, I den 12den dezer. Een kwitantie

(geb. Deelldó). zal worden gegeven voor alle boeken
Hartebeest Ri v ier. Il'n kwitanties aldus overlegd en dl'Worcellter.7 :llt'i, h:l,;.

documenten zullen den Eigenaare
wordeu teruggeven binnen een
maand van dezen datum.

Nooitgedacht. K,,~I,,'rg,
JU Mei, 1,"'~II\.

KIEZERS-LIJST.

B0\'f<:r-w ENOEMD Maatschappij
zal voor het vervoer van passa-

giel"8 hare 1<choone en geri('felijke
Care eiken Zondag tet verdel'e ken-
nisgeving laten loopen, denzelfdeD
avond terugkomende.

V crtrpkt van Kaapstad van af
de Thea!!'r Gebouwen, Darlingstraat
8,30 v.m.

Vertrekt van t)omerset Htrand, om
4 tltlr n.m.

Zoo de l'assagi(,r8 het wenschen,
zaliutlrvoorOntbijtteDurban Weg
~tation worden toegelaten.

Plaatsen worden ingeschreven tot
Zaterdag namiddag om 4- utlr aan
de kantoren der Maatschappij,
Theater Gebouwen (eersttl verdie-
ping) Darlingstraat ingang;

Retou r Prijs 16s.,
met Dinn('r te Somerset Strand

inbegrepen.

DE NORMAAL SCHOOL.

KA~DIDA.Tr::'-I voor hf"( ,\Jmill8ie-
r:.xamentot JN" Inrichting gt'li!'ven

kennis te nemen dat gelllehl EXaUll'1l up
DINSDAG,;\1 :\tEl, zal gehoudt'n "ordelJ,
en dat men dadelijk aanzoekmoctdoen bij
den OnJerge~kend!'.

KandidatAlu ook voor dt'n Mpecialt'1l
'CUI'IIUII, J Qli-D.-eelul",r vau Jit jaar, wor·
den gevraagJ dad,,1ijk aanzot'k tt' doeu,
Zij moet.enhet ~!atriclllalie ExanH'n ge·
pa88etlrd, Iln b"zi!( zijn zich vnor te
I:M!reidellToorhet l'we"de Kl.-e Und~r·
wij&el'1l ExamtJn.
Zoodanige KauJiJatt'n ont'anj.;en e('lll'

beurs Tan het UpvO<'<.lillg~ LJ"p,u'lelllent,
grwt £j() per ,mourn.

J. H. WIIITTU:S, Rtlctor,
Roeland Straat, Kaapstad,

2 Mei, l1i98.

De Zuid Afriiaansche Motor Car laatscbappiJ
Ontbinding van Vennootschap

KOENIG & CO.,
Agenten en Besttltlnll'rs_HIERBIJ geschiedt Kennisge-

ving dat het ],,·~ta.a.ndL'\. en-
nootschap tU8~('h"n dl' Ulld,'rge-
teekenden, Pr;Tld' J"UA~\r.' A II: t-; R.-

Tes T.\.\'CHI' eli XI'·OI".._....' llf:\['IlIK

Mo~n:KT, handelende under dL'n stijl
en firma van T,\~I KED t:::; ;\Io~n:HT,
als Algemeene Handelaar" te Grocll-
rivier en Lariesfontein ID het
distrikt van Calvlnla, door onder-
linge toestemmIng ontbonden I"
geworden, en oat de hezigheid van
nu Toortaan alle.:nlijk gedrevell zal
worden uitsluitt'fijk voor rekening
van ('n door gL'nOl'llld ~. H. M,)~n;i(T
op de bovengelloclllde plaat3eTl.

Afdeelingsraad Robertson.

1'. J. A. TA~l'RED.
~. II. )[O::,T ERT.

H1E1:jlêDE geschiedt kennis-
~PVllJg dat, in termelI ,an

:-)ectie :2U, Part III van Akte No.
411 van 18<':)O,een CO}Jie van ele
Kll'zer~-IIJ~t voor dl' Hobt:rtS!1n A f-
deell ng ten kall ton' van OelJ 0nder-
w'technde Voor ('('lJ tijd pt'rk van
(lt) veertIen dagen ter itlZ:we ]i'l'<>en
I ,., -'''''

za, gerekend van af den 2.)sten
dezer, en dat de Voorzitter Illet
Twee Leden beho()rhJk daartoe ge-

I kozen, een Open Uur, In termen van
---- ---- I Sectie 21 van geno21llde Akte, in

Aarda P1JCl llneren de Ilofzaal kJ Robt-rt~on houden
zal, 0l' Woe lJsdag- dl'n 1;jdtln Juni
II'i:I,,,,, (lItt II) uur in dl~n voormiddal7'",

De I""Q'" , I I)m te un'j'lI't'!len de aanzoeken V'j'l
"-,,"'- li IjtglO1.0clte Ellgd"l'h-," ,.

. 'lr' k per"oneu te worden IlJgeschrevtln
'·W!" W~ te f dl' ,..\ _ _ " 10.. e 0 'Jectle:; tA:gen genoemrle

JrI A GNU' 14 BON U 14, LIJst, of om eeDlge weglatingen in
In kisten van i2Ibs. elk. te voegen,

Op IMt van den Raad,
G. W, BORCHERDS

1zd l' Secretarie.
-'u ee mgsraad Kantoor

Robertaon, '
14 Mei, 1898,

Gr06nrt\'ler, :20 April 189d.
.,''-~-

Om dlOdt!hjk te planteii.

Deze aArdappelen zijn van de
Mt(_' kwaliteit, en bNlngen voor.
deelige oogst~n voort.

G. ~IAY ,~ Co.,
JU, Kaotet'l ::Straat,

COMMANDANT CORNELIUS
DE VILLIERS, van Harri-

smith, O. V. Staat, is aan het
komen, en zal publiek verkoopen
ter plaatse,

RIETKUIL,
(Afdeeling CALEDON), I ~-+--------_-_

Publieke Verkooping te Stellenbo
DE Ondergeteekende, Wellingtun . I VAN

verlateude, zal op

Maandag, den 16den Mei,1898, Poole's Privaat Logies Huis,
'" Morgens ten 10 tIrO precies,

Publiek laten yerkoopen aan de
Standard Bank Gpbouwen, al zijn
Huisraad, bestaande uit een groot
assortiment Voor-, Eet· en Slaap-
kamer Meubelen, Glas- en Aarde-
werk, Keukengereedschap, enz., enz,

Alles wat in een wel-ingerichte
Ruishouding noodig is, zal daar te
krijgen zijn.

De goederen zijn allen in de beste
orde.

,.... ,~'.'. ,,,'l_
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i \.- AA)i' lilo,'dvtlrwanteu e n \'rit'ndl'Jl
Il ~" wordt hit'l'''wde !>'.·ke'l,)g"'lll,,,,kt
;1, I. _ _ dat de H""re OU" ,loor dell du.--l h eelt

- " C G, ·W. ~TEYTLER.'.: '. .~ ontuorn--n np Zall'rdag, dell 7Jt'1ldezr-r ,
"~ - ons .:t'II"I,) J ..<,I,It'rtJ'· )l.~l(!~ J.\CUIH HY. GIHSON.

M"'GI'.H."~A, in ""1I nlld"r,!"", VdU II i lj l\l'rkpletll
jan ...n, ~ TIJ LIUdt"I, f'll ._! ..... ,h~,·!l. I '.. 'I '11 \1T J"l.il,~ta' , . "1 1.~.1,".

t.lo\'t·n.-1 \ ~n!'-('l(· II WIJ \JllL.e.:f' 11:tl"lt,JiJkt"tJ \
dank t~ hr.·u~' u ;J..\!I d,' ve le I" tn-'hki!J;":"11 :
en vrit'nd"11 Jl" ,1lJ,~t'dun'uul' iJar,· Zld,tP i DE ZUID AFRIKAANSCHE
hrm ne hili)' "lj helau::"t~lllllg h .. t.!'t'tJ he- II

::~~·ou~;~~~·I~,I~~Pt'U~~l,:.~de'~.IJd~~H:~:t·~MOTOR CAR MaatSChappij.
M"T, !II. U" Kr",k, Ut'u H""r eU !l1t'v.J. ~.
Dreyer, en ouzeu f"eachteu leeraar, l>~.
llalherbe en di..D!! t'chtgenuote. Toertjes naar Somerset West Strand.

De bedroefde ouden<,
1':, L !Jp. KOCK.
M. J. DBKOCK.

geb.owit.

Wij waarborgen dat zij meer goederen, pak na pak, zullen kleuren, Malmesbury Execuleurskamer
dan eenig ander kleursel ooit gemaakt, en moor brilliante en duurzame V~,.
kleur-sn te geven. Vraagt om de Diamond Dyes, en neemt gaane' en .U en Brand Assuran -
anderen, Overal in 6d. pak;es verkocht. e Maatschappij.

TE KAAPSTAD BIJ

B. G. Lennon & Co., P. J. Petersen & Co., en Heynes'
Mathew & Co.

VAN .

ElEaST El~L AS

PAA-ROENEN EZELS 1,OP

WOENSDAG. den lBden dezer,

ZAL gemeld getal Paarden
publiek worden verkocht te
KLAPMUTS STATIO~.

Onder de Paarden zijn Ol! 12 van
1;j handen hoog, meest allen pp.rC,Q. t-.-~~Dl.t:Dhl~m.
Zij zijn allen gedresseerd, in goede
conditie eu geschikt, voor dadelijk
gebruik. Let op den naam, door
wien zij ingel,tocht ~jn.

J. N. BAUEMl!:ESTER.
A.. B. De Villiers &; Co., ~
P~rl, 12.Ml'i, h\J~.

13E~(j() OIO I).
l-,"

Wijn Tentoonstelling

• wde personen zullen
in . ng 'genomen worden.

Kennia 1 van Mnziek eene sterke
aanbeveliihg.

Salaris 1 £120 per jaar en de
sch<>?l~l~n. i

Biijljke )reisk;osten,. gestaafd door
kwitanti~ zullen tergoed worden.
. N'~.7":Jfie ge~18agde Applicant

moot zwb] v~en van een onder-
wijzers 2(1e ~ spoorweg. oertifi-
C8.l1tom ~n tialfprijs te reizen.

: S.'~, M. WESSELS,
V~. School Commissie.

Gelukskr*l, ;
Kroonstad, S Mei, 18g8.

OP

ZATERDAG, 21 MEI, 189B,
60 Eersteklas Jonge Paarden
20 do. do. Ezels.
Da ondergeteekenden behoorlijk
gelastdoor Commandant de Villiers
der B\p-germaoht van Harrismith,
in den Oranje V rijstaa.t, zullen
publiek verkoopen bovengenoemde
Paarden en Ezels. De.Commandaat
schrijft ons dat de Paarden allen
eersteklas zijn, goed geteeld, en dat
er prachtige egale paren onder zijn.
De Ezels zijn ook groot en sterk
en geschikt voor dadelijk gebruik,
en sommigen er VBn zijn geleerd.
Daar het seizoen prachtig belooft,
zijn onze vrienden allen van plan
veel te ploegen en' hebben dus vee
noodig voor het werk.'
Komt dns allen, en Koopt r

De tijd is kort, zegt bet dns Voort !
CO}IMANDANT COR..>iELHJS DE V I LLa:R&.

Dempers, Moore" Kriee,
AfslaRers·

Caledon, 10 Mei, 1898.

In den ;lD80lventen Boedel van
Jacobus t'Gideon Louw, v,n Mal-

,~ mesbury.
\~. ---

DE ond~rgeteekende zal publiek
doen verkoopen op Vrijdag,

den 20Sten dezer, op het dorp
Malmesbury, ten 10 ure' des voor-
middaga"d~ volgende, behoorende
tot gemelden Boedel:

1 Kar en paar Paarden, Tuigen: en
Huisraad bestaande uit Tafels,
Kleederkasten, Stoelen, enz., enz.

G. W. KOTZE, Trustee.
J. W. Moorrees Jr. & 00.,

AfSlagers.
Malmesbury, 11 Mei,1898.

---'-~----
Rondgaande Onderwijzer

In:NÓODlGD TE
BOSIlOFFS~UST,! tiJi KUPZAIRIYIER,

I PPLlC~TIE~ voor bovenge-
li lloo~de! betrekking 'lTge-
zuid van ~de bij de wet vereischte
getllig,;ch~iftel\ van bekwaamheid,
en goed t;~dl'ag""van de laatste school-
couimissie, en Predikant waal' Appli-
cant wql'kzaain was, en van
lidmaatsellap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 4
Juni, e.k.i

WerkZl~lmheden te beginnen op
11 JIlII, e.k.

Salaris £120 per jaar en de school-
gelden. : .

Billijke ire id1wsten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.
~.B. -: De geslaagde applicant

moet zich; voorzien van een Ouder-
wijzers 2de ~las spoorweg certifi-
caat Olll !t-1sen.halfprijs te reizen.

JA.CS. J{ GERTE~BA.CII,
'iVoorz. School Commissie.

Grootfontein., Philippolis,
26 April, 189~ ..

PRIVAAT WETSONTWERP.

L
40 Eerst~klas Ruin Paarden

HIERMEDE wordt kennis gege-
ven dat de Commissarissen

van de Robertson Municipaliteit
met toestemming van de 1<~igenaars
der Plaats" Over het Roode Zand"
van voornemen zijn om gednrende
de aanstaande Sessie een Privaat
Wotsont werp bij de Wetgevende
Vergadering in te dienen, teu einde
genoem'te Municipaliteit te gerech-
tig-en haar sand pel van het water
uit "De Hoops" Rivier, alsook
het aandeel van het wa ter
uit genoemde Ri vier behoorende aan
d'l Eig"naars van (le plaats "Over
het Roo.le Zand," van cu uit ge-
noemde Hivier l)ij Jc hoogste mog-e-
lijke plaat sen nabij huren OUi"';I'f'Ollg

t.e halen, te wutcn,-hij zekere
punten in tie •. Drinkwaters Kloof" Tl:;

en de" Meul, Kloot" PP genoemde Weltene4cui ......u ltooilLlIlI, wijl,
plaats '.'De I-ioopJ' in de AfdeeLing Middenvéld, Fauresmith.
van Rtihert.son, un orn g-eu'gdo aan- I

dt·cl,!n 'nm gezl';.(d watt'r.d(l"l~ m id- A111'LTC'~'flE.-; voor bovenjre-
(kl van- ('('Il enkele lijn IJzeren; uoetnde Ill'tI'l'kklllg-eu, l'l'l'g'e-
pijl't'll over du plaat:;'m "lh, H00p," zel.l "an de Gij de Wet von·i.-;c:ltu
", kuode -, 1I0o~te" en "O~'er !wt gt'Llligscl,dflel~ vali ul'kwauml ..eid,
hoode Zalld lO de afJrellllg t'l! gedrag,; van llu Ja.at"tu School
van HOhert";OII,.t·, \!'rI'oen'n na.HI· COlllllli.,~iu '{'II l'redlka.nL waal' Hppli-
eene plaats nalllJ Jwt dorp Rohert- C~lliten we~'kzaalJl warell, Uil van
:3on, alwaar g('zq.~,I. water tusschen liJmaat>lclt;!P eonel" 1'1'ott';o;tulltschu
~e Robertsoll Mtilllt'lfmlttett pn (le Kerk, zull~n 'uoor don Ollllerge·
El~ena:~rs d::r ['laut;! "Over hpt toekende inlgewaC'ht wOl·dl'll t{)t op
l{OOJl' Zand zal worden v,'rJeeld, ltl Juni e.k.
OTereL'nkomHtig zekere kontrakt!!- "h'l'kzaa~Jl hedl'lJ te beginnen op
termen aangegaan tll8sdlen ge· 11 Juli e.k.'
nocmd" partijf'n te Robertson op ~alaris,£1 ~O pUI' jaar' cu de
den IGden A pril, 1898. schoolgelden_ .

Alsook dat plannen en secties van Billijke r~i!3kostcn, gesLa.afd door
gezegde' onderneming alsmede, een kwitantie", lt.'tl,~e.nvorgoed worden.
referentie-bock, bij den Klerk der N.B.-D~. laagde applicanten
Wetgevende Vergadoring zullen moeten zich . ' rzion vali onder-
worden gedeponeerd, ook bij den wijzere !3UQ kla" f!poorweg certifi-
Civielel: ('ommissaris der afdeeling caten om tegen halfprijs te reizen.
Hobertson, op of vó()r den 1ideo
Mei, 18g8.

OP

Maandag, 23steu dezer,

ZAL hovengemeld getal Pa.arden
publiek worden verkocht te

Kl_p:anut. S*_tton,
waaronder eenige egale paren zijn;
groot, sterk, in goede COnditie en
geschikt voor dadelijk gebruik, Ook
zijn er eenige Basuto Ponies. Zij
worden opzebracht door den Heer
JA:"' BUUTMAN,

A. B. de Villiers & Co., Afslag-ers.

I
-~-+--i-'---~'---

I •

Twee $ondgaande Onder-
wijzers, Benoodigd

!1!!L !8£
24 Eersteklas

Jonge Paarden,
UP

JllmllïJag, 2:Jsten dezer,

ZAL gcmeld getal l'a.arden publiek
worden verkocht te
Kla.pD1ut. Ss_tion,

Waaronder egale par~n zijl! van ;)
en -t jar-en oud, in goede conditie,
allen touw wijs, gl'teeld uit do voor-
naamste stoeterijen aan de Storm-
bergen.

J. WESdELS,
A. B, de Villiers & Co., Afslagers.

Paarl, 1~ Mei, 1898.

WELLINGTON~
Huisraad!

Huisraad!r;pdatoord t.e KAAI'~T.\D, dezen
12den dag .-an Mei, 1898.

FINDLA Y & TAIT,

-'--"

D~. W. ROBERTSON,
Voorz. Sch. Com.

Petrusburg, O. V.~.
9 Mei, Isp8.

Parlementaire AgL'nten voor
dp Robertson Municipaliteit.

- - - '-_ ..

Twee Rondgaande Onderwijzers of
Onderwijzeressen Benoodigd te
G~nera.alsnek en te Leliefontein,
Dist. Ficksburg,

---- I PPLICA~I ES '"'* bovellge-
I PPLICATIES voor bovenge-.ti noemde hetrekkwg vergezeld
jl IJoemde betrekkingen verge- van de bij de W~t veréi~chte getuig-
zeld van do bij d", wet vereischte schriften ~ r bekwilamheid, en
getuigschriften van bekwaamheid goed gedragj van de hiiatste SchooI-
en goed w·drag, van de laatste commissie eri Predikan,t' waar Appli-
Scbool-collllni,,~i(' en Predikant waar cante werkzaam wa"r, en van lid-
Applicantell IYl'l"kzaam waren, en maatschap ;eener Protestantli~hfl
van lidmaatschap eeller Protestant. Kerk, zulle~ door den' Ondergetee- Vergeet niet deze verkoop ing bij te
sche Kerk, zullen door den Onderge- keude ingewacht word~ll tot op 15 wonen.
teekende ingewacht worden tot op Juni, e.k.
03 J ' k Werkzaam)wdén te beginnen zoo~ Unt, e. . I

Werkzaamheden te J,pginnon op spoedig IDogplijk. .'.
den llJl'n Jur:i, e.k., of 1.00 8poe- Sal~ris £7:) }>e'I" jaar met vrije
dig mogelijk. IDwonmg. ,

.\ Ilecn on~ehu wde personen zullen Aan appliqanten dit' ?llllzi{lk en
III aanmerking genumen worden. Handwerk opdt'rwiJzen ktlIIlll'n, zal

Voor LeliefolJtcill zullen alleen de voorkeur gegeven ~·ordell.
onderwijzeressen in aanmerking ge_ Billijke re,s~sten, geRtaafd door
nomen worden. kwitantitlR, zll}len vergoed worden.

Salaris £120 1'0r jaar en Je K.B.-De ~'I"(>$la.agll"lipplicante
~chl)olgt,lden. moet ziell voorzil'1l van "eli uuder·

Billijke l'Gi!'1kosten,g'('st.aafJ 'I'JOt' w\lZ('r8 SpUOI'IVtlg (;ertitic~Lat om
kwitantit>~, zullpn yergocd lI'ol'uen. tegen halfpl'ijs te relleu.

,1\'ï:lJi~ \;1Il ;\IIL~lck peilt' :tanbe· ; M. H. ~IAREE,
vl"lng. . Voorz. Sch. Com .

.\.1:' -1>" ,~:" l:i:;.!~d.. npplicanten Balmoral, Harrismith,
moeten zich vuorZit'll van onder-.. 2d kl ~)Mei, IS9b~
WIJZt'PS e HS spoorweg CeI·titi- __ ~_ -iri--,- _
caten :om teguu halfprijs te ' l

reizen. TE~,.OOP.
P. WILLE, I r~~R.'" KOOR.Y-MOLEN EIGE~I)O~,

Sec, School-commissie. lJ m('t MachilJElrip('n RouwDI:l!,'riaal
C d kin wl'tk ..n(!e ord.,.. Dne ,l3nzoek LIJ
om.man ?-ne , ' WM. KERR,
Dlst. FI.oksburg, ~ati!lllhle Bank Gebouwen.

4 Mel, 1898. St, qeorge'l Straat, .XaapNd.

Een A83iste~te' Onderwijzeres voor
de Va.ste Wijkschool te Glen Paul,
wijk Harrismith~~~ ,

K. C. BAIRNSFATHER.

FRtD. PENTl" Co.,
Afslagers.

EE~ E Wijn-Tentoonstelling, "oor
ue GOllYt'rneml'nts Prijzen, zal

worden gehouden aan de Paarl,

Op Woensdag, 13 Juli, a,s.
Prijzen worden voor alle f;()Ol'ten

({o(Jdt', Zo~te, en WItte \\1 neu,
wow!'l als voor HranJewijn-soorten
aangd)()den.

Voor prijslijsten en volle bijzon-
dt-rlteden doe aanzook bij A. A.
Perssé, ~ecreta!"iH van deu Tuin-
bouw Raad, Departement roar
Landbouw, Kaapstad; of bij Jen
heer C. C. A. de Villiers, Secretaris
nn het Landbouw Genootsch~p,
Paarl.

Inschrijvingen _sluiten op den
laten Juli.

, %IT IN HET DRt~Ki:~_.~~ VAN,
lUl

HET ru BRROEFD WORDEN ZONDER ONKOSTEB,
'.:' 6OHR1J' eNS Tlllf,

: Om;n keurig·.empl ...'~r~bh}.j.) .(("tm h: :1, f!l~Tt ,Al 'rvldoend.. 7.:JI1/ en
wij mUon t.: bet. ~'rii t.uezolJ(hli. ;',d:th l, "-.. u uecr l, bdHIJIl. m~'Jir.:.f
IBM" VIUlden nAam ta..n deze COlll-o.i.:i".

Ad ....... r 4ULn: Dr. TIBBLES' VI-COOOA., Bpkt.,
, ZJ. K_teeaatraat, KAAPSTAD,

WESTSOME
-Mijn in de Markt.

Belangrijke Uitgebl'eide
VAN

en

11 BUITENGEWONE WAARDEVOLLE rLAATSE~
EN

87 GROOTE ERVEN.

[)
E hoeren ....cbroeders BRP.DA,op het punt ZiJ.'ndl' ~\):nt'r,l! \rt';

verla.ten~ hebben besloten hun Prachtig Eigendom
in de Environs van ~merset 'Vest aan de .. Mam lto.ui,' l'11ill'kénd'
de .. Oude Pastorie:' te verdeelon in verscheiderre Klt'IIlt' P:aab"ll
'Erven, en hebben gevolgelijk de Ondergetee.eendeu 1-".'];,'1

publiek te verkoepen op de plaats zelve, op

Donderdag, den 26sten dezer (Illei, 1898
I. De Woonplaats, schoon g~legen. onder faaie Elkebonllll'O,

vattende een groot luchtig" oonlruis, voorzien VRn alle
met Stallen, 'Wagenh uis, Wijn-kelder, enz.; is bl'plant met l'~11
aantal W ijn-stokkcn en Vrucht-boomen, IS g')L'd YUUrZIl'n\dIl "
en omtret, l SG morgen groot.

II. Zeker Stuk Grond (gemerk.:. No, .1 op Plan) ci'Ta It.
groot, waarop ook een Kalk-branderij met goed SUl"Ct''' woroi
ven, en eene jaarlijksche huur opbrengende Vi.ln'£ I ;)0.

III. Zeker Stuk Grond (gemerkt ~o. ::! op Plan) circa ~:\
groot, zeer geschikt voor eeu Melkerij.

IV. Zeker Stuk Grond (gemerkt No. :3 op I'Iun ) circa 7,;
- groot, en grenzende aan No. 2.

V. Lot No. 4, liggende om en grenzende aan het Station, CIrca
morgen groot.

VI. Lot No. 5, c--ca 4g morgen groot, is boplant met wijustckker
tell deune-uosch, en heel t ook een Verseh-water bron,

VIt. Lot No. 6 circa ~2 morgen, beplan'. m-t d, nucboomen, en
- gPHchikL v~r zaai-landen, enz.
VIII. Lot No. 7, circa 6 morgen groot, grcll<l.:ntle uan :\0. I;.
IX. Lot No. 10, circa ~G morgen groot, lI'ct n'll Cott-ag-p, waar.loor

ecu tak vuu de Loureus Rivier vloe.r
X. Lotten tt en 12, circa'·n en 27 m0rgp:l ~r0(lt, ('lk, )t.p! ('<Jl

waardoor ook even als No, IV een t.:l~ va u Ut: Lu ureus l{lIier

"loeit.
XI. 37 Groole Erven, lUU x ;;':>1) r. '~I',11/.,'I,d,·.ui n d"1J Wl·.~I

naar de ~OIlHlr:;et \Vest ~tatlt'. tJ!'/.L' 'TITIl z:jn :dkll Zet'l'
wegen" derzei ver ligging.

XII. Eindelijk-Kostbare Losse Goederen, hestaandL' Uil -
7 Extra ~lukvaten. () do. Kuipeu, 1 'l,r3chtlc;e BrandCII iJ'l.'

(bijna nieuw), Ploegen, enz., 1 StoVtl.
:30 mudden Uien.
1 Extra Bicycle, eu7.., enz.

Verkooping te hegiIIneIl Olll 111lire v.m.

1'. J. BOSMAN & ZOON, Af:..dag'l'r~.
Swllenbosch, Mei, 1898.

N.R-Alle informatie eu plann 'Il I'an !Iet f'ig-endom
Ondergeteeken I~n worjen bekomen.

Koloniale 'Veeskamer enTrust~faats~hap

Grond nabij het Spoor'\lV'eg-station,
EN

12 Aandeelell in de Stellenbvsclt Dbtrikt~ BiLlIh.

OP 20STEl'~.VRIJDAG,
Zal lI'orden verkocht, op dl' plaat~.

Voor rekening VlD den Insolmlen B05del m Hcary Cmlcl rJ .
DAT K""tL3;lr Ei:,"CllJ0111 k Sr.,llcn},o';c]I,kkcll,j "I, Poolc'9 Privaa.t

Lo~eshuis. III Kl'rk.tr.lal. k(!'(·tlo :1'" ,'" W", ", , '" . 'O'
~taallJl' litt l'ell DuLbel-\'nJil'l'"I: 1111", "tIlan:,". k:'!":_:":"'"
ht!n..ucn10 Ka.llll'r" Grl)v!c E"Lkalucr, Lul,!.\·, H,: 1-~~1I1'c, II -,":.
water aallgdegJ, -,

Op ZolJer zijn ~r " Lut:htlge SlaaI,brncrs, :! 1;,,,),,Il,: :, ;\ .. ,.

Je gew,me Buitellkantoren, Groo!.c Stallen, I ÏlJ;el'r ·,,1.. JI,.,;,;, ,. I, _
als \\'ag-enhui .., ItUllll'-' 'l'tlln beplallt met 1·,t;,;-,·z0t:bt·\",1' !.:., Il ,', i, ' :1
is ook lc·n ,,:\el'lfenll' BI"em-tuill.

ll/'\'t.'r.g-Pflo(·!l](! Hl!l~ IS aJ:-; Priva.at I",';.:i,·:--hul:; \'I~lr 1111" 1 , .. 1

geworde(}, j'l1 lilt:1 zor~ l'l) lA·h(t')rlijbt' altultlt .. lip 111'1.1 ·lkll! ) ol h;'

lllJaar "",rdell \'er\\l·z1'nlijkt. })('·Ull!,1'l~;"l"ll",U'J.! li;:".IJ(!' '.il, I.d J • .:, ".'

Jer vo<,nla.'llTlslc Slmten ma·,kt het 'eeu c..r.tekla:.o, a ,.il,L.t{, ",' ., '
hui", ma,arvuk "oor andere JucletUden.

Ol' d"IlZelfJ"ll ,b.;; zal ","rd"n \'Prk, ,·Id, "" 'I' ;,,! ""'''': ' ,', ," T'

wijll'll ,j"ll hl'l'r .\IH'U' !"'\)ln,1. ,,:\ ('1)11.t:ll, Co Allcr'ko~b
Stuk Grond, :;"Illt'rkt '\". ï, IL ,k :\, ""'." ;"
Statiull. !Jl' li~giB:; vall dit Pen'l"'" i!'- Z(I\H~alll;':J dl'" 'JI::1"":' 't.,

(jeldlll·l"rm;n" te olltdekken daar dit 1\·r'·l,·1 IJ ,., Id '.w',·,
in .I""", LI,:i,,;Je gebuurt<- I>', ' •

Vok J2 Stellenbosch Cislrikls Bank Aonde·?'en.
Tl'nelfdl'r tijd 7..3.1 worJ"11 "·,-k,,,·!.t ,., 'r rekt·nin" \'all J, I, 11.",ll .

van WIJII'1l ~[ej. A'i'iA JUli \~'.\ 11.\111 i'-i,·I,ol·'·n Je \-jillcr':,

2 Ste/let:{)osch '-'islr/kls Bank Aandeden.,
Verkooping te beginlIen met het Vaste Eigen 1()lI1 (IIll I" uur.

G. W. STEYTLLH, ~'~-r,.... ~.'"

". I"~

KolonialeWee~l;;alDer (jeLvllll'('n,
4, Kerkplein, h.a.a1':;laJ, I ~f,.i, 1,:t,.

PAUL D. CLUVER, Afslager,
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"cuc nOOO - De eenige Bak-poeder die niet door

\

...eersgesteldheid' éhgedaaq wordt,
, \,' r nlC~dfII Inl~ftTench en Tan vo~e kracht
I, dl' \ f~za,lm- tot men haar gebruikt

De wa'tt. Royal ij~k-poeder; wordt
IêL~~ ,Lcht ,,&."aardi~ door

Royal Baking POJV..det _Co.,
NEW YOlUt. 'O.s.A.

BENOODIGD.
1} E \" T weedo .A aaisteut of Assi8-
f'.J J teute In do Gouvts. School te
W II poort nil hIJ Boksburg,

:-;d Irl>\ 1: 121) per annum (met
\OorliltZll:ht op Vt rhoogiug ).
lilllllg~dJ1 "ten van bevoedghoid,

l"lma lbchap en gedra.g, naar 61.8ch
\ III dl' Schoolwet, zullen IDgewacht
w UIdell door den Ondergeteekende
lot 21 Juni, 18Q8.

Werk te lwgmnen 11 .Juli, 1898.
Kf'nrllS van Ton c-Solfu eone aan-

ht'lellng.
J()l1~ n. BOSCH,

Seer. Schooloommissie.

\\ 't]'(lort,
HlI' ~2, Hokshurg, Z,A.a.,

'I Mei, lo!Jtl,

BENOODIGD.

EE:'-Ir; Onderw IJzerCl', om onder-
\1 IJ' te geven op een boeren-

I Idat~ (I') mijlen van Sterkstroom)
uan '1 -i Jonge kinderen In hot-Engel-
"il In Hollandsch, MUZiek en
lf and werk Logies vr~.

A l'phcanten worden verzocht
s,d lIl' tI IIwlrl('n,

AI plwatlln zullen mgewacht
n nrdt'n tot .h-n 0 l st cn Mei, 18\.18

\\\rkz,l,unLcden na de JUDI va-
l Ill! lt' tI' be!...'"lnllen

J L L()~I n.\ li,),
Cunzenfonteiu,

St~ rkst roon..

Fordsburg

Pith I 'Á't'(:O!/ VI mcmeotsiceoo!
! I:I 1'1]I I II 1-.

T\\ f c AssJStentcn Ber,oodlgd.

AI'J'1 If \ II E:-i lut gltlllg'"eh"'f-
I II I\n oek\\.l.ll'lhptd, i!,]('d

I' lt Jk!...'", d'.t!.!:, 'll hl 1\ IJ~ vall lld-
II I lt', I, Iplenl rl'I,,(t'~t Illl~clw Kerk

'I, n 1\ n! n III!.:;!'\\ ,I"iJt door dell
()n,]' I': I, ki ndl I,dl und, r"t I, lld

I,ll'" It \ HII])A(j III Ju;.;r
1,lh \" I ,I, I,t trekk,tJgl II \,lll ~

~1,l\n, liJk \"1 t,lJtl'll III I)(J\en-
":l t ld. ~t 1l!'iI1

--,tl I I rIl Id! 1'''11<1111 '-'tel'! IJ,!,

Ill~1 I'''' I,r md,llld \11'1 l'lkl
I, II ,'f kill L;'

\\ ,rk {,Idllllll'tlc 1\ " III tl
J J lJll, J::<'1"

D, ~[ l' ,nl \,
I I 1,1'llrg, I. .\ H, IIlII"lc~

ONDERWIJZER BENOODIG[J.

\

T (101: ,J., !'ld,IIt'].,.1 .\ I In' 1]" hool
I, ~llddf'lburi!, K K Daar

,\ t, '- ,I" ,>I l>innl'l1 kIJrt z"l geopend
\I r I. I \I unll II III' I ,n"t!p IIPl'llc,ltles
L;1I'IIL!'d \UH IH'llllgelllX'mdc
~., li I

.. dl'l' Cl lil lllr }tar ,OOI' een
..'" f' IllIlI l' 1,11 Il Unde! 1\ IJZl'r, L:Il I)
\, etll ()t Ilr\\IJ/lrzPlll('r cprtl-
" I

\ I I' >1tlll moeten gL't IIlgsC'hnf-
\ Il elll, II \dll Illldervlllllwg', I-'oed
;" "Ilf' '" III 19, l II onder" IJS t'lI

(h";l~I)IH kennIS \all Holl.ltldsch en
r, I .."t I" I, I,t' IllL

\ PP lt, LIIl" IllOl ten bezorgd zIJn
n,1 "IJIID1ck

\\ I I kl.lamheden zlJlieu begwnen,
nd ,,'II n,C)!...'"tilJ k, n" de w Inter-va-
l'll,t' III j lit II "

s PU~T\[A, Y.D.M.,
"e(',..'t.1rJ~ I oor P A, ~chool.

~\!dd, liJI,) L;', 1\ 1\ ,
1 1 .\1 tI, 1 --'I ".

Dm" lonal COUCClI of Robel tson.
V0TERS' ROLL

NO[lf'E I' }Jl'reliy given, that il

l.. I' I \ of tb!' \ ot"r:,;' Hall for
11 li \ Ifill of It"lIertson, II til JU

I ' I .., , ti')]] ~II PaJ·t III of Act
\ I' IJ,.,' I Ill' at tll'J otltc e of
J I I "!'I 'I~nt'''' fur ,l pcrlOd ui '(1 t)

Itlkonod from the
t (HI! fur lIl~pectlOIl, and
" I Il llrtllall alld Two Mem-

, !' d IJ il li" kt! for that pllrpo~e
I i 'I tl nIh ot :-i,'('tlon 21 of Bald
\\' I lid ,Ill (lpen Court lH the

'. , lil I I: (li\] lt }{ol"'I·t"on, on W L'd-
- 11,'1, I Ihdavnf.Juue,I!'i0~,

,,- I (j, I ,,:,_ 'I t'be torl':1oon, to
~c II ,I [llISoll,tobew-

"tt I ,hl"ll(ll'~ to the SUil!
101 'II'pl.\ ,LI:- Llfllh"IOIl";k

• h 1,

0nltt rt tlil' Cfillr.cd,

130IWH E !U)~,

DI
Secretary.

L " rt

r I:I~\! ZI'I~ ~('IJUOL,
GOUD1-~"'I-

"" I., I I \ 1-;:--1' '!rrtl
lJ l{ nooe, l:"

t III' Il t'(·ho. II
l,'1 1'( I 1,'ur l n

'-.." I, I, Il( .lr.1 (jende

.\ 1\\1

\;
L

~ - , ~ tri I II

I I li , k

I p MER '\l"'E,
Voorz, ~ch ,ol Com,

TER liefdevolle hf'rinnerlq aan onsen

geliefden Yall!r It~~J!!'!::;~~1~~~~
J. D, CILLTKRS, I'

d f' aml zilD~woonbnfs te fIlent, Paarden-
berg, op den Hdeu M"i. 1997. I)v!lrleed.
" Aldaar 18 ruilt voor de vermoelden "

ware vrienden u Znld-Afrika m,'chtlg
genoeg wall l]e, dreIgende onweer~wol.
ken "fun een b1~eJll!6U !'asHen-oollog ie
dOfI" "eg\\.l.lltll.,

ThilulJI Iit<laj.l ;VU weuer \~ t;1'11 padp·
Ill' Ilt:i-8C~"lt' \.onerlll"alji<lkkotn ue don-
k"L'~ onhell:l\\ulkeu I>UUI<!11 • n wOI-dt
de \ Ieedzau',' ~«Illelllel hg <lel' hlanke
rah8ell III lUI,I-l~lllk" liUJI!)lgti \.nder-
Ill,tnl \oelen de 1!,lenuuli \all tlll weIva,lrt
I an Zui(I-Afrlka bet hart a u!(stig klopp:!u,
ds ~IJ ,I" t.,ekpl1~11 ,1"8 tlJd~ gldesluan on
('elJ blIk lu,d,' \;0' J,OIll,t \\ 'rpen .\n<1"I-
III ,I Il \VorU-tJn 1~,';'ilJgpn ilwl.(t·\\.md Olll tie
l'0llLlOk vau eeq vIJ.lOd tier vreedwme
!lilt 'i\ IkkelllJg va, ZUL,\-Afrlka, ten koste
vall de z8lbtandlgueld van eeu deel der
hLlIIke bevolk'Ilg',_ te bel oruer"o.

~Llar het gC\"aar k"'lh tlllm::al lU een
andere Il vuI'm. ~c"Il:. I ~W met gru tld
ueo vJornit;;angl V,ll:I lUlll .\.frlka voor
altIJJ te Htremll.en,· en de oUtI,eltlyke
kiemen \ an h,,*l en vi 1'01,:10 de bartt!n
uer blanke ru.~t: 'an ZUld-Afrlku te
plauten, lti geluk~j~ voor 't t~genwoordlge
IlIt"lukt-1JlLI- Zl~ ue vrf'des·motte;-maar
uu kom: ,I llJol/ld "ll een Tee' ltstl_;cr CD

Inlhrektn wlJl.e I Xli t met :;l'well, llI.tar
met coustltutJoneljle mruuellJu' T""ll de
~atJl,'nZ\\CnDg, J\.l' u,f1It'P Dj> tien JA)IE-
~o'{ In\ al, mlBll~it wa. verkl.laJ de ue
heer HHODES \!<lOI 't dtllect-eowlté In
f,u1,"el,llld, d,l( blJ zIJn uoellu venolg
DJ.t wedt'r wet !fE'weld, IIJlI.8f met consti-
tutIoneeie mllldélen £ou naJageu. Het-
zHlfd" hebiJcJl \~f; In ue KaapkoloDIe be-
lt·dll. Edll laul 'geledru Wilde '11('11 allAB
mt t geweld OPllJl.H)Vf'Il. hl I }lIllIl III IlIIH-
lukt-er zal ,Hl hH I t'D du Il It'mand

en geHllltien \" nlcn J,a uI 1.1 jllle~,
U" o')]·log-a,wl,ll,tc.8 lJel,lien \..'11 "[out"
h, g,lan' -_ thald I~ hit door t;e:J con-
stlll.lt'JllI ('1 lDldllt! -- ,1,' I'"jl,trll'IHa,-
lJl11 ztT ill;"dlell~ \\ ,rJeu. I),I:Jlloor t.al
mp]! '!'rlcriJg!"l .11t S \1 at nO'<,>,li.;I~ om de

os~6nHel-Tc Kla!,mut>ulall' C.I'Q velle .lacht· I \!lIl"iJJke part'! voor ,lit!] I allu UPt!

.6 M ,-I Khl IllIII _" • iJ'I"''' ell hoUe" \lell~<Jh tll'r Ht.. ih Ir;ke t' ontlt'fl\l'rpen
I' ~Ic,-Ic Idal lDlIl...lal,. rlllni'"",,lcll Cl, tl~ruoor ;':,l' lwfl' ,·'u,a. \frlkullDsche

merrlf. !!.

li }I, - r,· Kh, Otut.<t,l, P".r'" n polJtu'k kUntll'n II \) rt'U, d", ti n <loe
2;i-l, Klapmll'''I''11 J'I~CI"'lfd," heeft-vlU IU~, ~I, U~I>,,:-':\E\\RIGHT

VAN DEI, ~!!t:\ ,UfMBL:\BN &: I 0 AF'~\ilEllS tOl HIlI(.fi"ffi-d<l 'lt de Illuren' \\ 1",.( te Illl-
lt ~I I-f L:\ h lIft vIltruit, Paal I hu Hfrt.,'ld t!'U

k.lI'ell ere ,bch"l men, ..ell p(JIlll~k \1..1..11 \,\11 de ojJhell.ng
}I L ~nllrH .I: co U ,I \I, L1(~ Tau ,tile IlI1-('hernlen<1e ':lpJ.l~lngcn ell Iwt

opleggen 1all ",it acr"ln!!. ~1"lhI8,Ib OIJ-
zaken b ..~chol1" d'kullllt"1 WOldt Il

\'rHmdev \':lll Zui,t-AH1I.a' gIJ uie
ZUI 1- \. C, nHI op 'I1!Nlzam,\ '1\ Jl \1 tit zIen
ont" !l,kt II'll. ,liel weet cl lt til' 'e ,',,,lItU'

llOuoele mhldweh' llIets aDders wnge-
\olga lIl111IJD hehL"D \1 LU L,ttf'l h~IU ell

Vel IV tJ,lol \]J~ tu~hel1 <ill Wlinkc !"J.'~l n
\.m ZlIld \CI,k,~ un I'; ,1,> (IJllom tie
kmchteu te \"I'\tclllgtm el! tie fitkuereo
n,uler aan {JI.a.h· te brl-ll":~o Olll deze

Mlnister1eele veranderingen.
Hir Thomas Cpmgton hepft gl8teren

z'jlH' bedankmg uls proklll'l'ur-gefleraaL,
\" g'PllS <le zwakheId zijner gewnuheid,
HI;,:"wD,l<m, en de (,d. hepr T L.Ol'3.ham,
L W I{.. w~r<l kort daarna IIIgezworeD ,lis
ue UIeli \\ lol prokureur·generaal. De A I·(I".~
Z"I([ vnn ,leze henocmmg "~;r \,tIt Uatuur-
lIJ} \'eel te zeggen over de politIek!: ge-
H' llikthelll 'all deu be<Jr ('!"dhilll-uJue
pr(,ft>lIslOneele bevoegdheden lolJn boven
krltlek- -doch op ue essentieele k",pstle
(de llho~,e8-k\lestJe) IS bIJ t1·ouw tot III
het ml'Ig'.

Zie too, de r ..;:eermf.: maakt bare ge-
lederen .tork om de rct!lstrdlutle-blll te
bes, -IJutln De landelIjke partJJ moet er
ooder' Ze heeft nu peu prokurour-
gPIII'!"dal ,Iii> uoor K,lapstatll» '[ parlement

p'lgln.j' tfln k,wa,lll lW'! TerCeDlgcle kl acht wordt gehondell. :Men heirillDert ZIch
[0 be,(J'lJdt!u, IQdl' Il <lI' thims verdeeld- Zijne elekLle-toeApraken 0\ ttr ·'I-.eg met ue
hl'ltl lU dt· gelellel'ell Ul'r ware vnendl'n IIU\ol'rh~la.st11lgpu" .'u ZIJn~ Hhrnlt~-verj
\un ue web-aid I lil ZUltl-ACrlka komt heerjukmg.
,'an IS het Iocr alUjd kl,lllr. Gist('!<non:l w,as cr eeD perucbt m de

\[eLl hOOl t 1.00 iii.\\Ijl, ~lJl,'.ken \ ,ID hrt 8~ad (Lt dr. fe '\\ atcr ZIJn(' ill·tI.1I1kmg als
o J 1 Kolovl.'l.le Reeretans hat! lugezonden. en
o r. 0 tlrl"\ )II,llg,' ~11U;r \ Il! II ~n , kOOllt- I'Tl U.lt de tegeellng reeds ID orlLlerbaudelmg
~ l~ ~ ~ch I~Jihll I '-'l'n '0')\,1' ua Ill' t H'rl'rok"ll \\arl wd betrekking tDt zIJn opvolger. Met
o Il) 5 Ill:!": ":01 i"1\ ti III lt, t , Cil leJ~r ,1uIJ ..l!Jk e.'n rp~eel 1I1g'''-redlstl'lhut,eolll, .he de lan-
:; 1> ~ I", d,' 111111,,",lln Flnof'l TY'rLrn~f'n wordt, Mll!kA Jl Irtg tot.ul III .1(· il LOden der
Il 0 'j IJ, t tl,UI g",la IU, li mt t de 1.l1lrl,.lfjl<o he- dt"del\lkt> .al goven, ,'n .,ell prokureur
o 'I 9 Illllr.:el1, 1>11 I'In'llJl ziet nl ..t o'p lllllnrJ dl- gellpr,lal ,ds tie ?eer ('l,d\,'lll, wordt de
o 2 'J I ' }"\<IIIP \ an dil" \\ .Ikr OilS al onver-
o ,,4 t, lt PU lIeemt III Ztcll. IlJI ~Illtlll uie hun kl b I
(j ; I' I hP"t.aall u,t eten h"dolll 'flUl (lit on. llud aar aa I tY ---

Ol! I h, loL, 11 I'n ti" to "' Jl ('tin gelf'genh, ltl Voor de vierde maal.
:: ~~ ~ "ew~~t I~, wa",t'f! diL slIo.'r l!tel ker uau I'rr~ttl, lIt Kruger "eld '.1. Donderdag
u 14 6 '" Vtl')r lip \ ler,ie maallttg. ZWOI'C1lals prest-

ooIt t.. \(lri'U mOut \",rJetlI0<!1f'h1~111 I, t \au de Transvaal, ,,,,Ikc- plechtq-
,1on 16 lilt <1,,/.,. De' r\:!lstt,lJUt;..,1:<i Iltlf'8t~ll]k ge\ICld \\er,) en tloor vele

I 1 oluwle c I \(l~reg~allJtJ j),~t{l": ';,,;, i, d",zeu,leu '\lIJ u;ge\\ool.lu. HtJ he-
'.«d,'l'Jktl p.u. "J t~llal Ol' I tOl gn ~Il 1" .ie ~("l')!l" tI.. ZIJDe herklf'7.Il1g' al~ de wil uer
hall>l~lI .lel dtooellJk,-.. ·W')I.lt Jeze }jdi \·()',ll.ll'lllghruu. een geloof dil ID enkele

nIeu w~bladen met Oespottmg wor,lt ont-
\ .~ngen De preSident had oon afzontl"r-
I'JIt woor,1 voor de onde burgers, tie !,'tl-

Itural.f<o'i'rlle hnrgelfl Hl de U1lland~rs.,.
'- mml~'n \~!ll.n maar nr!'t ooh vf'ri!ehIL
Il ,ken tug~b('n de hnrZl'rs 'an etu 8taa~
'II ti,: I,·ekvo~ .. l~, U ~ .Ieh Iolet "tllen
J.t. u n,ltnrallse.{'rell 1'./1 oll,dat ZIJ <lJt
'llr8ch I DJet w,llen \'rk Ill)pn. d,""0ffi IS
hun (<ordeel op znlk" I,unlen dan ook
IltpUl .llItlers dau voorooI lP ..1. Prel'luenf
Kruf,;~r':; npi nlt) vl'n ex -uo(,f.treclJter Kot?.,
IR dat }I'J ZIJU ver~t.a1Jl1 \"rIoren heeft.
:\loge de preóldeDt 10 8taat gesteld wor-
den nm zlJue hooge hetrekklOg tot beLl
va.n Zmu-.\.fnka te ven uIlen, Er 15 Ill'

de Tr"nsvaal. met den 8Dtlllen VOOruitgang
veel tt! doen, IDw.ndlge en nltwendige
tegenstanden maken 't &Om. moeilijk het
~ te doen, doch met vrede eD. lt&-
dald. ID I)TWles lal all. wel recAtkomrn.

LADY GREY
Board of Management.

Act No. 29, of 1881.

NOTICE JIJ hereby glVf'n, t!rat
at a MI't.'tln~of the IJlVISI'" al

Council of Rol -orr sun t J I){I IH Id on
l.'uesday, the l~th dal uf July, l'-'h,
at 10 o'clock a.m , It 18 the intenuon
of tbe said Council to propose the
Assessment of a Rate IH tel ms of
tht! 16th Section of Act No, 29 of
1881, upon all Rateable Propel ty
within the limits of the said Village,
'13 proclaimed In the (looernmcnl
Ol/uilt! of tbe 16th September, 1892,
for the purpo~e of the Board of
Management of the VIllage of Lady
Grey, DIVISIon of Robertson.

lJy order of the Council,
G. W, BORCHERDS,

Secretary,

~'" .,....,. • 6 • • • • "",

Som rset \Vt'st Strand
Municipaliteit.
Interim Valuatie Rol.

IN termen van Sectie 122, '.Ak~
45 van 1882 gesch edt hiermede

kennisgeving dat de Interim Valua-
bIe Rol van belastbaar Eigendom
binnen de Municipaliteit voltooid is,
en 1111 ter IDzage ID het Municipaal
Kantoor op het Markt-plein hgt,
Verder dat een Hof voor het hooren
en III overweging nemen van ob-
jecties tegen zoodanige valuatie
gehouden zal worden In het Muni-
cipaal Kantoor op DINSDAO, den
3Isten Mei, 189b, om 10 uur in den
voormiddag,

Div. Council Office,
Robertson,

11th May, 1898,----_
lady Dorpsbestuur .Grey op last,

P. F. HAUPT, Secretari •.
MunicIpaal Kantoor,

Somerset West Strand,
13 Mei, 189H.

Akte No. 29 van t88t.

K ENNlSG EVIl\G gesebiedt hier-
medo dat op eerie vergadenng

van den Afdeelingsraad van Robert-
son, tt' wor-den guhouden op Dins-
d,\!!, dell l2den J uh, 18 It', om 10
uur 111 den v0 )rll IIdd ag, ~elloemde
Raad van voornemen B eeue belast-
Ing tt' ht:>fT"1l In tt'l uu-n van :-Icctw
Ili, Akte Nil ~ I \ ,11\ 1S'i I. op alle
«nrovn-u.l EI ;1'11,]0111 11\11111TI de be-
!,erk I Il gl' Il \ .111gl"IOI Illd dOl]', zooals
III dl' .. Gouv 1'r!lI'm(,llt" (i,ll"tte"
\ lil dl 'Tl )IH!Pll September, l8!).::!,
!.;·prukl.ltrI'(ld, 1,,11 behoeve van"ct U()rp,..be::ill\llr \.111 liet dorp
Lady GIly, .dd,LiI1l; v~n Huhert-
son Voor het

Naar Bed GaanOp 1.I~t Ut" H.aads,

(; \\ B()Hl'lU:rmS,
:--cerot.... 1 IS,

neme men A}er's BUikzUIverende Pil-
len, en men za.! beier supen, en In
betet s.~t voc._{ het dagehJksch werk
onlwaken. Als een aangenaam en
gevolgnJk middel laar ventopping,
g4lacblJgheld, scheele hoofdpIJn, cn
alle lever kwalen, heeft

.\fdl'lllll~' r,l.ld 1\,1.Iltoor,
Hub( r hOIl, 1 I .'.It I 1bgS.

Afdeel Jgsraad . Robertson.
Ayer's

Buikzuiverende
Pillen

IIl'1lill.! CPIH'!' \\ ('g-J.elastiug,

fl r,' Illll ) "l~c Llcdt kOllll",rCV lW" ~"j 11\ tI rrnll \ 1'1 '\kte No.4U
\ <Ltl 1~:,!), (Ltt op l·,1\' \ crgarlPflllg
\.111 dpn >\Id,'nlltlg'sr,ldrl \a:! l{obert-
~on, Iwl,!) il liJk bt'p wld ell g-eholldeu
op d,1\ III llll dl ZL r, eellO bt'lHstmg
I'drl d,I,·- cl tot 1\ I~) P([\IlIC ID het
rOIlt! ~tl'tllll-, ) dt,;<1 \\ cId ojJ alle
hel ~q !.lI U Elgl tltlOIll III d· ze Af-
d,·! hn'!; d,l:Lr'\,1I1 ondL'I'\\orpetl, waar-
\.It! 'I II dl Id, \',lH zoodalllge belast-
Illg \("J1' EUIJf,!lI(':, (n t\\t'l'-<lerden
aan '}\I kweg doelelIlden lJesteed zal
wordt' \, III dat genoemde bd~stl!lg
I'l ry,t1 l'll Le taal ha.:l J' WOl'tit ten
k.tlltOtl' van den Secret illS op lIen
I~lln d,tg van Julr, 18\.18

Op last des Ra,l.ll~,

G W. BORCUERDS,
Secret,1.rl8,

lIJM gelijken nIet ZIJ zIJn ID SUiker
gehuld, en zoo degel'Jk toebereId, dat
liJ genezen zonder de hinder dIe mcn
gewa.ar \\ ordt bl) het geLruik van zoo
vele der pIllen die Ic koop zIJn Vraag
uw apotheker om

A·YER'S PILLeN.
(..,.II:I,,, ..U.D DOOit

'Dlt J. C,AYER' co., Low.lI, MUI" U lA.

VE~OOPINGEN
Jl DE VILLIERS. AnlLAGER

11 MI \- T" n''-Dol'cr le huur voor twee J&.reD
van lf" plJ\lL~ Wacht--eeo beetje

J W MOORHEES Ja "Co, AF'SLAGER"
lG }!cl-Te Ualrne.bury cocu erf met IWbc.uw

er (1
17 \1l:I-r, \(a!m blln Co:l ~fu~ ;rond met r!c·

t..ol \ lut.' ....1
J 1"; ~ - r ...• Malrneshul \ ('I ...t, kl)'\,.~· ('1 1..
111}l I-fe l.1aJmc"lJtlr\ lo&.'k! goederen lD hl! ".

raad

AfLlel Ilil g'S I .\.Jll K,lIltoor,
l{oocIIsun, Il Mei, 18~H

Divisional Coonc I of Robertson. I AllL D CLUVRR AFSLAGER
20 lf, ,- , e Dldlcnbostl> k08tbuar ,.... tgocd

aandl~ll j

20 li - I ~t( J1enbol«h .xl,.,. .ette ham.l,
J , \fAIt.!.IS tit co AFSLAOEU::;A s:-;e~s lile Jl t of a Roa(l Rate.

NOTIl'E I~hereby gIven III tel ms
..L of .\ct NO. ~I) of I(81), that
at ,t meetl D~ of th~ DI \ 181unal COUIl-
cll of Hooertson, 11111\ conn'ned and
held on the 10tb I~~t, a Rate of
three-C1ghtb~ of B Pf'uny ULi ) lU the
POllnd ster]Jng \\ as ass('~~ed IIpon
all rateahle property III tIll .. DIYhl(in
J l"ble t hl'reto, one-t lunl uf suc lJ
r,tte to oe devoted to ~Ialll Ro,ul,
'iJlt! two·thlld;; to Branch Road PUI'-

poses, and t ha t tbe saId Ra te \\ dl
],t'C'o)l1e due and I"\) able ,Lt tbe
office of tbc SeC'llt.u-y on th· l ...t
day ot Juh, 18~18

By onlL'r llf thl' Cl'tllled,

Ir W. BORCIIE"RDS,
:::l('e-retary

14 :\It 1- \an Ic P:Hul l'xtro. vette "arl~cns
17 }fel-lt> I\hpmlltn.."'ItRI(' jreflrp~crdc purden
17 .\lt.:l-Tc rU)\pmUl stAllC paar lell en cZt'Li.
1 Il DE \ ILLlEEd.lo: CO AF8LAGEii

18 M I-lI.:! \\tll ngtolJ bnllwcnpn
DEMPY.h~ }!OOI~E /I. KKIGY. Arsl \GE~S

Ih~ICJ-T( Vlt flg~11 hll>iraad enz
P J 1l0S~lA'I k ZOO'l AI'''L\Of.R~

!.1ARKTPRIJZEN.
DIv. COllill ti O!tiC'l',

}{I,bert-ull, 11th ~lay, 1808_
KAAPSTAD

VROEUg11IAB.ET
D lIe! t898
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Professor Hofn1eyr.

(
, t, l)O:'\ nE~ III lInnen band Jllet
1 VllfTlddcll Iltel, ~rl)ot ~t)1)

Lladzt;lll'lI" Tt' verk! lJ";-11l bl] 11en
i>cLrLj\t I en hiJ de het'rl'll JAI '/1 I'"

lh 8~1 \1 .\: C", Kaapstad, \001 ,b.
per c>;emp!a.ar, PI r trelll h (jc]',

I'er po~t Js (jd.

p. Boy,!U is de ~ste Bak-poeder
fSié' békéhd is, .Werkelijko proef-
Ii8aWipn toonen ~at dJ een-derde
~ - MAt dP. ..nig ander

e- J:Dnttel.

o I) tJ

o I
U 0
o h

o 12 ~
o I j -
o U R
o 1
o 2 II

I> ~ 8
lJ , "
o 0
o 0 J
o I U
I 0 1
o ,) >
U t II

o 4 II
o j

Appelen
Boter
KooI
Een len
Kleren
Hoenders
01l.\M

UIen
lA'mll': lt n
A.J"-1"!11'1 !~ Il n
":ltJ\t1.6
"l"lf! n
Pomp<\CTlf n
K WI._'( pt.'rCII

T()mat(",~

I loclT1k~1
ï.unrlcHlocnen
Kalk. v' Jen
S aarlJC8
Bonnen groeI lO
Dl Ul'fCn ••

o•• (J
LJ I) , -

fA!:mOl flIn

ApT~I, D

t t"\1t;{I
ti \vrrtJo.lI
TlUlallt..~

Hote!
(hen

o 3 6
() 0 10
o I h -
tl 3
o I
o I
t) .. ~

voor

',ROYAL
~AK-

POEDER,
ABIJOLUUT ZUIVER. I: • d

I I~ II

(I 17 n
I) lI'
1) I) IJ
o il (I

o II 6
I) n
(1 K II
o Il 1]

o 1 3
o 6 'l
o 7 0
o 1 6

KI\IIlI-:P.LLï

van , \1" Ii>~~
!.. !'l d
d {I (\

I) il 1/

f) 0 0
I n ,1
II lj (J

n (I 0
I) 'J 0
o 1-4 0
o 13 0
o 0 0
o I) 0
o 15 '}
o 0 0

~fo, I .
MlCllc"
Mld",tD!'e1
Ka.tIerko<>rIl .
Zem~lcn
Haver
Voer .. -
Kaf ...
UIen .. ,
Boter per lb
Eieren
Aardappoleu
0_ ,.,

o 1 tI
n , I

V I !
U 0 0
o ~ 6
o 0 0
o 'I 0

de oogen
het \ olk,

den \ .. rgader~n, eu ID
, WIlS die zware onweers-
\erdWIJllen.,-JIet parle-
1'('11 l'[( detllll()!Il' \\ erd
lijl)~ warm e~.t1zillhg
de 1j!.U., ,1:.u,liJ,hllUg

n \ an do \\ el \ aart. VWl
Uorne n. ~Iell ademde
\, bl IUIJlI-(dauleJ.,a,'r en
fnk,mn,ler p.u t U weder
tf'U en dut tie stem der

\vot, uall k'ill mcn i','rw.,chten d It dIe w~te
\ au protektie die onze prod Il \.;, 'J t h,I,H
genlPtf"'D O:P'lPJ If! tltl \vnrdt>n "(I: !I' I •

De koren· eli Vlwllof'rt"l ~nll .. u "ud, lrukt
I •

Viorden ,11)1)" till IJl i >lI J ,he pro.!ukteD,
qlt' l)el.,~lllJ';HtJ ~'I (' lllul Id 11111 .. ,) I,OlllPll

I vullen. DI' \\ unD" r> n wd ..:! "~'lt' lIg
I \\ der 1lI1't N'n á<;e'J tl~ h~l [lj' e'll J::/>k 1\ el,!
I
"OrtIelI I. lIet) dan n l~t (rUZl' hlllJ.;,:e

\

phcht ,d~ .."n Ilum te ~trlj,leu IPgeu tiel":
\ erderit1¥~I,/ I ~\

! Dt' .UrikJ.auulf BODd behoor:, meeuen
\\ JJ, (lP alle \'P~jenn ...elJ te80l,tlee le
pa&leeren tt!n sterksl& p.r(Jt~~éCrendtl
tegen deze [;111. :p:~t conl{res te Worcester
beeft Zich verlUaard ten gururte van het
begtnael van r~trlbutle, doch op drie
voorwaarden. ~&e lijn: (a) opdat de be·

U!pn "'Mláil.dIe'l~nPlpori
rediatributie-comm.iaJie,
wij In desa bill? In ,tede een "meer
rechtvaardige vemgenW'OOrdiginr," nn-
den wij dat de lanc)eljUke partij ~

overgt'geven wordt iD ~ macht der 84e-
dellJke, Enkele fi8kale deelingen ~r-
den wel samenge"VOejJ\l, och de meeeten
blijven onveranderd, en t tegen de aan-
"", •• Iii".. van de re4iatri utie-commleele,

mind.rheida-rapport geteekend doOr
sir GORDON SPRIGG, Bn de hecren IXlfU
en FULLER) werd door het congrea be-
paald veroordeeld, doch ~ GORDOtr gaat
in vele opzichten in sIJn bW nog TIel
Tenler dan de miaderheidl

Bpt parlemeat Terpdert blJUlen te
. De oogen van het geheeie land ZijD

op de 1'8rtegenwoordigertl gericht, Wij
staan voor een algemeene elektie 'YlUl het
lagerhuIl' De troefkaart vm de RBODB8-
khek zal gespeeld worden. 'Wat pan c¥

doen? Wat PIU! cl'e 'vertepli-
ID het parle~t dóen? Wat

dl' landelijke bevolking om hUe
r~b4éo nit bet vnt t, rukken? Dit ja
geen plaatslIllJke kW6IItie maar een aln-
m.ne Weehem die pel'8OOnljJJr voord~
of het mogelijk voordeel VlD sIJn eigep
distrikt aan die heUige algemeene belan.
ren gaat opofferen!--.....--ALLaaLB ••

Ongew8nsohte imm1&'r8.t1e.
.El.len pnblleeeren wij den inhoud van

eene correspondentie tUlBChen de Tel'llChll-
lende staten V,IO ZUid-Afrika, uitgelok;t
door= p p8111"nt ~teyu, om een gf'ZlImen-
J~kt! couf'erenrie te houden om hl·t ba-
perken van ougewenschte Immigratie te
bespreken. Lourenco Marques en Trans-
vaal waren geWIllig, maar in Kaapstad
sprong het voorstel af. Men l~ze de con-
respr Jlleutle tusschen 81r Gordon en pre-
fliuel,t :iteyn SIr Gonion wilde de confe-
rentie In Kaapstad en de Britscho rf'll'!'&-
rIng ook vertegenwoordigd hebben.
l're81dent Steyn antwoordde goed, maar
duu Dult.t!chlllnrl ook, als veru,genwoor.
dil'f'nde ZUId· WP~t AJrlka, Dur Wilde
sIr Gordon llIet Van hooren, en WOD h~ In
f'I'Tl hOl' le c.:e)llligd \1as, k walIl b IJ met het
IIrllSt he "pa!",l.InOullt power" argument
VOOI tl~n dag, \vaarop preJ!ldent 8tej Q

,lUtwO(lrtlue, dat dit alleen de HfllMcbe
KololI)(ln goIJ en dut hij DUItachland LId
III 't g,"zicht "ilde staan. SIr (;ordon gaf
tOi'll III en zelde, dat bIJ tie cOll[('relllle
Jau slechts tol de kust-slaten wu be.
paleu.

\\',11 IJ! nu bet gevolg vau Mlr (lor(lo'1'
Itlroepen van de III it~che reg"erlllil III etln
bloote hUI~houuel~ke kwe~tle van d('wn
aardt «(I) De gelegenheId oln de zeer ge-
\\ "I'~chte algelUe~ne lIIllIlenwerl...Dg te
H'rkrJj ~l'n 18 versp"eIJ. (b) Er 18nog nIetIl
,..,11 de zauk j:!"daan en sir Gordon gaat
m"t 1~.lÏi:;e haudull !Jaar het parlement
(, ) De \ I U staat gtlvoeit Zich teru>(ge8too·
ttn eu zal tham op !lIgen Ullt\atlef wet-
geving v~or zIchzei ven voor&telll!ll.

Sir ,lames te OudtshoorD,
WIJ hetben rpetL! de uudacbt bIJ de

to'.praal. V.Hl sIr ,James te Oudtsboorn
b('pa~ld, do(h achten het uqodlg op één
puut lerufl te kOlDen. ~Ir Jame!! gewaagde
\au de b!'l.lstmg op KoloDllI.le tahak door
de 'Nall,vlal gl'heveD als een groote grIeve
leien tlio regeerlDj!' JUiSt omdat heden
,\I~ Hlr lameR van deze bela8tml{ eon ver-
keerd "phruIk maken achten wij het 7.eer
w<mschdllk. dat de Transvaal dIe belas
t lUg gt:'lleel zal opheffen, te meer uaar zij
d'Hrdoor toch biJna wets zal verhe7.e1l.
\[aar laten WIJ DU ZUlU wat do waarde
van ~tr hUll'S zIJn llrj!ument is. Wie IS de
oorH,~k \,In deze bdalltllJg~ Het IS eeD
oUlle g08Cha>uenL~, maar 8Lr Jl&me8 zal
;':Ich wel dw nude getICbledeltl8 berlDneren
eu ouder welke omstandigheden de Kaap-
kolpllIA zoo Vriendelijk lel.lnd werd legen-
over de Transvaalsche tabak. Dan nog,
de Transvaal heeft zelf veel tabak en het
lH de vraag of er veel uaarhuf'1l lI,t de
KoloUJe gezonden zal worden, mUIen d"
6<1. belastlojl opgehevf'!n wordt. De Trans-
vaal bela': liolonlale tabak met 6d. per lb.'
wn,,~1 ue overzeesche belasl WOI-dt met
2.. IIU.. du~ een IDdlrekt.e bescherming
,,,ID de Kolome van 28. per lb, Hlr James
SI " ..wright h ..eft zilker nlet van deze dID-
geu gew"[,m! Sir Jame8 8Prak seker naar
den mond van "het beste boeren·lId In
het hlllR," doch het kiln zIJn d.lt de meel-
u.,rh~ltl 111 Oucitshoorn een ander gevoelen
lA toeged"au omtrent dit "bo~ren-hd".

De Oorlog,
De besli8te overwlnnlDg 4ie Am,nb

IJl eie PhillippijDICbe wateren bebaald
beeft, ja pyolad door een BJII'IUIIChe
o".rwhllling op de lnut ftIl Caba.. De
AmerikaDel'l trachtten troepen te Card ..
DU, ten OOIten ....n Havau. te landen,
met het pvolg dat zij t.eragedrenn
werdeD, en twee Ileh"p80 blHten geyecht
.-teld werden. Deze overwllUlÏac. al
de &lnkl'nde moed vm Spanje weder o~
beuren. Men zegt d!lt Spanje er
Terlaqt dat de mo~ndheclen tuachen
beide zullen komeD, doch dit il maar een
gerucht.

GEMENGD NIf,UWS.

OP .. WI.nrIJ&mlCU LIJ. wordea de
nnoer-pru- ..... af 1 JUl 1'er-

AAan...PrZL.00&. OlDcIadtliik .. plu_;sn~ '\..~ G. lilaY" co.,
AD.muL SB IUDM.UVlON a11'OiIudn

\\ oe~, ftOI' Ion ..nr.k DUr Enplalld, UIl

de OOy Olub op MD dmer word ... ont.bu.ld,
TE "oop,-o. ta- William Iteri, StGeoJ,ree

atrut, Kaapetad, bied~_ bonuDOIeD elNu
dom le koep MIl, AU... UI WerIreade .rdIl

RI. Tuo.AI UPI!101'Oll, proeareur~
11 erumr krank, ... _ ~t ut bU met In
atus al lun de openlIlg 1'&11 bet parlemtDt bij
te ...onen
WIJ VllITIOI!!Nde &lDdacbt .. " nDdeolhou-

den en IUJIltrell ~ eie ktallUjle1'1ll& In ab be.
Kaap d. Goede Hoop ,.~n" boaw~
IIC;hapeldera ql'KlaUntDd.

TYrHEuIIB 1t00llTS.-1D bet bnUl 1'&11 aeUren
beer Du Preez, ID de XuJ..,nlt BloemfonWUI
O. V B .UD 20 ,nallen 1'&11 typheuae ltOer1IJ
1'~omen, drie waarnn lDet 'aoodeljjbn af·
loop.

GEVOUlEli AAN nEN STo.II.-Men berekent
de lOb8de aaD de achnl&eDredaan te Jtalk'- ..
door den atGrm op laat.tledea DiDad.\ir, t.epn
£1,50(9 of £1,600 Dit 11 een groot ... rli. yoor
de 1'ï.ebera.
hl U! KAAMtOt.O.lE ..._ nn bet einde 1'aD

lutate jaa- 1;!-2 1gr, kinderen ter ""hool Daar·
nn '611"'" :!6 r)~:! blanke Jf.Dgen. eli :tá 669 blan
ke meUlJflII3.1,066 g..kleorde Joureua en 36,909
geklearde me"'J"".
I~ y'F,N Ot !T8f ft IlLAll vonden we deaer

dal-:ell de ad ..ertenne van een mUlHPkm.trument
dat aan elI<800rt ....n 111111'181bevCllhgd kan wor-
dun en zoodra het rllwlcl In be""rlnll' gelet
word t, begint lI'elDld te rev""

Dr. \VI I~ rr:NTOOliSTKII.INGaan de PtKrl
Rwt aldaar (IehoDden te .. orden op Wooll8dag
la Ju', a I. De prIl"lu.ten kunnen lollde ""2""
terllllOtlnVllll den TUlDoouwraad, Kaapetad, of"'n
het Landbouw genootechap aan de r.....1wor·
den vcrkrejlen

SOYEIlIET WE.1 -Het rejendo hIer Il
Zondag en l\wndar wo H.anboudend Uilt de
Louren. nYler hare oey"n benooen bet dorp
over..cbre,d De aarde " no 0"-111 wo door
lint dat eon tlld)e mooiweer roclJt welkom lIJn
la1.-(U"rr,"/""ul",')
PI)' lSG TOT\ ElI'dtl "dW. -CorDch. t hU'he

.tand laall<tl",len Vr"rlag 'oor d, D magIstraal te
Ondtahoorn "eochuldlb-d Vah pog1D!{tot vergIf
1l~lllg Van ,IohaD""" Petru. Koen, door
strycbnme JD '''11 koffie le dQen De bucbaldlg
de word !Iangboudeu \'oor verder getoJgeover
hoor
OF. APDF.lI ISG~RAAD \A' ROBERTS"'S-Oe

.ecretans van dell Roberl.oou afdeelllJpraad
heoft boel wat LelangrlJke keun ...gevlDgen In
oDZ", u 1t6~ ve van lJeden I w&a.roDder Genl eene
~crgad'rJng belcl!'gend. tan emdo eene beta..tIDII'
op enroerond el:;~ndom In bet dorp Lady Orey
te b~tf.n

SS.l4UUIF. AI)\'Eln I' rlF.8 "~nciJllnon ooma
IU de EDl:eleche d"l! bladen Eeo man ad <er
l""rt b, al cemren tlld dat hU voor de beacbel'
d"D rom vnn ééu gIll""" (.£1 11) ~:1 geeft
waardoor men Inn fortum kan maRD lIlT
looft tlendul~"nd pond UIt voor bem die t
tcgendolel bew".t
Z0t:1I11\ I!R SPOOKWEGHArr! -De konen

van ontelll"olDg vao den groDd. IDvel bR<! met
lwl boowen nn !'tn meuw .poorweg.l4hon te
Zt.>utnner beloopen .l:1:!,890 De ko.ten om
een dubbele Illn te leggen van Kaapetad Daar
Zou trI vIer worden herekend telfco .£lG 077, en
"ftn Maitland naar Durban1'llle op .I:14,t 17

TE GIlAII-'YSIITAt>heeft eeolge dagen gele
don ,.oor 'I poheuebof n .aak gOOIend waann
eeo Jonge dame van Ifoeden hOll\e bescbulutgd
,tont{ soldaat Welt van het Mlddtloex r"lflment
gebolpen ~n bUlfeataan te hebben van IUD
kameradeD af .. "I! te loopen, d60rdlt "I .un
IOldateDpak ont1'l.ng en "er.tak en belIl 1'an
andere kleeren voorug

DB EKlIOLII, dl;! Andrée naar 8plt.Abergen
heeft yerrezeld, t"lIfeh em.hg aan d. waarh.id
der benchten oyer Andrée ..... nkomat lO AI...
ka Wannl!(lr bet berlcbt .. aar ..... , lelde bn
Wil Audrée over V,ctona bebben geeemd of
naar VlCtona 'tJD gereisd Dr Ekboh. acht bet
onmogcltik <4t Andree met &!lnhalOD ID AJaaka
gedaald zou lun; hU kan echter over het II" of
op een walvlllChvaarder daarheeo JlUngekomen

EF.s lIJK ,.t \ OllD[" -Laatlltleden Woens-
dag .. erd op de plaata. all den beer Johann ..
MaraI. te Groenberg bet Ink ....n tan kaffer ge-
vonden Een onderzoek ...erd UJge8teld door
den d'stn!.tedokter, maar dUr liet Ink UI een
staat van ontbindIDg ...... en door diereD ..er
!!Cbenrd, WAA het moeIlIJk-de JUllte -oorzaak ....n
KI1Ddood UIt te Vinden Waanchunlilk werd
dil veroorzaakt door regen en koude.-Jl.drge
du/.cl

TF. LAAI \OOR I""ERTIF. -WU II\)n door de
afalagcro de heeren J W Moorree., Jun cl: CO
Terrocbl ge .. ordeD den naam v..n deo eIgenaar
der ezel. te worden verkoch I {p Woentldag IR
de~er.!.e MalmeabDry, ID to: voollell, maar wU
zun reed. met het voorste gedeelte 1'110 oua
blad !.er pene gel.'"UD, dus doen"l1 het tw~e
" ....te dmg door te zeggen "L..t Jp den oft&lll
van den verkooper en e'leDaaT, den beer Dirt
J Bnnk

TREIIRI(, os< !! {'K - Vao Qneen.w .. " !!ChrUft
een Clorre,polldeut Mot leedw4tzcn moot Ik ver
melden dat:lr Bachelor een lOontje \ ..rloro ..
heeft, en wel door bet voello.1 .""Ien EeD ,.an
ue .pel~n .Cbot deD bal dl" deu Jongen op de
maag trof H kmd werd lD.. eodig be..,.,rd.
waarde or de d aangebracbt .. erd De ... der
beeft geeD ko. n of moeIte g... paard en beeft
bem van vUf ddkte", lat.en verzorgen, docb alles
le vngeeb n,t I. genoeg voor eiken nder om
'!fne Innderen te bt.letten 'lUl 0 dIt spel deel
Le nemcn daar dlt een zeer gev l!}k8pel ....
LE' KRI'G~D zat Woen.,Jag aan het

klltt8elonder p Idrum van hllllt.,na.nt-kolonel
J (; GrIm.. ~n een ""Id ....t ~an het
eerMe L,..erpoo rogtment, RIChard Forahaw
geheeten, terecbt' .tond 0,. eene t-:bnldllfUlg
van een eerge&nt op I MeI I! aangeralld te
hebben door bem met de VULOt"" .Iaan D.
mlod....d wlUU'vaode pMJoO!lIerl.,e><ehuldlgdstGnd
ISeen "rn.tlge en onder mlhtrure gezar, ~elf ID
tud <an vrede, .trJbaar met den dood P,t de
getUllI'cn18bl""k dat hU acbuldlg .. aB De UIt
opruk van den kr!Jg.ru.d wordt gehelm ge
bood~n

EE" l'ATIl()O''''''~ LIlt -7..onda" II 100
zegt etn 11Idilenoot .an (,raajf &,_t 'u...a.en
<It cu VE t uur I m.du"i'l, maakte zek~re Van
F.yk zlcb !;''foo om un KeUy. plaata naar
UIU;"Loge t. gaan HIJ had ...,n revolyer bIJ
zlth d,,, b I gewoonlIJk meeneemt ala eeD" be
IlCherm'ng tc,j.;en dH kljfe"., en daann WIUI een
""troon dIe nJ~t " ..u a.fgaan Docb Ju...t toen.
hIJ de kombUIS vel lid gm;: de patroon af, boe
wcl bIJ WIll de baan met ungeraakt te hebb,m
[le kogel trof .en ... )arlg docbt.e,tJe .an de.
h..er Brt>en In d. recb\.er.,.de van baar hals Zu
w"rt{ Ingebracbt en dr I,amb geroepen, dito
ecbter de kogel DIet Vinden 1<&0, maar meent
dat iJIIonder bet scbt.>u.lerhlad moe1lt ",n Het
k IUd 18 In ge .aul IJkeD t.oeo\WId

KAAI~TAt>,..Rf SlAIISB.UIJ.-Ter vef'i3.dertn,
van den raad op Donderdag gebouden werd p-
rappoMeerd dat oe leo!;t .. 1'ILIl nvlen gelegd ID
..erb&nd met bet OIeu.... noo"'te~l l&Il bet
<mde .an April f,1 muien \l6:ii y&rda W&ll, Y8r-

gt'leken met 50 mqlt>n 4111. yards l&Il bet elDde
dlr ..onge maand Het werk werd 1'eeI g0edkoo-
p'" del' Irtementeel gedaan dan ODdfr eont.ralrt.
Het Tarpon ..ao bet pDblieke werkeu COlDIW
om den lDa~teDr veD gebouwen ontelar te
reyen wegeDJI"erz.1ID .an plichlen. werd hII-
geBomen D... beereD GraIn en Waugh werdeD
IWlge'!ltekl al. 'Wlpecl6Ura 'fall gebou .. tm teren
een 1I&iar~ 'VI £200 elk, _i een toelace 1'an
r.40 voor Ntakoetu. BeUottn ... rd l&Il bei
VaUtenblU1 kranaiaDi&_ ,..ticb$ de bulp
1'ID de lnud • ..,. t. .........u IDpftl1'aD
braad. V trier .,tcl pili _Il ...bUI08Cltr
blJutlloU~

-XE!lK EN SCHOOL.
PREEKBEU~~.
WNDAG, iii KEI, I198.

D, P J Perold, un WarrenWD, 11 beIIOtIII
wt oon'll1enL ....n de gemeente Mafe!rl.r.

Proponent RDdman beeft b.t beroep .., ..
gemeeute RIebeek ODet aangenome:!

Daar d. A F Lou .. voor bet beroer ..,
MQrray.bur~ bedanJt:t beeft, &aler In het "-ta
van JunI .. ooer 8010 beroep worden ulttrebnclaL

EAlnvergroot portret vlln dr Kotd, _ ,.,..'
ulI.I(evoerd, wurd door den boer F RaymeDd,
van Kaaptitad, aan den eer.. kerk ..raad teD p-
ocheuke gegeven ell bangt tbaDe ID de ClOfIaiU.
nekamer -KerkbcKk

oot 0 Tberoll, •• n Ford.bDrg, thaaa te
G ruif lkmeL ter ""11,, ziJner gezondheid, ..
Mn bet beteren doch de .Iokter be-.eelt tJt.erk
lLlUl cene verand.nng eo rn.t voor .... lIl&IIIIIUL
AI. bil ocu rCJ.8!!'lDooIkan krugen 18 het .....
Ilik dat bl) eeoe r .... naar Europa doen UI.-
Kerk"''''-

oot C"nradle Yao "Dtberland, ... met Ijj_
gade ..artrokken op een be.oolenaar de or,_.
vaal Dell l.ondag voor "IJn v!Tt,..,k ...erd Iaeaa
door de gemet:nte een adr ... en ""lgevolde btaa
a&IIgeboden

De J.. rlllUche buaar van de g_ute JOa-
berley, op :/3 Apnl gebouden, bracbt de_
van ~.!fJO op

Een bunar te Cradock gebouden ten behoeft
van de Nod Geref kerk bl1lCbt de IOID ~
£.&310p

0.. Marchand, van ltondebollCb. d... kt -.k.
Maandag, I'; dezer, op re,. t() lfII&Il DalI'
ton,-onr V,,",ona Willlt en KeDbardt..
8cbriider Yerge,.elt bem van (1piDgton _
K akaDW<, de plaata ge_rveerd door bet. pu-
lement voor de arbeid.kolonleo In 1'erbaad ...
onze kerk WIJ hebbt-n reed. rwm .uoo la
handen .oor dit doel Verreweg de 81__ po
meenlen bebOen echter DOg pt De bjjdralaa
Ifeconden Daar de ultll'aven 10 ..erbaDd'"
die kolon.lCn tbana aange"anJIIII zUn,1'ertroawa
.. u dat d,e gemeenten die nog Dlete
dell hebben, .poedllf bare COllecteD
den Er UI, naar wu vernemeD, reeda ... ,-, .....
..an ruIm !lO f.mlhCII, dU! In zeer beb .. ftip
.taDdJgbeden verkeeren -A-"rlcb..d"

PROGREl!JIIIII'l'S -Over ""kere onRJI~ ai~
latIlIgen van de PorHill .. beth Ileml.d.prebade
...."£t O..u (h""",aJ ~nd, 1'oigeDIIde H...u..
la zoo e'll oDprogrealef, eO oaze ~
&CbllntZich er oyer te ..... ontkraD dat _ mao
al. de beer C Lee, jun tot dat lichaam ~
1I1aar &.Ilnde Kafferla.D!!Cbe J lIl~, .i. !tU-
allen tot de LroglMl lOO\\cl alo de F...,...P
ÁlItIOClllYonbehooren. dau zoo verbueDd pro-
gr.,of? ZtJ lun toch Immen de lIJ&IlDeIJ diIt
de belutmg op gra&D nlCt WilleD vermiDdercl
hebben, en "'u meenden altIjd dat 1'T1J8 ha.s.t
.een 1'&0 do 1'eo__ te planken wu 1'&11 W
prerr-W1''' platform Maar dan, de Kaht-
landAche JilJf08ll "un allen .. arm voor .B~
eo 1'.nwo" bet t.eeren eD 1'eeTee eD dit mMkt
heD tot progreaale1'eD

REVOLVE.ll-ONGELtKa H~LDEllBEJI.G.-Ll,
.MaaDdag gebeurde op de plaat.. vaD d.D __
P t· Br..dt:U een ongeluk ...... rdoor mejm.
Bredell bun.. haar IODgate Dud van _,wat I
Jaren oud doodochoot H"t bliJkt dat .... juf1'.
BredeU teZlUlleD met oomge bar"" lrin4erea ill
eene kamer van het ...oonbu18 "'IUI wa&nn_
kut .tond met eell geladeD re1'olver er iL
Niet ...etende dat de revolver geladen .... _
meJofv Bredell die DIt de kast en "",de ia _
grap wt bare lrindere. "k'Jk zoo zal papa tie
d,neD IObleten wanDeer ~ komeJl ateJea"
trok aanden "trekker van bet VIIonrllptll"
schoot haar Jfll'iI'te ktnd, dat op d= &nil ....
eeDe bechendti zal. door den arm De on .....
&eDIlI van de rtnIle vet1lCbroidten moeder ....
&')0 groat dat 14 fiauw noer"lel, 'en tc.o ,h
vad.r kwaR! t_loo~n op heS gehzid 1'&11 bef
""bot en hel geroelY~ooT de ovenge kiJad,--,..
dat ~uo )OngBk! .. u dootigescbown. Ilea .. , uk
hll ook In eene flaagW t.t, GelukkIg wveu de
&ahD echter DIet ;r.oot.TZ dur het bleek dU ..
door bet I.ind)e bekomen _nd .Iecli .. _
vloe<!Chwond.. ao ell de dokter bet kind~ ......
en .1 bUIWD gc....., ..erkia&rde -(~
Mm

De heer Joseph 1018Jl,
TAND ARTS.

UEYNE8l'ol.A.THEWS GEBOUWEN,
ADDERLEY STall!:

KAAPSTAD.

HET TREKKEN VAlf TANDD
ZmWERPL1N

GEEN CHLOROFOBM

GEEN GAS

GEEn BEDWELKIlIO

De heer Nalaa maakt eene specialneii
J"ala;J." TalOdtna, 1'01m.-.a.kteo. op de JlIItOtIrIïIIe
1810keude, tegeD de Iaapt mopliJke PrjjML

&.UD'PT F-GlNO VBU [....... 1·



K ENNlSG EVING geschiedt hier-
medo dat op eerie vergadering

van den Afdeelingsraad van Robert-
son, le wor-den gullUlIdell op Dins-
da!!, dell 12den J uli, 1WIt', om 10
uur in den vo-irtuiddag, ~elloemde
Raad van voornemen is eeue helast-
ing t- IJt:,fTl~1Iin tt'1'111l'1l van :-Iectie
Iti, Akte Nil. ~:I \';111 1S," I. op alle
(lnJ'o~'rt'llt! Ei';L'lldoJ[l l,illllt'T1 de be-
perkingen \';111 gl':IOl'llld do!'p, ZUOIlI.~

III dl' .. GOllV('r!If'ml'llt" <ial"tte"
\':111 den lliden Soplembel', 18\)2,
!.; 'I'rukL'Irl""I'II, 1,,'11 behoeve van
I.el Uorp"be:ililill' \':111 Ilct dorp

A\'J'I,II·.\TIE:-l Ir.,'l .Q'l,tlligseh'·if. Lady GIl'y, afd"l'lill':) van Bobert-
1,'11 I an bekl\·a:llllllt·id, gn('d son.

;,,1.,1:11; ,!,·"'·ag. "li h(_'lllj~ yall 11(1·
1!],,:lt';l·I,:1 p l'enl'r 1'1'1.t!'~t:tnt ~c1wKerk
:': i I,'n 1\', ,rd:'n III \:;t'II';t,'lIt dool' dl'll
\ln,]"I',!"I," kl'ndl' a;dl ondl'r"ta:.lId
;Idln I ..t \'I<I.II)A(1 III JU~r
I~(h. \""'1' dl' 1Jt'trt'kkillgi'll \'all ~

~1.TIf]l'II.lk,· ;\.-.'i,·(t-ntt'lI in. IH)\'VTl-,1 Arde-e'l. ·_·...ll{sraad . Robertson.
'''l': (\t' 1~lt 1 I' ~t' 11 ( Il 11. . J
,- :',,1.1 'I" '1'11:\;.11' ('''lIdl'll :-:tel·liIIZ . J . ._
( li ~ I',. II,J.' !". r fn il ilIIcl \' (Ill I' l' I kL'

BENOODIGD.
1} E \' T \Vredo A aaistent of Assi8-
f'.J tente in de Gouvts. School te
Wil po\)rt nilbij Boksburg.

:-;alari~ 1: I~I) per annum (met
\'OOl'lllt ziel! t op vorhoogiug ).

(ict Ilig"l'III'; >ten. vali bevoo.lghoid,
lidmaatschap en gedra.g, naar eiseli
\ all dl' Schoolwet, zullen ingewacht
wll['dt'll door den Ondergeteekende
tl11 :21 Juni, 18\j8.

Werk te lwginneD 11 .Tuli, 1898.
K('Tl nis van Ton: :;-Solfa eerie aan-

ht'l·ellng.
JOl!\' lT. BOSCH,

Seer. Schooloommissie.

Witl'('llrt,
HlI~ L!, Boksburg, Z.A.R.,

~I Mei, lo0tl.
-_----~-'----

BENOODIGD.

EE~ r; Onderwijzeres, om onder-
\\'Ij.., te geven op oen boeren-

I,iilat~ (Ui mijlen van ~terkstroom)
uan :,:, jonge kinderen In het-Engel-
;'l·1t en Hollandsch, Muzwk en
Handwerk- Logies vrij.

Applicanten worden verzocht
salalï" ti' 1Ilt'ld('n.

Al'l'lwatll'n zullen ingewacht
1,nrdt>n tot den 01 sten Mei, 18V8.

Wt'rkz:1i1111bl'den na de Juni va-
['d!lllt' tI' bl'~illllen.

J. L. L()~I nA H,),
Cunzcnfonteiu,

Skrkstroolll.

Fordsburg

Pil h ;" kdlo!/ VI r nl.'me n! src;' Dol
'/ .\ I: I·TI' 111.1 El-:.

Twrc .Assistenten Be,;oodigd.

rll'( I't·k k 111 L,".

\\','rkz;;aIIlIIClkll aan tt' ,angeIl up
J Juli, J ,:".1.".

M. l'O:-;TMA, \~.D.Jl'

D" . .\[ 1', "TIl I,
1"l'd'!,llrg, I... \. nl'pllll~il'~'

ONDERWiJZER BENOODIG[J.

\

.T (10(: dl' l'lrl>lil'ko; ..\ l'In'·ll.;/·!tOO(
I,' ~llddf'lburi!, K.K. Daar

,1, l" :":"1 Il 'l.] IIl 11IH'll l((Jrt zi.l geopend
\I, ·,.1.'1i. II unit-II 1II"I,l1"tlp IIppllcatles
g"I':':I:l~d \'(-"Jr IlUI'l'ngclll)(_'mde

;-::",1'1' Cl:lil Iwr jaar YOOI' een
::""/'lllti"t"'I'<!l'll UndeJ'\\'Ijzl'r, 1:11 II
y,,, <:1'11 ()t,dl·r\\;JI.<.T zOll'ler cprti·
n._, 1-

.\ r'i':i":\lItl'll moeten getlligschrif-
\,'11 'L'll'r,'11 rMl 11IlderYllllliug, goed
;"':"'1[:-: LC,·,ir:Ii!. 1'11 ondl'r "'Ijs t'll
cll'~11ijki' kennis rall Hollandsch en
1-.1>:.:',,1,..1,I,elt!<.,.

.\ppli'·a(ll·~ lIlOeten belOl'gd zijn
......;.1' :~,I JlIUt e.k.

\\'nb.:l.amhl'den zullen begiunen,
I. _~._j._~_. __

LADY GREY
Board of Management.

Act No. 29, of 1881.

NOTICE is hereby givf'n. Ihat
at a MI:'t.'tin<' of thé IJi vis i.u.ul

Council of Roll{)'~;'f1n IJ 1)(1it..!,] on
1'uesday, the 1~lh du,\' uf ,J uly, 1.1..';1:),
at 10 o'clock a.m., it is the intentrou
of the said Council to propose the
Assessment of a Rate in tel ms of
tht! 16th Section of Act No. 29 of
1881, upon all Rateable Propel ty
within the limits of the said Village,
'lJ proclaimed in the (looemmcnl
Gllutttl of tbe 16th September, 1892,
for the purpo~e of the Board of
Management of the Village of Lady
Grey, Division of Robertson.

13y order of the Council,
G. W. BORCHERDS,

Secretary.
Div. Council Office,

Robertson,
11th May, 1898.----_

lady Grey Dorpsbestuur .
Akte No. 29 van t88t.

Up ];I"t Ut s H.aads,
(; \\ H() HClU:rWS,

;-;cl'fot.... ris.
;\fdedlll~,;r;lad Kantoor,

HulH'1 hOll, 11 .'.Iei ll:igg.

lIl'tlill:.!' ('Pllt'l' \\·('!!;.llelastiug.

fl rE Illll.J gl'''(_'Licdt kelllli"gl'Vllig

j ill t .. flr.L'1I \':\:1 Akte No.4U
Vilt! 1 :)::)\1. dal 0(' <.'t·It:' \·crgarl .. ring
Van dH[I Afdt'flllllg'sraad \'un l{obcrt·
son, jwllll'l/ lijk: bl'p;tald Vll g-eholldeu
op lklt 111,lcll dl'ZL'r, cellO bt'lHsting
I'an drl,'-:!cl!t<.t·1\ !.~) I'cllllie in het
Pond :-;ll:rlill.'! ;.:d'·;,;d WCI'd IljJ alle
!.cLI."! iJaru Eigl'ndo11l ill <["ZO Af·
d''I'Jin'!; daaraall Ondl'I'\\'orpl'll, waar-
"all t'I·II·d'·l'd .. \'an zoodallige belast-
11Ig' \'(,"1' lluuf,tw,';, I'n t\\,pl'·derdert
aan 'I'll kwe'" doelelIlden besteed zal
wordl';l; l'~ dat genoelllde bd~sting
I'crval: <.'11 Letaal h:l.:ll' worcit ten
kalttol'l~ van Jen Secretaris op den
J stL'n dag van Juli, 1tlvS.

Op last des Raad~,
G. W. BORCUERDS,

Sccretaris.
Afdel'lillg'sl'a;uj Kalltoor,

l{ouel'hon, Il Mei, lSg,.,.

Divisional CODnc' I of Robertson.
Roa(l Rate.Asse~sll1eJl t of a

TER liefdevolle .. hE'.rinnerfq aan ODI8D
geliefden nd!r
. J. D.' CILLTKRS,

d'e aa~ zijD~~oonbllil te fIlent, Paarden-
berg. op den Hdeu M"j, 1997, QV!lrleed.
... \ltlaal' i8 ruilt voor de vermoeiden."
~.. 'ft...... • 6 • • • • \.,

Som-r set \Vt'~t Strand
Municipaliteit.
Interim .Valuatie Rol.

IN termen van Sectie 122, ' .Alc~
45 van 1882 gesch 'edt hiermede

kennisgeving dat de Interim Valua-
tie Rol van belastbaar Eigendom
binnen de Municipaliteit voltooid is,
en llll ter inzage in het Municipaal
Kantoor op het Markt-plein ligt.
Verder dat een Hof voor het hocren
en in' overweging nemen van ob-
jecties tegen zoodanige valuatie
gehouden zal worden in het Muni-
cipaal Kantoor op DINSDAO, den
3Isten Mei, 1896, om 10 uur in den
voormiddag. .

op last,
P. F. HAUPT. Secretaria.

Municipaal Kantoor,
Somerset West Strand,

13 Mei, 189tl.

Voor het
Naar Bed Gaan
neme men Ayer's Buikzuiverende Pil·
len. en men zal Ueter supen. en in
betet s.taa.t vPl-'{het dagelijksch wtrk
ontwaken. Als een aangenaam en
gevolgrijk middel \'oor ventopping ,
g4Jacbtigheid. scheele hoofdpijn. tn
alle lever kwalen. heeft

Ayer's
Buikzuiverende

Pillen
zijns gelijken niet. Zij zijn in suileer
gehuld. en zoo degelijk toebereid, dat
zij genezen zonder <le hinder die men
gewaar "'or<lt bij het geLruik van zoo
vele der pillen die te koop zijn. Vraag
uw apotheker om

A·YER'S PILLeN.
c.a,II:I'AJlUHD DOOk

·Dltl. C.ArER' CO., Low.II, ...... U.IA.

VE~OOPINGEN
Il DE VILLIERS. AnILAGER.

11 M,'j - T" na.nOl'Cf, de huur voor twee jaren
vali df" plJ\.lL~ Wacht.-eeu·beeljc.

J. W. MOORflEES .Jil. " Co .• AFSLAGER".
lG }!ci-Te Malmesbury, C'CU erf met gebc.uw

er ('1'.

17 ~rei-Tl' ~(a!me, bllr~·. ('0':1 .'Ifu« ~roDd md ;:r·
t...o(1'.\" dlLJt.l ....p.

J 1"i ~'-',-T\.· MalrneshulY (',..·...t,~·kla.!'U·(').,·1.:.
:!II }l,·I-"Ie l1aJmc ..iJtIr\'. lo~'iCgoederen en hn;lS"

raad. .
I'AllL D. CLUVRR. AF~LAGER ..

20 lf,·, -Tc tildlcnbosclt, l;o8tbuar ,.... tgocd
aan(II~11"j
20 1I,·.-T,· ~Icllenbol«·h. ,xl..,. vette hamrl.•.

.l. S. \fAllAIS '" Co. AFSLAGEHti .
H ~Iei-;\H.n de P:larl, extra vette varkens.
1j }lei-Tt' 1\ hpmlltri.."'ItRIi(', jreflrpSIOCcrdc purdeu
17 llei-Tc Kh'pmul·~~tlc, paarden en cZt:'L"l.

... rl"l!lI!ht't'lUlirdilll De Oorlog.
(b) IJe besliM overwinning 41e Am,nb

. de fiskale "', :wo~~ in eie .PhilUppijD8Cbe wateren bebMld

Een' eD fc)Mt-'T~laáïde Il.eelt, la ",,,olad door een 8J111U11Che
; . .! \- . '~dl3" .Ó«, 'd. oftl'WiDDing op de 1rut ftIl Cuba. De
J 1ep~ ... ~tdUIl ,rapport. AmeribDeN trachtten troepen te Card ..

J"ediatributie-commialie. ~ wat 'riU+D nu, ten OOIteIl ....U Havau. te landen,
'wij ill desa bill? In .~ede~ een "m_ met het pvolg dat zij ~l'eIl
rechtvaardige vemgellwoordlginr," "in- werden, en twee I1Chflpllnbaiten geYecht
den wij dat de lanc)e1jijke partij. ~ .-teld werden. Deze overwinniDf. al
overgt'geven wcudt iD ~ macht der 84e- de Duh-nde moed van Spanje weder o~
d..ellJke. Enkele fi81al.le deelingen ~r- beuren. Men &egt d!lt. Spanje er.. rl.qt dat de mo~ndhecleD tuaechen
den wel samengevoegU, och de meeeteD belde znllen komen doch dit ia maar een
blijven onveraaderd, en t tegen de &an' gerucht. . ,
beveling VUl, c1e re4istri utie-eommissie, '!""'~!!!!!!!!'!"!!!'!"!!!!!!!!'!"~
Het minderheida-rapport geteekeDd doOr
sir GOROON .SPRIGG, OD dill heeren INlOs
en FULLER) w.Td· door' het con- lit.e-- OP .. WlnrasMlCU LIJ. worclea de

l ....,Dl..u-... i••-+..: ' i' paald veroordeeld, doch ~ GORDOK gIIllt ~ nnoer.pl'ij_ ... af 1 Jui.er-
ODES T&ÓEFKAART. in vele opzichten In sijn bW nog,...,l aodenI.

Dna v • • 1 Id{ft-- .. nier dan de miltderheidl AAltn.,PPIlL·M()U&lf om cIacIeliik.. plu-
. ,....,.,,orIg ID e ""8~ B-t .... rlemeat .--Aert blftften ....... IIjjD~. bil ~bIer G. Niay"·<Jo.,aal~llei£O<l~DUwa~ cAA.lti~werking van e- r- ......-....... 30 K.uteel:-.u.a., Xaaa--

"'Otnril>eliteld~·'• redi!\tri,bytw?,i1l op de .fV"k. De oog.n van het geheeie land zijn ADMIU4L fIB 1UDMA.1VIIOlf a11'01leadn
Il~Ddelijk~. _tegenover de ~J> de vertegenwoordigers gericht. Wij Woe-s..r, 1'001' IOD..nr.k DUr EnrelaDd, ua

in . liét parlement .~ titaan voor een algemeene elektie nu het de OOy Club op _ diDer wordeD ODtbaUd.
geileD, dat' terwijl de lagerhuu.. De troefkaart VlID de RHODB8- Til "OOP.-O. ~ William Km, StGeoJ,ree

. 7' "leden zal bIJ'" kliek zal ge8peeld worden. 'Wat __ ft.... Itrut, Kaapetad, bied~_ ItooruIllOIea eiBe.·
.. - "'l" dom ie koep ua. Allee ill ill wwkeade .rdIl.

"'I"''''Y.",:l5'·'8J~m.lll..n 'mil},Un,ers doen? Wat PIU! cl'e've ...... li- RI. Tuou, UP'NO'l'Oll, proclareur~
bos "an - in het parle~t dóen? W_t il e~. kraDk, ea _ ~t ut bg Diet iD

~Nehljl'btj eene ...~., -~ ..n'•• 'de landelijke bevolklDg om h~ ltut· al liiD de opeDillg 1'&11 bet parlem.1t hij
_'1 ...... 111'''1'D08:Yeel grooter r\!ch~ uit bet vnt t, rukkeD? Dit la te WODen.

WIJ VUTIOEN de UDdacbt 1'aIlI1Ddeolhou·
geen plaat811IJ.lke kW68ti. maar .een al~ den en tIIICleren ~ cl. kUlliafle1'iDa iD ab be.
DI_De. Wee hem die pertlOOnllJlrvoord~ Kaap d. Goede Hoop ,.-.nte boaw~
of het mogelijk voOrd .. 1 V'Ib sijn eigef:l IIC;hap elde" q1'Klljjnend.
distrikt aan die heUige algemeene belau- TvPHEUI!lI 1t001l1'S.-In bet bail nn .. !tereD
ren gaat opofferen! beer Du Pree•• in de ltaaI..,nit BloemfoDteiu

O.V.B. ajjn 20 pulleo 1'&11 typheuae koen.
.~omeD, drie waarUD lDet -goodelijkeD &f.ALLS_LB.. loop.

Ongewenschte imm1&'r'at1e. GEVOUlES UN DES STo.II.-Men berekeDt
. de acb8de aan de achDi&eDredaan te JtaJkt.a~

.EI·J.ers pn bliceeren wij den inhoud van door den IlDrm op laat.tledea Dinad.\jr. tepD
eeae correspcndentle tUlBChen de .enchil- £I,5Oe of £1,600. Dit il eeD groot •• rli. voor
lende staten van Zuid·Afrika, uitgelo~t de .iMehe".
dool' pl'~8i<lent ~leyu, om een gl'zamlln. h UE KAAMtOI..O.,E11'_ nn bet eiade .aD
J~ke couf'erenue te houden 001 hilt be. lutlte jaa- 1:.!'2.tBllkinderen ter ""hool. Daar·
perken van ougewenschto immigratie te nn ·'6.... u :!6/)~:!blanke jengen. eli :'![I,669 Lbn·
bespreken. Lourenco Marqoes en Trans- ke meajea; 3.1.066 g..kleorde joofen. en 36,009
vaal waren gewillig, maar in Kaapstad gekleurde meioj"".
sprong het voorstel af. Men leze de con- Ix Y.F:MDl'I1'8(;HllLAIl vonden we de .. r

dal-:en de ad verten tie van een muciiokin.truDlellt
rellpl ~Idt'utie 11ItlllChen sir Gord()n en preo- dat Mn elk ooort v..n rijwiel bev""tilld kan wnr.
"id .... t :-iteyn. Sir H£InI£In wilde de confe- dun en .oodn het rjj.icl in be .. ,,~inr ge.et
rentie in Kaapstad en de 13ritBcho r~gtJe.- wordt, !..egint relnid te Ifevl"n. ,
ring ook vertf'genw()()rdigd hebben. Dr. WI.'XTEST'K1SSTKI.I.IMGaan de P4{rl
President Steyn antwoorddl" goed. maar Rtut aldaar (lebooden te worden op Woon.odag
dau Duitl!chianrl ook, als vertt.,genwoor. la Jil'; a.I. De pril-lij_ten kuonen t.li de ""2"'"
dirende Zuid·Wp~t A.frika. Daar wilde t.ru...ullvllIldenTuiDoouwraad,Ka.petad.of\an
sir G()rdon niet van hooren, en weu h~ in het Landbouw genootechap un de r.....1wOf·
f'l'n hOl!k L:ejllagd wa!!, kwam hij met hel den verbe"en,
IIrilscbe "paramount p()wer" argument SOMERIET WEH.-I1et reJend" bier Il.
VOOI' den dag, \va.ar()p preJ5ident 8teyo Zondag en lIluDda" wo Wlnboudend tl.t de
allt\voordde, dat dit alleen de HrilMche Louren. riyier. hare oeY"" benooen bet dorp

ov"......,bre'·d. De aarde i. nu 0\"'111 zoo door·
Kolonii'n gold en dut hij Duitschland Liet URtdat eon tjiJje mooi "eer r",,!Jt welkom liiD
iu 't gt'zicht wilde staan. Sir Gordon gaf zal.-( U"rrr"I''''I,utll).
tOi'1l ill en zeidt>, dat hij .Ie cOll[~reutie PO(;ISG TOT\'EII'IIHIGIS(;.-Corueli. ChU'lie
Jau sl ..chts tol ,le kust'Blaten wu be- .tond laall<tlooen Vrijrlo.g voor d,D magistraat te
paleu. Ondteboorn "e""huldibod VlOh poging tot vergif.

\\'at iJ! nu bet gevolg van Mir (ior,lo'1'" lÏ!ling v.n ,Joban",," l'etru. Koon, door
inroepen van de Tll'lt~che regeering ill een stryclmine in -!in koffie te dQen. De befcbuldig.
bloot.e huisl.lOudelijke kwe~tie vau d"wu de werd aangboud.n "oor verder getuigeuver.
alrrdi' (rl) De gelogenheid £lUI de zeer ge. hoor.
\\',"'~chlt\ algelUe~ne IIlwHmwerJ...ng te Dr. AP[)r.I-:(.IS{J~RAA[)"AS ROBERT81lS.-De
" ..rkrij !.:.. n is versppeld. (b) Er is Dog nietII .ecretans vlln den Robertooll .fdeeliIJpraad

G heeft boel wat belangrIjke kennisgeviogen in
aan de laak ll"Oaan en sir ordon gaat ODZ~ uit,,'Ilve van heden, waaronder een. eene
m~t 1~,1ig-" handun Ilaar het Vtlrlement. vcrgad.ring belef!'J::ende.tan eindo eene bew.tinr
(,) De \' rti~taat geV()eit zich terug-gesloo· op IInroerond ei:;endom in bet dorp Lady Orey
ttn en zal tham op tligen initiatief wet- te bdfen.
geving v~()r zichzei vlln voor&tell~Il. . SXAAI(8CIIEAIIYF.ItTEliTIF.8 vcnchiinon ooma

in do Ennel.che d:lj!hladt:n. Eeu mnn acher·
Sir ,lames te Oudtshool'D. t.""rt b.". al ceni"en tjjd dat hjj voor de beaobei.

Wij het ben rpelL! de IUndacbl bij de dlln!lOm vnn één gIIin"" (£1 h.) ~:1 geeft
to,,~praali van Rir .James te OudtIIhoorn _waardoor mon lijn fortuin kan maRn. "lIiT
b('pa~ld. Joeh achten het nqodig op één looft liendui~6nd pond uit voor bem die 't
puut terug te komen. Sir James gewaagde tegend<l<!1bewij.t.
"an de bela.ting 0V Kol()nia.le tahak do()r' ZOt:Tlll\'lt:R I'iP()OKWEGSTArlE.-De kOlten
de T,'au,vlal gl'heven als een groote grieve van ontei"eDing van den grond. iD vel bM met
teieu die regeering. Joist omdat lieden lw! boowen VAn .,.,n nieuw .poorweg.tation te
al~. Hir .lameR van deze bela8tinl{ eeu ver. ZLlutrivier beloopen £1:!.890. De ko. ten om

keen dubbele I,in te leggen van Kaapetad Daar
keen! ""brui maken achten wij het 7..eer Zoutrivier worden "erekend teifeD £IG.on, en
w(mschdijk. dat de Transvaal die belas' VAnM.itland naar Duroon.iIIe op £14,:!17.
ring g~htlel zal ophelIen, te meer uaar zij TE GIlAII-'Y3IITAI>heeft eenige dagen gele,
Jq'll'door toch bijna niets zal verlie7..en. don yoor 't polietiehof'll uak gooielld waarin
~[aar lalen wij ou zien wat do wIlarde eeD jOllge dame van litooden huiw bescbuldi@'d
van ~ir .TJIIlI'S zijn Ilrj!ument is. Wie is de: lton<{ IOldaat Welt van het Middtloex .."!liment
oor7.:tak \'an deze bdalltingr Het is een geholpen tm bUgestaan te bebben van zUn
ou\le goschiedt'nis, maar sir Jl&me8 zal kameradeo af wlIj! te loopen. doord.t .ii aijD
l.ich Wel Jio ouJe getICbieder.is herinneren IOldatenpa.k ont.utg en ver.tak en hem .an
eu ouder welke ()m8tandighed~n de Kaap. andere kloeren voorug.
kol!:HliA zoo vriendelijk «ezind werd tegen. DB. EKU()LII, di;, Andrée naar 8pil.8bergen
over de TransvualllChe taba.k. Dan nog, beeft yer"e.eld. twijfelt ern.tig aan d. waarheid
de Transvaal heaft zelf veel tabak en het' der bericbten oyer ADdrée' ..... nkoma! in Alu·

k.. WIOIlo",r bet bericbt waar w.. , leide bjj,
i~ de vraag of er veel daarhuE'1I uit de' <ou Audréa OTer Victoria bebben geecind of
'Kolonie gezonden zal w()rden, indien d" DlUI.I' Victoria -iin gerciad. Dr. Ekhoh. acht bet
fld. bela.stin~ opgeheven W()rdt. De Trans.: onmogcltik cL.t Andrée met liin b&lon in Alaska
vaal bda.': lioloniale tabak met 6d. per lb.' geduld rou lijIl: bU kaD ecbter over bet ii. of
teT\vijl de overzeeeche b"llU3l WOI-dt met op een walvillcb .... rder daarheen ZijDgekomeD.
2d.. I;d.. dup een indireklol! bescherming EES l.IJK ';t:\'OlmEs.-LaatAtleden Woens·
[lan de Kolonie van 28. per lb. Hir James: dag werd Gp de plaata Vali deu beer JobanDeII
Si " .. wright hpeft zilkllr niet VBn deze din- Marai. te Groenberg bet Ijjk ... n <en kafter ge.
a~n O'IHflt'r~n' ~ip .lamA. AllMl:\r ,.~1rP" n!uu" vonden. Een onderzoek werd ingesteld door

l);lnilw."llt meer dan een jaar
"elrp,r)£i~!le,welrd Zuid·Afrika aan

,eD oorlog. Het
vr\~d van Zold-

b9k:Wlrll!··' ~rl'bé'llngst, terwtl.
hield op de IlpDk.,.

.Iie zieh , al, riehter en. G:PtW f llilDenpakteD,
int~e bedruktheid en

de lI()gt'n
th het volk,

uden v .. r!;lIder~n. eu in
: was dltd";ár' onweers-
\'erdwij uen, )JIet parle-
E'en lIr("leaw{)p" werd
];H1~ \VN;1n eq:illijdig
u., IjtU!., ":.lu'bi
van ;.le wel vaa.rt. VWl

(unen. ~!ell ademde
W:l;;' iuuig tlaukj"aar en
frikaan<ler partij weder
tt'll en dut lie stem der

ualll' m. '" ,,.Iol .. u ,I
die in

Iwier IDIIChl

wolkeu ~tI

rn,ent vtlrgaJ
vQ9l!gesu>ld,.
ij~lI.I.Ir~el.l "U
der 'warE' v
Zuid. .. \friL aa

ware vriendell 1 Zuid·Afrika machtig
genoeg wall lle;·dreigende onwee ..~wol-
ken "un een b1~eJif!"1l l'a38CU·ooi-log ie
d(H~nwegwaait:l,j

Thilu,!! .. dl¥l-"'iv ij weuer \~ t:l'Il ]'31'1('.
IlH·nt:i·8e~tiil'. :\ ~11erUl;;al I'akk"u 'IJe non.
kpl'lj onlwihlwolkeu t<aUleu en W<I1-dt
de I I'eot!zal;w ~~lIlellle\'bg, 11"1' hlanke
ra,;8ell iu ï.ui,l·l~fl'ika buJI'oigti .. \nder·
Illaal "oeleu dl" \,!;iendell vau' tl Il '''eh'aart
vun Zui<I·Afriku ~et hart a u!(slig klopp:!n,
:lIs lij ,I" teekpl1~11 ,I"s liJ.i~ (..",ldcsluatl on
I'ell h!ik iu,cl(, \'o"/;oru,t \\ .'rpan. '\1101"1-

!Uaal \Voru.un P()I~~lIg..n 3;,ln1.(,'wcnd Olll <le
l"oliLiok vau cet!' vijand lier vreedwme
out wikkeling va* Zui,\-Afrika, ten koste
van' 'de zelbt.and!gueid V'dn een deel der
blanke bllvolkiugi,: te bevordel'"n.

~bar het gc\-aar kom. ,!ilmaal iu een
ander~1l vurm. -IfIo;.L 1': .. :1 ~W met (JfU'dd

Jell vJornit;;angi vatl L.lIi,I·Afrika voor
aItijJ te HtremuieD,' en de on~;el'tlijke
kiemen van Im~t en WI'O!,:in de barten
uer blanke ru~~t: van Znid·Afriku te
planten, iti geluk~'j~ voor 't t~genwoordige
mi,lllkt-,lIlLI: zi~ ue vrp<les·motil";-maar
Uti komt.k \'ijarj(l op een TeO' listiger en
indirektn wijI.e.! XiI'( met gl'weld. Illaar
met constitutione~je mrdJellJll ~ '1\,..11 de
~atll,'nzwering, di,e_ n;f1iep op den JA)IE·
"o:>'·in\·al, mlslqft wa .•. verkl.lal·de ue
heer HHODES "<lOf' 't delect-eowiti' iu
EUl,"eland. dat hij zijn doel iu "en-olg
ni.t wed,'r wet ·gE'w!·ld, IIlMr met consti-
tutioueele midd~len £00 najagen. Het·
zelfde hebbel! \~rj in de'Kaapkoionie be·
h'd,1. EdU jaul"gr.ledru ..wilde ~IJ('n alles
mt't geweld b",li>I·IIt)VPIl. ht:l }'lilll ill Ipill'

lukt-er zal weL hiel' ,'D .daar il'tuand
en gevonden Wt~n~cn Jia' .al Zt'gfle~~

J" oorlo;;·a;lIll,!·.;_t"rs ltel)lJen 1..,'11 "[out"
Ilt'gaan! -- ·thard. ik hit u~or t;tl:J con·
stil 1:11'11110('1 midilt·j -- ,I~ l';...ji:Hri 111,I.tie·
iJl11ztl ill~"diell~ \\'>lrdeu,. 'I),iaI'Joor wl

-XE!lK EN SCHOOL.
PREEKBEU~~.
W!fDAG, J6 KEI, I198~

Er la eeD boek ..an pref..,r RIIfmeJr
lObeneD aDder d&n titel" Piub_1icbt eD
Ye", benttende -·eD·-tIa ~
geeprok.D .in cl. PiDka&er·beó.IDMu. " ....
Inllen dit hoek in dean l'iIlbtertjjcl ...._tert. Zie adyerwntie.

D•. P. J. Perold, nn WarrenlDD, il~
ID' OOIll1lleDt1'IIDde gemeeote Mafen.,.

Propooent Rndman heeft b.t beroep .., ..
gemeeute Riebeek Oeet ungeuome:r.

Daar d•. A. F. Louw voor 'bet beroer ..,
Morray.bur~ bedankt beett, .. I er in bet t..ia
nu Juoi wooer eeD beroep worden uittrebnclaL ..

EeD vergroot portret van dr. KotH, _ .,..'
uitgevoerd. werd door den beer F. RaymeDd,
van Kaaptltad, &&Il den ....r... kerkerud tea p-
ItCbeuke gege.en, en bangt thane in de OOUi8tO-
riek..mer.-K"kb()d~.

Tho. D .. Tberoll. ..n Ford.burg. tbaut te
G ruif ·lkmet Ier wille zjjner gezondbeid, ..
IIRD het beteren: doch de <lokter ""-.eelt atertr
lLIUl ceno veralld.wing ell ro.t voor .... lDUIItIIea. .
AI. bli oen rei.ogcnoot kan kriigen is bet .....
liik dat bij eene r ..i. naar Europa doen uL-
Kerkb<,J-

Tho. C"oradie. Yao "ntberland, is met Ijjae
gade vertrokken op een bezoeienaar de -rr-.
vaal. Den Zondag voor "!ln vr-rt,..,k werd beat
door de gem""nte een adr ... en welgeYDlde beaN
ungeWen.

De jaarlijksebe buaar vao de if_lite lOa-·
berley, op t3 April gebouden. bracbt de_
VUl ~:!fJO op.

Een bar.aar te Cradock geLouden ten behoe..
vaD de Nod. Geref. kerk bf'llCht de IOlU9IIl
l.&310p.

0". Marchand. vali ltondebollCb. dealn .Jr.
Maandag, Ifl dezer, op re __te llUII naar
ton,-oYer ViCl1.onaW6tlt en Kenbardt..
8cbriider Yerge,...lt hem vall [l~D .
K akamL_, de plaate geretoe"eerd door bet. ,....
lemenl voor de arbeid.kolonien in •• rbaucl ...
ooze kerk. Wij hebb..n .--lot ruim .£bOO la
baDden 'oor dil doel. Verrew'1ll d. 81__ re-,
meenten beb""n echter D()g pt ne b~
ielOnden. Daar d. uitgaven in verbaDd _'.
die koloniën tb.na aanlle ..angtlll lijn, .enr-..
wiJ datdie gemeenten die Dog niet. o"'_.
deo bebben. .pood41 bare COllecteDraill......
·deD. ~r la. naar wii veroemen, reeda 1IIIItSOék~
van ruim !lO familiea. die in zeer hebeeftip _
.tandighedell verkeeren.-A·".l:b"d.,. .
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l'll ··()~nF.R rn kracht~~" de 'Vet ~O. 17 vlln lt~ I

i 1":1, on in turmull ,an Art,kel VII ~all
Ol Wut ~v. 40 "an 1":/,'" ....ordt hwrmede tor 1"5

algem""nu kOlllli.n8l1ltl gepuLlice.,rd dat de lOO
nagenoemde plaat.en. gclpgcn in de Afde.1inll
Vryburg. Tan en na Woenlldag. den 6den Jult, .i67 :
1~!I". open ruilen 'iin voor ui tkiezing op de 168 i
wiize en op de voorwaarden bepaald in de :~.
genoemde Wet 40 "an 1~9fl, en bierna uiteen·
gezet, nam. :- lil

1. Ieder aanzoek om zoodanig land zal 172
I!Cbriftelijk gedaan worden aan den Ci\'ielen 173
Commi"""ri. van de afdeeling waarin zoodanige 174
Illnden gelegen zijn, die daarop den dag zal BAn· 175,
teeken"[l "w ..arop 7.ood&llig aanwek door bern 176
ontval/gen i•. en het onmiddeliik zal op.enden a77
nM!' dun M IOi.ter. 178

~. Voor do doeleinden nil de&e Wet zullen l711
eeDige twee of meer aanzoeken voor betzelfde 180
mnd ont"anrn op denulfden dag, na den
datum van kennu.geving. beocbouwd wordén
gelijktlidig gedaan te -ijn. en aUe aamoeken
gedaan vóór den in de kenni.geyinIJ bepaalden
datuIl! .ullen behandeld worden ab<of zij
gcdaall wareB "l' den al,lnM bepaalden datum.

:1. 1J~ Al Ini.tcr ,_'\1 de lan,len waarom aldus
II.nllz.o~k illl ~L·Jaa.Il ttM.!ke.nen \"ol6clUI de priori-
teit \'ail het aa.nz.ock. Illlt~ tiILn wilunoer tWH! of
m""r aanwekcJl !(elijktij.bg "oor hetzelfde land
gc.I,,"n ..ijn. het recht "all pri"fit~il 1>c.Ii.t zal --
wordeli door Jul ing.

~. Ieder applicant om land on,lrt uc hepalingen

. ~~)\':tt':~"n...;t;t·llIJ:P dl' Prijl.t'll in '"!lU dCZ,(l 'Vet ~Illeencdeclarlltiernakencna.nu
, .' . . .. .. zijn a..'\nz~'ek: bochten. "tlll dun nllgenden
1"';!"I·a ;\:/11 t ..;tl.l~l·n ZtJn hu"d,'n WIJ Jnhoml.-
I .. ,.: ,~!'II.,I.I.lr.1 111:I:tk."l']:.; ;J:lTl, t(''''ell Ik. [A.II.] (,"ui in ,,"oolll'l"at. en beroep).

. , . I I"l I! nnklnar ~lecLtlg on oprecht dnt Ik nm
TrJI!)!:t:r :1:lH fl' 11 ~rt',\'(lnl\ll aall anc· , dell 1t_"_'f'~I,l ",UI e..,n-cn t"winti" jaren etl

111: ill· . .- IJ,'rr"l'i,,(" "\1. ;;I;dnim,1 cla"rl.,,·oll heli. ,lat ik ,ht a.'\nZf>ckmaak
\"11(1" 1').; ~ '1't'\\'(!~()IlS Xo. ~, '""It' '-oor 1111111CI~~11 UlulUitend gcuruik un

!) ) IlUf, en met dlrt:ct of indiroct ''-nor lO hot
(1 .!'r\ \"dll' I: gt:'bruikof nut VAn oenigen Indereu per,

,,\."11 1." I"~ II \'o()r ('IiLe!l' t'1l .voo hoc!lcnaaIlHt. uat ik nict Ju boud ..
l",," "an lh....'l1Ig lalld, tint ik: niet lW.:hikking

d'll.;",~, 1""')':1 :\Ii,· "o()rten, dTl'n "[IlH·reullkoU1.th~hgcm""ktomicm,u"l
('I. :_"" , i"'r I "';frYII~il'i':,L'n Prij/."ll óllldCfMl1l .tuat te 'Icllen of loc te laten

d, )Or kl"'P of nndcr"ins het lauti tu
j ...J\Hlllcn tt.:n opzichte waarvan liJt miJu
Ilalllt~k. gedaan wordt.·' I

,#, I ..d~·r applic."\lIt ""a.1 teil tlide wanoeer hij
aalllllt_.k d,u:f, bn deu (,i\'i(lI~Il ('fHnrni~l"ariM \'all
dt, :..IfdcdJ:lg wa"arin zou<.]anig land Kt!lcgclJ iMoI
dt'PUlll'CI't_';j l'\.::le ~ HIl gelilk- &ill I t!l'II·twilitigl!lto

\'.' " 1.;1 l:(I()'], Y;~i1 ;If I,'.. J)(·r yd. ~~l'~~l~:~'II~1\~:~;~~(;ea[:t;;~rcl~::~~~!{if!aI'~~rl~:n(1'adR~~~
1:[';lr:-":;'1 \_. L'i k'ïll'rtlc\ Fl(.'llni,':", alll' mcdt!.e:l1lJ ;;"'''a!!Jd \'crzu1mtofwclgertomhct
kl.o)!!,lil. 1.'!,l~:I'lt,tt",::::, dl' h!l~t(' in l.'1I(1 waurolf} aldll~ aallzocK: gedaan i~, indien

aan hf>m tqo('gek~.lIJd. op te nemen, dan l"a)
k ',,,',1;I·~!" ,'11 k I, llr (I·'£.."t,t ",i"irt'IJ, ;;f'lt-'gt!e IUlIIJ oll\'onrwa':lrdclnk verbeurd "cr-
li I., ~."!. :',!. 1" l' .Y'!. \\'Ij heiJfwn kl'~lrd "orden "",r de llegeering: eli in
1'1':\ ~,'C)(J:,'!1 \I.JIIJT,· I t fT . g',-'\"al hl'! lalld wa.1TOfJl a.1lll0ck gedaan iA niet.. ,:' "LJ l'Il, In - "'UI lo cm word t tocg~kcnd. het boorag "an de
~!'I " :,.[. l,r:I,·]ItI':" p:ltronl'n ""'II d'"'r 10,,111!;e<:h'poneerd ,,,,middelliJk aan
rr.I'"I~;':1 ~it'\l';' t'll :--'l'!I()Ct1t'll. ])it hl'ln tl'r1J~g('!!t'vcn u.1 woruen.
jT','\;" ;! I~. Aall u"den'Jl rtlondi~efl per~t>on kan land
~ • I,; I t \, 'i "r.':! t \ \':\ ~ I ,l."'fll'U I')· Ip"l(ckl'nd w<lnh'lI ondt'r do hepnfingell \ '\.f) Oezo
r~'~1 \: .. " II I, ~" \') 'r (Il.":. '.';L:Il' dl' \~'d, dl(.'h !;'t~n p~rtto(m. die de fl,r,~gi~1rl'l'nlo
!;: " ',} :1 ,;:~,! 1 I ";';t>IIOl,lt" \all land l'ltlflf'1l de I\olvllio j ..... tHll.:t",'n

\! rl)~lrn( Jl' ,....", li da' It'll t)!fi., lan hot IHUIIOt:!k l·t!'t!I~C

:\ ) II "1~. I )(' I'" h'k~ll~ "f tlyert:t'lJkr.m ..t h··eft g~mallkt OTD
\")1,, j.; ..... ··11:~!'·:1 illl'!l:-t'!l J"'{'nIO(lti ~-C t~ inten het land

'I"" I 'f" :\1,"111 .ll"I:·( a;lQf.(,lt'k g.:-.Jaan 11'1 door koop of

I': :!(!\.:' ~ ~'\"":.'" I ;4.lI,k· ...',j!,:o! t.' l,t,knmi"Il, z:\I Janu nan tocgt:'Kl)nd

: 'I :~;::< '1j1:I IrIVf':\(J't' I wur,J"'l·. "11 ;.{\~IL ll(o!'lk1f)('lr~ zal meer nnll ,:éne
" : ,I .. J~" I·1,:. I ~ I I,)··K"!IJ.li,: kr.I(·)ltens 1I!lkH'lIJ1i: uIlder Jeze \ret
.1. il.I...;I.I' \"tt In(ra kll!Llt'llu'lICI'I"\.'1l

i ~ ar:,·!:I\':I!."'\ JII·hIH....n I -;- P.: ~{;i1\~!~'r ~al Bi~~tllkcn aan d~n.ccr~ton
I't t.l,lj',\l':1 \"(lnrraad .:1Pl'llt:-<lI:t dill dt~ ~mtpt'clhl.'Oi!rde ~:Otldltl,C'i "OOT

\, " ," , ' l.wd onciur dc'zu \\ ct h~t..'rt vcr\'u d, of, 111 gl:!"aJ
,t:l'; ! I t,,' :'1 I,,' lW ....;" ~!,,fL·1l d,H)1' I '.ion tw\....., of IIlt'er a.lnztJt!kcll om hehulfd'J land
d,.' ;,~' I lIl, I' \""I'rkllt.d"rI in :t.;\Il den applrcant hefilli"t door Intl,ng, t){.'ne1 I" I ,,,' 1I("t~lItlt; nm het land 'A'ltarnrn aanulek ill geJaan
<:,1,1; ,r. I I r_; ....JI., .....t (lil ;L.;l,II\"r"t,~t', t~ !t,'wlen !llIder du "td;;ttnde Tl)(JrwaarJ~n en

OOndJtf"""'. ~
t'l) De ltcel1u~ L:d 1.!ln \;'t)or "Ilr jaff1n\

{-:'t·rt.kend "an Jell Ct'nt·t'n Juli of dt.:11
t"t'r!o>ft:n.Janll:lrt PN!-t\'ol:,:cnde d\m datum
"Ril tie lit'{'lItlt', en Z.J.Jln~ltlltcn hot tiJd·
pt·rk tu.ochell den datum "an ue li""nlie HOOFD
~n z;oooani~eIl dag. "

(I,) De jaarlj/koche betalin;: ten opzicbte
"'an l~Klarllge licentIe zal zqn gel!Jk aan
een tWHltlgwte '·JIl d.en prjll\ \'a.t\tgesteld
,."..". bet aidIll! gehoud,," lan<l. tezawen
met een twinti!("te <an de opmeting. en
BlIder. k ter: op wrxlanig land. en zal
<oorUIl bel ld wordpn.

(c) lJe .torting betaald ten tjide TIlD het
aanzoek zal _iJn in betaling vali bet bedrag
,ol'1lcbuldigd op don eer'l\'olgenden acra·
ten dag <an Januari of Juli, naar bot
lI:e ... 1 moge zjjn.

(d) De pe~n un wien ro'ldanill'llioontie
...ardt uitgereikt ui binnen let! maanden
na <le uitreiking mn fjjne licentie per.
•oooltjk het nan bern 1000gehnd land
()('cu~ren en ui loodanig land aldta
lilq "on "".npeeren behahe gelijk bier.
onder ,. 'bepaald voo.r bet tj;Aperk "IlO YI'I'f T I ft h B
Ja ....n. of totdat b[j een grondbrief tot e egra sc Adree: Il. ijbels."
•oodanlg land bekomt.

R. """n laod if/bouden onder de bepalingen
'l'lln deze Wet kan "'l'"r~l'1Igen worden ge.
durende den duur VlOnde lioentle ...enneld in b t
.... l>Itvoorg ... nde artikel. e
~. In bet geval van ... nig \'erzuim gedurende

den du1ll' 'l'3n de liee:ltle om de oonwtie van
o -cup'tle \0 'onullen, bn d, lliniaier de Ii~Dlie
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,J .. \. ~IALHERnE, Y.D.~I.,
,"o"rzilter St'hoól Com.

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

Malan en Hasseil
(Oi7!']nCTS Ma/an & cs.:

}.:I k e:1 vc-rkoopcrs,
!\ «st iru unuukers,

!'--tc\'cb ell Schoenen
Fabrikanten

c1 EVRAAGD voor de "W. J.
CJ JOO!!te-Gift School" te Pot.-
chefstroom. Personen, in bet bezit
van een Onderwijeers certificaat
Tweede Klasse, Z.A.R_, behoudens
later af te leggpn het aanvullings-
examen, zullen de voorkeur genieten.
en een Salaris van £17 lOs. per
maand ontvangen. Zij, die een
Onderwijzen! certificaat. Derde
Klasse, Z.A.R., behoudens aanvul-
lings-examen, bezitten, kunnen ook
applicatie maken, docb ontvangen
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 !loed, zedelijk gedrag over de
laatste tweo jaren afgegeven .door
een landdrost, veldkornet of pre-
dikant.

Applicanten dienen te vermelden,
of zij kennis van de Engelsche taal
bezitten, en certificaten _di('naan-
gaande in te sluiten.

School uren St per dag. Werk-
zaamhcden te beginnen 1 Aum;sTus
HmS. Applicaties vóór 30 JOH 88.
te zenden aan

S. BOERSMA.
Hoofdonderwijzer.

Wellington(K:K.)
!l('bhen den

Besten voorraad Goederen
I~ DE KOLO.:-IIE

Tegen IIitzedaagde Prij ze Il.
"\18 ~lodl'lllaakstor hebben wij

bepaald l'en van dl' beste Kostuum-
maaksters in hl,t land ontboden.
Zij i" pa8 uit Europa aangeland, al-
waar zij de kunst heeft geleerd in
beroemde huizen onder het beste
toezicht. Wij kunnen' dus de
nieuwst c en volmaakste Kostuums
mogelijk vervaardigen: getuige
daarvan dl' getuigschriften, de uit-
nemendheid van haar werk ver-
meldende; dagelijks ontvangen,

Daal' wij aan elke Dame do ge-
legenheid willen gE'ven om zich een
dier \. olrnuakto Kunst-stukken te
verscliaffcu, hebben wij besloten
deze Kostuums voor eenen korten
tijd tc'gen verminderde prijzen te
Yl'l'\'sal'dlgell. Wij zullen op ver-
z()ck lllollst.ers ilenden van onze
prachtige Kkedingstoffen, alsook
yonnen voor olgene maatneming.

Br1lid ..; t'n Trouw-Orders ontvan-
gen ,;pol'digc ltitvoering, Kostuuqls
siL'rltjk l'pgemaakt met de prach-
t ig,;te Vl'rbi nd ings-stoffen, vooral
bel'roefll door volmaakte schoon-
ht:'id "an ~tijl, volledig voor
.t::3 lOs. Od., £4- I.)". Od., £-! lOs. Od.,
£.j I):> Od., £;j lOs. Od, en hooger,
tot £20.

Eell Prachtig Lot Kleed-~toffen,
df n en !!"]']()I'md, tl'gt'n liG frl'
rtl. ;--':,:I! ;jf uW }lonst()rs. ZW:'I t 'r
h 11,..·d·,:((dl,·n, alle soort~n, ('ffen l'!J

HOOFD-ONDERWIJZER
BENOODIGD, voor de Tweede Klas

Publieke School te Rawsonville
(Goudini) , die ook aan 't hoofd zal staan
van 't Boarding Departement. Vereischten:
kennis van de Hollandsehe en Engdsche
talen, en oertificaten van Lidmaatschap der
Nl-O. Geref. Kerk, alsook van bekwaam-
heid en goed zedelijk gedrag.

Salaris £1:;0 en vrije woning-.
Ápplikatil-'S ingewacht VOOI' of op H

Juni.
De Applikant maki- melding of hij

't werk wenHcht te b._·ginnen in Juit of
October.

GOUVF:RXEMENTSBERICHT,
~'" ~:31, 1898.

Departement 'l'lln Landhouw.
Kaap de UO<..Je lloop, III ~LL3rt l~~~.

\"EHBErJlDVERKLAAllnE LAXDI'N
PH()KW.\~II~llO{lHLI:\GF.:'Ii RESKH·
YE YIH'H nTKIEll~" \'OL(;ENS
WET 41) VA~ Pi!I;J.

gL"'\ t'rf\. t.
1-:,u goe,],' \'()()IT:I;I,] WO

}'iuwcel, 1:('1'';'')';:''1. \'UU(' J:luu.,e:;
Avonddrnl'1.t, n~?" ~"'t'<."

Daml's UlJlkr:rokken, van 7;t:i tut
21-, nlle soorten. Bij ,~. be"teHen
zend beschrijvIng van hetgeen JJé-
noodigd wordt. .

Kt.:urlijfje:\ van alle soorten pn
vormen, ill~dllitende Thomp~ol1's
(vo,'~zalll(,) eu !zo,]' 5 Hpup-hanucn,
en Je lx'ruemde C,B.

all":-i r~~n hl\t r lt'Uwste f.·oort. Klaar-
h('Ii!aa:; \ l' 1\ iliJ Jl'g-oed, in groqte
,,,,,rtl I.' 1'1 "s. KOll,.:('n, Linten, KaM,
11 IUlffl' 'I:, (' lt Iiroll~, ~11l i,'IS, ('rIll,

<liI.-.; 1I1"II\l" <'II .~oP')e "·aard.,,

DanlP,S Onderkleeding
in FlaneJetto ,en
Linnen, '

Linllen.

(I iJ,,' ~ ti \ 1',1;' "

1(''1I':'".,r',·:I,·n !Jdd' II';. ;tlle soor-
;--,:,.: :11'I.ir lilll I'llj.;lij't.

Fi(':,lli('~,

\,r, '; " 1 '" II

J ' , ,, .

I
l' ':'

Boord-
I)a'-;~t Il,

( 11 '", .
1:1 C:", "'1".':" I 1'_'I,lll·I,I. ;\L\.LA~
,\. ;; \.. ' ~ I': 1.1. ~.II:II" 'Il dl' 1,,'hodtr f
\';1:1 ,I " II ,'",', li, 1'/', .\I ...i,.;ju uf
J"11'':' '1 \ ," \'1,::"11. J~ljI-(llldl'n' ;Ian-
dal;i~ "",<lt b":":l'\','ll ilall ~c!Jool-
l'itllhll!Jg'. l'n:,;Jlj,tcn op aan.
V 1:l'_,(,.

]).l·'l' "1,:< \'" 'r1':l:\o1 1.00 "rOtlt en
uii;'::' -!"'kl i.<. I" [,d (o}JlIl';~'t.IIJk de

, 'I r"I
\\":I;!!',::' \'.111 dii', Il' I>t':,eIt t'lj \'en.
~I,)·:.'«'r3 \\·'J;"L.'11 "i' l'l'rzoL·k to('gP-
ZU:I'!L'lI.

Malan en Hasselt
\\i.fJJ' GTO~,

huap I\olooie.

:=t~ =de¥:=~'.~:~.;'~=
ia, al MD de BePeriDg t.eraraUom, e"
het beweseD wOrdt ten PDOIIII" 'qO deo
Minister da' bet -nraaim om te ooellpl!eren ftI'-
oonaakt ".. door d"":'l,tite, dan bn )ijj lIOOdaaig
"RuUa yerootecillllllipo, doah lCIOIIaDiP
yerontechllJdieiDI .. mei pp'"~ -
MO lancer tjjclperk dan t.... 1f maud-. "ii
~ ~ voor eelL.~pJ' __tijdperk
duorl. -
. 10, Na deD.IIoop.an de vijf ~"..,..-
eene licentie uil(preikt ill, en IDdlen de Minia~
oTeria.iad i. dat de daarin Tervatte OOIIditi.
behoorlijk yerYDld "Ijn, zal hij aaD den ~.
Ueerde eone ~,op erf~* doeu
uitreiken ftD het land door bOlll gebouden eli
1I'00000000peerd, ond_~n aan -de concffii ..
vermeld in artikel 6 '...... Wei lb na 1887,
ondenrorpen aan de betaling van vijfUeD jur.
lijlatohe puiemenlen elk van het be!tnIIt ....
eentwintiglte van.' de, 'harde nn 'het:' 1áDcl,
teaunen met de .....,. van de opmeBnp en
andere koeten die eeD .ente Iut ,olleD sijil op
aoodanig land, en Tenekerd lalleD worden door
-rerhand ten pnate TIll de BegeeriDg, en
In re...J het be_ wordt *GIl I"I-ra
van den lIiniaier.. die oartilibte.!,~ ~
decte lI&l Yereiechen, dat de gelioea'tiëerae na
twee jaren ooeupatie permanente verbeterinpn
heeft pmaakt op het land 400r hem re'
ooeupeerd onder' soodaaip lioeutie 1IIÏlII*-f
relijk aan d. waarde YaII lI'e~ laud, 'dan' ~ac .)(i~r aan hem doen uitreiken een grOIJd:
brief tot het laud door hem gebqudeD of
geoooupeml, ondenrorpen aan de ~ van
&00 .. el. jaarlijlatobe paaiemeDten ~Aen·
twingg.te van de waalde Tan beHand, 'te_en J
met de waarde van de opmeting. en aridere
kqeteD ala, tezamen met dIl ju.rlijlatohe be-
talingen door bem gedaan ten opaichte van de
Hoentie tot gezegden grond, zullen uHmaken de
geheete waalde, en lIOOdanip jaarlijkocbe
Tenobuld.igde betalingen zullen ..erzekerd wor-
den door Terband. '
Il. Indeed een paaiement niet betaald wurdt

binnen drie maanden na den datum waarop het
Tel'l!Chuldilzd en betaalbaar is, dan ml eeae
additioneefe SOlD relijk aan een Tierde deel er
vaD, bij wijae '-aD boete, daarbij pYOOgd worden
en sal, teamen met bet acbtentaJlige paai_t,
op klachte der Repenng Terba&ld kannen
worden in oow, bevoegd Hof.

De Teekeningen .n Licentie AiieD hnnen
ge&ien worden ten kanton TIlO den Ch'ielen
Commi ... ario te Vryburg en ten kanton TUI den
Landmeter-Oilneraal, Kaapet.ad.

De Koopprij. Ht elk gmVU ,luit iH ek ~ run
OP'''~ eN ,,7!dere o.u.o."",.

Alle inlichtiJlgen moeten geadreueerd worden
aan den Lt.ndmet er-Geaersal.

BUI'l'E:NGEWONE KOS.
nfKak~c~e:t~?o~t~arliMaatschappij in ltkwadatit
i # i ... ~""~. - <' .

";EN~r~~ voolTaad;~:6i~n~-e h~de~ gesteld, en wij' hebben bé-
e. &lowa. deselve tegeq:.,lt08t prijs te -v:erkoopen, n.l.:
ZWJL"'I ..Dri"bQelrig.ELIJzeren Pale~ goschikt voor gladde en

". doomáraai:l, 15/6 per dozijn. '

!I~~, ~nood~~d »:~~~hts voor doorndra.ad, b/- per

~f > .~1i-~.
, en, ~t,.~ d.ll.'ll.belp..-~~ndcrs, 30/- per stuk.
Dubbele Hekldm, J.t~etr 12 voet met pilaren. hangboomeD, eD
staanders kompleet, £5·1-is. 6<1.
Gla\d~~Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

Kiféli teil' ilnXIE1 Kaapstad,

Koriste en Ooedkoopete Route voor Relz igers en
Qoederen' van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal •.

DagelijJ<sche personendienst van Lourenco
Marques (l)efagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief Joor Rei%ig6rs uw' ~.hmesborg .u t7L--ea !l.UI
PretMia jK Ds. 8d.-en1.3 4s

CHARLES CURREY,
Onder Sooretarilo

AFDEELING YRYBClI(I I!iDOOllLINGIN.

IJ " " "Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
;rlaarJohannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
ide Tr~~5vaal en Oranie Vriistaat.

VnntTIiDE GIiONDBlf Pu,oIl:W""SI RESllaT.E.

K nID Yan rIaat.. •

SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR
fercpcl 1

~
l&U 3 Bemoedigd door de enorme

verkoopinoen. maken da Fa-
brikanten deh gereed om

950,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

wo'
III I

o
JU

12
H
15
16 VERKRIJGBAAR BIJ :-

B. G. LmflITOK en 00.
HEYNJlS, XATHEW en co.
J. D. CARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en 00.
STIlPHAN HcPHERSON en 00.
en bij lUlden l>akhu1zen.

17
18

.. 19

.. 20
2t

.. 22
" z3

z4
" 2á

26

EEN VREJ:SELlJKE' HOEST.
EEN VREJlSIilLIJKE HO_T.
EEN Vall!:SELIJRE HO~T,

eVertegenwoordiger :-
HAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pietermaritzbur2_
"

.. 94·CQmmercial ROA<I,"eckh.m, 12 Jnli,
" O(."Qchtc hL,(_'T,-lk ben mUl' Iwak om

nlijr.e ~'VOf\lcDfIuil te drukken, mu" _iJ u
j.(fUlrac c:t4nk l~).{gen, tr"c lO7.engt'lI hebben
....onderen vtrr1('ht {~ mij .a11 mijn h()("llll
re I",uij<trn. Sinl. ,Ic 'Tra.;hcolomy· ~ratl.
lip mij "'erd gen~nkt (dc&dfdet1ie .. ijlen de
J>l1ill'(.'!Jf! kci,~r ondergin., lloc.·h Oooltank.
Ik I'~'f nog) ill !Od St. flartholomc'W·. Jl.....
ldtlUll, kon niernulldncn hj~'fi~rb(~tgch.c1
11O'hh.'II: hef Wtul ?lftmtij,l,. '..00 ZWaAr dnf het
mIj ha,jrlllaal UitI'Ult4', Ilo IJljmigheid die
\"~'f'j ('Jl tam wa.., ....'ert! verduw I en ik \\,(.'ftl

in ",tunt J;r .. ~tl'l" z<tnder mot~ile efTa.n ont-
~laot'n t(~ rllkcll.-1 k ht·n. mijnheer,

gctr1tl1w de UW,C, J. HILL,"
EEN DOKTERS GÉTUIGENIS.
EEN DOKTEHS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.

.. t(OIlIl! I·alk. CRl'diff. Zuicl Walli.,
28 8<,,1., l~g:l.

. " Het doet mij wt\.:\ltljk groot gcnoc~en ,"na
IIw ,~x{_.-ellq.nh~ H~~t Lozt'ngeM "jJftlut te
grtUJgco. eli it ht.o.l4..l!et nu voor t. c L~ ..botc
ndJt jaM.'o iD mijne hn"'l'itatt.'n en prit:aat
I,rakl Ijk voorgc!W;hrt'n~n, en het 'fan ~f{)()tcn
,.oordeel be\'on4ll'Il, Ik hjd ,likwijla au.a
,'llrnnic Jlrnndlit is; nwe loten., i~tic (X!Djge
rcmcrlic die mij uO~lIhlikkelijlle vellieht·
JOg' vCrNChaft. Derhah'c bC'fl'('l ik uwe
l"zeng<!ll bet I'"hliek dat aan Calarrh,
Hronchili~, Winter "t~rkou..Jheitl of L-cniM
..JIIoWQrtLong kwclling IJjrlt tell ZL'CTSh' eu ten
",fcrk8tt~ i\lU\..- -Octrouw de uwc,
.. A. r;AHIUK).. M.D .. L.R.C.I'. on LM ..
It,linbargh, L.I( C.S. ell L.M., Edinburgh."

GEBRUIK KEATING'S LOZENGES.
ttEBRUIK KEATING'~ LOZENGES.
GEBRUIK KEATING'S LOZENGES.

DInKKTEUR v AN BE']'

"Bet Achtste louder d.er Wereld."

lf1.TNHEER,-~egpn rnaR!\~en \.L
lil. betuigde ik in een bn.! &&lJ~-

d~
'''_lci u"-
li nb..el' ng Tan RHF.l1U:

CU in mijn genl. li: ben GOilll?!! 'l'l.
en heb 23 jaren lang geleden &an CHRQ";'
ISCHK ASTHMA en RHEDI!TIEK .
socht verlicbting van vele hrn .. md. ~
kundigen, en probeerde aJ lt'!! tander "-al ..
rinden en had in mijn R"!,·.I ..II. ~Ioof lt
menwehelijlte bekwanrn ln-id .. rin ....n tot~

~,RH~UMAN TICI 0 l'J(~IProbt-erae e~ in ilIlI
&lJn mijn • earn ~a, ,)pumll"ek en pl'
in hoofd en aanb.-e.icbt verclwrl>('n .t~

nienw! UI ver en wijd "pr!-r'" ,ol dol '",-
_ter V~lf ROOT amper },,·,·I,'l:laal,~
wae valloJle wonderhJke M"clic'Jn," 'end.:
_ werkelijk be\ I.!eval; elleen dit ~
probeerde be ..eel t bet &An. .

·De heer J .....'OB hJl ZIJL ran \I.l:ion~
(3 nur ....n St...IJu.Lnr"l(), i. !leo.t.n
_ IChijlibaar oug"""".hJkl'.".1 'lOI! a.:::
~tiek en .JIcht. N~,l, tp, tiJD DI~

)ievr. V Alf ZUL IL&<J ''''). Was er eeu emr
W va.n .. Koort.-> Zlt.·kte:· '.",al, til het!
mell- De oe.te d""18 .KHEl ~IAhCl")jJ
deed de lijde ..ce j()[,ge m..u I [.;(.~ sl.pen.
medecijn wen! voortJur.~d w.,!=~
hoewel de buren en vrtenden .elden da!
sij niet venrachteb dat IJll le<eL !.OIl, ....
Mj tv>j!.-m04.l h.~, en geln ,,,de 'ac de~'_
kracht~ya.n de H.HJ::l.iM.ATICCROt ..
PILLEN.

De oude beer V....n Du WILT, ou! Reddonliaq,
werd gen ..... door een bott.eL
De beer A. Conna, Brandvïci, li ,ddel~ Cc,

"",d dadelijk ..... licb\ing. M,;n loon J ... ,; ...
",boe"nder, de beer J. A. SMIT. "'" .. enden.....
BurgenUorp, wwdell ook "o""reo maar ,I: mO<l III
sluiten-r Il blIJ! uw d=kl",re VTlcntl, J. C. ....

JONES RHEUMATICURo.
Bel gt'OO1e Zoid.Mrik&arulCb •. I1"n""""'idQei ...
J ieh~ Itbe u matlCil, Rbeumalll'che ~!ChI, x...
1;"11\, Heup Jicll~ Aangecicht-pl;nen, .111., eli btitII
.. I. duinnden genIl.n, yeel erger dan ~
_rodeo It""ezen. Jo _lmj;:ba&r no &lleA'"
k.- en Winileli.n door ~b ... 1Zuid-A.Jnb,

Teil Iaats'e is uit de <luis_ni. ....0. herb.alde mis-
lukklng Let I ehr yoor(Jiekomen van CCD veilig CJ)

.poedig geneeotniddel voor

HDORBllOIDS or lilfBEIE!.
Daar eijne _rde op de pr""! 'll""tei<! i. door de
yele li~1tno die , .., nllf"ClIOi!tcn hehben !-"'I1"\'eo,

w"rdt ccn proefunbovelen.

Een!;;_ Agent voor KaApstad en Jobannesbo'l; :

De heem P. I: PETERSEI tt Co"
Apotheken cn Drogisten, iaap st ad.

EndeEI~:

I,W, (RIHK. Romu Apotheek.Worcester, Li.
(prija 10.. Gd., Poatmj).

KIJKT, DAMES!
Een ander bezending van onze

WEDG'VOOD PACKAGES
59· Stukken voor 20/-

BESTA..lNDE UIT

26 STUWI.
21

DIIER SERYIES -
THEE SERVIKS - - " TANDENl6 Breakfast Kopjes en Pierings.

Zend Cield Order voor 20s en ver-
krijg IJ een.

Besie waarde ooit aangeboden, TANDEN!!
TANDEN!!IWedgwood Huis,,

THEATER GEBOUWEN,

, Darlin~ Straat, Kaapstad.

KENNISGEVING ·
De HeerIKA. KIRSTEN & BESTER,

~ri;~~~t;:ARL.LOHDERSCHE TAIIDER IN,mum
LAD E Ulster Kamers, Grontepletn,

T. F. KIRSTEN (laatet vo.n de IIrma Van
Niekerk &. Kirsten) en A. F. BESTEK (veor
de laatste (lt jaar Snperintendent V,IUl de
Bergrivier ltijtnig Werken - do hoeren
Retief, de Ville &. Co.), in vennootschap
gegaan zijnde ala Rijtuig Fabrik&n.ten te
La.dy GreJ Su_t, Pa.arl, vragen beleefde-
lijk om de ondel"8teuning van het publiek_

.Alle orden lIullen hunne BpeciaJe aaD-

dacht genieten, en sullen met spoed en
netheid nitgevoerd worden.

HEEFT de eer aan het publiek
in de Buitendistrikten Il

berichten dat hij een liEEL STEL
TANDEN m EEN DAG ru
leveren tegen minder
HELFT :van den gewonen prij&.
Ben waarborg voor vijf jaar word!
met elk ate! gegeven.

All. Con.ultati•• ,.heel Grati.
Tuigen eene Specialiteit.

CiA, OF SCHRIJF AAN VIR D. SPUY,IIIRLIAN !
Vendu Afslagers en Aecr-enten.

TeL Ad.
B.

Malmesbury
" UNITY."

en45 EI 41 STWDSTWT, WPSTAIi.
TelegrafulchAU .... : .. Rellnm."P.K·BD8~.

"ZUiD-AFRIKAANSe .....
KONINKLIJKE MAILDIEl'1ST

Ol ILLE EI REIIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
Muziekale Benoodigdheden
Instrumenten Reparatie en

Stemming. De II CASTLE MAIL " Maatschappij

R. MULLERverschaft eenig ding in
de lijn van: Muziek. van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodsche Harp.

MU'LLER'S

DE 8toombooten dezer Lijn l'ertrekls
van Ka.apst.a.d lla&r Londen om d.

anderen WoeWld&g, te 4 uu~ n.m., naar
Madeira en Plymou th, tol Si" tHele ....
Álcenaion _nleggende op de bepaald;; tu
.mentijden.
)(ay 2:'-TASTALLOS CASTLK, KUl'!.. r'rJ'C.IJ
Juni 8-DUNOTTAI\ CASTLE. '"I'l. "AK~lo<lll

" 22-HAWARIlKN CASTLK, ""f,t. I(H"".

Juli 6-NORHAM CASTLE, Ka"t. k."".iL1..
" 2O-C.l.HISHROOK CAI'TLI!:. KAj'! kou" ....

Aug 3-DUN\'KGAN CA!lTI,K. Ka!,l. Hor.
u li-TA,."TALLON CASTLE, KUl'\. ['('SCA},

I

~~:~1frI~~Orll~el:~~~I!!!~~ ,~~~~
12 Mei (via St, Hclcna <.:D ~"'~n,,,()n)

RAGLAN CASTLE Kapt. UJ<~ AX. "",lr, n' 12 M.
GARTJl CASTLE. Kapt. WAJ<Ilt:S. "J),,,,.,j\ te~"
ARl'SDEL CA!lTLE, Kal't. HK"W.'. ,,,...,.,,,,:'

Juni (yja St. Helena cu ..'\)",.;eS ...IOll)

Voor Vracht of Pa8&Ige 'I'~r\"J"I!P met
zit::h bij de Agenten nu d" C.\:'TLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

Groot e. llellhlldel luletDe}'indlay ~ieuwe Patente Omslagof'HeuvelkantPloeg Hudelsha.1zu,
Is onze éigone uitvinding, Wij zijn erin geslaagd, de moeilijkheid, die er
~et H~~ly~lkant PlocgQn bestond, uit den weg t~.ruimen d?Or dit patent
ID te !vbetCn, en ber(jewn' e~_OM op. dat WIJ den eeDlgsten Omslag
Ploeg in de >wereld bezitten, waarbij voorziening UI gemaakt, dat bij lijn
werk behoorlijk kiln dOón. Het is eene envoudige maar praktische uit·
vinding •. Wanneer menden Ploeg omslaat, draait niet alleen het kouter
om, maar mct l'en hefboom kan men het wielgestel ook in een oogenbli~
omslaan, zood at heti grootc;Jre wiel beneden in de ploegvoor blijft voor-
trolleg. ~l het klainsrc op den bovenkant werkt. De wielen kun.
nen ook dieper of vlakker gesteld wordon, zijn van het beste materiaaol
gemaakt, en hebben' 'Wi~Jbaro bussen. De Scharen, Kouters, Strijk'-
borden, e~ zij u ;VBJl echt. verkoeld Staal.

Behalve bovengenoemdo houden wij ook alle soorten Ploetren in
voorraad. 0 .

·'·T I" DIJN" 80 .loUR GELlIDO" .inl.
KEÁ'flNtrS HOEST LOZEN!1Kl! ""r.1
wcrd~n ~lI1lUlkt, en de verkoop I~ lol rnot~r
dan ooOit, on ..1.( lij PDge6'f'cnu.nl lijn In
hUllIwn t'crlirhting en gt:nezins;- vn.tl Wint.
Ho(~t, A",thilla ell U,unchitie: hlt"t"ht~ fé"
~"1k'ft n:-rlichtiui:.

BEPAALD ONOVERTROFFEN.
BEPAALD ONOVERTROFFEN. .
BEPAALD ONOVERTROFFEN. l

KC:\fill~'~ TI ()('1" LOT.I'Il;""t''', riP PIl(]\·t'rtrnft'ttt
r·m .."i~'·norliOKST. H.r.E,CHHlI:rn on IO:KL
KW.\LES, w·,rrlen in "Ii"je. eo!l"'tcl,, ,iOO,a1le
A,,,,·,t:ICkcf8 yerkocht, j

George Findla, lt Co.
,~,AJge~6~~IJzerenwaren Han~elaars,

X'A.A:EST.A.D_
-------------------------------1

BIJ BELS.
Goedkoop en Stevig Gebonl!en.t,. JZweedsche Kookkachels.AAN HET

BIJBEl- DEPOT,
V.\N HET DE BEROEMDE ,BOLINDER

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOTSCHAP II,DOBHACB ELS.'
(Hulp vau het Br. e~ Buit. Bijb.
. Genoot8chap),
GroeneDS.rktplein,

KAAPSTAD.

PRIJZEN VAN
AF

£4 l(h,.

BRANDEN .HOUT
OF

STEENKOOL.
EERw. L. NMTALL, Secretaris .

P.K. Bul' 215. 'PUT PIJPEN eu VL14JESCH SCHOTELS.
1.~ _

PRIJSLIJSTEN FRANCO, Plant & ,CO.,W'lodhead,
'; . ,. " ,'. : .~

S:t.Gedrge9• en S~rand S~ra~eD,
~A.paTA.D.

25,000 Bijlx>ls in ijolJandsch.
EngtlJl5Ch, ent., in voorraad

gehoutlen.
"! Jl

KAAPSTAD.

R. MULLER'S Prijslijsten worden
franco gezonden op aanvraag.

Geel - Hout Vloer
EN

Planken.Zolder
1\ LLE soorten Wagenhout, ver-
... vaardigd en goed gedroogd.
Assegaai-hout Spaken, Naven,
Vellin.s, Disselboomen, Pik·hand-
vatsels, Tafel-pooten, WageI1 cn Kar
Wielen, enz., altoos op handen.

UNXON LIJN
KONINKLIJ Kl~ M.AILVI E~~T
lT!ION STOOMBOOTMli TSCIllP~TJ

,BJEJPERK.T.hTHE8EN & ca.,
Loopstraat, Kaapstad,

Paarl of Knysna.
DE liailbooten der 1!".u.dlapi,ij .,.er-

trekken vlW Kft.:lp"t..aclI,aar £0ll'e[anJl
na :M.a.deim, om dt"n 800dcren Woe~ t.
" uur D.m., 8018onder a.a.t,leg)..'~lIde

VOOR ENGELaND.IOllltlUuLenruclerwhetObsenattriam f.'}'~(Byl8-Moon
.JUIII 1-BIliTOS

lj __"(;t'T
::~,!!-!\UIUl.\~1 I., "

t,;, 'I
f., \[ , . 1,. ~ (I ~.

EXTRA 1I00TES ,()(lH E~~'~KLA"'"
GR),;KK (T"'''I &:rl'w). K,,!" ' ,"

~ei .
GAS""S

2 .Juni
Gt.:f.LPH

.Jnni
GOTH

A. SPOLANDER & CO.,
GEVESTIGD 68 JAREN

Chronometer·, lIorologe- en IlokmAken
Jlutul Ge~ DarlingJtroal,

Gouden en Zilveren Horologea in
Voorraad ~houden.

E,.··. A·,:,'··
>o-.! ...

K:~! '. r .

Juni
Een van de ],fM:Gr\::II" :j', ;: "

booten lAl SUCTHA~!1'1\).\ " ... ,',.; ,""~
HAMBURG kort na cl. "aU' ::.·t ,a.C

deze Mails~mboot.,n ..''1

RETOORKAAHT.J ES",.n: C,', f.L \~ ,,,
gangbaar voor Zee J>!'''iD'j,.", "',' ":. "'t ...".
reikt ~D een vetmindentq.{ ':i::. i ert:e:it
op den Dubbt:len P"""IiC'epn:'

RJ<;TOORKAARTJES ~..Ilr JI;n::sS
langlI de KCST ....orden n;tC'ere.,.' \'" 'r dl
terugreie biDnen Dri" MaanJ"r, ",., r:. ,'c,oo
of the Caai.le M.a&L'!Chappi.: :-il" ,"" ,., ",'0 .

. Voor Vra.cht of 1'.....""'L;t d(>t Cp". ;.., ..wei
la&n de K&Iltoren van de C DIO" :-,.,urn""'"
Maat&cb.ppij, Adderle.'.8l.r:\dt

PAARL.

KENNISGEVIN G
DE Ondenteteekende weDscht aan het

Publiek Tan. de Paarl en elds!"!!bt'-
kend te maken dat hij een TIMMEI{.
MANS BEZIGHEID heeft geopend.

Alle werk aan hem toevertronwd zal
met stiptheid en Dptheid ',,'orden uitgf'.
v06rd.
ya LET OP HET ADRE8:

D. J. DU TOIT,
Baut Roy&! Hotel, PliRL.



I plaal.bat t u Zoud"ll
1d~ beer Dno omb d,e

~ ood z 1 h<Id beklom
1n bed dood gevondeo

..--.-
PIl&TOIUA, 12 KZl -Bil cl_ ma"enogoplecb

t13heid op bedeo sel ~1leut Knger de twee
..olkarDd-n ~p1'ekeode, dat bJ "uu beal IOn
doou ..oor lecle1"Onl1l&I1 iD den auat, hetall bW'
!Jer of Dlet. Tenelfder ~ - hU Die' abw.ud
doen vali "018" I\loer Jecb'-n, of op \16~
WU" toelaten da. d. OII&fb&nkeIUlrb81d
vau het laud .. nrtu$ wlITdl De reg0ertn8
deed al .... t 10 haar • ..-mogen la& OUI de
IDUDlDdoalnA> te belpen, \IIu bewu- waarnD
bIJ d... o!gonde felt.en SItu _men, _eluk
,le nnoUldennl ..an de epoonrllJWlf''f$-t
£200,000 per laar de afllcbdintl nil ..enchU
l.md" lDvoerrecbt.eD op 'neoabeQoodiadheden
ten bod~e nn £700 000 per laar I'8I.IDlaUes
..oor don lIl..O'.r \'&Il kaihl'll uit Mo_I" ..It, en
eeue venomderln« van d60 prlll nu d1ll.m""
W ..t laal.lllienoemde saak betrof &od bU ....ggen
dat b ,nu achlklutil!:eo mai&ktevoor een "erd<lro
vermindering eu d..t bU Illet &011 ru.ten .,oor
.I"t bl .,..n v"rdefe Yllrmiutiierlq.g verkregen had
lt" IOU Olet toellP.... n d•• de dywr.mlet fr.bnelt
d~ dlO" IIldu.tno &oU •• rdrukken dur .U beiden
aau deo .t.sat bflboordeu \lil oodersteund mOOllten
wordon 811 bad v"rll men dat un don Rand de
\ Ilnken en alldere Innchtlnl!"ll de armOInrer
druklen ,10<" hen .p te drukken en hU y"r
trouwde d lt er aan tllll<e kwaa.twllha''''ld en
onrbnate1uk" h.ndeiwilze jlen 010\1., -sou kOlDen
en dat de reg""rlog 1D1U!h' sou krUllen b" ..n"....
Uil sulke b. Ik,n \0 w<Olglll'On HU bad ver
Domen dIl~ IDtJ\l.8Chapl'Ueu'" ~ urop. oPiencbt
" e rden op !!rond wollle 111'" b~pru<1f I w.... &;~
.. _\.De t,id """I{~k,)men-omden}:ur"peescb"n
geldbelegger w I.ctocUl!rmell eu 000 Wilt III "",L
gemuk t wurden w....,.b\1go•• IIIAlLtAIObapl' I zal
worden tO:ll!elaten te word"" gefloteerd op grund
duoDlel "nt beproefd I" " .....ON ... en ooo"I$<lCht
door ueo Ataa""mu' mg<m4ur of .t.aat&gcoIOOci
Met betr"kklll~ tot OOOlWIII"selueene mon8Cbell
dl6 kontrakt e n ",,"gIllgen OIUmonocben III deu
lta&\ te br"n~e le~~n geril II loon d.urdoor
die ml<nSCbCDverldid.nde lOU bU den raad
vrageu wetten to m..ke" ...aarhu zulke Itootralt
teil bUIten lell staat g.lloteo onwettIg &oaden
zUn t.en. j , I blu' gIl,uglst'llerd "I1n ge lrorden
en goodgekeurd door IM<ld~konLraktoerende
v"tllen Na do burge .... en gtn",tur~h",,,rd<
burl(~r~ toelt""proken t.ellobbt-n "prak dp pTe
'Ident de u,tlllJde" \<)0 eli ,,~l daLh"u"d 'Il nlel
hun naU'" "htelt wIldAn ablOcre" be"tte d" re
g.' r '>; h nO< hlan. wellm", ZIJ konden bun
fortulU bj~r malren en U<I regcermg zon ben
helpen lOOlan\! .11 de weLt.end~. land. 8"boor

.a~mdeu \\ an"""r tic diIg kW!l.n1waarop de
ui tlander zou vertreltkeo zou de regOlmng h..t
.,,,rtrek van c"U l!ood~1l H,end te helteurou
bebblln en I ldl~U bil WfI'ler z"u Willen terug
keeren zou de leavenr.g bem met open armen
ontvaogeDe roc I ,~r~ (0"" .) I t~ 7.<: de pn,. denl d, t
het teetlllogrecht '\lU "or.pron~ had IJl bel
r.....d". Het kwam .an dou d lIvcl d" \,J.m
cn }';,a n ..cr") Inng stelde I r "'AA II ct. U
den b lv I u, ,tro t cc loot< grccht Zoul ..ng
de rochteN Z h eld~n ....n le feit< u deo land.
....aren z J tohu ft mallr • ,,><lr. ..) dnarv 10 af
weken w..ren ZII a11ly .""ben Iu ten bot wntcr
\ an de Kot ... .aak gcwalltnde &'1 de pre.lden~
dat de cx hoofdrecbter to Kaal"'tad ge.~gd had
d,t bulJe p,~.,J I) III~t ZI"e hdoft'lnnll
v""rde eo onder and~r"n tol de ex hoofdl eeb
ter ook dat de woorden &00apoedlg mog" Ik
beteekenden nu Uu blameerde den heer
Kotze OI"t w.nt bl) (de beer Kotzé) h~on zon
verstand te ..erll"r.en 0" beer Kot%/i deed ID
'11 0 UlllUlfe8t ""II beroep óp Let volk eli glUI
• u naif Eo geland Dit was .~qjd'll met zun
et:<!ala burger De beer KutuJ bad ~es"l!d dat
er geen suurelDtte1t Wall u'er dlt lIP.nd en
het eerste d ,$ h , dued Wa!l_ o~n sU,l.erelOe macbt
v. erkeDneo Uc beer Kott~ bad ooie 8"·,,gd
dat bil onder de relleerlng raU prelndent Kru
ger ...IUI &:lo\;esteld ~ur"nde de Iklt...,hc
occupatie De heer D.~,..t ..ord 38uge.~d
..1. boofJrecht~r t",,,,, hol 1&111 t.eluggcuomen
werd (n de h0er Kot'" Jb>s naar K,mberley
De Tnw.vaalscbe rell~V'g zood toen om den
be ..r Kotw ow de bIltl'lllt'klOg van boofdrechter
....n te nemen nU bad f1!OOt r,s~t ,oor den
beer Kot&<!al. feD ~I",id; mall lU,,~r bibegou
zon v,,"~nd te verlt~ Daarna ~prak de
pl'll8lde1lt d" predIkanten eU kweleNu \.u<3

De vemcbunl!en warIlu dooq,'lfoIIoDlIzoor gee,t
driftig

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~~
~t:LEG~AMMEN

oVERZEESCH,
De F1"(l.nSchevel ,,-lezingen

\ I 'kr) -De F .. nach.
u J rtl"""",ng - kieUl.

rmoerderd kan wordeJl
a~~ .tclUmlll~n op den volven

I) or de el~kll" werden proau
ve rs la;;"n en lion\! Joden llli""

RllSS1>:>CheUltsluitings politiek_--

DCllJlJ.~ 13 MEI -(1:InUr) _}("n bcncht
dat h..t !lCblp Dat .. a__ dat z.:.nd..g un Iller
naar Londen ..ertrok een ndUlllpboot he<>ft
..arloNn en dat alle roorbarll ~oorwurpeu ,an
bot dek af~""poeld Iun In .en orkaan een 8lJld
"lUI de lnI.t

STF,ENKOOL ST A.TWNS

Z -A. REPUBLIEK.

-LoNDIIN 12 M~I -De w..hlng1on lena!\l
beeft Mne r.... lU:b .. aan~oQOu..,n len ~nQ.te
van he' YIlnelulrep ~ .t.;eulcuol Itawoni' lO

.reeIDd .... atoren-Afgevaard1gden onthaald
DE OORLOG ZAL VOORTGEZET

WORDEN

LONDt:!I 12 Mm -DoD Sapata, de Spaan
oche premier Yer~ lU du eortes op gllte
ren, dat de t.egenlroordlge of 80Illge toekoms
bge l'Ilgeerlng, d..n oorlog to~ bet 'lltunte al
vourtzetten

-
-PaETOIlIA, 13 MEI - (Rader) - De af

ge .. ardladlln van den Vruswt de heeren
Fouché Papenfu& en Van dor P""t werden
beden 01,1 een Iuncboon ontbMald"",n de Bnl.llCbe
'hIlIdentie door den beet COllnyngbam Oreene

II U\t.ldllLtKIJoiG RESPAARDEN VERKOCnT EEN -waNllOPlO hEVECHT

H:N SPAANSCHI OVI RWINNIN{,~JOU\SNEMJURO 13 MEI_(R,ultr)-06
renl'Mtden van deu heer S B Jo I werd n
bed"n verkocbt I.>e pa",rd"n samen n:el voe-
der .n toebeboore" bebaaldeu.£ 1 ~17

VrlJstaatsche Volksraad. De rueuwedmmantvelden.

IJ "I Ii.N 12 Mr.l -t IKwruu Vleleu de Amen
u""n gelukt!!J g llenfng06 op de &llidknat YIn
cuba en Canl,,"a& op de noordku8t aan Zll
tl'lUJhiten tw"!,,,u .Rn wal te ZI>\wn waar lW

w~rd"u lercg..;e.liI!;ell aan bel.le pl... "",n »tit
t;ev. cht w -t ard.ma. w... van r ell wunb )1'111""
allrd Do \ruenkaauochu I,,'T" do ",rnlclor
n ..I " u, der.t.eunJ toor \w.,e luuullneerboo
t<,n gmg de b""u b unen IDlIArhet vuur vali
<1~ :"\paauMchtloot-alrll" ve.. ""'.~ bare .toom
k~t~'. ,,' "lIaakt~ I aar n"."..,lukt Do kauou
"'" t lI,.,l.. t~ baar ,ut'" .ll'tltJ6l1 toen
"en RI' ... """b. "'OlD U bet IDa!! ,al)n .... n
Jl I. ontvl .ft~ wur lu,' .,.,n hlll,mant en
.,,8 mannun <;odd<.1 "" at I", III Jc("" "..u boord
gewund w.,rd,..n I~lvo ~IO

Hu kabel naar MliuIII,1 au " ber ..« Id Adml
raai Do .. cy wg~ III ,0 1"!Jl ho rau 'IInu n:t(""
rlDl( dat d.. pot'Itt6 III Mill. Il, ° ,vemIlderd '"

U ML. IS turu!;!;"k -erd !laa' llong KOIl);

~n mpl" rkert Jat ",,,,,,~I, e un h ngen,oood IJl
do I hill (.p!lnllChe",I", le' h".,,.,.ch

Mell ber ~bt dat Je \ merlnn"u be.'g Z la
porto RICO to bon,har lee,en

RbO OESIA
Een schandelijke affJ.ire

'SIf. I ot; \~H~ ElH l) BOI';RR

n Dn '\Vn'
-cn butwl
•• Bra ~~Iel Mi4dellmw,04

t M [n IOOn .I.......
J \. SKIT nu"~

n '" ~ l n ... sn lIIMl ik ...,. •
'" J"" kh>\. V1"ioDd. JC,.

RHEUMATICURO.

(lI""tcr te <(Ira '" Bn )

(Rt"t.' tel'yramme" ]

UET V~R,\~DIl~L:'\ Dt:H Cll'\!\1IIt rIE

B

WEER 1: I!:::-< ut su
_..!._-

ANDEN!I
IN MEMORIAM

ANUENB\ W I wer<len verrut (\oor de IlIollOg dat 0111-"

~nenJ Ol 1roeder de aecr Joban Erhardt In
T lt ","<."'8chtli te Qarolu.poort dl<trlkt
Uano,er doo, len oDverhlddcl'jken do..d w" ..d
.. egllcrukt toen VI I het Int mIDst 'tlnvacbten
Ol' dell 7d nApril redeo W!] tepmen lIur eQn
pubheko Dond .. ergadenng ...... r b , ook dien
dag met eeu warm hart 'Uil land en Tolk Ter
ol <lll~de Op deo 88t.en k..".,g ik ue tud lig d..t
hV &eb ULOtbeel w,,1gevoelde doch Wil koool~n
Olet denken dat de dood ZOO oab I WI\1<

Eenlge dagen lIP.tergmgen W]1 hem be~ookcn
en loGen ontwaardon VII) o...t bU WlO de lt", rl..
Illend .. Wal bilt glng toon beter dan woor
ern.tlber In deo ocbt<lnd toen bil olek word
vrOlli( bl\ a.an "Une ecbtgenoot.e aebt lW 0 al
aan den !:leore o,ergege ..,"? Dallropant",,,,,rdde
't Ik kan Il geen beshst antwoord geven
en op • \n \~"""l( of IlJ voor beID kon bulJen
,clde I <lcb d:urtoe IIlct tu .ta.at te e eoeleo
foeD zeld~ b J ae.u baar dat er e~ndag ~&ll<)lDen
d.t 'II ..ch geooodzaakt r.al gevoelelI bil
een kmnklwd te Illdden en de aeere
nog goeu luat 10 baren dood Zo ,<U.gmorgen
vroeg "une ecMgenoow bem .. at of hn verkOOt!
,I..t "ll voor bem doon 11011 8U zeide dat '0
P. 4:.! mOOIIt le,..,n Dit deod.O al800k een
gebed Vali toen af kon men bIlmerIten dat bn
..Idoor ,wakker werd totidllt bU ewdelijk op lj
MeI 10 den nalDldd"'ll ten 4 nre In zIJn 48ate
Jaar dllu geest gaf ZUn heengaau sal door OQ.l

grootelul<a ge ..oold worden In den ATnK·.....'"ao'r
Bond w"" bl) een onzer voormannen en
uJ~rhn~ vao de Ned OeI of K~rk tu
I cu h .tl~ri Ook ",a» h\l president vlln 0 1:~
Cht1l!rollke Jono ..hng vertl6D1glng te 1)e ~
.tatl" l )lle begrafeolJ! wurJ good b I';ewooud
Wallr< n<ter num ook oasen pl....tscllkun I"eraar
d. \ Il Uofmeyr bIlmerkte dlo eeu harwin"
woord nU sympat.lue tot do IJedroofde weduwe
oU kiltIeren "prak

BEliAl lTATlf

\d.ok"a.t eurnc deed aanzoek om de rchab,
bt.ahc vali Daniel l' Louw

loegllsta&n
lA ,Cf.LI I • 1.1 ... 0 ti

Advokaat Gardmer ..n>eg OlD een ,.,,k ". ID
d .e .aak de verweerd"r oproepende oor~k te
tooll"'U 'W ULrom klager 'let , r '" J"'ftPU •
e"t a'letlc zoU ID.Lellell .oor echtllCbeld'Dg

r""ge.laan
l..,UVRf"( I r. [..AWI<E'" E

Advokane Gard ucr loed eoD dergelpk un
soek 10 d""" s.aa.k Du verweerder wall tbana
een d .... ng:u-belder Le KImberle,

Toegestaan
IlALrll o. KOL REGEER1XG

AJ.oleaat Rhe Ideen ..anwelt oul \"onni. te~en
.. Ialler omdat)lU \~l1uIIII heeft een BeU.. ID til

.tcl ~ I
To~-gestaaD

rs, GronteP/elnl
CL eraan het publick
Je lj 1 en(hstnkten te
t \ J ('dl HEEL STEL

BE'" DAG ian
lIllnuer dan

DEKKEIl n tSIUS nA!'IIi: I" LIK\'i1l ~"IE

Dtl&e Wal een "pph<:atle de hnidatoren op
roepende oor ....ak 1.<1 wooe, Irll3rom de oom .,an
£:l'l'J lOt< Id D1"t door hUil aa.n applicant ui

worden hehald
Ad vok....t Mcti regor "8f'IICbeen voor appli

kantlAn rule word tooge~ta&n IJm&ler oproopende
oorsaak te wonIlIl .. urom de'" SOlD Dlet zal
...orden betaald

IN~OJ..~E~lE "l t t l \" 1\ J II '~lOC"

Ad ~oko.at M ..,kc" I ed aan.""It Dam< • ,le
ere{ht.('UfC.n )m Jc aal ""tdh g 'r31 een Jl"" 1" \:

11",,1 n tru8te J ,d". n , ,Jl veuLen boe,l 1 I'"
p~t1tw .utt. U\...,.,o dut onder Jo ho.ten v d I
boeoeI wa>! Ilr o.'w algelllOIne haDdeI..",.• .lIllk
te Observatory R a I \oor dun InHvlvent ond ..r
don DMm .an Uartle) Il: CO gedre\on Het waa
In het belang der crodil.tluren dadd I" een proU
8IoII"de trust." aan t.e .teUen Z, steldeu ..oor
d..n heer 0 W sl~yder al. provlRlOlloole tru~
too aan te .tellen met macbt dIl lAAk 'fOOrt lie
setten Dc crediteuren ",aren tie Kaap de O~e
Hoop Oouw.ooreemglJlg aall .. ,e .oover beiteDd
£ 1 ~OOi} ver.cbuldlgd ..... on de beer W Manb
aan Wlell £1 2t)O ver.chuldlgd W&ll ~

Toegestaan ~
MIII.II ti IIAIlKf.1I

Advokut Asbburnham deed aanzoek OlDUIt:
.tei VIlD de£<! r.aalt

foegc&Ia:111
KX P\IlTt nLEJUlI n

Deze "''''' ecu apllwat,. loor Ahee Marj,)
Dlcl<aley DID r: r I a IKr. oPn actIe Lege
ba....U mlln 10 t.e swllen ,oor ~erDlet.lgl", ft I

buwellk op groud d.t baar mal'l noeger IJIl
wu

1'oegfJtltaan
8IA'ot'<l FBO" 0 H'IIlL.A\ & 0

Dit "''''' ee" "PP' I ~611 de ult.llpra"k van deo
......"'t.ent res,dent Dl&g18tNl.3tnu U l'utgteD In
eeu ache wurm de ......pondenLen den app llant
dag~aarddon peen wlM""ivan £100

\d."ko.at Md ....-gor voo' app' lIant
\d vokaal J onC8 TOOrre~p')ndell"'n
Het app' 1 .. erd toogctltaan met kOllten
Daarna ~'OCrdJ.ILildehet bof tot V rudaifmOrgen

SPUl lMMELIAR &: Ce.,
\t~l \,:~I" III \genten

EE" GI OOT ~UCC£S

en

ORGEL-OPVOERING-

D~KI \" 11 Mfl - (lV ur) _Sprekende
0\ er de "'Ji""praak va ppe" dont Kruger zegt
d" IJ"rlt* W elgolukul'g la I ) he DIet
"?nlpkt wal l h ) ,... 1 t et teloorga.teld wordel
LIe gellOele ""n.1 raal< .. e~n~ keI merlt,mde ont-
"lIltlUg va' de <IgenlUke behoeften van de
• tUlItie dvd het II .Ie<lh~ wat wu verwacht
bidden

1 , , .un Md,uur
MIlIlheer _Donderdagavond had Ik het ge

noegcn du tweede orgel oo.peltng • an d t he r
J)enhofm Walker hn le wouen I. I d re bt
of " het Il et recht al. men ZII' g~Yo~len to I
der eenige he lekt... a.cbttlrhoudendb~ ol UIt
.preekt Ik geloof het eerste IS red 1 en h.t
t,...ede verkeerd In Dozen t Id ... }tdt cr le
Iveel geld op de zoogenaamde ellluette d.}t z )0

____ \ vele vleIer> b....rt Zoo neemt bel m 1dlln Diet
A ! dm 1 dIl" k .. Jl )k OU" k bier .e~ wat Ik te zeggen hel

!Il lheer- \ndermaal poogde Jc voorZItter Met de ..erote beopehng w... Ik niet tevreden
on zin tweele 1 ge po. tie l'n deze IIlr cbtmc: on DIAl' wa. een eentoo"lge doffe klank lO I t
de der 1 aari""",, Hllf"" eu Urn. Idew)u orgel Nn voor een ongooc[~nd fX'l"SOonzOOI.
!Iln.al,cl app) t.e re I I ~"ruigen doeh da.ar d,e Ik Wa:! het moe le )k te o<rd""l. ..lAr of de
glooote magnaat delikt dal h J de wU8b,,,d vali Ifout tat ik ko' het liet loeschr lVPII aan le 1
""nl;3l"m

o
11 pacbt heeft wIlelI" Ibemgaarne Iwcr Wall<er w"nt h I I. een bek,ume ~pel~r

et nlge "''''II
eo

.tellun (.....,ft I I daarop eeno ook niet aan bet orgel .. ant het lti een mlmu,
\)0, ",,:hgeud< oplOS!!lD!f d..n lulleD wll de tc lid ,n8trument ook ",et aa' mu

o
geboor-O

ep _ode nllun er op liet aanbeeld W"OTbeb.. neeD wan' In mlln .... reD ~It ""n pbQno
IDeren I{raaf maehlIIe die leder gelUId op_vlUlg

t

Znllen de doelbebbe" 'FaDde Paarhw:he Berg Wel waar &Mt de fout dan
9
0 'U ""t 1Ude

W\lU on Brandewu
n

lUAIt~happu lI,doogen dat .top" N u dat nn daargelaten hbsacblen lJeeft
et u dlrektenr dle dl('nat doet In de purlllChe de heer W&liter ged&Cb~ dat het orgel elg<!n
"')u eu Brande"llo ID&lI.toeb..pl' J ielUkt\ldig JIODlge hoedaDl:;beden be&l\ en bet orgel ver
d enst doet lO bare lnrlcbt'l!g ? dacht (.~II heer Walker van Baata BaaIe te Wil

De firma De Vllhcl"I! (mlDtiman &. Co I" len .pele' en tOO "P"" <le Je beu W.lker op
d >et taken ah! af_l.geM! ..~ntell "nl Zullen., é~"e W[lte en bei orgel ""hreeu"de op eene
h t 'IDwer ",adoo en dat een ,cnnoot vali een ,odere - nU dat IS vvorb\l zu t,,11 nd goede
al de re firma dil' 1'.:'ec1C. Jec"lfde zakelI d :>et .ls vr en Id, - \VU .preken nU VBnDODdorda:,;
, hot roehl • eb tuc"'lCent Dol over hunne avondwken l.c beraadtllagen en hunne ItalllOCOvoor lk ben 'rolkomon tevreden cu b~b con aAnge
hun neus we le vangen namen aVODUJoorl(ehracl t eo Ik bemerkt.e het

U d"nltunJ" .001' pname ooit aan de ..ndere boordero want til zat.eo mel
II ~:\clltulld op<:ne ooren te IUUltcren eo al de fraaIe tooDen

DEf LJIEDIIJ:R op t.e , lOge I r_'o het WlIol< verrukkend te uen en I~ hooren Aan bn cA uur
boe dat het oude heve ofiel 'nn best deed on III Mobeer _W I 100 ~o<d '110 bet volgcode te

tllne kracbten IDspande &Ichulve tot ee" ...er rubll eeren -bazend gczwlll op t.e hluen om looooende den Anderru~al' de ,,,,,IIUd P handen en Ik
beer W ..lker te gehoorzamen die bem op de wu gaarne aDJenna; I de koorDboer8n ...i1Ien
nbben drukte om te brullen ala een woedende ~, ..rinn"TI"n aall bet vuordet!1 verhouden aan bet
leeu'" en (\an weer beel zacht)e. alo of Uit de ,nengen ....n tudkoorn met rogr In I'roport1e
.ertc oon heft k &a.<lbt beider en 8C!Joonkhn "an een bu~hel rogg~ met twt>l!ulUbel. koom
kend lJIllUld zeer bIlm,"""Il)k en te der aan OlD roest '0 koorn te verboedeD eu alle tiel
komt eO aan flauwer eo Bauwer wordt en nr waaraan koom onderworp"n lO t..,edenft t
d ... Int D,e COlDblUSl 0 gin m J door merg zal mr '<Irtb "n~e I n~ n "(LO' d"rl k
en been j1e.JUl 1 \ 1 I "'" II. "t.m ..aarom"

Tocb bcb Ik 1 de te prachtige be~Jll!IIDgiet" D t IJ Ik nl I Instaat I 'n <I }11OM emks
vreemds op rmcrk l Iht li! I llmelnk Ik ViC t .. In 1 hL[ de... en ID h. 1 ouNd lke sedeel&e
I lt of • d" onder of kort langs Ict pial , ..n \ otubtre ged ....n gewordeD en wordt op
form get ten waren Iet. kunnen gt!bo"rd bouu. n groote ""haal UI Durham \oortKe ... t En t.erwlll
want z odm. \" orgelist de prachtige IDIlllek nIt het b~t verllP.ngdc uttwer1tae1 ID ver-...;luUende
het rgo I h_ld. &ag Ik bet geklsnk I&nr deele, .an Europa bad w_rom ui d~ KolobUl
de Il "u wC vergulde onde orgeIptjpeo opkhmmen dail n,et be~""lfde voordeel .anbleden· ZOO
tot boven naAr de toppen en nn .ba.r bare hef ilt bewU~ Dlet yoldoende oorsaak u ..oor land
I lite toonen uI18preidell In da.~groot gebonw bou .. ers om bet albler op deo proef te atellen
alsof I "t bevreesd lO" verschrIkt 1rt.1I zoodra bet kan ik bet IlIet helpen eli al dIU verder 'lrugeD
te voorschlln kwam dUllmo~t er tocb let. In de D. ulre
ontll,ldeJlUite nabvbeld 'lfe:wn d,~ oona:<lr '" nn Fn!) llETCJ.Ll'
»00 \etll vreemds Of wU b~1m.. ""blen bt~ --------
;>ll\t£orm ZU" AANDEELENl1AR1tT.
la ann t..n"koor commll!Slt ",at htbt go

tocb op uwe co[tllClenlle JOH~&tSBUUQ13 Mel-{rR telegrIrIIf.)-lIarkt ,litter V_
kOOJlell-ÁngU"" tJA, llollc1cI"""," ro... I ly Irscl&Id
I!)a Gd, Con(ID1lUin ~ na vd, Sut 8&00. !l1o
GIII.lxrgtI"" K1Ii&ht~ 37, 6d Jh,. COUOLO
~1. 64 skiet lu Id, RaodfmIt.e!u1 Sh Gd (1,_
EMU *' ViU8p lIaia. Beefa" II, V_ D.ePI
11.1Il, JOCIdIPOOrl DOIfI U.arW~ .. "

o t Wc .Ic rgcl p,oonnp; door den I oor (
I)", h I W ..lker I!"gcven op bet nlOUW"orgel

Ic N"d G~ref kerk \dd"rley~lr..... w... an
I rm ...l ,.. n aUCCe8 Ditmaal toOI( longlllul!"
B08mau I know that my RoJeemer I"etbr excellente WI,.e en h....r .tem ..uldtl bot ru,m
,."rl...,k ~ocd Uel orgul~tuk Vlln dell 3' oud
,"UI OtKet" I {dd 1he ~borm door Lemnl ..l1~
d.t met ,olltu "" IJacht werd aangeboord nut
programma "';UI met enk~le u,Izondenng bet
zelfde van de vorl~" koor en de bekwame org"
hot kweet ZICh andermaal meeoterlnk vaD ·Un
taak De opkomst was weer tameIl\k groot

VRIJD \( 1\ MEI

L n 'l"ertrekken
Londen om den

naat

\ \:-; Dl ~ R''''D DE'Ild
--t

l'Sl\lEI-\ ,,,,,cl ..,, It, cl ro
nil el t~ lIIen,eb.. III J jl ..nn«t urg gelom en
lat I cw I dIl t ~"P.JUlk ~an <I n I re~.d, nt
kleurlo".. " ..' ze '"'I(U''' hO\l\r <r1~lId.ch.ppo
llk< I on ecu ~OtJdou,t .. "rl<. ng z..l beh"""

" MAIL Maatschappij

\D\HU I~~U

De Kolomale brandeWIJn
maatsch (beperkt)

~ '\ r\(dC'f' Dlttt

un ri... C \!\TLE
\ \\\,,\I!\.llIJ (l\pkt)

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

L:lJl."'II
II\lLDIEN~r

,BK. 1 ..1<I't:

Dc. \Ii "en ad c' or e.:hl.8Cbeltllllg duor
den lII3n 'loe8teld~ft .un noUW op grond
,an 0\ erspellIet ho! .tQn 1 de ccht.tICbeld ng toe tie klager
de .org dcr k I deren te beboon

KOl ISIA I 1,1(l1 EI t'G I" li ASDSDRIYT
111'"'' F.N, E."TATE ( Tl ) r.. I li

! .TER I IAMA~ lil IN ft, 'óIHKJ.AT

D,t WP cell app<'1door bill LeIOO$ter., ndIkut
tegen een.l1,~faak van bet hooger bof van On
k,..a.land West 1\ oen dU'puut omtrent ootAllOg
'DU daim 1I"ent,e.Adrokul N:hrelllfr (lDet aJ ..oka.at Jon"")
'roor appellanten 1\ hoka Il Shell yo r de reg""
nn;; el ",1 kla :"01 ol r Je re IltJIllenl
"'"ilt5cbapl'~a de Il I ve gel crd .. ~r 1I\1ip.rdul
'1' aak llI\gHtdd

~ ........................ -""!

Caledon " MeL

NXON
id r I h.I.
~~ 0\1 JOO~Ul TSCIUPr-U
BEPE:a.~'r

ROEST IN KOORN

kr ~In."t~~happIJ .,...
l..." \ I wel I aar Kogel.an

d

e a.ndereIl Woe~
o jr"" 1egl{onde

ENGELA.ND
De N G predlkan to~

:;wclleodaru 12 Me, 18~8 P..-rl lJ :Mei 1898

" . '\11"KA.A~lJF t

,Inn I" Ed j ~tr
~l beor -Het doet bet bHl van led rop

recht., A frikaander "n re 1t,!oztnde Itol o",t
zeer 1I0et! om br even lU< al. do' an dl Knge
van {.:&l~dol cu B thll nil >I ~c11endanl en de
"llIl"l'raak ....11 prof~.or J LlOo {.:tICbet le
le." Men denkt uU b~t le.eo van .nlke man
moe hoo I r e,en en aanapraken onwillllk6un~
aan het bemoedigend wOO"dbt Eha Er I

.( LeV lu,zenU die de knul\ n "OOf lW. I I l~t
g"l~ gUD I cuuen,la ":\lIr' n.J" niere I~rcn (1..,1.110
\ '1 k ' v ~ ,. Jl ahoof

I :.( h IdtgHlg d..t til
• !; I h a. I I d"rtIvan den

" I ol i\ nIko aantl1
~ ngeu t \,Jt tWl1. r n~n .,erach
Il .. van .. ch loor .""we IU I C~ l~eloeh als
III het Hotland",,1 er tegeo to.p leell en te

en Z uJen d~ g..esteluke .d.!leden
>a' on8 ,011l d,.n n,et weten dat .e 110nr r.lcb
IWIDmoedtg tu U".O lev<ltlskwe«tle te ~ Jrooell
bel land eene groote dienst .ullen ~n en
veel ID deacbtmg van bunne gemeen ...n(lltb&D8
de groote meerderbeid) Ml)gell &IlUeD' llet l8
nu geen tud om balfbart13 te &1)n

WII.L1A.)l WEMEl.!!

& !I~en verg.te niet dat ai de leenr.n der 1'i 0
kef"J met ell" paar Dlt.rondenngen bet protest
tegeu de UIIlDoat18 dat.U ian beer Rbodlll OD'

~ b.bbeu ..-.III4.-BII) J

Im olie r
MI nbeer _ \ oIen mei m) d ,nken u dat gU

d, gebroken wanr.lnn de KolOOIale 1 rsndew In
maatllCbapP\1 mankt gut aanw_ en dllt gV
U et scl>roomt om eeo ..""de een spade te ooe
men Ott I. Jn,st het eunl waarom ..ole ..me
~ re lIIrlcbtmgt'n t.e gronrl" zlln gel!'a"n oillda
mpn \)(:'Vr"c~ t vra" la ",-tu' t QV' t-' tool
h ul>eM!lan I t r de "flng~ Hud t.en 'a waO
b<lStaar mO!:ftu" rl,kken
13llt 0 to, h met bed.IWn dat de deelhebbers

die "I' I~ JtClr1lkscbe v~rjpd"nnll I"g~uwoor
dl~ warelI Jo govoelens VIlUall .. d~>8\bcbbers
olltMprnl<enDe ....uor Lltter s eon man ,"an r.aken en W3re
er I~m,.ud "" le"" d .un twee ied'ge p<r.!luebe
kJe<oddc d"L toU h I geeD .teen onaangeroerd
ta1l!n OlD bom er UI t te hobten be..-u.t ,unde
dat bet ougerlJmd IS. TT

GKlIEE'CIfELtD

\\ I SS1'}i;:I(

rt~~J. 'T7.J1IJRG I~ )Iel-tl er ",,,.,,....r)-
B~ l..-otl'l ....1 I , y "") ........ Mn Il UJ_
al) V""" .. """I~ \~ .I~fil'

KEN DlErK scnACItT
11UBjlRTO:O U ltrI.'I!\.-{ Per t.ele,,"fML" -Bet

'I<~"'t _L. I "' .,.. '" l~.'J!""".0I0d1ea
II> In die lite" ti" ed ,~i. ..."u' V ... ..ut ....
n t J<>bIion..... "~ lJ t2- .",,~ ICb~, Ilt welke
"...ta ~erbGD ' lt... t .",A"tl 1.000 ~
~ ul 100)"'" "1' ~ ~''''' ,,""- u..ae
mc$ UilIODde I'Ió '&Il de ~botbl<, al l"~.
~ ftri, ... aa '" ~

HANDEL EN NIJVERHEID (.EEN 1.1 "" EI!

IN~O[ VKNTE BOl I ~ 1~
,alJ ...1LLlGS ovallUAVE

Il.ndtlk du PI_' en Daniel Fred"r ek lu rl_.
boeren vogelttnuofontelD Kalm.. bu,! ~ ... n
lbnh IS, C1aPeDl0nt Abraham S&ndbe~ KAap
•tad J.n Hendrik Baaon transportrtjtkr Kei
i.&mptlpoort l'ri.....\lIaGADlIBIlCOJ!:!(

]l;dward Wanel,eI KUlgWUtam.town op IS Jllnl
Oeo~ Rndnlp ~ atta, Port l!i\i .. be~, op I JIIJll
JolUl \\ ill- ~, port ~ op 1JIUIi

BRIEVENBUS
})8 bner teekeud .t;;tlllIlcnvoudr:e Zand

.,el bche bo,. • 1'811 zulk een pe"""nh,ken

....i d~t "li ",II 0),,1001 sun dat III nIet ge
plaatat kan wordeD .ulld..- den JlMID VIJl dIA
tobIii~t

ItH ~P) R" lA }),II rEME"T beeft de
,,1~lll.a:le ""U dun doll"cg _oor de lOm van
£\b b7ti lIekoebt terlrUl de oDtesgemDI van
eon atak irood nabij hei ua*l £1,686 ~



14AGISTRAA.TSlIOF
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j..... - ~

arm_bp houteo poortje., die ...J lilt li_b I
ark mogen aflrom"u~ "!III, door nUlo .. e IJ-
b..ltken te VIll'Yllllg"U De oade hekkeo ItDDOtln
aan Iemand .....-kocht worden .ue oudbeden .,,1"-
aameh.

Eu.. under .erk dat Iaog reed. moefit geeI":1o
&UO la goolom allll he, Jak ..... bet k>lrkgclH iW
te pla .. ,..,,, wod", Ju lIanbiJd",.,. il ,I I I~
kl~llJt!ru '~un:1l wb"!l..... ...."ot l,' ......~h_ltl J u"~n
l 'Il vlc .. k n op !JUIlD rft 1Itf, hl,..,i~ ti .t kl It.H

W kril iH ecU tt I' IU ....... J 011 l*'t141 ba;t.Jt1"-
Dot;u"'UtriJ l:I ocL ~t:l'ih.J!i I tJ IH f '~~ ..a!uiw! \ lil

ot. x llD~" I },\.J I h.h:ltK ~

Wel boe mina". daaronltrent g ....~'<i J,,,,,
beter ' Gru. "0 Dleta andel"ll d~1I Kru, la al wat
men z'et Wilt gIJ aldaar 10 be , b.. t, dan m t
gU over den mnur .anl bet "" u loch '" J
k.. t...o ....n kielDer hek, lIOOllla bU he , E"pl..dle
k..rkhof, In den mour te plaa_o En hoe komt
meo In b.. t luider PIIIlI'I kerkhof' Natuurlijk,
door bIll hek aao het .wd .. r eiDde W;&o&h .. t lint
UI g<obrol<en en men 111wet IOstaa' bet helt te
,uolten Good wo'

Jl: BlLEE ~A.IU{

In h. t midden v III het park d ,t than.1ft een
L;o~tt!n St.a.;lt Vtrktt::Jt UI onlangK~n DJt::uw~
bund .I..ud g..t)<l(lwd 00 bet plaulM<oJilk wu." k

g ... oLoclup boopt bloo.m kort eeu prowunade
CODL..,rt ,Maar te ge ••m R"Jaal> ,he aLi een
l"r uudste polJtwdlllOlIal"!l op pe""'''''o Il! g""t~ld
I~ tb"". Ju )pzI<bter en hIJ dO<lt z IU U't<!rote
I e.t aU~. ," urd .. te bouden

RT"I(HRT~

;I; ett"gen8tw1I1d" dat de wIllter alch ert( doot
,dcn ""olJnt aan de bouwkuurt. geeu elllde te

k meu Fen KTO()t ""nW UU1Zt!U Ut nog ",et
onder da k .,0 DOl{ "Jil de b....,..", 0 ,u ne OIUl eo
Yuller d" beerJ R Louw en IUIdel'\i e mtrae
teun O\i erladt!D met order! V{)Q.fnIeu we bul.1..,o
Laat-tgenoemde heer 18 thana beZIg de pakhwo
."n .,.n de PalU"1 &'rlfwlJn eu Brande.uo Maat-
;chapp I "" vultoo,,,n ~ r ....ordt ""n gruot eo
ruuu ""hl UW Yoor d~ \ A Louw :&OuW'tJ1 alM
".!tl gehou ... v lOr IW8tleerimgen aall bet gymoa
• Im 100r h, m opg"lrokken He' laatst" ...

no I.. l" I.. zal eeu" dubooie verdIeping
ht l~ 1 el ti phU.tM tH~hl"0 v )()rcen v,ful{tal

lJcrll~ .L ht I t~N w.,;rkcH "aU du
11~ lal hut Ulet bll::l dunm Voor ut:r

Op verzoek 0_ wjj t voJaude oYer lIit
O,_ c-n.nl-

AJl_fonWla Cndock,
:!'l April l898

Well.,rw heer - Ik 1'",,1 mIJ .. r. patnnt
ef>nl~~llltt~ rfedt9UMun I.I~ ~~

vr~?",o hultrufd..l!lk Ie r IJeallLWOOM.lIlf te aterrou
li I::.:r", .. Iklo taJ.nw"J 'P lit....r;oarlllclt ~"I>I...J

IH mil ~.-lbcklwtl <u Ik WIwo!ch pua., • diu
te ootw",,",u due al """rw t1uor Iron eu Lo
!lebeiden te "!JD ea ter aaIte &00 kort mop:Iuk
te IUltwoordeo., mg gJOOtielijb ~t.u

Ootlttmt aeer. .lilt de bladed'oudar 0_ nl-
lalttl. een RI"..I_progr .._ YOOl'lltao ~
O..eft lJeerw olet berha.olde maIeO 'ijdeoa de
lIiulp_ht kw_Ii .., hM ID de Purl doea \"'ë1'l
8taan dat gij wachtea zult tot na de &eDlcht
.t..11ing om de.. heer Rhod ... te beoordeel"",
~elb na rnpporl T1&Jl t aeIect_té ..an het
Kaal*'he parlement'

Heeft Ueer. na die achaldhebnnUllf ID
F:ngeJacd .. I. redaJi:teur van MIl HoUmdac.b
blad h..Lo.~ ..I' ov .... gt:zegd. ,,()Ipu. lielofte?

Wat 'K uw 0pIUle omtrent du IUtapraak van
bet I':n"d.ch hl""t comlt. J

W ur was de b....te plaats ..oor den heer &hod"
om ruIterlijk te Illn VOOl' eeu aeJeCi comIté ..aa
t KanptlChe parlement waar hIJ ~ ~mler de
teugeu. ..an t bewnJ o ....r een te gOOldet trou ...
volk bad of ..oor hol Im[08MllIu ..,leet-CODllté '

Deukt ueerw bOlt l"aII<Uaam "oor ""U edi leur
UIt ~un eigen peil kolomme .. te wUden aan b.. t
I ranavaal.och.. IICbflkbe. ud IIOOaLi ueerw t
Z(lO gaam .. noemt 11u00derheid waan .... r dIt toet
Koloniale politiek DI.. t. te _ken heett I

In uw JIUlDart uItgave "lUl 11'1 Dugbl..uJ WlIIl
lJeerw "an pvoeltUl dat het brak'lD van de
droogte 880 betere ult.erking op duur brood
en vl_h 1100 bebbeu dan de agttaQe &lJt!nJ 00
-aa ge ..o .. lan "eraoderd, daar !nl er ou doodstil
no lIJt nl .. tteg"D.lltI&ande b .. t tOlt dat .e "oor
00.0 KolaDIe eeD 1.... "nllkw8l!tt .. 18'

De beer Rhod"" UI voor eell aecUn. dId op den
verbruiker drukt 18 het mogtdlJk zoo eea """1I"a
t<! hetfdn en boe' (Ik vl'1llI.g dIt omdat ue .... w
dt. b.,,,r n f lUr• vorklanng dIt aao:paude
Wil poli I k I ol, rtl4.ljl < mu., )

Kali I~r", II, ds u! 111:::tt A"_Il~1l 'Va.arom
de betllf hl 0 I 1\ V H" r 4f, aUl~ :ln,jc buJa'StllJg op
vl""""h t, Ir' >ti I- .. dit om de 100"0
':lJ) )fal e I P kO.o<:l, IU htt pal ement
to IJ udu

\\10 leef
Unka I c

1" ~,géleua _ du heer W smit" iden rAd
...-a.ode .... bet pld van den koa'Crabttnr

\'OOI' de ~ Maart, _ '- tt. &even
.Brief ,._ UIl d.. !leer C :r.V• ..,. deu

NM ...-k..Je bet p.d na IIOU*UJ UIl___ te maken.

B.IOteO dat dit v~ BMi bD t.oepetu.a
wordea.

De __ om het pad tepDo .... Roal-
kraal tie iDaPeItteereO rapport....,... .. da& het n.iat
-ti( 111 GIll !tet JIIld te bepi_n mur he.
... ter moesi un dea ouderkant ..... het peel P
leid wonian loplaata TUl aan deo w--"'t.

Xanthiam .puweam J)" beer Z S JaDllen
gaf de DAmen "0 de volgende iDapebean ID
WIJk DO 6 C V..rmeuleo .IN VerD18DJen, J du
1'1-. J Louw Jan VIIIa(OU' en 0 11(_
Rapporte!l gele&1!D r.w Je volpnde inapek

telU'll l' H no V uurea, J L do I"'-ia, B R
Srad8!!bmp C J Vermeuleo, H c.; du Praa eo
L J Ven~ waanui hl.ek dat eLO VOIPnde
pJaateen oor DIet acIaoon wv., nl WHdam,
Tafelko~, .s-:hdulvenkop BoriIDlBAmteID,
Nooltpiacllt, DriefoDteua, Rietfontein. ~~
Alleen eD het dorp

door den Deer J H Potgntet
Goor du Deer P J yan der W'&It,

taria _ kel1lU8g8'f'lDg aan elk van
dU! panooeD moet lICluiinm om hunne P.Iil"'.~f'l
bJ.DDeD I' dagen te Rlnorea van het
h.taeI..-e te laten .... rlmuJden .. mede eene keo
~ aan de wapeltleurs "m die plaat.e1lJ
na verloop T&D 14 dagen te lDIlpekteeren en
rapporl te doeD aaa dtm HCl'8lieria,die dan de na-
latJge pm'BODea zal moeteo iallen dagvaardeo

De eecretana ulde dat hO 880 X!" <"'yeJOt!tylto
ontboden beeft ..oor den raad

Goedgekenro en dea -.retan ... erd gelut
"m de rebolllR ..an de beeren Vu1:l&-&uuit de
V illlen & Co te betalen
0.. he« P.JYaD derWaJt pf dvo ll&&fIlop

deo volienJen mapektear In "Uk .jIO~ du
PI_ van KIIHDplaata.

Snet pie_ .....dlIn aecretaritt ..an puhl.ie.ke
.er"en met betrelt.king tot de Ihut .. -:-Z~1':.~_fltl!.
&henOl_boek weg ~

Bea!oten dat de -..tana ....umrho.o..l
~k doeu aal' bij deo a.nleeiUli{Jll'~
8r.tet.owu om dat gedeelte van h"t dat oyer
Gemabokdam eo lIoppi.dam leidt ... IUlleo

Snef 'el ...... o van den beer A T Bartie be-
dánkende ala ..eldkornet voor .!!It 00 I

Besloten om bn de volgende lIlttlng vao
raad een ander pel"llOOn te l"OOOIIIJDaJld~n

llriet g<ol"Lell "aD den beer J L de Beer
waann h" zegt dat bIJ b"t pad van p"trWo' iJle
naar ODg"lubkop ov"rgemaakt had aan dt'o
heer V PoolmlU eo d" goodkeunng VlUl den
raad 'ragende

BesloteD dJ.t de,raad du o.et kall goedlteunru
omdat dif tege1llllrlJ'llg II met de .. e

BTlef Ifelexeo van d.", h_r I, .. d Rwt J:l<'.t
Itontrakteur klagende over het lioutkraaJ pad

P.mtle geleuo van den beer H J dn Plo,.".
eo 7 anderen den raad vragende urn bel pad
over deo berg van K.:.rreepoort te la Wn makeD

B...Jot.cn op vuofllwi vao den beer J lf P.L
gIt,ter g ... ee<illd""rd dour deo beer P J v d
WaJt dat de h"er Z U J:.O.en ee~enng
.an bela.'tlngbetalenl belegge ko d"-'1~';~ lUW

deo voorzItter 'an den r-...w el. deo !reer J H
Potgleter k~WJlt! geve (iLt!' t.e.zambo ~.t!Jl comml~
Ole zullen u.tmaken om de zaaJ.;"aH de bela.tll Il
betaler. dUIdelIJk te Disk

P.,tILtt! geJezen "'.n d~1l het:r
a.odcrt:n deo raad vtrzut':Aeode !.I J tt: ge\ en m
het pld van Kalkp, vrt lUIlr lllalbom:hl)<,on e
laten repareprel

13... luto n op '""r,,,d v In der, heer J IT Pu~
gItIer Il",",,"ondeerd door den heer PJ. d Walt
d"L le 'oor~l!kr en de heer PJ. d Walt al.
eelle comm"'81C .ulJeu H""" "ru het paJ te I
spekteere" cu bo) de volgende vergad.rlD,( rap-
port te doell

Ra"port van tie, weg n"p< kte"r g"lez~o en
aangel..omen

\ or~e.lA>ld door den beer PJ vali der Walt
gesccolltjcero:l d. r den heer P J ....lDlt Z ><>dra
dt> " ....p.ktellr L t pa I naar Huutkraall!'oedkeurt
ull de lH!('r~t~r~ ..an de 1 h ~r \.\ ~au de bnr--.c
vau d ..u kontmkkur _-I Il, ,d het:d i. ,

het btdrag aan hem Ver~hul jl~ j n_.'·orrepar t ~

van gemeldea weg In :\Iaar t
J3e,.loten (Jl 'oonte! ",n d., he~r Z B Tan. II

gegeoond""rd door deu Lp"r I' T ~mlt én aan
aUe kootrakteurs lUll WIe de maatschappiJ get'u
certifikaat kaog even van W"'_e den ,lechten toe
stand van hunot:: padau Je ~cn~tarle et'!D
derde vali hllo maandd Ibch ""Iarl~ a.ftr"kkeD
zal len faveure va.n deu ra.ad
P .Ioten dat le UllIptk teur "an de L"gen:<ren

van c aa_n dIe waJlen (f ,Ioteo n het pad
maken keuuIs moet geven Om dezelve te ver
Wlld"ren

BMloten op ~ooral.el van leo beer Z B Jao"".
geoeeondeerd door den beer P J SmIt dJ.t d_
IleCretar18 aan :ille ~odetg<!naan keno .. ge .. ell
zal om. IDg1!volge lItIltuc vao wet rw blOneIl
twee maand eo <.aat bekke u t., pu.-n In de
padeo .aar drudbelDlDgeo over gaan

De heer P J nn der Walt ... ide dat de IiCbut
meert"r vao KlIppo<>rt ,ertrok.ken wa ..

BMlottm om het schut te verplaut. .... n na&r

Veot..radam I'n dat de heer TJaartvao der Walt
aangesteld worde ala schutmeester

Oen -.-retanB werd gelut ooderzoek te doeo
of de pa.! .et In du di.trikt geprok.lam..eN III

"G ELO 0 D.

OPJ'Jtmml.~1DI
......r-

(Uil ... 96..,.,.. ..... a...tk.)

Ret dorp 8terkau00t1i '. tot een lIJODlClpaliteiL
yeRlaatrt oader le mQolC1palal.kte ..an jl!llt .,.,
ooit wrt dorp ladwe.

R..t dorp crpingtoa la tot 0011 dorpabo!lltuuf wer
klMrd.

JJ. v Igmdu heeren "'IR to<-gcIatca Allo ~n ees
""""'0 ul dut: K, IOIU~Itl j.>raktll.ecen ,I'Iefer H du
1'...... G-ve W ~D eu WIlliam ~L
De 'IIOIPnde hooreo ""JO benoemd tot Q.C.

(leebbpleenlea war <It! k<>Dldgtll) lO de Jtaap-
tolanle -H ....i>ert T""f"" Tataplia, ..... kut
RJclwd W.Uiam :!he~e Gidd,l'i, llOlleJlleur gene
raai Belll)' L&n1aur BurIte, Iuoun _ ....ber "'001'
Gnlt_laud W... t Thonuuo Lrntdoch Oiah.am,
L.W.It., ••hoUat eA Jojlu Oevo...mre tibeil. ad_
bat

(Voor CWt. !.ur W R Pier• .--<km
""",ui....",t)

(I\IH.F l\KI"

nLI xvrr JIl H l)l~I'I~

De heer- H G ~ Eushn vvor elllCbor ver
._nler at"'8nIf

0.. b ee r Eo.lw ,eu!e d"t ,1""8 ""n., ven.laagd"
U3k Wa. w&ann 'Vet lVto"t!rder voor .tt J. od
"lIndo bu,.buur .. ~.r el f e n 1ta1.f. wekeD g..J",-:
yaan! werd Op Y .... udagnam' 1.181: ,...... ge
daagde naar bem gekuw e u eu bukcudu de
ecbulJ

De aak w~rd kn guruotc van eiseher o.tge
_&eo

LRml:>;" ~! I Z \JH "
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Parlementaire blauwboeken
RAPPORT OVER ONDERWIJS

Eeu der belangrUblle bJa •• boek&D door 00&
oll"-.wSen 18 zekor bei rapport van d ..o su per
lJ1tendeat van ond"r.~s, voor h.t Jaar 11!!J7

Het rapport handelt o.v"r deu ..... t van onder
wua 10 (I" Kolom .. aLi oon geheel eu bllzollder
hOOen \"lUI partikuJalre WairLkteo .ordeo z01'¥
vnJdlg vvmeden behalve 111 _r excep~lODeelQ
;leval.l"n .0.. g....,:ey"Dll<w()rdeo ondv ..el'llCbiJ
lend" boot'deu guraagllthlkt zoodat men geen
1Il08lte heeft ID bet VUldeo nn de lIlfonnatle
omtrent dat deel V3.ll on. 6nderwIJ'!lItelael waar
bit mea b@t m_te belanll mag b ..bben

De rapporteu der lU.pekteon .orden In alpha-
betillChe orde gegeven Men TlIldt er ook eeo
rapport vau den .poo",ei oo,lerwua beambte,
dat de kll'..ue YaA het onderwua der Iondereo
van 8poo;weg-employéa )lehantl"lt Dan riDdt
!Dell ouk de rapporten over depw-tementeel
onderncht In 8Jl11<D&Ieooden'erpt!o Alleen
mu .... k en hand.erk .ord.m dit JIIIU' hehandeld,
dw.r de onderw\J&er ID h9ut ..... rk aItocht. korten
til j 10 dleoat lll,eu de oad"'-"'Uzer In teekeakunwt
~,..t P"II '" aang8llu.ld VOlgeoi Jaar mag meu
0.", vull...!'l!"r rappurt oUltreut L"t und@cw I' .0

.ptlCl"l" ,..kkcu v.,r"acbt~1I
Lu .."n I4nhang..,l wo"l. een t.. belariilCbe IIi.t

g"l{8."n VIlO ,il.. ""hol"o olie godueode h"t Jaar
0p"0 Wllrell wet b I,oudel"hod"n aangaande bet
getal luerulllf"u upkolllllG <0 hel resultaat van
1118p"ktle Verder nog worden d~ bIJzonder
bt>t1cn gegoveo van "taatllultga'en voor ollder
"'J.

II III~rsrJ4,Hn
Onder dit hoofd word~ medegedeeld dat de

Kolom" voor de doelelodeo vao onder"'IJ" III
.peClal" vuktn .c twee Jeelen verdeeld 18 met
olldcnr'l,er. w Kaiip"tad eli Port Elinbeth ge
IjtntlOne~rd

Vr reg lo bet jaar w<r I con beambte a.nge
.teld vlD >nddrzu k te do~ 1 Daar du bell ,eir" I
Vllll spourweg emplow~ en te hulpen 10 de
:ttlt.:htu.l" va~ ~h le(l lUll den spoorwug De
Ultl!lag vao hct wel" lO '" "eel bon >tl<lIgt:nd en
Ulet all.,.,,, ktndureu lor 'IlO< ,weg cmplo}c.
maar oull: Y:lU tJoeren ite na aan dt!ll !Jpoorwew-
WOll n en Wier pv d hug: vr )IiIg-er vt:rw ~rlou8d.
werd )nt\ angan thans )UderW)8

ln~pekt.,u.. Bra.Jy en WO,JI ooi! < In Il<ldu
r~ude het jaar afgetredeo ""K~Il.lwakke ge
wIllbell

\.an het
er ~ I

ttlN I " r. r
)llnh ..a-IKlc Uum

de lLfgdoopo: n ""uk
HUI jDd\) r den naam {III

op or cUL W..lt l.cr w"..,ld '" er Jat I "
Ilrtnc cl m ua Otl~ nIet be..,onneu heeft, ~n waar
18 hl) LI III getilaagd) En ,..at 'an d.. t arm p....
geboren klndJo moet worden I' Joo", &lleen
beken I Ve ""bnlt _egt dat de oo,!erllCht'l!
hed lur a.d~ren op de kmdereu zal to>egepaat
w ,rd~ll tot ID b~t derde eo vlerd .. geolacht Ala
J" 7. ~ • v...,1 Ik Jammer VOOr dat ongelukkIg
[ I t. ,I e Want W'e "'In 'lin vader eo peet

\ IJl: J ~X i m ne 'lI ((Jf ex :lll~
V.wer ( :.1rle!'i je (,,;:l,ende 'ft!WtjL~n

van do ~all 1.. 1 en dun komt die
a~enL Luur n~ van d RlJOd". parr I en 7. I
partner !loppI .. laa. van w.eo waarlIJk geze;;d

kIn w,rden J lek of all trad"" and m .... ter of
the Bodeqa ~ n Jan komt n 'g m ,obe .. r K...rel
UlUc:ert Jtl v ~ rdan1fer \"'3n den domme t!en man
lundtjf ratlot lhtelt ln Wle meer vt'rbecltnll
• "",kt Ill. u.,.,n hoenderhaan =r d.e ...el t,u
t'en !4lak "Ln \ er ..:eJeken werden Dan 1.1 er no,.{
0".,( \\ Illem van "t Martin van WIen Wil met
v~1 ,,,lien zeggen want mell _egt _an bem dat
mocht h) ",,"maal komen te verdnnkeu hIJ d \0

-lIoom I OllIar Olet "Toom (1{ moet gezocbt
wordtn
~r,nheer laAr ~ n t

ade'''' 'an I "'e 1.0) ~ ",.. I t,,,kend l)jn.h~b.1t:
I{t..:tracht bf!n aan u ~n DW't!IlIt~kenarelJ bekend

maken opJat dd ", .. rd i wetu I.. t z 1 U'tt
rn lDOtm z n 'Van \leuJ betetj'kenul maar we de
, d mIne en < In klIekJu

Ve uwe
~I ~H
>jij.!.
q :>-1
~.! 771

t: SIE

1 la.aw dlmm
Waaro:le I r -0 laat~lc le, maaod,n waren

w rIlkei Jk KCLeg Il I lOet u mmtt ti W"ot de
irukpe.... ll>aI.8<;Uapp I (Du 101t '" C) I beeft
)n~ :"l ed up fH)()gt~ geiluudcn d )( r COU"',ulten
te z uden Komt m~lI 10 bet p ",t"autuor dan
h Jort mon br )UllUt:n )Ver de boop Cl)uran~n
tan re", ",en ho som. maar heel mln wt""ke
nen Uuk ontvangen k postmalllll!O 8Om~ tl6U
heel lot .. eler terlIg om weer deruelfden weg
te Lenden v.nwaar bet kwam Komt men 'n
het InagI.tr""I.,kaotoor dao vmdt meo eeo
gr ",t bundel oogeopeod

Komt men 111 ""n "lOkei dur .. ordt de !rme
li. I I <t gebr Ilkt 0111 pakJ'" mee te rollen Ik
hel vw) elk nuromer t ....... onh.ngen du. heb
bell le <7mkel. '.n m I ..eel gekregeu :-'U
komen.) gelukk "owt meer En .... t I",ree
ken! dIt all..,. I. le maat""happll ze.,r rllk
Uf IS het emde Il .b" .. ant ontecken .... eo Ziln
hlt~r THet t Il zoo \"er lk weet Of betaalt lem:wd
.nder_ Iet. moe er leht"r ""hUIlen Of me.,nt
lo Vu fOlt om 'leh daarmode hekend te waken
W b~hbcn g"tlll l>"kendnollkrng mIJ hem no"dllj'
h I li< rCOO" te ,~I hek .. nd wallt den titel VIlO
r draagt hIJ ru. d, te vele- malMn "oor ~llu n:lIlm
Ju. deu'!t bU n.tuurllk DIet meer 6ft- Ik zou d.
Du fo t raJ"n al. h'I.eder ee ... proefoommer
ter kellnllmakJog rood .&endt moet bIJ probet:ren
"m eeD" bet .... n proef DIt te leodoo on dan ook
i"en ."" maandeo aoht.ereen te .eoden ...."ot
goede artIkelen !'IlO ruet ..olofl Draag toch z"r;:
dat gIJ Olct e.l edIteur .ordt eo l.,u de K lo
".1 ook ~ell laDIl J.,veo en veel voqtJIpoed beh
ben Ouk zou Ik u raden om olet zoo'ed te
!lCb.. ldt:n op IJ II "',tUi eo d .. Tmo~," .... 1 en ook
UIet ZO" veel acht le slaan op een enkele dru (
tunt In !). L"l/ll want Ilwe "rant la ol m. Il

venit .. Ih,ar :-'u I. rullroIgh weder III I"".. t "Ki
I li. b~ lall" zal hel weder da.or aan
h ud., (luk mPet Ik I< r vergocdmg do druk
f"'nlrnaal", I 'pp van de A I JR _, bedanken voor
du vnuud~l'1kb,"d lDl&Ill' di.. yneudoolukbeld Wl&Il
~b overbodlj::

~f~A\ f E "T\\f

\ "r het jaar qeem Ir~ 1 I 1 IQI I,)~ waren
de totale ultga,sn iJ;~ ~l- lt), d als volgt
verdedd

d
II

ti ~
Il I

J )
IJ 6

Dc uwo
R J

8CHEn E \OORSl'ELLI-SGE~

Stellenboscb 90HKBPV AARTBERIOHT&N

~t taadt: "lp
nau .. -CtID r.,w ~I Ife- pr~t{lq TI'9

" r '" n !.aT I{....rwt<t..,! "Jrd lt k voort
1>. I&&c.", l"r a~dlll~t:n UI eeD por

tret .ao d<o o.u",h,,~ YnUlll Fur<iinand, deo
",rru ..."Ieluken ~r on(lp'Q~c na U~tenruk
Ho .ar I

!::ton t. .. I .1. ,r I ,cl t'l beboo1't '1Jk:eIj,k
"odenlllo, tt ... nJ..., • .., benlen het met
nl1l11~h~ .,I,.. ~e )eDjlli lI&Il.

J "cl I Tl I ti ("ur
M ),,'-r - V m:lIu mil Ccn paar rCl(t!len In

u... lf....crd bb<I [0 het ID , ~el"lllde Dagblad
van W "'"81ag Il deur schrIJft de edlteor .... u
lar g ..rtiltcl o'er do ""heeve YOonl.clhn~uo van
deu b.... r Van der Walt maar wao XUDeigen
kromheid kll1l of Ii....e •• il h" oleta Zleo lit
wederleg oIech b eeo pur 'all ti.. bMehnldi
IlIngen (I) De vredeamotie k.am .el deire-
lUk ..oor de motie van wantrou.en tol) De
IIl'buld"n In &hodeaia PDIUkt &!Jn meer dan
£23 000 000 .. _ de .yodibteo eo maat
echaPPlltul ook rebBt tII1L

De u_,
Go J Jot'IUT

• 'J(lJI[KO.U
Ye. ll-D.,""" C..,,, I van knMI liven ..

V... T&OIlIUll
»c. 11-1 ml... naar DarbH.o

Il_(•..,.,n naarI....t....""o.
Il-DnDT"¥'lll Caotlc naar" JUlhamr to~
12-DoDlle Cutle. naar Loodeo
12-Ellerir Daar ~U8th.a.en.
12-8p."0;"11 DaIlr Btohia.

LONDK.!'i
1> llel-{Per teIegrUL)- De IIarlech CaatJe

Al ti "",. le ~:\':I:';'~m~1 PlytDOUth
li. Roalln C..&Ic IIrrhllllde dai 081 6

""IiI~

Lu.P8TAD

VEBGADEJUNG GEBOUDBN 10 HEI,
1811'1

T~ De ta_. P E. WaJlMtDn,
CC: (_&ter) eo de .,__ D :aL DnriDg,
C P Klopper, 1:1 C TUl Zitl, J F W__ ,
G 8 Wol.faardS; F J van ZIJ'(8:u-_) en
B B Joubert..

Notulen der "QngB Y~, p1_ ea
~g"keal'd

FloBoCleei vorolag ter tafel avhllld t< XItIDda
een krediet bal .... a "lW £7iO !h.. il.

Met betrekking tot "*Ilaiie DO ;, der "O(IP
vergadering In aak .. hoot aanzoek ..&lf de elg"
naars van Roode Hoogte en De l:loop om repa
ratie TaD deo DDirtoproo~1I .eg .....
Robertaon naar de Hoop. of UIdem een tOeIaP
van .£30 om den weg ID orde te breagea, .. erd
"oorpateld door de heerttn ft. C \'&Q Zijl-
Wolfaardt, dat een toelace ftII £30 l1&li de
~CLIlten ppVeD .. ord' eD dat een omatu
dip relreaing TU de tótpY6D ~ deo heer
G Bruwer -' ina'aIe"era ~

Am8lJdemeni Doriq..Joabert dat een oom
lInane .ord" uage.tara 0IlI dan ""Il te mapec-
teeren met macht ten baJIoewc yan duo raad ta
handelen

Voor liet amendemeDt .temde.n de heerao
Durmg, Joubert, F J yan ZOI (Harmeate)
W"oeele ea dtl! "oor&ltter

Voor het vOOl"lltel WoIfurdt, H c.;
l'll eo Klopper

Amem:lement lIlIIBenomen eD de beenm
Dunng 'tV,,_la eu W o1faardt .. colllllllaBl ..
ilaogeateld

Gelezen or. 9morle vall U eJ8"naren eo ao4e
ren van de pluIMen Derde Heuvel Wltteltlel
en Khpkuil deo raad vragende om deo oop-
pMClameerden weg over de genoemde piUMen
te doen ropareeren..

BeoIoteo op voorstel Wolfaudt H C T&Il
ZOI dat de oom van £30 '-0 de applicanten
.orde toegetIt.uo ..oor repanltie van g..noemden
.eg ooderworpen aan de goedkenrinjf TU een
COmtlUllll8 te .ord ..n &&IJgWield om den weg te
Ill.lpecteef'eo

BMloten op V",,",te1 Klopper Wolfaardt de
heefeo F J van ZIII (H&nnonie) eo Joubert
aan te stellen aLt eene ~e 0111 voor
noemden weg te .nlpooteeren met ..olie maeht
om te hllld .. len teo bchoe, e \"8n den raad

Be..lo"'" den """...,taru te machtigen aan deu
b .... r B B Joubert, Jr de som wao .U te b~ta
I~n ,OOI huur vau zlJn.tal en ...oodllrZOldur l.c
lbutagll voor bet Jaar getlllldlid 10 MeI lb!JH

BeKI )ten den heer DunIlg te roacDtlg ... het
paar oud .. 0>& .. 11 te verkoopen vour £:!5 eo dat
h I eell pur jO"ge ezel. zal koop"o teo gebruike
van dell raad eo dat de ..,.,..etanB voor deaelve
zal betale"

Op appllcat.te vao oieo heer Wolfaardt werd
al~emeeo be.uoteo belO 3 mllAOden verlof van
af"MIgbeld toe te BlaaO

Be8lol~o &t de heer DOrlng In de pluu
'"n den beer Wolfaardt zlIl ageeren op de
(Ju leb .. rg cumrul ... l~ gedurend .. de af .. er.g
bell \.11 ""'t.lgeooemde

li-ttleLen kCODlAgeVlllg ID de ITifUH' Il! ",ntlJ
(I ';U tt, , 111 d ..o Ildeo Maart 189!i bt;lumd "tel
leode dat de raad ,oornemen. I. heden ... lOU

belast.llg !<l b~tf ..o
\ oorge'leld door de lleeren KI pper f vao

Z II \ HarmOnIe I eeoe belastwg '.11 J-d In bet
i (p te leggen VOilr h"t JaaT 1>l~H eeu derde
daarvaD tu worden he.!.6ed WUI hoof l ... gell uo
twee derut!u aan ta.kwegen en voor andere
doelclOden (,ezegde bel ... tlng betaalbaar te
wezen aan het kar.toor nn den a.fdedlllg.ra.:>d
op d ..o I'ten JUIl I" IM

\ 0 )[·g".I .. ld duor de beereo Joubert" ol
fo.:udt ,I. een amendemeot eeoe b..lasttng vau
Id In I et i te b"ffen voor het Jaar lWl8

\ 0 < iI.t amenderneut de heereo Jooben
" ,I f ,ar 11 ~u W"ssel. eo voor bet oor-pron
kei J k \ ~>r.Ld de Iwerw" Klopper Vunllg
li L "all Z I F J v.. u Lo II (IL.r nOllw) eu de
voorz tkr lat iUá aaoet!nomeo w~rd

\ KlrgeKteld d(}<lr d.. beeren li ( vau lUl
DurlOg ht!t ~alarl8 "'an duo tle{:r~taru~ t!ll t~
8tLUrIl'r te vt!rmt.>t!rdcnm 'fllD £11) tot .i~.%O per
Jaar va.n a.f dt!u ~ersh:n dt:rer -u.angenomen

11...1 )te. op ,oo .. tel W.lflurdl Klopper
bt;t t; t.mE;l!'1 vali d~n ontvan~~r \"lUl bclaatlogen
te }[unt"~u ien heerG P van Z II te verweer
deroo 'an i.!" toL iJ() J>"rjtlaI ,.u a.fden
eersten d~ler

... f \

H A \

\'a [] q cr f't::n t" ander hela IgT kt
tJe ~et'pr >k('n n i~ l" )()rJSTttcr lw ann lt

beLh"n vour Z GC IewaDIe letrlm;; ,lo. t h
vQrpdenng met ""n !iepaot WOOrdje

H L re Pu,."
:-"";...,r.an.,

Afdeelingsraad Caledon.
VER. \01 R[~G (.EHOt:DEl'\ OP _ lf Er

1898

fegonwoordlg de beereo H J vaD Breda
(; C "n R \( t ID deu .toel) W HutcblD.llOn P
V de W" li J Hnman, P V ..au der BIJl en
P H ......art

\ J Jr m~t (je gewone vernchtIngen een aan
... n~ gemaakt werd bej)&&ld~ de voonltt.,.de
aand 1 bt op jen ledtgeo .etel tt,. onlallg8 zoo
een Jl IJ kleed door het ODd~te hd d ... raad dao
beer J H ~ Kier" Yl ..n. dood je raad ai. een
hcbaam zeer ootreurdo

ne"loten .,en bnef VaD deelnemJOg te nchten
a.m de ",..duwe de. o~erledenen baar bekeod
lD:1keude met b.. t diepe medeg .. vo..l van d..zen
raad m .. t hare zware beproeVIng en haar ook
bekend te makeo d"t eeo bnef ontvangen Wa.&
\"aU den afdeellDgaraad van Bredaadorp lObou
dcnde aene r","olutle gepueeerd door dleo raad
I""dwezen te keooen ge"eode over het ..erb ...
gel",len door d8Etln raad door bet over! Jdeo
van het .eer geachte lid

De notule u der laat. te veopdenng gelezen
ell btJkrncbtl~d

Da IOtCretar ... rapporteerde dat h I '0 zake de
bondenbeh ... tllJg tinaal keool8 gegeven bad aan
de partllen v r de 1l1trelklOg der dagv......tiogen

(, ,ed,(el<enrd
Bnef gelezen vao den heer Paul NeethlIng

gedateerd IH "pnl IA~~ betrekkelIjk deo w"nk
aan hem tIegeven 10 een bnef '"U dezeo raad In

zake ,eldkornet "eethhog .lJk Zwartnvler
hem "..lende t., hedanklDg al. veldkornet mei
d.."de dat b I geeoe obJootle bad te bedankell
maar h I ... Ide de edeo .eteo .aarom daar hll
eerst g.,vr.mgd werd de Jl'OSltle aan te nemeo

Bes oten eeD brief te !lChnlveo aan deo .""re
tllTtti V:Ul he. wetaJepartemellt dat met bet oog
elOp dat ,je raad reeds per r'80lul:le gep-..d
op "" le vergadenog lfeoowlen..,p_Q_ deA 2deo
\pnl 18 JK den beer NeethlIDj{ eene gelegeo
beId gege'eo beeft qm te bediwuo en ~l!ti,l
gefeIld beeft zoU,,!! te doeo de reg
vrnagd worde bern af te zetteo ala v
voor WIJk Swanrlv",r eo tenelfder
veel t de ma I "an de a;llllltelhng vao,- ,fett~"'bI....
Jacobn. rnb InDelI v.ljoeD van MiddelplaatW'aJ,.
v~ldkernct "uor Wllk ,..•• rtn Vler 10 plaats flin
dun beer:>; eethhog'

B","oten een hnef aan de regeer!Og te nc1J
ten vrageode om ant.oord op een br",f r~
&teerd 12 .1pnl 18~8 daar de Rtandaarit bank
begeeng 1" antontelt te hebl",n voor ile
overtrol<ken rekpDlog en dat de ledeo geneigd
a In dezelfde belastrng 'lp te leggen al. laatste
Jaar welke w... enl'lk eeoe booger heJa..bng '..
dao gew onl Ik waardoor do overtr kien re
ken mg meer dail gedekt uu worden •
&...Iot"n d lt de """retans aan li d, veldkOl"

ot:tten zal llChr I"ell tO deze afdeebDI( ben...-er
We keml., &lIe boeren bekend te mal<en nlD~
hnnne re'p"kll"ve ..eldl.:ornetllCbappen dat bet
bealutRn IS ver, ift te plaat.eo voo <Ic V\lrmellDg
Vl I m'{edu rten op den 18de~ en Jjl.teo d,,_
en dat bet '"r~lft lo elk gev ..1 woel opgenomen
w mien na dne dagen

H"t maandelukach rap""r, vau deo wegm-
,pel<teur geleteo GenotuleerJ

lie..loteo den tMpekte .. r te machtIgoo meer
wurklieden te hureo .. anneer Ooodl;!' ~o te
tam nnar de rep:l.nltl~ van "E"~en

BOft oten de 90lgeode reke, .ngen te betalen
L hn. \yr... _I 1410 W \. RIchard .I: Zon.n
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... bred op I \fel 1~tli Ik bel, elk, rNleo m
d:mkbaar k 'JlU voor 1 I"menl.!< toD. la hel
m'l van Jo,,J ~"rgLfr en mllaen ... gen... M •
geul,.."" ala 'Volgt Ze. l:u-e~ gel",!en ""'" Ir
te Dr} Cr""k "'melt.- \\ erken "'crkt~ werd I<
gelood Jl( oals ZIJ het noemc," D t ~I", ",I.

dne malen fk ..... Letr ZIek en kroal !,..,zOOil<en
en mediCIlo van deo dokter maar all.,. Lever
g~f!\ MUD ,,. .)UW dlC 't"3St D ( lement!! Lt me
gehoft noo mIl ~ene prodB"mln~ Le Joe.
en de uitslag wa...~ b )lUl OD.gt ioofbaa.r want na
een behoorlij" gel rUIk ..an he e~celltnl rern.
ole "M k ZOO gPE )od al~ JOl cll tel n ~ nlt:t
weer le ult1Verlunj( '"1ll het I.,J ,I rol.!
W.,.,r t.. "n II< te \tann.a Hrll IHrJru, ba I k.,..n

I I.. ", han I cap

"",,",r le .£6OU
mt vaDg~n -

UOQv(.'rnt; 1 .. heun hAD ~

tcbtc n • V&rUl!,.

lt l1\\al il Jester
~1<11. li"". Moonlol terao.. it I,
YUj(cnt I.ady WtlJtl n,""'n

Ek~ tr c han I ,al w:tar I
A..f te ont an,."tD _

LawrIe. \rj1e, t
Jen'" ol; , urti, H,,""h ru
Ciaikc , Antaj!Ou SI

lomet F reTUr nt;!r
Leeu. R peal

TTI chlO.on rapp'>Tl"erdedat L ..,
1 uven a.anbreuJ.:f-'ll p den .....~ tus-

, ; plaatl! en R),ce bo ..<te Itet lx-drag

....otn Il van d" 7 hlte- vergadering YaD deo
gsraad van Phillpt'to ... n gehouden deo
eI J>l!J"
e. led"ll l.egenwoordilr be bal ve de beer P
Tolt di" met ochriftd"lte kenlll',e ..wg
wae

u:t.,a gelezen goeciplreord ltD ge .... kead.
~trekking tot dooa H~tluaaI weg aeid.

dat de he. W SIDl~ _ YUI de
MC 1*1 b.tId .. r.pu'OIaa.

... - r ~ kAn n e lPlppn Je ZPf>!
t'lprt r II1tr JO'lr w ".~ n I Igf'r.aaD "an Jr
Tl! bles '1 <.:11'C:m rI i\prr~"'T '1 (JP f"'I""'1'. tft stellen
lJ ,., ."kpr lpn l~ rltt l' T r bl"" 'I ~r"""a het
be~t~ 111 <an 2nede wen dal z'l et'nlgedmzendeu
po oden ~te<l,.., In ~~t adverteeren ..aD ~hl
m~n""'" <an hun r".loct ons lIldien rm z'eo
W11t uf \ ~"",n.~ (l h"~:llt en ZIJ Ik een goed "rIlkei
• al. m"U Vil< nt""ft heb""ft men slechta een
nr f1m:trl t r ltnO a.~n de k.nt-oren !i K""
utelJiltra..a.t '\: u');,st.., ..t! en mpn Z.aJ tn hehCW' Tinken
t ~ "'''''1 ("Tatl!' ~n nl mr:t P.t"n fl"3al kleIn ~on
.te"',Ii.kJ" .... n dr T hbte. '.-<Xl<lOIl anl"a.n'l1eD
voldoende nm ~en~" 1: >ede ontbi,tk PJ'" YaO
de ... ults&eloeode ollthqtdrank te make" 0 er
UI Ilecht.a IIOIl een k(f,me uaw: welke ik vageten
h.b te Oa..Dleo .. n dat III wanneer g'l ochruk
moet gl1 deo naam noemeu Y1U1 Ou La:Jd alo ...
waarborg "1UI goed. tl'mJw Waarlijk twee ~
ir.Qpj .. vlm dr Tibbles VI __ aun apotkoop
t.t- de bie '0IIII MIl~clue_mp
~ ......... _ ... ~{~)e
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