
I IL (lP evn
J;" ,j "I' een zeer OOSIe>elllJ__

I ...:"\ ..11kn over de
..' ril.,,' wailrva.n zij

~ --(t' . 'flrJ')a.ak van die y .... ~.
f:lk" de Jon.:"te

,.:"!\_ t: har-e 8t6rbte
et' L,·[ .:-~dr~ "'an ds. :". J.

h, I~I III t vervolg geene
, ~ '., za] worden verleend

!." I>vlld ""riaat <.I es te veil ....
t ; "r, h'"fl>t al. het in de 1IIQ1
, \ Hl uutlt:rzoek 181 heID daCleJijk
. t·· ...chrilppt'n.

,j ,j 'c.,., I'UI HEIP'ER

~
Il ,\ Y

-, ,~",j"nllg gehouden te V~
. J J JIJ Pe"l" op Dondomiai.

, """tter de heer J V
, i, "'._ "I"ode en het d~l bi::::
, w, :d,,, de hu .. boudeJjike,..
: ""'rd 1""lutellop'uo ....teIYaQ_
'.: ,I." cle ze 1V~ nagelien eo

I ;•.." -e rnd .ls comlftiaoie ...
·"·'."'.·IJ (' \'''"ter, J.JootIte:"

', r u ,.""clf.!"n heer werd '-lo
v Hl !., 'I)'¥II c! de !llgemoone als dl

- I r "~t rl rt uo t uleerun In eeQ. boek.
, I, rt ""luttl:"1 'Aerdcntoe.TOn....._

l.vvr J .Ju\J~tl' --IV""

, 'I ":~;Il"'_ '". Yt:rgad~nng keut
" ... 1:~:!' I", lt.' van deu P08tua ....

, Il~ !_I.1!ldt:!W1IZC van hetdJa,.
! ...tI!l:l....burg in bet noari.

!: i," ""!,d,,,,[I Igchuul buiten de
- '..: ,1,·!Jt dell,! vergaduringbe&
_.,. '.'rr;h:l.''_'rJe vcrgadt)riDg te

~..,'" . l"'~'.ll -i'Jrtc'f.)rt;Il(j~ in bet
, .: .... tJI'rrU:lll Uit te n()Q(iige,

:(" :lllmlllt:ere!) voor de
-' -. r,T _' '-:1 verz'Jekl bet dit-

o ~:-.i.llIlheld lHr..a.ke de ge..
:: ;.~r'l~ re trek-ken &en

I' . '\"' 'rdt-r.l":!. (;esecoa·
jj ,'i 'I,'!" \\;lJt.

·;-~t·t k t ruit" dezen hare
nt ve r Jc ulllahngea

"tll\lnClaal bestuur
.. uw t ·Idl hr.t het rapport

'. I, ' ... ,1, het :;e""hokte 'lit'

I • ~" (•

11Jt.'U we organIAatit
.'" \ t' ,TWJ ,en uudergaq
I,-lr: \'11 noopt dat alle

'~_l:. : ".. l.~-rjl \ aarwel ..u.llea

i - ,,·i.tns-rnke h.-
I r r tt vr k~lankt te

. ":IIl~. ,loot bU de
. r, ; .1 ",r..!)'::"

II I. PLl':..;~r~.
Sec re tuis.

'G ELO 0 D."

",I i;'.\ 1\1'.\' liT
-., ":!f.'\ \1c:!lWf.r:-.-

, I I. \' \'," lH.DEEL.

-- ~ I, f· ;,' II • \' f'; tt
, , I Jl' f- \·T ....'1'11\ I(

i \1 Ifl\(; ',f .. \[)n~EERD.
C -I. 1'.'" \" I I.'" 'FlI.\.-\R

I" , ',1/' ''\11 .\J.~ IlVIT.

: I, 1:1:1:1 11I"\II'~,,\,

Ik I ..... , c!keredenom
, , ,"Uh nl- tuoa' uat hul

_',r', 1:J!I,Jt-II.Lll ~en~. )IUD
/, ~ j ~[, I, ;.,'t'ltdt:n. toen ii:

..... ' :t \\-·:rk· II wt.'rkte, werd Ik
. -/ ,I,.:. ~I"~ln"II {)lt gebeurd*,

c, k . , k rec'g lxoz""l<en
'l"";:l'r ;!uar aJltrl tevcr·

,t ...~ l~l t lt'mcntK tonic
, ;,:-",·fIH.:IIlJU~ tt.! d~rl

!unf!Jaar, want la

, t' \1 ,-Ill.'nt~ reme·
l,~ ~~J IIt;h IIIJg ni~t
;,' ~,:,'!IJIJdt.:rvomfeo.

,lj 'I w,'rktt·. had ik et:n
t,l.l Ik 'W't:r],jJI...' mIj

,_', .. "rj,1 t lenh;ut:' tvmf,
;...t. r'·;:H;dJI..' te lijn,

. ''''', / ::"I"ltdh~lI.i. en ~f·
..: ,)1JIJrtt; Vt'r~;hcl·

\ ~d Ik 1111'[ aiLJl~e·
" .:' j"~t;l!ht_;ldltJ tJaat

( 'iL, I.t ... hJ[))C te !iprc-

!, ; ~H; ']' lj, J.\II,":!tlX

. l: ,\·".."h!le{ VilI! de
_\[.I'!r:.J IIt'cfL men
:]' ·';('f 1:t,;U ~tler In

l·d~,•.lt "p Je munHl

-, ;1>':1 ,·t'!} ,difallC. eO
~, ',1 .....I' \, ,ld"tJoJl.' nLII

. ;...'.... ]"'1 ,,; hf,'t wa.nne.
," '.. i 'A ::;,l:I!~ ttl hreogen.

.... , .:./1"; I.eo plaat:oi he»-
. k ': "';'i'dt'rt .~I J jaren

... .11"'1 ·...',,~I Illct ver·
I: 'I.':':. Jr"rllloerden zich
, , ',..!. k,· ...t!'l,d III p.:.;n had

.., . 'Ji :':liIl f'iz.arro t'n
'. """']rt dell to~,~hou·

. / ..;,. -i"t:n fllz~n. Het
.i, l.I.: n'rtlalen w@Jk~

''"'I I, 'p\"'r ,0 dt' ho0W'te
! lt t. 1:1 ;': t \'\)'_)rultJlcbt

"t, .. pI.JZ!i detor,)!i"
-LI" i,:,k EIodtilllk
1..lr 1)[11:1t.:1l gele;d.

," "'.l/I:.dl ~lnlto&!Ulp-

\., L:; ·,rJ 1,'(l()r~l1de
! I' , flr'ldll le heel

I lJ ,.li \'Ot rei d\! poort
• t" ,i. ,Jt' trt·r;:lllinr:en.
" i i .. " ""nndo bil or
,,\ I"~ I:'" ""ll tda~tlCk:c

\ 1.:\ ,,''1 dddlUlrl
\, r" "k llU.':lr !TI'~

",l - ;, :1 :lldnlk op den
/ ..: :"" . t.:ljm;~d t~f"'ilulk~

"~ i.t·p tO'~[1 n.:laf daD
" (' .• :J.': ,_I" "r._!f)a. Een

, :''':' i,lt"n ,,..,)1: dese
... i' ,;, ,,[dil/lt 11-"', terwui

, ·'i.;:,~):,-n tegon de
, .\ (,if"'JI~,r \'lAro unlVf'r

,",' I ["-I'lt_. ,I,· ~r·')Hk kilILIp
\. [·...,llr:kkdl)k trotll

.:_ '.: "Il lie v IUt he
; ,: f ...'\I1._' \' Il 'lOtJlWf1li

Jl : ;."I'!kk. t·t'U wt:J·
j .\ I.lr1,,: dl' t,hhJlt

,,', .. !.jr;. I,',,,'rtdllrl'nd ....en
',,~~ h""n'n pod.' ,,(I~.~

,;, I /: 1 :t.j li ,Jt~ "tier ~,~ru
i,t' .... ·"(t·n had tl)o~'

" : r'!i; .1' .. 1,)\,,\·rWlllCa.a,f

,1. 1[1 tJ. 4 verlIet wr-erp

h. Hd.-il ,'t ra.cht~Jljk ~let
"~,, \,1:t'.jP' taa.k e('htef
,,1, ! :''-1. ,":J' rl ht'l Ileb Ulet

.Cc:; ''''.'' 1.:1 ti, pro).:ctielO'l IOC
: vPliep~u~dd.

Fabrikallt. , Pon
Zuid ArrIkaaneCbe Depot:;.'traD"....... .,

LoopenB~

Ln:EL 69.-No 8,595.1

~ !!£ SOMERSET
40 Eersteklas Ruin Paarden

OP

}[aandag, 23sten dezer,

Z
,\L bovongemeld getal Paarden

l'llhlll'k worden verkocht te
Klapznut.. S~t.lon,

\\;(;'I'lmder eenige egale paren zijn;
g~"<'t, sterk, in goede conditie en
""",'Llkt voor dadelijk gebruik, Ook
~ip .-r eenige Basuto Ponies. Zij
,1",,j"l1 opgebracht door don Heer
J 1\ IL\.\l\DL\.N.

A.. B. de Villiers & Co., A1s~ers.

ss: ~
24 Eersteklas

Jonge Paarden,
OP

)1aa ndag, 2asten dezer,

ZAL gt'meld getal Paarden publiek
worden verkocht te
Klapmut.s St.at.lon,

'\\·;I.•ronder egale paren zijn van 3
t';) ·f jaren 0\111, in goede conditie,
allen t"d W wijs, geteeld uit de voor-
naU!:Io'te stoeterijen aan de Storm-
bt'r;:l·II.

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

j';lurl, 1~ ~ll'i, 1898.

~ ~

~OEersteklas Ruin Paarden
6 do. do. lerries

OP

WOENSDAG, den J8den dezer,

ZAl. gemelli getal Paarden
pil.liek worden verkocht te
KLAPMUTS STATION.

Ond~r ,le Paarden zijn er 12 van
1" bndl'Il hoogt meest allen paren.
Zij I' :tUl'Il gl'dres,werd, in goede
cu:.,ilt:t· OIl ge,;chikt voor dadelijk
gt·I<rUlk.. Let op den naam, door
Wll'IIzij ingekocht zijn.

J. :t-;. B.AUE~[EE::-;TER.
A. B. De Villiers & Co., .Afslagers

-4-
Pra~'lltiO'eBou,v-erven Koloniale Weeskamer en TrustMaatschappij

~ .

P""", 1~ ::\f. i, I ~[h.

WELLINGTON.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

IN MAIN STRAAT.

(lp \\ IIl'Ili'11IIg', den l8den dezer,
.~ \l' 'i:,;r;;.;s I'HECIEH TE~ 10eRE,

Z:\1. d, oodergetcokende publiek
doeo verkoop<J_n bovenstaande

4BOUW.ERVEN, waarvan één
h'n ],UI k Erf is, gelegen op:den
b'lk V'lO Main en Murray Straten.
Di' , ldt·rgl'tt'ekende heeft vele aan-
zo, kl Il L:~'!:adom ze uit de hand te
Irrk()o;;eu, doch 'wil nu door de,ze
Yt'rklJopi 19 dn gelegenheid aan
a;icn !.;l'\(·ll om in het bezit te komen
',.n ":l'ftJ nrkiezelijke stuk.ken
~:-' n.d~, Jaar zulks nog de eenige
Killi.' I' (J111h'rond te verkrijgen langs
llt \C."JI I"lam"tl' Handels-straat.

T,,:, l.lkl·rtijd z\lllen verkocht
111<1,,1.:11 :.\1 \·t'tkVarkens.

II" \'(TkooIJlllg' vindt plaats op
'il' 1-:1'\':1 III \laiu ~traat.

J. J. MALAN, Ju.

'I. L. ~'IITII & Co., Af8lagers.

Aardappel ~I()eren !
(IIll t;<ldelijk te planten.

Jl,. " ':.] ilitgezochte Engelsch-
gekweekto

MAGNUM BONUM,"
I . ki'kIl "all ï~lbs. elk.

11,.' ;~II'd;lppelen zijn van de
',"" "·'.·.I:!l"lt en breno·pn voor-

l' , 0-
00. ,1);,.' Ol)",lt-n voort.

(i. :'\IA Y & Co.•
30, Kasteel Straat.

YAN D, SPU\ IMIELIAN &: Co.,.
\ "Ild Il ,\f~lllgel'~ en Agenteó.

Tt!. .H. Jlal me,;b1l ry en
" UNI·TY.·'

,

i

Een Diamant-Mijn in de larkt.
k
30 Eerste HIERBIJ geechiedt

in termen van Akte
van 1889, dat op eene V'ergaderiDg;,
van den Afdeelingsraad van Ro))ert,.
son, behoorlijk bepaald. en=::.:
op den lOden deser, eene .r

van drie-aohtsten (i) Pennie in het
Pond sterling gelegd ~erd op aUe ".
bela8tba.re Eigendom ID deze M. . .
deel ing daaraan ondtlrWo~n, waar-
van een-derde van seodanige belut- .
ing voor Hoofdweg, en twee-d(jtden
aan Ta-kweg doeleinden besteed zal
worden; en dat genoemde belasting
vervalt en betaalbaar wordt ten
kantore van den Secretaris op den
Isten dag van Juti, 1898.

Op last des Raads,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Robertson, 11 Mei, 1898.

.J!L
Ezels;TENDBBS

het bouwen ~ ad~d.itii,ont~
aooommodatie aan 1¥rt Oude Somer·
set Hospitaal, Kaap$t&d.

Teekeningen, BPeoïfikatiën en
Kontrakts-oonditiën! kunnen gezien
en verd ..re informatie ver~n
worden ten wiore :van den onder-
geteebnde. ,.'

Tenders dtiidelijk: gemerkt lt Ten-
ders voor toevoeginr.n· aan 't Oude
Somerset Hospitaal.' anllen worden
ontvangen door den Controleur en
Auditeur.Generaal, Kaapstad, tot op
den middag Tall Woeosdag, '18 MeI,
1898.

Tenderaara moeten ..... -nakoming
van het> 'Kontrakt, tWee bevredi-
gende Borgen da'l~telien, en aoo-
danige Borgen moeten den Tender
onderteekenen .

De laagIte of eenige 'Fender zal
Diet noodzakelijk worden aange-
nomen.

• J_ ....,...

Op Woensdag,Bel~ngrijke en Uitgebreide Verkooping
VAN ". ZUL~Nv!:v:rm:t;::~p~tek.worden v~kooht uit de vendu-

.. Btl[a,I':aw1~_b+-~.
Zij zijn in goede conditie, .in de aEd.f8ling Hope Town geteeld en Ultge-
zocht, en geschikt voor dadelijk gebrtUk.
Le. op den D._lID IDIR. J. BRINK. .

J. ·W. MOORREES JUJl., & Co., Afslagers.
Malmesbury, 6 Meti, 1898.

11 BUITENGEWONE WAARDEVOLLE PlAATSEN
. EN

37 GROOTB BRVBN.

- -------- ----------
DE hesren gebroeders BUDA, op het punt zijnde Somerset West te
. verlaten, hebben besloten hun Prachtig Eigendom gelegen
1D de Environs van Somerset West aan de '" Main Road," en bekend als
de "Oude Pastorie I' te verdeeIen in verscheidene Kleine Plaatsen en
Erven, en hebben gevolgelijk de Ondergeteekenden gelast deselve
publiek te verkoepen up de plaats zelve, op

. ,

Kaapsche Gouvernements ~pOQrwegen.

PlJ.lJLIEJ:E VAKANTIE.DAGEN.
, . . .. " ,.., i.

MEI lOden, 24sten, en BOsten. 18lJB. DiYisional ConneD or RobertsoD.
Doadenag, deo 26steo dezer (Mei, 1898). H. s. GREA. VES,

Architect
Departement voor Publieke W erk&~

Caledon. Plein, Kiu1pstad,
27 April, 1898.

VAN af den l8den tot den 30Iten MBI incluis, zullen Enkele en Familie Asse8sment of a Road .Rate.
Excursion K&al'\lea worden nitgereilct tU8IM;hen' alle Staties op de

Ksapsche, Vrijstaataehe en Indwe Lijnen (behalve plaatMelijke inIIchrijvi~n op de NOTICE is hereby given in terma
Wijnberg en 8imoDll8tad lijn~) volgens de gewone termen.: I of Act No. KI of 1889, 'thatop dan Bechnanaland 8 rweg zullen Eerste, Tweede, en Derde Klaa_e &etaill' .....
Kaartjes worden uitgereikt ~gellien van af~tand) tegen de. ge1r0ne enkele reuHrosten, at a meeting of the Divisionsl Ooun-
en op den Nederlandechen !'Ipoorweg zullen Kaartjes ¥gen verminderde prijzen cil of Robertson, duly oonvened and
worden ui~ereikt, tUll&ChenMidden Vaal Rivier Brug ~,de voornaamste Staties der held on the 10th inst., a Rate of
Nederlandac~. Maatachappij. three-eighths of s Penny <id.) in the

DUT:JRTE VAN KAARTJES. Pound sterling wae assessed upon
De heen-reis moet op den dag der uitreiking beginnen, en de terug·reiB moet all rateable property in this Division

voltooid zi)n niet late~ dan ~ JT!~I. 1898.. . . . liable thereto; one-third of such
K~l'" zullen JUet geldig ZIJn In eenige nchtmg pet webliJk8che 8tl1'llte-kl... rate to be devoted to Main Road.

Snel- Treinen, '. . Road
PaBllagiers zullen worden toegelaten de reis aleehts op terugkolWlt te breken. snd two·thll"d8 to Branc~ P~
Voor verdere bijzonderheden zie dl! Publieke Aanplak-biljetten, of doe aanzoek poses; and that the 8aU'Rate will

bij eenig Station. . ! become due and payable at' the
. C. B. ELLIQTT, Algemeene Beltuurder. I office of the Recretary on ~ lat

Kaapstad, 6 Met 1898. day of July, 1898.

ONS PARLEMENT, 1898. BYO~er;.f:~~;::~. ~.

1. De Woonp1aats, schoon gelegen onder faaie Eikeboomen, be-
vattende een groot luchtig Woonhuis, voorzien van alle gemakken,
met Stallen, Wa.genhuis, Wijn-kelder, enz.; is beplant met eeu groot
aantal Wijn-stokken en Vrucht-boomen, is good voorzien van Water
en omtrent 86 morgen groot.

II. Zeker Stuk Grond (gemerkt No. lop Plan) circa 14 morgen
groot, waarop ook een Kalk-branderij met goed succes wordt gedre-
ven, en eene jaarlijksohe huur opbrengende van £150.

Ill. Zeker Stuk Grond (gemerkt No. 2 op Plan) circa 79 morgen
groot, zeer geschikt voor een Melkerij.

IV. Zeker Stuk Grond (gemerkt No. 3 op Plan) circa 76 morgen
groot, en grenzende aan No. 2. .

V. Lot No. 4. liggende om en grenzende aan het St&ti.aDr,~ 'i'5
morgen groot;

Vl. Lot No. 5, circa 49 morgen groot, is beplant met wijnstokken en
ee.n denne-bosch, en heeft ook een Verseh-water bron. . '

VII. Lot No. 6, circa 22 morgen, beplant met denneboomen, en zeer
geschikt voor zaai-landen, enz.

VITI. Lot No. 7, circa 6 morgen groot, grenzende aan No. 6.
IX. Lol No. 10, circa 26 morgen groot, met een Cottage, waardoor ook

een tak vau de Lourens Rivier vloeit.
X. Lollen 11en 12. circa 41 en 27 morgen groot, elk, met Cottages,

waardoor ook even als No. 10 een tak van de Lourens Rivier door
vloeit.

XI. 37 Groote Erven, 100 x 350 ft. grenzende aan den weg leidende
baar de Somerset West Statie. Deze erven zijn allen zeer kostbaar
wegens derzelver ligging.

XII. Eindelijk-Kostbare Losse Goederen, bestaande uit :-
7 Extra Stukvaten. 9 do. Kuipen, 1 Iprachtige Brandewijns Ketel

(bijna nieuw). Ploegen, enz., 1 Stove.
30 mudden Uien.
1 Extra Bicycle, enz., enz.

Verkoop ing te beginnen om 10 ure v.m.

DEPARTEMENT VOOR :PUBLIEKE
WERKEN. '

AAN BOUWMEESTERS.-
TENDERS worde~ gevraaga voor

het op richten ivan een Politie
Kazerne te Clan williluD. .

Teekeningn, Sp~cifikatien en
Kontrakts- Oonditiël1 knnnen wor-
den gezien en verdere informatie
verkregen ten kantore van
den ondergeteekende, en ten' kan-
tore van den Oivielen Commissaris
te Clanwilliam. '

Tenders duidelijk :gemerkt "Ten-
ders voor Politie l{a.zerne, Clan-
william." zullen wqtden ontvaDg~n
door den Controle~· en Auditeur
Generaal, Kaapstad, tot op den
middag van WOENSDAG 8 JUNI,
1898. '

Tenderaars moeten twee bevre-
digende borgen ter behoerlijke ver-
vulling van het Kon~rakt, voorzien,
en .zoodanige borgen moeten den
Tender onderteeke~n.

De laag~ of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GRÉA VES,.
, .Architect.

Departement voor Pnblieke Werken,
Caledon Plein, :
Kaapstad, 5 Mei 11898.

AANGEMOEDIGD door de ondersteuning die onze uitgave van' Div. Council Office,
een Hollandsche "Han.arcl" van de jongste Parlement.-I Robertson, 11th MaJ; 1898. ' ".'

aire Seesie heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke uitgave. ' .
voor de S~sie van 1898 uit te geven; . --';"Ildee' llO""'d RO".A rtsoD. .

De mteekenaren van On. Week:blacl dienen er op, AlU Ow... IIV .
te letten dat de blachijden ..van On. Weekblacl gedurende i
de Sessie in ongebroken volgorde worden aangeuommero, en dat a&Il't I XI!ZERSLIJST.
einde der Sessie een voUed1-ge bladwijzer zal worden Io/egeven, zoodat de: .
bewaardtll'8 van de Parle~entaire nummers van Oft. Week~: )~~~. ..
blacl tegelijk een " ~.D.ard " zullen hebben. '1.. •..._ ~EDE g~hied.t bmJia..,'

Daar de oplaag ~ld moet worden naar het getal der aan- .: geVlUg dat, 1D termen .VUl'
soeken en velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurg~d, doe SectU) "20. Part ill van .;A:kte .No. " .
mn toch dadelijlt aansoek en aende het bedrag voor de bestelling met ~ __ ;~889,. ~ Oop~ van a.
h.et aanzoek . Kle"lijst voor de Bob8rtaon Af,.,

Áall VÁN DE SA-NDTDE VJLLlERS & Co., Beperkt;-~, ::!e":mten.de... ::.'. :o::;tr~.VIA .

KMPST AD. . •. . .• (14) veertien qagen ter i~ tigea .
Geliev6 hu1"nefHmI te mnden de 80m van 8hilltngs, en Jm, zal gtnkend van af den 2"

ci.aanJoorper ..........•.•.• t te zenden, na afloop der Sew, een eumplaar d~ en dat de Voorzitter met
Mn cl ONS P ART,RXlINT, i898," T-viée' Leden behoorlijk daartoe ge-

Gea.d#'6Il8urd aan§ , :.. kozen, een Open Hof. ua ~rmaJl 'fIUl
§ . .. 'Sectie 21 van genoemde Akte, in

·Vul in ..v'lndiell PfW \nin ol '- K.aapatAd,.9 indien per JlOI\ -.erimld· d" . Hofsaal te Robertson houda
tVui in Ir ... of ,_" ot lat oninpruld indien '- Kupalild verJaagd. zal, Op W ~ den lSden. JUDi, .

( .-vul in vollen DIAII1 eo 1IIret. 1898, om 10 uur ID den VOOI'Dllddag,
om te overwegen de a&nJJOeUB 'fIUl
pel'8Onen te worden ingeeclpoeven,
of de objecties tegen geDOemde
Lijst, of,. om eenige weg~ jD.
te v~.-' I

, 'Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

SecretariJ, .
.A.fdeelinRaraad Kantoor,

Roberteon,
14 Mei, 1898.

P_ J. BOSMAN &. ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, Mei, 1898.

N.B.-Alle informatie en plannen van het eigendom kunnen hij de
Ondergeteekenden worden bekomen •

AFDEELIKGSRAU CALVIIU!.

Sluiting en ~erlegging
van ~eg. LANDBOUWERS.

APPLIKA TIE gemaakt zijnde
door den heer E. NEL van

"Grasberg," Wijk; Noord Onder
Bokkeveld, in de 'Afdeellng van
Calvinia, en door I,Uidere Boeren,
Landeigenaars van het Bokkeveld in
de .A.fdeeling CalvUrla No. I, om
zekeren Weg, hieronder ala (A)
aangemerkt, ala eene verlegging
van genoemden weg:.w verklaren:

Geschiedt hiermede Kennisge-
ving dat de .A.f~lingBraad van
Calvinia van voornetnen is aanzoek
bij Zijne Excellentie der Gouver-
neur te doen, in tenaen van Sectie
No. 152, Akte 40 v'-'ti89, oDf"t!Mi.
vol~Emden weg als sru0ten te laten
proklameeren : ;

(A) De Weg le~ende van af
WiHems Rivier naar Grasberg, van
af de zuidel,ijke zijde van de Gras-
be~ Rivi€r alwaarIde nieuwe weg
begmt, door het kamp, tot waar de
nieu we weg er in loopt. .

En in termen van Sectie. 149,
.Akte 40 van 1889 de v~Jde ver-
legging: te laten 1 p .~ren,
nameliJk: , . ..

(B) De Weg lei4ende van Wil-
lemsrivier naar Graaberg, van af de
zuidelijke zijde van; de Gras.berg's
Rivier waar de oude weg uitdraait
door het ~p loOpende, voorbij
het kamp aan de ooatelijke zijde Wt·
waar ~,br den ouden weg op de
noordelijke zijde loopt.

Eenige objecties f,egen de aluiting
en ver~g'Van genoemde wegen
moeten In geschri~ bij den onder-
geteekende worderi gelaten binnen
drie .maan4eD van ad 1 )(111898.

I op 4iat, ......
N, 8, LOUW,
.. ~ret.a.riB.

Publieke Verkooping te Stellenbosch
VAN

Poole's Privaat Logie~ Huis,
Grond nabij het Spoorweg••tation,

EN ~-

12 Aandeeien in de Stellenbosch Distrikts Bank.

Die Landbouw Gereedschappen en Machini.
rie behoeven, behooren den ~rooten en

wel- ..uitgezocbteu Voorraad van de 'onder-
geteekenden te inspekteeren, waaronder zijn,

Ransome's Howard's,
EN DlYIaloDal COOCIl Or Rtbertson.

Amerikaansche Ploegen, Eggen, .~and VO~' R?LL. .

Rolblmêii;" Koofiïlóléns, -rn ~:1i~of~a;r"2'
• • terni8 of Section 20 Part ID of ActSnIjders enz., enz. No. 40 of 1889, lie at the. office of

. , the UnderaigDed for a period of(14)
fourteen days, reckoned from the
26th instant, for inspect.ion, and
that. the Chairman and Two Mem •
bers dulyelected for that purpose
will, in terms of Section 21 of said
Act, hold an Open Court in the
Court Room at RoberbJon, on Wed-
neaday, the 15th day of June, 1898,
at 10 o'clock in tbe forenoon, to
consider Claims of Pel'IOU ~ h ... in-
aerted in, or objectioDa to the ,\aid
Roll, or supply any omia:.iona
therein.

By order of the Conncil,
G. W. BORCHERDS,

8ecreta1'y •

VRIJDAG~ 20STEN DEZER,
Zal worden verkocht, ~op de plaats,

Voor rekening YID den InsolYenten Boedel YU BUlJ Chutes Pools.
nAT Kostbaar Eigendom te Stellenbosch, belfend-a18Pool.·. ~v:-- •
IJ Lo"le.h ui. in Kerkstraat, tegenover de B1oem~of SCmluane, be-
stoande uit een Dubbel· Venlieping Huis, onlangs terdege h.erDleuwd. Het heeft
heneden 10 Kamers; Groote Eetkamer, Lobby, Bed-kamer, DI'peru! en Keuken, met
water aangelegd, ". . . d Ka E" k

Op Zolder zijn er ~ Luchtige Slaapkame.rs, 2 ~Ien en mers. r ZIJn ~
de gewone HuitAlnkanwren, Groote Stallen, _Ultgebreulp Bedekte Poort-gang gebruikt
als Wagenhuis, Ruime Tuin beplant met U Itgczochte V rueht- en andere Doomen i er
is ook een excellent.e Bloem-tum. .. ..

Bovengenoemd Hui:! i~ als Privaat Logleshwl! voo~ m~r dan 39 Jaren gebruikt
geworden, pn met zorg en behoorlijk~ IIottentie ?p ,bezig~eld ka~ et'n good bestaau
al(laar worden verwezpnlijkt. De ollgeevenaarJe liggrng von het .Elgendom langs ~n
Jer voornaamste Straten maakt het een ecnteklaas standplaats, Diet rJlt'en ale Logtes-
huiB, maar ook voor andere doeleinden.------------------

Op denzelfden dag 7.al worden verkocht, voor rekening van den B()('({el van
wijlen den ht.'erADO!." S,OlëEL HS COLLER, cen ~ •• k~.~.
St.uk GZ"Ond. gemerJ.-t No ..7, Blok. A, nabij het Ste-}l~~h. Spoorweg
·Station. De ligging van dIt Pereeel lil ZoodaDlg, ~.t h.t onmOgllliJk III eeue ~re
Geldbelegging te ontJekk~n, daar dit Perceel bijna het .Iaatste ter verkriJg'IDg
ill deU! bloeiende gebuurte 16.

Ook 12 Stellenbosch Distrikfs Bank Aandeelen.
. Terzelfder tijd zal worden verkocht voor rekeni~ yan den In80lventen Roedel

van wijlen Mej. A....'XA JOU.uiNA HAUPT (ge lonnde Illlers),

2 Stellenbosch Disfrikfs Bank Aandeelen.
Verkooping te beginnen met het Vaate Eigeniom om 10 uur.

G. W. STEYTLER, Secretaris.

OP

Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsohe Kookkachels.

Ba -"aOSS&;Co.
, . Straa' Straat, i ......d.

J. tt SMITH & Co.,
[Jzer,Kooien Timmerhout Magazijnen

KOLONIAALEN AIER,WNSCH WAUIOOT, .
STOOM ZAAGMOLEN ••...,'

Breest~t en R,iebeeb Plein.
Jl'CAA._~"'Q~, ':-

Div. Council Office,
Roherteon,

15th May, 1898.

TB KOOP,
EIN )[OOaN-KOLEN lIGENDOJl,

met.1hchh-le eD Boowmateriul
iD werkende orde. Doe II&I1IOfJkbij

Wlf·KDR, IT
Nationale Bank o.boln'f~
St. Gearp'. ~ Jtupqd.

.I

KoloniaI!! W ceskam~r Gebouwen,
4-, Kerkplein, Kaapetad, .j, Mei, 1898.

PAUL D, CLUVER, Afslager.

•



,..
v • "

Oropfi eD Kl.t:nh .... clel.

(wt lJeC4reerders. Yolledlge Huis leubdeerderLStoom Hnismeubelen Yenaardigen,

Bolieae Kotoniaol-eemaokte Essehenhouten Slaapkamer Set.
£9 : 16 : 0

(!la hierboven goïlluitreerd),

D. 1. &, Co. richten de aandacht op het fei~ dut alle artikelen door hen vervaardigd door de Kaapsehe
Gouvernemenls Spoorweqën worden vervoerd tegen 20 per cent minder dan In. evoerd
HuisrJ.ad. Dil biedt ongetwijfeld groot voordcel !Ul.~ On7.~ velo klanten door het gnnsche land, ~le, doOr
hunne Orders in onze banden te plaatsen deze ~oote vermindering verzekeren, bel.al ve verz~kerd te ElJndat lIiJ

HUISRAAD
"] ... '-'5.'

-~~... v •

GOED EN VERTROUWBAAR
GDL\.AK'f VAN

Uitgedroogd in de Kolonie, . :'-'

Hout Goed
. Koepen tl'~f'n lag\'l'l'll prij7.C'd:ll1 irL!CHJ,'rd,! ;\ rtikolcn van Inferieure kwaliteit. O. I. en Co., besit&en ... D

enorm V ourta, u I TaplJttD,Linole:iillS, Ecd~tedcn. Beddegoed, Behlngseltll, Porcelein en Glas,I&ar, EH:troplut el BliJ.Ilnaru.
Gudlll"trcer.l Cutulotrus en Prijslijst g-epost vrij op aau vraag.

Verloonkamers : Lanqernarkt Straat. Fabriekt)dn Pakhuis: Barrack en Boom Stralen.
~a,a,ps-t;ft,d.

DONKEYS TE KOOP. ._
PAARDEN! PAARDEN!!

WIJ hebben nog Vijftien van onze beroem-
de DONKEYS over, die te welbekend Publl'e'ke Verkoopl'ng

zijn om eenige beschrijving te behoeven. Van. ,
wege den oorlog in Amerika kunnen wij geene ~ TEN DORPE

~erdere. importaties doen, dus mag deze .~e laatste g~legen~~id voor! 0 ALE DON
Jaren zIJn om van dit prachtig ras te verknJgen, dat WIJ verblijd zullen . ) ,
.. W -01-zJJn te orcester te vertoonen.

ZATERDAG 28 Mei, 1898,

Emerson.,Adres: Gebroeders -VAN-

27 Eerateklaa

V]~RKOOPING. i Jonge Ruin Paarden.PUBLTEKE
D£ Omll·rgeteekendc, b~ho~rlijk gl'!u;~t (i,<X?rd~n Civiel~n CommisRaris, .0B ()nderg. l'teekenden, behoor-

. zal< verkoopen ZO~DER RESER\ E, ,oor rekening van de , liJk gelust door de heeren
KolQJualll Rcgl'er)ng, LAmn:IiT ('!l FHA~~ Esn:RllliYSEN,
J)p WOENSDAG 25 MEI a,s. i :LIII1p!l )!uLliek verkoopen ge~oomde

<_ . " , 1'1Iart!"Il, allen llItgl'weht In het
" Om 10 uur v.m. op de l'laatd j)1~trikt ALBANIl:<:, waal' mooie

~ ~"~. " ...a .01£lIO. ~ .... .01£lIO. ... ;.;terke pa.arden te krijgen zijn.
""'" ......- .Jl ......,..&. ., ......, .Jl. :.1~I' Pnarden zijn overal schaarsch, zoo

Gelege bij MALMESBURY, eigenaar de heer, zullen de vrienden wd doen zich te
N ICOL.u.SCIWESER:- 'komeIl1roOr~tcn van bmikbaar vee.

Eene hoeveelheid Heining-draad
Palen onlangs gebruikt voor de

Kampen.
J. W. Moorrees' Jr, . & Co.,

Malmesbury, 14 Mei, 18\18.

-V~;-i- .

en IJ-zeren
Runderpest

A(slagers.

J8!(_ ~
FABRICIUS VERKOOPING.

BETERE WAARDE ONMulJtL1JK.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK,
KEU~ PiTSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN

ONZE WINTERVOORRAAD is aangekomen Kharki, cn
Tweed Pa.k.lren en allerlei Kleederen voor Mannen on' JÓngen,;.

Regelljasoon, Overjassen, "Covert" Baat jes, Winter Pakken, Wollen
Htl d eD O.Dderkloonm, Hoedea en ~tevels voor Mand en Jongens,

Paarden, lerries, Ezels.
Pu bJieke Verkooping

• TE~ DORPE

OALEDON;
-OP-

ZATERDAG. 4 JUNI, 18B8,

THE

loei/rft/'
,... . ~ IC 'WIl"...... _~ ""IIID'" --A-i ~ 30 Eersteilas J~nge Rilln Paarden.
_. • ...... - ....... ~ ..... 4UIICJ """"c:»., 10 do. do. Merries.

• ,Lang~markt-straat en Kerkplein, Kaapstad. 6 do. do.. Esels.
. . N01 A.- \\ lJ hebben slechts een })pzlghulU5 pl.nti,. welke g'_,l('g~n .
ls ID Langf'markt :::itmat en door naar Kcrk ~traat. Wij Zl'lI,II_.:t g(,l'nc ~
reulIger,. lilt om ont-!te vertg-cnwoordlgen. DE Ondergeteekenden, behoor-
1\.. Jr k lijk gelast door dan heer JOHAN
J...Y..J...:l,a) t. gee~r Ornlleining G. FAllBIl'It'S, zullen publiek ver-

koopen bovenstaande eersteklas{,1,\·1~rP.\\~."1·\)I(-.~11'1'Sr (j()" Vee,allenuitgezocbt door den lréer
t - l. RI,,\.. FASIE DE KOCK, S..D. Zoon, in de

E i'~ POR CEL EIN - ~/IAG A ZIJ N, noordelijke gedeelten van den Vrij-
P staat, en daar de vrienden weten

AD DERLEY EN D_,\.RLINGSTRATEN. dn.t Neef Fasie goed bekend is iD den
Vrij:st2:1.t, kunnen zij rekenen op
eersteklas Vee vooral .daar de heer
FAnRIcIrs hem gelast heeft .niets daD
goedge!celJo paarden w brengen.
. Komt dus uilen naar /deze Ven-

ul:tie en ziet voor u;'l'lvoo.

T -::\..'. J 1.

GLAS-

"' :: i'·. (l- . 'IJi-.: li TL,·, '( n:i,·" T"IJ..t:\:·t:k"h [[ Cil alll' EO('I·tl'~1 Aanll'-
.J....-J ',,: r.: ~ '_-' Iq, ht"::'

ZEGT HET VOORT:
ZEGT HET VOOltT II

"YICTOHI1~ \\L\.TEH-\rUITE OIL.-'
150~ VUURPROEF,'

P A'.t=~;TE " FA UCET NOZ.ZU1" EN KANN;EN
!lF, BEbn; OLIE L.~DE MiABKT.· /

JOHA...""'- G. FA.BRICIUS.
Demoers, Moore ei KriJTcl

Afs7ol18rs.
Oaledon, 11 Mei, 1898.

IN

i· ..... ,-"'" ~
. "';,:._"~,~;'~ j,.';.".:~~,~)tL>:;;.·f,:a!ftiil~\.~'~, _ ..... -

~S LAliD, I>INSD.A.G, 17 DI. 1898;

laapscbe GOnJernements SpooI'legen.
GoiJVernemenfs Kenniseeuins. TENDER VOOR KASTOOR OLIE

No. S8?,' 1898; • EN hi d

T DERS worden erme e ge-
Departement voor Landbouw, vraagd voor het voorzien vsn

Kaap de. Goede Hoop, 20,000 Imperiale Gallons Kastoor
• Kaapstad, 5 Mei, 18~8. Olie.

Tanden voor het koopen:van Glycerine. Tender-vorms, kontrakta-condi-
tiën en alle andere bijzonderheden
kunnen worden verkregen aan de
kantoren van de \ tipoorweg .Mag&-
zijnen te Kaapstad, Port Elizabeth,
en 008t London, en van den Onder-
geteekende.

Verzegelde Tenders, gericht aan
dell Controleur en Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, en buitenop ge-
merkt " Tender voor Kastoor
Olie," zullen worden ontvangen tot
op den middag van Donderdag, 14
Juli, 1898.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

N. SINCLAIR, ,
Hoofd Spoorweg Magazijn-meest.er.

HORLOOlEs..n.orot.peldm,. ·n' .. :S:l.1.imachinr<.
en ander!..! ~"'Jrton ..1f.achl lC-", DraAi Orgd:!

"Tan allerlei AArd, ",'orden door ,Ic n ()nderJl'(~tt_"(·l':L'lHk
)(00 Koelt a18 Dleuw gcrepl:t.l'Cct?1.. \. erder: }'iAnn"
(Klavieren) worden h'\:!'>t(.;mdea gerepareerd, olik
-nieUWd IdankIJ!Jr,Ïl'a ing-ez.ct; tlnrm,)oinms en

1.nndel"t· Instrumenten worilcfl ('r' cu. b('~le wijze jIC·

I
--femf! eD ;!,'rcpaT\"erd, alsmede ~ k QT),,~'~~I :-"aarm
.le ()ndC'~"'CtC('lumde lanj!~ ('0 rliC'f)e" on~er\'~ndiDg ge-

EEN AssisLmt voor de Eerste- h ..d heeft, daar h, I, Orgelist "jlK"'. OlJIlc1b",n orl;\:1

kl P L_ ~ R h ...ln "aardt' houdt,aa ublieM: "chool te ie - I l'1i""wc Pijpen mn ecni,," ..... \liteit boot of
mond. K.K. Sa1ari.s £150. Werk' metaAl. en andere d,'den ,.-,..,..IuD iP'l l ... kl. vall de
_1 .• S' V I T 1~croot~tetot het. klei~8tc. I~le! ~i zor:; ~:~ y, ~lT-
lI':iIW ZIJD tandaarden cm V . e , ....w!o",..:Il·,d; ["JI'''" d'e ,I"c',,,, Ol S"'" I ~elu,J gc,en
],emnnen na de Juli vakantie.. Doe ) w.)rdwn hcrstc:d: c;k ,hug Daar Dj", .. .r,l. .
e- .. '. ; [laar de ,,,,,I"'b'\"Wekcndc .,....·11lt ·!fhcbo.·r:j en

aanzoek: bIJ den ondergeteekende i~Jlldervindin~ >an ..I de bo"eJOgll""_ ndcn ""h ...1
vóór del). lOden Juni . ". I beeft. kan L'j zijne die ....tt:n m 31. -- ..,ker'lc,d tJl

" ,_hth.eiJ waarwl"¥=
P A C &A.ATH . 1', H. DU 'rOlT, Tioetl'ria West.

• '. C~~-:ft !.B.-De bo'I'engenoelllde ~, DOk _ ~ 'rplboaW'eI'
- ~_no, "bIj ciFII~.

'../ .

\ ~lfJJD·'. TeJiloOtstelling
.. ; ,hl;ltJ.,.:J1 ·.1 1'at ;j'l~;

''IJl ENE\ ·'Wijn.;Tél1toonst:e11ing, voor
~ __da.Gonv:emement8·'pttijZeD, zal
1n:JNenJphouden'_: de PUrl,
OP. :W~",:13 Juli, a.s'

PrijSen wordeD' ~~ alle ~rten
Roode, Zoete, en Witte Wllnen,
lOO",el als voor B.nmdewi.jn-~n
.. geboden. . i

',:, .J" ' V~lpn. ijslijsten' e'I).' volle bijz()n-
<",1 ,~~ " doe ~k Wj 'A.. A.

Pe~.\!ret.auii v~ den TUlD-
boU.i~, Departement voor
Landbouw, Kaa~; of bij denh.O.~C, A. de "~rs; Secretaris
·van,· ..lWt Landbouw, .Genootschap,
Paul. : .

InaetirijTingén sluiten op den
laten JUli. I '

•

TENDER'S gem6~kt " Tender
voor het. kcopen van Glyce-

rine " zullen worden ontvangen door
den Controleur en Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, tot o)!l, den midda~
van Maandag, 6 Juni, H~98, voor
het koepen van omtrent drie ton
gewioht van Zuiver Glycezine,
#jnde surplus Runderpest voorraad.
. De Glyoerine is gepalet in kisten
bevattende acht 14 lb. blikken (om-
trent. li galloes elk). Men kun
VOOrde geheele hoeveelheid of voor
eenig gedeelte . ervan tenderen.
Termen: Netto kontant, op af-
levering bij dit departement,

De hoogste of eenige tender niet
noodzakelijk te wordeu aangeuomen.
Ven.lw-e. bijzond6l'heden kunten op
aansoek, worden ~rl(regen bij lien
ondergeteekendo,

CHARLES CURREY, '
Onder-Secretaris voor Landbouw.

Kaap de Goede Hoop

Permaaente BonI 'Genootschap
(BEPERKT).

(eDllsge'iag un Audeelbolders en ADdenn.___ ,,ti

DOOR de Aandeelhouders aan-
ge~ld geworden zijnde om

over de zbken van het Genootschap
te rapporteeren, verzoj:lkcn wij alle
Deponeerders en Loden, zoowel als
Lecners, om hunne Pass Boeken,
Vaste DepositaKwitanties.of BoektlO
voor 'l'erugbetaling, als het geval
mag zijn, voor inspectie te brengen
ten kantore van het Zuid Afri-
kaansche Genootschap op _en na
den ~.2den dezer. Een kwitantie
zal worden gegeven voor alle boeken
en kwitanties aldus overlegd en de
documenten zullcn dfJtl Eigenaars
worden teruggeven ,binnen een
maand van dCt;en da~u~.

G. W. ST~Y'l'LER.
liY. G lBSUN.

6, Ke.rkplein,
Kaupstad, 11 :.\{('i l~.~)K

..·---f-· .-.-.-'-' -

GEEN bevredigende Tellder voor
het maken van den nieronder-

KQ).iT EN KOOPT I vermelden weg ontvangen gewordan
LAIBERT a' FURS JilSTERHUUEJ. zijnde, ge8chiedt hiermede kennis-

Dempersl Moore & K,i~e, geving dat hierdoor opmeuw om.
AfsloRerre .Tenders wordt gevraagd voor het

.J maken van een harden weg van af
Oaledon, 13 Mei, 1898. Klipfontein na.ar Kalabaskraal In

deze Afdeeling.
De weg moet 15 voet breed be-

hoorlijk gevormd, en 12 duim dik
gegruisd in het midden zijn, tot
op 6 duim aan de zijden iafhellen, al-
waar behoorlijke wall~ moeten
worden opgeworpen. ~Alle water·.
leidingen en opvang-slo9ten hehoo':_
lijk te worden gemaa\t. All ,lOt
werk onderworpen w zijn nan de
goedkeuring van den; GOUVf ;rne-
ments Weg-Inspekteur. .

De tenderaar moot bt1reid z'Un rij-
tuigen-verkeer op den Mweg ge-
durende het maken e~Vln. toe te
laten.

Twee borgen worddn vp.reischt
ter behoorlijke vervulling V1ln den
Tender, onderworpen aan dl> goed_
keurin~ van den Malmesbury
AfdeellDg!raad en de ~~ring.

De Raad behoudt .\~ioh~elf het
recht om de laagste of I, !)erugo Ten-
dur a.an te nemen op W verwt'rpen.

Tenders te worden! ingoZlmden
aan den Ondergeteekende, ge merkt
" Tender voor Weg" op enveloppe,
niet Jater dan 6 Juni, 1~9&. t)t om
3 uur in den namiddag.". .

Op 'last, ;"
A. L. BRODZIAK,

, Secretaris~
MalmeslAlry, G Mo:, 18n~.

lalmesbury Afdoolingsraadr
TENDERS' TENDERS! I

GEVRA.AGD.

ZIJN ,Excellentie d~ GÓ.uverneur ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ
- en Hooge Comml88ans zal een

Levée houden ter eere van Harer, Opgericht 1863.
MaJesteite Verjaardag op DINSDAG; RAPPORT OVERHIM' J.\AR 1807.
24 Mei, van 1Ó v.m. oot kwart voor
elf V.m. Heeren die de Levée bij-
wonen worden verzocht drie kaart-
jes te brengen met hunne namen en
adressen duidelijk'erop geschreve~i
twee kaartjes met den beambte bl]
de ingang te worden gelaten, en
het andere aan den aide-de-camp
aanwezig te worden gegeven.

Op bevel van Zijn Excellentie,
J, HANBURY WILLIAMS,

Luit.-Kol.,
Militaire Secretaris.

W. F. VORSTER.
Kantoor van den Schutmeeeter.
Hoofd Spoorweg Magazijn-meester tohlbrook, M"i 11 18:18.

Kaapstad, 3 Moi, 1808. Aflleeling8raad Kantoor.
. - _.-~-~ ,Barkly Oost, Me i 12, lt)~18.Vervoer van Voorraad aan -+--------'--- ------- ,-------

Vuur-torens. ~IVISIONALCOUNCILBARKLY EAST
. NOTICE.

TENDERS zullen worden ont-j
vangen door den Controleur

en Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot TO be sold ou-t-of-t-h-e-Pound,at Cold.
op den middag van W oeI1l8dag brook on the :~Oth J nne, l1i(JI\, if not
1 Juni, 1898, voor het vervoe r VII. pre\'iously , released: 1 cbesnnt stallion,
Olie en ander Voorraad naar on va nmall ~tar, branded J. D. left hind quarter,
de hierondergenoemde Vuur Toren, aged; 1 brown mart', indiRtinct 8tar,

about 2 vell,M!old; :.s ewes, brokeu mark~;
gedurende het jaar eindigende 0 1 lamb, '2 squares in front; 1 hamel, right
Juni, 1899, namelijk:- . ..ar swallowtail, two half moons front and
Van af Simonsstad ~poorweg a- behind, left ear half moon behind.~.l

tie naar denJj;-toren w C hamel, left ear sw:t!lowtail, right ear
square behin,1 ; 1 e,"', right ear 8tump,

Point. . left ear li4uare Gehind.
Van af Sir Lo I B~assfltatie W. F. YORSTEH.

den Vuur-toren ;J Port D Poundmaster.
Van af Sir Lowry's t~~ r

den V uur-toren ~! ape

L'Agulhas.~ "
~enderaars .wor n .ve ~n

prIJs tegen p~ . I. men,
-minimum v ht 0 lb

Kontrakt-vorms um lC wor-
den gezien aan de kantor en va~ den
Resident Magistraat to t 3" oll8staa
en Civielo Commllisarissell: ~e Cale-
don en Bredasdorp.

Tender-vorms en
zonderheden kunnen op,
worden verkregen bij he D~parte-
ment voor Publieke 'tVeken, Cale-
don Pleiu, Kaapstad, ge urenoe de
gewone Kantoor-uren. The Cave~.:Mei11, lSl)". 11el'm,' 'j,; \. :t"i

~,;::9\~~~~~~;:,;!:O-IYlSÏON-A-L-CO-U-NClLBARKLY EAST G~·~·~~;:d1 ~';l:l~]'\\ ij
pre. Hoofd-I ekteur van

P lieke Werken. NUTICE. BENOODIGD,
Departement VOOr P blieke Warken,

Kaapstad, 1(J .'Me, 1898 .

., .-

Ond_erwijzeJ .
£:1.50

si voor ,~ betrek-
-t1~trist~lite aan de

Publieke Schu( te Pof,chefstI'Qom
00/ Ondergetookeude

. t toy den 16dell
Junt, 1898. I .

Applican oeten in het bezit
zijn van (nc. ('TU...,jt·:; '.~ - Ccrl-~fic(/.IIf
Derde Kla.~.. .f·r ;~. . Republiek, of
van daarm e gelij 81 aande certifi-
caten, en lfE:id 1~ijn binnen .rede-
lijken tijd et; door fe "v '{et vereJscbte
aanvullin~B-.axamf1h te doen.

Applical)ulj moct4n met de applicaties
be\Vij~6tu~kej) inzt'rf..u \'aI I lidmaatschap
eeot'r Hol!. /Protes~ntBChe Kerk, en van
goed zedelijk gedr;ig. Zij moeten tevens
ill ~taat zijn ondt!fwijs tt' ~ ven in de Hol-
landscbe en En~be ta. I, terwijl het
medium van ondtirwijs d!) H, Illa1tdache taat
is. Kennis van muziek er, da.mes-hand-
werk strekt tot a.anbe\'ehng.

Het sa.lariBbeJraa.gt !tl50 per jaar.
In dienst te treden op, 15 Juli, lbP-i.

J. HOL' L.EMAN,
lIon. Secretaris d er Schoolcommissie

va.nde " Pub ·lieke School,"
Pot cl'efstroom, Z.A.R

Op Nleu"W' E''e.~oD..De:n,

Londen en Lancashire
Levens

DOODBER ICHTEN.

OVERLED~:N aan "., "'.'
.K;1:'HH;';l :np den ::. ;.'. ,,':'''',''-'. :6

T1AAS V~LP.:'I"TYX li...l~ .. ' .. 'I,_
ouderdom Van ,;.'\ i.lrl't. ~. ,lt!;

B\'~f1:i(t'ni~ h,I\!";1 1Jl \ -: 1_\- J

te h:.df-.,If ur e l'e;' 'jo C .r -:
~laitlanJ.

Nieuwe Bezigheid
Geweigerd, of niet vol-

tooid

\' IJ i-, 'I :

£1,166,775 AAN Hhe.hAfWlIL:'·" ,." v- 'i""~

wordt bij d"z~ bekt",d ,"'1\., ';.: ~..(
het den Heef 'an le,',·;, "11 .', .... , ' ..... _ •.•. ,

heeft (r.a "('lJ l;,,," \"'1'1'.1: ,.... ". '.'
drielwekente\\'orc,·-\(' r " ".i. ; ;., •
van mijne zijJp Wt·:.: I,' n,·;!,.
geli('fde :Echt~"n''''I'' 1:.1"" ',r ,..'
na dn Ple&;is, !:t·h. l{'>il"'\...... \ .,'.
Pearl ) in den nU'\'1'ol"l" '.'i," ...."
maasden en ~ da'!"ll 1.1 'I ':I".k.
echtverbinu-u i- ";tll :.~ .\1'.:. IJl

de met :J kin.l-r or. "Ill ·In·: '•.1
ouden dag di'. 'l.Jwr'l I' ..
betreuren.

Tevens bct u i.- ,i: ",J,

Dr. Ford pn d,· ',·1·
bij deze g..,J'·;:eulJ,' .j ;.:.i ' " ..

JOHA:s":s"ES 1:1:.\:-'\1 I " •

254-,286

Polissen geschreven... £912,489
BELEGD- FONI)S.

31 December,' 1898... £1,158,059
Vermeerdering, 1897, 80,790

Fondsen, op 31 Decem-
ber 1897 ...

Totaal Inkomsten
voor 1S97 £:!7!"1,:11G

Zend om Prospectus en Rapport
over 1897, vorkrijbaar bij de

Hoofd Znid Afrikaansche Kantoren,
30, ST. GEORGE8 STRAAT. KAAPSTAD.

CRAliLl!:SFISHER S)(CT~,
Bestuurder voor Zuid Afrika.

£1,2;38,849
,.~

, Al'i Vr-ieu.Ien ,.,. I: ·1.
;~ wordt bi r:nd,'
dat het den A'lliactJl:,···, ..
heeft, door den onvt"r:,i·I·[.·
On8 midden Wtlg le W'lll'·\l. ' ",.
Iiefde en oudste dochter \1.\" .1 ,

ISA HESTER, in dell I""" !:" ..
dom V:IU lt) jaar en :, tlJ~' .: ' .. '

Iijdt'l1van slechts ,.,.,: 1:, .

overlt'pd zij ol-' drll 7<1":, \1
hjk dil v ..rtie- ook I. j . w: i"

tau" God aanbi,ll"l1 ell ,: ol I. " ,: • i
is d .. Heer, Hij doet \\ at .,:". I ' .; Z
oogen.
Tevens hrenzen \\ ij OIll"" in.. :"'.

toe aan de vel~ vril'ud"l1 Vl"" L:~:'
belangsteltinz en h u lp Yerld:,! .n
uren vuu smarte. ,·oUrl.l;lll:'·j!.k r ,

Ja.n Haydeurvck "11 hUi".!'·lI'·' .r

woonachtig zijn, ell Otl~ lW'J .J :--':
huisgezin. De Jl ....n· ,. r~ .
voor th· Y~le wel d.id c: \':1 t:/· ,<\, ,
ons toegeeprokon uan 10,:1 ~Il"rr.l:u".

P~AI.}I 1\1:\: Yl'!"'. ~.

De bedrod j,., Ou,Il"C".
Jo: F. IIEYlJI:~i.Y' .r .

(. E llEYIJ}:\,()' li.
gt'L'I/-t·u ,I I: bj;;.

Znndfnntein, ~~f'i l:'. I.~·.I.'

Afdeelingsraad Barkly OOst.
" f .• ' c'p

KENNISGEVING.
Schutverkooping.

TE worden verkocbt uit het Schut te
Clilldbrook,op den 30stell Juni lX98,

indien niet vroeger gelost: 1 vos hengst,
klein kol, gebrand J. D. op Imker-bont,
beja.ard; 1 bruin merrie, klein doffe kol,
omtrent 2 jaar oud; a ooien, stukkende
merken : 1 lam, twee win kelhuken voor;
1 hamel, rechteroor zwaluwstaart, twee
halfmanen voor en achter, linkeroor half ..
ma-m achter ; 1 hamel, linkeroor swalaw-
staarjt, rechteroor winkelhaak achter ; 1
ooi, .rechteroor stomp, linkeroor winkel-
ha.a.k ach ter.

.POUND SALE.

ITH\'~Al·W.-·)\· rl..,kil :,' 1.,,_':.
.\. \"illa. ~!u.z,·1JI, '1-':. "I' ':"1. , .. :

Mei, !'flAXl'I,,, ELI! ..\i:l:'"l1 ,'11< .. " \

KHYSAeW (:.;,.: orel, IJ,lIlt"'! I, \", •• ~ ,',1

van w ij len de:! 11\"'r II.,' id 1'" " i,,'

nauw. iu baar 71sl,' par: d'''I' i", '.'.
De beg ratvu i- zal "I' \\"''''1' "Le ':1.'

vier ure n m, pbatf: '·ln!~I·II. \,\- I

Cnion Slraat. Ket 1'-1:;·1 ".,.". ,I. \ ..,..
(jtiref. Hp~r;,id},b:,l' tt' )1,,\\:
tl·ekkin~t~n.'~IJ \'fi"'nd,'u '\I,rd"!l' ~l':; ,

verlocht Je LH ;,:r:, ft"l I i' I,.J 1<' \\. i,' :

AA:s" I.ilo,.d'.cf\\al.tel:. Yl;"
Yr-~Ddi:,rf'n WfJl'~i ]" ,,"'j i

lliaakt ,tat ni' de:l I:) j"n ,'el··r.·, ~..,r",'
om 4 urt! in d~tl J{h!r b (,L·." ;,-u
dierLartl Dlopd, r U1:\lJhL'\.\
HKTIEF. f!l'L1orl:1 Ba~~('Il. ill ,Jl'
Viin .4 ].iar. ~I m"illlden l":' I l

leeJ vi :flit'll ,u,,""'·.I"rl ~:1U ". .

uroe;.l ;:j met gf'd1Jld. Z:J II<.,: ~. \:
vcrtr0UWI_!fl in ha:if Jt'zu~. \';d.:
hefjnga~n "'ï_L."'I vn·de {u('u zij u.rr.tOi
ga ik u YerJatt"n w(lnt d~ t"'.t"Jl"

brcnC:"ll \I ij d:lll (ll~Z"U h"rl\·i~f:"" ,
aan lJ,. :\""etilli'lll! "an Hpl'~t:e''! \u··'
troo51~nj" Woon,Jell llil'l J:a,:' ,.), '
krankbed U' 'pI [l]:.·l'. "n ' •.<11 lJ,. L't .
liers \"an D~rltn~ voor J~.Ilt'Ll·jt-:1 dit'
vour i.a3.r :;eUul'f:'ll!lt:: LILaI ;. .., "a~ i, ..
opwn.l, Dub: aan U Jl!) .Jasl"·\" :::::;,,' y ..",
woQ:'dtlll \':~ll t:'t)'_I"'; U\'{_':' }Ir,·,::",: ,I

111 bij Lit h,..;:r.tft-"ll':-; ni:t't;-";·:,, :.":
Ut'r aall iJr. .\iVlJ~(,udl '-.lij 1 't:. fJ:Ll';, .

alh' llt'btl~~te:lt'llde l·I1:'.:--":1 ,'1 ,

Et'nc l>l,_;t·I..·! t . h.ld I.IJ Y . ,r : .l:f ' .

die" \""~1l"iulll haar I!'('r~t,\r t,· J ' l.
(;t'.l:tIJg I.:! \"(lr~ ;~ \~',~r.j t1'1,," !.:Cl- I....

duchter C"11l"'i.,. ~1..1'!~l"r , ... ;:r;:
Laar op~ ze;;,l 0010, lieJ 1u, ~t" K ~"'
llarp.

~amens Jt~ beL.am'.'r~ll.:L,· klll,j· rt'c.

l' .1 i;I.TI'!
\\'. A. :::... li'1.1:,"

Coldbrook, May 12, I,~~~
Divil<ionalConncil'" Otliet',
May 12th, lS~IS.

A.fdeelingsraad, Bar kly Oost
KENNISGEVING.
Schutverkooping.

r!'E warde" "cl'k"cht uit. het ,,·I'Ul . ." Tho
_ CaVt·~." tiP Jen ~~Otit.en J UUI lt'-!f:--, IlnI1.l·Il

nlt't vroeg-l'r ~dl)JoIt· 1 111rn, linkt"roor wIn·

kelhaak ".cht{!J", r£'chlt'r'''"!" zw,.luwsUUtrt,
gebrand V "I' rechter'l"x,)"n,linkerhoorn
punt afgezaagd. t wue t!lnden.

T. J. Sn;E~KAMl',
Schutmeester.

Pound Sale.
Voor de gesubsidieerde sch
te Goedgevonden dist Pot·

chefstroom, ZAR.

TO be sold out of tbe Poono, "The
Ca,CIJj,"on the ;,OtL .June lSUt', if not SALA illS, de ml,om,;:. Il C.

previously releasod.: I H.am. left ear .
squ&re behind,. nght ear. 8walluwtarl, scIJOol, gewaarboJ',_;d 0:-
brauded V ou nght horn, poInt Mawu off stens £1.:j per mnJj'.l, LJ, ~
left born, two teetiJ. wonlOg.

T. J. STEENK.A)fP, Applicatie,.; zul:, n ,;(, lf
Pound Master. dergpteekewlo IIJ.!!. iI":.!ê!::

tot den l:Jtkn ,Jun:. .
.Applil"ant!'11 llJ(~':':1 '. :, ' : z

va.n llIJl' kla.", (111·1. 1'''

----.------ ' t Z.A.lt, of 0.\ .' .. ,f !(I: I;.Afdeelingsraad Barkly Oost; aanvullings l'xa:m n Hl I:. I., -' ..
.Jl. 1. ]·jl:, .

KE""NNI~G L~.VI'I\.TG.· \ jij!.
..:J .r:..L~ Potch(.l:,trOC'lr:,

Apl"II '-', 1~:'-.

The CllYl·.: Mar 11, lt'!)S.
Divi"ion;dC"uncil'HOflicl'.

Bark ly East, )1,,)' I ~ I i'~':'.

Schutverkobping.

TB worden \'t"rkoC"I,t Uil h~t :CC!.llt l.·
Halstone. up den :;'~tcn .JUlll. It'~'t'. ,r.·1

dien niet \TI..leg'er ~el()s( _ I oui, linke>J"c/dr,
jnhkei ked lI('hter:' I u"i. n·chlen~,,·,
winkelhank lichteJ': looi. [oir:et'dje H~~Jtt'J' i
beide wren, n'Cht~:-r()()!' )ojcbuiJl!';~h vuvr , 1 '
hamel, n.chlcroor 1.waluw6t.ll.art, half maan
aC!lter;:3 ooien, linkeroor .toUlp, rochtu'-
oor balf mo.au voor.

De·Beyal :S Cf: ;wst'3 J),,: or
die bekend is. \':, rl;c I~:;':

nemingen WG [' r. ' ._: i'

Terder ge.a~ C: .. ~. éCL;ó
m6.!>;;'s(J'.

J C. D1JFFEY,
ScLutwl·e.ter.

ROYAL
BAK-

POEDER,
ABSOLUUT ZUIVE

.' t ~De eenige Bak ..poeccr !.li'; LJ •.', u

weersgetlteldheiJ aeD;;eb.a~ ~G

Blijft Yfrse lJ (':1 \"~:: '. 1. f'-:;

tot :n~n i;li~,rh" c ...:.
De ware Royal tL~~-; 'J" ier

Ycrvaardig(; d'.J·j~

Royal Baking puwJer ())
NEW YORK; U.S.A.

Ha.IJ;(Qne
. 10 ~Iei, 1S~)S.

DIVISIONAL COUNCIL BARKLY EAST
NOTICE.

POUND SALE.

TU be sol,! unt of t}".1',,:;;o 1;, ILl", "
on the ;;rit lt JI1:Jc I <". . f "ol

prcvinul.dy n.dt'a ....eri 1 t·\\·I.;', 1",;": i' t· ,;' " I _t-

s,kp] kerf behtuu; 1 ('W(', r '_'11: !'" '-i']:t "I_: j

bchil;(~. ) ewe cut tJ'...dJlll.l; l!1 :J \. _Z'. J l.,;-:l~
e'lr "'hn;ns f""nt: 1 1t"",,·I. ,.:.;111 ear
sw.d!., ..·..t·.iI. hnJf lIl'If)'1 h.·:.;.:d:{. e\\l'~, lt·ft
eat· :,!u·ui'. Ji~ht l';l[' IJ;J,!!' Ill'H)1l fr,tnt

TE HUUR.
J. L' [WFFLY,

~) ':.llldmalter.
Ha.I!!t{)r.~,
.May10. lb~d.
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ROYAL
BAK-

>OEDER,
,OLUUT ZUIVEJt·

Bak poeJer die lllet doo·
teJdhelJ aangedaan wordt

II Cl \a::l \ J, krl
1ell haar gcbru k'

l~onl BJ.!( poeder wordt
, rvuardlgd door

I BakIng powder (Xl.,
EW YORK. U SA.

"".~~ de MIIIi~e volk mg TQDEti -De regeenna",..,t tenden 1'oor l..nJ
"'~MP~ien ~~!j ( I" la I het Uveren tall 2OQWgalJou kut.ooroliedle JN MEMORIAM.".1 d ~d d Il •• ~!!pOO""I! ~Jn ft ..oor bet ..,. "
gelil voor IIJtV'* IR e en e HiJ;.IU ..._. van olle,.D ~ ..oomullhaa.r de .,nor j WlJLF.:S SEB \"TIAAN' ALE!t.ï\ S
~~Ffr ~rl'8tedet;nll'W:~ nover· a..oa te Cape Pourt, Point Oapr. ea Cape HOF MI:;YRsran ,lo ~ ~ ,, __

" , -1h IORAN __ ~ Tu",. b.chuJdiai '·De beer SEBA8TI,uN Honan II "IJDbroe
BllrOpbe8Qh~tóeátaad n. ~.aD ,_..-._ mt .. ,,".D ...aar der, wUlen don beer CbMlltotIeI Hofmeyr "PG<!-

Dil peer Cbamllflrla~~eett.~ BU'II11Dg- geilrBpeClUI meow. ID 18, met het doel de 3d dut gevolgd Na een lang en PllnlIJk Iuden dat
ha III .n ~phJlt1t .,.,~~de~ 'tHe een ern- .tul'Jee der arme menscben ol' te nngen, .n de hU met Chnllteluko gelat ea heid droee overleled
sugen ~~ vp,u &ak"'H8I Ji<6J"Opa op inter- twee Pl'08reoal.,.,o ~eD zUn ID eeu heftIgen bU Zaterda!r kort nu m elj" nacht un lIJn
n~tJODrl "gebied do,et ~/A~en Men. trijd o. CIe~ .. oo~ IU .I..Tuinea
HchlJU blj~ aan d'éll a ond van een oor. "J.tj;; JUap!ltiil!acbll Afnbander Bood en bet De heer HoflIleyr was een man "aD b!)zoo

D h Ch ..... A ... .1:_.,,:1.. best U. V"';i.l.~ jierkrachtJgenLichaamabouwen!; ....oottoteenlJ8
1~'l'IkMng le !'I eer am ___.... _t. nur su n a.ll • .._, laren geleden een uitstekende gezondheid
berlain sprak V:lU ,._..~ op het •• ur In Kaap.tad vergaderen 0111 de hersie Maar toen kreeg bU een ongeluk waardoor hU
Ra.lfl~~ yan Kn~J'M'" h verkrij nlbg "&Il kles.&tela bill te besprekeu het yer "uu been b....k eu ten gevoJ.ee waan-an

Vl\.Il een bondS ~.!fim'f uslaad llag nn tie afgevllUdigdeo naar t provinCIaal bU maanden 14ng bet bed moest houden, en dat
fre

n
~d ID ChiJJ,a J~~~, Afrlka:ur te booren, eoander bolangrllk work te te"~111de klem legde nil eeu kwut die h_

l, géert.zllJII geM1l1tstjffielWt' uu In z!ln (, IoW Jaar beeft .. e!i':rukt
....u;. SCILUlIIVEKGOD.. ·JlG .....1D de acb. van Con 0 ---' b t cl t ut ~ft •lntu-bl:!ll "1n,_ubMll .. partIJ bijna -- p~evV<"Uaan e oun e ° 0 .~.

=+:« 1 k ol I h d nd H FIck van 'tV.JIOdat;ock, tejfeo de elekVi alpmeell eo bet Z.uid A.frikaamche CoUege
elke ~~~-e lol tif,r9i 14" ~~ er el ech, tramweg1llMt'lCbappi} 'rOOr f20 8Obade..... waar"U o.a, prof~r Hofmeyr tot tijdgeooet
der t8jfllP'lfooid1ill il;W.~ve regee- ROeding voor het -- ftJl eon '!JDW ~ had belnram hn .poecliao eeo betreldring aan4-
nUi wordt allengs 'k n~r De Jongste Cloo door een itambr, pt de .... ident ~- • UDlOIl Bank OD werkte r:ich daar ..oord ..t
over ....l1l~ der 1\ iIi~ NOl'W1ch •• trut gisteren UItspraak 'rOOr£20 ecbade ..OI' .. eie JUOIl ..erIoopen "&1'911 op tot bet unbt

De oorlog masebeu je ei Amenka goodiDg 'f'&D nlluaier of boofd amhteDaar, dat bu laug""
IS = niet, tot ~l Mend' punt ge- E&KIGE ON'1Yl'EI T&NI8 III ..eroorSMkt ooder ~ bleef hekleeden Maar _n hu de O.,artul
ko~.~ Amerika ~t ~t hiertoe de lc&II'erbe1'ollring ftIl Fort Beallfort door 'lila erluade dat de wIJle waarop do directie

d '_'A '--It 'A lt d BOOt! .. erbreIriDI nn trouwbeloft ) door MD cie aIr:.n der bUlk bell<!erde berekend wu om
verreweg ester...""" lI'''kan''' ZrD, en e 1oaff0l' poLiuemau De kder bet Jn bowelijk Ai. ton ..erde"e te "oereD - eo8e o..ertulflDi
indruk dat RpanJe ~n Mn aat voor dnemaleo afkondlgeo eo bnwd. toon plotllelin& die later door het fllllliet pan"er ro"k "erd
bIJgaan, "Iqt lang~(~D4 veld ID een ander meld per lpec!ale licentie voor dell preohtnardiad - Dam hl] -lin ootalag al. k...
~aA1rld O£8 Dlen verd~ld~ Drie minIlIters m&8iatraat. De tele~~e meid CINqrt no .. er Een eYeIl belaoirriik ambt wachtte be ..
hehben bedankt en hunne opvolgers moe- een lICtia ID te stellen dat ftII I8C1'etaria der Kaap de Goode Hoop
ten nog gekozen worden. EEN WESK -De J(lIl4bek T"nu (Bulanyo) ~ Aan Aie mnchtlllg wu bU werkl:aam

In :Soord HaitI! h8P.it men met een UIt ,eeft aan de hand de beIaDPa der Geehartenle tot num een JaarJeleden, toen bU wegena a1ne
gebreld.m op8tand te doen, en d" onte- ,RIaatacbappil op te lIOOPIa, lID het ".nnen ....o ::::e~~ ~erplicllt .... ruit te IlOlDen
vredenheld schiJnt nog tee te nem6n eeD oaijunale ,cbuld, WlllU'Op bet land zal Door du U1'Il "Dnet ambtaplichten werd de

weten JlIl8t boe ..eel rento h.t te ~ heeft, beer Sebubaan Hefmeyr yerillnderd een pra-
tn afacbdi", Yan het mbel 'It'Uritli 56 pereent lDIIIut UDdeel te nemen aande pobhob ge
'ran al d. wllUlten der ~uoen JIUIO$ ~ af bn~ ID de Kolome Daarentegeo .tertts
aeeeveD. hO dcb .. et hart eo s.iello hu kerkeljjke leYeo

S J DU TOJT.UIUE -Op dae lOden .. -hier HiJ wu blWlt onafpbreken lf diaken of ouder
~ Striicleobllrg _ iak 'f'&D de 8~ g dn TOIt hDi. oerst tB de moedergemeente ftII Kaapotad.
lJn~ of;; koloniale DJUe gedicht Wat zal da. daarna ID die ..an d. Nlenwe kerk wur

~du TOit nna meer aaDYlellPDt Hjj 1&bij "lUl hl! een der wakkerste oodenteDllt!l'II
.. nd Q1tgehakkeo Ik dOQk.ao Bond sal nu w.... HU &at meer dan eeol alM Lid vaD de

if JRder werken, 'II'lU1t bij.au psDl'I'erd rynode: HIJ wu ltd van tallen vaD k.rkeluke
Wu haddeo eerure dajren lanI ..encbrikkeluk aynodale en befdadige OOmllllll8loa,aI. b.,
Teel W1Dd en no 1&h.t seer koud -( Co..,.., ftII de .ynodale fill&llCleele oomlJllllllle de
POI.d~ ) bestu nn OOmlDlll8leder oormaalschool de oom

1'1 )ODI' rTln nWlELl K - r;aterdagayondr 1nl88le voor het Hugenoten gedenkteeken de
oll1&tr.,.,l<..half 7 uur bl' &I: .1kOllllt te Cl&relllonl ecboolcommlllllle der Dleuwe kerk (waarvan hU
stabon uu den tr~ln ..&Il WIloberg zag eeo tevens secretam wu) bet h.tnur der Z A
IOI<ia,atbet lUk VaDeeo man op bet lpoor lll(gen Bubel.,ereemglng bet h.tuur van het 1e«a~bll merwek bleek eeD luk nn een blanke HUI, 1'oor verannde oDde dame. eoz 1:1 I .....
maB te welen Het lIJk werd naar bet ook aI. auditeur verbooden mpt de MutuaJ
doodenbnuo te Kupotad gebracbt IJlJUlrlS nog Z A Leve08lll!5Uraotie Yereemgmg en III dlf
Ulet geldentIliceard. Men veronderstelt dat lereote capaciteIten met oDderacbeldene andere
h I onder den trem die kort tevoren ~rde mrlChtmgen HU had een warm hart met
JJlOlit!t",ekomen "UD. alleeo .,oor de kerk maar ook voor de armen

Wu verzekeren "IlDe nagelattme weduwe eo
gezlO VM de bartel!lk. ") mpatblC DIet alleen
van een grooten vnend.n knng maar vali
allen die deo overledene III zuu bedn!, I!; eO
Ilutttg le.en bch ben gekend

Het Ink wordt hedeo voormldd'll teo tIeD
ure opgenomen lOanbet sterfbul8 In Parle Road,
om per 8peclalell trelO oaar Maitland te worden
,.ervoerd

~
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Zlenmg 'l'UU kleaactelj door het parlement
te drIJven. Fn dan, verklaart on'e tIJdge-
noot, met een beteekenlsvolle vrIJmoedig-
heul, dat het wet worden van de redilltrirr
bntie-bill, zooala door de '8'eerlDg ont.
worpen, oneiudig meer voor de stedelyke
Jl rrt J doen zal dan al de beloften van tien
Ct[ \l[A~l~ aan hunne kiesérs

r l JLI.sl1

I 1\ iarom ,li
II IJK g'.,iI(J~elltiu\ocllu~JII}¥.>rle

t, u il le neder te loggen de regeel Hl';'" re
distriburiebtll, zooals onlangs g~1W
ceerd Deze bill IS een brutale po!ftng
om de landelijke partij geheel en al In de
macht der stedelijke over te "even, en WIJ
hebben dan ook reeds vroeger de over
tutging UItgasproken dat dr TE \vA rn
niet voor deze bi ll kan qJ mstemmt'tl

WIJ JUichen den stap door dr TIIWA'l'1I:R
genomen toe, omdat de landelijke p"rtIJ
daardoor nnnwer aaneen gebonden zal
....mien Dr lEW Á TER beeft getoond dat
h ij du belangen van zijne partIJ en zIJne
0\' rlU glngmJ hooger ~tell dan de HIOL
deden en de eer aan een mllllRtel"ll
ba mtJe verbonde I
\\ 3C1tb J WIJ Fppclaal de l mdacht wenschen
tl bepah n \ "11 dl~trJklen, die mllltichlen
pI UlU!ellJk door fie bill bevoordeeld znl
len worden zooals IJlJvoorbeeld, Koeberg
Middelburg, Prieska en Tulbagh De
zaak IS van zulk Ingrypend belang, dat
men alle pl8<lt.8ellJke en p6l'8OOnhJke
OVel'Wl'glDgell ter ZIJde behoort te stellen
Dr TE \\ ~ rER zal nu Hel vrIJer ademen,
Zich ruet zIJn part.lJ heree.llgd g6Toelen

I I('JU van kracht zIJn JU den stryd
meer moed en kracht
In ,I toekomst zal

\ ID ,lIE \\ \TE!~ op " ..n
()).;-eul ilk III do gt'schledeulB

ltl!.( deM 18nd8 III 1;Un

riot l\. u I. I'
K r t en g acng I l) 11
l"Jupc.r lauge somer eerste U 1~ I I
600<leon.ln&Lre ' II U 11*
Korte o 10 o l0l
Super laog blauw ~rt (0 v " ) U 12i lJ I ~
Lang blauw oneresort 011 U 12
Korte Llauwe gekAmde onges 0 gl o la
Tweeden 0 0 8
Lokken 0 H 0 5

KfMBERLEY

CJ Mei 18'18

la deze tak: ($taa.1'd?
WIJ bepalen dA Ilt~t der Bonds-

mannen bij het véMllag 'vin' eelle Te1'll'ade-
rmg te Khpdam Grik'walarll:l West, ge-
houden In verband daarmede hennneren
w\l aan da resolutie !lDai'UllU te Malmes
bury door b.et congres aangenomen den
heer Rhodet! noch lD 't 1!Jlrlement, noch
bl) elektlee, noch In de drukp~Ml eeDlge
ouUel'fJteunlllg te ge,"" Het I(mg e.~heeft
de lllacQ.t Dqndllt.akken, dill ond~r olj.ze
I IrtlJ v~andlgll IDtloeden z\jnj{c,vallen te
ont'hinue1'l, er! een niellwe ,BObddtak ID

dl8 wijken hl stichten. "'

~F , - I ln..., markt werd de.e
unlel I _lIb bnchten

De Cr&QOCk8Q,heel.tie
De t~en elektlIt 4;ll..JJc CI'Mocksche

klesafdeehn" vond plants <ll> :da.andll~ 'I
dezt'r dus Illeer dan eon \...~ek gel6\.le!!t
tn nog hl er g-een bcrlebt omtrent den
nl t~l .. !l' Holt Id dit? Met de 'VerklezlDg
\.u litt hoogerhulI\ haJ llljlll de versla·
,;, II , In ,l., meebte ulstnlj:l,eJ1 blDClcn een
~k Walr hgt de foui~? I I

il±2!

DE_.\.. J V f IIE~N !!'i(i Di vERn"SD !liET DE
GR 1(> rE "I KK .. fAD -De volgende ver
gadeftog 10 verb3.od et dele Yureenlgmg nndt
pluto ep morgpn (Woensdag) a,oud ID de con
818torl6 kamer van g.moemde kerk Het werk
1'0< r dien avund ultgegeveo lUidt al. volgt 1
Rc tutle ~ Bnnk 2 Opstel A J de Vd
II nOpenaar vao bet debat H R Valk
tit'!; 1e'en8talJ&ljj,r: A Tberoo Ollderwerp
Befioort bet I~ht ook aan ."ollwen toege
lAUd ~ wordent! De ostenaar •.al de wenscbe
lIkbeId er van bepleiten Ua heer Auret zal
het Jonrnnal leien A J de Villiers boo l6C

DE BERNE 4}tBlTRA.GE -Zooal. men weet
we1tl de Loure6~O 1lanJ •• Komatle)X>Ort IUD
Jarell geledeu met geweld aelllW\t door de Por
tugeescbe re~eerIDg Slot. dien tlJd lA de
kwestte omtrent de o&a8hngosom ell achadever
gOlidina Jwlgellde tUJlllCban <k CODCeSSJooar..... n
dcr Iuo.sp, de Portugeezen ell moet eell ZWI'
.e ...ch~hitrage CQmml88leolt.praak doen ID

de zaak ..A.angeueq de leden dier commllNe
goed betaald wordea yoor bunlle dlllDl!ten naar
men zei~ £5 000 pe' Jaar elk ell wIIMenlandere
urn" lntftqhcden eo Ul.looden 1.8 er nog Dlet
u~lItItU" gedaan 10 al d18 )Uec Bet .chlJ nt
"'~t.1' ,.blla of do saat to.een elode ml
l.."tjm~lI-ten minste '1l1S een 'I:lp 'erder gemr
derd volgepI J""Rst<l kabel!J~ncht<n Een
d.artoc .~¥e~aardlgde en desknudlgu camml .. l.
lI.,fi de lOu opgenomen eo "..n rapport mge
dlCnd .tat Portugal e<:ne som van £2.43ó 000
In voidooDlog nn de fllllChender COnOOllSlooU'lll
8en T.almoeten betaJen Hoe de arme bankroete
'_'ortUgodche regeenDg dit leIIl recbt krugeo
'!reet nuchter zegt La1ld en Iolk

GEMENGD NIEUWS.----,
CI,Elll.F.l F.~ -,Id d. wed Iwe DRY!

11 oorgl'ltercn aall de Kaapttad

HOOGGERECHTSHOF
CI\IELE ZAKES

I \ CL D
-le "e1lcnlJo",,1
n
-T ~tdl nlx>!o;(.;h{'l.tra vette h'L:1lpl
I ...~IAHAIS &: Co A~~L.uJ.;K~

'le -Te li: laf m ,,,.ta e ge I.... ,. r Ic I aar le
\lt.: -I .Klaprout"'!'ital c laari [ ell ,-,z 16
\ H LH \ILLlEl,'J<CO AtSL\(áli

Klapmut.&;tat e r nl :l.BIJer

een rel'J!!
nlktu
rllEI I 11 SGH[" -Eon l1aI.!le!' genaamd

(~rl uoZaterdag avond te SlmOn,Jllltad nn een
nuur ~allen en brak zIJn t)~ Men 'eron
!cr.telt o..t de oQgelukklS" lJ,I ~ *bonken
toc'tand "all gewee.t

OS II III K Jon-r UN" III IT -Hot vQlgende
ueno1l>t ",erd lU do ota I untvangen Éen ....
"cher-Mchult 810eg II "teren te Port ,Nolloth om
Twee mannen ,ordronken 1'lelr werd gered
duor doonIIChlpper an de i\l4n~It_ma",.

Dl: I'" DO'D 11 JOll.l.!r{:n;snt:Bc:_,In de
nud.U\~ gaau dame. alA[5ntemmr'liOO Jingo
1"'1l'f~~m,"dell aan t wq"ueu
~a.;~D YaMt ol~n ..
d Jdat • J u.anwer1'en U,t LS politiek Vlm

l>elang I ""J ('ur:.l'r I
DE '...J:I1~=i.fO'T I~~' ]Ja,bl,d vao

Maandag.Dm.daag. reedl te Johanne.uurg
~anlt\lmt, ~n ooemt dIt tlukA, N.alilur!lJk weet
>nle ~ 1I1et :laf t;(,t.lbI~Je VIUl de
l!;celltZaat reed.> " Za~a~trg'n. 'gedrukt
wordt

OP GrJAG mr ~"n heer Edgarl Itnnao ~I!
bet Rmy.li'tl Il. IS de ~obrlbtu.llilIr!l'cM
d'Jlluk.l!MIiF' n,ot·1 l'l'Lflot<l~ lllJ .. q~:4fJ per
cent afge lb,,, I Bars "¥:Il ~qq~~ ~cngot
~ tw~-:jUr geleden zegt hO, I:illl·· ~ ~l'Ia
.teU waw<h

Eu .lI.WIO \ >l)R\" bad onlallgs plaat. te
Uttoxeter kerk Il l;ta1I'o,~t<blre tE,Dgelnncl)
toen twc paren m het bu.teJtik b.v~tigd w~
den Pcr OIlIJeluk werdel! d~brnldb JUist oaji;
gerlellid OQ de dwnat ~ng., ~Wlir~rt voor
dat het nlitflll.ondelt:t werd

~r.'< K',""IA'(r.KAFHR ~ Te DIlJ'LaIt !'tooft eei!
Iu.ftt!l!, lie wlï't'i4lli Jaren straJ.l ~ Ik!\. lliedege
vlWgen" ~., ~k onder illIC .Itart ~llrac
mei "Ol) .lilk lizer dat h I IQ 81i1lt.e ~escberpt
had If""'e l,.,waken dm b4m ..lldéll grupeo
bmcbt hlf ook "ouden toe, "'80rdat bU 0"'"
me~8tcru wa..~

I " L "Ir. trok onlan£8 ..wor Je .trnten ~an
Durban ee:l. handkar waaror een majoor var
het bell.log6l' geuten W38, uIe .acb onledIg
hIeld met bet .laan 'an een !V0ot. tamboer
WaarlIJk lIIet een ,.rccleland g-ezlcht on UllD.t
berekend om dOll kaffer< ,,0 K""ltea I ~'peet m
te I oe•• mult voor de blauk~ vrOU"-."

HEIHO u; mve! cr dllll 001< ceQ rare brand
weer op I 1 hou lcn 1mm..'" b.t plaataclilk hlad
meldt dat eeu holl boom In bet dorp ..oor
oor Ige nacht~u aan Lranlj raakwalle pogmg-en
werlen aangc\\enJ om }Ult vuur te blu!IIIchen
doch an". to ~arg-ed, dIJ br:\nd wa. een te
gr te u..u volgenden .lac l""erd de boom om
geb la cl

r ihs Land
~I~r Str -Wheroaa r Aee tlrat aome Ilnnoces_':fus. la made 10 oome Dewspaper. ao to the
let t, r • urn Mr MemmaD to me wlncb w""
rublt-hed some tlmo ago 10 your ""pIlr, 1 feel
cll!lN'l.".. lo wnte tb •

One ofth~ ma lil polllta is I I resume .,ud pape'"
," .. lt tbrough tbat letter to blame lIIr Mern
Qt3.n for lncunsistanoe I\~ helng fir:it a tilter
6"J'lDY of ~be Du" h (\.fncander8 J and [IOW
smM the ree""lt 0ppo'ltinr b, the Cape Copper
Co of "al 'lual.nd to bl. pol I cal vIew, h~.
turne" lbo.... Dutch '" huo fnand. I"!Kh
cltarl1'" tell thoae wbo tbmk lb .... or wbo try
to sttr t~IISbeltef In the cou.bluent. of Mr
~!erT1man that thl8 IS untrue a.. rel(ard. the
• .l)u.Wb or farmmg poplllalil.!(n of ~amaqua
WJi&

I bave kDqwn Mr Jolemmnn Jung before the
I.. t eleatioo and bave been on more than one
(CC1~\Un t.lcpuhd to (_,oternment WJtb gruH'en
~. f ruil!. lbe flll"mmg P' 1"1"llOn !Lod bue
t und Lull. ,{""" ... .MerTlm&nand MolteDo onr
grolt""t aSllstant. and II ti c I•• t electIon
Mr ~Icrnm Il'''''' no:nm"te.1 b) tbe Bond ..<
_II a" the C'pe Copper IJ""I a 1 es and tbere
'''~ DU 0ppO.ltlon .. hltc~cr I~.ed ..gatn.t bl.
re deetlon an I I fulh loellC<e both tbe mmes
Inti farmers n "am.qua anJ t a'e found m Mr
MeITH"" a ....und repre.cr t IL v "ho d,_ not
(nh a III al lonour or n Ite" ( .. hlch we uc
d<>ttbtedh", 'u much In the pr"_"'nt tune) bnt
llllw to the ,,_,tlare uI S"nlh AfrICa tbou,b
be d,d not I long to lb.'! B nd or J lOgO party
( , lh polt tleal puttes J uehc~e now&da). are
called)

Hut really If tbere aro 1...0 parti" III bou tb
\fnca on ...bom tbl8 Colony 1. dependeot
IlJ\tllI: lt lil the mIDIDg aod urmIDg popu lauoo
pf thl' oountry and iht._ iwo bave lo co-
operate to~eth.r.. theu mte...,..U!depend 110

d'n-ectly or mdtrectly 00 ono another to make
Soutb Afnca proop~r acJ I belte1'e sucb actu
31 I) W:la the caae lil! tbc." t ~° partI"" .. ere
c)mmenc nJ to work bnr n')nlOu.ly to.ether
and t<l undcl"lItaod one Rn ·.nen Inter ... t wbeo
tloat unfortunate Raid oe !fred wb (h.t once
awakend race teelllloi' and ..... worL.od chieM,
bv c,plt"lIot8 .. bo ItnTe n. nh afCer n~h ...
bnt als, Jor ..11~-o..ernlDg PO" or of Ihl' coun
try and tn to make tbe In cr. an! f umeM!
tbelr tool. to obtain both

I do not belle,.e III wr IIn~ 10 no,",papen and
.. er~ lt DOtfor tbU! InsmDatloo (ttylllg to .Ur lil
feelinr by uotruth), I perhapo would not
bave wntten eveo this bme

'Yoan truly

+.v..,,,,,<tk,. RoofrI" !16 "" J lf (~ Idl"rI
r<eAu", Bud"''''''JI rn lf WMl rJ )

WA V III dr !:ill ~RTl - 'Tl <'ger lU naam
\fnk k'1odel Uontlsllull I III \oor:\\ ode
nou.e Up een zIJ !ler I ecentE' \ drgaul
Il!1g' Il met zIjne kiezers heeft hiJ gelegd
d lt lJ J bedankt heeft al~ Bond!;maD II lJ
st, mJr Ille! ue regeelID" "p de motie van

11 \\ en ell heeft ZIch een getrou we
I ~ \ Hl' r J ~~IE~ !:il\ E\\ RIr.HT ~n

othed betoont.! (,o~, lat~n Je
UI nlMt 0 een coll~g-a btJ hun~ ouder
::!lennCrg weken ~ I

DIll 18 el nog de heer FnOST o~
mell desn )o,ls kan terugvallen \

\\ J zulleu <le ~mg..val). den !lIe
wen mlnl8ter ,erder besprekeu, als het
mIDIstorrl eIe bootje :weder voltallig IS.
Intusschen ,"erzulm~ men Diet op verl(a
uCrJngen hesltste gevoelens t<'gen de redia
tnl utl6blll - RHODE:> troefkaart- uittol
spieken "IJ le\ell lD krrtleke llJdelliéll
mogen geen kans laten voorbijgaan

111A.ANDAG 16 MEI

1 EJCEOITF.I I I \l!A'STMI ':'\Ii S\ ~DrItAAT ,~ DE
KOLIJSIAI E H!l~ EIl!~O ES EL4Nll8DRWf
l O"T'~G~lr

Het hof deed uitspraak 10 dez~ aak welke
een appN WllJj tegen de Ult.praalt: vall bet hooie
bof YaUGnkwalalld West

Het .pp<\1 werd van d. band ge .. ezeD met
kosten

TORRA E' PLORATIE SYNPIKU T VI K [LL\
Dit ...na een appi'l tegen de ull.opraak van bet

hooge hof van Matabeleland
Ad\JOkaieo InlKlll en Sch~elller ..oor de app< I

lanten adyokatell ~rle eu Rnaeol yoor deo
ret!pondeot
.Na het leyerea dor 1>16' dooien ..erdaag"e bet

bof tot beden enI_rveerda ZUO DIUpraak

,t:1 •
KERK ~ SCHOOL.DEZUID-AFRIKAAN

VlREiNIOD Mn

ONS LARD.
EEN BA.ZAAR

G£q~ F. Il MEI -(~ )-Op deo bamar
no .re Ned C.eref. Kerk op Zaterdag gehon
den toeD er eene groote opkomst wa. werd d•
lom VIIO .£ Ibll behnld

(.evraagd -Eeu -;;;ri!nrtJ~ al- a."1&!.ente
de pubheke .clJO(jJ te Potcbefstroom

.:LB

A.LLSR.LEI:J..

MR MERRIMAN
Ua ek,t ln May 3 IH~~
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PS-" Cap'TD.

AFGESTORVEX Ol OERLI~(
LIEBENBER(.

Il J

8truden'*rg
II Mei lR'I8

Laatstleden Vru<iagmorgen IS0"" .eer gehef
de ouderling H J Liebenberg o.,erleden aan
he' water na een IaDg en .mart ml lndeo dal hn
lIlet geduld droeg In de lutaw dagen Wall bU
Her verlangend om vellost te worden van ZUD
lijden, en W&ll bereid te sterven betwelk tot
groote troost was voor de betreklungen kerke
raad eD leden 'ra0 de Ned Geref k..rk,.an
8tl'lJdenbnrg De.e gemeente beft voorwaar
1'eel ID bern ..erloren 'ooml dur op Strijden
buq lO doo lnatateu tIJd veel over de X ed.
her.f kerk ge'prolcen IS II I .,..as leor getrou"
aan 'u' kerk hooft g .. !.3~nen g'hlr,clen al. eeD
h.ld en 1.8 alwo geotun cn H ) W'lS vvor" aar
eCD waardlgu ()UU rh:1~ Z"1 lt ~ecrto was dat
de korkcrnad.leden van k;>; I (.ere{ kerk z n
drageN moesten wezen Er" "rJ toen ouk
moeite gedaan door ds Malhe·be den heer
H Venter eo antl8f!lllll~~eellt...leden om
de kerkeraad.leden b[leelt te krlli:en Ill. drager.
eo mt belangstelhog eIi respekt voor jeo over
ledelle WIlrell Z J bllna alloo gekomell om hun
af'l'cstorven broeder d.,. laat.ote eer te be" lI""n
Doch Lot aller verwlog .. arell vier van zlloe
kinderen en alloere l!!don vaD de gemeente
onder t krUl. "!Jne .!ragen zooder yooral
eenlg oDder boud met den kerkeraad van de ~ ed
Geref kerk te hebbeo ~ebad

en Dan beb Ik ID bet .,oorbUgMo alLnte merken
dat de overledene eeo uer eerste t.egen.tanden
w... Ylll de gemeeote oDder bet krUI' O .. lnk
rede IC ook Diet 10 de kerk gehonrlen mur ID
de womng van deo overl..dene Daar de belaog
ltellenden 10 !pooten getale WIlren Lpgekomen
koo he' gebouw DIet de belft der menachen h&-
utteo Om die redeD booft de leeraar goed ge
dacbt deo eentyolgenden Z.ondagmlddag weder
deselfde rede te hooden .oodat all eo 10 staat
kunnen zun baar uu te booren
Elkeeo kan wel deoken dat meer dan een Dnte
n-eden wu over de handelwlI.e De kerkeraad
of wel de meeaten daarvan .. areo zeer veront
waardtgd danr zu opofferlOg gemaalrt baddeo
en op t lut8t &00 bebandeld w"rden En het
ergste w"" nog dat toe~ de koster kw..m om bet
geld te ootvangell van bet graf wetgerden "lJ
hat te beWell en !lelden dat dit yoor rekening
nu den kerkeraad wu Dit 1.8 Jammer dO<'h
bet oohl)ot werkelIJk of er ..uandecbap 11 toa
acbeo de twee kerkell of gemee:lten van
8trjjdenburg

p P
Kerl:~ gehe1'e over te nellt8n

De heer J. A d' OliVlers
( ~an ,m cnrrupondent )

Pn68ka I;! Mei J89fL
Gist eren w.... de laat.te vergadenng van deD

afd6elm~bfa&d waarop de weled beer J A
v d Ollvlel'8 dat hchaalD leIdde al. 'lln voor
zItter omdat hU verplaatat werd door bet gou
Temement DW vruwutad W!I \O"enscbenhem
eu famlbe beLrekkmgen allen ..oo...poed ge
zoodheld en vnendschap 10 zIln te aan vaardeo
.. erkknng Door deze verplaatrllng ontvangt bV
III d" eers le plaats een. promotie en lO de
tw&ede pl:u'" een beter ""lan.

Het l.I!J met ~~eDaam VOOr ons hem te zieD
weggaan omdnt hU zlcb leer populAIr gE"malllet
beeft gedureode 'I)n kort nrhllJf ooder OBI
Daarnl'l ~etulgt de rewlutle geoomeo op d <
raad.verg3dermg welke ..oorgeateld werd door
raad.ltd C J de Jager g~ndeerd door den
boer Grove eo algemeen aangenomen

Deze raad met 'Pllt VerDomen hebbende tLtt
do ed beer d tJhncrn verplaal.ot 11 nur (,TI

kwo.tad dankt hem eenoteni voor. Inr vneode
IlJke bulp beloOnd aan den raad m....r 1nl mder
he d nan bet ge~erd publtek weuocht hem (.od.
!Jesten zogeu met 'Ilne f..mllt., In • In meuweo
...er kknng {n iweedens wen., ht h I hem ge
wodbeld en vele vnenden te Gnkw ....tad toe
zoodat bU 'tlnc' er "U!8ellog Ulet moge lJctreu
r.rJ

" ..eral ..... h I 'f'tIeudelllk JegenMbot pubhek
Wilder ooderocheld en be t .. t<lwenschen dat
'Uo Op,.olier iD ZIjne voetstappen mag wa.ndo
leD

PETRUSVILLE
(~ 111 ren (;mrl'AJ Ul!

Zatcrd:li"vond 30 \1' 11 hane n "II het g...
"(lellen dt"".j beer J du lOlt I lang. gekozeo
tot hd va.n J LI \\iel ...cvc(jtJt: rll ...d 'Hl( r den lUIO
deulauJ!'>( hu cln (_I tn ou,", tuJ luc'_' te 1d helI
om Z lOC kll;.~ern toe k "pn:kt. n cu bel pul lick
III het rUimt,; II( hool~ l,,)uw t.e ltmuctcn

De ;P"OIIDl <a I L lan~.lell nJeu ,...., redol Ik
go,d

De voorl Ier V" de nAt nle IRnder Bond
albler de b,H I_ o. \ an der W«It. Unrnst
fonte n ag'-"'rde al. Hl' rZllter

De heer !Ju T lit .prak ".er de voornaam.te
polttleke k..-c.lle. c) beantwoorddo d. vragen
allo hem gedaa n

MeD lUIIl nlCt verwad ten d.t vooral Hl onze
dagen ,"n rep en ro<:rop p ;lItlek geh,ed vooral
op vnag_1 uKken • '" d. de br..nd&lektew~t
Rhod ... pollilek • r I rdono pant.~racblp. pr..,..
tektle op le<en.mlldelen en. en. een gemeugd
[lUbllelcal leo d•• dfdp opml'" zullen b..lJben en
lat een fileuW gek zen ltd voor 0118 parlement
dIe 'eN< h,ll.od. Oplnl'" CDn-aartukken kall
opl()"~en

I och we,,! nadat de VOOrn&alllllUi kw ....b"" b&
"pr ,kpn waren ,.jg.nDetn I.eol' ten deo b"er Du
r I .,oor ZIJDoverkonut hlArheen hartelIJk t.e
iank"n 'J groote tevredenheid U I tgednl kt
met de '11"1te waarop hO IUDpohllek bloot ~elegd
hod Ook werd bem hartelllke ondenteunlll8
beloofd cn bern wgen eo yoonopoed ID~ par
lemeotalre loopbaan toegewenaol.a en na eeD
pur aaogeoame uren te hebbell doorrbracht
ilD(l ledwOOI1 welYOldU.t! lIUl hwa.

Z J dm W 110 ... 10 .re 110 met heobcn ~-aat.
bebooren 0'10 <00 beeld ta ,,,tg.:n eo en kjjkje
te nemen vao dl" bellUlll"Uh p!aatb In OIlJIII __
telpke provincse,

Willowmore bIl vcrkortloll Willow"
genoemd I~ ID bet centrum van '~
W ....t Prias Albert Stelltlen-il1e"_

Uniondale bil ODtI""Dt '1111 DMIlI l1&li WUIIa
pap~ Williaru Moor de 1'I'OOg"'"" be&itter ...
pluta w'a&r nu het seboone dorp IS WilJO ....
1& orntrer t !lil muleD van bet naute ~
Beaufort Weet en de weg daarheen .. _

gelIJk w een schaatsenbaan zoodat lw- ea I
pa.Ll'deu gemakkelIJk JU mlllen per unr lrw:a-.
afteQen HU 18 ecbter een wet.mr_ ....
dur men de eerste "'J mjjlen Oleta clan
..eldeo te "len knl¥! waarop DUeo dan
les ApTlngW~1<e1buune .prlniboklten
nnv oeren Oe pll\l\taen die men krijgt 'PIIriOO-
Dell DlOU I, zonder. met Ul1.sondet1llj; 'f'&D die
van den heer Oo.;thurllell Wa&Tde koo"'''''''''''
werken eo de soliede omhemmge8 en aam-
dadeInk deo ondernemenden arondmp pr
verraden en hem aI. een groote W'U1.8 t 'f'IICII' W
dptrlkt kenmerken

WIllo.. U!een scboene pla&u gedeelieljjJr
op eone heUmg i"legeu hare watonoorTull
i:rVgt 'U ...... putten die door pompen bet ....
opbrengen leder bU1&lS Y'&Il zulk eeue pu'
en jY'Ullll8&CbllMVOOr&1eobetwelk letAecf!:
e",enuJ'().go uo bel dorp ~ft de
nelIe trCoouwen WUrult bet dorp bataat, be-
Wil"'" dadelIJk dat welY1i&tter hare •• tel heefti
ge .... tigd en llOO l8 bet ook D1elllUlli klaaIr$
er er beerecht eene .ttlle rUIt. meq ,..,.hult
0l1li dat er bijna geeoe dronkenlIChap .. en da~
de b1anw&. geele roode brume eo nrv&e
'ITleadlea daar woooacbui oobekeMe klaodi-
.. ee 'Uo ftII het IIlAf11"traatabof
De kerk MIl hot hoofd nn bet dorp eeIeIU

II _ raun aanaieDIjjk gebouwen bOOtJt op _
fraai orpl

Het AtadhUII met zun groote &aal ._.._.
en blbbotheek II eeD lIIeraad
De groote welyooTiU6Ile mapalJoen TUI_

laeoreo Watu Herbet <I< ce f. Baker & Co., 0.
J Pltont eo anderen ZlJllkeDUlemo 'f'&D hu-
del eD groote ~beld De 1'ool'llUllláe PrD-
dokten 1'&D het dlstIlkt Illl) strwnederelll,woI
.0 bokhaar dit, In groote getale balen nlOt au..
aangebracbt worden door de booten van bet .n..
trikt maar gedeelteIlIk door die van de hMr-
'l"oren geu()OlD(jeo!llhggelld~ d1&LriklAtnde PrIJ-
... n die gegeven worden eo bet vertrouwen ID d.
koopheden gesteld lokken dIe bodeD er hOeD.
De ,ederen ID&rktwordt ID het .tadhUII pJaoa-
den en wordt iewoonlllk ruIm bezocht

Er II een filiaal der "landard Bank die ....
goede zaaIr) .... doet fr 18 ce_ plaatseluke .--
kureur en notan. CD umt ....nt eeo half dO&(Jll
...etl!al!'~uten en afslage,.. waarva.o de ood, beer
B Z Stegmou de uud.te" Wu badden _
voortl't'tlellk (nth ....l len hu,ze ...angetegde beer
en '11De belOll u.hlke gade deed allea lil baar
vermogen om ouo I meest .ooa6 de Enge1achen
<eggell ut Home te muen w&.an0:IIJ met
onzen daul.; geregd uItmuntend slu~e Het "er-
bll)dt on. lA< melden da, b.t gezlcbl van d_D
beer .Hlto de laa"'te operatie door bem oodtlJ'e
I(a&li a.anmcrkelilk 1'erbeterd IJ< .oodat bl] ba
lezen eo 'I]n be_herder proleureur Van NoordeD
In de bezlgb"'en behulpzaam kao ZIJn de WiI-
low,che p8tnarcl ver..,k.rde on.dat gedunmde
het derde cell8r eeuw dal b I ut Willow woen-
achui 1. en DIet meer dan 4 IDtIOl,.eoh""bebbeD
plaat. g<.>had en buna al de bo<!reo z"n III roeden
.1I8a1

Bchal.,e voomlelde beughcden verbeugt Wil-
low l.lch In twee gtm8e1'ohet:nm en eeDe nette
wehngencbt<. ap<ltbeek van den heer Hemea,
dIe er ook een mmeraAlwaterfalJrtek l1&li 1'6fbon
den heeft

Onder de k'e1Oere wmktl" bevooden "U _
Malelsche ...nend :!.lahowed genoemd die oDder
de goede urdscbe dIngen IU zpnen wlokel 'f'8I'-
kr!lgbaar op 'IIU ulthaul(bord te kennen geeft dat
bl) '" V"fldable koffie op na bondt WIJ had-
den geen tvd er een proefje nn te ncmen mar
t"-!lfden met of bet zal ",d vcnehnkkoluk lek-
ker "'mak Il

Onder de 'cneh. Jene wooobmzen door .110
buodIt 1 !tt d,ur Willen d~n he~r De.......
gewu wd eene der fraal't" Het praebtige m~
uell de rUime wel1'erhchte ~n lIerlijk ~.
bIleerde l.c~mel"llcn de f(TOote ootllllal herinnerda
anI aan de gebouwen die .. 1 bU ons bo~ _
de RIJn bezocht bebben !let bUil!wordt tbaM
door meTT Des"ag... (de weduwe) en meft"
Bey., ... bewoond die geeD yan belden lil 1'Tieade-
IUkheld behooreo onder t... doen 0IIl bet _
vreomdeh ng te 'eraangeoamen

Er .un twee botel. die mtnelllend h.tuard
wordeD eD naar deo ru.t Yerl~eode 1D1"&lio-
den kUDDeoalle gemakkeo gemeten eD &lobID_
gezonde Incbt veraangell&Olen ~n met mede_-
kmg van een spoedig benael yeraekerd
·un

Het Rop.! hotel 'an deo beer Raphael aI-
.. aar WIlOD. mtrek hadden genomen .le ra.UD8
luchttge kame,.,. de goede bedieDlIl8 eo de _1-
..oonlene tate I beneve"" de keur ....n clruakea
en eene goode hllJarttafel verlokken deo m-
zlger II In .,erbilif aldaar '00 Iar>gmoceliik ..
rekken de blllUke prIlzeIl eu de .,nondeljjk-
beId waannede beweken door den eIgenaar l1li
zIJIle vrouw ontnngen cn bebaud.ld worciw,
,.erzokeren beo dan ook eeoe rulIDe eo wel'f'V-
diende ondersteullIng

!olemg hotel te Kaap"tad eo voornameluk bei
){asomc hotel te Beaufort W6IIt behoort er
eeD .,oorbeeld uo te nemeo

Het .oc...le le,.en te Willowmore behoeft_
grootere plaataen 10 gezelhgbeid Olet onder te
doon DlDodaga'ond hadden w(l. bet geuoer.a
een co.eert Yan het Wlllowmoonche mlUlek-
auelachap bii te WODen Het yolpnde ..... he$
programma .loor betleln Dlt(e'f'OOrd -

I Band March
"l So", 00 tbe C4Dk. uf Loch Lomond,"

d. beer Roy
~ Song Dear Home Land JOIIgeJ King
4 Vlohn Solo LucrecJa BoI'J'l&, de beer P

van Noorden
" Song Tired me." Baker
6 Band I nterwezzo
i Song Tbe l!Oog tbat readIed my bean, '

lIlen 'an deo Boven
H Band Douan Wellen

I~TrH\ AI

MedIaeval t•• yotte
On pro Dol." )0Dire) Pollaky
I fear no t Je de heer l' Martm
The Woodoywph. l ..ll )Once,

g Band
lIJ Song
II Mng
12 Soog

Kutg
I {Band A Simple Little ThlDg
14 Song (.olden Ha" e.t men (OOner
! ) "U UI( 1he deatb!""" -- de hller Boy,
11 Band FIn&I~
Accomp"nllten men De.vage. meTTCodner

eli Jongeheer Alllllall
Het beboeft nau .. eluk. gt;<egd te wordoo did

de ult"oenng een hepaald lUC_ "Il,.' CDden beet-
Codner de kapelmcc.t...r en d 1Te< teur alle lof
tew K:omt voo.r de oq;alll,.a,tH nn een voo~e-
IIlk mUllek roll'" ID zulk een kIeme DIJl&'e'f'lDl
Het wu ourecbt Z In DIet "l>OOIIUllmoldlDg te
mahn van mejuffrouw Bake,.. taleot1'olle Olt.
..oermg ....n de .ong Tlr<..! bare gevoel'f'OlIe
zUivere .wm eo de gomakkellike nataurljjlre
wecrgenng van bot hed geven haar het rech'
om al. zangerea van geen gennr k'- plaat.
te nemen alamede de Yl hn 1;010door den heer
Van NoordelI LocrecJa Dorgta dle .... r rrood
wa.. Wu haddeo 'PIlt bem lUet nog eerw te
booren de beer Allmo.nD belooft een mosdl.al
geolt te nllen wor je" uo al d~ .ndere mede-
werke ... toonden dat 'U hunne pan, ---t ..er-
.wad"u Dat Wil 000 plcl.lOngen avoDd.~ ..... al
den 1'olgellden mo"l("u mtt moe.t<l onse Wil-
I ...rnoorllCb~ 'rlend~n at""beld na n iIaaJ wel
beget ptn .. orden ""bter de hunul log"'D d.
aaugcname dagen le Wtllo .. more lO huo midden
dncrt;ebracbt nJ la",! In '" r:.ix:aqen bljj"8II,
en.. hopen dat v.tel cl> r d. "'"' lodeehDfl "'Il
I)r.. I>.,.""k verI Io:tzuu~u wordeo con klikje

, r .. cb""lvon tt nemon bdw"lk Wil ten You.
kuullen verzoleeren iLIcb1Ilc:nand ! 0 <ulb 400'
zal berouwen

De heer Joseph Nalan,
lA......DARr!-\

Bi:YSES MA.THE'VS (.ERne"'};"
AUO},;RL},;Y "TR.\.A T,

KA A.P81' A.D.

BET TREKKE'" 'A~ TA...VDEX
ZONDER PlJ~

GEEN CHLOROfURM..

GU!\ GMl

(.E£"r: BEDWELMING

n~ h~N "J.. mo-ui eU~ 'pec" htelt
v"' .... , r rtd," .n'a=.l<t eo opde ratDarlijlrt
1,,1 ho Jc ugell d. laa.I(1't" :>II"llik. pr, sen.

RAADur HH)iQ VRJJ (Am 1
lLli' BUVOïiii&il ~
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Twee of

Onderwijzeressen te
Generaalsnek en te Leliefontein,
Dist. Ficksburg.

zurD-AFRIKAANSCHE
ONDERLI~Gg

LEVENSVE R ZEKE pc lSG
MA..A.TBCHAPPIJ.

OPGERICHT IN 124~

Jeincorporeerd liijAct : ,,,1 Pd" -_

.1oofdkant0C!: D!RLIXGST:'..U, T,

DIRF.'i:Tr.n.n:
HOR_ ALFRED EBDE~, Yoon,tter
HENRY SOLO!>tO~. ~fS

FRED_ J_ CE!'iTLI\'RES,'
PAUL DI VILLIERS,
GODFREY SICHEL.
J. G. STEYTLF.li
HARRY BOLCS.
H. M. ARDERNE
Hou. J. X. MERRBL\:-O, 11 L .~

EERSTE GENEKS"r!\~I',E'1'1"", Cf:

G. E. C. ANDERSO~. Mn. :'-Ll' , L':de~
M.R.C.S. Engelaud.

JHB.LIJKSCH I PB..ElfIE· £~1;2S\
~ INKonN 5 INTEREST Q- -,

FONDSEN IN IUNDEN . • £1.347:7:))
GUoullhkfld '"~Zu.d·Afr,k'lil'UC~ "",:u,,:,,~

LAA TSTt UITBETALINGEN, 7895·
Poli .....n ""n ..el'llChillenden duur w''''on bct..ll

m.,\ de volgend. !lOmmen Toor iedere tI,1X,JJl"l.IJ do
ool'llpronkelijke versekering :-

Duur in 1895.
50 JAAR
'7 JAAR
'5 JL<\R
30 JAAR
so JAAR
15 JAAR
12 JA.<\I~
9 JAAR
6 J.UR
3 JAAR

:.ul~~':4
2,;:"'1)

, , ....~lJI\

1 ~4:)

1.:\:-J
I.2>.t
111'"
1.1' 12
I,lJ&U

:1

,:

Hoofdondel'lijzeresse Benoodigd.

Eersteklasse Publieke ,_School
u; E1\lE\GD).

Twee Rondgaande Onder-
wijzers Benoodigd

TE

'''elft'Heden en Rooidam. wijk
Middenveld. Fauresmith.

VOOR de 3de Klasse Gemengde
Jongens en Meisjes School te

Helderberg. Salaris £\10 per an·.
num. met vrije kost en inwoning.
Eene grondige kennis van de
Hollandscho taal eene vereiselite.

, als bek waamheid om leer-
lingen voor het "School Higher"
UniversiteiUl Examen voor te be-
reiden. Werkzaamheden te be-
ginnen. indien l'enigszins mogelijk.
na de Winter vacantie. in Juli, a.s,

Verdere bijzonderheden te be-
komen van de tegenwoordige
Hoofdonderwijzeresse. Jongejuf.
KAfIr. i\Et:THl.lXl;, of den Onder-
getookend('.

Aanzoeken met copieën van ge-
tuigschriften van l>ekwaarnheid,
enz., zullen ontvangen wordon tot
op den :2.;sten ~[l'i, door
. J. \\'YX.A~D L. HOF.\fÉI"R,

Il on. Sec. van het, Bestuur.
Huldorberg.

Soun-rset WeSt.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen' verge-

zeld van dl' bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid
en goed gedrag, van de laatste
School-commis"il' en Predikant waar
Appli~d.ntell werkzaam waren, CJj

van lidma.atschap cener Protestant-
sehe Kerk, zullen door den Onderge-
teekende ingewacht worden tot op
23 Juui, e.k.

Werkzaamheden te beginnen op
df"l llden Juni, e.k., of zoo spoe-
dig IClogelijk.

Alben ongehuwde personen zullen
in aanmerking gl'nomen worden.

Voor Leliefont ein zullen alleen
nndr-rwijzercssen in aanmerking ge-
nomen worden.

Salaris £ 1211 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden,

KennIs van Muziek oeno aanbe-
veling.

~ .B··-Dc geslaagde applican ten
moeten zich voorzi.-n van onder-
1\IJZl'r~ ~de kla" spoorweg oertiti-
eaten :orn tegell halfprijs le

'1
'i

AI'I'LlCATI E:-i VOOl' bovenge-
lllll'mde \ll'trl'kk:illgen, verze-

zcl.l v.m dl' bij de Wet vereiselite
gd\ltL:~,·lil·lften van b-kwaa mheid,
l'll ;_:,'dral.!", van de laatste School
C, 'll1l11",le en Predikant waal' appli-
cant en werkzaam waren, en van
lidllla;,t..;ciIa(J et'nl'r Pl'ot~"tantsche
Kerk, zull.-n door den Ouderge-
ted~"'l(IL, ill!..;l"wacht worden tot op
18 .l u n i e.k.

\\'l'rkzal-ll11he!len te beginnen op
11 .hll" k.

:-i.dan., 1,; I:-!,I !,l'r jaar cu lie
sel» ,nl C:' ,ldt'II':'

lLILJi-;e reisk osicn, gl't-it.aafd door
kwit a n t ns, zullen vergoed worden.
\.B.-U.: g(':5laagde applicanten

moet l"1 Zlt'lI voorzien van onder-
WIj ;'_,'r,; ~Ik klas spoorweg cert ifi-
('ak:1 ,!lil teg-l'll halfprijs te reizen,

D", W. ROUERTSO~.
Voorz. Sch, Com.

J\'ll"li-liiirg, O.V.S.,
~i ~fc.i. 18~1.:-l. EEN onden:ijzeres op een Boeren-

plaat.'! ID het Distrikt, be-
kwaam om onderwijs in Hollandscb,
Engelseh, Muziek en Handwerk aan
·t kinderen te geven.

Salaris £·W per annum and vrije
logies.

Applicutiën zullen door den onder-,
geteekende ingewacht wordeu tot
den 20sten Mei.

Werkzaamh"den na de Juni
vacantie te beginncn.

1'. V. d. WE~TllmZE~,
Secretaris.

Fordsburg

PubliekeGou vernemenfsSchool
z. A. HEI'{-BLIEK.

Twee. Assieten ten Benoodigd.

APPLI( 'Xl'JES met getuig~ehrif.
nn van bek wuamheid, goed

zl·d"II.jk .f!vdra;!, CIl bewijs van lid-
m.uusc kl(J ,'cner Protestuntsche Kerk
zul l.:n 1'>I,rdell illg,'wacht door den
UIl(ll'l'or.-te(,h'llrl,·· aan ondcrst ar.nd
ad n-. '''ól''l vnr.mxo 111 JUNI
1~~It',O'_.L"lr JJ?~Jtf:trekkiugen van ~
M.;nlleIIJk., "\';:il"tenfell ID boven-
gelluL'llidc Schon].

Sal.u i-, : 'I'wa.rl f I"lllden :-'terlillg
(t.:I:': lic. 'IJ.) lH~I' maafï:d YOI)r elke
belI'ekknw.

\\'erkz:~lTnheul'n aartte vangen op
I J IIIi, I:-:~'::. /

M. i'O:"ïnl.A, V.D.~\[.

HOOFD-ONDERWIJZER
"\ T 00 l~ du 1'Iddleke-AI'men.;;chool* t" :'Iid,I.·lblll','-(, K.K. Daar
dL'!.I' ;-)clloIJllJillllt.'ll kort zal geopend
1I'0I'd,'n, W,Jr,kll ltieI'llle;:ie :Ipplicaties
,!..;('\Ta:t<.;"d \ 001' Bón·ngenocmde
;-)1·l!()/)1.

:)ala!'1:-l £l:;() pel' jaar voor' e('n
é;(_'C"rlllil'el'T',}I'11 Onderwijzer, .CUO
\"U(l[' Cl'll Olldc'rwijzer zonder certi·
ti kaal.

"\ ppltcalltr;n lllooten getllig~chrif-
len lt'vun'll VMl olluerviuding, goed
zedelijk (OU ra!..;. CII anJerwijs t'n
d".'_iL'IIJkt,h'llllis \"all Ilollandsch en
Eng,'lsch heldc'. '

.\l'pli('alie~ Illoeten bezol'gu ziju
V!~I',l':;ll Jllnl e.k. I

W erb.aam 1II'IIen zullen bl'ginne~,
mdl( II mO!..;l'lijk, lIa llL' winter-vUl-
cantiL' III J llli a.s.

'-'. 1'( ):)'DI.A, V.D.M.,
~ecl'etaris ruor P.A. School.

~rjdd,'llJtlrg, K.K.,
11 .\Iei, V-i~1('),

BENOODIGD.

- -- -_-_. ---------
HENOODIGD.

reizen.Een ássistente Onderwijzeres voor
de Yaste Wijkschool te Glen Paul,
wijk Harrismith.

P. WILLE.
SI'C. ~chool-colllmi:5sic.

Commando- Hek,
Dht. Fiekshllrg,

4 Mei. 1S~)".API'L!C"\T[ES voor bovenge-
11l'1'1lIlle \ ,etrekkirtg vcrgpzeld

v.. Tl dL' hl] ell' Wet vureischte getuig-
schr.ften van bekwaamheid, en
g"ed gL'drag, van de laatste School-
cor.umssiv en Predikant waar Appli-
carit c werkzaam was, en van lid-
m.rat srhap e,'ner Protestantsche
Kerk, zullen door den Ondergetee-
k,'mle- ill<.;"ll\\/:lch~ worden tot op 15
Juni, ,·.K.

,V l'l baamh,'·dL'1l te I,cginnen zoo

,1

P.O. Jonkerwater.
Di"t. Pril'ska,

l-klen API'i!,

Assistente BenoodiedI""l
lE

,~p(Jl·dIgo lllo;!dlJ k.
SaLlI' i.~ £ 7:, I'er jJ.ar md ,1'1Jl'

mwonmg.
Aan appltcnnt.'n dil' )hziek eli

IIar!d werk ondi-rwijzcn kUnIlI'D, zal
Jl' voorkeur gegeH'n worden.

Hillijk c rt iskosten, ge-taald door
k wit ant u->, zullen vergoed worden.

\ .B. ~-DL' geslaagde applicanle
mud ,Z It:lt \,i)orzien van ('ell onder·
WIJZt I'''; .;puorweg certiticaat om
tejt'lt Iw.Lfpl'ljs te rcizen.

jl. II. ~IAREE,
\. oorz. Scb. Com.

BaIIl\Gr:!l, lhJ'ri~rnlth.

GERMISTON, Z.A.R.

SALARIS. £132 per aun urn .

'\ 1'1'LIl 'ATIE~, \'t'1·!..;ezeld van
L bewijzell van heklla,i111heid,
~o('d gl'drag, lidmaatschap ccner
Protestantsene Kc!'k, en hereld·
willigheid eell Aallvulling,~·E.'\amen
te doen inuien \'l'reI~rht, wllen tol
2,; jlei 11.S. ingewacht \I'orden.

Kennis van l\[ uw·k en Zondag,,;·
school.werk e('Ut' aanbevding.

\\' l'rkzaamlw(ll'll llloeten ill 't be-
gin van Juli WOI'lJl'll aanvaard.

,J()Z. :\",\{'DE,
Bus 17;

A,Jl'l ~:-
l),,,. _\1. P, "nIl,

Ford.;l;llrg, Z. A. H.epuhli('k.

ONDERWIJZER B&NOODIGD,Rondgaande Onderwijzer
n1-:\1)0 D LGD TE

P,letfju:eiJ, wijk Midden Yalsch Rivi~r.

•• 1 iI!1 v ~.

LO~I B:\ l~0,
G:tllz('nfl,nlein,

:-ite!'kstroom.

EE~ Man dio de Taba
\'l'rstaat, ,!..;I'hliwd of

Moet ~chriftelijk aanwek
II. RUPERTI,

KI"in Da~sen
P,0 Kalasbaaskraal

,\.1'1' L li' .\ T I ES \'oor hOH1I <TC-

I r\lOl'llldt' betrekkin'.; H!r!{ez~l<I
V,III I:" !"j dl' -Wet ."\·erelsl'l:IP ,-,,,.
tui"". hllfll'U vun llekwaalldleid,
en C:' 'l' I ~, d ra:::, van dL'hat"tc School·
(·')I!':!i.-,Jt) l'n PredlkaDt waal' nppli.
('''II: 1\,'l'kl.:J.am wa", eli va:l liJ·
llJad: "l';"I\' ecncl' Prote~tantsche
KI rI.:, /1.J11'1I door den ondorgl"
Il:t·;", :I'!' in.!t:wal'ht wonlen tol op

B1':\()()IlILl), 1'",,1' I:" Tile"", ].;1:"
1"ldi,'k,· ~"I,,,..I to- Ibw-. 'il I,!.,

:{,',\lllini ,JIl' 'Hl\..:. :t;lfl 't Ilu()~\l la! "'::1:111

van 't Jl"ar,llli:'; l)"I,,"'klll' nt. \'.'rl';" l,t"11
k"nlll' \'all dc' 11"llan,!,l'ii" ,'n r-:1I~·I-t.., h.·'
talt'n, t'n ('t'rtiti":ltt'!l \all Lldm:L3t:-vlui'II"1"
\-",1. (;~·rf·r. I-.:.l'rh:, al:-O'HIL \:LII lwkwaalll-

hciJ "II :.; .. ·,1 1,'dl'lijk C",·.Ii-'l!:,
S;J.laris .ll.-,!) en \ rIJt' \\""ll:lJ~.

:\,'plikatll· .... 11l;_;"W;!,-!Jt \\)<,1' I,r (Jp 1 t
.JlIni.

Dl' -\I'I,likalil lOak,' ml'I,lill:'; "I' i,:j
't \....l'rk wL'n ...t:bt t~ Ll';':lllllt'll III .J uil (If
Oct"I,e-r.

\\', i ;"Cl;liilhL'UL'ni te \)egrnDL'1l Op
I J ,li, ' k,

\~it·l':'II1J~,·I:tiWdL' pcró'om'n ZltJIl'll
III 'l.l!IlIII'J'klli.! '-(t'nrnnl'Tl II-orden.

!\.llllll, \"111)IuziL,k L','lle sterkt'
U;t1i 1\'\ l.j_l.ll~.

~,,:"l'!, !.:I~'I PIl' j,nI' l'n dl'
.:?_~·_I Jt I, ,;:_:-, l, iL·! t.

];,::;.1;';" l'll.,ku-tL'll, ",'~ta;lfd Joor
k\\I:,ll,:I' -, /.illll·II \,('I'gUI'J worden.
\ !;. ULO <.;""8Ia'l~de Applicant

D;(t t /j,:: \"U' Jr/.ll'Tl \";111 een undl'r-

J .\. :'L\LllEHHE. \.IUI,
\'uurzit ll'r ~,'I,,,,,l ('"n!

ASSISTENT
G EVR"\;\GD \,,'01' de "W. J.

JOO,,;LI'-(;ift ~eh()ul" t (. I'ot·
chefstroolll. l'c!':<onl'll, III h"t bezit
vall ('('n Ondl'l'wijz"rs certlticaat
T\\"ecd(~ Kla.'sL', Z.A.R., bl hOlltle1l:>
late!' af tI' lelfcren hPt aallvullin,',;·
examell, zltllcr;:le \'oork('llr g','nil't;ll,
l'll l'en Salan, vall t:17 lu~. I'L'I'
maan.! ontV:lII"l·n. Zij di,' CI'11
OnJl'f\1 i.i/,l'r,; '~(,l'l'tific;~t, [knil'
Khssl'. Z.A.H., l,dlollt)en,.; aall\ïd·
ling-s·e_\:aml'll, hCzIII,'n, ktlllTll'n ook
applicatie lllake'n. du.-ll outvanO'l'll
hij "I'Dl' eVl'lltul'l'le IWllol'rninr' ~'l'll, I 0~a an::, van £1:2 pcr maand.

Applicalll'~ Yllodl'tl v('l';!l!!.dJ
gaatl vall errtificllIl'1I, attest:rt'll' \':111
dl'n k('rkeraad, \\'a.arondL'r appll'
cant heilOorI, I'll l'l;n gL'tuigschrjft
van ~ocd, I.cdelijk gl'drag OVi'1' Jc
laat.,II' tW('I' jaren 'lfgl'!..;('\'('1l dllor
l'l'II lallddro.;t, \'cidkorlll't (Jf j1l'l"
lIikant.

.\ 1'1'1Ieallkn dll'lllïl te 1-"!'llIcldL'II,
(If zi.i k'·ll:li.; \'an .I" I-:ngL'l..;ciIe toLal
hezitten, ,'ll 1'\ rlitiL'OlIL'11 dl"llaall'
ga"I,,jL' ill le' "IIIIIL·II.

S"liuollil'l'n :,~ plT d"g. \\'l'r~·
/,LlIllllI'dl'fl k hl'!-i1111I\'n I AI "I ,II,'
l ....~i-::. ,:,\pl'licatil'~ YL',,;r";IJJI \1 :t.:'.

Il' zl'nllL'Il aall

\\ I ,/.. l'''':' EBEXEZEil SCHOOL,
GOUDINI.

~,jl' ;.;h; ~p')"rweg ('ert iii.
:',~In L,dtllrIJ" te reizen,

' .. T. ~1. \\ï'_:~:-\ELS,
\·"UI'I.. Schuu[ COlllIUIS,"ll',

(; ,·1 .',' ", !',l;, I. A :-,:-'I:-:TE\'TE benoodicrd voor
hovulIg-f'ni>L'lI1de t)cho"'ol.

:-:,t1ari,.; £:)1) pel' ju:ll' l'll ue
:\fllZ'I'k'g-I·]dL'Il, bl'dragcnde vall
l.::-!II t ot t::.~:1pCI' jaal·.

K"lllli,.; vall Illuziek eene nood-
zahlljkhl·id.

Dl' Applikant gelieve te ml·ld ..n
lI'allllt·cr zij in st;wt i" de werkzaam-
hL'lkli te :la Il\·aardl'n.

ApJlllkatie~ zullon ingewa~ht
WOT'lIt'II tot }.'j ,hini.

1' .• 1. i. ]I. MERWE,
Voorz. School Com.

Onder\\ ijzer
: 1

l;I:\I)()!III;11 'It:

LOShl•
'
1'FSRUST, wijk KNAPZAKRIYIER., ,

;

f
~.i':'I.H',.\TII':-:: \''''1' ill II', 'Il <.;"L"
I :1111·1'\li,.' ht'~!,t_,kkl!l'! \"t'rgl-'-

z, ',I \,,:i ,:" i'IJ d,' \1,'1 I,'rel.'chtc
gt: "'~ ·,·l.:'iffl~: \";l)! h, ~\\'il~IInhi,idJ

l'II."" ,,(i :1.'.I:Llldl'la:lt..;it'-I·!tool·
I',,"::t -<I' ':11 l'I'l'dlk'llll 11,1;11'"\1'1';1'
(_';i:i~ \', l, I'K/.:l.llrl W:l;";, t'll vaD

It :1:"",1, ;'i' L"'I:L'I' l'I·,,\eq"lthclll'
K! ~.;._. .:;t Il ':'1\'1' dl'!: (Jlld'~rgi·tl'\_'-
k" :',~', II,,, I.: Ill,n],'1l !ut l'l' .~
J" '

CALEDON .
HULPO NOERWIJZERES BENOODIGOI,

I, ,

Il ;. i
I r,_

I, I', .~~(\,fl'11. ~t· .... ;a;dd d(lflJ'

,ILt:l \"J';';llI": \\IQ·d,'!1.

lit' '." -IOI;I:.C'I,' nl '1' IIC;IIII
'1'/.I,'li I:I:! ,','Il ():Idl'r·

~. !.:--. 'l'tH)!'\\ to_: ('I 'ft lil·
I"':' ill'iJ- ',' 1-,'11.,'11.

'I"; (;I·:UTE\I:ACII.
\-"", /, ;-':":'''(11 ('UIIIl1ll.-~II'.

; ':~,~':, Ill, l'l'P«l:",
_ .\;:: I, I _r" .. -

BENOODIGD.

:-.:. BOI·:IL'DIA,
II oofdolldl'r\1 Ij!I'!·.

.~ - --~ -_
Pinkstel licht en Leven

13lE !WOO Tl worden applikaties
:-I ;':1'\'I'a.aU'd PIl ID "ew:lcht tot

"I' :2ï j[L'i, l(:l~S, yoor d'~ hetrekkincr
\';1n Ir ulpondl'rwijzt'ros in boven~
~:pnoemde ~chool. V t'rt'i"ch te onder-

E\ ,\I;L'I'j1t·U; Zang-~un~t (Pouie Sulfa),

E :'E Ondl'l'\\-ijfL'fI':', om ollder· le('f.:l'l1l'D, ('n _\ aal II·erk.
WIJ' te geven lJl' I'l'll \)ol'rl'll' ~alal'l" £70 l'er jaar.

"Iaat-i (I:, IIlI.III'Il \";lI; ~1l'rk~tr(IOIJI) 1), '<Je aanzoek hij
:lall :,:, jonc;e kinrleren In hd Ellgel-
~I'h l'n Holland-ch. ~Illzil·k en ~ .. 1. nOOME,
Iland werk. LO;';ll'S vrij. lIon. ~l'crc~aris.

.\ I'plleanten wordl'll verzocht (':dcdon, :':~I-Al'I'il, l,-::~I,o.(.
Sall\l'l,; tI' 1lli'ldo!J.

l\l'pll'·:ttlen 7.111],.11 ill!!I'II':leltt
Iyor~ll'l\ tot d"ll ::1511'n :\rl'i,'1,";~·18.

\\ "l'kzaam11l'd"ll !Ja dl' JUlli ya·
("lntie te \W"IllDl'U.

',1

(',.

Professor Hofmeyr.

(
'I 1:1:11~IH:\ III Lnlil':) 110l1ll!IllPt
T \'l':'~\!llit,tl tlit,l~ ,~root -tiHI

Llad/!,'J,,)'. T., Vl'l"klï.ic;(·n LIj <I,'n
l>l'hl'lJlt: l!ll iliJ d., hlll'l'l'lt .L" ,,-,:,
PI ~"I \ i .\ C, '., Kaap"lad, \"1)01' ::".

pl'r 1"':llqtla:tr, jJt'!' trl'lll of I'0~t,
3~ tJ l.

J. L.

,

.; ,'jz.JS, ri'

EXECU~..TEU RSK~M ER, 'HET GENAS HEN ALLEN..
Voor de Administratie van Boedels en Etfekten van OVf-rlcden

~rsonen, Afwezigen, en anderen, als Executeuren, AgO'l'lteD.,
Trustees en Adlninistra.teuren; de Belegging .an Kapitale
Sommen onder Securiteit V8.D Vaat Eigendom.

i '

lnnmEER,-Negen lIl&&Ilden pledma i
lil betuigde ik in een brief &all a. nn'
de ~ uitwerking vau B.HEUlL\TI-
cnao in mijn geval. Ik ben60 jaren oud
eD béb 23 jaren lang geled.n aan CHRON·
ISCHE ASTHMA eu RHEUMATIEK en
rocbt verlichting van vele beroemde ge-'
kundigen, en prot-rde an.. .onder ba&t te
rindeu en had. in mijn geval alle gelooi ua
mculIChelijke bekwo.amheid \'8r1oreu, tot <h.t
ik RHEUMATICURO probeerde en ineell.l
zijn lIlijn Neu.r&1gia, Rheunatiek en pijnen
in hoofd en aangeEicbt verdweneu en h_
wenwi ill ver en wijd venpreid dat 'ou.
meester VIJ ROOTamper beellemaal gezond
WIUI var. Jie wouderlijke Medicijn.," en di'
'11'''' werkelijk bet ~",I; .lkeen die het
probeerde be ..... lt het ....n.

De heer JAt:08 H," ZIJL van ~akfOl1tein
(3 uur van I5t."ju.but'Jo(). ill genez"n n.n
een IICbiJllba&1' oll!",,_liJkg.tva.l ..u R~a.
matitk en Jicht, Nooit; lel Eiju moede-
Mevr. VAll ZIJL aau'lUij, wll8er een erger ge-
,,&) van .. Kourta Ziekte," wo&I"Elj bet n~
men. De eeete d""l11 H.IU:UMATICURO
,eed de lijdeuce jouge mau l'tlJltig Ilapen eD

medecijn went "oorWu.r..nd toegedieud,
hoewel de boren en ..,.ienden loeideu dat
Eii niet verwachtelI dat hiJ leven WI1, -
luj twlOe......-lhw-. en getuilfll.-van de gen--
~ht" "lUi de lUiK1JMATICUW·en
PILLEN .
0. oud. bee, VAn DD Wnt, Tall B.edden'llarl.

.erd jrenezen door bottel.
De heer A, Coerz Brand .. \ei. Middelburg, o.o.

fond dadelijk ..... hcb~ing. ){ijn IOOn JAIl fill liP
",boonnd.r. d. heer J. A. SKn. Tall ... on~
Bur~ndorp, werden ook jteneMll mar ik Ill", na
olui"'-o-h blijf uw dankbare ...mod, J. C. ftII

JONES RHEUJ4ATICURO.H.' !(TOOte Zuid.A.!rikaanIche ~iddel 'I'iMii
Jicht. Rb.umali.k. Rbeumatioebe Jich" ~
,Jicb~.U.up J iab~. Aangeaiob~pijneD, ID&., eD lI..a
...1. duaend.n gevallen. veel .rpr dan bo" ......
_deo geD_n. It ...,kriiJrbMr Tall al.Ie Apobo
un '0 Winkelion door geheel Zuid·Atrib.

GEVESTIE:D IN 1838.
-------------

TEGEJWOO.&DIGE AGTE GEI;NCOR.POB.EERn BIJ WET VAN rIET PlltLllENT, 50.17, 1889

Kanéo .. n: Hoek van Addex-ley- en W'a.a!atll."_t
(INGANG WAALSTRAAT,)

KAAPSTAD'.
'£27,000
'£74,800

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds - - - - -______ .--------.---------

DtRECTEUREN:
Edele heer J. H. UOy~IEYH. Vourzitter. 'Weled heer W. MARSH, (Firma :Mars}!
Weled heer W. HIDDINGH, L.L.D. en loon).

Weled heer AbRI:\~ VAN DER BlJ~
(Firma VIW Jer Bijl eu Co.)

,'; A. II. PETERSE~, M.D.

IIirlij die tie EX('ClIlvnn;karner wensehen aan te ~f,.::.'11 als Executeuren, Mede-
Exucuteun-n, I)f andl'r"z-ilt';. g"li,',-eu hen to' benoemvu eli aan te stellen eenyoudig ab
.. Executeurskumcr " ill Kaapstad. .

Aanzoeken om Lcenl~ondcr Securiteit van Vast Eigendom,
tegen Loopende Koers' van Interest, worden dagelijks gedurende
8ezighelds-uren overwogen, ----- '-' -----
Ill,: KAMER AlnnNISTR~ErrT INSOLVENTE BOEDELS DOOR

llA.4R f:iECHETAIUS.

Jo H. N, ROOS. Secretaris.

SPEG1~,,~L GEPREPAREERD VOOR ZUID - ,~:-mK,A._.___-~I ----~------
I li ":" ,.", _. rt' '''1)' '"':','''fW". 1\ \_ • 1 .... ,_,:\ L-'r •. t.

Koloniale Weeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ.

No. 4. Kerkplein, Kaapstad.
POSTBUS 142,

Telegraaf en Kabel adres: II FIDELITY."
Telefoon NG. 160.

Bemoedic;d door de enorme
verkoopingen, m a k e n d) Fa-

. brikanten zich gereed om
Opqericht 3t Maart, 1846.

250,000
Kapitaal
Reserve Fonds ...

£25.000.
£60,000.TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-

Voor de' Administratie van Boedels en
Eigendommen, al. Executeuren.Admiuiet ra-
teur". Voogden, Curators, Trustees Tan
l nsolveuten Boedels en onder llu w elijks-
voor-waarden, Inspektors, A~signees, Agent·
ell voor Ingezetenen en N iet-I n gezetenen,
Liq u idateuren van Onderlinge Maat·
schappijen en F'irmas.

Voor de Invordering van Verban-
den, Wissels en andere Schulden.
Voor leening van Geld op Eerste

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

B. G. LENNON en Co.
HEY"KE3, MATHE-\V en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MePEERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

LtrII. I

H[J.OAO~1t -;
t"URIFIE.8 TH!! flOO

J;.M~ .. ...w.,............. ..,
Zuid Afrikaansche V rtegenwoordiger:-

CHAS. W. HOLM ES,
Tim er Straat. Pietermaritztu'Q. DIREKTEUREN :

PACL DE YILLIERS, Procureur,
VU\JP.ZITTER.

H.AIlHT BOl.e" F. \V. MILLS,
II. J. DE"PER' H. M. ARPf.RH,

C. :M. llERXHI', E_ J. EARl.

I'Dezulken die hen wenschen ~'n te '!Rllen
gelieY~n hen te Ilomineerpn als .. Ile
Kvloniale Weeskamer ~u Trnst Maat·
schappij,

(i::i" De Insolvente Tak word t be8lierd
·aoor den St'cretaris, ,'001' wiell~ daden de
M&aU!chappij verantwoordelijk zijn zat.

. WAARBORG TAK,
Voor het Guarandeeren van de Eerlijk.

heid, Rechtschapenheid cn Getrouwheid
yan PeI"l'onen die Verantwoordelijke Po.i·
ties bekleeden, bij het betalen ,an eene
Jaarlijk.sche Premie.

~De Polissen der Maatschappij wor-
d,!ln lU .ontvangst genomen door de lmperialo.
Ko!onlale, TranBvaalllche en Oranje Vrij.
s!.aatAebe Regeeringen, Municipaliteiten 8U

Afdeehngsraden, Banken, andere Pu bheke
Inrichtingen en Maatschappijen.

De Direkteurcn komen elkon DiIlllw..g om
10 v.m. bijeen om Zaken af te handelen.

G. W. STEYTLER, SocretarU!.

OmheiningsMat riaal teg6n lQStprijs.

De Kaapsche Kolonisati Maatschappij in likwadatie.

wij hebben be-

voor gladde ~.

handen gesteld, en
te verkoopen, n.l.:
Palen geschikt

~;: ENE groote voorraad jg in on
~lotell Jezl'l l'e tegen kost pr'

Zwaro Drieboehige IJzere
dOOFllurafill, IG:ti per dozijn.

Bouten en Krammen ~n slechts' voor doorndraad, 5/- per
gro~s.

Winpalen (in het midden) 21/- uk.
Hoekpalen, met :2 dubbele staan rs, 30/- per stuk.
Dubbel&"Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren, ho , ..... _

Rtaanders komplet·t, £5 1Ss. Gd.
Gladde Zwarte Staal Draad,

lE, Kaapstad.KOCH en DI r,
AI T. RUTTER,

MAKER Tall de beroemde Kolo"
"INNES" eu "CRIGHTON"-a.

bekend OTer de geheeie Kolowe. welt 0,
order gem ....kt vau £3 en meer. 0U1l.....
weuw' opgemaakt of .lruur ~
~ patrouen n.n de kla.nten.

TUIGEN'
Ket de weuwe Sohuifstreng, om hei
IOhaTeu te TOOrkomen."raar om Prij8lijsten
••• D~J:NG"TBAA.T,

KAAPSTAD.

Nc(lerlfllldschc ZU'd-Afl'ikaUllSche
SPOORWEGIVlA TSCHAPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere pl.1.atser in de Tansvaal.

DGl~clijksche persone dienst van Louren'co
Marques (De,Ja~obaai)in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Geel - Hout Vloer
EN

Planken.Zolder_!ariff yoor Reizigers uaar Joba nesborg £4 17s.~n .£3 178
" Pret ria £4 Ós. Bd.-en£3 4s A LLE soorten Wagenhout, ver-

vaardigd en goed gedroogd.
Asse.gaai-hout. Spaken, Naven,
Vellmgs, Disselboomen, Pik-hand-
vatsels, Tafel-pooten, Wagen en Kar
Wielen, enz., altoos op handen.

" " "Dagelij ksche personen ienst van Durban (Natal)
(;~,<.rJohann2sbur2, PretO!ra en andere plaatsen in
de Transv;:l2.1en Oranje Vriistaat.

THESEN & 00.,
Loopstraat, Kaapstad,

Paarl of Knysna.

VIER.

ONGEHUWDE ONDERWIJZERS
BENOQDJGD i,

Voor Builenscholen iip het
Distrikt PotChefstroom.

\----'

Onderirtjzer ~enoodigd.
OOFD·ONDERWIJZER, voor
de Eerste-klas Publieke School

I
. Victoria West. Salaris £:300 per

de: p I', of .£250 en -vrije woning, go-
£ JiJ 8C ikt om kostleerlingen in te ne-

m ,n. Men moet minstens het B.A.
K amen gedaan hebben, en eene
ke nis vanZingen, Toekenen,Drillen

outwerk zal eene groote aan-
ling zijn. Niemand diL' de

bet ekking niet in 't begin van 't
Juli kwartaal kan aanvaarden be-
hoef applicatie w maken.

D aanzoek, insluitende getuig-
schri ten, bij den Ondergeteekende
Y(IIJr en l:)den JUNI 18a8.

I

\ G. A. MAEDER, V.D.M.,
Hon. Secretaris.

Victori~ West, 9 Mei 1898.

DE NORMAAL SCHOOL.o ALARIS, d~, ill~om~tnn
C" school (niet mirlde'r dtll
l'er maand). I;

Bewijzen van li(lm!i.atschap eenCI'
Protestantsehe Kl'l'k, rIl goetl zede-
lijk gedrag, alsm~de ~Luig8chrift6ll
Ylin bekwaamheId, te ~vOl'den . wge-
zonden vuur den l."IJe-q Juni van dit
jaar.' I

Diensttijll te hl'g1nn~n 4 Juli.
Minstens l'ell certifikaat van het

Illue klasse onderwijzurs Z.A.R.,
O.V.S. of K.K. e\amen, wordt ver-
eisch t. GLoen a.anvullings-examen
vereischt.

KA.XDrD.-\TE~ yonI' het .\dmis~ie·
. Examen tot deze Inrichting gelieven

kenlllS te ~ell1eo dat gemeld L\amell op
DI5SDA(;, .H ~rEI, zal gehouden w(JrUf'n.
eo dat men daJelijk aauzoek mod Jllen bij
Jen Ondergeteehnde.

Kandidat:en ook voor dt'Il Rpocialt'll
CUl'8US, Jull-DecetnlJ<'r van Jit jaar, wor·
den gen-a.agJ daJlIlij k aanzo('k t" doen.
lij moeten het ~Iatl1icnlatie EX31llpn ge·
pa.'lIleerd, .,n lX'zi~' zijn zich v(Jor l~
herelden voor het Tweooe Kbs8e OnJer·
wijzers K~amen. .

ZooJ.anige KanJid~j~n ontvan~ll ·e'en,·
l)euI"8 'C'an het Op\'O~ill!i'l Deparlement,
..'TOot ~:\() per annUm. , \

J. R. wtpTTO:S, Rocror,
Hoeland Straat, K:,IaP8t~d,

2 Mei, 189!S. ,
!
I

M.L.neK, V.D.M.
Potchefstroom, A~ri1 22, 1898.

---- ... ------- _._- -

PAARL.

KENNISGEVIN G
DE Ondergeteekende wenscht aan hft

Publiek vae de Paarl en fidel" I...
kend te maken dat hij ..en TnL\!ER.
MANS BEZIGHEID heeft gooJWnJ.

Alle werk aan hem toevertronwd zal
met stiptheid en optheid worden uilj?t<-
voord.

Q" LET OP HET ADRES:

D. J. DU TOIT,
Na&!t Royal Hotel, PliRL,

FRANCIS A, G, GUTHRIE,
Prokureur en Notaris, .

OALEDON ..
Agent yoor de Koloniale .A.ssu.

rRntie(Brand).Maatschappij,Beperk;
en Southern Levens Associatie, em

~
ZUID-AFRIKAANser. ".

KONINKLIJKE MAILDIENST
De "CASTLE MAl L" Maatschappij

DE Stoombooteu deEer Lijn vertrekkBll
van Kaapsta.d ua.a.r Londen om d8ll

anderen Woeuad&g, te .. uur n.m., UMl'

:M&dei.ra .u Plymouth. tA! SUtt Helena BIl

ÁIIOenIIiou aanleggende op de bepuJd. tol
IOhentijden.
Kay 2h-TANTALLO~ CASTLE, KapL DnCA!(
Juni ~-DONOTTAR CA8TLK. Kapt. HA.&Kl"'111

_ 22-11A WARDEN CASTLE, KApt. Iilo,nT.
Juli 6-NORI1AM CASTLE, Kapt. RL"IlALL.

" 20-CARISBR00K CASTLE. Kapt. j·;"n"i4()!
.tng J.-DtJNVEOAN C.\STLE. Kl\pt. H.r.

" 17-TANTALLON CASTLE, Kapt. Dese ...,.

lIt,. Bootu JOOr Klgelud, fla Lu Pllmu
noGSE CASTLE. Kapt. STA.!i'18TB.E", omtrent

12 Mei (\'ia St. Helena eD A"""n!!ioD)
RAGLAN CASTLE Kapt. li81'4);, "rulH'C' l~!!'!f
GARTR CASTLE. Kapt. W ..RDEN, ,'mln'nl Zr,:II,i
AIiL'NDEL CASTLl!:, Kal'" I1ROW., nm,,('!Jt i

Juni (na St. H.lena en A"""n.ion)
Voor V rach t of PlI88age vel"T{Jo'~~ met

zich bij de Agenten van de C.4.:;TLE
MAILBOOT MAAT::;CHAPl'rJ. (Bpkt).

UNION LIJN
KONINKLIJKR MAILDlE~ST
UlIOI STOOllBOOTlUl TSCWPU

C•• PEJK.K.TJ.

DE MAilbooteu der Maa!l;cru.p pij var·
trekkeu van KIto8.p8tad ua.ar E[)~el&Dd

ria MadeiT&, om dl'n anderen W oe~ tAIl)

, nar c.m .• a.le ondcr aanleKgeode
VOOR ENGELAND.

)IIIY H'-~!OOR
JU'" J-HI:lTuN

1: S(', IT
:, ~~Ol;!iAII

f:-'f'-' ,,;, "::<:
h, ,'. \:' :'0'
f".
r... ,:, . l,t. '; i..>~

EXTRA. BOOTEN VUUl\r"r;Kl. .. "r
Ol~EEK (Tw\lJ SCI:W) n.li ~_I d II.

~I i
tJASI'\l~

~ J "ni
GLELPH

J "Tl.
GOTH

\ i_: ... "

J l;:--.i
Een van de ~fn.at.-t('hkrr; '10< ;-:) l' .....)/';':1

bOot.on zal SUCTHA j! I'Tf i:\ \1' "., '. \ ,-r
l':I.A2AllL"RG kGrt n .. cie "'!l:.' ::,': uZ
dere Mail5~mboot .. ;

RETOC RKAA HT.) ESnwuE:\(! r:I.:L'\"D
gangb&a.r voor Zes ~[a.anrkn 0'· ;rll -_..~......

reikt te~eD ~n v~rm:ndenIli! \ :. 1_1;,\-r"~:Jt
op den Dobbelen l'a"ll.llepn:' , .. ,._

RETOL"RKAARTJES LaaI I!.\· !~~

langs d" KUST worden u:, .... ,·. ,e '".: <l'
terugreis binnen Drie }{B"ndn p.'r':e L jO
of the C ... tle ],jaatl'chapP'J SI" '::1'"'' ,'C ,

Voor Vracht of l'8Jlsa:.;~ J,,,,, :elt':, "".Cl''''
lOAn de Kantoren vall d~ CniV!; ~wvr..:.vot
Maatac.happij. AdderIey.l.r&al
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Par ement 1881
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" " ~eland

r \( IF.
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£217,2&~
97073

£1,947700
StCUnu,td1 ruche

J..1H~TI TOOI.DDl.U,

"'00,," BOD~

T,ALlNGEN 7895
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2 Q:lY
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A~~RL.

ISGEVING
\\ 1 -ehr aan hd

n pld~r" h.,_
,11 Tl \nIEK.

~ \ I 1\1:>

DU TOIT,
lIo'el, PliRL,

A, C, GUTHRIE,
~rou reil Notans,
::_EDON_

Klan 1 de .á.Bsu.
[- llUP1IJ,Beperkt.
" \"OCIatle, enz

E MAl L Maatschappij

~ dezer LIJn vertrekken
-lad C8Jir Londen om den

lt! .. 0111 nm, naat
u th td Slwt Helena en

_ 'cmie op de bepa&lde tu

Jor EngelUId, Jla Lu Palm ..

\ f'r ...o..~" met
I w i~ C~STLE

I \ \ I "I H \I I IJ (Bpk!).

[ON
lJ.KR

LIJN
llAILDIENST

MBO OTM..U.TSClUPPU
EPER.~TI.

er ~[aat8chApPIJ Ter-
K "a ps !.ad naar Engela.nd

a deren W oenadag t.eD
J t aan le.:gende

RENGELAND.
I 'p 'R "1:<1
h t \, r 'ST

r..: 3. \1 14 r )"i
b. HEi 'óoLN

h rU

!i \1'[-" rtt r: ).)

, .. no eStoom
1'1:>; ,erla!en ..oot'
l cl a.ankUlli.dt ,.an

v, le lITukken \I""
'a I t le \ Uien ~ co., Be

'o.lllOOl tloek Uil Brill 'till wla
1

TELEGRAMMEN-

BelangrlJkf.)

Een populaire beambte. Naturellen arbeiders

Een sneeuwval

UAKilERT()" 1(, ~h:t -(R" ter )-Op de Jaar
vergadenng van de kamer van koophandel en
munen werden bes<-huldlglllgen mgebracbt
tegen Jen beer De Wlt Hamer dat bil Zlcb be
,tg hield met arbeiders voor den Rand aan te
'tenen tot nadeel VJUl zIJn eigen dl.tnkt Een
VIUl de sprekers zei dat indien de beschuldlgwg
bewezen kon wordeo zou de zaak een ocblWdaal
wezen eo dat hd zou onwaardig geacht worden
IlJne posrue te bokleodeu Eindeluk werd de
goheele kwestie van uxtu re l le n ur be id 'erwezen
uaar het uitvoerend countr 'oor onderzoek eli L4)",£~ 14 MEI -Het t skader van admiraal
ratf"r! en Wen weee eror dat bet ste lsc 1 van " P Il okk dd

f I k la
~a.rnpti(.h~ l~ van orto 1l0 \ ert roa en III e

al el ers aan te WtC, n erte IJ ~ vcrn I Wa."1\ ~ bIk:eu afgeHChaft moest worden pa.aaK: e 'Out op te tul: en tou "e~ttjll vau
Martlllilluc Uet vlw!-{elldt.l eskader' 1.11 admi

O
'k t J-h- b g raal Schley heeft lf nnpton Roads plvLbcllog
o e 0 annes ur . ver-laten met hetze lfd e d ,d

De stoomboot vu .....r beeft een aa ntal l uba
BeD met ummuuiue aan wa.l l{ez~t te Cardenas
maar ZIJ .. aren verplicht weder aan boord te
gaan nu. eeue sclrerunnscling met de ~p&n
jaarden

CIH"IlAGE 16 M~I -(Reuter) -De heer L
van der -Poel de ;:ewez.en &88ll!ten' mag.stnu.t
Tall I,' 1ten hage Il< vandaag van hier vertrokken
naar Hopefield op '" elke plaata hU &ang68wld
UI Vóor ZUD vertrek werden hem vaa rwel
adressen aangeboden door de procureur. magt
straatsataf en politie en verscheidene mooie
gellCbeni<en werden hem gegeven HU was een
zeer populaire beambte eu .al veel gem!>t
worden

n f\.:nt

OVERZEEBCH.
Een belangriJke aanspra&k.

DE HEER CHAMBERLAIN OVER
BUITENLANDSCHE POLITIEK

S"lMPATHIE MET AMERIKA

L I~OE" 14 ME! -(RtmtM) -Sprekende U,
Blrmlll~ham ZCl de heer Ch ..mber lain dat de
buuenl ..ndsche _ltusll,. """'tIg en kritiek wa.
en dat de tud mogeljTk met meer' er "' .... om
een beroep te doen op het patrrot isure van het
volk Groot Brittanje stond alleen Het WIllI
derhalve de plicht VIUl bet geheele ruk om nader
aaneen te komen eo de .. olgende phcb t WI"I
.. ch nader te ochareu aan .uoe Amenk&anscbe
broedtlren In elk geval sou het eene goede
laak we.en lOO e..ne Anglo Sll:xon .JhantlC wt
&ta.nd kon gebeach t worden

'oortgunde serde bl! dat de IUtna'le III China
UI<" onbevredigend W!I.S t ageland Wllll met
In staat oorlog tegen Ru.land te verklaren 100

der een bondgenoot De ~ agalsche helaogen
In China wa.ren grooter dan 4teclge lev ens
Iw .... lte die neh 001 t bil de regeenDg' oordeed
en teo'll het lot van Chma moest heal ie t ...or
den sender lo:nKeiand moest laar..tl:enoemde
geeo allianric VJUlde hand wuzen NATAL.

Bl I~ \!t, - (I ter.t - tip uche
~aIl d~ UI oJ~1l1' 1)uJc Hu I lil

wd bet i)d dt" [ lall~ happ ) t~

",tiJen lt aalllcdlouLh:I!'I !lId dl:
tc~ ltttlc" aal n,"Jntll Ut \~rgllJcnfl~ ~ L~Hlr

"" Jt;ll~ Uil Jc vuorZl\lcr 't..:rl,. t Jc za.al 1H..h:r lH.:t
rutn x;r

(&uur uiegrammen )

VLOOT BEWEGDiGE!oó

EES SXf L GEVECHT

K h cl \1, I lt, I) ~ eu zeer
ge\\drllg~ suee u w v d \UIlJ ~L~tt.:rrld.\ ht plaat s (:11
ui n ....g aan Jt: t gallg'

...",..... ----
be zaak weer tutg-estald J IIA"F-Illt Il ~"I-\RI rr)-Bulten

gcwuOll koud weder werd heden tn J obauues
Lur~ ouder vondeu GLOteruacht" erd bet" ater
til tammen tot!!l 1 eu strengt! w iuter \\orJt
verwacht

lL \ If-It I Negen \lJIerikaansche oorlog
schepen onder bevel van admiraal Sampeon ZIIO
f.(:l~t.t:rel1 voor zousopgang te t;an.;J uan Porto
UICO a.aUl;'-' koiner

Her oor log ....c11l1'1 i vuurde het eerst e schot
,bt rioel t n f Daarop' pende de l nd,a II bet' uur
npllet\torr< fort dat verunderd werd ui oouboop
ru Ut;U bmnctl ~clIllge mlnutell .. r werd beêl W~

Il g- g't"'''uauil 'an het furt ow het \ uur t.e \ II

"oorticll l!1l het" erd L! ua vllnlldd.~1111\c t L'" U
gen g-ulJracht DUlzcuden van de } , la..wg en
l ultt.mlalJdl'icb~ gez.anten nan t tu'!.: .. lut..:bt wt
Jc blIl.ocula.nden \ an h~t f' li J

Kn!UbR! U \lf - i t, .t r) D"
z.aa.k Hl he t hUt ~~ 'Screchtsl j H LUlIJ'MuU lf

~l Lelland Lock hart r ruuers Il Hct.:O wc.lk e
out-aaac I"" tut ten verk I vun llUIl~ te HOt. 1
dam ell Ilcer~t..:lt..:t \ l)( r hl lel b ultgl..!o\h:ld t t
\ r dllj;

{tedurendt d..n ra. ht \... l.c t
veranderd c n c I I \, ..lIl

Heden 1- het I lt! r k u I

De inzwerings aanspraak
•

DE E~GELSCUI:: PI::R"

RHODESIA.
Een woelige vergaderlllg

Bedankt voor het gouverneur-
schap

LoSDEN H MEL -{ RI':UU!r) - De henog
van '\b<>rdeeo be"ft b<>d.okt 'oor het gounr
neur generaalschap voor Ca.nada DRil sPAA"~\._UI:: Mr~lsTER:-, ill

DA"KE~
De pers over des heeren Chamber·

la1ns aanspraak " l' 14 ~h 1 -De ....paanochc mIDl8ter-
'" r t.hl ruar.nt: k)l )UItH'I ell landbouw hcLbon
bed,"kt I en nllln yl' kaLmet tal waJll'>!Chllnllll<
he i~n t ZUl~rda6) gt.:1V Jrmd worden m laT men
~ I uft 1.1 het .Ie( ht, lang geooeg zal be"lllaU
urn dl.: l.lt.:gru tlIlg lt: p<"l..-t:ieercn

LoNDE" 14 ME! - (Reuter ) D~ nltluw.
bladen erkennen d6 erD!'t \ an dl;! I1.anspraak \ <il
deo beer Chamberl"ln eD lU" aan bet lP"'eO f
.e owerenoie mO<lll!Jl<bedeo aanduidt lUet t raok
ruk over Wellt Afnka of Ru,land , f mogel, k
da~ E,,~land ID deo tegenwoordlgeu oorlog zal
gesleept wordeD oy .. r bet lot der I'bdltp'lt"ebe
mlandeu De daldelullheld vali d~le Uleuwe
IlfW!llung ",n faveure vall alllal tIe In.tede Ian
a.l'OIlderlD~ordt algemeeu erkend

,,]' \ \.:\:-,l HI, \ LOO rIl ~!lit I I~IQl E
"lA<

11:\ (,IWUl (d \1 (111 \1 lt\\ \Cur
"II m;: 1 ~ Il ~ lt \ I U I I \VflJstaatsche Volksrtlad.

Lo"ol" H Mol -(Reut r )-])d lnzw~nng'
&all8praak van pr88J.d.eflt Krugt'f WON! t w Clfll~

heolprokun De SIu.ndani zegt dat de .... , 'pr:uk
01.U! lnhoudt dat lIlet rocLt hu be,chuu" J
word .." al. vlJandt~ maar het "'.',"chtc Jal 1 re
tHd~ct Kru,,~r Wilt mlOd~r a.t!.)fhouf<hg en "at
meer lIber&&! WlUI b.Jtreki<d Ik poh "oh rechten
D~ ':;UlluJ.a,.(1 J..j Qlut 'or"AUndcT I dat na d~ pcr
ooonlukhedeo waarvan cl h ,ufJnx bter Kotte
!:ebrulk gemaal<t boeft preSIdent Kru~er h, n
weor ruel de""lfde mmnt terul!betaall
dat het t .. l.eer gew()( n l~ aall prc~,d
redek:undlge I{rootprlUlt om ontll I t tt: lA }rJtn
d >0r .uoe verklllflLlg vaJl II 1 L,,~.rl
Irekken

bl' \A\ "l H IIOR! (j( ~cUIP (
( 1:\

1 \ ,1]'~l
"Uil:>;

Koningin en kranken
n\IU of:\ \II::T :\ \ I \I

luen
l!cne
lord
Kt.::~cnde 0\ r I t.:t
kool gmt!.'! .au Jc

DI_t)
heer

:--":UIlI",oll

mee Twee groote gebreken lil de
Ned. Geref. Kerk lil

ZUId-AfrIka.KAAPKOLONIE.
OYERLEDEN

Itl'lJ.!
MIJnheer -Ik schrijf noo t In cuuranten én

zou li 0 k n tt laRllg lallen ¥R" let [)}(:t dat ik
ru \ d'\ bJ ,lt bu' l!lloeIH)(![1l 1 kcrkgenoot.st.:hap
geJrul1~{!l ge,oel om (t tYice z:lkrn te "IJZOU
t.lt:l (cre "aar' III oeI lJl )c! Ol17.Cr ktrk groote
ItJ~ tegtHl:osta.at cU Jl: andere (he om het Wlust
JallJ"v.u le zeg~el1 von alle btll[Jkheld oot' 1001
I~ 1 ell 0(.r~te dl met betrekkmg h t het
klozen van predlkankn en l<erkeraadKledeo Zie lk
bo.geoaamd Illet dat ZI slecht. door kerkeraaJ
en uude kerkeraad.leden gekozen moewn wor
deo 1k meen dat e"mg ongecen8nreerde ltd
m~t Illet Ultgcslot.\,;n moet worden om zijne
Kt.em UIt te brengen De bl'wermg dnt daar
ol "lf le len III dell kerkenad zlIlIeD Illgebrach!
",orueD dIe h:n ~ercld",get:~t 7.IJD tooge'd.a.an IS

mlJDS lllZIt.!II~ gebed ongerl)mJ want als
IC[)llnd ~u~d gt..:noc~ I~ om hd \ a.n eeU kerkge
noot.chap te 'lin daIl hehGort hll ook ~oed ge
noeg te l Il om th;ll ~tcm te hebben anders l.d en
blUtt b I een duod hd en .tclt ook hoegenaamd
geen lJOla.ng lil tit wdv Lart vau Z Jll kerk en
mocht zoo Iemand g{ kUZCll worden a.ls ltd van
dUI kerkeflad dali "hll ongetwllfeld be ..oegd
daan oor cU k III dan met re,bt daarop aao
_pm.k maken dat h I van {,od eD de gemeente
geroepen 1.

::\atuurlilk lal dlt gebrek lihl'ell voortduren
zoo lang "11 geen( HIIO verkwzmg hebben
W lflI1~Cr z LI het tl..)Cb zOO ver kl.)meu.

I eli t" code met betreklIlg to! bet beroepen
,. III prwJlkanten b het Diet lef.!! Jammerlu'"
(hl de gemeent. 0 die getrou,," leeraal'll hebben
, III tlld tot I ,I In .ngBt VeI keeren dat til elders
,Iilenlgerocpen "orden En dan Ziltl er ~em"ell
teu dit.: luc raars hebben t.1 c nimmer een beroep
'kril 'cn (;11lUll" leD ZL) OllffiGgelljk ,erlolt kUIl
tien" orden III hd daag111kAch le' en denkt
"",n en tere, ht <XIk dat het laag etl gemeen ••
uUl lt..:Jllaw..ltj bct.hcndcn te bewegeIl om bil ben
t. komcll "uncI ill Ui.r bel 1.1,.8 LIer wordt DIClM
\ erkecrd!i tu gt::Zle[ en ook \I, ordt IIt:t met be
""hou"d al. rcebts_treck. w!leo bet I Ide gebod
(I J zult nwt begt3ercn enz
Maar hoe ~ant het nu loderdaad bet I. WD

,omttllgc l'redlkanwn leven 'an b~t vette de •
l~nd. en anderen Hrgaan LIJkans van geL rek
l!ial bet ta<:h niet daartoe komen dat ledere go
meente een zekor soru hIJdraagt waaruIt de
<Joode de predlk .OWtl ultbetaalt en verplo.al.l;~
llqI>al. .oromlge audere kerkgenoot3cbnppeo
doen I Dan 1.a1 er tocb een. ACn olndc komen aan
d~len vcrderfdukon .peculaue gee.t ID onze
k~rk

11 I

Passagiers voor de Kaap

DL KïU!Urn llltt «(,I::Kt~IW JOHANNESBURG
P III El IZA]I[ ril \1 I - (I", r)

Dt,; lf ,. ,ertrekt lIJden t :l~lrh.:.I.upstal t.:11 t t.:~ft
d ,ulgendc piL.."L~lCM a. w tJ\ rJ - Du bt.:t.:Iell
\\ \Ugh r "teve,,' Jil ar! , PriCC D I a\\
lollit.: Graham I Jrlll:lll Il Hurt{ Il (1\1:'
D ="'trachan Z!t'bmulll l lr Ir l amp! dl \
~ (I )~b., J "~llllti 1 h. a..."J:"tallll klull!.: 1
Ur.lha,nt en f) na.tllrcllcIl

lI~t ",cblp A I lt IJlt I I li ~t.:drlJ\l':ll
wer I !l6<i H nJc h~[. ui ~tUIU1 !) neder
~ruggekeorJ

III1IK"III\IJ(,(I\" \A:\!JE

\llt\HZ\\l \\\Dl (l\llF.\ll::n
JOL! \\:\~ ,,!lt W, 11l)"1

1<1<11 ~ICl 181K

ZELFMOORD

Ik ben eoz
ELS Llll!>!.lA r

HANDEL EN NIJVERHEID.

ha.\\:11 Illwt t.:~1l

NI OOKWKGONT\ 'NG~TEN
~Po()rwc~'()nLV&llg>Lco v)(Jr de week geëind.gd
hle 18V~-

,"all

Il

( I R f I,
A i...m le ~rnH.ll
"ta f om t Itl I
lUloen

(" nR I I \II I - \"

.. mdtn \I.Ullaat~lc ,",ut'k \\'llri
&.ingericht wer 1 !i~1l Jt ll.:ek l .. l
g vi rden Uiter' erfrll'\..."-t.ln mil: r~rr.<
I. l Ina t:t"[] dUim rq;1 n ~e' dit I

Een leel!jk ongeluk
(, R I Iu \!, I , I r I

'Vt;~tb\. f¥Tl l!'I a.HUt.:r t:n bu~ft il.: lHlU~t.: bru~ lt

"~Io{t'n ~t! n~~k. 11. t. rt.!
1)1: heer ~t'arlf" le h f i tt I II t.1 ,r ) \ I ! !

Zaterdag een le,,1 Ik n~eluk 'e I r
nncf ferw!)1 h i tT.l ... ".Il'" t.: oedtrt'1l tt 'ef
"Ideren 'an een waJ..:t.tI 'V1t'lhlenr-t"nlwlft'
klAt VIel op hem Ut,:ttIH' bt.~t'IH.l~rt'u wt:rd~Il

i"brokan WaaI bU weN erg ~eklleusd

SWAZIEL.A.ND ZAKEN.

crv IELE ZAKEN

A.f:r1kB.&nder Bond.

SLOT \.L1II DE Pil.RL

[&n.ur kl'gromlMn ]

DE B(RGERS ONDER DE WAI.:.E:s.s

BAIUIERTON 16 MEt Bencht tB
van de Swa.z18 grens oot ..angen dat een ma.cbt
e-an lOO Wakke rs troom boereo, behalve nog :lOll
reeds venrl ~kenen in bWIl1.1eland 18gegun me
bet dool nm Buuu te ar,esteeren en hem naar
Pretoria te vervoeren Dertig bwalle vluchte-
lwgen hebben ~tcyn""orp g"pa_"rd en .~gl!en
dat III voor de boeren gevlucht ZlJO Mell ""jlt
verdel dat de koninz slec h të tw"" regmrenten
bIJ Zldl heeft daar de mee derheid van bet yolk
geen " mpathie met b. In beeft wegeO' IIJO BlUf
Lo< j gheld Hot rapport dat men <an plan is

ge"eld Le ~ebrulkeo 0 n hem le arresteereu moet
nie t wo maar voor" aarheid aangenomen wor
de I maar het" duidelrik dat er eene beweg mg
op tou W is om een einde aau Buuu t! houding te
maken

Me~ bet oog op de aanstaAode elekhe v.u
parlementsleden voor het lagerbu"" wer (D V )
op uterdag ti deler • llAouddagll. ten 3 ure,
eeue vergaderur.g van boveugenoemdeo Bood.
tak, lLeboudetI "urd"n III bet seboolgebouw
a.ll:!fë.r - ""r~ ,

( I) (,a{ te beSluitoln over de .. eoochelukbeld
van kaudida tun al da Il met te nommeereu

\!.) 0111 te bespreken of de reeds cu-culee
rende rekwLtutles V'Ulkcm-u Hl orde ,un met de
bestaande hUl.houJcll~< rcgel.

l .01 den heer n R JJ,e"~ (',(lide (',(J1nnuuar., Mlo

rt~f.CL.nl mo 9,.tratJl

DE ZAKE~ \\ ()RDf.~ E nxsrr« MAANDAlo 16 MEI 1898

BIU lot, RHO HI (lt,uJer )-De poll
ticke posrue wordt ert ,tI_ De regeering heeft
gcllUl' door dell '1'" talen commissarts dat de
ko Hllag mor I mot. t verschijnen ID Bremers
I p oin I rue poeltlt te verklaren ID verband

.. 1 moord un l mba pa de gewezen kaffer
ui !S\e mlll~~r hiel! ta.) !.leb berIn neren dat
t.oeD l rnlJapa ,ermoord wt'nl tez.a.men mtt t,,~
van z Jn lUh acbt ollder LIJzondere af
scha wel Ik om.t.andlgbeden """ boodllChap
gezoudt'D werd aau deo commlS&3.T1S meldende
dat de a!flUre oen ongeluk ww! Een weel, later
wnd de kunmg twee mduolU! oyer om wIeggen
dat hIJ persooollJk last llegev60 had tot deo
.noord 'Cmbal'" moo.t met eene deputalle ge
1I'\aD ZIJO naar Pretona ma.&r hU Wll<t vooraf dat
t mbapa OIet lOU !;a.an De won dcr bood
.ehnp Wil!! wo Ultdageod d.t de "'geermg ver
phcbt Will! er op te lelten verbalve wnd com
mandaat Bo~ha een be, clscbnft lIAll den koomg
op l&aLSt~n Zilterdrw om naar Bremersd.orp te
komen tljU emde OCUadmlUl~trJ.tu!'f onderz.uek
tt! ouJllri:'iUlll Dt: k HlIng werd vooraf gewa.ar
schuwd om te "omholt tegenwoorcl'lg te zlJo t4to
él[]li~ de bood8(,;hl.l.~ te ho )rcn maar walol,d LOr
III.t eli pieltte llekw al. e,;," uitweg loco de
L~odocb.p gel6verd werd ,tonJ eco mduna op
ell z.el dat de k.ODlDg en konmgm ·C't'ort.'Tl totaal
onkundIg waren 'a.n der mourd ,an 1 mbapa
en dat de raad sleel t. lerantwoordellJk eli ge
"dltg was de ,eraot \\ oordell)khcld der daad op
lIdl te Ilt_men

Ot. kOIllllg wdJe niet III llrt:mersdt. rp komen
loonl,t de tlilld dl'" "a. gc...ee.t De raad be
Ktn.at Ult ongc'ecr 1 ), I mduna~ en met b~t oog
'p de ,rncgt:re v~rklanllg '1UU den konIng le
I ID allt wOl rJ 'an Z Iterdag e~u klucbt AI de
gclUlgéD18S€'n toOntl aan dat d~ '\"'crklarmg té
",tell was &J.n 'ret. ~ en met ieCD auder
dod dall om tlld te Wlllnen ~Icn meent hier
da 1 Je weg welke de regeenng moet ln.Ja.an
daldeluk 1. Daar de konmg ge .... t •• Daar
Brew< rsd.orp te komen moet blJ komw,of de po
;ttle der rel(tlermg wat hetr.ft het bohoor ... n bet
land .aIlIJdeu De k()otng hoeft al de Jonge man
oeo opgero< pen mIlIlr de meerderheld der oude
manDC n Hl ZCl..!r tegen onlul'iten maar 't JIl te
l,al g \'"-,or J~l1 koulog om te prot{'~tlert!ll
Iotjat de reKet'nng bet beWIIS leHrt dat 'U
Lelde billllkeu cu gekleurden kan b.Jschermeo
zal het laad tu ceo staat van ollgerust
held bltjVen De IDI.daden 'an den lllhoofdl
gen en bloeddor,tlgett ~lWlg walil 11111elgen
,olk .'enzeer al. de blanken Het zIet met
ang.t nIt [la"r don ,olg~nden stap door de re
geenog te worden gt-nomen en eentg verZUim
I ersterh Je poSItie 'an dCIT konlng Men liet
hegoong all naar bet dade van deleu to..
stand 'an zaken ----

De Paarl Berg Wlin eo Braodewl}nmaat
schapPIl werd uprebracbt w~enft toelauDi van
ongeregeldhedeo hU haar kantien ID Hroduville
,Oude Tum)

D@ heer D J A VIla der Spoy vencheen
voor de verweerden dIe onschuldr.g ple.tten

Edwm O.borne ~eldc dat bn op Zaterdag 7
Mel ten l ure m de CnwrloD ka.ntten Wall HU
rmm eeo gl ..... Je gmg teeu 'lVeg eo keerde
terug III den a,ond HU woo weer dnnkeo
d<><;h de barman weigerde item drank te geveo
HIJ )<;re8@' ecbter drank Villi een ander pe.-n
dlo ~r een bottel "'UO gekocht had HU
werd toeo na.&r bOlteo ge"",.,.,,, eo m beohw
nil! g ollleo HIJ werd ocbuldr.g bevonden un
dronkenscbap en tot zeven dagen barde" arbeId
ver9GTdeeld

Ói>Or den beet' Vao der Spuy De hoofd
kou..tabel riep bem our bwtao Hn .. ..welde
oaa,r hUlteO
1..Yf ... t ift~wal. ~IJ deed' - Wel lk "_ tb .....
JWN" In the WUld ,(~Iach) HU wall omtren'
....,tI balf u ur ID de ba.r HU &00 ID lta.at ge·
...£Iel!t liJn naar bUlB te .. andeleD lndlen d.
l!6ofdkollotabel hem een kano gej(ueo had

De heer Hunt boofdkonatabel &olde cal bil
~;;1e hannan op gelD.ldeo avond k~de over
bef la1l'a&! dat er gemaakt werd, wurop getuige
hem .e.de dat hU &anaPl'"c!l)k WIIJ! .. oor alle
ongeregeld beden lO de store lI.lJ &ai de la&tate
getnlge naar de deur komen eo toen laatatce
noemde twee tredeo W1UI gep.a.o, won hlL0M!'
valleo toen arrtlIIteerde ",tUlle heID HIJ had
vr.eger deo barma.o gewaa.nchnwd OlDtrent de
oogeregeldbeden bU ZI10 bar.

Geene getDlgen werden voor de Terweerde ..
geroepen en beoehuldigden werden lD.t eene
wa.&nICba 'IVm, ootalaaeo

[Jf 'lLL.E ~\: (0 rol ABn. \ I NER" E

In deze l:1&k ",,,,,bte de heeren I' li de '\ illiers
l\: lo de ~W 'an 1:~ ua -<I rlLa verweerder leen
kleurhug) z[ludc een balans op rekening

Oe bc"r Perold ,en;cheeu voor e!.'!Che.. en d.
heer \ an ~," voor verweerder

De heer Delrecchw bestlerJer 'an de heeren
De V,lle CII lo g"f getur.geOl. eu w.de d.t 'er
",,,,,rder~~n d.emt ""laten bad londer keoDl8
gevmg tnE

Door den heer Van},) k Verweerder werkte
bil den heer Dc \ llle .ed"rt 18'15 HiJ bad
_lechb! I". id hetaa.lct IUMChen 1895 en dell
l~.wn Augn.tuft 11

P B de \ lilo dle he&lgheld dr!)ft .... de firma
van J' B de"\ llle ~ Co Levelltlgde hetgeeo
door deo vongeo getuige gezegd " ..nl. \ erder
,eld. bl! dat .. erweerder hem beloofd had "0

per '1\ eel< getrou w t.. lullen b<>t&leo hll bad
echter oedert 22 J a.nUAn 1 I DIets l-elAllld

Door deo heer 'an E)k HU had verweer
der gezegd voor bil LUn (getUlg'" ) dlen.t ver
het w,1 hll IICbuldlg WIllI II" koo nlet zeggen
of verweerder eIken Zateldag Wlst .. at bU ocb .. l
dij( wa.

Abr Tan dAr Merwe de ,"rweerder 'er
klaarde dat h I (/PKebouden had at te betalon
omdat b J DIet de r~lr.entng of 'U n paa'
boekje kon krugen HII had den heer De \ dl.
gel .. ~d daL h J Olel de [" 1" r week koo beta
leo al. hll Dl. t h .. boekje kreeg toen lelde
de beer Dc \ I11e dat hU bt m <oor al hot geld
tOU opu

LJool deo heer Porold li I had de a.&nllChrll
HlIg op l' ~1aart ont <angeIl Daarna ..... hU
Ilaar den beer De YIII. gegaan doch bU lelde
fiern dat hU den heer I'érold moest betai""
U II kon DIet .eggen of or oeoe fout m de reke
DIng W8.l!
Jos.pb D de Roock te.de cL.t er altool eene

moeillllr.beld was bunne boekj'" w Kellgeo en
wt op bet oogenblik ,.,st bil DIet wat bil scbul
dIg WB.8 Delvecch.o "Ide altud dat bil geen
~"d bad een boekje op w maken

"ad .. t nog een getur.ge eene .. erkl&nnll geil"
<en had en de twee ..genten bet hof !.oegetlpro
keo hadden "erd UIlspraak !lege,en tegeo 'cr
weerder met de kosten tot bil de dagvaardms

CRIMINEf LE ZAKEN

ELEKTlES.
(R,ut rtl J'" ,

KA\DID nr lR \,\:\ bIll JAMt:S
SI \ 1::\\ RH,HI

(" II I I MIl-Er becl'>!Cbt een ,wrk ge
,oei ten gunste van de kilnfiidatuur v-an lur
.r ames "" C" nght ltekwlsltle. worden ook ge
Le' kcllll len Iter Charl." &arle Jf vra

I I 'l:rkl ::-,IH1T te Htd!cu Yvor de '0l
IC

Ilo:S lLt\.A1"LLlJKI:: KWES1U

Plketberg 12 ~lel 18!)~
..lan dt.'JI RedaJ.llur

MIJnheer -Heden ont' mg Ik het antwoord
I an deo bc~r 0 J Bnnk Hpt lUIdt al- '<olg.
WO' aangaat den bnef ID Ofl. Lmul, beo.k

nlet gene;:eu eeolg woord terug te trekken
Alleen heb Ik een paar woorden mtb""lnwD bet
wa. lil b IIlSt gedaan Het tIloet wezeo Op de
Bond8ler!ladenng vao dell Zand veld tak waar
een re.olutle gepasseerd werd om den beer De
Waal DIet langer te ondersteuoen

Al, voorzttter van de fiketbergwche vel'lfl'de
rll'g, ben lk verpItcht het ""hruven vao deo
heer Bnnk op le nelDen HIJ erken' o.t hU
dc BoD<hvergadenug van bat Zand ..eld met de
Pil<et_bergsche pubheke vergadenng verward
heeft eli ln plaats het dadeluk te laten Ter&D
deren blilft hU zWIJgen an die voOl'geeft Zl IDEIl pAAJtL ~EJUt
all". voor den beer De Waal te doeo behoort LI Zondajf tB da Moo~, dle den TOn&eO
het pubhek me! op d.e wiJze te mlAleideo Dooderdag UIt bet Itraod II \eruggekeerd,

!Ii u m~t ootrekkmg tot bet voo",tel Jan Kotzó weder voor ,une pmeeote epgetredeo lo den
-.Kolbe weet de beer Bnnk beel goed dat morgeo leverde bp eeo weldoordacb\e rede o..er
er oOOlt lUIkt een voorstel geda.&o werd WIe de woordeo "En il< 'IVM ID den ge.t o~ deo
beeft dell heer Katz. de vraag gedaan of bet dag detl Heeren en IQ den &Tond .pn.k hO eeD
nret ,!oed zou lUn een weIDlg te wBChten mo ern. \tg woord m Terbawl lDet het eerat41 lf&"
geluk komen andcre kagdldaten te ..oorachUn" deelte van Opeobariog 1 T'S 7 "Zlet Hij komt
Waarop lk den beer KOt.zé noeg of bU eeo op de wolken.o alle ootre0 zulleo Hom .. en"
<oor8tel wtlde doell :Ioieen was het antwoord De OpkOlllllt bU beid. gelepnheden wu rood,

Nadat bet voorswl JohJUlne. Kotzé-W.ese mettecetltaande het kood weder Da. spoéI.t.ra
gedaan Wllll om de oude leden weder te onder tB DMr de Kaa.petad teruggekeerd
.teuneli beb Ik dnemaal d. vraag gedaan hee 6LIJFBOOKZ:S
ren 1" er .emand d.e JUldere kandldaten wil Eerugen tiJd geleden wyer .prake dat het
voor.tell~o I Neen' gouvernemeot een proef z.ou oemeo ID h"t kwe

Waarom de heer Bnnk naar de Dl6uw.bladeo keo van ollifpl&nten l>e heer laa.Ir. Mmca&l'
_cbrecf over de pnblteke verg-J.denng kan Ik die onlangs overleden D, had toen oen _;i
met ve",\nan Waarom heeft hU Dlet op de hoomeo geplant die thault prachtig lf'06lOD ell
vergadenng gezegd wat pij w zeggen bad' Ik e\lll groote boeveelh61d TJUChten van acb af
beb hem tweemaal ultgenoodigd '110 oplole u.t werpeo Een beWU" cat de •• pla.nt roe<! alhier
te .preken over .aken ooder beb ...,dehng maar r:al beantwoorden Het 18 good bekaad dat de
bU WIlde wo eenenmale DIets leggen Al wat oluf lets k08tba&nl 15 en wanDeer die behoor·
lk UIt bem kon 1r.r1J~1l Wall Ik tB voor d.e lIJk en op een groote ~""",,~""t
kop gestoot en wil nth zeggeo de sec'~_!a-l"~<" men J&&Iliika rilen -unii& _et je
"weggetltuur Ik wu gaarne willen diarult makeo Ret gou.,ernement lOU I!oed
WI~ den oecretarl8 weggetltunrd beeft doeo een expert voJael)8 "'Iotte, naar de :P"aarl

Het lal good welen alo de heer Bnnk III het te zendeo om te &leO line de OllJTOlI bler hMni-
vervoljl mmder 10 de nIeuwsbladeo Icbruf want woorden, om da'!l ~eneo die &e ~Il.poote
daardoor komt dat men de £amlhe Brlllk (neet. ""b&&l weoochen a&D te Inreeken door bi)dngen
.an den heer 0 J BrinIr.) te na komt, ,oou of anderulllB &aD \e Jl!Pedigen
bet !;'eval 18 met ,.;teer.gerecbtigde wien.
aanmerkmg over de Brlllhkhek IDU vao harte LADY {J1tE" BKCG eT.U·loK

• PUt, wan~ wu hebbeo voor d.e heereo veel Wonderluk II bet.ut dit .tatiODIIO( slecbt.
aclltlIlg al. een tweede klMê door het lOovorJlolDent

Met het verdwunen van het notuleoboek en beiOCboawd wordt, mettegena\aaode he, r-iu
rapport vao deo Boodasecreta.rJll beeft de pu rende het a.lgeloopen Jaar £2,000 meer dan
bheke vergadering meta te makelI Het LI! voor eenig ander Itaboc un hot westelijke ~IeeI
genoemde secretaris cr op w lUltwoorden opgebracht brul De .tatioom_ten en de por-

Ik ben en. t.en bebbeo daD ook bUIlDe handeD Tol, eD wil
W J LIEBENIlERG .emand goed bil de 100da afhaIeD dan moet hij

___ .... _--- negeo eo negen hg maal mt de boaderd zich
"G ELO 0 D." ..Iveo behelpen De Wafiek h._rder had ,e

zegd dat alles wel ID tijd verholpeo lOU worden
docb het achvot of • dIe tijd" DOg Tora! ge.
legen tB.

flP IKSPEKTtE

('UltAreD (Ma&ndag) ... ond Ter~k de heer
W R P.e", naar Belmont ltattoo om T&Ddaar
per kar llA&f Ke18 te worden vervoerd, alwaar
bU zekere cl&imo zal IJlApekteeren wowehl.
eeo onderz",,1r. te doenlID Terband met een ..er
zoek Tan boeren om .. ergoed.ng voor w.ter af
g""uu.a De heer PIers denkt twee of dna
weken afwezr.g w ~vn

Nieuws uit de Paarl.

ZEER ZIEK
DuKl F RlS AA!oóDACHT

t;OoRTE~ ~fEDICIJ'"
(.lo:E~ \ OORDEEL

\ \sTE (.EV H)\ ER
I~ eLf ~nNT~ TO:\lC

~E:'\iE PROEF:\E:\II\G (,f,ADHSEERD
lil ~LAr. O:\(H L()()~ BAAR

ZOO bEZoND ALS ooIT

O~ HEER RUBF.RT THCHIPSu\
I [Tl Hol! ( II Z A

"hroef Op I 'Iel IH'Ij ~Ik heb elke redeo om
,lankbaar t" Ziln nwr ('lement. tOOlC dat bet
ID I Vlitl lood vergt ft e~mtluenza gcnu Muo
ge,"1 Will! at. volgt -Ze~aren geleden !.oeo Ik
te Of) Creck Smelt WerkelI werkIe werd lk
"elood woal. ZIJ bet noemeD DIt gebeurde

dne ma.len Ik was zeer zIek en kreeg beweken
en medlClJn vaD den dokter maar alle. te ..er
geef~ 'lUll vrouw die 1"sst lil Clement8 toniC
gekl()ft ned m I ~eoe p-oefllemmg te doell
eD de Ulu<laj:( ...... b lua oogeloofbaar ..... nt n,
cell bch "'rlIJk gebru k van dlo excelleot., rerne
die was ,k zoo gezond al. OOIt en heb oog nret
" er de alt,.-erkmg HII bet lood ondervooden
Weer toen ,k te '!allna HIli werkt., bad Ik een
crnstl(~en aanval 1"au mRoeou;. Ik wendde ml)
weer tA. t mIJn' orlg(:n YrIend (lemtnl~ tonIC
• n Jl >g'm .al, Lleek , I Je JUI.te remedle te lIJo
"allt tk verkre"ll <poedlg gewndheld cn of
!"Ch ,()Ci de lUt1uenz.a lU deze gebuurte VCntcbCI
den ma1t::rt 81flt8 rt*'j{(.-erdt- w( rd Ik OIet aange-
l ...,t Intu .... lun l1eemlk dk.gelegeuheldtehaat
om pruzen.waardlll .an Clement. tO[1le te .pre
ken

D~ u1I'e getruuwe
Ad. lJ. 1BUT TlIolllPlOl'C

Dames Brief.
LIeve Saoole -Het verwonderdc mij dat gII

Z(I() .puedr.g muo hnef dleo ik tt uit Welling
tOil IICbreef beantwoord bebt d ..... Ik n laatllt
zoo lang op een brief het wacl.ten Alweder
een beWIlIldat oore mendJichap ~t&ndboudend 18

'\\ U "Jn laatste week a.:w de Paarl gearn·
'eerd. en daar 01111 hUl.)e nu tD orde 18 wo heb
Ik goed gedacht u eeo bnef te echrjjveo met de
boop dat il< voort&aJ meer ~I.rouw ID ochrijven
r.aJ .un

Op uwe vraag of de Paarl mu PnJt, laD Ik
wo dadeluk Dle~ eeo ..otwoord geven daar il<
""l'lIt met de menachen moet k,,1lIUI! lllAl<eo en
zonal. liD weet dDurt bet een gefUllDeo' tud
.-oordat eeo DIeuwe komellDg (vooral ab wo
lem ..nd het ongeluk beeft tot bet vrouwelIJk
ge!!llICht te hebooren) met alle!! eo allen &00

bekend wordt, om een oordeel w kunoen UIt
srreken Ml.t!8Chlen IICbl'lJf .k !awr omtrent de
b:>edan'1rhedcll van de Paarl zoowel alA .. an
hare mgewteneo

!oóauweluks waren "lJ ono hU"Jt Ingetrokken
of A (gil kent hem gooed) kwam mll vl'llgeo een
dan8partu In het magll!trutsbot hli te
wonen 1>{"... ier wou; tr ""bu,r op leg.", e.
se.de dat zIJn rueta .... n zulke JIOtkrnuen hIeld
Die ouda mWKhom t.ocb' T <Jen ~ ]ODi w&l'en
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woonden .u b na elke veer ueu dagen een dan"
part I bU en nu 'U oud zl,n beletten "I) on! bel
zelfde te doer Ik bon echt e r l.lUdo dat Ik nu t
gegaan bell wallt Ik verneem dat de zaal te
klem w..... , oor III de dansers die t.eienwoordl~
wareo bu tendien houd Ik er nIets van louder
de toesteuumng muner moeder eemg lets bU te
wonen

(".t.eNn wandelde Ik en suster Lettie naar du
onder PIlArI om koopJes te doen, T'oeu w )
voorbil La Modu (een modernakerjj van del
beer \ M do \ dl ers ) gtnl!en riep mu" sust er
UIt '[aar h >or de twee me"J". daar U! deftig
ungelrek [k ze Jp J. eu z ., twp
tno t:! durnes 0 k Tt- ...el k s h s ter det
'ac he lad en terw J i voort ~ar gen IS mei
~ru te k'lgt:l aar~4.a.arJ. \ er} eeId U il r ~U:
dames war-en t w e wa-sen PO!-JP"U die n he

\ enster sto: Jen lie hoop met w eer zulk. eCI

dW'B.&8 van n Ul.61vcll tt! rnaken ~I wordt ver
teld dat hier wel een \ ftlg node maaksters 01
make .. z d e allen \ col verk I ebben l,ett ..
en Ik baboon ook reed. elk een tabbert besteld
Het tabbert je dat ,k nlang. te Kaapstad liet
maken bevalt IlIU met Ik houd nret Villi d,e
IBe' 'gto ullelJe. UIl .trlkJe. eu de hoed -
acb Je gel jk t zooveel 'I' een pot bloemen dal
Ik ID -eder gevraagd I" I J,. bl de I likken 0l de
.kel tu I laatsen H t lal een ir1"ap wezor als
• zulk. loot - en , I "",I eo I et t: het n g
"ant laat.t had '11 een klcedlug-tuk van IllIJ ge
nornet om J~ T' .,el~ 1 t JCl tUIIl te houdeu
'IJ " ldc Illet da t k I et z u dragen De meeste
dame! hier gaal r et e u cel voudig !-(ek1eeJ maar
dan I eh Ik ook een ge' gez en (lk de, k t:

komen ar KIUp8,-"J) J e luik een rmserul eie
r toc n ng uiaken met Jt: T eu wcrwe tsc] e

lal.bt,rt. en I "".Je, Jat I~ Jc JUl gc b eere n d u
met her Jc Sp' t dreven 'el kUl k \\ al )k nemeu
II.arom III cl IlS ~e"l", ut. I "owtlld •• >0

optakelen Zeker I el om JOIl~e beertjes t~
vangen w ant bot man c'Uk geslacht houdt
meer" an een voud g k lt! Jen

II !Oen elec u beerl Jh dagen na de grootc
regen. Ik beb recbt 'r ,t dat mIJn bIcycle
n IS n ~t aangek.oweu g want k Wil!'4 vo r c
men. vanwIJJ"i oaar \1 dhngt n t.e r Ideo
met ~CI11~tj a dt::r~ ,.nend nnen Bet verwondert
mil dat d. "unes alb er zoo mID aaD bicycle
riJen luen en I et kan tocb nIe! betWIst wor
don dat " ce, \ ed l.eter hguur up lu
macbl cOlm ,ken Jan le beeren dIe met bunne
kromme ruggeIl ,.el op apen gel ken

ZouJag wuon len m eder en Ik Jc d ensteo
bU n Je Zu Jer I aarl kerk tOOIl dOl ~[oorree"
na. ce ne af'llfCl ~ht J l"an eeolge weken wetr
voor I ne b'cmecnte 0} trad Ik \\ crd ten
leerste I()()r Je preek ge!jtlcbt en het zmge
wa.; prad ltg "n OIet luO laogdrad g .1. w
ge ... on ...aren te booren ~ene fuul Je de
gemeente ecbter beeft • urn Je laatst.e noot I an
et.:u \er'" 100 danig kurt af te L ngtH Dd nt!ur
avec le I II ers en l)C l 0 ... ,,,.elde elkaar
af 1 bet r~el dat f cec e mée",erlllke " le
lo r bell werJ be'p"eld
Ik m nu atl reken daar m c le' Il Uo< d ~

I dt \ ullienJe keer lal keen IlUgcr Lr ef
! hr Ven

I I 0 f"pl'll" seide w I danken u voor het werk dat su
ad vancement 0l:a ed~~o::'a '.I~ g~~el~, h n Id voor 001 gedu.n hebt ~ n w"nschen dut (I ,Js
many ~earM wo ve tt p -, t t Il t he beaten aegen rnoge rustf'O p u on uw hUll.
beneticial harv es t of your great ,erd" I r Urt naam lau <1" Hugenoten IIChooJ .p ra k m ...
youth of our land and we hopt: to 0 lOO Jr FeriW"'n en soide dat zIJ ievuerae welk oen
~ more years d pla III reat elfnrt. for oor dank mon aan God verscbuld.gd 'Uil voor hot

hlle y' u are li y g g t al enl ht.en gespaarde leven vall ds. Murray eo voor bot
iutellectunl education our 'pm u tg J werk door hem III de .. gemeente eo ..Id ers g'
rner t f .. (' tor been for-em t III your mm _-l Ood b rd
l I I ~ n ur I ti • for ti e daan. Il men bad em ve er te W,!lull
nc 'K,; dom en .parell Zu If"voeJden .. eb verbljjd

u~ och I derwu.er"""dn d"t.U medewerk.teM! met
b heui "treil bomm.geo hunner werdon I al
Il r ag I om over te komen Ilf i"e ,

te , 'all di! laud on dez e gemet nl
orr cht 011 zl I tot zulk
r te geven W I "Cl' I u

\\ 1..: onderwjjzers waren e yo
gt l e..Jon Jer gemeente v JOT u 1

ns werK IV Jl won schen u te danke <0 r
uwe medewerkrug w[lgevoelden dat de geineen
te on. werk onderstenode met bare gebeden
:-iedert het werk bug nneu was :./5 Jaar ieleden
was het ze, r loo genomen en h,,~-Wae indruk
wekkend znll een schaar van Jonge leven. voor
ZIch te zien "I. beden 'U wilde n'afi'en Olll de
verdere gebeden vor Den al. onderwuae .. met
het 0 g up de Torm g en ontwIkkelIng van lo
mogel rkh-den "'aal tou die kinderen en jonge
lieden 10 staat lUn

Du eer" heer I''uw zeide hIJ seu .preker
u t n "Uil HU h t ZendIng In8t,tuut de I.lom.t ..
en du Jong,tu 'un de inrichtingen H IJ I al
hedenmorgen 'IJ n hand gelogd op Q.lI1e bt>1 f'te
van (Lod Je. I IJ 22 De klem.te zal tot
du send lo' rden en de mm.t., tut een machtIg'
volk God 18 ".woon te werken met schakels
kleine stukken en maakt er een lange ket n
van III Zin deel te bereiben BIJ dacht le
den terug Win de plaats waar hlJ gestudeerd had
I Hulland bet setrunarre van de , r JO !'\t;b, t

sche Kerk 10 \mst.erdam onder Da Costa d lt
klein l.eg nnen wu Da Costa .prak ve1!1
over l!lHU verwacht..tng voor do toekol'ns! en
ofschoon htit nl~t ontbrllk aan dl ..~enen <lIe de
lnrlchtmg met een scLullUlebt,n blIk 1lA11la4ten
herlnnorde hl) zwb de woorden van D. Co.ta
tOen hun .tudontentllol tot I J w.. aangll8'roeld
~!allllen JongeluI d,t'8 nu het getal van Sor

Roone >au Paru. lederen morgen nalll [la
lo.ta CCD half uur tot geood waann bil lo
1I1ncbtml!' eU studenten n 'ar (, ,d hr..cht ~ n
dIt Illnd heeft ook don legun dunan onder
\ on len De br Cachet was tot grooten ze" n
> >or Je Transvaal h .. I e.ke eo Var d~u Jl "
'oor lleaufort West en Kup.tll.£! en h<1lI
de genade gegeven b.er te mogen arl> lri
ook In dIt 108t1tUUt !Iii dacht tan, 1,1
I ckhoff op Java dIe CCD. hool t j ,,1
gencht 'oor mland""be predIker. I t o-t
en als Da (O"ta vandaag Je ge ulg" 'an 1 ,

work kon "on 111 ~ ur< la \, 0 Afr ka z n
door "cbalk J ou I ort ~ ln - II) lsc1.ul LOUgroot 'Ii lJW 'nrlcl t ~

Will! eea "cbakol 11 (

I~~ren Jc l.elofte 1< De klc nste l CZ

( oIWltte brooder (,"I jJ re u ,a de Ven uil
da.arvan te au !Sel u

C'ia bet ZIIg'
,[ urrl) I ,eg
lauken \
Ix rtlln , I

BO\EN BA1'1AM

ti ti t r e
'L

" , unl 1Irk "" f dou! nl
fOllr I fit on r two of y ur '" uk. r..ad ed
tbem and tho r~.ult WM glorl U8 Not only are
tbey spreading hgbt and ble .. ,ng ru Soutl
Africa but they are infiuenciug the whole
world for good

\\ • would unite our prai-e and thanksgiVing
to ti e I ord who h.. enabled you to do 110

III uch for 11101 and "bo haa ble .... d all your
labours so abundantlj

Our earnest desire IS that) uu may be spared
many years w th health and strength for the
contm rance uf your noble work and we aasure
) u of our cont11lUIDg love and apprec.auou

In behalf of
I'he I upils and toachers of

Our scboo l

Zeven malen werd hl' veff<lagoD maar hIJ hi
aan eu wou d, ach tMte maal ZOO moeter '"
A frtk!lllnditr ook a""lbouden en vplhard""
to dat er goeu JIngo of iemand die t"g(C <W
welYuM V&ll on. land werkt meer In de reiee
nn,. bankeo &lt en ...u g.beel ell al een Afrl
kaander regeenng bebben

MAUll::lllt UT::lHOF

r dal hur }< lier Id CC .11 R M)(I

V AN 9 MEI TOT 14 Mt I 111<18

"u kwamen de buiten choler eerst dIU van
I Ju le Pout Cl Bergrn ter loor Dantel t aaMCI _

Il re. g geachte leeraar
De school van Oudo Pont groot II en wenf!( I t

u een hactel ,"~ zogen toe en spreekt het u rt
Il [eze worden

Du Heere lende uwe hulp u it het hoiligdom
OD {)udcn;teune u Ult lIOn

, an Zoetendlrl door Dan ,el ROI!'ou w _
Hoog geachte leeraar

De scbool tt: Zoatendal wenocht u v~el he I
el legen toe en Sf reekt baren wen.ch lilt 'n
deze" oordell "(;w loon 1 , groot 10 de Heme
leu

\a.n(,roenbt,rg do rHendrtkMalanD.zn-
Hooggeachte leeraar

De IeerImgen en nder" )locrs der pul heko
!\Cl )01 te (,roenberg "en.chen u weleerw (,ods
ruk•ton zet,:en op le.en gedenkwaard,gen dag

liet ,. I unne b..de dH uwe .terkte "ll gel, k
uwe dagen en dat de Iluer uw., n en ""luid .un
noge tot aan bet CIDd der l.""u al ...aar de
kroon u wacht
I J ~Iel !H~~

( 1\ H [ E HUL

vr, lt werl Ic eersle ,ergadercll1 In dun
.osol I ten I v. del v In (c' Ilu~hes t telho I
der all er ~ II( udc I 'or den r .. Jel t !Dalflo
tr" t

lr {U cro<Ltcólren
l.~" zeCJ

Met groete

I, ~rl ngen van de Boven \ allel f ui heke
ij booJ weuMChen u gtllefde leer .... r hartel )k
"luk met t VlOrelI v IU uw 7Usten ,erjaardag
U" 2 Jar ii .rbl f II <lew gemeenLe on ! Jub
le Im U"er evangehe },euleDlIIIl

Z I d lel om (, I. I esten le~en r uw ver
Jcre luopbaan uut tie Hecre (,ud u rog ._paren
moge e gebruIke aLt ,nstrument In Z"ne h.nJ
I ZIII "ti eu raadsl.e.lu,teu t~n uItvOer te

l.rengen ~ Ihpp I f, II) dIe IU u "en lIoed
werk begol non beeft lal het ook volcll1dlger
Il '[Cl 18~H

DE HEF.RE:-I VAN DER WAL T E~ DE
W AAL GENOMINEERD

lie' spreekt \an zclf Ja 10mand dlO \ Ihardt
de verWlIlnlll!l I ebllUlt WIJ ntzleu dlkwllio

te d)c1l ...ant, oorJat Wil "oo!(wnen
denkeI WIJ al \\ anneor kr"ger " toch
kl"'V" MIlAr al. Wil .1t"CbLl beglllnen en aan
bouden dan ZUIlOD wl zekerlIJk 0\ erwlnnen
Dit .preekwoord moot Iedereen &al1moedlgen
om lJIet mt.moed.gd ~e ...orden al. hll lets moe'
I k. te doen heeh men rooet .Iechts met lUit
begtclUen dan valt het veel gemakkelIJker lan
wlUloeer wu ml.moed I!(d worden en bet opgeven
\.1. WIJ dIt alochto voor (logen honden De
flanhouder ",n t dan zal bet ook on. un moe
!tgeD om de prlJ.raad.els Ulltewerk,n Jk lob
al L Illll moed, r liege\ el maar De aanltouJ r
wmt ~ lf IJ "t;~r mood [I- C OUg UIl.:hlJc
kreel( ee, Irs ouk -H.ll J

gl \en

De volgende vergadenng werd bepaald op
~ Juni um I uur In den voormIddajr ~o bUIl~
'an den L""r J A VIUI N I"kerk YoorZltter

WELLINGTON
(1 In <

~~E"lIItIU"(
H\\l> \HI IHI
I rt R,\ \H
\~HI\\H.D\(
M L Hl!. \ \

'ergadertng geboudeo te KhpfontelD op II
MeI I~'Il

Dc v",rZltter H W r Dune opende de Yer
gadorlng met gepaoote woonlen en .prak met lof
'ao de I(roote pkonlot met een kennlA¥eT'Di
\ au .Iecbtot dne dagen Na gesproken te
hebben , ver het gewlcbt van de
.. erhaamhedel \an d •• dag DI de be.pre
k '!l 'an parlumentalre [,..n lemlllg gaf de Voor
litter .... r de halld dat lO vooralsnoll geeDe be
paalJe rebOlulle moost.en aannemen daar bU
1l)Ut!O ie eu t b~t te VTOOg WQ.tl

\ flJleu" " ledoD wer len nu Toorgesttlid en
mH algemeen, goedkeurt 19 mg.,..,breven

IJe I eer (j II e I Il •• eu k lO meI met deo voor
met hetreklnn!l wt het DIet
hepaalde _olnt,e daar bU
t re.,Jo tIekomen was om

I.""'"n .prak In den.elideo

.}F"RIKAANDER BOND

t ~eru de
Ol ti r~t.cun(:o

Do beer Adnaan ' •• Z I .. Ill! oeDlgs .. n. on
bt,.h.t U) Wa. bantl de heer De W lULlttl on
der,t.,uneu daar I oen al te ."mme kerel
\\~ en nM 1 ~h uD kon mlMltldt!D Hl u:u de
Deteel \ an dcr II alt en \ au IteWll.urg st.eUDen

Do, 1 eer Il ~ Ian der Walt w .. ooeeIUI met
de I <cr" A J 'an Rensburg als man TU be
!i,nsel

Do heer A van der Mer ...e dacht dat men
t let U.1It:~1 eea rt80lutu moest a&llneem6D en
.Iech,. underskur vg llall eell of aod.re kand.
daat of ka d, lateI oolo<en maar dat de verga
derlOg dadeliJk bltre kandIdaten moetlt ben~meo
t1.mede hare afgHaardll(den naar de benae

I IDtng'll 'erg Ideru II kIezen ten elOde gereed
te "ezen In hec bet parlement mocbt ontbonden
"or le, II_nw le dc handen der kanduiaten te
.krhl leid te wlnneu (hetwelk bleek het
~e' '" leu \ an de !ieheel~ vergadering t.e ZUil)
() rcr de kandIdate 'prokonde merkte h , aan
lat h cr alt,(x)t\ V(_)( T w:u om lema.ud Uit ela-en

geleJlfe, te klCzen maar daar de pOt!lll~ oen
wer ge ", .. IUko "11>\ m~t men Iemand 00

Jle al de bt,vocgheden beut tot den
Mtr ti Olll den zetel met good gevolg te kunneo
I",t\\ .ten Zulk een man ,ond bU lO den beer
:\ ~ d~ Waal HU (d~ heer De Waal) was een
getrouw llond.man lan den begIOne af eo be
bekle Ile ~e"l I tige en verantwoordelf)ke poe
tce KedurenJe JI~U ti I ""n bewIIs VClD "IIne be
k" lamhelJ en d:tar nwmand In de vergadenLg
hen 'an r trouwbe,d kon I""",bul.!tgen of 16g
geu "aar I I dc 1..,langel IRf ZUid Afnka bad
(,egln ge" erk, k, hU lIIet lIec bO<!dat men
Je, heer lh \\ aal. wantrouwen

IJ ( I all Jer Mer".) "pmk met lof van de
I, n,Ll lel I eN \ al1 RlJo,b Irg d .. oe k

Bon hlllat <n ('Ch'e \ fnkllallder I.I!

naar la I dat IJ o,ct EO. Vet I lIlvl"",1 kon utt.
l:flJf Z.OO\ ~I I Jt n-t(jUI mg zou erlaDg~n en

l '0\ cd kan, h "lom den zetel llI~t del heer M
'el kr nIL t gc .. enoch te, ult..lag te betwI.ten Men
m ..,.t .le k LnJldaat .lIe de oo.t.e kac. had 10 het
vcld l.rengen and ent .. a8 er gc, aar bet onder
"l t te lel, en

Dt heer I' \ "'ter val lil ddell.urg d.e ook
Lcgenwourdlll' was .prak l.reed'oeng over de
kandIdaLt nni pt algemeen en lelde boewel b I
Jell beer De 1\ aal pt'r!!OOnl k < ,an.itg WCUI hIJ
( lJe \\ aal) op politIek gellled .un v)lIe T.rtrou
"en eo ondel'1!t.eunll1g had

De heer (.;, Theunt .....'" ~I Th~uD1_n .telde
VOOT ~ ~~_

2 kaolhda~~1D te 11001IO""ren - Algemeen

KE~H\HD1

L Apnl I~~~
"ergaJenng 'an dcn "-fr kaa, Jer Bond le

~ oa< 1\ eot gehouden \ f CU" e toden werden

"chult. Veze, er
Ix Ioef te ~I

unt

.....ec rt.: tar ~

K~ '\1I-\IWr

IJ \1'" IH"
Jr I 1prl II werJ all, r een lullllke ICr

ga Itr r g geh uden met b.t doel tO( tak III

Je, Hr kaander BOlld op te nel ten l)t
voor' I!ler werd gekozen Je heer li 'an 11d

.. den-s e te\ eos tot secret.ar s Hierop maakte
de Toorzltt~r een aanspraak de kracht en het
doel van del Bond uItleggeode enz WIlA.-na
d~ CODMtltutle werd \oorgclezc:n Illerna tee
kendec I III al. leden \ an de, tak

Daarna werJ o<ergegaan tot kie. ng var \ oor
l tter secretan8 en comIté leden Du heer' an
[IJden. Hoeg verscboontng om al. voorZitter
gekozec te worden WlUlrop de heer F J oo.Le
met meenlerhmd al. voorzitter Vl.n do tak
werd gekozen AI. socretarI~ werd met alge
meene .temmen gekozen de hoer H Tan r,d
d., " en tot comltéleden le heeren P vu
\\ k J I' :-;..1u t, ~ J "trau.. H Ram eo
~ >'cbultl Daarna leverJe de heer F Joo.te
eer ;um.praak ter aanm')edlglng II erna sprak
Jc v JOrzltter nogmaal. de vergaderIug too en
ua een bedankje aan mej &1 ultz voor hare
g-... t vr beid g tng men uIteen

H \ ,~ TllJl E'
~ (retans

I' 'Iln uer Merwe D l Tben
Dl:lSCt

AI; Irtmar, le leeren [ J van Jer Walt en
\ ~ Je Waal en al •• ccunJ us de beer ~ A J
van Rcn,1 urg

\.mendement Joltn VIlU Z ,I \ Tal ZIII al.
pnmaru I J au d~r ,\ ..It. ~ A J Tar
Itenshulg Uo"'pr ukcl,k Toon tel aangenomen
m, t 1 .temmen ID 'lllnJerbeld

\1. afgevaardl,de naar de ben "'ming. v ....
gadenng werd met algem"",ne -temmen geko.en
de b~er A P <an ter \ler ...t en .1. """undu. de
beer ( \ \ fI e lCl ,sen mt! opdracbt voor
'ourn eUlJe " .."dIJ.ten ",lf v ~I mogel". te
werkt n dáarna naar lYe\ IOJ ,~ laken te
ha ,delen

I~",I Von ,elle- pul Iteke vergaderIn!! t.. bouden
te tlurl )g'puurt 0l f omtrent Jen J "'ten Me
de oe retan. de l>enoomde kanddat n d....,ra
ker n ~ te gC'fC en D t te uO<.x1JgeIl

"og eentgc onJerg"", 11Ikk p loten werden
afgehandelrl en na de gewone Leda ,k ngeu
glD~ mell uIteen

KI [PDU!

'\ tulen von den KhpdaID Bonrls tak
I ene algemeene Rond. vergadering I.. rd ge

boude u te ROO1l.Ult bIJ den beer I Scholtz op
I \le, I ~9B
VergaJenog geopend met gel", I 4 leden

tegenwoord'g De notulen werden gele.en
goedgekeurd en geteckend

Daarna werd le b"",r F ~traUl'8 opgero peu
om verslag te doen van zlln werk DJ Itet eon
gres GenoemJe beer zeI dat bet betreuren.
wurdlg WCUI t.e lien hoe verdeeld de Afrikaan
der bevolkmg!Cl den laat8teD tud Wat! Uil zou
de vergadermg bekend maken waarToor en
wa&rtegen b) op de pro\'"lDcl&le ~.rgadenng ge
at.emd had

(I) B) had voor de algemeene bra.ndzlekte
wat gestemd (2) ook voor meer veearts.", (3)
en voor grootere toelagen voor derde Id&alle
""bolen (4)BU bad tegen gedwongen onderwU.
ge!lt.emd om zekere rtdenen ofochoon hU voor
gedw ngen onderwIJS ...as (5) H , WL. Voor de
Inne. dra(1kLill (t) doch tegen eene accl)nebe
laatmg (7) ten gun.te van het oorlog...,blP ge
stemd en (8) was tegen eene oolastmg op da
rnant.en 'erder de kleezet.els zouden vermeer
derd worden en toch zou het dIstrikt wet meer
vertogen w()()rdlgmg hel.ben (~) 001.; bad bil
ten gunett: nn de overname van den Bula.ayo
8poon,eg gestemd en (I ') ww! tegen de veran
dermg m de Bonda-con.tltutle f mdeluk bad
b I (II) voor besproeuogswerken geatemti
v'ervolien.o gaf b.ii de gelegenhe.d om vragen

tIIUl beID te nohteD.

Ef ~ KRA JlT! f \ Efi"LAK" -De heeT J ...
(l"r Louboer 'an' rlschgew ....gd wa., nh",," ID
WelhnJlton en toen bil 'an deu 'potbeker den
beer Bu""nberg et n I" tt I ( hamberlam a hoesl
geneesmiddel koel t zelJe h (,e pa.soeerd ,
oacbt kreeg een m )ntr J Jngen. op eens de
kroep lIJn keel WL' z 0 vol.1 ID lat h ) nauw~
I)ks kon adendlalen II Il goven bem ""ruge
d08lAl!en Cbamberl ... n 8 hoest,geo"""llIl<id,,1 lIe
spoedIg alle si nm verw )derden ~ andaalit lO b ,
beelemaal beter Ik 1?~L.rulk dIe medwlJn ~ert
eerugen tI,d ID ID ,n buUt en lit: beb tot ou toe
geen geval l1eZlen Waartll dIe geen genennlf
a&IlbrengL Ik hJudt d.e alt id omda, ml)n
"Touw met tel'Teden '" u z1Jn alo er geen bo ttel
10 bw! .. u lun. vv r wij van dIe medlenn
hoorden, nrlo,.n YtJ twee kiDdenm Uil knMP
An

Il gurnot Sem nar
r alrl

li. I' \ \" I ER ~h R" I

Nlcrelaru<'fT HR \ \ II \
Kl pfoDtCln Col""I>,:rg

12 MeI 1898

" )(Jr<! lat ti. wa ..
'" I I tel aa, bou lt

\lt zal hll het ook
\.1. een kInd b \

~C1 b , I elnnt ee",t

Mclruot

VERTRaDEN'
M 11- \gapantl u va k ,tt a n

IO'lDIOi
I M -( r r Iclegraal)- 0., (aul _ 'eerde

d.le voor de Jorp!lt;boicil boden IUIJlUddag om a uur te Soutlwnptoa.
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