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\()(llt I)L UI"STE

P .:1T''''. Humnni urns, Amerlkaansche
( L el>" StriJk. en blaas Instrumenten

o k r'~I,rSlI:trf'n f~ ! lle soorten Muziek.
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Een Diamant-Mijn intiJle,Iajit.i Il'

)h:llidag-, :2;~sten dezer, Publiek~, Verkooping
Z ,I, 'i!.C"I[ll'll gdal I'uard.-n TE,~ DOl{PE

, , r-, II «r.l.-n vcrk ocht te '
Klapmuts Sta.tion, CALEDON;

, ,,:11/,' !'er,[J.. "'lren /.Ijn ; ;-01'-
:~, III '_;"",k- coudit i. ,'Il I ZATERDAG 28 Mei 1898
, r '!" i, liJK £;,'iJl'lllk, Ook' .."
'I' I' Z' -\A.:\--: \' ',l .....: I I () I Hllt_':-'. lJ

'~':',l":;t .loor d"1 III'I'r

Belangri jke en

11 BUITENGEWONE WAAROEVtlllE eWTSEN:
EN

37 GROOTE ERYER';,.'::,:-27 Eerstekla.s

~':l:m & Co" Afsla~er3, IJonge Ruin Paarden. .------_. ------~~
I\E hoeren gebroeders BREDA, op het pun~ zijnde SOIIl8J"8MW~t te
,) v,erlaten, hebben besloten hun Prachtig Eigendom gelégen
III de Environs van Bomerset West aan de II Main Road," en,bekend als
do "Oude Pastorie" te verdeelen in verscheidone Kleine Plaatsen en
Erven, en heb ben gevolgelijk de Ondergeteekenden gt>last der.elve
publiek: to verkoepen op de plaats zelve, op' ,

. ,~' , I
'"l:'c~',"''-'-lI ~' : DE OndL'I,'aetl'ckendtCll behoor-t.- . I.. '"' ,
(~li ,ilJk i!elast dool' de heeren
,~~ L\\jj:UiT en FI;,I:'\,; E~Tr:RUL'\~EN,
24 Ee rste klas .z,lllkn publiek vcrkoepen genoemde

: I aardcu, allen uitgezocht lil hot
.Ionce Paarde Distrikt ALBA);rr:, w",:ar mo~ie

~:::> n J : st ork.: j1:l:\rdell te knJgen zIJn.
() I' 'Paarden zijn ove-ral schaarsch, zoo

zldlcn de vriendrn wel doen zich to
kumcn voorzien HW brtlikbaar vee.

Donde.'dag, den 26stc~)dezer (Jlel, !,1898).
1. De Woonplaats, schoon g~legon, onder ,faaie Eikeboomen, be-.

vattende een groot luchtig \\ oonhuis, voorsien van -alle gemakken,
met :-itallen, Wagenhtlis, Wijn-k~lder, enz.; is beplant met eeu groot
aantal Wijn-stokkou en Vrucht-boomen, is goed voorzien van rVater
en omtrent gG morgen' groot.

II. Zeker Stuk Grond (gemerkt No. lop Plan) circa 14 morgen
groot, wa;1111p ook een Kalk-branderij met goed succes wordt gedre·
ven, en eeue jaarlijksche huur opbrengende van £150 ..

Ill. Zeker Sluk Grond (gemerkt _No. 2 op Plan) circa 79 mor~en
grou, zeer geschikt voor een Melkerij.

-,-,- - -,-- - - --------,-- I V, Zeker Stuk Grond (gemerkt No. 3 op Plan) circa 76 morgen, !l!!{_- ". ' . _Ir£.' swot, en grenzende asn No. 2.
" L:.t:~~ C;_ Co" _\hlilgen. \', Lol No. 4, liggende om en grenzende aan het Station, circa 75

morgen groot.

VERKOOPING • FABRIClUS VERKOOPING. \'1. Lol No. 5, circa -lO morgen Sr0ot, is beplant met wijnstokken enI eon denne-bosch, en heeft ook een Verseh-water bron.

\ x x I,F.\ Paarden, Merrl'es, E,~i~ls. VIL Lol No, 6, circa 22 morgenj beplant met denneboomen, en zeerKOSTBAAR ERF, lJ" gt'sehikt voor zaai-landen, enz.
v Ilr, Lol No. 7, circa 6 morgen groot, grenzende aan No. 6.

P LIbliek e Ver ,0 ooping IX. Lol No. 10, circa, 2G morgen groot, met een Cottage, waardoor ook
'IT.\ ]'!'!:I'I': een tak van de Lourens Rivier vloeit.

CAI~ .~DON _ X, Lolten 11en 12,circa 4.1 en 27 morgen groot, elk, met. <?ottages,
,I' c., ,,:, Ll'.':'': "Ii !t"l). .- J r waardoor ook even als No. 10 een tak van de Lourens RIVIer door
.1 1, llJl, tt' ~t'\'t'n L'll dl' .._.'I~)- vloeit,
",', D, 1,,,1 IJI11)I:lK YII" ZATE 1<' : J'. 4 JUN II 7898, XL 37 Groote Erven lOO x :350 ft. grenzende aan den weg leidende

- v .\~ - naar do Somerset \Vest Statie. Deze erven zijn allen zoor kostbaar
I) il \ l, ;III d il ~', '!:h t t' II .\1 lj i, 30 Eer-tpklas Jonge Ruin Paarden wegens derzelver ligging. -
i: ' w.. ':J''1f, I,'rd" \d tO dO' do Merries • XII. Eindelijk-Koslbare Losse Goederen, bestaande uit:-:-

,,:'':, i"~ l'll'l \\'111];' I . . , -; Extra ~tllkYat('n, 9 do. Kuipen, 1 'prachtige Brandewijns Ketel
Ij" ',Il lhhu ,'Il \'l'l' 6 do. do. Ezels. (bijna nieuw}, Ploogen, enz., 1 Stove.
'!,I I:,"l :,IIf.) .--")11,::: -0- ;3u mudden Uien.
:,"111"1!J,'ul'L',el, ,":I'Ol'tt-II: .DL Ulldt';'gl'tl'l'k"nJI'Il, behoor- Extra Bicycle, enz. enz.

I li IK"L'la::;[door deu heer JlIIL\~
\ &"er('l'd aan Li, 1I,),rI,~. i (;, l'-\l:"j(,'~1" zullon pubhek ver- Verkooping to beginnen om 10 ure v.m.

~":I I', ,_ I d /.," i' gt 'I'L:Kt kUOP"11 l.ovcu-tuaudc l't'r.stokb"
',,, d,·]. H,: :ill:-i I' II.t'li\' \'lT, a llen lIltgt'zocht door den heer

i; '-'I :"'!'!',,, 1. 1.'\':1, DI K", I;, ~,D, Zuop, ill de
\,', 'i, 1''',--1-:1':: !1"'UI" Il""',t'l;l· i1t,oniL-lljkt, ,,-,"c]l'clteu van don Vrij-

,,, !' "" :'" Ii,[:lL'I:dl<-~, ,taal. I'll char do vril'UtlcI1 woten
, I":::,,,;.r,<I:-,II, KLlllr'ldat.\,'d F:J~IL'gued bek,'ndi" indon

I': ":,1" I:, "t: glout,' \'rrjstaat, KUIlIII'11zij I'l'kenrn op
"", '.' '. '1: ;--:,'1:,,,:1,'11,I: l" I ,t"kla~ \' Ol' \'ooral daar de hoer
I ',L,'" 'I, 'j':_i,I.JI·. 1"::')'1' 1'-.1,1:1' I: ,.; Ilt'lll gl'laslll.,ett niots !lan
II :Ii!' '" 1."1,,',,,'~"ll, I gOI,t];!1:lddtC paardl'n t" hrengen,
':, 1\::"r','I" 'j':.t',lk,1 KOtiit dtb alil'n naar dL'zo Ven·
. " 1"'1""';",1: \\'aJ"'II, Jlitie ,'tl ziot voor ltZl']\'L'lI,

,tL l.,l-~~~t'll, .:)11 Z:lkk\ nf

: "li,' li I'.:lt n-:-.lcr :ul ZEGT llEl' V()ORT ~
"~,It: ZE(;T liET VOOHT!~

i .: ',.1, I ':lankll jl tt bhck
v : "", 'll Il' ! KOMT EN KOOPT!

Klapm uts Station,: LAMBERT & FRANS ESTERHUYZEN,
"-':1:1 jJ,ll'!'!1 /iJ!l van :; I •

":. II ::"",jl 1'lItl"tl(', Demoers. Moore & Kriee,
'. I,;', :':'. :"1 It! .t t d, I'll!):-·I . Afs/apers.

,'cp :,,: :,!','tl .i.u. dL' :--;IUlïll- I Call'doll, 1,: :'Ilr·i, l,,~).".

, ,
1 ~ lj' ')

PUBLIEKE

Handelsvoorraad. enz.
,I \\ LH,

NOORDER PAARL.

, ,
I

Ransome's Howard's,·
EN

1'. .J. BOSMA~ & ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, .Mei, 1898.

~,lL-.AlIe infol'matie en plannen van het eigendom kunnen bij de
Ondcrgewekenden worden bekomen.

LANDBOUWERS.
--------------------

I. (J[{(lllHEL,UI(

J ::; ilLlr,l1s & Co..Afslagers,

Die Landbouw Gereedschapp~n en Machini.
rie Lehoeven, uehooren den g-rooten en

wel- uitg-ezochteu Voorraad' ':Yan de onder·
geteekenden te inspekteeren, waaronder zijn,

,IUIL\:\" G. F.ABH}('IIS.
'Jem,' ers, Moore & Kri;rc,

Afs/aiJers.
I '

30
Ulununtende Ruin Paarden.

~ drie-jarige Ezels.
\Amerikaansche Ploegen, Egg~n~,_~~~~~

VARKENS! VARKENS! Ralblakk~~, Kaarn Molens, Kat
SnIJders, enz., enz.

() ..,j,'r:I'll" k"I1"" ]lId,. I
' 1'/ 8 tJ,L~l)'-',"I'L'.KI,AS VF~'["I'L'': "'.Il Y' I'ktl"I"'11 lt' "al" I .- I:.L ,,~ r . D

, :.:' lil' id er, t,d 1';[,lI'lllll, I ~) V,ABKE.\S ndl,'1l vorkocht
, " :.:,,,.,j,, \"JII,illll', l'll, WUl'dl'll IljI
,-: " ..I,i,ll.lk '-"'\'1 [lik. Woensdag, 25 Mel aan st,

, .'" Ic- \ 'ltI'l'll .'IIll. "\ 1-
1:,:,"I'I"l. , . 0:'11 Il lTI{ \',:'11. I
{', \. LAIEG.\:\', Ltl do Kraal \'an dl' Weu, V,L"

;::','~c :~;i'::jEs~,~~~:~~gEI~~:B••. BOsS&;)00.
,~fsla~ers. Strand Straat}" Kaapstad., ,KE ,\j NISGEVIN G !; Paarl, I ï :'Ill,j, lj~I,~, -+.

J) 1':"':": ~I'~~:,'i":::li;,:t;I;,~II);7::Alll'jlappeT-J[neI~en! DE HEER JNQ. DE VILLI,ERS,
i ,li! II' !,;' J: :':""1" ",!. I Om dadeliJ'k te !J]:wtell.

" J.'I',:'.'I,\'\:'.rr::::I,I\\:~:~~~I:De lJv,tt- uitgozochte Engelsch-I LIVEREI STALLEN,
[ , ii : ,\1'1:1:-' I gekweekte ~-

D. J'. DU TOIT,"'MAGNUM BONUM," ORANJE STRAAT, PAARL;
,-: i~Jy:l: jiu~el, P.L-\.RL. : III h-stelJ van ï21bs. elk,

t

VAN u. SPUy, IMMELM~N & Co.,
1"11.\11 \!',Lt:_:"f'I" I'll .\!_!'I'IIIt>II,

, , '

, ~
Heining Draad en IJzeren Palen,
Eolindec Zweedsohe Kookkachels.

:! i. 1~"',

:'Iralri~:.il[ir} l'll
'. UNITY,"

HET geëer,l Publiek van ue Paarl voor ondersteuning in het vQrle.
, dene bl'dankendl" wenscht aan de Ingezetenen verder ,bekend. te

Ik/.' ~lar'dal'l'cll'll zIJn v,m del' stellen dat ..hij zijp". Li~erei-Stallen Bezigheid nog zal voortlletiten .~
b""lt' kwalttelt, en bn'ngt'n voor- durende zIJne afwezigheid, onder beheer van den heer J. Jomdurr.· Zijne
det'llgo 00g~tt'!l voort. , Karnm, Omniblls,'t'n, en Wagonettos die te hllur zijn, zijn eet'itekJas, en

ei . .\IA Y ,\:, Co., blochtll de beste Paarden worden gebruikt. Z.ijn Omnibus ontinOét eiken
30, Kasteel Straat, Trein aan het Paarl Station. :; ,

... ' ~";i

l'aarl,

vr$("

AN 'MACKEREL, ZlL
GEEL8EK EN '8NOE~.

, !

ViS8cheri~en ..

..I '''~ '.: ;"

NOTICE.
POUND SALE.

Departement voor .u..,~~'tJ01.lW •

AAN BOUWMEESTERS. Kaap de Goede
i Kaapstad, 5 Mei. 1898.

TBNDER8 worden gev$agcl voor Tanden voor hetkoopen v&D.&lycerine. .
, hêt op richt.en van arm Politie "TENDERS gemerkt "Te-.3 ..Kazenut te 01anwilliam. UU

T~, Specifik~en en voor het koopen van Glyoe-
KontnKta. Oonditiën kunnen wor. rine" zullen worden ontvangen door
den gezien eD verd«n'6 informatie den Controleur en Auditeur-<;1ene-
verkregen ten kantore van raal, Kaapstad, tot ol? den IDlddag
den ondergeteekende, en ten kan- van Maandag, 6 Juni, 1898" voor
tore van den Civielen Commissaria -het ,koopen van omtrent drie .ton
te Olanwilliam. g~wlcht 'van Zuiver Gljceriae,

Tenders duidelijk gemer.kt "Ten- sijnde surplu,s R~~dePpest ,:oon;aad.
den voor. Politie Ksserae, Clan- De Glycerine I::. gepak~ .m kiaten '
william" zullen worden ontvangen bevatteade.acht 14 lb. blikken (om.' ,
door den Controleur en Auditeur trent lt gallons elk). ¥en kan
Generaal, Kaa tsd, tot op den l"oo~ de geheele hoeveelheid of voor
middag van WbENSDAG 8 JUNI, ee?tg gedee!te ervan tenderen.
1898 Termen: Netto kontant, op af·

Te~eraars moeten twee bevre- levering bij dit depar:tement. .
digende bo n ter behoorlijke ver- De hoo~to of eemge tender DIet
vUlIi vanTet Kontrakt voorzien, noodzakehJ,~ to worden aangenomen.
en ~ige borgen m'oet<3n den Verdere bijzonderheden kunn~n op
Tender onderteekenen. aanzoek worden verkregen bij den

De laagste of eenige Tender niet ondergeteekende, ,
noodwendig te worden aangenomen. CHARLES CURREY,

H. S. GREAVES, Onder-Secretaris voor Landbouw.
Arohitect.

DE Ondergeteekenden zullen pub-
liek voor hun kantoor op

VRIJDAG, 27 ME/, .1898,
de volgende Artikelen verkoopen,

te weten:
1 Lot Fijne Gouden en Zilveren

Horologies (Dames en Heeren),
Gouden en Zilveren Ketens, Dia-
mant Spelden en Oorringen. Borst-
spelden, Lockets, Diamant Ringen,
25 Huisklokken, enz., enz.

Eindelijk eene groote hoeveelheid
Spiegels en eene menigte prachtige
Schilderijen.

Verlies de gelegenheid niet en
woon de verkoop ing bij daar al de
artikelon verkocht moeten worden. Departement voor Publieke Werken,

Caledon Plein,
Kaapllt&d, [) Mei 1898.

Vervoer van Yoomad aan
Vuur-torens.YeriooplJg te beg1IneD precies om it Dil'.

P. J. BOSMAN &: Zoon, Afslagers.
Stellenbosch, Mei 1898.

AFDEELINGSRAAD CALVINIA. T'ENDERS zullen worden ont.
vangen door den Controleur

en Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot '
op den middag van Woensda.g, ,
1 Juni, 1898, voor het vervoer van ._,

APPLIKA TIE gemaakt zijnde Olie en ander Voorraad naar en van
door den heer E. NEL van de hierondergenoemde Vuur Torens,

"Grasberg," Wijk Noord Onder gedurende het jaar eindigende 30
Bokkeveld, in de Afdeeling van Juni, 1899, namelijk:-
Calvinia, en door andere Boeren, Van af Simonsstad Spoorweg Sta. ~
Landeigenaars van het Bokkeveld ill tie naar den Vuur-toren te Cape
de Afdeeling Calvinia No. I, om 'Point.
zekeren Weg, hieronder als (A) Van af Sir Lowry's Pass Statie n.a&f .
aangemerkt, als eene verlegging den Vuur-toren te Point Danger.
van genoemden weg te verklaren: Van af. Sir Lowry's Pass Statie naar

Geschiedr hiermede Kennisge- den Vuur-toren te Oape'
ving dat de Afdeelingsraad van L' Agulh
Calvinia van voornemen is aanzoek as.
bij Zijne Excellentie der Gouver- Tenderaars worden verzocht han
neur te doen, in termen van Sectie prijs tegen per 100 Ibs. te noemen,
No. 152, Akte 40 van 1889, om den -minimum vracht 4,000 Ibs.

Kontrakt-vorms kunnen wor-
volgenden weg als gesloten te laten don fezien aan de kantoren van den
proklameeren :

(A) D W leid d af Besi ent Magistraa.t te Simonsstad
e eg el en e van en Civiele Commissarissen te Cala- ,

Willems Rivier naar Grasberg, van don en Bredasdorp.
af de zuidelijke zijde van de Gras- 'I'ender-rorms en andere bij-
bergs Rivi£r alwaar de nieuwe weg zonderheden kunnen op aanzoek
begint, door het kamp, tot waar de:
nieuwe weg er in loopt. worden verkregen bij het Depart&-

En in termen van Sectie 149, ment voor Publieke Werken, Ollie.
Akte 40 van 1889 de volgende ver. don Plein, Kaapstad, gedurende de

. I Ikl· gewone Kantoor-uren.
leggtn~ te aten pro Pleeren, ; De laa~ste of eeniaA Tender niet
natneliJk: ,,-

('B) De Weg leidende van Wil- nood wen ig te worden aangenomen.
lemirivier naar Gr&8berg, van ai de W. WESTHOVEN,
zuiqelijke zijde van de Grasberg's pro. Hoofd·Inspekteur van
Ririer waar de oude weg uitdraa~~ Publiake Werken.
aoo. het kamp loopende, voorblJ Departement voor PubJieke Werken.
het kamp aan de oostelijke zijde oot Kaapstad, 1&Mei, 1898.
waar het in den ouden weg op de
noordelijke zijde loopt. .

Eenige objecties tegen dElsluiting
en verle~ging van genoemde wegen
moeten ln geschrifte bij den onder-
geteekende worden gelaten binnen
drie maanden van af 1 MEl1898.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.

Sluiting en Verlegging
van Weg.Wijn, Tentoonstelling

EENE Wijn-Tentoonstelling, voor
de Gonvernementa Prijzen, zal

worden gehouden aan de Paarl,
op Woensdag, 13 Juli,. a.s

Prijzen worden voor alle' soorten
Roede, Zoete, en Witte Wilnen,
zoowel als voor Brandewijn·soorten
aangeboden.

Voor prijslijsten en volle bijzon-
derheden doe aanzook bij A. A.
Peessé, Secretaris van den. 'I'uin-
'bouw Raad, Departement voor

, Kaapstad; of bij .den
heer C. C. A. de Villiers, Secretaris
vali het Landbouw Genootschap,
Paarl.

Inschrijvingen sluiten op den
laten Juli.

PRIVAAT WETSONTWERP.
HIERMEDE wordt kennis gege-

ven dat de Commissarissen
van de Robertson Municipaliteit
met toestemming van de EigeDaars
der Plaats " Over het Roode Zand"
van voornemen zijn om gedurende
de aanstaande Sesaie een Privaat
Wetsontwerp bij de Wetgevende
Vergadering in te dienen, ten einde
genoemde Municipaliteit te gerech-
tigen haar aandeel van het water
uit "De Hoops" Rivier, alsook
het aandeel van het water
uit genoemde Rivier behoorende aan
de Eigenaa.r8 van de plaats "Over
het Roode Zand," van en uit ge.
noemde Rivier bij de hoogsUl moge·
lijke plaatsen nabij haren oorsprong
te halen, te weten,-bij zekere
punten in de "DrinkwaterB Kloof"
en de clMeuls Kloof" op genoemde
plaats "De Hoop" ~ de Afdeeling
van Robertaon. en om gezegde aan· Afdeelin(fsraadkantoor,
deelen van gezegd 'W'&terdoor mid· Calvin1&, 1 Mei 1898.
del van een enkele lijn ijzeren
piC:ver de plaatsen <iDe HOOp," G el
cc :§:w:' en." Oyer het e -

Zand m de afdeeling
van Bobertaon, ~ vervoeren naar
eene plaats nabij bet dorp Robert- Zo Ider
son, ~ gezeg.t water ttl880hen
de Robertson Munioiptditeit en de ALLE soorten Wagenhout, ver-
Eigenaars der plaats "Over het vaardigd en goed gedroogd.
Roode Zand" zal worden verdeeld, Asaegaai-hout Spaken, Naven,
overoonkomst,ig zekere kontrakts· VeUin: s, Disselboomen, Pik-~and-

aangegaan tUBSChen ge- vateels, Tafel-pooten, Wagen en Kar
noemde: partijen te Robertson op Wielen, enz., altoos op handen.
den 16die:n April, 1898.

AlsoOK"dat plannen en secties van
gezegde onderneming alsmede een
re£etentie.boek, bij den Klerk der
Wetgevende Vergadering zullen
lVorden gedeponeerd, ook bij den
Civielell Commissaris der afdeeling
Robertson, op of vóór den 17den
Mei, 1898.

KENNISGEVING.

MEN verzoekt dat alle 8Ïschen
tegen het Departement voor

Publieke Werken niet later dan den
15dea Juni ter vereffening .zullen
worden ingezonden. '

C. W. T. DUM1NY,
pro Hoofd Inspekteur.

Publieke Werken Kantoor,
Caledon Plein, Kaapstad,

17 Mei, 1898.

Hout Vloer DIYISIOKALCOUICILBAmYBAST
EN

Planken.

TU be &old ont of the Poand at Halatone
on the SOt,h Jnne lR98, if Dot

previou8ly relcru;ed : 1 ewe, rigbt ear yoke
swi kerf bebind ; 1 ewe. rigb t ear lit! u&'"
behind; 1 ewe ent ""hind ea<'b car. rigbt
enr ""buin. froot; 1 hamel. rigbt ear
"wallowtail, half DJoon behind :1, ewes. left
ear stump, right ear half moon front,

J, C, DUFFEY.
PouDdmaa.t.er,

Gedateerd' te K..u.P8TAD, dezen
12den dag van Mei, 1898.

FINDLAY & TAIT,
Parlementaire .Agenten voor

de' Robertson Munioipaliteit.

THESEN & 00.,
Loopstraat, Kaapstad, Halstone,

Paarl of Knysna. M~i;~;;!::'CoaJH'il'. Office
------_-------\~-- &rId, East. )fay 12, 18!.18.

P·,_,~t, RETIEF. Afdeelingsraad Barkly Oost~
."'JI;1ipleln, P..... ,

DE groo.~:prijswinnet voor lich- KE'NNISGEV JF '
, te RVtwgen heeft eene onder- . ,('.

villding van ruim 25 j~n in de ._- -
r:ijtuigbezigheid opgedaan, en zijne Schutverkooping.
rijtuigen zijn wegens hunne goede
hoedanigheid alom bekend over iC-

heel Zuid-Afrika.
Allea hB4dwerk (en van goed droog
]lout) en' gewu.rborgd go8d te zijn.
Prijslijsten en Portretten gratis op

a9ollvraag.
Let op het adres: F. J. RETIEF,

~Ir, Marktplein.
!Tel. ... : Retief, Markt,Paarl.

TB worden verkocht njt bet Sc'hol k
Halst.me. op den ;:lOBten J ""j, !I":I~,in-

dien niet vroeger I(elost: I OOI. Imkeroor
jukslcei kerf aehter; I ... ,i, rechteroo ..
winkelbaak ..cli!",' , I ''''. 00.,"'-'J8 ""bIer
beide ooren. n:chU:i'U'_" ""huinsclJ voor; 1
hamel, rechteroor ,,,.-rJu .... t.anrl. half maan
achter; 3 ooien, 'lOkcruvr St.J!IlI'. If'tlObt.er-
oor half m8AD voor,

J, C, liD FYEY,
Schutw_ter,

FRANCIS A. G. GUTHRIE,
Ptotmur eD lotaris,

CALEDO~_
~nt voor de KoloDiale As8u~

rantie(Brand)Maataappij,Beperkt,
ea So1lthern Leyeoa j 1JIOCÏIt.ie, ens.

BaiJ,tone
10)lei, 1898,
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Zuid Afrikaansche. Indnstrieele en Arts Exhibitie.------
GRAHAMSSTAD, 1898-9.

Eelfe tentoonstelting van Manllja,luren. lndustrieen, en KunstelI vanlluid
Afrika en andere Lane/en.

zal door Zijn Exc_,dtlntie Sm ALFRED MILN':R, K.6.C M G., K.C.B., Gouverneur der
Kaap Kolonie ('0 Harer Majest~ Iloogen Commissaris in Zuid Afrika, enz., enz.
te (rrahawtl-.n.a<l \\ orden geopénd op dell l;,deu DECEMBE Il, 18!JtS. en open
blijven tot op lieu :!l"ttln Januari, I,~~l!). .
Groote CH gt'rlcfcll'k~ ~t_'lx,tl1lo'l~1l. lK;\att-..:odtl gn~t(lr ruuuie voor Artlkden da~ op cenJtl

Exbihitle ocut IU lUl<l .\fnka gclwutku zullcn voor de nccouuuodatie van Yertoouingen op Il>
NlIVJ:-:~IBEB gen·,,1 "ln .

De (~r(.IH,ien die vele ,lkkl'r~ I~<.·l'ila"o rul! •.'1) tl"r ..rhoon IBljt Veraierde 'I'errnssen, Water-
\. wegen en L'\lld,,j~ik~ Ihll~~\_!l ct! P'I'ILleua:t.tf.. uJtgt'le~tl W\H"!t"l

~'(Iv('r d.' vcr-ru ck eluk hedeu I Il vi- vers. hl!l~t'1l ~,,·~r,·kkt'fI 7.'ln. ;&,11elke poglllr.( word".n ge·
maait om al~t.bt_·.·1o.: \,' \rl·dIIt{1I1~ to g't:\'t'lJ ~Idtt"ln: ~ftult1k buuden , t.tlr!fke 7.q vertoomogen.
eoncerteu, en .rnd et c ,.,.'h.dt'lI ,ulll..'l g, r-JIl'.:·wlnkt wordeu. tent'!lt lllueht'!i diners, ou verver-
schingcu Y l'l allc ':I..'J .. '" kil zulle n \\ or.Ie u \'" ·r,:lt·1I op de IIICCHte )Jcflt,fdljkl'. voldoende. en
ecoOomL"" hf' .. ]/.1 Il

Prospr- '11,., ~"1 ru-L rv \ )rmot \:1111. Hlfl.,rUl,l(U' I,t" tI ruit k unnen vali de ondergeteekende
Frrmas w or-J-r. " !'h.rt L:"J dit, dJl.Hl ••~ l.pLlJtllll)k aI:-.,,( ~ (,'11vt"rzl_'lldlll~l'J-ayeflt.c1l znnaaogesteld
rwordt'(: \\ Id ..IIl ....,1\ I~t--.\ ~,'II~ Purl EIIJ,,,,l,elb hll,~"dIUllll~t(lWU. t.ost Loudeu en Kim-
berlev (.e" wu. r,. 1'"" ~:",at,.,t" (. II (,"II.",d.~nlltb.tm"t. Durban J.~lolIat, P.K.
Bus ':!:I.If, ,Ju}, I1JJw-llllr~ .1 II Hl'l\." Prl'tt,n:l Jl H At we ll (;rahanJ!\.olotad,

\",!i. IIIJznuderhetlc'o verkrijgbaar hiJ den Secretaris.
J ~. W[!..( ,1.\ 'l"Jr! \IIoUU~Il l.\ l udust r ieele en Ku",t Ex hib L·lt\·OttrondenRaad.1898.

t.EU li. WElJlJJ:-:HHl·R:'i. SecreWIlI. I

Een ~l"'c,a.1 ( om n e I' aangesteld geworden OUI beboorlUke accommodatie _oor de groote
verwachte ruCU1gtt.· hcz.ut!kort! te ver-rekeren. _

ONS PARLEMENT, 1898.
A·~.A.;WE\IOEDIG-D doo; dt~ 0~1;IL'r"U'tlntilg die onze uitgave van

C('n fl0l.ind"cllt' " Ha.D sa.rd" mn de jongste Parlement-
aire Sr~~ll' \,(',., l li Llll~\.r. hd.t().!1 ','iJ iJt'sluten eeno 8ool·tgelijke uitgave.
voor de ::::k~,;l\' \·"n I~. , lilt tl' ~'·Vl'IJ.

De 1III<!C'k, 1l:tJ'('1l lun Ons Weekbla.d dienen er op
te letteu Ja' l!l' 11!.ldzljd,·n \. :11 uns '\t''Jeekblad ",('durende
de Bel's;e ID O[.lI~L,Jrl)kl'[l \olgulJe \l0rJen flltngul,ommerJ, en "'dat aan't
einde der SC'';_<;ICf'l'll vali, dtge !)I!ll\\'I~Zt'r zal wlIl'tletJ pg'('ven, zoodat de
bewaardl'l''; Vdn (~l' Pal J,.U1lIJtalrt' T11!:tlTIlt']"3 nH! Ons Week-
bl~d t(';lll}: L''':U "1-.Ia.nsRl."d" Zltli~ll L"hlJc·n.

.Daur. Lit.l ul'~,la~ w·n·geld ltl')Cé ",·"r,:"n IlaM hd 1~E'tiw eier Illln-
!loeken l'll"'l'!lll [!J JL' >(Jl'Jgc" u:l_':,a'l' 1!lI ,":':: ."', III, Il t,l,·ltrgt·~to~d, doe
men tOt:h ~""'!:j:" :".l!lL.Ol·k eu l.Clldl) kt !",;",; \oor d~ bebtelllDg met
het flat;, 'L·k
Aan VAN bi:. S.!N T D.r: flLLlER;&: CJ, t })'/.',t,

~, I\APSTAD

,Jl}' I" "(' ,"', I'f"· d,illill!l8, en mii
:L,I lf """j/ ,I " .,', ."i,i·, {!t Jl (,fr/Hp/afll'rlaal'r"u, I .... T "

I)a Il " t.):-. ~ 1',: : I .~.'.T, I '::'~l.","
Getl','J'l' . I /.( 1:I'o/~ ."'" .

~ .. ,
·'Ull:l 'I I·r.,

, 1 III_tl). ,t

t" u 1 ill , li 1 "I /,u..: ,-...f I •. ~ , !.! .. ':;t \ ••

,Yu1 In lt • n "'l.:I I, "fl a.j(f"s

H et soort dat nlles Verfstof is.

DIAMON D DYES.
BrilJinnt! Ecollom isch !DUUrZilHll1 !

Diamonu Dyes overtreffen alle andere in Kracht, lteinheid en
Duurzaamheid. Geene anderen zijn even goed. Wacht u tegen ver-
valschte klp'1rstofIen, omdat zij van goedkoope en inferieure materialen
zijn gemaak-t, en slechte, flauwe, vlekkige klou ren geverl. Om Vfln
succes verzekerJ te zijn gebruik slechts •

DIAMOND DYES
Toor het vcrwen van Tabberts, Kousen, Vederen, Linten, Garens, enz

'T 1::; GE~tA.r,:KELIJ.K O~l MET
r _ - - - .-

::J:» i a,~ c:»:n..d.
t,.· V~'I'Wl'II. Ze kleuren z wal u' z o0wd als licbte stotT,·Il.

W lj waal'lJor,~('n Jat zij meer goeJl'l'en, pak na pak, wllcn kleuren,
dan eerug ander kleursel ooit gema.lkt, en mcer brilliante en duurzame
kleW'9a te geven. Vraagt om de Diamond Dyes, en neemt geene
anderen. Ovel·al in tid. pakjes verkocht.

TE KAAPSTAD BIJ

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

DE ZUID AFRIKAANSSHE
MOTOR OAR Maatschappij. I

Rondgaande Onderwijzer
BE~'WODIGD TE

Goedgelegen, wijk Yeehtiop. Heilbron.
Toertjes naar Somerset West Strand.; '- _.-

I A PPLIC.A.TIES voor bovenge-

BOVENGENOE~lD Maatschappij noumde betrekking vergezeld
. zal voor het vervoer van p~~- van Je bij do Wet vereischte ge-

lPers hare schoone en gerlefelijke tUlgschnfteu. van bekwaamheid,
Oars eIken Zondag tet verdere ken- en goed gedrag, van de laatste School-
nisgeving lflten loopen, donzelfden Commissie en Predikant waar .A.ppli-
avond terugkomende. ! cant werkzaam WM, en van lid-

Vertrekt van Kaapstad van af, ma~ltschap eener Protestantsche
de Theater Gebouwen, Darlingstraut I Kerk, zullen door den Onderge-
8.30 v.m. teekende ingewacht worden tot op

Vertrekt v:m Somerset Strand, om 17 Juni e.k.
4 nur n.m. Werkzaamheuen t€ beginnon zoo

Zoo de Passagiers JH.'t wenschen, spoedig mogelijk.
zal tuur voor Ont bijt te Durban Weg Salari" t: 120 J'l'l' JlL:.tr en de
Station worden toegelaten. schoolgelden.

Plaatsen w~rden mgeschreven tot Billijke reiskosten, gN.:taafd uoor
Zaterdag naffi)dong om .~ uur, ~ k"t!nntll':l, zullen vergol'.] worden.
de kantoren Jer Maatsc~~ap~lJl ~ B.-:-Do geslaugtltJ Applicsl:!t
Theater Gebouwen (eerste Y~rdie- moet Zich yoorzIell \<tU ceu onder-
ping) Darlingstrll.llt ,~gang. wijzers 2de klas spoorweg-c€rtifi-

Retour PriJs 165., caat om tegen halfprijs te reizen.

met Dinnor te Somerset StraD<~ P. J. G. rrHERON
mbegrepen. IS' '--- . I cc. ~chool-commissie.

De Zlid Alrilwscbe 'otor Cu laalscbappiJ Bl 1._ h .. auwuust: sprUIt,
J<OENIG & CO., P,K. Frankfort, i Mei. 1898.

A.genten en Bestuurders.

Beestenvleeseh.
KEl\NI~GEV[~G.

i\.i OG altijd te koop per kwart
l' tegoD prijzen billIjke bij

O. J. 1'. DREYER
.Noorder Pa~rL

HIERBIJ gl'~cllll'Jt kennisgeving
dat dl' llnJergeteekendo h·t

schiet{.lll of n'l'\'l I ;t.:n vun \\' dd, of
eenige over!:'chnJd·ng, hetzij door
mensch of dier, hoegenaamd niet,
toelaten zal op zIjnl' plaats \\"ater- . ---------------
val, Paardeuberg, afdet·llll!.; .\IaII11t.:s- KEN NI~t ~E V J NG

. bury. Vorder vt:'rlJledt hiJ l.lJenlool'
diegenen diL'o\'er~ grond naar den
Beryr gaan om h<lnt te halen of om DE OnJe,.~et .....·kell~le stelt hierbij
eemg ander UOt·lelllde. Diegent'n 1 bekt'ud Jat zIJn watermolen
die boveugenoemde. over~chrijden, I nu ID p~rfecte orde i" en dat hij
zullen vervolgd, en alle meren die gereed IS het malen van Graan te
overloopcn zullen geschut worden. ondernemen.

MELT STEYN,
Waterval.

,AfdeeliD_g Malmesbury,
18 lfei, 1898.

~ MELT STEYN Iwaterval, Paardenbe~g,
Malmesbury .

Waterval, 18 Me~ 1898,

Z wurte en Gele Cashmera Kousen-
waar, 10~d, Is., Is. 3d., la. 6d,
ls. lld., 2s. 6d.

Zwarte en Gele Kid HaodschoeneD, .~'
Is. Od., Is. lId., 28. lld., __
3s. lld., 4s. 11d., 5s. 9d. ." .
. , ZIJN _E'xcellelJtie de bouverneurOns yl IIIkei IS ill een bezoek \Ywd. CDHool-,J'{} Commissaris zal een

-- Levée h01ldeu ter eere van Harer

MGnlVERN & HENRY _MaleS~êits Verjaardag 9P D1NSJJAG,U , 24.M-6J., vaD 11.) v.m. t'ltrkwart voor
HOEK VAN elf v.m. FIceren dio de: ~véc bij-

" wonen worden verzocht,'Urle kaart-PleIn en SpIn Straten jes te brQngen m~t hunne namen en
I adressen UllldehJk ('ror;.gescl)rtlven;

KAA PSTA!). twee kAAl'tjeRm<:>tden Pt'ambto bij
~ eI de ingang te wt.J:·d~n gelaten, en.......e::.1l. e:.--s. het. ;,l.Ddel·c nau (len aid.e-de-ca.mp

aanwezig te wOrfh'n geieV'en.
Op bevel van Zijn Excclleutie,

J. J;IA...\'BURY WILLUMS,
Luit.-Kol.,

Militl1ire St'oreta.ris.

MCGIVERN & H
VERTOONEN nu eene groote

verscbeidenbeitl VIUl. allerlei
soorten goederen geschikt VOOl' de

Winteroodracht. ., .

Flanelette Onderkleeding, in
Cream, Rozeukleur en Ge-
streept.

N8cht-jurken, ]S. Ll d, tot 98. lld.
Chemises, k.. 4!d. tot ·:l.s.6d.
Knickers, Is. 4~d. tot 48. 6d.
Kinderen Slaap-kleederen, Nacht-
jurken en Knickers, alle grootten.

Nieuwe Mantels, Nieuwe 'Jackets,
Nieuwe Costuums.

Modewaren, Modewaren, en al de
laatste ParijscheNieuwigheden.
Opgemaakte Hoedjes, van
6s. Hd. tot 45s.

Dress M6teriaaJ. in al de nieuwste
kleuren, Is. 3d. tot 46. lld. per
yard. Nieuw Geruit, Zijde en
Wol Mengselen-Repps & Co.,
Is. 6d. tot os. 6d. per yard.

Eene eindelooze verscheidenneid
van Zwarte Dresstoffen, 'leen-
voudig en fancy, Is. 6C:L tot
5s. lld. per 'ya.rd. :

Wij ver.aardigon Snijdersge-
maakte Costuums tegen 50s., 57s.
od., 6:3s.84s. Wij waarborgen.eene
perfecte passing.

Huis Draperien.
Lakenlinnen, gekeperd on ongeke-

perd,54 tot 100 duim, van l0!d.
tot 2s. 6d. per yd.

Klaar ;emaakte Lakens voor Enkele
en Dubbele. Bedden. alle prijzen.

Witte Turksche Handdoeken,41d.
tot 3s. ~d. stuk. .'

Ons waarde ID Flannellen en
Kombaarsen kan niet overtroffen
worden.
Árctic on DonS' Quilts, van af 12s.

ud. tot ()5s.
Damps Blouse8, 28. tot 258.

:rI' E~DEns yoor hl't leveren van
. g-ot'({e tweede-hand Zeven-

L~ggers StukvatRn, zullen door den
Ondergettokeude ontvangen worden
tot 1ij Juni aanstaande.

Te~deraars te melden waar de
vaten te zion zijn, )Vannoer verkrijg-
baar, en den laagsteu prijs.

D. J. A. \'. D. SPUY.
Paarl, 18 Mei, 1898,

Onderwijzer Gevraa~d
VEREISCHTEN: goed gedrag.

lid eencr Protestantsche Kerk,
onderwijs te geschiediu naar de
School wet.

~alaris: £9 _per maand en vrij
lo~es, met bIlhJ ko vergoeding voor
rmskosten. >

Kennis van Tlluzi"k zal eene aan-
beveling zijn. Werk te beginnen
t~gen eind.e van Juni, op de plaats
Sterkfontem (2 uren van Ermelo).

Applicaties te zenden vóór 15
Juni aan den Ondergeteekende.

J. J. RAUTENBACH,
Sterkfont<in,

P.K. Ermelo, Z..A..R.

Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.

Leest wat Ayer's Sarsaparilla vol-
bracht heeft voor Dominé Z. P. Wilds,
een welbekende stads zendeling in
New York. en eell broeder van de
overleden \·ennaa.rde Rechtor Wild. :

,. Ik ben vele jaren lang een lijder
gewees: aan puUten en andere uitslag
van gelijken aard, veroorzaakt door de
verarmde toestand van mijn bloed.
Mijn etenslust was geriug en mijn
ge.tel nog al erg achteruit gegaan.
Daar ik de waarde van Ayer's Sarsa-
parilla kende. door QP te merken wat
goed het bij anderen deed. bf,goll ik
het zelf in :e ne_n. Mijn

fteQslust Verbtttrde
zich reeds bijna bij de eCEte dosis i
toen nam mijne algemeene'gezondheid
loe. en un is deulve uitstekend. Ik
(evoel mIj honderd per 'cent sterker,
en Ik schrijf dit resultaat toe aan .lyer'.
SarUParIlla, die ik aan kan bevelen
met \'ol1e \'ertrouwen als de lMste
bloed JDelk jn die ooit uItgevonden
wen!.. "
Voor aUe kwalen veroorzaakt door

arm of bedorven bloed en door alge-
meene veuwakk.ing, gebrw1i:e men

Ayer's
Sarsaparilla.

--
aebapp\l ..lI. dat ze door de baperJale
~Dg ondersteund wordt; waanloor
het publiek Tenroawen plt ini de onder-
nemiD~n on.deroeJilin, dle~bljn-
Uil: eeD mislllkldDg zal sijn, behalve Toor
de "wekJlge ontwerptlra die v~l geld uit
lie aak gemaakt hebben.
Een ander vukeel'de voorstelliDg in

verblind met RhOde8ia, die voontl iu Zuid-
Afrib verspreid en geloofd wordt, Is dat
Rhodesia.al. hinterland der Kolonie voor

van "niel beteekenis is. :Maar men
vergeet dat Beira de natuurliJke haven
VIJl RbOdelda voor ingevoerde goederet:J
is, en dat ODi eigen markt in de K,olonie
nog grooten.deela door iDfC8voerde land-
bonwpro(lukteD voorzien wordt. Maar,
her~l een onwaarheId gedurig en lri.nde-
lijk vindt wen velen die erin gelooven.

O te Mal-
nu.bury, op den

ouderdom.,van 11 en U
«lagen, onze BBA TIUX
HENDRINA ~OnIJAAN, geboren ylUl der
WeslJrof.n}i" ' i,'

Uit..PWIl~r Gezamenlijk" Ji:inderen.

Matj~p'~~~ )Wm_bUJ'y,.· t~" .

"ppeieG ...
BOIIIr ..,.Kool _
Bloemkool................ -B4JeD_, .
GllAfti .• _

m..
LeaiOaZ!Gq
4ard&ppeleu
l'IIf&tU .
...... eD .~.
KWeeperen
Tom.toeI •••
ZUI11'~
Nurtjel ...
Kalkoenen
GaO.aeD ...

\,aO.Q. IUKr. '
. 10 11c118t8,

... cl.
_ 0 J8 8
_ '0 l 7
_. 0 0 81

oot.
OS,
I 0 •
o li 0o , 8
o 8 •
010 0
011 0o , s
o 410
o 0 7'o ti II
o 0 0
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o 0 0
o 7 S
o • 8

Engeland en Rusland.
De heer Chamberlain beeft onlange in

zijn toespraak te Birmingham zich geroe-
pen gevoeld alarm te maken en naar een
bondseDoot tegen Rueland te zoeken.
Deze toeepraak heeft veel commentaar in
't binnen- en buitenland verwekt. In
het "Holl88 of Lords" heeft lord Bali&-
bury, premier, geweigerd de uak te be-
spreken, doch men leidt daarvaJil af, dat hij
het met den heer Chamberlain lliet on"DI
Is. De vraag dan ie: waarom alaat de
heer ChamlJerlain dezen toon aaD! .Meb
segt, dat het is omdat Rusland "eeue be-
lofte" met ~kking tot Port Arthur en
TallenwaD. in China gerepudieerd heert.
Graaf .Muravi~1f, minater voor buitenland-
sche zaken te Bt. Pietel'llbufi gaf te vel'lltaan
aan lord Salisbury, dat de handel met
deze plaatllen vrij zou zijn, indien RUII-
land ~n haurkontrakt met O,hina sloot.
.Maar wat gebeurde? Zoodl'll het kontrakt
gesloten was, ver.klaarde Rusland, dat
lord Bali.ebury sich vergilt had door hl
het voorgevallene "eelle belofte" te lesen.
Pori Arthur was een mllital.r& haven en
Rusland kon niet toelaten dat se in een
handelaplaats overgezet zou worden, daar
ChlDll daardoor onrecht zou aaDgedaan
wor Jen. Het Britache publiek la veront-
waardigd: én ovel! RU8lands bandelwiJze
én o'l'er lord SalisburY'1! kortaichtigheid.
De tegenwoordige Britache regeering ver-
lieet dagelijks meer en meer 't vertroa-
wen van het publiek, en met een erkende
leider is de overwinning der liberalen niet
in de verre toekomst. Van Engeland.a
"vrijllandel politiek"in China is niet veel
terecht gekomen, daar Duitschland zich
ook aan goene vrijhandelsbelofte met be-
trekking tot Kiao-Chau boudt.
hl Amerika vindt het idee van een

bondgenootschap tnaschen Engeland en
de Vereeniide Staten niet algemeen bij-
val, hoewel men zegt dat er kans toe be-
I!taat. GtlOIChiedt dit dan zal het gevolg
natunrl~k zijn, dat de andere mogendhe-
den zich in zelfverdf'diging ook nader
aaneen zullen sluiten.
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ZATERDAG, 21 .MEI., 189S.

KUlBERLEY.

( VGII tU h,.MI J_ .LatDrUtU II Co.)

20 MOIi 1898.
Il. L cl. £ L d.

&.1eel.:: 1 16 (J 0 0 0
M.ieli811 o 17 6 0 0 0
ltIielie'll ... 1 ... o 18 6 0 0 0
Kalferkool'll ... o 15 0 1 0 0
ZemeleD 0 6 0 0 0 0
Hayer 014 0 0 0 0
Voer ... 0 7 0 0 0 0
Kaf ••• ,.. 0 8 0 o 15 0
Uieu ... 0 8 0 o 12 0~~:~: 0 1 6 0 0 0

0 2 0 0 0 0
Ardappeleu 0 7 O' - o 15 I)

oaen !" 0 0 0 0 0 0

LONDEN.

AAN Bloedferwllntsri" eli Vrionden
wordt hij deze bekend gemaakt dat

het den Heer 'VaU leven en dopd be41gd
heeft (na een kort verblijf ;van '8lechts
drie wekeu,.Wol'Ce8tAlr) 'lp d6J113den.M6li,
van mijne zijde weg te nemen mijn teeder-
geHefde Eohtgenooto Rachel $arah Johan-
na du P .... , !Jeb. ltoux (v~ger van de
Paarl) in elft euderdom VIln ~7~ 'jaren 3
ma&Dden'éD J dagen, na '.'~D8 _gelukkige
echtverbintf,ili~''Van 52 iaren, Joij nalPtAln-
de met 5 kbweren om met .ij op mijn
ouden dag" 4i~,oaherlltAMbeaa! :verlies tAt
bet.rellJlOn.. .,,, . ' , . i,·· " .. ,
. Teve_ ~,ikl ook liIiJir dank lIlm
Dr. Ford"en ae' vele ..,.ietUlen· die mij
bij deze gelegenheid teho!peti· hl!bben.

JOHANNES ERASMUS'du PLESSIS
- . ' eD lOnderen. 20 MEl. - (Per telepaat). - Dc wol_ellin:;en

lioten ferm. Jd Iddelmatiro eo infeneure .oeeu"·
witten id duurder; 1'et ....ol non licht gehalte t<t tot
id lager; eD w_'h _ctwol Id tot fd lager.

AAN Bloedverwauten.- eA Vrienden
wordt hiermede bek4!nd gemaakt

dat het den Heer beh&a«d heeft van mijne
zijde Wt'g te DItmen op DobderdáfJ den
1~en MeI. nu een 8ml1rtellj~ lijden van
drie weken. mIjn teeder,gelli'fde ecbt!!e.
noot, STEPfL\ :-'US ALI.1ER~.UIS V.ui DES
HEEVER, in <len ou,lerdom "I'an :lO jalen
4 maanden en 19 Jatsen, na qtoll gl1lukkige
echtverbintenis van meer allu 8 jaren,
mij nalatendtl met :1 kleine.kinderen om
dit onhelstelhaar \·et·lies te ~tir'enren.

Teveos weosch ik mijn partelijken dauk
te brengen aau de \'ele vri6uden die mij
zoo trouw bijge3taau heb)' ,:eo a:\n al de
dokters. :

Een plaats iR ledig in 0 puis die nooit
weder kan aangevu:tl wordefl.

"~en licht is uiti>ns hU~$gezin gegaan,
Een stem die wij bemij;den, iii thans

st i!."
De bedroefde Weduwe,

ANNIE C. VAN DEN:HEEVER,
g'6J.x>ren Marais.

Ruslfontein. P.O. HOlltkraol Statio!),
Hl bltli, ltS:J8. .

DE ZUID-AFRIKAAN
,y••••• ,.,.

ONB LA.D.

DE TROONREDE.
De vijfde en laatste sos8ie van bet ne-

geode parlement werd gisteren door sir
ALFRED MILSER, den gouverneur en
hoogen commissaris, in persoon geopend.
De gewone formaliteiten hadden plaatll
en er gebeurde niets van belang.

Sir ALFRED laa de troonrede, die groo-
tendeels bestond uit woorden hem door
het ministerie in den mond gelegd. Hij
laa de woorden dat de verhouding der
Kolonie tegenover de . andere sta-
ten van Zuid-Afrika zeer vriendsohappe-
lijk is. .Maar beeft hij dan zijn poli-
tieke aanspraak te Graaff-Reinet vergetAln,
of denkt hij misschien dat alles recht ge-
maakt is door hetgeen hij te 13I0emfontein
heeft gezegd?

De redistl'ibutiebill werd tot het einde
gelaten, maar toen bet lagerhuis bijeen-
kwam btllCht sir GORDOS deze bill dade-
lijk in en de tweede lezing zal genomen
worden op den 18tenJuni. Dtl regel.'ring
is dus van plan deze bill met alle macht
door te drijven.

Op één punt bnattll de troonrede iets
nieuw!, namdijk, de regeering vindt bet
nid noodig eeu nieuwe }lelasting te hef,
feD, hoewel de inkomsten verminderen.
W lj zullen eerst moeten zien wat de be-
grootingsrede ous open baart, voordat wij
over deze zaak een oordeel uitsprektln.
Het waa echter dnidelijk, dat de reiee-
ring geen pantser8chlp kon vragen en ook
et'n belastiug' hefl'tln. De Vl'uag nu zal
~iJu: gaaL de regeering iet~ ltlt'ul'u i' lIet i8
zoo gemakkelijk ow te leeuen eu wij zuI-
len zien.

Een onderwijsbill wordt weder g'6-
noemd, doch het blijft nog to:! ht!r.ien of
deze beloft-e uitgevoerd zal worden. In de
vorige troonrede werd dit onderwerp ook
g'6noemd en toch deed de regeering er
niets !Ian. De aankondiging is dat de re-
geering van plan is onderwijl! ge-
dwong'6n te maken zoo ver mogelijk. De
bill is echwl' nog niet gep'lluliceerd en wij
wenschen ons neutraal te houden totdat
wij de bill gezien hebben.

Het parlement zal werk genoeI{ hebben,
maar de grooto kwe8tie is de redistributie-
bill. De regeering, zooal8 thallS 8-'lmenge-
steid, zal alles in haar vermogen doen
deze bill door' te drijven, en gelukt dit
dan is het klaar met de landelijke partij
in 't parlement. Dit is de groote zaak die
wij thans met alle macht moeten bestrij-
den.

De Kaapeohe Bond.
Eldel'll in deze uitgave vinden onze le-

Iers een beknopt vel'lllag van een alge-
meene Bondsvergadering gieteren in
Kaapstad gehouden. Op deze vergade-
ring waren veMlCheidene parlementsleden
tegenwoordig,die verschillende deelen der
Kolonie vertegenwoordigden. Een besluit
werd unaniem aangenomen, 01l.l8 parle-
mentsleden verzoekende de bill met III
hun macht tAlbestrijden, en op een wenk
van den heer A. J. Herholdt, L.W.a.
werd besloten, dat de vergadering een
circulaire zou richten aan alle Bondstuk,
ken en aud"reL, die de landelijke partij
vertegenwoordigen, om hun te 'vragen
hun invloed tegen deze bill te doen gel-
den. Dr. Te Water werd gedankt voor
de manmoedige houding die hij in deze
2aak hel'ft aangenomen, en de algemeene
tOt'juichiug, waarmede zijn n!lam begroet
werd, W8.11 een veelzeggend be"ijs, dat hij
in den geeet zijner partij g'6haBdeld had.

De ed. heer J. H. Hofmeyr gaf een zeer
duidelijke verklal'Ïnlf vau de venmdcrin-
gen jn de 13ondscon8titutie eh toonde dui-
,lelijk aau, dat dil commissie van toezicht
nieLs kan dikteeren, maar wel kall vel'-
hiuderen dat een;ge ontrouwe Bouds-
mannen andere ware Bondamannen lIul-
len dwingen direkt tegen Bo!lddbtlllluiten
of hnlllle eigene overtuigingen tAlhan-
deleZl.

Wat de wogenallUde Koloniale Vnie,
de zuster van den Jingobond, betreft, zijn
wij van ievoelen, dat men ze eenvoudig
doocbtil moet laten. Zulke inrichtingen,
geboren ln tweedracht, leven I!lechts 100-
lan~ zij kwaad kunnen doen. LatAln wij
onze positie duidelijk maken .. en het aan
Bond.amannen van 't kaliber van air James
Sivewright, cr. Smartt, da. 8. J. du Toit,
enz., laten om op den Bond te schelden
en lie U nie te ondel'llteunen. Laat men
de U nie aan zichzel ven over, dan mist zij
het doel waarmede ze opgericht is: om
verdeeldheid te :maien; en da,n lIloet ZIJ
noodwendig Spoedii AeJ;1 natuurllljken dood
sterven.

PIKETBKRG AFDEELINGSRAAD.
I

KENNISGEVING.
'1N termen van Sectitl 20, Akte

40 van 1889, geschiédt hiermede
kennisgeving dat eene; Copie van
d~ Kiezers-lijst, '''Voor de a.fdeeling
Piketberg, gereed voor inspectie
hier ten kantore is, en'dat zoodanige
Copie ter in,zage gedu~enide Kantoor-
uren voor een tijdperk va.n veertien
dagen liggen zal, oorekend van af
den 20s~ dezer. '

Verdere eischen te worden in ..e-
voegd of objecties daartegen zullen
worden gehoord en overwogen in
een Open Hof, w worden gehouden
in du Ho£zaal ldhier om 10' uur
v.m., op Woensuag', 8 Juni, 18!)8,
volgens termen van Sectie 21, Akte
40 van 1889.

De "waardige oude man"
De ed. heer Gladstollle is niet meer. De

ver""chte slag is gekomen, de welspro-
keuckte en gro::ltste Britsche ataatsman
dezet eeuw ill ,tot zijne vaderen gegaan.
Wat was de hoofdkaraktertrek van des
heeren Uiaustnne8 loopbaan? Zijn echtAl
Godsdienstzin cn !tijn g'6loof in de leuze:
gereOhtigheid verhoogd een :volk. Dit
waa de rotssteen waarop hij bouwde, en
in welk een 8terke tegelllltelling komt
zijn opvatting der dingen uit tegenover
de M1:Ulllloll-aanbidding van onzen tijd!
Hij gdoofde in. het handhaven vlln ge-
rechtlght!id, terwijl wij in onze dagen er
aan gewoon zijn g'6worden, ie~d groot
te h<iloren noemen, omdat hij veel geld
voor zichzelven en zijne perllOOnlijke aan-
hangel'8 en handlangers heeft g'6maakt,
omdat men gelooft, dat hij van plan i8 het
rijk - III is het op de onrechtvaardigste
wijze - lilt te breiden. De dood van den
beer Gladstono zij 0D8 een roepstAlmom zijn
voorOOeld te volgen, en de verachtelijke
Mammon-aanbidding van onze dagen tI!
laken, De heer Gladatone en de konin-
gin hebhen meer van de ontwikkeling
''iln het Brit6Che rijk in deze eeuw g'6zien
dan 8enig auder persoon. Eel'lltJenoemd~
ia thans heengegaan, terwijl de koningin
nog officiêel aan 't hoofd van het Britacbe
rijk !laat; maar het kan niet anders, men
denJct thans ook aan haar.

He( goede door den heer Gladstone ge-
daan - door woord, daad en voorbeeld-
zal blijven leven zeJfs na hij il heen-
~n. .

Op last,
NICO. J. V LOK,

Secretaris.

Hij Vraagt meer gold.
Onder dit hoofd heeft de hH~r Labou-

chcre, M.1". in Truth van:!;:! AVrii een
zeer lezenswaardig artikel over de toe-
spraak van den heer Rhodes op de jongste
jaar.yorgadering der Gecharterde lD8at-
schappij. Hij zegt <lat die toespraak de
reputatie van den heer Rhodes g~eDs:cins
heeft vermeerderd. In het select eomit~
kreeg hij den indruk dal de heer Rhodes
weinig meer dau een Buffalo Bill was
wat de politiek betrof. De toespraak
van den heel' Rhodes was een ander
voorbeeld, hoe 'dat de gedurige herhaling
va .. eene verkeerde voorstelling eindelijk
bij velen het geloof aan de Terkeerde
voonrtelliDG' wekt. De beer L'lbouchere
zegt: " De heer Rhode8 pochte dat hij en
de .aandeelhoudel'8 ue oppervlakte vm
het Britscbe rijk grootelijklI hadden uit.-
gebreid.. N ocb hU noch zij hebben dit
gedaan. Het geheeie land ten zuid~n
der Zam belli werd per proklamatie onder
de Britsche sfeer \'&0 invloed gebracht
lang voordat de heer Rhodtlll en zijne
financillele vrienden een minerale conces-
sie, van Lobengula kregen, en hem
doodden om met hem af te rekenen. Het
land te. noorden van de Zambe8i, thans
genoeuia Noord-Rhodetria, waa in de
sfeer van Britschen invloed, toen de
handelBNChtea aan de Meeren compai;lnie
behoorden, en voordat dese laatste dool"
de Gecharterde eompagnitl werd opgeno·
men. lndien de heer Rhodes en dtl
G1lcharterde. compangnie niet bestonden,
zou RhOdetnll toch, zooals het thans is.
onder Britseh beheer zijn geweest, Iln
noch Dllit>lChlaml, DoeL eenig an li,,! t'
mogendheid zuu el' ,'an gedrcom<lIH,blx'n
ons recht daarop te betwisten. Het i~ van
belang dat dit duidelijk wordt bl'grepen .
DIJ maatschappij waa niets andel'8 dan
een spekulatie ve onderneming, en indien
een spekulatie naar :leu nitslag voor de
ontwerpel'll beoordeeld mOt't worden, dat!
\lf'88 ze gelukkig, want zij hebben "eel
-;e1d eruit gemaakt. Doch indien men le
lIl.et beoordeeien volgells den uitslag voor
het geldbeleggend publiek, dan was ze
IJn~lukkig, en bet is onwaal'8Chijnlijk dat
ze gelukkig zal worden, want het publiek
beeft er geld bij verloren, en zal, naar alle
waarachijnlijkheid, aUt>8 verllez6D dat nog
uitlt verloren is." Het groote bezwaar
VIW dell h"f ~bQugh8fe teren d. ~~

Afdeelingsraad Kantoor,
Piketberg, 19 Mt-'i, 18~l8.

'/- -\

'VJ\GGELO~:~PBN,

EEN Zw,art-bont Koo~ die binnen
J kort zal kalven .. Laatst ge-

~ien bij Paarl Station. Gelieve
kennis te geven aan deb Onder~e-
toekende, door wien ..11e iJilliJke
kosten znnen betaald wdrden.,

THOS. SHELDON.
Paarl, 20 Mei, 1898.

P:arlementse Pra.a1ijes.

.aBSOLUUT ZljJXVER.
D. eearip .BH-poeder die niet door
~ldheia aangedaan wordt
BliJft nnoh en van mlle kracht

tot' men haar a8lllfuilk:t
De~B,o,...

?el"ftardigd

Royal Halting
DW·TO~'.,. .........·

word I

, .."
• 0

Die groeDSp1l1 kom ':.,e Jua r <fT ;

__ bjjmakaa. on ek k." ." .l . '". 1"41.
~rikk8rig.ia. I' k 'ft"~i hall':' \ I: h,;::t r uHe
tue~ nhl,t!1J tk mótt_~: u.rn ("~t!kt kltlll
eommlp YaD 1.1li1:f'Jn.~ \f ,d,. r 'li \' qj dat
M .onIeni~. (lW ro.1J "JIl'l I .. t , \"~l'\-(lQr

"rate~l. lQ :cspau t D ll~ k.111 " " er dit

hili .~ tnlk uie, blur li It I, I; ,. r' " '" .• !m,
par1ij pie" De' l.r(ttl.. ....kcu r ".I ...ll Ik" \ Il!Qj
uDwele-Je WelkODl t'1I ,h .... ~'= b:t :uk 'l\rl, dit

o •

Bij die gr""ll .pan LO", tw ee r
Die eeu ia '0 Ji'nu::htt '"au K,U;;J"l", ie&OI:l3.
aoder.·D Afrill: ,,.. ..i~r 'an Crark. k ., i,'.C. d,.
.,erd mgezweer-I.!) hel "'Il h.~d '· ....10
bil die eed ..1IcII, maar bq I.e! I "I'·"l( '00.
J808D nie. Uie 3r/(1~r n~\\ f' "tt \1 t biJhtl
teenwoordig nie, maar Tan "kt"'k"~ !lot m.
"n UDm. we:. 'fer 0""1f' partIJ lJ [jVIJr ·1I b
, • 0 0 •

In die DliniAtric 1rt- ...0 nou dra. u
1081. Beu T ,m hPt ,.Iek gcm"". "~.'·1"';111
Toa, of 10" til. h'IJU 1IJf'~nl)l", fI.;_ " .... r nl ,ub.eer
kleurde Bam., wau t del m"...lJ ' ~ ll"ym 't~
eledo' Be f \\ . kt "It lu,r ID IQ «rt -elhlJ t-'tp" b '
kon daarua ~ Kaapstad lre('r ' ," ..d et rEI

hO iD die reg teMDg wef"r "Jj I'" l.uU ~ll
ha I e ~ t"fkl{o.ur

~De"I'Y, ag ei( meeu ha.mrut'l)•. "'(f ru L' a
rool·1pUl, maar bU kan uaaruru I" ,iJe "
'PaD kom Draat. Ons ... 1 .'tll hoe' ,[fro<n

L -ILL hi I e n ,", '&l.
~ ea WJl& J'" dIt maar net h"1=.akr? Lang Mao hom <at dan ••1 lt ~~

o 0

Die fraaie dokter D..'!: 1111 "1 J .. 0.__ J ou ,,,,,On
'WUI' nou ..are!'ll Immle ek m,· J .8itreIr. hoe el I . ell '''Ill •hii a.l.Iëe w veu e DOU mt'( [Jl \' totDIl 11dtl

hij. ...~ Ilf. DIe dokl ..r lJ •• ' 8""
..er lOG ~ D mOOIe:"n om kol,'nrale "l"'l~ra
W .peW. Du, d:a.. waar !t."m b cl
DUID? Het jil noa al OOit flilll·I, w' '''''h "
dat 'Du . ' e rt ""I

- D ID dIe reg ....nn~ hn "l' [l"
arme ~~k eli: bot w:aarhk balll' Jamm" '.r
bom;. bij IU &00 oet. n •• untJo .• ".k ilo ~
aal dit oe~ ~ oeI Yaar "arui .,. lI,!I>.I
'MIk ... t.m•.dáe W<-ll. dal bU I"tr l: 0 .. \: ,
Irraue rbliJ b.t. DIe arm. Du Il :'
oei!: .. er bom jammer? t! .'"tI,

o 0

Die """"""'pan bet ~ .'
di
"'-d- 0 maalt; 'arl {ll'tlDt:rnJrtl

m~ e ood.,an mlJnh (''-d .,Die eer ,ua lltl ·nw ~Ppb
_. on ..er.taanbanl lCur ~," k h, l da
1'?O~.. teL . NOli b~t ek ultgnlnd. "''''rv"",
hU ID die W'l-'I!'eleg ~, en dit IS om J"krt'd", '.
hou: Eli: glo nie '·eu. meua. uI '.aar dJt' l~ •.
f8D~ kom, wat hll tooopreek nICmaar •• )"
UD dit, dood wtl herinner 'n •• (,'&41 j, .... r d~
IDUl' ..Det ..er bom. A. JU jou o~(' toe n,uk dAn
aal JU ... eer <Lot die .tem Uit 'IJ kerU",! kO'tr
DIt- weet. ek . aeur !'('rik kau I,,·ter r, [';hod,
bou la die Ple",~'e .•"or P,,,, 'n nODd,,,,,," ku
weee. Na l6ur bprlk bet Lang Man 1)1'~""btun
e.1 ll .. t leldte~ geprut T""n hll &;in " .. 1Yau
die beachermln; .....t mijnbeer Glad.'on •• ",,.j
UIl die swak 'u .~te wat tel{ aan hu [I. klnt

bet geg~..het, toon dlJlk bul almal un dk Tru..
~ • .JU moet tocb gelien bet bo<: J,mrn,. 0.1

sun kop laat hang bel. HU w,.. .eker .l<.um
0lIl:, wat hAi te Oudtoboorn !rueg bet. maat tlt
twufel of hU nog akaam t.., beiLt.

•
In d· . h' ••

le ro 'I· Ol., .... ~.1D oom Do[f nou dte
.wart .tOlI: d 1l, eo ek moel ...· hil oo<'t dil ''''ral<
klu, hoewel Iemand 50 b!1 d"r baod .:L' "Ill lo

1'R of bU d LIl die kleding van 'n l WeeWlt [ r"d",
UIl bet, WJU oom Neetbhog net OD Il Ill_

1'oonwl, m Lar ou Wilmot .... aauklln!'1l deor
jalo"" r..lreve, objekt eerde. en drong er op
~ dat lIii ~~t kenni. (é _an 'UD mO"t Du
• 11011 wat lil kan DOem oog.pu en ,,,nd.,
-" of .l"w UDD"""!. ll.aar 10 gaat dil.

Ju KlEUR.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!

GElrlENGD NIEUWS.
Da. 8.11AltTT .. erd Donderdag ten lIou'etu.

lDeutab lÏH ala kolonwe I8ereta'1' Ingezwo...c
DE boer D. J. A .... 0 dtr Sruy, Paarl, <rufl

om te ,den voor h. t IQ"ereo _an roede IwMl.
bud ... eD·le.~r Ituk ..... en.
- BEEHt;!\'VJ.EE~CIl.-Nog III dat ~e"'cf'icbt.
arilkeJ .Ieed. verktiiubaar. I",rk"Ul "li Jeu
beer ~.J. T. Drtyer, Noorder Paarl

EE ~WATEIUIOLF.N.-De heer Mell St.., nTh
Wate'ul, M.almellbory. .t.elt belce01 aal ',1"
watermokn .tlter ill perfecte werkend. ord. 'Il.
W;:';GF.I.'l<'PEs.-De bt>er Tbo.o. Sb.ldon .d.

"Per,n" t dat .,tIIl ... art-bool koe 'nUl he.. 11

"eJ' "t.."'pen. Kenau omtnlOI baar ....n heli
te * vrd"ll. medegedeeld, dOOl "lOU all. ~JiIUlre
ko •.~n llll ..,n worden vereJfend.

~ t.S WOSDf.RWt!\'ACII kondl~t In ~.n 1'1.. w.ru· :dati 'VaD Jobann(bl,utb' IdlU .Iat hl) Jt). ~",,1t
ru ~ !ah.ll,dtt, natouI' cl1 kotl(!.T~ \\ elf'LtSlLltl'~U.
H J:"h,,\\ u ""ach eo di:! modenJe tIlhw, tetkeUtlD 611

d ''''cl.. AI. die .~,n brood nIel vcNilellt .........
II •• IJHl.l 'ke; i\'£k" & IIEs~Y -D.z" hrm&

;t t,..tt, UJ onu! aJVt!lTtuntle kololQWeU t~ kt noen
lal. : C.;h nieu IV voorraad ,. ,n",rgoeder~ll " ... ft
·>uI'''''otn. Aldaar blUkt bt-l dat men dalD ..
voofOl •. <leb "!UI goedltoope eu te<eDe duar.
,amo 'I'Jnkrgoede~n luw Toonicn.

O\·tk!'CURIJD!:aa, PUT OP I-De eigenaar no
~e pi ... ,. Waterval, afd. MAlmeabory T.rbledt
~1I.,".etl!Cbtijdinl op .. jjn plut" eo w~u ...\
.ul~ J.~erz, houthakken, ep•. , van lO.d"r !.oe.
.temmu.g aldaar le ..olldoo te "forden. ,,..,.mtl
vee op 'iJn pleat.a aal Il'*'hut worden.

DI!: IJ ~KR llALu' WELL "an den .W rall d.
.lr!!"" bad '\Voemdaa een leeljjk ODieluk Hl'
l'llll met ZIJn \'l'OUW omkind lIit rud"" !lJ eeu
ar. Op den Laaaclowne w&ll IICbrik,,"bel puni
'" .Ioell op hol. De beer II&l.Iawell .... rd uil d.
u.r op &iJnboofd g.WOropeD lID ernstig b."e..1'I1.
~< u b."'pt dat bil apoedia berateld 1&1ZjJD

H~lIELVA~RTt!D.w .werd .eer stil eo rU'!!fUII
<ie Kaap se'lerd. Buu alle be&irbeldllf IaaIlleO

........ D get>IoLna. Het werk aan de v.,lt ID...
boa .. 1Uud"lIebouwen werd echter me~ e...~t
In IJjJDS al de kerkt>n werd in deo morgen d,.nl'
~obvuJen. Bet weder ..... _ pracbug ~" ,el ••
~ten van d. a-Jepnbeid lebnuk om tt iWl
pii:li... n.
r.•.s T~:STnoS8TELJ.ISG van manuf'&ctnren

lOdu1tri ..e" en Zuid·Afrikaanscu. hr"ttr til .. ,

g~h"udeu le "ur"en te GraJJa.m•• ",d up d.,
t 51eu Dooembc·r <an dil jaar. en 7",1 l" d"o
21'!éll Januari 189!)opell bllJnn. lil 1.l>1 dour "In
e ,,,,,lt.mtlO den gOU1'enJeur ...ordeo ~"OIJeDdon
~ ID "'r .... ebt e<llle groote meUlgte lK'w< ken.
Co n.'''. II;n II&Illeeteld om alle lOCh,Hmg••
1'00' lu "''lommodatieder beauehn; '" tn If.D

GOI:)()'~J1AAI.- Van dC7C ~JLllt" l, t.rl'f! f'eD

oo~!,)UDdt:ut o. a.:-\\"Ij }It-hbcn "t ·r1unJéfJ d,~
due l' .K)Tuit.a.trovende bodplaat •. bet 1'.,n 1ulw:~.. n • \'au '~r amo .. ote cO lOte rt..>f¥SaJ.J l€ ,*,l~D
bO le ''''ltlllb,id 1'&0 kODmgm.. erjaard.g JU

.Iuitend J ee .. i~e goede paarden Wed .. ·.I1II&

Daar er nu een evl'llte kla. hotel ""n d.... 1.lul.
ia, met li""ntle·yoerrecuten. uI hel .~n letl

U:DI-:n uill;uapje weu-o W'J wen op dIe" d>ii
wil o..erkomen.

EEN l.I ..! I IK.: "EItGJSSISG-Il"1 pl..at.. lilk
blad ... n j' •.tcb~t.tTCoolD vermeldt d., HII pl'Ol'
lelijk am J nl!1tur \'vor &eDl.ge da.gcF. het nl f'tlUk
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UaIan RtHassell· DeparttmeBt lOor Openbaar Onde11Us
DI \l 8YLLABU8 VAN EXAMINA

Wellington, K.K. Voor Kweekelingen (Pupil Teac,bers'),
Eerste en Tweede KJaMe Ondenvij-

Ge lood d 20' sers, Teekenen, Naaldwerk, Weten-ves lj meer an Jaar. schap en Houtwerk Certiftkaten.

Malan en Hasseil EEN Pamflet, volle informatie
betrekkelijk bovengenoemde

(Dnlon«: Ma/an & Co.), examina bevattende, is pas gepubli-
Lu li:e n ver ko 0 pe l'S ceerd~e._word~n.

.' ' Copieën sijn op aanvrage ver-
1\ ostuummakers, krijgbaar bij "The Superintendent-

Stevela en Schoenen General of Ed~~tion, .I~mining
Branch, Education Office, Kaap.

Fabrikanten stad.
TE

Wellington(K.K.)
Hebben den

Besten voorraad Goederen
I~ DE KOLONIE

Tegen uitgedaagde Prijzen.
Als Modemaaketor hebben wij

bepaald een van dl' beste Kostuum-
maaksters in het land ontboden.
Zij is pas uit Europa aangeland, al-
'Naar zij de kunst heeft geleerd in
"'>eroemde huizen onder het beste
ioezicht. Wij kunnen dus de
nieuwste en volmaakste Kostuums
mogelijk vervaardigen ; getuige
daarvan de getuikschriften, de uit-
nemendheid van haar werk ver-
meldende, dagelijks ontvangen.

Daar wij aan elke Dame de ge-
legenheid willen gtwon om zich een
dier Volmaakte Kunst-atukken te
verschaffen, hebben wij besloten
deze Kostuums voor eenen korten
tijd tegen verminderdo prijzen te
vervaardigen. W ij zullen op ver-
soek monsters zenden van onze
prachtige Kleedingstoffen, alsook
vormen voor eigene maatneming.

Bruids en Trouw-Orders ontvan-
gen spoedige uitvoering. Kostuums
sierlijk opgemaakt met de prach-
tigste verbindings-stoffen, vooral
beproefd door voltnaakte schoon-
heid van stijl, volledig voor
£3 lOs. Od., £4 Os. Od., £4 lOs. Od.,
£5 Os. Od., £5 lOs, Od. en hooger,
tot £20.

Een Prachtig Lot Kleed-stoffen,
effen en gebloemd, tegen 1/6 per
yd, Schrijf om Monsters. Zwarte
Kleed-stoffen, alle soorten, effen en
gewerkt.

Een goede voorraad Zijde en
Fluweel, ge,;cLikt voor Bluuses cn
Avonddracht, enz,

Dames Onderrokkcn, van 7/6 tot
21/-, alle soorten. Bij't hestdIen
zend beschrijving van hetgeen be-
nOodigd wordt.

Keurlijfjes van alle soorten en
vormen, insluitende Thompson's
(voegzame) en Izod's H~up-banden,
en de beroemde C.B.

Dames Onderkleeding
in Flanelette en
Linnen,

alles van het nieuwste soort. Klaa.r-
gemaakte Kind3rgoed, in groote
8orteering. ~ou8en, Linten, Kant,
Bloemen, Cbiffon!l, Sluierll, enz.
alle8 nieuw en goooe waarde,

Linnen.
Niettrgenst.,aalldo do Prijzen in

Europa aan 't stijg~n zijn,bieden wij
nog Standaard maaksels aan, tegen
minder aan tIen Ilewonl'n aanland-
ingsprijs. llolTockscs Al, :3G duim,
voor 12 ·G. Crewdsons No. 2, 3(;
duim voor l·~I·u.

Laken Lifmen yoor enkele. en
dubbele bedden. Alk, !loorten, effen
en gekeperd. Monsters en PrijZt'Il
op o.a.nvrage.

Kombaarsen en Dekcns, alle soor-
ten. Scbhrijf om prijslijst.

Fiellllies,
W it en Rood, V3n af ) j- ~r yd.
Franscbe gekeperdo Flennies, alle
klenren. Flanelettes, <le beste in
kwaliteit en khmr onget wijfol<l,
6d., 7 id., 9d. per yd. Wij hebben
een grootea voorraad stoffen, in-
sluitende prachtige patronen
Tapijten Stevols cn Schoenen. Dit
gedeelte is nu yoon:ien van goede-
ren uitsluitclijk voor Gns naa.r de
laatste mode ~emaakt, beroemd
'Voor gemak t!f1 duurzaamheid. De
VOOTT1lad he\'ut ceno ,"ol la lij'it
Heerl'll, Dallll'fl, l'n ,: inlkr ~'l'\'l'ls

t\n ~c1IO('nen. l'l'ij~lij~t op aanvrage
Jn het IlL'L'I'l'!l ell .JfJllgcll.; K Il'l'd ing-
Uitrustillg V('pal'tl'[lJl'IiI~, lll'bll(n
wij een gdlcel llil'lIweo Voorraad,
gemaakt van de be~tc ~tofTtln dOOl'
de bek waalnsjf' \\" el'klieden in
Europa. l'rij"lij~l op aanvrag(·.

Alansbclndcll, Buord-
.k~, Hoedc!), Dass, n,
ellz.

in groote vrr~chl'l!lrnhl'iJ. lIL\ LA:'{
& HAS:::iELL kllnnl'n de behodte
van dko 1).IlOl', I1L'l'r', ~[eisjl) of
Jongen vervuiluIl. BijzondlTP aan-
dacht wordt gogl· ...t'n a.ln School-
Uitrusting. P!ïjSiJj~tl'1l op aan-
vrage.

Da:u ons Voorrawl zoo groot en
uitgestrekt i". i3 het ollmogelijk dp
waarde van all(,8 té' hcschrij\"cll.
Monsters worden op vl'noek to('ge-
zonden.

Ialan en HasseIl,
WELLI~GTON,

Kaap "e, •• Je.

Afdeelingsraad Kantoor.
Barkly Oost, Mei 12, 1898. . __ KIRSTEN & BESTER, . _

DIVISIONAL COUNCIL BARKLY KAST Rijtuig Fabrikanten, W d.h d'
NOTICB. LADY GREY SmAAl, PAA'Rl. 00 ea,

St.Geortt.'. en ---.nd Straten,

CHARLES MURRAY,
pro. Superintendent-Generaal

van Onderwijs.
Kantoor voor Onderwijs,

Kaapstad, H Mei, 1898.

Afdeelingsraad Barkly Oost.
KENNISGEVING.

Schutverkooping.

TE worden verkocht uit het Schut te
Coldbrook, op den 30sten Juni 1898,

indien niet vroeger gelost: 1 VOl! hengst,
klein kol, gebrand J. D. op linkerbout,
bejaard; 1 bruin merrie, klein doffe kol,
omtrent 2 jaar oud; 3 ooien, stukkende
merken; 1 lam, twee winkelhaken voor j
1 hamel. rechteroor zwaluwstaart, twee
halfmanen voor en achter,lklkeroor half-
maan achter , 1 hamel, linkeroor zwaluw·
Blaart. reehUlroor winkelhaak achter j 1
ooi. rechteroor stomp, linkeroor winkel-
haak achter.

W. F. VORSTER,
Schutmeester.

Coldbrook, Mei 11 1898.

POUND SALE.

TO bt' sold out of the Pound, at Cold-
brook, on the :\Oth June, 18911, if not

previously released: 1 chesnnt stallion,
"mall star, branded J. D. left hind quarter,
aged; 1 brown mare, indistinct star,
about 2 years old; il ewes, broken marks;
1 lamb, 2 squares in front; 1 hamel, right
pur swallowtail, two half moons front and
behind, left ear half moon behind; 1
hamel. leH ear swallowtail, right ear
square behind; 1 ewe, right ear stump,
left ear square behind. •

W. F. YORSTER,
Poundmuter.

Coldbrook, May 12, 189~.
Divi8ional Council's Office,
May 12th, 18~!l.

.A.fdeelingsraad,Barkly Oost
KENNISGEVING.
SchUtverkooping,

TE worden verkocht nit het schut, " The
Caves." op den 30sten Juni 1898, indien

niet vroeger gcloet: 1 ram, linkeroor win-
kelhaak achter, rechteroor zwaluwstaart,
gebrand V op recbterhoorq, linlterhoorn
punt afgezaagd. twee landén.

T. J. STEE~K.A:MP.
Schntmecster.

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

DIYISIONALCOUMCIL BARKLY EAST
NOTICfiJ.
Pound Sale.

'fO be :<old out of tbe Ponnd, .. The
Cave~," on tho 30th J nne 1898, if not

previon.sly released: 1 Ram, left ear
"'1'"\1"0 behind, right oar swallowtail.
bl'l\ndeu V on right horn. point sawn off
Idt h(,,·n. tlVO teeth.

T. J. STEENK..urp,
Pound Master.

Tho Cave.., May Il, 1898,
Divisional Conneil's Office,

Darkly EMt, May 12 1898.
--~- _._--------

VIER

ONGEHUWDE ONDERWIJZERS
BENOODIGD

Voor Buitenscholen in het
Distrikt Potchefstroom.

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

Bewijzen van lidmaatschap eener
Protcstantsche Kerk, en F zede-
lijk gedrag, alsmede getUlgschriften
van bekwaamheid, to worden inge-
zonden vu()r den liJden Juni van dit
Ja:lI'.

Diensttijd te beginnen 4 Juli.
Millstell;J cen ccrtifikaat van het

[IJue klal<i<e onderwijzers Z.A.H.,
O. V.t;. uf K.K. examen, wordt ver-
eischt. Geen aanvul]jn~s-examen
yel'l,ischt. I:>

M. L. FICK, V.D.M.
I'olchefstl'oom, April 22, 1898.

GeIluwd Ondenvijzer
.BENOODIGD,

Voor de gesub~idieerde school
te Goedgevonden dist. Pot·

chefstroom. Z.A.R.

SALARIS, do inkomsten der
school, gewaarborgd op min.

sten~ ~ 15 per maand, met vrije
won mg.

Applicaties zullen door den on.
derget.eekendo ingewacht worden
tot den 15den J nni.

.Applicanten moeten in bezit zijn
van lIlde klafse Onderwijzers acte
Z.A.R, of O.V.S., of K.K. Geen
aanvullinl(lt examen af te leggen.

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

Potchefstroom,
April 5, 1898.

~-";_-..:Io:-
J_ ~ ~ • , .•

Kortste en Odedkoopstc Route voor Reizigers en
aóed~'~en~van d~ Zee .faar .Johanncsburg, Preloria
en.aflci.~replaatse» in de Transvaal,
, Dagelijksche; personendienst van Lourenco

Ma.Bi1itM (DeJ~i~.aai>in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria,

KIJKT, DADSI imlM'JfGOt:~:...r lom_ £I t7L-!II £3111
Een ander bezending 'faD ODse _. __ tt . __" ." . "Pretoria £4 Ds. 6d.-cii£3 (1

WEDGWOOD PACKA.GES ~elfjks~~el"'$encndienst van Dur ban (Natal)
59 Stukken voor 20/. (\á.!r~hannesbqrg. Pretoria en andere. plaatsen in

BE8TA.UtDB UIT de TraMvanfetiOranjo Vrijst?.:'.t.,; . . . ,. .

DIJER SlUIKS • • • - - se STOlID.
TB&& snms - - ... - St "

JIN

6 Breakfa.st Kopjes en Pierings

Zend Celd Ord.r voor 20a .n ver-
krlJl' u een.

BiBte waarde ooit aan,eboden.

Wedgwood Huis,
THEATER GEBOtJWD,

Darli~ Straat, Kaapstad.

KENNISGEVING.

T. F. KIRSTEN(1.a.te1 van de firma Van
Niekerk'" Kirsten) en A. F. BUT'" (TOOr
de laatste !lj jaar Superintendent "aa de
Dergl'ivier Rijtuig Werken - de heeren
Retief, de Ville & Co.), in _noetrbap
gegaan sijnde ala Rijtuig Fabribate.,_-te
Lady Grey Straat, P&aI'I, ~ belee(de-
lijk om de ondersteuning van bet ,.W.iIJr.
Alle orden "uilen hunne 1I~ .. -

dacht genieten, en zullen met Ipoed en
netheid uitgevoerd worden.

Tuigen eene Specialiteit.
GA, OF SCHRIJF AAN

B. m;ULLEB
45 EI 47 srulllSTlWT; WPSTA&.

P.K' Bil! 133.

Ol ALLIEI 11I1GI soon I";'

Muziek InstrumenteIi.
Muziekale Benoodigdheden
lIistrumenten ~eparatle en

Stemming:
:~

R. MiiLLER verschaft eenig ding in
de lijn van Muziek, van het grootfJte
Kerk Orgel tot de ~oodsohe Harp.

MlfLLBR'.

GrootOD Ilelliudellul.
HlDdel,iltZ6a,

KAAPS1'AD.

R. MilLLER'S rrijslijsten worden
franco gezonden op aan vraag.

BIJ BELS.
Goedkoop en Stevig Gebonden,

AAN Hrr

BIJBEL - DEPdT,HOOFD
VAN BET

ZUID AFRIKAANSOHE

BIJBEL GENOOTSCHAP
(Hulp Van het Br. en Buit. Bijb.

Genootschap),
Groen.DIA.lnpJ..!:a.,

JUAPSTAD.

EERW. L. NUTT ALL, Secretaris.
P.K. B-Ull 215.

Telegrafisch .Adres; cl Bijbels."

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

25,000 Bijbels in Hollandsch,
Engelsch, enz., in voorraad

gehouden.

Een Zek.erGeneesmiddel loor Aanbeien.

"Het Acitste 10Dfer der lereld."
Ten laatste is uit ne dui.ternl. van herbaalde IDi ..
lukking bet licht Toortielromcn van eeD Tcilig en

lpoMig geneesmiddel Toor

H(D{)R.11.HOlmor llIBEIlIi'..
Dur .Ijne waarde op de PrOef getltelri I. door d.
vele lij.w. die ptnljpebriften hebben .gep....

"'''rdt 8IIn proef aanbo"eleD.

Eenige .Agent voor K8&l"'tad en Johlollneabarg :

De kwea P. lo PETRRSII a Co.,
Apeatten IIDrogist., lupetld.

Bn de Bieenur:

I.I.(R!JI&,.taulpotHet, 'el'Ctlter,
(Prij. lOLM, P~~nij). '

~~·l:~;~~ ~!~-:~l{~
~ • ·""~,-~~.~·5'JI7~;~i1

he 'Zuitl-.4Jrikanllscho
',:1 ::~~P'9~~WEGM:\ATSCHAPPIJ.

VlU!E8ELlJKE HOEST.
VR1!!ESELIJKE HOEST
VBBESELIJRE HOEST'. .
"94 Comme.N"ial R03ti. J'('f·J..!I/lll 1') ,

'' Geachte hecr.-Ik 10('11 1I.11.,;~~ ·;\A·.I: (,r,
. t.ni]rc ~rp(;lcD~ uir ~ '!ruld'('L, !L;tob.I •.... ~

b'1L&l"acdank ~f!g\:n. l we )1'11-1:'."--" .,' ,',''tJ

Wond~D verr,lcht ,j()(lr lI!:] "'liii n. i., ., ...111
- te! ~tljdcn. Smt!! de 'Tra('h,~ ,t"'n \' ;'!~!'lI1~

Oop ~IJ werd ~em.&kt (dt:.zdIJf! .L.: ~ .' i. le
~lt6Che k.6I~ ofld~r:;:llg, ,l'Jd. ('''.l:l: t,
Ik leef nog) IU het SI. I\a"h,.: .•u.. '.' . li Jo.

pitaal, kon uremand een hi \ :V', il' ~'.~:~"-;ja.j
be~ben: het was tOl'mtj).!~ li).' :"~h~i: .,j' :,1"(

ml] heelc~1 urt pu tto. I~; 8; jn. _I,' i \!e
,.~l en taal W&II,werd \'('MUfh! en.:" \\'.!" i
in 8\A&'( peld '.I)"Oderml~';I(' eI'·a:: ot-
.;.,gen le raktn.-Ih b-n. IC. jl",". t

.' getrou W J.: 1:w,·. J, Jl I:"L.II

aFr.GENAS HEN .ALLE\,

D.llSGBYlRG~'lK VEIUlUlZDIG.
D·E HEER F. T. ABBO'l'r. Tand·

heelkundig Chirurgijn, heeft
zijn eop.wteerkamers van; de G~.
dian Gebouwen verplaats~ naar zIJn
tegenwoordige Kame1'8 in :

Iata', Gebtl"D, 92, Adderley lltrllt,
. DIREKT TEGENOVEIf·
PUNWOZK TANDBEELKt'NDz.- Oel-

luloid, Gouden Plaat en Stopsels
lJ~ialiteiten.

Fooien zeer billijk.
Speciale ~dach~ aan moeilijke

gevallen en nnspessmgen,
CONSULTATIE vap.

'l.C'LJlfBEEB.,-Negen mundell ~leGenm waigde ik in een brief aan Q "

a. JrOeCI;e a.i.~w.nau,r nn RIlI:n!! n~
OUA<> iD IIll]D geTa[ Ik ben GO Jaren oue
a heb ta j.....n luggeleden ....n ('IrHO!!
ISCHE ASTHMA en RHEDIATII-:K"
1OCh~ Terlichting van nie bel'O<:mrl. ~n:'~
mdp, en probeerde allea :oond"rk..t lo
rinden en bad in mijn geul allo ",,1"A \0

meuohelijlte bekwaambeid Yerl"!'<'r, v,t d&I
lit RHEU1dATICURO probeerde en il:"1lI
lijn mijn Ne1U'8.4ria:Rbenmatlek en p'!oe.
in boofd en aangezloht verd ,,'~l"'n <n hel
Dienw. ja Ter en wijd "el"liprei,! Jal 'ou.
_'_V.ur ROOT amper hel.lllln.a.&l~
W1II ftB..tie W'OIIderlijk.eMedICIJn," en d.1-'
W1II werlteliik het 1I'IIv&1; elkeen dia het ':
probeerde be"eelt het IlAn.

,De heer J~I."OII '.UI ZIJL V&Il "l~kfontet
(3 11111' ftl1 8wijuabl1l"J(), is genezen ~~
_ ICbijnbaar ollllbt._IiJ"gev111r an Rheu.
matiek en J~ht. NtJ'Jlt. ""', [lJU IMee ..
Ken. Vu ZUL &loa 111ij,.. a.s ~r!!<JC "!'\!tr po
.... 1 Y&ZI .. Koorts Ziekte." """",I, lij bet Ilo..

mali. 0. _te d""ilI H.IiED1ATICl:RO
deed de lijdellde jonge mau 'U.5tlg .I&~n lIIl

...ledjG weN voortdu""nd loe)\.<J.ien4,
hoewel da buren en ,nenden tteidell dat
ii) Diet "enracbt.eD dat hIj leven tOil, ....

lij""u-tft44llM4r, en getnigde van de getlJel-
krachtO'1'&1l de BJiEjHI..A. rice B.(}9111
PILLEN.
0. oude beer V.&.D Du Wn!, 'tUI Redd.nboq,

nr4 ~ door em botloel.
De De. .A.. Cosnn, BruKhlei, Midd.lbUl! o.c:

tVDd ~lijk nrlicbtmc. lLiJn IOOn J l.Jf ..; .-
fOhooD,..del, eie beer J. .A.. SKIT. 'tUI "ond~
Burgendorp, ...-dea ook gen8lleD llUI&l ik IDOOl DIl
_¥ta-Ik blijf a... daDkt.re rriend, J. C !III

JONES RHEU14ATICURQ,
Il-' grooW ZDi4.AtribaDdte ~_midCW ....
llcM, Rbenlll&tiek, B.beumatiocbe J icht, ~.na" lleup Jicb\, .A.&n«ezieht.-pijneu, OIl'., en il"
.... dw-ada ge""Uen, ,..el ergor dae bo,~
-"'en poeMlL lo "...krijJboar n.n .u. AP"UII,a-a _ WiDbIien door geheel :w;,t.A.frib.

I.;

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN!!!:Kookkachels.

~" . .

DB QBROBMDE BOLINDBR

BO_O.BACBZLS. De Heer WALKER,

BRANDEN HOUT
OF

STEENKOOL.
EEN
EEN
.:EEN

LOIIDDSCIIE TlIDElIISTITODT
U/ster Kamers, Gro1ltep/ein,

HEEFT de eer aan het publie~
in de Bnitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL S'J.'!L
TANDEN in EEN DAG iih.
levé1'8n tegen minder dan dt-
HELFT nu den gewonen prijs.
Beu W8U'bOrg Toor 'rijf jaar wordt
met elk at.el gegeven.

PRIJZEN VAN
AF

£4 lOt.
'ij

r

PUT PIJPEN: en VLEESCH SCHOTELS.

Plant & Co.,
All. Con.uftatie. ,.heel Grati.

Londen en Lancashire
Levens

ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ

Opgericht. 1863.

RAnoBT ovsa BtT 01AAR 1897.

.. PAREERD vaan ZUfD - AFRIKA.
EEN DOKTERS GETUIGENIS
~ DOKTERS GETUIGDiIS:
ZEN DOKTERS GETUIGENIS,

.k Routh r,.,k, OMliff, Zuid \\'all.-.
2~ So'!" .. 1-'3.

'" Het doet mij W"aarbjk gTOoA ..·l'n11er';. 1!..1

uw excellente Hoest Loecnccs l'I't.'jl,'i.:"s.at ta
~U~D. en ik heb het nu l'e",' de :"'1""l
acht ~ in mijne h~plt.&~t~n en ~.nr!t&&
pra.ktlJk. voorgeschreven, en het Y'Ul "'"T(IOtcl}

voordeel bevonden. Ik bJd dl1'>\'.;:, ....
ChronIC Bronchl.ti.; UW" loze"i' rs J, "''"'i'
remed1c die ml] uogeniJhl.kcl'Jle fl'!rj ..-:::.t..
iDg VénlChalt. DerhAhc 1",,(.>,1,k 0"1
u-ngeo bet I'D bliek dat aaD L·".lTh
Bronehl~i", Winter \'erkoudhcl,l ol ,,<~
800rt Long kwellioi' lijdt ten WCl'!'t< .. te.a
sterPte aan,--fictrouw de mn.:..
".A.. OABBIEL.M.D., L.R.C.I·. en L.M,
Kdinborgh, L.RC.S.en L.M" EJ,nburgr..·

GEBRUIK KUTING'S LOZENGES.
GEBRUIK KEATING'S LOZENGES.
GBBKUIK KUTING'S LOZENGES.

"'T II Blnu 80 l.u.a (0 "LEon "ott
I[EATINO'S HOEST LOZESGKS em!

WadeD ~t, en de verko<>p i. ~rOOl"
dAD ooi&, omdat Iii onpTeuu.rd ElJOID
bunnel! "erUchting en genezing>&D W ID"

Boeot, Asthma en Bronchitis; oleobtt fé
pelt verlichting.

BJ:PliLD ONOVERTROFFEN.
BEPllLD ONOVERTROFFEN,
BEPllLD ONOVERTROFFEN.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken dj Fa-
brikanten zich gereed om £1,166,775Nieuwe Bezigheid

Geweigerd, of niet vol-
tooid 254,2862®,OOO BLIKKEN

TE VEftSCHEPEN.
Pol.iBsen geschreven ... £912,489

BELEGD FONDS.
81 December, 1898... £1,158.059
Vel'Pl88rdering, 1897, . 80,790

;.0 • ,VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. O.LDKON en Co.
lUiYBD..llA.THEWen 00.
3. IiClARTWRIGBT en 00.
B. LA..WUNOE en 00,
STEPHAN ltoPHERSON en 00.
en MJ &Il4ere Pakhuaen.

Fondsen, op 31 Decem-
ber 1897... ... £1,238.849
.Totaal Inkomsten

voor 1897 £279,316

Zend om PrOl~ en Rapport
over 1897, verkriJbaar bij de

Beofd ZuidAftibusile luloren,
30, ST. GaoBOU STB.UT, KuN'U!).

CHARLl8 FlSHIB 8KUT1,
Beatuurder voo. Znid Afrika.

ertegenwoordiger :-

W..HOLMES,
ber Straat, PietermaritzburR.

KMtlng', HOI!IIt Lo~ ric "no,,·t'roft.~
..-1Je "oor HOI8T. HEEsCHUKI lJ en KEEL
KW ALEN, warden in Blikjes enBottcl.4 door.lle
Apotheken verkocht.

Publiek:G;:::;':e':e:fS8cltool l;Ji.' ~
.I. A. REPUBLIEK. -I _

Twee J.aaiatenten Ben~gd. ZUID-AFRIKAANSC,,,:

.lPfLiClATIES met getUigschrif- KONINKLIJKE MAILDIES~T
~ Tan bekwaam~eid. ~ De" CASTLE MML" Maatschappil

l8delilk gedrag, ell beWl)S ,TaJl lid- .' __
maatechapeenerProtestantaoheKer, DB 8Mombootell d_r Lijn vertrekk_
sullen 'worden ingewacht door den yl¥! ltaa{N'iad DA&!' Londen om dell

, Onde' .A~ke·d· nde ,, ..li lODdenD W08IIIIdag, te 4. UUI' n.m .• DAM~:,. rge_.. n e aan 0 rs~ Madeira en Plymouth, t.! Si.t Helena _

J)em ·d,·jl'··Ni . n... 0':1 fH Ika tPI adree to_ VRIJDAG 1Q JUNI AIoeui01lMnleggendeopdebep&&IJet.DIJ."ln ay euwe rutente ms ago euve n oog 189~J ':C;>Ol' de ~~n van 2 IIChetijclen.

r . 't . din . -··-W·-.... . laagd d moeilij' "kb 'cl, die =J:e Assistenten m boven. KaJ 2l>-TANTALLON CASTLE,Ka!'t llncH
8 onze eIgene ru Vln g. I.J zvn enn ges , e el er . Bch L Juni 8-DUNOTTAB CASTLK.Kapt, ll'RBISOI.

!De$ , tIe_qrelkpalt Plotgep', ~ncl, nit den weg t~. mimen d~ dit ~t Baaaria: T ~. f P d Ste ling JrdJ 't::t~::~~!~~i.Lt~p~al;~I~~':Lr.
lD te voeren, en beroeme,h er ons op, dat WIJ den eemgsten <>malag (£12 OS Od.)-, on ~n. I' Ik I' 2O-CARISlJ.ROOK CASTLE,JUpt. 1((lSI:<16

Ploeg.in de ..w.~1'8ld bezitte~., waar, '. ~ij voorzienint{ UI gemaakt, d~t hij lijn betrekkin per maan voor e e A~1t:~f:ift~~1/ó~iT'tE,'k"!;~;.ig;;ClI.
werk ..behoorliJk kan doen~\.'.·"H. 11 eene e~'Vo~41Ife maar praktische wt· Warn! h d te
vinding.' .Wanneer men •.. - M~ omslaat, draait niet alleen het kouter 1 Jul' l'898m e en aan vangen op IUra Botte loor bgallDd, Jil Lts Ptlmll

t h fbooDl·1.;.... het •..l--tel k' b1!1.. 1, • CiA.BTBOABTLE, Kspt. W~RDIDI. omll'{nt 2" MC!om, maar me een e :NU~ ..q,Iq,u. ~ Wl-s"'" 00 In een ~n UA M. POSTMA, V DM. A.BUNDBLCASTLE, Kapt. BROW'. (,,,IroIl! ~
omalalm, ~at het gt'OO18re "'wiel beneden in de ploegvoor blijft TOOr· Adres .. Juni (-na 8t. He1cna en AMCnSlon)
trollen, terwijl h.et kleinere;op den bovenkant werkt. De wielen kun. :- Voor Vracht of p88I!IIge vervOP;e met
nen .ook. '~.'; p!" of ~~.. '.' .. psteld worden, aijn T&Ilh. beste ~ Ds. M. P08TJU., ~XM :r;~êIl~PI~I~, (~~~~~
gemu.kti~~ ~b~.. lJiare. bt1B88n. De Beharen. Konten. 8k'i]k- Fordsburg, Z. ~ Republiek. _
Oorden, e:tar; ZIJD ~ ~koe14 Staal.

Behalve boV8~otmcl. hOllelen wij ook alle a:mten Ploegen in BENOODIGD.
TOO~. + - . . 'eor cline. ~e~.. l, PoteUfstroom, eelCeo-ef.I1,',.·Ddla,tit Co. :=:T~·No.:==nge-• !t. 4"1 . melde betrekkingen zullen

"~::l1gemeié,'IJlerenlaren Hande. - ~'-'_ =r·'!::rd~~e~~~:~e ~tv~~
. , ' ! 3Qsten Mei, aanstaande.K ,AA, PiS T~.A..D ..;'rt' - Applikanten moeten in bezit zijn

~ lW'. r,LUigschriften van goed en

Ombeiningsla.;.t~iaal.,Wï~.~~i::~~=...,.,. bat, :3de Klaase Z.A.R. of een daar·
mede gelijkstaande. BehoudeD!
aanvullings-examen te maken.

Salaris, Onderwijzer £12 lOs. en
Ondetwijzeressen £10 per maand.
W e~zaamheden te beginnen !sten

Juli aanstaande. .J: H. GERICKE,
Secretaris Armen Sohool,

Potchefstroom, Z.A.R.

'V_~ON LIJN
KONINKLIJKR MAILlJl E~ST

uJIOI STOOMBOOTM..UTSCBJ.Prr;
- CBElPEBKTI.

DB Mailboot.en der M&aUtc'laf,,,'j ver·
trekken Tan KlUipi:t."d!."'<f Lng~lAnd

ria Ulldoira, om dE'nIWdcrel'lW",,".ada;; tA!II

-i uur Il.m., als onder aanJegg~Dd6
VOOR ENGELAND .

1 r;'
Jnni l-BnITO~
" I6--SCOT
.. l!9-NOan..ui

i .. ;1,. ~~ ! ~ f
h... . '.; l.: ",~

EXTRABOOTKN 'OOll Jl:SGr:USiJ
GASCOS Enl': . .1h.'.o{~!J.-':'>': ~.':-t:':

2 Juni
GUELPH

Juni . ,,' IVGOTH }-;"I". i :llL~' I ..
Juni _

Een van de M8A!.l;ch"pf'Ij', LI'Y .W :-<!cXl!:)

booten u.1 SOliTH.A.~!PT():\ \0'''''':' TOer
HAMBURG, Irort na de 8.<iL. ~.,t ...L
dese Mailstoombooten. _

RETOURK.A..A.RTJESnaarO(, ELA:'i D
gangbaar voor Zes M8Jlnd,,", "'I['lêO D.:~~~

reikt tegen een verminderi!ll! Vh" lV f'er:e=t
op den Dubbelen PMI''''!lel'nJ' . _. --

IU:TOURK.A..A.RTJES n;"'C 1:.\ " D.~
langt! de KUST worden u.;....e.('i;'t p.~r !le
t.rugreill binnen Drie MAand", 1',•• ,;e .l.,.IOD
of the Castle MaatschappIJ :-'Iov[.,:"""co

Voor Vracht of pIlJjS"~~ d,,~ lJ,''', ;;..<l.1"""
un de Kantoren V&D de Cr,lUl, ,c;!<}()mbool
Maablchappij, Adderley"trMt

:..~". i';

.De Kaapsche KoloW$atie Maatschappij' hl lftIaaad.l&

r~'ENE groote voorraad is in onze handen gesteld, -en wij hebben be-
.l.:i doten dezelve tegen kóst prijs te verkoopen, n.l.:
Zwaro Drieboehige IJzeren Palen geschikt TeM gladde eD

doorndraad, 15/6 per. dozijn.
Bouten en Kramm~ ~noodigd sleohte TOOr dOOrndrMd, &/. pe!

gro&!. ;
_Win~eD. (in het ~denJ 21/. stuk.
Hoebá1_,'Jbet 2 dn~bele ~taanders, 80/.per Btnk.
Dubllële Bekken," voet en 12 voet met pilaren, hsnalR--.-
staande1'8 kQlapleet, £6 12&.~6d. \
Gladde Zwarte staal Draad, £8 per ton.

lO.taklure LetU¥cterw b~Obsertatorlll!rl

~~

A. SPOLANOER & CO.,
GErJ..'STIGD ,).1 JA {:ic'S

Chronometer-, HorQ)0s-e- cr £j.:~::;,~).~i'>

JlubMJl G.oouuyn [I, r/'.':I.-I,··, r.

Gouden en Zilvere-n )lulu~"b II il,
VoorraaJ t:t:l.ouJcn.,K6oo eii7"DIXIE KaapstatL.. ,
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LlJKE
!_IJKE
.LlJRE

HOEST.
HOEST
HOEST:

.L Il, ,~ol Pt'< khan,. 12 Juli
,r -Ik 1~!J tnaar zwak ~rn

, ! lt: ,:rHkk~Il, maar .11
. c _..:-~n l \\C l(._fzeng~ hthbe:
.... H k...~ !li') "'u,n mijn b~

!~ Il f ractll'otOlllY Opentl.
!, ,.~[l,k.t.~ ,lczdlde ,t,l~WIJ~t'D de

l Ir .:.:. _. ~g dl~n Gurid.a.nk,
, . J.nrtrW!Owew' "! 1lOQ..

"~1.1'" 'er, rJt'v 5t"rht.)f'.:;:fjl{'had
\ l~ ~. n.· }.!~ l.I") Z~1iJU' ,lu ht"

ti 1,1', Pe !i Jm'ilhclJ ,iie
~;e: ! \'o'rd Illid en Ik werd
f n ter n,'-ot'l!e erYl\n ont.
Ir. ~ II nl.Jnhe-t:r
'r, "" I, ""'c, J. HILI.'

.~ GETt:lGENIS.
,S C;ETUIGENI8.
;'" C;r:TUIGENIS.

Cl,~;; lj I \\"aJ~,.
2, So,!,t_ I 'n.

',\ ,. - ~ _'TO· ,t ~n''oe!:''n la.•

Il ~-: L' 1.L'~1':t.:.S prc{Jna.'lt to
L ....t I: ""Jr dL l:1Al.:lt.J
n,· '1' ~~)lt.air-~n lW t'tl~fWl"
r ,.., dl, ,,-'n bt.,t "lUl ~ootc.o.
. I.~ i'Jd ,ltkW1J~~ !lAD.

• '" I l('z.e~e lol dt' oeni!{fI
..:t';, ~, .. kli.t'LJ"e ,ed C!lt,..

;\t·:· .L'ot' ''''\·.~l !li. UW",

•• ':0.. lar aan l'lltarrh
,r, ,\, ~k 'Il,l:.t.'ui Ol ~nl~

!: 1 • lt 'cn lt.:€.~te ill tea
'r _ \. t.· 1.'\\',

LR '_Y. an LM
lo 'c n I Il. E.l.nbar~h, ~

LOZENGES.
LOZENGES.
LOZENGES.

\1 I,

:.ATI~G S
·:.-\[!~G'S
'..\TI~G·S

",'J ,A.AH (.r:l.ltDE~ ~:lt1
'f.~r LOZl-::\l;ES c~l"!t

~~, '; ''''':-'''''1.'1) l~ "t(_~}t81
n,::-u ..'\ t:_".a.a.rd l'jn tn

_. ," ':'_ -;r'Z n.l 'an W 1nl.

[,r' c' !: I ~ ~ ::-!eoh~9 c~

. ()\'ERTROFFEN,
l)'; ElnROFFEN.
.O\-£RTROFFEX.

" ,ef' r' Il.:"!1

-I :r"L,( HllEII' rn KEB!..
il. :I.;":' \ n8u[[~.,;; ('j'oVI'aile

\ Ffll KAANSC;..-. ..·
,r t~E ~lAILDIE~\ST

, .,' IL" Mflatschappij

"u",r Lijn vertrekken
.. r .. ,l DlUIor Londen om den
. .I, :e 4 nut nm"~ nMl'

. "~.Jt,,, t<, s•.t HeienIlo en
.:-,." de op de bep ..... lJe tns

, , I'. ' \ .....r rEK 1.! { flc'i'r \s
, 1-1 U: Ko>: t_ II'RRI~,:I.

'.' , 1 -I u: K'I'!. B!oo9Y.
,"T /.E Kaf'(. hS)iD.\b! ..,

, :i. I \ .. r Lr.. Kar.t K('IBr,tI~"S
" I \'" I :.r.: Kill·f. lI ....Y.
" , .I~ 1 LE K"I'L Pt:sc.!ol',

'SW'nG, Jla Las PalmIl
,\ \!\.[)j~'. 'U',!tt'nt 2'; lIel

h. li' H!i()W'i rrn1rm t \;I

,\ ...- !l~ ,I,)

I I l' t~t"\,UlB VeiV(fr''l'' met
_'''' "Il ,",Ill d" C.~:iTLE
\.\T:-CH.\PP1J, (Bpkt).

- -------
ON LIJN
JEl: ~!AILDI E~~'f

t'OOTM1ATSCHilpTl
JJ .l:::.RFl::.Tl.

,'"I Maat ..chapplj Ter·
... "., I'" I.c,l La.ar EngehUld

'~"l: ",,,deren \li oenJIru...~teD
_:L'r lWlnloggend.e

ENGELAND.
E.:lf': 'luI 'JS'l,
1\.a,· ~IIlI( ;(')s.
KI~f [. R~Y~l)LD~

]0:" ;()OI>F."GKL.~ND,
K .•. ' .\_H.,\I..Tltf):\V 0mtrt:nt

"",,'hapPIJB mooia Stoom
II A ~I PTO~ ,'erlaten Toor
r t Ila de aaukuIllSt '1'1'11
~ ) t ('!l.
\!{ TJ ESnafU't~G ELA~D
.'" ~I aaudeu, worden !Ut"""
r r.ll ndeTtfl ~ van lO perceni

l'a,."a~"IJI-ij"·
UnJ~:::l na&I' HAVESS
,,'urden u: tgerei kt voor d.
I Jl Hl ~a&Ilden perde Union
.to .. luippiJ Swombooten. k
I)L":ia~e tine men aAn~
nUl de Umon swombolJl

Id erleystrut
-- ~

" v.-n door de Drakken ~i.:
"All.II le Villlen Il CO.....
,nIOOl,boek;-tBnll :-

HIJ\,pj (':-'1.:1, ror DE ZUID .l1l'FDTV& .l ....,r ,. -._r1.WAA,A.Lq VEREENlGD Dl ONS LAm> st lOll, l898

f1ige" ... n; .·..,.e~nig!lIt:en of lDIlaltehappijeD, Y*>f

bel nnt'l~rr lanwe"d.'II "nu Irtabdoonunde
strooman. en het ~~t1IAUlelenen "DWandeD WUI
water dil nu toeg ..lalen wordt uuhelOlM wer te
..looieo. Bal g4!'dul'cude dew -.ie YOO' u plqd
worden.

lageyolge bet bMluit \'&0 bet parlement
laabte jaar, wu eene e )mmilllie 'gedl1-rende Pt

'r'E '( I", _ Il !:T 1:f:USTE BF:DRIJF. recea bea!! met onderzoek te doen naar de miin-
. wetten. meer bepaald met bet doel I!1'OOtere
u.nmoedigiDg te bieden, dan tot hiertoe be-
stond, voor bet pr<»peeteer>en om ontwilrkelel\
nn de minHale bron!l8n ..an bet Iani. Het
... ultaat van de werbaamb.eden der oommiNie
11&1in blW' rapport voor bur gelegd w<mien. eo
ook iD deo "'Ol"Ul ftD maatregelen welke g.-i
gemaakt zijn voor uwe overwesing. in ove .... n-
stemmiDg der aanbe .. lingen Terftt in clat rap-
port - eeu WaaJ'ftD hau3elt OTe. edelgesteen-
ten, de andere met koatbare mineralf1ll.

In womiDg 'I'&D de wet ....n l8atde ~e
_rd eenf1 eommilIaie ~teld om iD geMhikte
PIU'_ de Potwane ~"e en andere
""",,"en in BeehuanaJ&nd, _Ike ...erhauld aijn
geworden door de natureUen rebellie, te Ter-
deeleo. Het rapport der oommiM\e 11&1 u Toor-
geleRd worden, en aehiJrkiDgeD word ..n nu ge-mwt voor het aitpftll ftD de pluteen wur-m de _ 1I'V8I1 ui*tfelegd.

Aan het belangri.ik onderwerp 'I'&D pa bliek
aDderwijl ill veel aandaeht besteed. Een hill,
Itet onderwiJs gedwongen m.lumde, voor lOOTer
mogelijk onder de bevollriDg I'()() verdeeld en
l'erapreid &lo die van de Kolouie, zal u ..oorge-
legd wordIIJl, en .ii &&I, daar ..an ben ik ..erse-
kerd, uwe eI"DIIUge o..erw..,mg erlUlgen.
s..der't de parlementaire COIIlItitutie toege-

.taan werd aan de Kolonie, bij.... eeDe W..e
eeu. geleden, hebben ....Ie veranderiDgen plaatA
gehad betrekkelijk het getal en de lokaIiiet t der
mwonen. Derhalve werd het algemeen erlrend
d.t de tijd aanpbroken lA dat de kieMfdeeliD-
gen en bet getal bunner 'I'8I't.ep~woordigera
m o_nat&1DID1Dg bebooreD pbracht te wor-
den lIlet de 'nIJ'deeling ftD de iegeDwoordige
be ..olkiDg.

I' 1,',,, .t ". (r'JiIl{",nl "1 /,.(J,.,." rall drn lCt':.([~l~1t- Met bet OOi op due beboefte werd door de
,I"~ "'II'"~ ,...nng gedurende de luwte ~e aange-

,I, ~J,.,."k· r Ol 1"'./"11 der rcelf]tl1t:1uU rer- kon~ dat zij 'y&l1 plan .... eene commUele
: "", ""I aan t-o stellen met bet doel dese saak te ... er·

wesen en er o"er te rapport.eereu. In
het women ....n dese belofte, werd etme oom-
miu,e aaugeeteld b.taande uit er't'U8D leden
"an de wetp.-ende "erpdenng, die &Ol"f"'ul-
dig ge_d onderwerp "yerwopD en eeD rap-
port uitgelHuM hebben, dat voor u aJ gelegd
worden. Hoofdrakeliik de a&nbevelinpn van
bet rapport "olgende, maar met zoodanige t0e-
voegingen &I. nODdig geacb t werden ten einde
de behoeften ID de zaak te gemoet te komen
werd eeoe bill opgetrokken vool'nenmg _ken'
.I. voor de betere vertegenwoerdiging ... n bet
volk ID bet parlement. H~t doel van de bill.
.. elke U dadelijk zal voorgelegd worden, ig. te
trachten zoo vcr mogelijk. in de wetge"ing eene
ware v..rtegenwoordill'lDg van de gevoelens van
de Inwoners dH Kolom., te verzekeren zoodat
d~ bepalll.ge" daann neeryclegd in ..olie
overt)en",temmHtg mogen z!Jo mpt het gevoelen
VaH het groot.' hchaam der bevolklng.

\1,\' ',\ t, '.I,t\':1.11:,.:-t'1 wordt'lJ Ik vp.rklaar nu, In harer maje~teltfi naam, dit
\ ,I .il''I'' 'In" fb'hl door hd parlf>ment alo;: bt-boorlllk geopend.

t 11lIllt(~dt_,llllk na .h, UPtHllDk"lplt'cLughHld 'fr
,.\ r....f.~l til:\' . 'I I :l'''I'd I('h za II rdt d~ ra.l'! Irl eeu oer ('.(,nlltt kamer" Dt-

pre~,dtr; l ("'Ir.l II Jl' \' diler!" ) wa~ In dt:ll
~l'Il(,( ,!t Il Il I' 1k I ~...... !1tat .. tllf" I

Lr wan'll 211 t1:::"r1I'1. tegenwoordIg. waaronder
Jl nlt'UWt It;dell dit ml,; i. dt ]ongsh' d(_'cu~
t'erKdl,l'f! i:llll

\" I ht' it!zelJ \'all het gehed ~teld(' dl ecl
hc.t'f ~~ .. thhng 'i'oor al ....et:il onbep.tredCII m(ltIl-
"lh'1! ra..ld w-e.se'ht 7.!rn lllnl~ le(·dwt'len Lt:
rlf·ttll~l~lJ DHt dell dO(jd ,':u dell hoogédc'lcn

'~l r, ~'" rl!,~'l r \ .1', all .., ht'i'~ ". L (;lad ..tone. lU Zlllll grootf' waardl~t',
1,llj,1 .\ ~r,k" \,111 dt'T: nIlg Il tJeLU1~f'I: 't'o.,r ZIJll waardIge ell groolt

~ ~'t lU,' dIt f'~h!l: a:lI! h(·t Bnbwbt' flik JIJ het algemeell
\- lt d· ..",l·~l..!'t_ lw" ('Zt.lTl t:1: ·H!f7.(wkr den pre~ildl!tlt dl! actre'l'i.

't..' ,I, L..I·~'· ...~...o:.!. 'I.U'!:1 ,UnI! U1l",r (~lad:-:toIlt' lt: It'Dcten mf't hf'tulilW
,. "'lU:":1 '-' l.'!)) IIp!, Lnc-t'11 I gt!, \,111 d(' da'pe ~:IllputhH: van lh-Il raad

II'r .....'. 1Tl1:,·...,t, rt: Dt prt~~ldl'nt \TOCC (If CT eeIIlgt ~)bJt._·Ctll

, t· !, !\ kt I k • (...• Il. \\;1."..

l
i Tl! ed ht._,(·r "'dm,); Tk rl.r-nk t'f m·)t--.t kentli"

I 11. ll.f[, .l'_" ,al l: L,'t_l." Yell "'u!d~'11

1 );wr ,'r dhlt·C'tlt' W8~ werd kt'nTII" gegpvcJl
1 'Ilarll.l wercit ..n l'enH!t· ('omIt, ... ht-flot-md t·rl

klllld~~l \·lllg "il!! mutH:" gt.:daaE
_'. i' .J \\.' I), • ti bee! B()~ .. lal \\'c,t'Il....dal2 \"onr"tvllell

'.' f' _ \', .... ( d,t: tot I l'{)P\ nu, hf, I rapport d:'f cummt~·,qt,_'
I, 11; '-', I <l.11,!...'t·...lt Jd ttm nndcrz(wk tt dO~ll Haar rie

kv. t:"lI~ \ al. vf:'rnllndt nm: "3r~ trfpactt In d~
,li' d, I I\~,I(lLjI' ri' t,nkwala!ld \\'(_'~l kr tafe.! g-eJegd

'I • I ;1'" 1 I.:" 1 \\ Ilrd"-:l,
'll:t" "I 1). I I hl·er YIiI. RhJI: zal 1.1111Illij ('il dekw,,-

~ 111J(atll t:1I1 parlementfl.ledl Il \\'l"der 11l(b('r1(~!,

. 1)1. ed hrt._'! \\'dmflt bad t-eBl' nI/)UI' nmtn'nt
. fl ',J" 1'\', ~r. \ "1·1\ I ! I,·lt :..:ra!I .... hl Yl-d)lndlIll:,.' mt. t 11/'hthuIZ~11 , H!l

'\'. ;")."., _. \'1.1, I ¥.:It \('dt'r kcJllll" -rUil eeu hedt hOl! rrager:
'\\,1, lh I·d bt'er I.ruham (Ut.: IllelJ"'t'pr{){'url'ur-

\\ .. :~ t i Lr, lit ra,al. leg-dt dt Iitgrootwg -rill: UItga'n.-u ("Il

lJ \' lt 1" ." t :.r· ,il":l 1 a!l'll'fl TMpwrt·r; (£.y tuf€."J
! r I prf'~lJ{'ni la ... t'{,J! IltJe! van den ~l'crf'tan5

\ ~!"., ~"' .. ,.:,1. ~ I !I~'~t. ; \,11 ...,tiut \(Ivf 1.:(jI0I11ÊHJ In ...JUlH·lldt· harer rn:l1e!"l-
~,....). ,', ~! ...". r. Ht:-dl.!' I !t;lt .. H.rlt""tlord (II' t"f't adrt:; .. '-cUl 'Zt!ukwe~~wh

_'. 1.......:\' \\ ,q·kL : \ d.l. IItHi, ttulzeZI "all bet parlemt'nt-L!I gelegen
1 '~',,~.J~...':I'\·' d· 1,:11'1 :11t.'1" \,i1 ha<l"JIlLdt·um HetnntwoordlUldóe

!,~ 1\:' ·1 ....:,. nt·r·l ,I,.,· i ul- 'I.,!~t . Ik £i.ink hl·t i'urltlment l"f\[l de Kaap
1 "', ,ol 'lt' \ 11, i ..I,-, "[1 I k(,!tJldf' ,\,)u'" 7.!J.llt: trt'lnkw('n ..('h~n Ik Rt.:h meT

1"_' , \\, :-01\, i hl t f:Toot .. tt: Q'ellOf'l"Cr. vel, hf'tlllf.pngeIl 't'3.Tl

'. l Il .j'", J\\ k l:' _, [lik I.!"' l"\ dlktl en gehecbth<:ld tlnf,auril'l, da' ml' aan

:[1" ri' t:_;' .:trt kdlt::],j \':U' l.!d,ode:. wenlt~1. Uit H-dt:r dl" 1 \"al) dt Kilap
. , 1d·'!,", -' IJt. li Wa!:L' knlullil bl ~~·le:.lt Ilbt:ld "aL dl ,"nltnol,n~ "arl

\\ " '-'1(.;, t, """j,t,!. bt.·t tiU~t( }aar mlluer regE,'t:f1nC II.; 'E'r:7.(~,~kU
...l.•.l~ 1" :1rtWl" \:1' nl'd 1111l1l.!t~(1dank aan be! parlémcnl d{·r KO\(l

.Id, )..:1..;., \ I' ':. h'I('L 'l'tlrtTI ltl·j. lilt tt. 1.._~tUtg(.'IJ
_"r ,,1' 1!lt·t r<i·'r!I1I·! \'al tw'

WETGEVENDE -RA A.D.
YIJFDE :;;F.SSIE. - 9de PARLEMENT.

I'

1', nrwnltl>l' t":"'11 d· \'l1fJe 8f'fI~it" van bet ne-
-. !Iarl~ml" ~ va u rh· Kaap de fiood@ Hoop

III ':\04t~rt"nmhhla.~. :..)()deo-er. op de ~bl"Oilre-
Il, ,.1. "',li!!, WlIlI' rbaI.. Een sclJaar nu

tl'll,\\t"·". vooral dame s, vergaderde in de
Ir ,,"If,". nm ,j,. plechtigheId. dl@ door sijne
t \, ,.ll'·!·'It.~ deu gOllvemeor i.ta per1K>OD zou wor·
d,' \ -rric bt. bl) te wonen.
, ",I. r <I,' ""n""l!.1gen "'aren de burgem_ter,
"'t,, te...],' kleeding. dA.• opermt.mdeot.gene-

I "I vuu onderw!J8. de regt8trateur der oniveni·
t , d: I\.n!.tp en andere I&elal'8l1. ofticieJ"eD van
IJ' i 11\1\ un "t-emnrht. leden van de babe, de ed.
~":, :,,:: II Hof rnevr en andere voorname ~gtl-

1 'I l~;' rmnu t en 'foor 1t nor kwam sir Henry
.1 r.. I,h vpeaker ). de premier en de miniatera_

'I. leden van dl'! we.tge-veude vergadering de
(' '" 17.lllll ht nnen eu namen de voor hen beatem-

'l' ..i~ 1>:t.Mrn..l l:"anH'1l tIt" president
li "'\ d. \ ,iller!") CII I...d~n Villi den wet-

, ol,!. - ~aa: d.- l'l.d lnnnen en namen plaats_
h. .k ...1,1"": lo.! u r-: nr-r-tvee rrje znn t'xceUentle en

wt·rd hutt e n de deur door een eere-
van ht'i I.lverf)()(lol rl,luneut ontvan-

IJ, : IiIU,.l~ldwrp" .p~el<lr ;".t Enget.che
\ • ,~, I" H,; he t blDn~iltredelJ van de ual
.... II." ht.-t ~~,th~H op om z.!Jn~ 8xoelJentie te

,.. rer, tilt' nn~tt"r het ape leu van '1}od beboede
d, r:'Hllr:~ln zun pl81lt~ op dell troon in~_
IJ r "("'Illr~t- wer-d hem doo r LOU prwute seore-

ov erhrrn,hgd w""ra. hp die las, luidende
."Ig·

,\,1

DE TROONREDE.

I ){.L;_~~ I;_' ti .u.dtll \'OOf de een.te ma.a.1 toe-
~'t..:"" llLlnl... Ik ':In dt' ~t>It>,genheld li('ebruik u,

\, 'lt ;t'tlwf)onhgf.'r .. \ an het yoJk. mHo inn~
'.I. I Ir ;, , r :t;': tt:' t""~ 111~~1I '·t)( ....r d~ \·n.endeJilk~ eD

iI..' lit ,\~,Iktlm~: ~rtl~k, welke mil U~ te beurt.
..;' 1:lt·r, III allt' dt"'\·j"" dt.'r KoloOlt' en door alle
h;, (, ... ·1 Llrrr Ill',\,)ners HtJt wa.._", mu een bron
\ I ...:~",.; gt-'lItH ..·,.!'t.:ll dOI'r p,",~oonIHke onder·

:" _ "elJ,' Le...·f tt' krlj~t'l, "a1: 11t::t 8ter" ge-
\ Il !:!rlH.~('IJtbl'ld a.an rttW troon dat door
_':.I''''l'b,· l.Ultl t)rita~d ('II tk \·f'..r1rouw dat .

',zt'~\-: Ik II' ..l..a<..lt fiJ.<ll: wezen. dat
:T.,· te lJ Ir ,lh 1t"1 n ,'II rt \f>r~tf'rk:"IJ. dOD"

da; :k IT:, ~r+tuW'l.~ he.chermf'r ben
rt-etl tt I. ,'J, "'··ldu··dt.:l! welke ~W c-emot

.' _I:' t" I: ),,,,: l{rl'''I'I., r!'k
,,, "" tJ.;~,jII\( .... ~"'''~Irpt'l\ (ll't:r uwe- "ergade-

, I' I .. .tt· d ,.) ~I' Tilt 'r"jl II'. Jlll ...1 ont \'al!
\,' ';'1 I ,: '" i .;q dl:, ~rl'lot'4tt"1 parlemen

:t..l '\ I. '/...t' t 1,1 H,)t'Wt: r,It'1 on'\'E'r

I· ! , ( . i • I...: ('1" l' ", \ (lor ...tt_· r" \':11

1.\:' r l _" "'it.ll t'll twt·ft tt·
f] .11, '" I" \ I' P"~ Ill- k, "fil') I"!-

\\, '1)[1(" "1:.., \ l,' Z 'I, Ltl\d~t
t : ..k,· 'I'"' rIl 1.11"lt,h lIdh il 1) tlt.:r

'. t _I \ I r hl".,; L,,',"" rIk
lt.!'

n:

·.Ii

,tOil (j,' ,rl ( !II, f"'! W(I\ IITJj,(e!1

\~ .;. I Iq·tit· "'.".l!,...."· ,a,,' de
:_.I j, _ l·])I)1'11 I \ :~l~ Il\\ t l:la r...,t t'

~'liltt j. n ~I "n,it'rd'ukt
~, r' 1 I' d( .. ! : ,1. .ld>C'llr!II'

I'

., '

·t'

. ,I '11."'111 ... \1,

'1,' ; ..

L
",'

~, "
I' !I

• ' 'I'

I .

" ·l,~l.':'-\ IJlt']. IIt'l'!: i. It+ wa=-
:[W L:l.tft'C't lt.·J' .l,IU:....·CW\...'!ltl

r. t kt ]"k ...:' .. prokcl kJ" IL

"1 !" 1 ,I,· Hdlq,'rhll
'_" ",j,)t'A! "aHr~al: dl

\1\1'", ,,! I' Il

.'
,1.\,:.'

l" ,,\t : 'li li:u:kt>aarb. I'; £'1

\ "'-"li tdt'll lit" lit 1 uphn Kt'll

,il :' '1' _':' ,lf,,\,!.,"I. \\ .l;UlJllr!t'r dl' ko'll)
_ _" ~ ~,li \, I'Jr 'l'!' l:\rt'Il t I. "eT

l: II, ,dk d\~~lt·! !.'t',allcu
.' d,r'lil.i' ...,ll"nnt "o()ru;rz:(!llt'!i

,l 1,~iJ'}'I~ :ndll ...trlt_,r: tit.· .. lalid ..
jl '~'I -l"l I •.! ~. !IHlk~:J d..i' Lr'lnt!

., " _-'r.·d, ph.lg "''lI! ,II' ..:.tapt;
li :1 I.,,' Lt:Kt·"" kt "",,! dt 'Z'

·'I',l ..... I..:' ' l:! d, nr.llldllt'ktewt:
1.1 jl'I)1l"'" k:J,1 \t rmrld wor

"'1,1 .[,. h '-I, tl! I.."rn:u· !'llg'" .';('nlg~
\\l 1: ~,\\"I:'k I.~(l Ill.'h:hartT!

II, • \,,' l- .1 Il, "!IL \\ Ikk, Ill! \ ,~,

". 1',111'" -lt '. 'II: I)t f Il: ~ t·t'

, '" II ,~'t !.,.. l!l!.: 'l' het
,II I .. '.,_

II,·

l' ... !....',( .. ~Ill ....· Y:lI L'I~U\\'t'! \,), r ber "vlgend
,:l.:lr L:..t., ,f,l111dddl. K "ullr LJ gdegJ

Z ,. 'eb la",·, Ja, d" an het
'TrJd. iia:;Jaeb I I!c,," lId aall dt'IR.;,Li

,UHIII.!: lit.:ut.,_I ¥<elke ,'t'f' eJt.·!l rt:Jlt- "e!

, ~\lt·r !!f \ ,'rwaL'tIl('!1 JL dt· 1l1gt'0lt't:lle
l to. ;! <, at'At.:z.I~!,tld T;a,r. t:1(:u~re Ot."'IUl"

y lf' /'. "Ifl, ",IIr,,,·

-", li I,'

.I; l. "/.,r \" "'I ', .. ""/, "J, d,. U ,;q''1'f1f(/(

(t',

.~I,_ \ Ulf!' ',1 !'Id:tll k ':11 Tere('Utg1Dg

,1' /(' k· ,it'L"1 \. t' <all'll ,ar. ZUid Afnka..
\\, ',: rl ~", t('T~Ltl~ \'31 ...tge'f'Urdlgden 1"t1.11

bo liJlIlt 'J.Ldt'll lILU.lt Yr.I!ootaat en dl'
.~ ~.I;al tJrdallll" L!'eht\uJeu ~a.arop ~eue

."':IKHIlt.: Ill·trtlflt.fl "t"n! ~aard\)()r:Satal
. [1' t,j' t"l he' ~>t:'~taalldt, toht.·rhouJ, .olgen~
II," ,!~,',1' I "t.'llt IlI('U\Tt l:tlIly('ntJt ,....aar

• t.'11~ matt'rlt·tile "ernllndenng '\"nn de
,,_ ,: . ..: til \~ lt. llt1uuodlJtdbl·JCIl Jr!' levcnl"

. '" ,.' \\"pl: !h>n' 'o!l\t.,_:lli~· huboorlJlk
It.\ f' I ltd~ t\"I'r lh' bl'(i_[' l' '.·:-~I'tlt. f'_lldt'

l.' ',dad~I,\k -,~! l",h:lchllglDg
v )"-~e·t.lgd ,,'prdt!Il

Il .:r· f~lllr:J:roll..: ,'l1lh'r\H'f!' '·ar. l*.,
, _'''IL..Irtl.J\ ih; r.:. t' .. Vt'I,j ~3.1lde
. - UI1II\Slt'; .. t,,·£.t-: ~dH)\,.\U, lJ· :lf

,'1·.01 'I \,·nr"ll\\h~i.! 0a.1.1 t'll nd,)rnl3.tH-
·ld.:.I, \ ,tl \ t lit q. !J~I,_ b-eran;IIl,f,!

'I' j,~·'.1 Ullt:"::~t'n tlt-! "t'rkt'l,
1,1.,fiH·!,Itó.: " ~1·L ....t. ,Ulfl\\E.'Il

u.a,Lb;;_h,-j f'U"'!lh ·..L~,n'lH' h·.
"l~' tI' ,T!'I tl!\~ dr!" k"!\l(dt' l.I, un.lld~,u

"I.H I \\ ~dt:'ll -l')\'_) >t.pllH.!lg m"g't·I\'k ell

i"\' II ~: I': l\t'l! (:1' U \('I'lrbt'lt't-."(i ",Jr

:. 1.:' ' \, • ' '.1 '1 nlfl>!l:h 'in "ll~t,qng

":'J~ III !,.', .~ up \"31~'r I'" l(>.odarllg d3t
.1\,., ...:' ."',, \)nl.j:"kt·!'h~·ld ~>t, .. ta.a.1 wat

...,. I:, I"" Huk J 1\ d, .. kUl'oh'rl \311 pro~
~"'t'r b"u~ Lt'll 1.IJ hd·

I.. .,n ':" '.' \t:d>t::"tt.'nol.; '3.1\

11 \1'IDI~hl.:lll¥ un

Ut' w~t. en
luJ.1'fldneel~lt·' ,:- "'ol:

iiir ._, -ioof T_ptin ... _.'(}OI'dcnfW-
_ .. ~. DebeerLmnralW
~".....-at cleG_-eiludeD _.-- .UPI'O&TD.
Sir .._ bnaht bet npport _ .. beer

Ball, 0IIItNUt "proeiiag ter gfeJ.
Sir Gordon bad ook bet npport .. n tol",r-

bollii eoaferentia Ook p1 _ij kenDia dAt de iD-
~ op __ arUkelen _boogd'l&l
wordeD.

Sir,Gordon braah' aameDII den fOu~rDeur de
rectistributieh m ~g op 2 .JnDi.

DE HUlt OJ.AIJII'I'OIIK.
sir Gordon 8Fin -.kte pwag WUIdeu

dood "&0 48n beer GIIddone, en ._ op de
ko.telijJr.e dieat8n doelt d~ .... temen un hei
Britache rjik be_ eJI'óok' _t bil Toor zuid
Afrib. gedaaD heeft. De heer Gt.dáoDe .....
een _ die _ .... ~ p1a&ta beef, iageDOaIeD
m den rji der ....-_ 'faD de fIDIChe
wereld. De roem ell lJ'I'OOlheid Tall de Brit8cbe
natie werd' ".,. ... jjb oJlll8boawd In pbud-
haafd door den heer Giadatoae. Wat bti ook
vooral vel'lltoDd, -plUk de groote ...... man
Tan EDaelaJtd, lir Robert PMl..... een iDp-
wiklteldé _Ir het parlement ..oor tedragen en
Iionr te voereu. In den olDfPoDi ..... de heer
Gladatone een _ g-nig en UUPIIMID maD.
Dit bad hil OGderYoocleD _, lijn Iutaie- r.e-Ir
in BngeluNi. Ala de beer Glada_e eene pu-
blieke verpdlriDg toesprak clan ..... bij : lfllheel
een ander man clan wanneer bii uit bet parlement
of in liln kan~ aat. ,
Hij ~e Toor: ., Dit hW. weMCht te boek

te steUen sb. iDDig leedw_ bij de unlioodi-
p, ...n den dood .... den edelen heer W'illiarD
Ewari Gladaioae, die pd1areIMle 60 janu -
_te PIa&ta heeft iDPDOIMD m de nclen ..
het rilk, en wieaa afaterTell t.ohoawd _t wor-
du ala een ruDf, ..oor ~"'_beliilr ,eUaobt.
Onder ape ..ee OrUIdige- admiDilltr&SieI ward bei
't'OOI'deelYen pm-taUe rePSiDg tien daide-
liikate beweaen. Terwijl hij bet ~ ftD de
boon in Itand bield,.treed hij altona voor de
rechten en njjbeden ftD bet 'fOlk; en wij I hV een
TOOrMander WUI dell Trede _, 1I'U bij in ieder
land bekend ala de 1'1'ieDd ftD den .-wakke en
din helper van den verdl'Dlrte."

De beer Merriman lIIeOndeerde. HU .. ilde
un dan beer Gladitone denken ala de Terde-
diger 1'&11 vrjjen reperinp ..orm, ala den vriend
van de- :nrakken, en bjj kon dit un anderen
mededeelom. 'Hii baalde un ... t bij gedaan-had
tepn TurJr:ije. De beer GiadAtone 11'&11 niet
alleen een politieke admiuilltratie IIWlhin8,
maar ook een IICilrjj'Teren .iudent. Dele din-
gen nndencbeidden bem. Maar bij wu een man
met _ diel"'D ~j.Dllta&in, en in bem waren
de I!1'OOtitebeg1naeJen van bet Britaebe karak-
ter, Hij Ju een uittrebel waarin de beer
Gladllton6 aandrong op de beacberming ..an
zwakke regeeringen en de erkenning dat de
zwakken e'T8Dveel recht kunnen hebben al. de
literkan. Zulke beginselen badden bet Brit-
scbe rii.k groot gemaakt. (Toejoiching),

AlgelD68D aangenomen.
Sir Gord<>nstelde verder "oor dat de r08Olo-

tie zal 01'& geltalMold worden &An mev. Glsd·
.tone.

Dit werd algemeen aangenomen. waarop bet
bDI~verdaagde.:~~~~!!'l!'

HANDEL :&4NNIJVERHEID.
EEN RAPPORT,

BIJLAW,I,YO, I~ MCI.-(Pcr telcgraaL)-De RnJa·
wayo bou\\'vereeniglDg l~e glittereD Cim suc.ees--
.olle rapport op de vergadering voor, toen een
d.vHienrl "an Z,j percent Vool het )aaf 't'erk.Laa.rd
werd, Het ledental 'f'crmeemcrt en bet geleend
geld bedraagt £12,00'l

~"'!!e""'~
S:P OR T.

SOHIETEN.
iACOIlSUAL MOj)[)KH.HI\'lEI{ SC'lIlET-

VEliEENIGINU.
()1' IR dezer hadden WIJ, urtkwalanders een

y.1:!d:'\lrl)'{ bestaande uit een span V:\D 18 rier ~te
nlI\IlIl('U van {wt dlstnkt JacobllClal. O. \ .. ~. tegen
I,J mUIl vali rit? Moddcrrl\'wr ....bwtveret:nl{:'lngen.
H t"t ondervolgt>udc ll'i rll' IIIhllag -

.1AC'OR1"<DAL

:\6 bn partJment geopend "erklaard te heb-
I~-:I) ma ..a.ktt, Z!Jnt excellt:lltle 1!lne bUIgIng ell
\'t~rtlt·t de z.aal

l)t.,_ lllpeIllng- ... ~dedlughelll duurdt· onge'\"oer
teIl k\\urt uur

\ 1,(lI

li .... I' nOHthUlzen
If l'r(>torItI~
J Juuherl
Cj :....mltL
I~ ·Wcb8t.cJ
\\' nu! A~WCgt~Il
, 1\·,t J!H't( I

J Pr' tOflU· .'
F Onwthtllzen
J (,yer

.
.I \\ 1~J\"'~
(. :' JeSSUI'
.\ H,'tl~
..\ l';('YI·r
II:--!(..:\·!!
\,. (.e;·('f
(I ...:.wvn
\ 1 !{-o!;!Joff
t 1~a.sl(J!;
1~ H.ruitoll

2:12
.:\lnddt-'rT~,{,ler .;pnn ~f'\~ onn,'n met ..; I,\!nt"ll
.\Hred Hlrt en f I il"'('r SdlOI.1I'r"

Dt YOlgl'TIrl.e spt'lt'rl v(,n,lt'll ')(Ik !Ji)~ I,I'W.t~ -
]00 ~ard ...hartloopf'Il .\ '{'atl ~l('k.erk I I' KW":0!:

."} g(·wonc.en IIOM Mo ..tdurrITlt;I
\' er 81,nng("IJ (' Rl~1011 1. ,J Lu hh:l ["I'wonnen"

door hlod,Jcrrn IN. (.....-
\'cr g()()lcn l"an gewh'ht \\' Doney 1, J Vf\1l hek

2 1:::"\ nnnen ,11xH M ,_,..j.irTT1 Vh'r ..
22(1 yard~ Itartlooyen J van Z_.,,] 1 (' Htl.'i'toll 2

Bt'k..k('r (\" .S. :~ g'Cl\'nnne;\ door MOd.i/'rfl \ lt'!.
SlOktrel..ken ti \an -\,;:'\e~eL 1 .\E BIn:! I!<'-

wonnen do/)r .Ju('obsduJ
Tntlwtr!-'k.k."m !docidf'ifl\'h'r , ... Jl\('"h~in1.. lf) ge .

tr0u\'\"'dl" Modriernn.:r cr tP glE'trot1wdf" J!!('obsdal.
g'f'\\'ollncn door .la('nl::ro;.lal

II f1ngl'trotlwdc ~f, ...ld"'rrnlel en 11) Ik('<}h<dal.
g'l'wonoen dooi' Ja~lJioit1.ial

A Boshofi, be(~)rdl~i&aI .\ E Ra...';;tol:. H I~,l..r,a.ll.
A (I Rlrt .l \\#lImau. ( Iï r\)UT1~. u.l \,Ot'rl ad ·,.mJl':
éll f' E ~choltz bOil ~<,rp!u.nt".

AnnITlerklD~11 -1': b(")~·f'n~ta.and(· lo, )it·\ 1.e-er
a.annl(:)t_"·dlgenJ 'i'OOI hl dl<.trlkl H.'rlot·.?1 t'n Klm·
l)l!rle~ d.at ril ~loodprr'\ ,(lr schl('t'Yl'r~"II:!jll'-!' z.(\(')

veel ~ewonncn hedi "<I()Nt.l B.l~ fij(>T1 rIl a,anmcr·
..mg Doomt riat Jacohsdn.i nog alt{\(\.. \".~t'("t'r! "'(lrei
mf't cen roemrlJk.e on'rwmf\1ng ()\'f'T di-' fl'l!t-'np:a.rtlj
en d lmaal &llH"n Iwt tou\\tre~ken ell ..toLt rekken
i!'p ....·onnen he('ft. Dof" WIl "iaf\CTI Dlf'L EI \\"aren
:;:nt~nt 300 personeIl t,.?t'u ....:(,l(Jrdl.: -~ ','1 rt'spun-

"E:tprt'"!;~ gtl1('\l' on"r I!' Ilf'men

III _ed !teer \Ydillot ~kldt.,_ \\.1,,)1 d, v~rda~IDg
yall bet bul ....tc,t )[.iand·lg
r r wa. .. t::l!U amcuJcmeI,1 (On! t,,' "'l1t:lIsda..r: te

verdlUj't;:rl. ~
Het amendemeJlt wrrJ "U'!\\(.q,(::ll Y(·rkI.lani
r.en~ "t~rJt:~hni; "erd ge"rrla~J
\ U()r het arnt:!l)dement "tt'llltleIl ct .. (J bl'('rf'Il

~e.thhn~ Yau Uh)!. VaIl Etdl'[i L'H.:hllC'I iJu
TOll. H"r~oIJI (.rahaw el> !Jc YdiJer'

Tellt Il lHt':mden 1:2
H~ï. oor...,pronkdllk "uorillt I "ru t. 1 :\Ia.RIldag

om :L uur tt. YCrrlagql 't\(,I'J a.arlgt:lh1mcl.

Waarom vrouwen aanvallii
zijn.WETGEVENDE VERGADERING.

I \ra~lI'om h Ol eene 'rrnuw BAnvlilhg eD de
11 d!A! t: n:et" Het 1:- ~t-(:I\ Id'Jf'te )r"Wf'stle VIllD

.'IIH'r,!om gtli1,l\t .. trekkf>11 nf 'rE'rstand"'E'!'lllogeDL
11~t mt:~flt ti: he~tlndere!l en ft.an'{'a.llt; iete aan
(.,:, \'rouw UI ban- vrl)uW'clnkhE"ld, E~t1 leder
. .jtnlr"ert 8t?rl \"'rlluW'f'I·!k \"'~()lIW~pen0(1n Zo

uatuurlpk g€'zonrlhold gtlowte-u, want
, IlJt'r dIt znn Z!l (h.' beld~rh(1}rl haT'cr uogen
"'\edll.zeJl al!lmt~(' dt, v(llheld harer wangen en
.IoU', le\'encliglwHI I ;ewndheid hrengt dit all ...
lf.et llCh dnch gel('ln~ hOld. ht,teekent veel meer
dan d. m_te menocben denken lndIen bleelt,
toNI n.. acb tig 6n zwak. dan on tbreekt het zooda..
/l.ge HOIlW un gOt'd. gezondheId. 'rouwen di.
bleek en verflon.t er wr Zl~n behofJren g-
tnel"luaht tt! nemen tot Ilzer medlCllnen .a
LOlilNi. teuJU op aanradmg "nn ~n beboorltJk
i<elrwalificeerden dokter Zp moe8ten lietat pro-
heeren baar bloed te n'nlterken en op te bou-
WElIl dt}{lr het leven sanhr(,IH!ende voedMI aan·
g-bmcht d"or dr Td,hle" YI'\.'O<'OO. En op dele
,,;;'" )runnen tooJe w»ng' n en IUInnlhgbeid
\ t"rlp·t~:;en worth·D. y l~rpleel.."!'ter 1'lliotson,
A..1.:.xander BOft·!,:-;.r Lt ~,n3r.l,. on·~~a t«:hn;ft:
"Ik heb dr Tlbhle. Y,·Cocoa I,eproefd en ,:in<l
Z;t~ goed, Het ~nl mil Zef.'T a.angenaam ltpn de~
zeln~ aan m[lne patlt"llten aan te b~"e.jen ~on·
~t'Jut S. PerC'll"al. p"ql.:a \l!,OI Rcrg-o, achr!tft:
Ik geloof DIet dM! ""mge andere 8t>urt met da

uwe geluk .taat Mpn ,..der beefl d. gewone
coc'Oagehluikt, doeh lk meen d.lt dr Tlb!>I". ri-
('fl{"Ol\ beter 1&. ] Lo; zal ffil!llf:" 'Ot.'nJcn "an uwe 1'1-

(',)(.',o.a vertellen' ~lt'J Kl1lg. Lmlhm C'ott.'lge •
WIInbl",lon II til, ioon'r" .dlf"f: ..I k denk da'
,lr Tibhl8't\ Yl L'prna ~jl!logt';l~l't.m lat. t"" allel la

~'n\a-r .. at da:1..rom~tr'~11t .!I'I:'1."'.-I. l~ . ~teJ. Budden.
qradw&rllwt.'. H,~nrn~:n(,uth lil'hrl'ft: "lk ben
,ilg~IH"'mt'n met 'dr. '1 tltd€'.:' \" l-(_'o("oa. b,md er

'an en £:d dil' C1'\\ ,'" I:l \ er'r'olg van tpJ gebrw-
t_\ n \'t'nh...'[l~It". t·n "",'nht:>ll~te nllt>( u. l~ wat
\.' \'f)Or dr Tn·1,1.,l' Yl (·O\"i ••l t·l~,-r..""p en w!J loUD

'1'1d u:xn et nl: ..,I'll r Y"'.,,,ll d;·"! ')'I~ : 1,,1 DQt:'mt,

, kt.un.' m'~I\i'it ...r' 111,,·· .. \,!n d;- ~'hb!~ Vi-
).~ . ~P'~l" en II '. h'l tt- 5'.t;·,·i~,,:n. Er iA

''', T 1'1\, [) 1'\' Het J"I Cl"n ~rlpk.,
; I' OUl dt." \t:rd:t!n:Hcn
po\T~1.1r. b,·;'_"nJ Lf' stel-

l)c le-tit'l, van d .., wetgt"'t'lld" 'l'rgadt rtn~
I kWi'Un{'11 een "uor een III hUIl z.."U11hl It't'Jf I :-'Ir I

t n'lrd)[l ~pngg WR.I'> dl' eef:oolt t"jUI tit· IIlllll~tt_r"

on. ZllIll Yer--chptllilg tt' wake!. t'lI daarna ~lr
1'lLter FaUlt Kol Harrl~, ,;rIl l\.lmhttl~, wa....
f"t't. nlf:T1Wf' allnkomt'llI1g en werd gt"\lltJ'(_Hl~('t:t.·rd
lJ ("'t'll lUlIlI.1 ieder: ()ver t algemt:cll ~ellil-

Dien wa:- er nlt:l~ tJ) zondt·r"l CbI de lol.a..nJ.IiI!lt
truK ('Dl 11 ;-~I uur kwam dt· ..pt'uker blDncii
ell nam lUll "t~l 10 De heer .K ti pu.: dt: Illt'U\\'e

klerk TllTl t bUI". I... d. pmklamatle bel [",rl(--
Ill~'" b"eell roepende. alsook d~ b~kelldmaklDg
dat J.t.. gou'f'erneur bet parleruen t UI per~ooD
zou openen De met goud geborduurdt· klee
dereD van den speaker hloDken .,€r1pk door de
LaaI Dr. Smart!. de uleuwe KolonIale secre
tan.. nam de plaat!! HoegH door dr, T. Water
gevuld naast .,r Jam.,.. UI. ten..,ll dr. Te Water
plaato nam n ..... t den heer ~'bretller 0[' de
.cat""'!. banl< UD de re<'blerhand Tall den
speaker.

,""f mIDuten 'l'oor twaalf 'l'erd.agde het hUlb

om 'naar de zaal van bet boogerbnl. le goan on
de trvonrede aan te hooreD

Dtlze rede nndt men b! hel rapport ...an
dell w.tgevenden I"IIJld

~. d" troonrede vergaderde men weder ID de
.aal un bet lagerhuIs '

De .~er la. bet (le~el een dUldelpke
stem t:::--- =-- ;. ..... '

D. klerk I•• de naaDlII'~t der leden. en de
• on.euge leden antwoordden op hunne namen .

De .peaker rapporteN.l. de vBrlnezmg V&Il

kol narruo al. hd voor A Inlberley en de beer
H "an Heerden voor Cradock

Aol Ham. werd door de be.reu Haarbal! en
La..- renet' geIn trodu,..,.,rd A ui Ba.rn.. e4'D

I,","het zllode. zett~ ZIJn hutJ op t',eD hll den
eed deed,

Ue .paker rapporteerde lekff< hili-bonde
11'I..:e a3.n'"'telhn~ell_ alsook dat hn eN':; cople van
d't_· troonr-ed.t· ha.é oDtvaDg€ll

ne ,klerk la. eer. br" i 1I1.,lunendc
etl! ~Une! \'an db r!!k".-re~t'~nng. het
AIllI1'8dw parl.meDt bedliukeude 'l'oor de
moll~ '\"[LD 1leluk"wen~hlll~ LI' geleg'{'·nbcld Tan
het JubIleum "ill ha... DJu.r""<tt de kOLlllgm
aall",~nomflD. doof belde hUilt II 'fI;i.U dlt p:u'
h'me-ut. De woorden der d"ll ...btlUl~;tlJg YlJJlit
fil',I. nl bt!t hoogt'rbuu,·rapptllt ~__ ----

l'E rIT!}',"

• ~K"'-'I-lI"t-e-m-\"B""rah""a-''''ll~''had . f'tfl Ipe tt tie omtrent
lOt!t Londen.

)l.nTIf_~

Kapltem Bnhant gaf keoDlM .. an <,an motie
omtrlUlt registratie. kolonel lSc:benabrucker-

I" • ~1.1ru..;- ti.1 rl ~'. "i
.n \ I ,11,,·:t!lt I'"
1 I I)r l'lbt)!p ... \, ' ,·Ct.~\ 81'4 ~/..:!~I get.'tHlCf'ut.reer-
~ "-'IF'm ~."f \, d \..'"." ,! ~'Il tt·l""t:I,,,,kracht ja
nW"ltJ1J'll"'~'rl):n' TH'" l;-t~·~~ dar' dlt. want voor
.> ...0 <lp x:"11 II, j '1 I"'''''' "'<:-:ld U\t'l grootere
,,,lha.rdHh,ndo:\,.;.l ,II I 1·1·lt·r~ cU~f..;le weD-
_ ..hf'T'\ tf'! h"\J(,,\·r\ I...d!t· 0Ll-,~~:L,j ,'nmhhaJlT" Or.
rlhj,le:- \·I,(·C",~Hf. 1:.- ft.._- \I"'!"k: !,.{t:ll bn alle RI),Jl.be-
~P",' k.rui~it'!nlef'~, • Il pa.ad~i1lJ.~ll. o~ b,) dr .
Tibbk.. ',-Cocoa. bel",rkl. :11 K'ilIteelotraa$,
KAapstad. ScbrUf ow tell grabll mOJdteJ'·-
(ADv.)
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ONS LAND, 21 MEI, 1898,

Wienand en de League.

ZIJlIE POlITIE I:i DE ELEKTI"-. De RbodeA-UIlbiddera aobij_ bIIq te ~
eien. Men beeft poginpn .... _oa om tql
eene oo~promilwo t. k~D. Due.~
JlÏngen ott van de yneuckn ftII tU Pieter
Faure. K.m roehltut 'Ietncbt te hebbe CM
beereu J. S. Haraia en dr. Holfmn'tot -
_rt ftII eebikking te ...iUeII be ...~ "...,.;;
door Un, iiir Pieter, en eeD ftD I:iiaida der
andere kandidaten lOIIdeD R8D01D~ worda,
maar de poaing leed acbipbreok. De beeNa
J(araia en dr. Holl",u .tau pal biJ bu be-
.Iuit om met elkauder DUI' de .tembol te
pan, en de udere putti is telealJelteld.

o

Ba Dagblad dat :0:, ~ ldeiM onwaar-
beden terugdeiDIIt, en bii t welt de Jesuita·
Jene "bet doel heru,t- ae middelen," diep ,..
wortekl is, wil ~iD een aub-le&dertje cloeu TOOr-
tomeD da t de pogÏllf tot eene compromille ftII
de uti-~.~ ~wam. Wij weten aii
.-de bronneu aat dit eeue infame ODwaar·
Leid is. •, 1'. 'I.

VoJaena Bó., Dagblad gaat de beer Ju
Ebteen toch.táan ala kaDdidaat met air Pieter
Faure. W.t dar yaD waar is, is moeiljjk te
seaen, w.at b.t. bericbt mag eYeD....-cb IIjjD
al. bet vorige Jiieuwtje.

Wij lulleD sien ...d de tijd bueD ~ Het
aDU on. .piiten ala de heer EbteeD dle alp-_'I geacbt wordt, ronduit ala eeu Rbod_
1lWl' in. bet ItrUdperk ~eD 1lI08II1,

Indien &00 ie" get.~rtdan nee&eD wij dat
de heer EDteeD ... le lijoer nieaden afIChrit·
ten en pun aandoen ial.---

De beer P. J' ~ den ReeYer, D, p t"ou
ftD Klipfontein, aendt ona onder darurn JJ
Kei, 81!11 brief in 't Engelseb van de-n L",.;
Fred. Wienaod, v.ncheaen in de ~1I,..rt T"",.
met bet YM'IOek dieli brief op te I<",ue",,'
Daarbij voer hU eeuitle aanmerkinl!"n «ver de
kaDdid&tuu~ ..an dtn beer M. J. Pret<>rtu,. J'e
geeuwae bij dueu brief te pu komen. d"Jlr de

beer WienaDd alecbtll voor zicb ee[een .pre •.kt
ea den heer Pretoriua niet eena noemt. lion
beeft bij ook ee"ige aanmerkingen over den
heer N. F. de W u.I, die ia yerb&nd 8tu.n 'Ut' d<
ka.odida\ullJ' ftD den beer Pretorius en nh" 'au
den heer Wieuaod. Order de oDl8t.ndl~lJeJeu
achiea wii bet ...encbelijk dai deel nm 111n Gnd
aiet te ,ublieeeren. 0.. beer V..n den Ilen'ef
aiM in eleaan bri6f YU den beer WieWlnd eeue
beY_ •• " "aD betceea bii van hem en de
league te Hanover gez"gd beeft, en 'l'raac: de
lewn van O'IJI LaHd dezen brief met wUlJ,,·Lt
te leun:--

Belle Vne, :! April 1>l:,,,
Kiinbeer,-lAat mij toe 0 te denken "vn

u e deeln_eode aanmerking ala vervat rn
a e uitca ... van dn 3OI!ten l&autleden ..Ue
arme betlr Wieuand ÏI geheel en !lI er un
Zii il te Iwvoerend om ltiIs ...jjgend te worden
..oorb~ en gij hebt miioe dank Gare
erkeaDlll&" De p~ .. aartoe ~11

!.tomeu&iii in u .. anikel, is ook merk~·&a".
daar _ ftD eea progreuieven Jour.
komt, clie ..erooderIteld .. ani! behoor.

ljjk O{I ~ te aUn ftD de rUeD .. a.aro.er
hij lCIbrj)ft., en be. 'I'OIPDde onopgeEierde ver-
aI.! mag u tea goecle kOlDell in de toekolIDt
6........ ..._ ala Boudabadidaat. en ti<

bob 8JVDd te ,.Ioovell dat do Bond het we1
_nda met mU. De ~denlen en Ie&j[ue
OIltdektee ecbter, of pyen anlb 1'&Or,dat Ik
eeu ~e", man bell en huane ondersteu.
ning 'fel"Iiiende, en daar &iieen groote meerder-
heid ftIl .temmen hadden .... lIr:e sjj goed kon-
den aPareIl, word '-lolen mij een ....0 elke dne
te .. yeu. waardoor de yeiJigbeid Yan hun luo·
didaat niei Mt lIliUi in gey"" IOn rebraeb t
...orden. Venia mii, mijnbeerleditenr, dit "'u
onge~ UIl mij.a 'kant, de beJaneen des
landa eiliCht.eD bet, en het _patriotisme eo de
politieke moraliteii 1"AII de league, wareo
boYeD allen ~wiifel YeTlIe..ea, ea de gebeele auk
lOU reCJaaU worieD op een .tille en niet san-
.tooteJijke wij_ N•• yen Jaloen a.J. de
league ÏI op de maébt d_ Bonde, even Tutl>e·
raden is laatategenoemde om ZUDmacht te be-
boucku en 100 moseJiik uit te bereiden, en wo
.poedig ala het bekend .. erd .... t in den wind
...u, gebruikte de uitente Bondspartii bareu ID·

vloed, om niet eeu lD&lI de kieseo met WI.O de
league sympauu-rde. ~ den aoder-n kant
speelden de independenten en de league weer
een yerniderJiik apel, en pabliceerdeo eenige
weinige dagen voor de elektie eeDe circulaire,
ten efteete dat Wionand bet lWlU'te paard T30
deu Bond wu clie bun kandidaat m"""t uit
werpen, en telegrammen .. erden op en af lanc"
de apoorlijnen gezonden. meldend .., dat in. truc·
tiel! uitgevaardigd "'&I'en om de .temmen le
verdeelen. Het oucces nn dil bedrog-hd" gU
reed!! beochreven-Stockenslrom .• ooraan. \"0
den Heever tweede, PretoriUl! derd., eo ',rm.
Wieoand bleef over ow de gebeUI'teLi, te Ter·
melden.

Eene verkeerde verdenJdng
weerlegd.

EENE WAARSOHUWING TEGEN BAS·
SENJLU.T.

<hbee1 de u .. e,
BoJU18J1.L!1. .

wfuT IS LOYALTY?

TM EdiI<>r qf "'Oru lAttd."
Sir,-Inth. u-of JingoWnand ..puri~

loyalty, the 1Iollowioa ~ from HerbeI!i
8pe_, u ~ngliab philOilOpber, may be cd
.aIIloient intei'elt to iDIert lU the oolu_ oil
"OuLand" :.

" Loyalty which originally meani i..pJioit
aubmilÁou to the kinp will, DOW m_,.
merely nomiQal prot-iOD of aubordinatioD
and the fuHUllllltDtof certaiD forma of nepeci.
Our political praotice and our political theory
alike utte~iEeci thole royal preropti"'lwhich once unqaea.oned. By depoem,
lOme, and . g othen in their placea, ...e
ha ... noi only ied the dime right of c8rtain
men to rule, b~t ...e have denied that the1 baY.
anV rigbta b4Iyond thOlle ('nginating' m tbe
_nt of tbe iD.tion. Thongb our forma of
IlpeeCh and our, Stet~ Goeumen .. Itill _rt tbe
lubjection of the cit~.en to tbe ~ler,~ ~t~
belief ..,d OUl' daily prooeedlngl tmpheJty
-n the contrary. 'We obey ao la.......
tb_ of our invD malriDi, we heve entirelt
diYe&ted tbe m?narcb of legial~ti ..e ~ .. er, au"
ehould immedl&tely rebel agalOst his or bem
exercise of sucb power, e ..eu in matten of the
8mallest can08tn. In brief tbe original
doctrine is ..11 but extiuct ..mong ue. ("Fin'
Principles" Wi1liame & Norgate, fifth editioD
p,6.)

Tbc .bo ..e!tt .n EngJillb philol!Opber who
hu never to my knowledge been called a
rebel. We, aooording to Jingo standards of
right and .:ronll', dare BOt ll88ert our distrnat of
all the raiden. and tluoir ..ide" and .betton
.. ith Mr. Rbodes ... tbeir idol, "Dd Mr. Cham·
berlain apparent}Y on(l of bis Chief prietltl!.

, Youra,
BOlW8M.A.N.

~~~~!"""'"

Middel tegen hartwater.

ZO lfei. 1~~"

Prachtige doordringende r"gén. 'pn hieT

gedurende de I....tste weken gevallen. en .Ik",,·n
is tbans druk be.ig met ploe!(en, Het iS .I,·:llc:
ruim tien jaren sedert wii Let laatste zuil< e~1l

veelbelovenden .. in t.,r .iill iug<'ga.ao. Lie
nieuwe letlra.ar, D". Dancel, 18 me-t een qlkcIl
tijdeijjken ze!(eu over de gemeente i Z!I" "'Hk
getreden. Hij IObiint .eer ern.tig en ilvcrlji te

zijn en geeft tot biertoe groot-e t-eHed"nlteIJ
aar: ..lien die- b<>lIlhebben ontmoet ~u I'e!.",,',j
De gemeente zal hem wel io •••.arde boud,'"
Zii beeft uu(g geDOO!!,ong"uoeg 3 jaréD, ww]"
eigen leeraar ~esultk8Id.

Op politiek gebied begint er reed. lev"" le
komen met het OOi or. de aan.tannJe .I,'kllt
De heer Dirk ",..D Zij. L W.V. :ad tdd.n, il,.,
laatllte machtmaal eenc groote en md,>t-'<ir,]k"
vllt'gadering. waarop hii een eenparige ","nl
..an ..ertrouwen verkreeg. HU •• ian o"k '"',
zijne berkieziDg zeker. Poe,)ck kan ZIch '00"1

Kerost de moeite .paren 0111 .. Is kandld:~a! '"
staan. lJe heer 'Vege. L.W.\'. kan ''''" I ,.I
.vinia goedeo dag !.eggen ; bet diltrikt lt,·, f'
genoeg van bem al. ag"nt en park-llc"t,I,-i
.gehad.

Hij beeft het ditmaal uiet gewaagd nm Wt'€1

op eene publieke vergadering all,ier t" \,.-
schijueu. Vooral na hij in de afgelooj 'cOc el,·k·
tie zoo hard ..oor Logao beeft gewerkt m' ...: I:
tocb niet der.hn dat hU bij de Loeren ,,!lold'
.teuning krijgen zal.
Er .:jn wellicht n~ eeD paar lÓ"d' dIt

wegen. geldelijke verplichting onder hem _taaD.
eo er zijn ook nog vele arme AfnklUluder, III

het disl.l!ikt. docb allen zulleD niet wo gerel.J
!.ijDom 'te dOlm geltk de aangetrou .. de .lIt!·
zoon T1IJI da. 8. J. da Toit heeft geda.aDDHe "
-te mau di. verleden jaar op êeDC 1~,nd'Terga'
dering eene motie Tan wantrouwen tegen den
heer Wege vooratelde, en nu, lOO boor ik. wc..,r
voor bem gaat werken, Ala '4Ient v"or. [..o.Ml
WII8 bij ook werhaam. docb heeft lJ it nlt'! T,·d
uitlleriebt. Of hij voor Wege meer d, 'cD tal .

Bet wordt tijd dat de kiezen bun nIeu,,"'"
kandidaat soeken, om tegeu Wege. p,>{'(",k.
Logan. 8. J, dn Toit, Rhod"" & Co., te ,taan

""all den Ed;teur.
Hilnbeer,-Ik w8DICbdoor ~.l do... de

yerdenJrina te w~rleaen, dat ik &OOIIQ T8~eD
m"'nen, a. IlCbrjjyer sou weleD ftIl den brief
p*<>ekend: "Belangate11ende", en yenobenea iD
oral Land Y&D 28 April.

Toen ik I.... ' naar 't dorp wu, bebbeu Talen
aan mii gezegd dat do algemeeue pdaollte w..
dat ik dien brief sou gescbre ... n hebNDJ eD
daar ik niet bet .. erk vau anderen mii ~~e-
oen wil en onder eene verkeerde yerdenkmg
komen, 'io bet dat ik tbane de nijheid n_
aolb te ontkennen, lateode Mbter den inbond
aan anderen over ter goedkeuring of ..... erl.·

gi?!~rwiil ik du. zulks ontken, ...il ik telJ!Jii-
kertijd waarschnwen tegen dat wat aanleidÏDi
geven kan tot l'88Senbaat. Er beltaat th&DI een
at..-rk g,evoel iD on. distrikt van onttrekking en
ondersteuning ..an diegtlDen die sieJuelyen lutet
i.oo beijverden om den oppoeitie ka_ndi~t Yer-
kozen te kriigen, bepaald te~eD WlI eD ~n ~
die Afrikaand"r1! van wie .U afbenkelUk zUn
en ondersteuning genieten.

"Uelangatellcude" ..raallt of deze beeren 't
recbt blldden 81100 te handelen. Ja mijnheer &ij
bebben daartoe 't rec4t, r.ii zijn geene Boads·
maDD&Den kuunen du. stemmen Toor een oppo-
eitie mail. l'rla.ar de ..raag die ik ook zou etelIeD
io: Is hot wenscbelijk zulks te doen? la &ulk
een handelwjizt! bevordelijk v~r de lI&IIIerue-
ying? !rIoet er niet met om.tand'llheden rek~.
ning gehouden worden? . Deze V'I'IIgengeef lk
aau onze tegenstandel'8, zoowel ter overdenking
ala hor waal'l!<:buwing: eli wat mij daartoe Dood·
saakt i. om<iat ik bevreesd beD dat zulke han·
delwijze' tot rassenhaat kan leiden, het .. elk ik
zon betreuren. Zooal. reeds aangehaald beltaat
br een gevoel fan onttrekking vu oDden~n-
ning.en zou bet aangenl1JUD.. e.ten voor den wm·
kelier wanneer bij .iel dat aUDeoude en trouwe
cliënten .ich onttrekkeD. bem yerlat-en en .ich
bij andereu voeflen wier leed .ok de honDe is? Middleton 8t.. 16 Mei 18!l8.

Zou het aangenaam wezen voor den ageni te Aan dm Redakteur. •
zie'n d..t die mannen voor wie hij jaren gewerkt Mijnheer,-Ingesloten zend ik u een schrijven
beeft hun werk uit zijn band nemen en aan van dán heer Wri&ht omtrent lJart"'ater ond"r
een ander toeyertrouweu? Zou bet bem k1einvll<l. ,
aangen~m wezeu om den band 'I'lW liefde en De heer Wrigbt is than. bezig om eeD proef
8&DIenwerking I~ .ien verdwijnen? I in te .tellen om t~ trachten eeD \'oorbehoedl
Ik vraag verder, tal zulk eene handel .. ljze niet· middel uit re vjude .. t.agen h..rtwater, Der·

Yoor dezulken onaaDgenaam .... en, en nadoo· ba"'e verwacht hij tijn correapondentie d....r,
Iige gevolren t-e weCjC brengen,? Kan !.ulk. omtrent in uw blad, ala Hollandsch r.irculeerend~
niet ootaard ..n in "", .. nbaat? F,n wie kan d.t voort te zetten, als u hem goedgunsttg rDlm~e
recht ..all ,'rueljjk te ~andelen den gegriefden er voor wilt. afstaan in Dwe kolommen. Het
Afrikaander ontnemen of . bet hem ten k.. llde is een kwelItte Tan groot belang voor onu
duiden 0 Hij b..eft immen! 't recht te koopen boerenbevolking nl. men een afdoend middel
...aar bii wil en zijn werk toe te .... rtrouwen aan k..n bekomen ("g"n ba rt-..'"t-er, Hier bij m~
wieu bij verkiellt, even al. de independente man zijn in de laat.t,," m'l.~"den over de 300 bolt',
gerecbtigd is zun .telD te geven aan wie hii wil. ken dood aan hartwater.
Alzoo i. de boer gerechtigd te bandeien llIUU' Voor 32 dagen geleden beeft de beer W rigb~
goedvinden, Ik &eg zulks niet als een dreige· op 40 bokken ~n proefnemiDg gemaakt en
ment maar ..I. eeo waanchuwing. En wat zal van die is 1I<>1,l niet een aan bart ... ter dood .
bet ~evolg .. ezen, wat aude~ dan v~nvijderiDg. Daarom zal ik v~rblud ..ijn al. u het scbrijve.n
Yerblttering en l"II8IIenhaat.Dtt zal ruet echter te 'fall den heer W nght pLl.atl!t.
wijten wezeD aan den Afrikaander, maar wel B. J. MooL!I!L'i', P.ZI\'.
aan hen die het Initiatie! genomen bebooD,
...aartegen de boer .icb gevolgelijk moet verde·
digen. Niet wllAr?
lIjjnbeer, vroeger bebben wii altvd ~']IO"

niach .... engewerkt, zelfs met de verkiezlDg van
parlementllledeu. Ons doel was ook de hunne.
Zij behartigden ODzebelangen en wij de bunnen,
aoodat er altud een goede ver81.&ndboudlOg be·
.toud; docb bet SCbijDtof die dagen tot bet \'er·
Ied.ne zullen behooren : en wat kan toch aan·
leiding gegeYen hebben tot zulk een~ verande-
ring? Zijn de verderfeluke Rhodes'lDvloeden
ook doorgedrongen tot one .til dorpje? Ach
bemel! J. het ''''jgt/ijk d<zt !u man die zo~
twi,l en twudmchl gfzaaid huft, en ra_nhaat
"erwekt, ook ons dorp daartoe !orengen zal? In·
dien zoo, dan put bet OOI op onze boede te
welen en met alle k""bt er tegen te "rUdea.

Nu miinheer, ik heb nu getracht te .. ~.
acbuwen (Diet te dreigen) ~en dezulken die
den .. eg inalaan willeD, die lel~en kan tot ..er-
wijdering. En nogmaals ..raag Ik, .. aarom ..ru-
Ien er lijn die luiks bevorderen? Waarom moet
de band van I18men.. ,rking ..erbroken wordea?
Waarom de goede en barmoniscbe ventand·
1I0uding vernietigd? .;w'aarom?

Geheel de uwet, F. J, DI' OIT,
Victoria WMl.

r,ct"ri« West .V(.ocenyer gelie\'e over te
nemen.

De nwe,
FRED. WIESÁ~ I

OALVINIA.

Aall df" Edjteur.
Mijnbeer -Daar dr. Hotcbeon mij ged.oniel!

beeft om ~.."r bartwater onder kleinvee te
IObrijveu. denk ik, dat het eeD..oudigate ding u!
om aan de boeren zoodaDige inform&tie te ~er·
scbaften zood ..! zij inlll.&atzullen ziin eeu prdi-
tiache c,fneming voor &ielaelven te doen. I

Dr. beon .egt d.t er geen gebrek IUUI
phoapbat&D i. iu dieren die &aD.bart...aier lijden.
Ik zal gaarne willen weten welk beW08 bO1e"6>-
ren kan om zijn ",,.klaring te bev_tigen. Ik
ItCgdat er gebrek beslaat, ea kan de verklariili
ondenteuuen door indirekte bewu .. tokkell, en
hoop binnenkort eene ontleding van bet bloed,
"enomen van een aan hartwater lijdend dier, te
bebben,
In den tUllJ!Chent[jd kunnen ..ee-boeren, door

.uperphOt!pb ....t en kaïnit gelijkdeelig te mengen.
proefnemingen "oor .iehcelven doen en eeD
paar morgen I..nd bemesten.

Een paar IOhapen of hokken gehouden te m·
zen op gezegd laud zullen. mij dUDkt, bet middel
ziin om acbter eene kostbare waarbeid te gera·
ken. Op de ... plaatoen alwaar lO:ra ~. en. ~k.
ken lOut .. ilIen eten tal bet r q)n lndien
..ee.boeren kaïnit nf gebrande beeDderen met
het aDnt Termeng"n. Daardoor verkrijgen' de
dieren al de kostbare minerale be8tanddeeleti.. in
hunne lichamen beppen, .ooahl soda, pota""h,
nvavel, kalk eD pho.phoriach zuur. "

Daar phOlpbori~eb zuur een kOltbaar b8tand·
deel in sn~pb~,en beemtof is, beboonm
veeboeren te zorgen \dat er niet minder dan 3.'i
percent vun genoc.md "nnr iu den me.t komt. .

Om aan te tooU'!D dat beenstof gehrand moet
z~n. wil ik zeggen dat het meer verteerbaar dan
beenkool is: prf\cies betzelfde ahi w.nneer meJl
l!f'br1lDdbischuit eel, terwjjl men toch geen LUC'
.. 1 eten kan. .. ..

Ter informatie van belangstellenden mag ik
zeggen dat ik pl't>4lfnemingeu met diereo op
boungenoemde lilnen doe, eD boop spoedi& een
kleine kudde uit Daar eene plut. te nemen.
alwaar, onder gewoDe otDItandlllheden, de lICba-
pen niet leven kunnen.

De awe,
E. FOlfDl WRIGHT.

!I!!!!!!'!~~ VERBANDLIJSTEN.

AFRIKAANDER BOND.

ELLIOT.

Algemeene vergadering van (; u I,ux. I.k
op deo B.ten Mei bli deD beer J de \' n,·'

De vergadering .. erd geopend me, ,e1",,j
:Sotul~n gelezen en lfOt'dgekeurd.
Art. IV van de 1'erga.dering gf-b(1I1dl'!J "I'

deD 24.ten Februari. eu ook nrt \' \'" ·1,
l'8rgedering gebouden op den Ijden ;\I aar' "cr·
den overgelaten tot do volgendc .. rKadcr.,,~ "'V
dat de t.igevaardigden ..erslag kuntH'" ~e'el.
Y&D bun werk, daar zij lLfwe~ig "!lD del<' \"'r!['"
dering lijn, .

Voontel C, J, Opperman-lf. W p,.,.:", ..",
hulp te vragen '''an bet gOBverru,uH Jl: 'J!!l

een &nDen werkACbooi op te richt~n 111 t'd; \:J.~,

de omliggende diatrikt-en. Dil "",,"'1<1 • ,., j
naar bet di.triktabe8tour VCrwe<rll.

De yolgende ferpdering werd t",paal.! I· je',
C. L. y..n Diik, op den eCMlten Zat'·lcL.· 'IC:
Joni.

Daarna 8100t de vergaderiDg met 0 t !,.J J"
den beer C. J. Opperman.

W. YA...,'i DER \! :',j lt

:--t.~r....-:..! ~ 1 ~

B Llltk\O" Irt

f( H(Her
J 8&<'1

Was de voorzitter partijdig?
A.an !Un Editeur.
MijDheer ....:tli: zie iu uw nommer ..an 12

April dat de voorzitter van de benoemings-
nrgadering, de he~r J. P. van Heerden, een
aanmerking gemwt beeft op den heer H. C.
nn Heerden, nadat bii met groote meerderbeid
gekoun waa ala Bondokandidaat tegeuover den
beer :M.icbau. Ik en veleu met mii gevoelen
het &eer dat, inplaat. de voorsitt"r ODpartijdig
..... en de leden aanmoedigde om Toor deD
Bondekandidaat te werken en te Itemmen, bU
&00 ver ging om 8IIn aanmerking op bem te
mUen. En wat was de aenmerlring? Dat
bij in eene wdere kieaafdeeling w... Eene
seer I1Wakke aanmerking, niel waar, om den
Bondakandidaat in een verkeerd licht te ltellen
in eeu &00 kritieken tijd. De tijd moet !ro-
men dat de Afrikaander niet meer alleea op
pluteeJiike beluren letten zal, maar werken
ial tot yoordeel van de Kolouie in bet alJe-
meeu. ED daar eeu tp'OOtdeel der kiezen van
dea heer H. C. van Heerden onder Tarkaatad
ea Maraisburg ie, benád ... lt bij sichselyen
door Diet de meerderbeid der stemmeD der
Boodaleden op de benoemingavergadering te
reapecieeren. Wij bebben hier groot re.pekt
..oor den b.... J. P. van Heerden, maar hopen
dat hij tocb in de toekomst wat yoor&icbtlier
ial "on.

"GE LO 0 D."
e, T Mil, 189~.

De m... e,
H. R. DE WIlT,

ZEER ZIEK.
DOKTERS AAXDACHT.

8uollTEN MEDICIJN.
GEEN VOORDEEL.

VABTE GELOOVER
L__ CLEl'r1E:sTS TOXIC.

EE~-rp; PROE~EMING GEADVISEERD.
nTSLAG OXGELOOFBAAR .

ZOO GEZOND ALS oOIT.

DE HEER ROBERT THOlIPSON,
I'ITI.BlBUIlO, Z.4.

achreef op 3 :Mei 1897 :-Ik beb ellr:e redeD nm
dankbaar te Zijll voor Clement. tonu:, dat bet
mii van Iood-yergift eD inlilleDJIIIgenu. MijD
geval y.. al. yola't :-Zee jaren geledeD, toen ik
te Dry Creek SIlM!I~ Werken werkte, ...erd ik
"geloOO" .ooala -U bet noemea. Dit gebellJ'de
drie maleD. Ik .... ceer ziek, .I! kreetr woeten
eD medicijn van den dokter, _ allea teyer-
pete. MUn VlO." die 1"ui in ClemeDte toDU:
gelooft, ried mti eene proefllemiog te doeD
eu de uiulag w.. bijna ongeloofbaar, want Da
eeD behoorllil. , ..bruik ftD die excellente reme·
die ..... ik zoo se.oad ala poii, eD beb Dog nilet
...eer de uitwerking VaD bet lood oDderYonden.
Weer, toow ik te Manna Bin ..erkie, had ik een
ernfiigea aanTal TaD .inl_ Ik _dde miJ
.._ tot milD vorigen Yl'iend, ClemenUl ton;c,
eD uopaahl bleek <jl de juiete remedie te .ijn.
want ik \'erkreeg opoedig gesondheid, CDof·
aehooll de wllueD&a 111de ... gebaDrie YerlCbei·
den maltn SlDtlI regeerde, ...erd ik niet aange·
tui. Iutu_bt.n o..,m ik elke l(8leIIenbeid te beat
om pruun.w ..... dig TU Cl_entl! toDU: t~ .pte·
keD.

Hondenek, Tarkaatad.

De heer Joseph lolo,
TAND-A.BTS.

HE\'NES HATHEW8 GEBOUWD,
ADDERLEY STR.A.A!J

KAAPS1'AJ).

HETiITREKKE."'i VAN TANDEN
ZONDER PIJlo,,!

GUN CHLOROFORM.

GEEN GA~

Steyn, )I l' d 10
)lyburKi>,G
Go&t, JH .
Tbo ...... A .
Q.w.a, I

De u..eptrou ...., ,
BoIIDT TB('JIl'IOIi
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