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WIJSHEIDHEEFT Bill ElGEIB BBLOOIIIIG.

OM Draperiën van een oud-gevestigde firma
te koopen, alwaar de beste waarde tegen

oen laagst mogelijken prijs verkregen kan wor-
dl'lI, i...ware economie zoowel als groote wijsheid.

DRESMAKER/J VAN HODGE KLASSE,
J)Ulllt'Sdie (,l'1l Mooi Passend Costuum volgens

dt'lI .,t Ijl iwhJCv,'n, bebooron onzen nieuwen Vr8l!-
!I1llker eeu proef te geven.

I)e nieu wste Dres Materialen, het beste Werk
en eene perfecte Passing gewaarborgd. '

MONSTERS VRIJ PER POeT.

MORRISON &: Co., Plein Straat, lupatad.

lransche

BIUFFAULf,
Fabrikant, Potijs.

; . I

R. M. RoS8 & Co., _ AgtIteI,
KAAPSTAD. . I

VEEL b"9.-.No 6,598.1

TENDERS voor het leveren van
goede tweede-hand Zeven-

Leggers Stukvaten, zullen door den
Ondergeteekende ontvangen worden
tot 15 Juni aanstaande.

Tenderaars te melden waar de
vaten te zien zijn, wanneer verkrijg-
baar, en den laagsten prijs.

·VAN D. J. A. v. D. SPUY.

VARKEN S ~ HAM ELS. Paar~ 18 Mei, 1898.

D·E Onderg~de behoorlijk Vervoer Y~ Voorraad aan
gel,a.st door d~n Heer,A. CAZA- Vuur-torens .

LET (Pioneer Frult Growing Co.), .
zal publiek verkoop en te ---
NOOITG ED.A.OHT, TENDERS zullen worden ont.

vangen door den Controleur
Nabij Stellenbosch Statie, en Auditeur,-Generaal, Kaapstad, tot

Op Vrijdag, den 27sten Mti. 1898, op den .middag van Woensdag,
1 Juni, l8!)8, voor het vervoer van
Olie en ander VDorraad naar en van
de hierondergenoemde Vuur Torens,
gedurendfl het jaar eindigende 30
Juni, l89!), namelijk:-
Van af Simonsstad Spoorweg Sta-

tie naar den Vuur-toren te Cape
Point.

Van af Sir Lowry' s Pass Statie naar I
den Vuur-toren te Point Danger. \

Van af Sil' Lowry'a Pass Statie naar II.
den Vuur-toren te Cape
L'Agillhus.
Tenderaars worden verzocht hun

prijs tegen per 100 Ibs. to noemen,
-minimum vracht 4,OUO Ibs.

Kontrakt-vorms kunnen wor-
den g-ezien aan de kantoren van den
Resident Magistraat to Simonsstad
en Civiele Commissarissen te Cale-
don en Bredasdorp.

Tender-vonrus en andere bij-
zonderheden kunnen op aanzoek
worden verkregen bij het Departe-
ment voor Publieke rwerken, Cale-
don Plein, Kaapstad, gedurende do
gewone Kantoor-uren.

De laagste of eenige Tender niet
Doodwendig te worden aangenomen.

W. WESTHOVEN,
pro. Hoofd-Inspekteur van

.' Pllbli<>ke Werken.
DeparterUl'nt VOOI' Publieko 'lYerken,

Kaapstad, 1(J Mei, 18!)!j.

DOODBERICHTEN.

()\LI\LH[)E~ te Matjesfonte~n, Mal-
_ 111 .. ,tJllr~·, op den I:Hen Mei. In den

(':: 1··r,["11I van 77 jaren. 1 maand. on 14
,),';"11, «uz« geliefd" Moeder HEATRlX
!1i.'I'I:I'\.~ J()HDA.~~, geboren Van der
\\',.,:~ l. li ,/.t' Il.

I .: n.uun der Gezamenlijko Kinderen.

Jl .: ,·;tl<u:eiu, Malmesbury,

STELLMBOStJH.

P"ublieke' Verkooping
,\ A's Bl~verwanteD en Vrienden
_r\. w. 'rut hiermede bekend gemaakt
rl " !Jd .len Heer behaagd heeft van mijne
I; I" \le': te netnen op Donderdag den
J: 1"11 \I,'i, na een smartelijk lijden van
Ir: \I-~"ll, mijn teedergeliefde echtge-
e :. :-TCI'H A!>US ALBERTUS VA~ DEN
!lof:1 En, in J ..n ouderdom van au jaren
, '::.LIlJ,letl en Iii dagen. na een gelukkige
::·'erl'III!t'ni. van meer dan 8 jaren.

n.. ': rJ,'kll,le met :\ kleine kinderen om
G ,tllt,'lsleibaar verlies te betrenren.

['..I .'Il" w-nsch ik mijn hartelijken dauk
: r"\'':':l1 nau lit' vele vrienden uil' mij

c» . i ,'tl W 1':Jgescnan hebb c n, en aan al de
d, ,,·t';-"'. "-

!,. I' 1,1.,,1[,. i,_ I~di!< in ons hn is we nooit
ti, ;,., h,IU ,t..u:gO\·u:u wordeu.

"':"ll licht is uitons hn isgezl n gegaan,
Lu -i.-m uie wij beminden, id thans

st il"
De hl,JrwfJe Wpduwp,

A~~IE C, V.U !JE:'; HEEVER,
gt<!.lOren Marais.

r: .r- :I"ll:elll, 1'.0. l Iout krual Station,
I' \["i, l/tl~.

OM 10.30 V.M"
75 Spekvette Varkens, geschikt voor

den slachter.
300 Vette Hamels, 1 Paar Kar-

paarden.
Wie een groot en vet varken wil

hebben moet zeker komen.

P ADL D. CLeVER, Afslager.

STELLENBOSCH.
Rondgaande Onderwijzer

l>E:-'-OODIG D TE

C0e~~elrgen, wIJk Vechtiop, Heilbron.
BEJJANGRI.JKE

Publieke Verkooping
A_1'I'LlI 'ATIE::-3 voor bo vcnjre-
... Il\wmdl' bet.rekk in c vergezeld
'\TI :., Ilij de 'Vet vereiselite ge-
t',!..:" !'I':ft"D vuu bekwaamheid,
n .c:." ,I g"'l ra;!, van de hatste School-
l"lI::::::"Il' CDPredikant waar Appli-
c..»: wcrk zaarn was, en van lid-
ma.i: ,elta I' eener Proteetanteche
KI'r~, lullen door den Ouderge-
'>I.'KL:h:'j logewacht worden tot op
1~ ,I, i 111 l', k.
\rt r~zaamheden te lwglflOen zoo

~>'l,,j:g mogelijk,
:"':tlafl'; .1':130 per jaar en de

~lJ(1I11l..;I·l,len,
H:!IIJkArelskost~m, gf'~taafd door

kWita:,lll':i, zullen vergoed worden.
\' U.-De g£'slaagde Applicant

mod lidi voorzien van een onder-
wijzers :2de k lU5 spoorweg-certifi-
caa~ l'!U : '-'gen halfprijs te reizen.

1', J, G. THERON,
:').'c, ::-3chool-colI1missie.

8;11', IV uo,chspruit,
f' I';. Fraokfort, ï Mei. 1898.

J uwe) ierswuren, Iloro-
logies, Il uisk lok ken,
Keteus.Spiegels, Schil-

derijen, euz , enz.

DE Ondergeteekenden zullen pub-
liek voor hun kantoor op

VRIJDAG, 27 MEI, 7898,
de volgende Artikelen verkoopen,

te weten:
1 Lot Fijno Gouden en Zilveren

Horologie8 (Darnet> en Boeren),
Gouden en Zilveren Ketens, Dia-
mant t)pelden en Oorringen. Borst-
spelden, Lockets, Diamant Ringen,
2,,) Huisklokken, enz., enz.

Eindelijk eene groote hoevefllheid
Spiegels en eene menigte prachtige
Schilderijen.

Verlies Jc gelegenheid niet en
woon de verkoop ing bij daar al de
artikelen verkocht moeten worden.
Yerkooplng te begtnaen precies om 11 unr.GeIl Jlwd Onderwijzer

BENOODIGD, P.• T. BOSMA..~ & Zoon. Afslagers •
Voor de gesubsidieerde school Stellenbosch, Mei 1898.
te Goedgevonden dlst. Pot·

chefstroom. Z A.R.

S,\L.AHI~, de inkom8ten der
:,choo], gewaarborgd op min-

Ett'n, £ 1·) pt'r maand, met vrije
WI_~nlng 0

.\:tt,i.('~;til'1'i wllen doOr Jen on-
dfr;,'t~'t:kende incrcwacht worden,.. 0

;'Jl dl':1 l.·)uen Juni.
:\ lJ!,! I('ankn moeten in hezit zijn

'l.'I IT lde kla:-,~eUnderwljzerM acte
LUC, of U.V,S., of K.K. Geen
a..ln"·lli:lll~9 examen af te l~ggen.

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

VARKENS! VARKENS I
85 EERS'fE KLAS VETTE

VARKENS zullen verkocht
worden op
~ oensdag, 25 Mei aans~

OM 11 UGR V.M.
C'it d£' Kraal van dl' Wed. Y\:-!
AARD~; Paarl,. voor rekening van

B. J. VAN NIEKERK.

Fa!He, Van Eyk & Co',
~ fs/a2"ers.

1'I)~ cl 1" (, .. lroutn t

.\ l'nl :', 1~'J.,.

VIER

OKEHUWDE ONDERWIJZERS
BENOODIGD

Voor Buitenscholen in het
Distrikt Potchefstroom.

---- Paarl, 17 Mei. 1898.
~.\1.;\ltl:', de inkomsten der
•.. :('I1nul (TlIl't lIlIllder dan ,£ 15

.. :'), ,;"('\

"'I' :t '; \"111 ]:.]lIla:lhcllap cener
. il .• ".',:,t.,·',I' Klrk, ('II goed zede-

.; .:' !':I';, al~mede getllig~chriftcn
. .: Iw,:I'.<\amht:ld, te worden inge-

: '.'" ,r d"n E"lcn J uni van dit

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
TU,DE R VOOR KA S!OO/? OLIE

kl".

TENDERt) worden hiermede ge-
vraagd voor het v0C!rzlen VID

~O,OOO Imperiale Gallons Kastoor
Olie. ,

'fender-vorms, kontrakt~-condl-
tiën en alle andere bijzonderheden
kunnen worden Yerkrl'gen aan de
kantoron van de ::-poot"l\"e~Maga-
zijnen te Kaapstad, Port Elizabetb,
en Oost London, en van den Onder-
n'deckende,
n \. rnegAlde Tenders, gericht aan
den Contr'oleur ell Auditeur.Gene-
raaI, Kaapstad, en buitenop ge-
mrrkt " Tender voor Kastoor
Olit'," zullen worden ontvangen tot
op den middag van Donderdag, 14
JIlIi, lbVM, ,

De laa~ste of eenigo 'fender DIet
noodwendig te wonlen aangenomen .

N. SJ~CLAIH,
Hoofd Spoorweg Magazijn-meest,er.

Kantoor van den
Hoofd Spoorweg Magazijn-meester

Kaapstad, 8 Moi, 1898 •

:1 "'·l.i'! te' llq~inneTl -1- Juli.
\(.>"." u'Tl certifikaat van het

111" I.: "t' f1wh-rwijzer:; Z.A,R.,
1.\ '( ~ l': h: l\:, c\aTIll'lI, wordt ver-
,~. C;I'!J aan\"\l11ing:;-examen
\ ", -' .

\1. 1.. \"1('1\, \',D)L
'. "'IJI:I, ....!'ril ~::!, I~~)M.

}
'! \ .\' ·:,t 'TI' voor dl' EerstA.'-

-<I I. ~

~ " I' li,ll,'kt' ~ch()ol te Hiell-
1< " :-: dar:~ .t: 1,')1l W prk
", :'Lr. "laardcTl V l'n \" 1. Te

_ "', 'l '1" d" ~lull vakantie. Doe
,', 111l cia'n ondergeteckende

1 ," ",.:1 l')\len Juni.

P. A. C. RliTH,
Secretaria.

I. De Woonplaats schoon gelegen onder fanie Eikeboomen, be- Plein en SpiDStrate.,
vattende een grdot luc~tig ~ oouhuis, voor~en van ane gemakken,
met S~, WagenhUls, WlJn-kelder, enz.; 18 beplant ,met eeu groot
aantal Wijn-stokten en Vrucht-boomen, is goed voorzIen van Water
en omtrent 86 morgen groot.
Zeker Stuk Grond (gemerkt No. lop Plan) circa ~4 morgen
groot, waarop ook een Kalk-branderij met goed succes wordt gedre-
ven, eir-eene jaarlijksohe huur opbrengende van £150.

III. Zeker Sluk Grond (gemerkt No. 2 op Plan) circa 79 mor~en
groot, zeer geschikt voor een Melkerij.

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

V. Lol No. 4 liggende om en grenzende aan het Station, circa i5, ;.

morgen groot. t'"
VI. Lot No. 5, circa" mprgen groot, is beplant met wijnstokken sn

een denne-bosch, heeft ook een Verseh-wator bron.
VII. Lot No. 6 circa 22 morgen, beplant met denneboomen, en zeer

gt>schikt vo~r zaaiilanden, enz.
VIII. Lot No. 7, circa 6 morgen groot, grenzende aan No, 6.
IX. Lot No. 10 circa 26 morgen groot, met een Cottage, waardoor ook

een tak van'ue Loerone Rivier vloeit. Modewaren, Modewaren, en al de
X. Lollen tt en t 2, circa 41 en 27 morgen groot, elk, met Cottages, laatste ParijscheNieuwigheden.

waardoor ook ever, als No. 10 een tak van de Lourens Rivier door I Opgemaakte Hoedjes, van
vloeit. 6s. Ud. tot 458.

XI. 37 Groote Erven 100 x 3,')0 ft. gi'enzen~fl aan den weg leidende Dress Materiaal in al de nieuwste
naar de ::;omerset West Statie. Doze erven ziJ·n allen zeer k08tbaar 1 3d A - I'ldkleuren, s. . tot_. . per
wegens derzelver ligging. yard. Nienw Geruit, Zijde en

XII. Eindelijk-Kostbare Losse Goederen, bestaande uit:- Wol Mengselen-Repps & Co.,
7 Extra Stukv,te~. 9 do. Kuipen, 1 prachtige Brandewijns Ketel Is. &l. tot 6s. 6d. per yard.

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

KA.~PS'l'AD" DINSUA.G,r 2" MEI, 1898.

SOMERSET WEST.
Een Diamant-lijn in de larkt.

.i!f

VerkoopingBelangrijke' ,en
I. ~ ~.~ 'I,;....l.~. (.: ~.':: -L~._,~~~~

Uitgebreide
.. VAN.

11 BUITENGEWONE WAARDEVOLLE FlAATSEN
BN

87 GROOTB BRYBN~

DE ll~~n gebroeders BJLlDA.op het punt sijnde Somerset Weet te
verlaten. hebben besloten hun Prachtig Eigendom gelegen

in de Environs van Somerset West aan de .. Main Road," en bekend ala
de "Oude Pastorie:' te verdeelen in verscheidene Kleine Plaatsen en
Erven, en hebben gevolgelijk de Ondergeteekenden gelast dezelve
publiek ta verkoopen op de plaats zelve, op

Donderdag, den 26sten dezer (Mei, IS9S).

1 Extra Bicycle, enz" enz.

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.

KEN NISG EVIN G.

MEN verzoekt dat ~le eischen
tegen het Departement voor

Publieke Werken niet later dan den
15den Juni ter vereffoning zullen I
worden ingezonden,

C. W. '1'. DUMINY,
pro Hoofd Inspekteur.

Publieke Werken Kantoor,
Caledon Plein, Kaapstad,

17 Mei, 1898.

1'. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers.
StellenboscL, Mei, 18!)~.

N,B.-Alle informatie en plannen van het eigendom kunnen bij de
Ondergeteekenden worden bek0men.

AFDEELINGSRAlD CALVINIA. Zuid Afrikaansche Industrieeie en Arts Exhibitie .
Sluiting en Verlegging

van Weg,

-- ---------

-------------------
GRAHAMSSTAD. 1898-9.

Eene tentoonstelling van Manufacturen. Indusfrieen. eft KUftsfen van luid
. Afrika en andere Landen,APPLIKA TIE gemaakt zijnde

door den heer E. NEL van
"Grasberg," Wijk Noord Onder
Bokkeveld, in de Afdeeling van
Calvinia, en door andere Boeren,
Landeigenaars van het Bokkeveld in
de Afdeeling Calvinia No. I, om
zekeren "'lYeg, hieronder als (A)
aangemerkt, áls eene verlegging
van genoemden weg te verklaren:

Geschiedt hiermede Kennisge-
Ving dat de Afdeelin~raad van
Calvinia van voornemen IS aanzoek
bij Zijne Excellentie der Gouver-
neur te doen, in termen van Sectie
No. 152, Akte 40 van 1889, om den
volgenden W€g als gesloten tEl laten
proklameeren:

(A) Do Weg leidende van af
Willem" Rivier naar Grasberg, van
af ·Je zuidelijke zijde van de Gras-
bergs Hivif.r alwaar de nieuwe weg
begint, door het kamp, tot waar de
nieu we weg er in loopt.

En in termen van Sectie 149,
Akte 40 van 1889 de volgendE.' ver-
legging tt:1 laten proklameeren,
namelijk:

(B) De Weg leidenue van WIl·
lemsrivier naar Grasberg, van af ce
zuideiijke zijde 'Van dl' ltrR8berg:8
Rivier waar de oude weg Ultdraalt
door het kamp loopendl>, voorbij
het kamp aan de ootltelijkc zijde tot
waar het in den ouden weg op de
noordelijke zijde loopt.

Eenige objecties tegen de sluiting
en verlegging van genoemde wegen
moeten in gescbrifte bij den onder-
geteekende worden gelaten binnen
drie maanden van af 1 MEI 1898.

Op last,
N. S, LOUW,

Secretaris.

Zal <lOOI' Zijn Excelhmtio SIR ALFRED MILNER. K.G.C.l\LG., K.C.B" Gouverneur der
Kaap Kolouie ..u I1<trer Majesteits Hoogen CommiBsaris in Zuid Afrika, enz,. enz.
te Grah<tmsstau woru~n geopend op den 15<len DECEMBER, 189S. en open
blij ven tot op ul'n :!lsvm Javuari, 11'199. . . '
firuote en geriefelijke gclxlu,,!,cn; beyalt.mde grooter rUImte voor Artlke}en da~ op l>ent!!

F.xbibitie ooit in Zuid· Afrika gehouden .. lien voor de accommodatIe nn Vertoonlllgeo op 15
~oVE~IBER gereed zijn .•

De (honden, die vele akkers [,eslaan, zullen zeer .choon met Vorsierde TelTlUlllen, Water·
wegen ou Landeliike Bruggen, en Promenaad. nitgeJej!d worden. ,

Zouver de \'erlUllkeliikheQen eli ycrveMlChtngen betrokken zijn, zal elke pogtng worden ge·
maakt om Illgebeele hevrediging te geven, Militaire Muziek·benden, talriike. zij,vIlriooningen,
concert.,n en andere onthillen !nllen gcrangllChikt worden, terwiil luuchet', dine .... en vener-
!!Chingen ~I\n allerlei soorten zullen worden voorzien op de m_te gcriefeljjlté, voldoende, en
economiocbe Wl\!en. .

Prospectus en andere ':orlIlB, volle infortllatie bevattende, kunDen .·van de ondergeteekende
Finnas worden verkregen, dIe daartoe behoorluk aIBonh-ang. en ..erwndmll"'agenten zIJnaangesteld
it'worden :- William Sav8(e & tWn., Port Elizabeth, Kiogwilliamatowo, 008l Londen ,en Klm'
berley: Geo, Will & Co" Port Elizabeth; (;, H, Hatland, Smith .• traat, Durban. J, Moffat, P,K.
Bu! :.!&36,Joh:mnesborg : J, p, Hetls, Pretoria: B. n. Atwell, Graham ... tad,

Volle hijzonderheden verkrijgbaar bij den Secretaris.
J, S, WILCO):, \·oon. vali den Z.A, Indn.tri""le en Kuost Exbib. Uitvoerenden Raad, 1898'

HEO, B. WEDDERBGRlS", Secret"ri •.
Et'n Sl'"cinal Comite i. ""ngt.leld geworden om behoorlijke accommodatie ..e.or

verwachto menigte J,ewcke .. te vvnekeren,
<)e groote

LONDENSCHE EN PARlJSSCHE HOEDJESMAKERIJ OPGEMAAKT EN
ONOPGEMAAKT, lN EINDELOOZE VERSCHEIDPNHElD.

~ij waarborgen o~e Prijzen 25 per cent, lager te zijn dan
die van e8lIig ~irikel i~ de Add~rleystraat.

MOB"'OI\l &; CO, ..
PLEINSTBAAT, KAAPSTAD.A1deelin~raadkant.oor,

OaJvima, 1 Mei 1898.

AtiItA
JN Excellentie de Gou~

en Hooge Commissaris al een .
ée houden ter eere van Harer

HIEBlIEDE wordt ter publieke MaJesteits Verjaardag op DOODAo,
narioht bekend gesteld dat 24 Mei, van 10 v.m. tot kwart 'fOOl'

~ de volgende gewone maande- ~ v.m. Heerea die de Levée bij-
hJkache 'fergadering des Baada er "tonen worden verzocht drie .~ "
in termen 'fan Beetie ó der <>tp. j!s te brengen met hunne natneD IQ
heininp Akte, No. 30 van isës, ~ duidelijk erop tze8oh~nalli
v~ al 'lt.qrden, .. <lat, ZijD __ .. I' __ • .a__
Exoëllentie de Gonyernour ...enooht 'II .. .,., :,,68 ....... UUIlde ingang te worden
.orde dezelve in werIring te breogen het andere aan den atdle-cle-t:.Dlll
in het ...eldko~tlleba~ ~ Koeberg. aanwesig te worden gegeven.Nos. 1 en 2, van Distrikt No. 6,
alsook in het Veldkornetechap van op bevel -.an Zijn Excellentie,
Palen en Rietvlei in het 'Diatrikt J. HANBURY WILLIAVS, ,
No. 5. Luit.-KoI.,

op last, Militaire 8eCretAriI. ;
H. v. D. WESTHUYSEN,

Ageerende Secretaris'
.£deelingsraad Kantoor,

43, St. Georgesstraat,
14 Mei 1898.

KENNISGEVING.

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

~.A..A.lPaTA.D.

MCGIVERN & HENRY
VERTOONEN nu eene groote

verscheidenheid van allerlei
soorten goederen geschikf voor de

Winter-dra.cht.,
Flanelette Onderkleeding, in

Cream, Rozenkleur en Ge-
streept.

Nacht-jurken, Is. lld. tot 98. lld.
Chemises, Is. 4id. tot 49.6d.
Knickers, Is. 4fd. tot 4s. 6d.
Kinderen Slsap-kleederen, )lacht-
jurken en Kniokers, alle grootten.

':(,:'1 ~':
~~

P!!BDM. PAABDM.

50 Eerste-klu GedresseerdePIIrdIL~~
OP

Woensdag.Isten Jnni &IIJl8t;.

ZU~LEN opgemelde Paarden.~~
hek worden verkocht aan .-..
Kl_pDl.uê. • ...... ~

onder de Paarden zijn venohei.·
dene egale paren Kar-paarden Tall'
15 tot 16 hand hoog. Zij zijn TOOr'
Kontant ingekoeht, uit de beste
stoeterijen getrokken, en dus alleZinI
der aandacht waard. Paardenhan-
delaars en anderen zullen zeker niet .
teleurgesteld worden door tesen ..
woordig te zijn op den dag der
verkooping.

x. A. REDELINGHU"Y&
J. S. Marais & Co., Afslag8I'L

Paarl, 20 Mei 1898.

Nieuwe Mantels, Nieuwe Jackets,
Nieuwe Costuums, Departement ,oor Publieke

Eene, eindelooze verscheidenheid
van Zwacte Dresstoften, een-
voudig en fancy, Is. 6d. tot
58. lId. per yard.

Wij venaardigen Snijdersp
maakte Costuums tegen 50s., 57s.
6d., 63fJ.8408. Wij waarborgen eene
perfecte pa.ssing.

Huis Draperien.
Lakenlinnen, gekeperd en ongeke-

perd,54tot 100 duim, v. I0!d.
tot 2s. 6d. per yd.

Klaar~emaakte Lakens voor Enkele
en Dubbele Bedden, alle prijzen.

Witte Turksche Handdoeken, 4-ld.
tot 3s. 6<1. stnk.

Ons waarde .in Flannellen en
Kombaarsen kan niet overtroffen
worden.
Arctic en Dons Quil't.s, nn af I2s.

tid. tot 95s .
Dames B!ollBes, 2s. tot 258.

Zwarhe en Gele Cashmere Kousen-
waar, lDtd, ls., Is. 3d., Is. 6d ,
Is. Ud., 2s. 6d.

Z waTte en Qele Kid Handschoenen,
1s. 9d., Is. lld., 2$. lId..
3s. lld.,~. Ud., 58. 9d .

Ons Winkel ~ lel een besoek laard.

MCGIVERN & HENRY,
HOEK VAN

Plein en Spin Straten,
KAAPSTAD.

Aanlokké\Jjkheden vgE~RWinter. ~
,'. ao

ONS PRACHTIGE VERTOONING VAN Uitmuntende Ruin Paarden.
()mnes Cape~, .Jackets, ~ranteIs, Tea- Gowns,
I\illuerkleeder~nt Dames Costuunls, Tahberts 2 drie-jarige Ezels.
en Sdjdersgenlil,lkte Costuums behooren door
allen gezien tel wOI':!en. OpDonderdag, den 2~8ten dezer,

ZAL, de Ondergetoekendé pub-
liek doen verkoopen te Klap-

muts Station gemeld getal Paarden,
groot, sterk, in goede conditie, en
geschikt voor :dadelijk gebruik,
waaronder egale paren zijn. Al-
len zijD g~rd.

P. N. LATE GAN.
Paarl, 17 Mei. 1898.

1. B. 4e TILIJIU .t Co.. lIilIaUL

Hartz Rivier Brug, Klipdrift.,
Barkly West. . .

TBNDsaa.

V·ERZEGELDE Tenders, duide-
lijk gemerkt" Tenders VOOI'

Hartz Rivier Brng," zullen door dell .
Controleur en Aditeur General.··
Kaaps~ worden ont~ tot op'
den IDlddag van Woensdag, 15 J"mu. .
a.s., voor het oprichten van _
IJzeren en Houten Brug over de,
H~: Rivier te Klipdrift . in de af .. '
dechng Barkly West, waarvoor het
meeste IDAteriaal door de B.eQJ8IEIl'ÏII ..
za!! worden voorzien.

Teekeningen, SpecifikatiëD.
Contrakts-oonditiën kunnen
zoek ten kantore van den nildPilm. ;,;
Inspecteur van Publieke
Kimberley, of bij het IlAnsn-t.nMlt
voor Publieke W
gedurende de gewone
worden gezien.

Tenderaars moeten den
tijd ·vermelden waarin zij
nemen het voor getenderd werk
voltooien, en eIke Tender moet
den gewoDen Vorm worden 'VOOl'Il'&-
dragen, onderteekend door twee beo·
vredig~nde borgan die de behoo: ..
vervulling van liet Kontrakt ...
waarborgen.

De laagste of eenige Tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.

JOS. NEWEY,
JIoofd-Inspecteur van

Publieke W&rbn.
Dept. voor Publieke Werken,

Kaapstad, 20 Mei, 1898.

KENNISGEVING~
Bosch' Boom-lilden en Boom-p1ottD. .

[)E aandacht wordt bel>aald op
de Regeerings Kenrusgeving.

No. 3·14 van 1898, in de Go~
lIu:nt.~Gazdfe van den 13den de.-
en in de twee volgende uitgay.
verschijnende, de tarief prijzen '1'""" .
bliC'.eerende, van Bosch BOOm-18U00.
voor het 1898 jaargetij, ver::
baar bij den Opzichter te Kaal'
('n van Boom-planten van Tokai.
Ceres Weg, Grootvadersbosch, ea
Hanover Plantages,

CHARLES CURREY.
Onder Secretaris voor Landbouw.

..

Departement voor La.1111boIlW,
Kaapstad, 16 Mei 11l~1!.

Een Rapportenr Benoodigd. ,ti

BENOODIGD, een .Jonge Man ..
ltapporteur en Sub-Editeur.

Hij moet degelijkl.' kennis VIIIl
Hollandsch en Bnelschrift (Short.
hand) bezitten, Doe aanzoek: bij.
met opgaaf van ondeM"ÏDdiDll'.
salaris vereiscbt, enz., enz.-BCl18
C&ADOCKi
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Malnle~l;ury Executeurskamer en Voogdij
Brand Assurantie MantsclLippij.

1 ij

1 2

en

21 Mel1811.
• L tl.
o 810
o II •
o 4 1
o ••
o 1 JO
1 I B
010 II
o 111
o II 0
o 8 0
o III 0
o a •
o 9 0
o fi a
o t 1
o J 1
o 0 2f
o 0 2f
o 8 6
o 8 7

KOSTBARE PLAATS TE KOOP. 'rI",1 0
Poeren
Guan.<
Kweepereu
Boter
Eie"",
VarKeDI
Hoendlll'l
Le_
Ulea
o\Ardappelen
Benden
Kalkoenen
GaD..". _

Patatu
Tomatoea
Kool
Pompoenen
Zu u'lemoenen
~aart...,.

o I a
" 0 IIo 0 a
o J •
o 0 II
o 15 .s
o 7 Il
o 1 3
o I 10
o 1 8
o 9 I
o 1 II
o ••
o li 10
o 3 0
o 1 0
o 0 Il-
o 0 It-
o I •
o 3 4

DE Ondergeteekende, als Executeur Testamentmr ID den Boedel van
WIjlen de Weduwe B H JORDAAN, zal publiek doen verkoopen,

OP WOENSDAG DEN Beten JUNI AANST.,,
Ten 10 ure dE'S Voormiddags, op de Plaats

66l..\l1a,'ti~es£oma. 'tiei:.1,"
IH WEl I,EI~E~DE I I \. \T~

MATJESrONTEIN, N IXI7W!: lU.IlItT

o I 8
o S 0
o 4 0
c 1 4
o 11 4
o I u
1 J it
o 1 9
o 8 10
o 6 0
o 0 3
o 0 :I
o 0 II

rour .KLIZAllETH

o 5 7
o t 0
o 0 e
o 8 6
o li U
o I 10
I 6 0
o • 6
OilS
o 0 0
o 0 8t
o 0 ~I
o 0 6i

Peeren
Lemoenen
Zuurlemoenen
AppeltJll
AardA~pelcn
Boter
EIeren
Hoenders
Uien
Patul.ali
Bloemkool
Kool
Pompeenen

(, I: LEGEN I~ nET' EI DKOR'\ El se H \.P

Voor Richoeks Kasteel, Atdeelinz ~Ialnlesbury.
G noor )li t MURt 1::'1 3l) RUI D};~

Dit Elgelldom IS gdegen ID het beste godeelte van
Malme::j})lll i, l nl' he roe md als l en voornanie Zaal plaats
voor rekening van gerndden Boedel -

hl t Distrikt
Verder ook

1 Kap Kar, en het gewone assortiment Huisraad, ( v Cl" 'U hfJOren1I ... cI, Lnubur.t CD )

19 M", 1898En wat nog verder zal aangeboden worden
G W KOTZE,

Secrdarus Executeur Testamentair.
VOGKt:iTRUf8\ ESRKN - De nmrkt 111onvernn

der 1 yt IJ Leecst igeu ouzo kWvtcw rgcn Tau luUt.
wet k

WUnotceren -IJ. W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagars. ,.d. .Ld
7 10 0 - 10 0 0
5 lO 0 ti 10 0
4 10 0 5 0 0
S 0 0 3 10 0
i 0 0 2 10 0
4 10 0 5 10 0
315 0 tOO
2 I ~ 0 S lO 0
1 10 G i 10 0
Ó U I) Ó 10 ij

4 IJ 0 ~ 10 0
10 0 a 10 0

lOU I 0 0
040 080
lOU lUO
3 10 0 • 6 0
I 10 0 2 10 0
o 10 ij 1 0 0
040 080
I 0 0 1 10 0
~I)O SOO
I 0 0 I lO 0
o 2 6 e 15 0
240 280
I 18 0 2 0 0

o I 5 0
6 I r, 0

w.tl<l en WI)tJ.. lanc]'

\VItte .uperienr primA
, ~rHlla

Iterste w.tte
Tweede
Dcr""
Will)"" superieur

goed wt ge .. oon
tw ~de
I ri,

Byocl<.l[~"CY)
Zwarte b(l(.,"li \.ot .UIlel I.. ~~

mldkilll
kort

Zwarte IntM cur !tOlt
,i""

VILle.go..i tot Buper I"n~
med um

, kort

Malm.::sbul \, ~l Mei 189b
. _e",

DOODBERICHTEN

\_
\:\ H'Oéfh"rwalltell ttl "\'leudtn

[ WOl tt dooI dl lt IJ lt kt'nd ~t maakt
J"I \lI dell I tln ~r,I I~'~ o\er" Jt'n I~,
1lI')1I tit rhlll llt(~t lit ot ltl l(Jr klndcr! II
~, II, I I \, I I d iJ~cr CARL 1IiOMAi:l
I\I-:H"'i~ IU JeuolIl,r,lolli van bijna li;>
Ilr~Il D' lene geuoegdlJk6 echtvereenlg
Ing 'all I) J lren

\ \ cd 11 \\ e W Jl, I I.}::S S
'nrCr\Qur
.1 'II

; ..... Ion .. (J' ngc ,o~u.)
81 al en h.l\~jf
chicks

OP tlt:\ V t rkoo:plDg .an l' lart!toD .:n
EZII~ tt Kllpmut" StatIOn (lP

DONUf I il, 21> ti, z r, zullln mede
verkoch t \lorJlll

8 vCU~ ~lachto~sl'n.
A B de y JIller:> & Co , A.f:m.gers

Paarl, 2 l Mm, 16 16
StAart .. ,t

gekl urd
tOI k.cr
H II

tl \Varrentou op dt'u
Uil ellIe g, lukklge echt

"rblDtelll. \ III I IJWi ,eht t'll tWIntig
• 'IJlIC lt'l JtrlJeUlIll le P~"tg(,lloot,
lrl'll~ GRUBi!II~AR ",bonn

!t, unit III dell uU I, nlolll v In ,-I Jaar 4
ill .all lt Il t il I J ,_ Il m) il "ateuue Illet
) \\ eeLt'u
Iln.ar I ICn \I, (II I' U, h ~I

gc" 1 U

B I
o 3j - 0 SI
o 2. - I) 21
I 2 I 2j
o 3 0 4
OIO - 0 0

a - 0 0
5 - 0 0
Sf - 0 4
It - 0 (
6. - 0 6.
6 - 0 61
2t - 0 0
3t - 0 •
6t - 0 7
3 0 4

MALMESBURY EXECUTEURSKAMER EN VOOGDIJ EN
BRAND ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ

In dell III,oIHTlt(n lluetld
WIJltIl 1'\1 i ,j 11\\'\>' I 1

, III

1 i lJ

DE Ondel gl tt l kendl n I li lit 11 I Ih-
liek duc 11 \, ko pt Il I iJ ge-

legenhlid dt t V( I kOOJlili Y \ III de
I tB" M t t I ()\ 11.1 rDE~ Ol' dfll 21-tl1n uezer,

paal a Je" I)r t ifI II J III Jn I len,tllJ~tde echt,:' noote
Woen~dl!! dfnt:.sltu Jlilll '1'''( \[\I\lllj) \llln~'(~l 1,uI\) III
tar pla..'1t'l \lAI.JL::-iIU'ifr,l'i !tu IIILlIIIl\ll_'Jlrelldlellltrturd

Malmesbuf\ ,Jc \ L)JJllld~ lwlJQOI t'ndt
tot gemt! lUl BOld81

L.leUtl. H H

I I'.lardell, ) )
U\lIku'

I,OPI lPI IJ':~I' t I, I I)'

1 \\.I..:ll I h q hl, 1 ()I
Kar, 1 \\ Il 1 J( I, I 'i I 1 \ \ '';-c [I

Twgen, ~ I lIt \, htu I I gcn, J
span p'Ol" IIIJ';l1l, 2 pIn Z II iOgl b \
en KettlO';~, _ DlIlJbl it'-voor l'lul. ,.(ell,
ll:nkel-voo ]'1 Jl,.{, ,Z~h~ell,l Jut
Gereed~chap, 1 KIUI\\.I,.{Lll, I)l) mud
Haver, 7 llllid KOOID, en HUbl aad

F. WEIW..\[ L LLEH, I 'I
G W KO 1ZE, J- r u"tce"

Malmesbul ), 21 ~I I, 18\:1S
J W Moorrees Jr & Ca Af;,lagers

(I l :-. ( OL"
" I

KIJL~

WEGGELOOPEN.
I
I V.A.~ llllJllU jJla,at" l' drnll.:tvlcl,

ilr(:ldl 1\i vwr, !Cull dIk londe
blauw schimmel Merrie Ezel, ;J jaren
oud, eeD!gSZID~ kort van ooren.
IhLllll -':chutrneestcrs of anderen
biJ II Il l ot'lllde Ezel mocht komen
aanlo0l'en, 'lorden vrlt)nddlJk ver-
zocht aan dtn Onderguteckendo
kenD!" te gev!Cn

cl' ~ rn R 1 ... maan gr&llvcll vette
GOt.,ltot .u,..,r
Hort tol ru i lf lm ~IWH'('11 vette
~ x tru ~HqK:r 1J III ~a,I ka V'J "icttr!

Uodt I

Kort UIt nl 1u,im
Zware slechte vel t(
Ruwe en ~t klt.:ur I \'etl~
Extra ~ UItenl ...",,,, 1!Hl~U'RllW
Supeneure
Goed
Slechte en met onkrn
Op het IAn 1gew ..."",ucn irOoJg

t'lccht
So we en gekleur le gc \ "-"'-'lCht!n
"W&l'te ruwe gcw ,"~IWK

Witte krulSTaa gC\\ ~I en
IVtte mwe

Per tb
• rt • d
o 6 0 6t
o 41 0 5t
otto 4i
o 5t 0 lo

o ~1 0 ó1
OttO 41
o at 0 3f
o 0 03t
I II I 2t
I 0 1 0
011 Ollt
o 9 0 II
o 8f 0 9t
o 7 0 st
O' 0 6
o 8t 0'
o 7t 0 8
o fi 0 6

[--I V 1.L-:L. l • .1.U •

210 Extra Vette Hamels,
20 Vette Varkens,

Tegen Zl'cr Hdl\Jkt 1'lijZOll te \l'l
krJj"':lll II] dell IIt:cr

D A VILJOEN.

BlelJe l(J\llr ~tatlC

.A, C. VAN DEU llIJL,
SIR LOWI.) '::-i PAS:::),

Somerset 'West·
Gecertificeerde Onderwijzeres

I GEVRAAGD, aan len GeSubióH-
I Jil" I de D\)I p~Rchool te HlI~tcn-
!tUI g, ZAR tegen half Juh
\ l rLi~clIten zIJn grondlgl: kennis
\ III dt Hollandse he Taal en Hand
wel keIl, grondige kennIs van l'cn
of meul Illodt rnt talen l'Tl Zang-
kllnst z ti lllle Ililh I ehng zIJn _ "
\pplH IIllt li I\ordln \t I,ocht C('rtl-
hClt{n \ 1'1 blk\la Irn!.l:Hl, goed z(de-
lIJk gedlaJ, en lJJma.at::>chup \an
(eDt I'rotl',t:1ntscht KIk bIJ tl'
zendl: n

Sal,LrI~ .£ t.2 ) ( n tl ,'il rlungd vlIJe
ll'~:scn tot \'C dere oplt IdlDg

ApplIcatie"; ID tu zl'ndl:n vóór 20
J1~Nlek a,m den ~l C~l taliS ,il r
S( !roolcolllnws"Ie

KI'lIlEU! E'\:

TE KOOP.

BIJ den !toer' t I' ItEl1 EF,
na l't het l'a.arbclte Stad"hlils,

rt
(I Il
o 16
o 121
o lit
o 10i
o 13
o 12
o 10
o 8
o 6

TIEN DUIZEND
Blaa li" goIn 1300Inpjes

IN BLlKKE\ (JE"L\~T

• d
u 16
ou
o 12
o II

Kurt 0 10
Ru,er lan, bl" lO' >:CS'''I (0 \ ,,) 0 Ill'
La.ng blauw Ol C'8Urt 0 11 _
Kor'" bi£uwe Iickamde ongel. 0 9t-
TwCMicn 0 7 _
Lokken 0 jf_

EII(E:\llUU~IEN
UERKRIJGBAAR hiJ de onda·
, geteekcnd'll, lenige tluvelltl·n

jonge Elkl:nboolllUll, kg-en bdllJklll
prtJs, hetzIJ th'l'" lf.; IJ I tld ct gl-
leverd biJ Ol ::,t lliO

Alsook ,0,1 il II ) ~ Lti ';l Jl III le
Baksteenen

(JEBIWriHll:-,IU<,llr:r,
:\QOldLll'llll

Jamo. Lau:rcn &: Co
F. L POS1 HUMLS MEIJES
D PO:"dMA, \oorzltter

20 Me. 1898
Zemelen per t"k 1(lO II'" 6. od tot Ge Gd

per W 163 Il.. 1-48 od tot
SUlkerOOonen per ""le 203 Iba 40S Od

',Qt 4)s Od Boonen K&1l'er ~~. od tot 30a od
Kol (Kolonl""l) p"r b&al, 30() I"" 10.. od
I". 0<1 Kaf (Koloniaal) weneur 58 od tot
n,Od Kaf(OVS)'l.Od totl:.!.Od Voer,
pl'r J)t) I ,. 6, hd tot 7. ocl KsJferkoorn, per
tak 15. od tot 20. Od &ert:nmeeII on8'ell1!t
3)0 Gd tot 32~ 6d Jloel"8nmeel, gelUft 35s od
t t 38. Od Meel I 18 od tot :.!oe od, Gele
Mu'hee per salt: llis Od tot I~ od Gemengt'e
M,ehee per zak, 15s Gd tot 17. od, Wit tCl

MI~h.... per zak, J6s r,d tot 17s 6d Wltr..
&ltehem~l, 203 Ibs, 18. 6d tot 19a iJ Oele
ihebémll"el 203 Iba 188Od tot 19. od Ua.~r
KaaptiCh per .ale, l50 !bl, l3s Gd tol 14. 6d
lJ len, per saIr:, 1:.10Ibs, 6. od tot 130 od Aard
~ppel~o pH"1c 1631bo. 7. od tot 16. od Taba.
pr,IO.3d. ""41 I.h,kr",rl"(,nf
neur) o. Id lot IJ. _ti K•• ru per lak :!' I
I.. I. (Id tot ~I. od Uoter per lb. ("erscl I
I. ~ t l I. Id Boter (t .. eed. ~ahtett)
I. I~l tot I. 3J Llurtn I'er dO"IID, 2. od t",
2, l><i Eeoden, per .~uk 20 9d tot 3e 3J
lJ oonder.. per .tnk, I. 6d tot :II od , lt&IIr:oenen,
per .tuk 511od tot 123Od, Ham eD Spek. per Ib,
0. Gd loot OSIOd Zou t, per air, !jo t;,f tot 6to ().I ,
Okkernoten per Ib 3d to~ lid, t •.,n, "'1;.ijI Por
liken Gd tot Bd KaiIr: per salt:, 6.. vd wt 50 SJ

8UCBTVU -<>-n, (roede), pnma, £8 li.
tot £ Il 0., 0-, 600 10., £7 0. tot £9 OS,
Koelen, 400 n., OU0. ~* £6 A., KaJ ..... ,
.0. od tot 601 od , Varlrua, 100 Iba, 561 od tilt
~ od, Laaun_, ao liII, U, od ~t 121Od,
BamOJa, lBa od M1 all od I KupIáII.

ROYAL
~AK-

POEDER,
.a..aaoLUUT ZUIVER_

De eeDige Bak-poeder d16 lllet dOOI
wl'eragesteldheld aangedaan wordt
BlIJft T6l'BCh en van volle krach I

tot men haar gebruikt.
De ware Royal Bak-poeder wordt

vernardigd door

Royal Baking Powder Co.,
NEW YOmt. tT.B..A..

De flolal 18 de ~ste BaL-poeder
d18 lJa~ IS WerkellJke proef-
lemingc toonen dat %'J een-derde
1'etdM pat dan eexug ander

m,-bel.YING

EEN Ildcl I I 'f Illl dil .., III ti
hullIl gl\ Il til Z 11 \lord,,!!

overtrcdmg pl( gllld( l Il dl plaatst.:n I
P.lardenberg, Gou \! rnllllllllts (, rond
annex Pa.1I d, nb, rg Hl I I lit III

en 'romml~,krltl !,{lllgln II Itt't

Veldkornebll ap l Jll nkr Id, \ld, l

ling Cal!Cdo'1, lilt t I Lt oogmerk
Wild te Jal!ell, IILJut lt: Il tl...hn of
om eeruge amiel e redl n, zal zonder
aanZlen des Pt rSOODt; \ algen::> W ~t

'Yervolgd worden
Dr:;\IIl V I)RE <.\: KRICE,

1'r (JC I I n Eigenaar,

~ \ lLLIERS.

I ,y

verklaard, dat
alplbeene elekile draaien

om de vraag' RROD!l8 ot aatl·RSODJ!lS'
18 het DU den iijd,om mgrUpendeCOD8tltu-
tioneele veranderlDgen te b8llpreken? Wij
'V1"'agendit ID allen ernst aan die heerendie
Z81JgeD 'ik zal voor de tweede leZing stem-
men, omdat ik "I beg.nael voor rediBtri-
buMe ben." Neen, laten wij deze conetlAl-
tioneele verállderingeD niet iD tijdeD Tall
vervoerlD& ell IKlhterdocht doordrijven!
Wij lItaan Toor een algemeene elektie,
IOmmip leden denken meer 8IU1't behou-
den van hUD zetels In het parlement dan
gewoonliJk, en dit is een reden te meer
waarom wij erop aandringen, de bill thans
Uit te gooien.

Op één ander punt wenschen W!J nog
te wIJzen De Cape Times tracht de leden
bang te maken met eene ontbinding van
't parlement, Indien de regeering 10 de
minderheid wordt gezet, of indien dil' re-
dlstrlbutlebill wordt UItgeworpen Maar
dit dreigement heeft ook UIet veel waarde,
want het parlement kan met ontbonden
worden, voordat een deel van de hegroo-
ting althans IS gestemd Het financweie
Jaar eindigt op .10 J uI11 men moet volgens
de constttutie in dagen tIJd geven tus
schen de proclamatie bepalende dat een
nieuwe verkieaing zal plaats vinden en
de nominatie In het maglstraatahof, en
dan neemt het zoowat 10 dagen. voordat
alles In gereedheid IS voor den stemdag,
dan zal het nog minstens 14 dagen duren
voordat III de stemmen geteld zullen zijn,
zoodat het minstens twee maanden zal
duren, voordat een Dleuw parlement ge
kozen zal zijn. (~e8teld nu het pIlrIement
zou In 't begm van JunI door de
tegenwoordige regtlonug ontbonden wor-
den, voorJat een deel dl'r begrO0-
tlOg gepasseerd IS Het nwu we parle-
ment zal dau nr.et kunnen vergaderen voor
In Augll6tull, terwJJI hflt fmancI(ele jaar
op 30 J UDI 8ltllt ~o admul1stratle van
het geheele lanJ zal UUS mlDst~n8 2 maaa-
uen llllg moeten ,oorlgaa~, zonder d lt
.Itgaven lllt '~ lands ka; ervoor door 't
parlement geautoJ loperd zullen zIJn Dit
zou zulk tOil grove Verbi ekmg V,IO alle
cons'ltutlOneele beglD"elen V,ID parlemen-
taire regoering zIJn, dat wIJ het DIet kUII-
nt'1l geloo,en dat zelfM Blr (,ORIJO'l er toe
zal overgaan Eu IndIen hIJ er toe bQ-
shllt,dan z LIHlr AL~ RED MIl :'<iER,de te
go Ilvernell r, hArn t'n zijne m.etle lllinisters
wel aan hun pil< Itt weten te herlDueren ..
WIJ worden van t J I tot liJd op /,!, heel on
conRtltlltlOneele wIJ ZA ~eregeerLI, maar
I[Jdlllll de admID18!1 .tlC van het llOd moet
gedreveu worden, zonder <I lt ht't parle
ment de uitgaven UIt 's lanu~ kas gE'auto
Iiseeru heeft, dan behoeven WIJ ook goen
klncht pIriement meer te Itebben

Het dreigement 'all een HoegtlJulge
ontblndmg kan dus sl"chts JleneD 0111

kIDderen eu kltlder-dcl! Igen mode bang te
mal,en

lleaeDdiDPO kaf worden alecbta oohaDfell
"oor dad.ljjk ""rkoop

De pru_ aUD0"" bet algemeeD ferm en bet
_out of tie _, suUen blll" en Kieb.,. en
_liemeal IjjD iD pro- r_te~en De UIlvralii
la "fil goed, er ItOIlDfJD oontge ordera 01' bet
noordeD De proe ftIl yoeder en ba.er .. Ire
'terD ell nrlr:oopertlllClhllDell lIlet geuegen "an
d. band te .o~ten U,eD en aardáppeleD SOD
vrg "olop alleeu zeer goede verj(oopt goed
Boermeel oDl'eranderd en la nOi f~ KeJfer
kOOrD .. at gedaeld, men - e",acbt cat dil oopt
leer goed al well8ll Tabak goedkll$p Er ..
"l'1li( naar goede ham en .. r kell&pek "

VEl-U(OOPINGEJ---- \,
PAUL D CLUVKR AFsuoJn

37 Met-Te StIlIlenbQoci!vette n.rkcn. en h.",ds
&Iaook 1 1*&1' Ur""" ....Iea
DIHIPKB8, MOOlU:.It Kr.IOK AFSLAOJo.;RS
28 M~I-Te C&lodon p....ruen UIt ~1~h.tr'''1
4 JUD.-T. Caledon, Jonge pktdcn uu

den VriJ.taat
P J BOSMAN« ZOON AI ~LAGlI£RS

26 Mel- T. I40mentetWeot kostlAre W""RI1&&,"
eD eJ"1'eo met lOUt g\..llt\ldrcu
37 MeJ-Tc tjtdJ...nbof.<:hJu..,,)!erowareD 811schi]

ollll1leD.
" FAURB: VAN KYK & CO, Af8L4bERS
75 MeI-Aan de 1!a...1 utt de k..",,1 fta du wed

Van Aarde velle "'rrene
J w :IWORRJ.:l!;tI Ja.« CO AYSL~Ol')R~
8 Juni-Te MlIlJcsfonlc,n &ld~'ChngM.lmedlJDry

de I I_ta Male8foDt.etnun w..,., """,,,-.icn ru
8 JUDI-Te Matj.. lonteJn atdecliDg M",lmcaburJ'

lev811deh... e eo l""l!oc~1
A. B Dg VILLIKIl8« CO AFSI,AOKR

26 Mei-Te lilal'mut8Olat.e, 8 .ette .I."ht.-,n
J tj "AllAIS "Co AF8LAU.I£RIl

1 Junl~T. Ki£l'lDut85r.at.e, iulll.,,;etlnie k",
paarden

DE ZUII>-AFRIKAAN
VIREINIGD Mn

ONS LAND.

• d

DE regacrw,.: helht zoo veel "aaldf aan
de zoug.maam,b redlslributlebtll, Jat ZIJ
!il*'n "'g ,I. I ., 'sie \\ 11 verh~l n om
dIe 1,,11 to' \\ (I t OIlken Het pn.rle
mllllt \Hr.! \ II) II",lIl1<1dag ~co).lCnd eu
Hl! (,OIWO:'; l,e( lie I!lIl dau[JItJk '00I do
eOI~t,. IHld lcz. I u I Il tWHell" I'llllg zal
op I J um VOUIbt "tt Id \\rH .lt Il De stede
I~k~ l>.IrtlJ I~ zoo u\tlrtul"d van de \oor
deelen van do,,!' bill dat ZIJ alle anJer,
pUllt~ll \\ II lalt 11 rust{)n totdat 7.~ Wut I~
ge"ordell lice! ous wat tie r~geerIDg
voorstelt, en dan kunnen WIJ allet! uoell
\val WIJ verlangen lUet beLrekklllg tot de
herstdllD~ 'au ,Ien heer RHODES In zIJn
vongen zetel, Jan z ti h~t gemakkelijk
genoeg zon de lu\ocrbclailtlngen op te
heffen en een I1CC\JllS In te loeren,dau zal
het llIe! veel t~ lnemen om Ue ,\.flIkaan
ders eerst mut dlel":(1 nentrll, (lil daarna,
ale Uit llid h~l!'t, met, 'I\cll te li lIDgen
zich te pllats"n " • Iel he, J li, ,lt I' k 'pita
hst, nUIl fultlllllZOl ker"

De ed heer I II llOf.llEYR O:';ZE

ALLBRLE.1.

Maar dilll hoort men flulstelen Ik
ben ,oor h"t beginsel del bill 1Il<.Utr Ulet
voor al de IJlJzonderhodl n en J !arum kan
Ik 'oor de tweed!.! I. zmg stemmen'
Tegeu Uit argument zIJn er zeel gewIch.
tige argllrueutl'll 8rglllllelitl n die' zoo
zw tar wegen, (lat ZIJ den lIoullulen kant
hoog 10 Je lucht werpen, eu ZIJ uw om
uo gen()(' [nUll r"den voor du twoede leZln8'
Mtemlllen plaat<len zich dUB onwIllekeurig
onder lie" ,,(lmklng tlat ZIJ 10 de hi\nJen
der Htedel'Jku partij \\ell1~chf Il tl "peleu

lIet terste aiguIllent er te"eu I~, dit de
bIll felteltJk geen redl~tllbtlt ( \oorstell
maar slecht.;; OlD hili' U\\H 1, len III t
pal if ment te brcnge 11 I n de (J '" Illen v. e
zetels worden zuu ,eIJ(wld cl lt de ~teJe
IIJke partij op twee III IIIHlrt Il WIHtl (17)

Z J krijgt II IIIOU\" I ,It II (n Jll lande
hJh Rlechts i en (I) d~ h"8. lande kJes-

wr OlfdeellOgeu \lordeu 1001 ,le nieuwe zoo
\crbrokkeld dat df11111ltlljk, prrtlJ daar

De Stellenbds~hew v-er~dering
De ver!{allerllli{ UIJ Il Z~rdaR te

Stel,enbosch werd gehoudon op UllllOO-
dlglllg van de twee plaatIlelijke leden,
heeft geen onzeker gelulli ge,;:even op dn
groote zaak llle th.1Il1l .tJlel ,lanuacht be
hoort weg te dr-.lgen namelIJk de bIll
'an sir (,ordon om de laudeliJke partij
geheel en al 0\ er lAlgeven lIJ hamlen Jel
lIted·ltJke De verga lerlllg was op dl
punt geheel eenpang en het voorstel var.
den beer I 'anI HOllx gesecondeerd door
den heer P (arllln,; \\ erd met acclamatie
~ang"UOlllel1 md ,ducht,; dil , "t~ruruell III

de mlll(ll rheId, "aal\all de I,"el 1,111
ranrt"L\\'.lt "'u 1I1tmuakte Dl t,,"
plaatsel!J kc leJen dt he 'I ( rt (, J
Knge ell I' de \\'a.tl ht bbeu
huun( llJUlw t(Hi~prlkell 0 k
hJk uoen "I 'Jl,en dat ZIJ l gl 1\ !Cht
der zaak verhtaan (aat <It' redltitllbntHJ
IJlll Joor dail IH Il t kl"'L1 IllHt prot~ktle
en dau kan een .. , J n~ Ill" t het grootste
gemak opgelegd \I"ruen ~I"u !tehoort
het drlevouLilge HUfH'r vall \\ IJIl , koor n-
en schaapboer UU" wo sterk lllo!(cllJk toe
te halen tfgezlen \ ,LO p'llltllell)ke belau-
gen Want neem hlJVool beeld tie posItie
'te t: Itenh.lge De landel!Jke partIJ bre::Jgt
daar th lOt! twee leJ"u 10 het parlement
Het ,ooTStel In de bIll IS om Janseu ville
V,ID de kIesafuet'llOg van (; I .enhage lAl
nemen, alsook liIImanISdorp en.aan elk
uezer pl~at8eu een !td te geven Het ,.,',,_
volg zal zIJn ue lan leltJke partIJ krlJ!{t
daar twee leden bIJ maar Je I est lier
tiJgen woordlge kJe~ tfdee!tus;: wordt dan
gel.lteu In de handen der stedelijke partij,
zoooat dtl twee lanJ"llJke SLOllllllen genelI
trallseerd zuWeu \\ orden dOOl de tWf'O
stede liJko hn d.t heteek, nt till de lande-
IIJktl lJ,lItlJ In het 1'8rl~mPllt b,Pr (\Iee
stemmen l.al verllozen \\aut \I 1.:11 ZIJ thaIIS
twee heeft, zullen d >temmen ZICh na ue
afscheiding nf'ulrallseel ( n r:n m die
klpsafdet hngen waal et'lI L111ellfge"nl'den
wortlt met slecht- t, Il lanuellJk lul, zooals
te "orcester, (reorg(. enz daar \(erllest
de I m,le hj ke p~rt J I rIO stemmen 10 het
parlement I'laatR~lI zoollR Human, lorp
en Jan.llnVlll( zul" Il dus feltehjk \er
hezen In ~teJe 'all vi lunen biJ de .euIst! l-
I utle Wmt waar ZIJ lh lUS tViee stemmen
Ian den kant 'an de IllldellJke partij lllt-
brengen, ua,.r i.al hnn s!~m geheel genen-
trahseerd wordpIl lI1dJen de voorgestelde
verandermg op het wetboek wonlt ge-
plaatst

Deze bIll moet IU haal geheel genomen
worden en Ol"t slechts met het oog op
persoonliJk" bl'laugen De klCzers be
hooren het voorbeeld, an Koeberg, h.aap-
stad en Stellenbosch te volgen, en hunue
\ ertegen", OUIU,gel." I.'nkelen \\ aarvan mIS-
~chlt n door penloonllJ ke conslderahf\s
knnnen gelOflnenceerd wOr!len, dUideliJk
te doen verstaan dat'lJ Je bill van Sll'
Gordon moeten bestrIJ 'en met al hunne
mach!

do( ru,.; rllll~tt n~ lil ~temm(n zal ver
liezen BOl, IlIIIe U 1,llt d .. lJlIl dt meelite
gne\ ell dor be~taaudl v,.rdeellUg van
zetel~ onaangeroel d Het beglO se I \.Jer
hili IS dus eenvonJIg ~gcef al de Illácht
eAns voor altIJu tn de handen der 8~de.
IlJke partU Wilt moet llleu onder deEe
omstandlgbcden u' nken I au JlIlIlllan die
voorgeeft voo! ue bel,mgen dl r landelijke
p Irt1j te waken, m lar dlO t )ch 'o"r de
t\\oede lezmg' IU u~zc Ietll~1l Imt cI,,11
.;aat Il cm mAn?

Z 1 ru .~r ti 1;]
I' lid th I l~ le tIJd om

aandezIJza,kt , • :St I, unlcctlr
die de toestauu" I U\\ kt Uil'; Il ,;(aat zal
erkennen tI.t de tiJ I ervo H tha ns :&00

sl ..c'lt IUO_ "Jk lo In ,lp e~1 ,te pI3ll1S
ZIJn de o;e noeuer.m lI'edM "I "ewouden
genoeg pn hOll llle~1 rust en VIHie '" IJ
thans kuntlI n krlJgeu h ,> heter Jo n uat
de redl:;.r1butleblll unit 11IUg "eeft tot
opgewon 1..llhtHJ • Il st"rken t!'g' nst lO I
spreekt 'lil lo lf lt I,,, 1"IIJke
pmtJ kll' It

Jat al h ,ru " • ,_"t ';~;t \ I \\uIO U lU
le "\l1<lplI Ilpr Ktt dl lIJke I evdkm,:
\1 IHr "'U 10{ e Il ali I r Il It'll I, th-

til 'our j, z, lo ''-Ik ,I CII t

g k I. II 1;1 J lt Il I ~Ollst.tUtiou pI ..
verandellIIgeu van UltlU aard hehooren
kalm en bedaard over"ogen te woruel',
afgezien van persoonlijke en tIJdehJ ke
polItieke Kwesties En was er al OOit cen
tIJd ge\\eest, vi aa Il u hrlt ge.oel op poutlUk
of persoonlijk gehle I, hoo~r hep dan
thans' Heeft sIr J ....MES Sn EWRIGliT
Diet herhaaldeliJk op zUne jonge~
reie door den ZUII1''lVeBtelijkon cir-

De Worcestarsohe elektie
:l1org'en vlOdt de nOmInatIe ID het ma

gistra It.;ltof te Worcester plaats voor den
opengevallen zetel vau den heer Logan
Er zIJn slechts twee kandidaten, namelijk
de heeren I{uIJle en Ohtr, en een stembus
zal stelltg Irenaagcl \\ orden Het IS te
hopen (bl de m tgl't ut de stemd~ zOO

~pl...dl'; mO_l'll)k zal hepalpn want de
I • IL, Rl :;'1( \ I • hp! I Irlempnt 18 reeds
bq,;ollnell " nil H 10 t t den stemdag bt'-
hooltl. n '( , I n;tpllners Vlln den heer
H lbll I' "Pil on:laII 'ewend te
Ilt~ll 011 zqllp" I klCZlOg tI' 'f rzekerev
::S" dl"11 r1fz~ m'lrookrl"vligende
t -kIl h'll<!VlU ltm .,tAlag af en In het
I rielllf lit 18 rle stem, In ,I .. n htlf'r Iiah,e
II ,I) !tg om de belangen d~r ImdellJke be-
Vll!.u.IOg'te komen helpeu beschermt:li

SpaDJe en Amerika.
De oorlog IS nog tot geen l){j~hst;enu

ptt lt gel,olll~n De t"\\oo viJandIge vloteu
zo ken elkaar op of maken Zich zoek De
ArnptlklLanderti die eerst 100 lUid bluflAln
&IJu thans !thl en zplfs bevreesd De blok
kade van Havana lil opgebroken en de
Amonkaanaohe admiraall i!j11 to Kef

West om kolen te ladeo. Te New York
vretl8t men dat de Spa meche schepea die
In de watereO van Nova Beotia gezien zijn
onverwachts op de Amerikaansc1ie ~
knonen toeschieten, ell dit terwUI aan.
dacht van al de A noriknauseh«
op Cu ba gecocseutreerd IH I Il
een menw kabinet gevorm,l dat teil
doel steU den oorlog mor moed voort te
zetten. De kansen van Spanje schijnen
wat verbeterd te &ijn.

TES EMl-De re~e~nnc n.
bet Of) le JtCfI vnn ~nA h .HJ! I Il

over de n"rtz rrvier le Kil ><infl
Bark., Wc...t.

PA-'IlIJE"ZIEKTE -r.eu Que
portoes t dat 6J paan.hn .. , 'u
un de paarden%lCk e IJl bet Vu e
ge:at.>r~eDZIJn

Nu '" ner TI In -De g.broed er , R
Soord ..r Paarl bieden L"<'ruge dUllellc<
eikeaboompjes aan Ook een m", 'Kl'
gebrande bmteenen

BLt:E.GOllBOONPn:s -, our d n I :..J (\

zunde pbnttlid biedt e la e-r f I
n"""t het Slndhu... I aarl I 'I; I
boompJeti In blikken t koop un

TE QCEENSTOWl< UI een 11011. u... h I
blad opg<mcbt onder dell uaem "D J'"
van QIl""utow" \\ IJ behbt:n 110) " " '1 r
plaar .. ntvaugen, doch \ ern emu. "I 0<1
de Afrika.mder belangen zal \ oor taan • ..,
Is A,,, F.IKAwordt tengewlg

wond'"IlL",d en de droozo ~,Ien
.prukken Ol11t...",t don oor!,~ "
... kt t"ll"llwfJOnhg ve- I lIJ .. I i
dronken lo I mogelIJ. ",I tuc ,
roepen

DE lIHB " ~

waan"lbn .. t allen legen C' rt r
aljlle plaat""D P ....rdenberg II I i r'
verOetDent8 grond annex Pi:\.'u"d~1ber l
au ... lrraul allen ID bet veldkurn." IWI
kraal afd Caledon

ZEEl! CoOED-Het llhodc. lJ q I
notitie meer Y'ID ODO nemen Hc....t z
heeft bet een broil m,nier "'aaru i cl
lette ... VaDDIeuws voorstet UD.ullrn )
en de CflJJt T'JII" •• n het ... rvulg a llbO
bloeden legt de R(J",I P ,t

M '''BISON <'t C" P,!; "lk'A
"lIIlf'boret dat ure prll"en 2, P
dan dte 10 de ,"nkcl. 'aD \.d.lc", 'lrc
warme dretlatoff"u ou Bllilderlljltlua 'It •
bert. "n voor alles dat hot vrouwel k "". It
beboeft 'ooruI nu .n de gure WIO'Jf a e

JrIClIF. ...nf: P.N I HfLDII E invaw , J In
wook de kaff,,", dlO R'ralle ballden gckrc,
van dou preeldeut Uit d~1I troIIk lJ""r J.,. I "j n
de .tad h"llen ::\ICII «gt ... 1 dal ue I ar "
ODvcnchll1tg 'Iln Your e{c\a.n (!tiI~!itrH. r;..", ,
achijnOlIl.lw Ktraf dali toch Irellf Il ct ,< u •
gill'" dn.n wel -Ilo",d lost

De heel' A. ~er.
De eerste volksraad der 'f~8vaal heeft

den heer A. FilICher VIl1l ploemfoutem
met 21 Uit de 24 stemmen ills opvolger
van dr Leyds tot staats-eeceetarts geko-
zen, doch de heer Fisehee ~eeft geweI-
gerd de betrekking te aanvaarden Dit
spijt ons van harte hoewel wij het beslult
van den heer Fischer respekteeren. In
de Transvaal ,.S8 de begeerte, volgens de
stemmmg, bijna unaruem dat de heer
Ftscher zou komen, el! wIJ tWIJfelen er
niet aan, dat, indien hl) de betrekking
had aangenomen, hij veel tot stand kon
gebracht hebben Maar ZIJn beslu it Jl! na
rllP beraad genomen en WtJ Willen geloo
ven dat het gpede eruit geboren zal wor
den De redenen waarora de heer
}<'Ischer ~n ~ohoor heeft gegeven aan
deze roepstem ZIJII te Pretoria uatuurhjk
goed bekend, en het 18 wel een vlngerwij-
zmg waarop nauwkeurig acht behoort ge-
geven te worden Moge de volgende
keuze op den rechten man vallen

Parlementse praatjes.
Kaap.tad 23 Mei 1898

Maar hoor dis IUlLkkelik om £1 16 per dag te
nr.ilOn as D men. pr.rlementMlid IS I (, Ulternlld
dag het dIe groen 'P'u, nllt dert.,: mluute lleAlt
eD toen stl\an JUl);Ole...r (Sprik) op en atel
voor dst die huIS U.I verdaag tot WoelUdag
rruddall Die pr.rlement werd VriJdagmIddag ge
opend D.1l d:lg bet hul &Owat n nur lank "eut
eu toen Wall daar Saterdag en Sondag om rond
te loop MaaQdag b"t hul toeD D balf Dur lank
I!r"",t, en D ,uldag weer vakallluo Nou &OrgLul
dat daar me werk IB nIe maar "8 die .e .. ,~
amper 0 er ." dan w,l hul ruk eo pluk Illl meer
all e.D JOlig wetJle 8Un n~k omdraai

o 0
o

:'Ibar glo mi boewel die lede me ID d,e par
lement 1oumal'''''r kom mo d.e p,,!rtlek staat nlO
.t,l me Danr word nou meer hUltelauJt d.~
parloment geduu d"n dallr binne I le hoor hul
praat 'an YOorllJOplgeverg IdennR" .. ",rop dlO
pohtlek vali dlO partU a. Il geheel b"'preek
word D.e verglldorlOga onder dIe leden IJlgoed
wallt daD !mn hul met 0 gll8amenhke pollUck
voor d.e dag kom Wat dm nltKlair Tan die
koukus vergaderwga ""I weet! aal on. Taler wel
hoor )l1C kartIl I. tameluk oon.gOAlaC, Itwlr II
pullr 8Wlik 0 km"e mo:;t §""palk worde

o
DIO groot.a:tk wat natuurhkd.e aandlig beSIg

hou •• dlC bil I IIat seur Sprlk Ingcbnn!l het 0111

dIe !unde II.u part!) oltder d.o 'oot '811 dJe .tt-od"
te bn('::. Dw J<!l'oelc '\ an nl dlO \\ lrc vtmdc
v LO die l.udellkc bc'ulk.,,~ IS d3t dlO bIll I I
die twoede lelilllg meet dood gedrak word w.nL
d.t IS al te n gevaarhke dl IJ om da.&TIl1cte
.peul ",oral DOU 111 dIe tlld waarin Olll! lowe
DIe 8ted.hnge en d.e Jtngoe. het nou oaal11be
.pall om .IlO laudahke partIJ te verdrnk Á" d.e
bIll deur !Iaat dan kan die la"ndehko partiJ mMr
thulll bIl om hul hoedels reg te maak Ier dte
m.este ....kallwor WaDt as al dl~ uitlandse pro
dukte 'riJ lOgevoer worde eon aksuus moet be
ta,,1 word~ aame moet t panllCrsk.p dan..al dit
onmohk wees ver n boer om nog te beslaan ED
..,at moet dan "an O!lllword.'

o 0
o

Maar hul wd nte allt,eu die hetokermende be
la.stlOgs ophef nllI en drukkendo bolaallng. op
d,u be~olklUg leg-UIe bul .. 11 Rhode.la aan dl~
Kaark.oloo16 n.uneX6t'r Dw rug lan Uie arm:.;
b,l"sttngbct dur " loreed .eg bul en OUdkan
Rhodet!1a mot fil Killl lrulloen~ van ponde .kuld
ook op bnl nek pak .. nnt dlio •• dw ex groot
be.u mos lo" en dan kUk dw WUld...,lbouder.
n.ar ons vcr n dl ••uend op dlC geld .. at geg:lan
bet d~nr die maal8CbapPIl In uIe ."kk" '"I 0

paar treb ogelo On. armo IIllg'etllac: Elt! dw
bittero vrnole lflO4,:t pluk van dle Ja.dtJ vaD dIe
~uwclcnlo." c'll'c"bt:lnull~kerti

o "Maar " .. t moet n men. van dIe frwue .eur
P.et lSnnlfd"". denk' :-lou Ja, Ond weet hn bet
Uit ..<11 do"l 'oor Ojle om n zetel 10 d.e mlll18
terte Ic loch, u maar ek WO lid, rof" lu k,e ......
blJln du. to_ DIe daam.n ... 1 I"rtncler d.t IJ
Il g lHJI'en L I'" url).., ~l:-! ~ulhult~ltlt
III )bH;to t.t:t 0 III.."! h.:.d I like IJJll om dlC \_fok WH

ti ... I~ on IcrJruk I ",,"ocr rlle' A. UlO1'. il <I

WdhugLon CII r rausbock so pap lO daD kan 011.

mklS m...:cr' LHbul \cr\\ag nIe Dit J I.. \Cr miJ
tile seur wat so IUal d,e mlDl.klJ'" bn kom
bet maar balnl( nlln retillOk ver Slln klO8ur en bU
Illaak lIet I ui bela.ngc oet wat bil wil "Ilut bil
rekelI so d c monse II bang of t., dttm en
ek Kaj t.og Weer In d.e parlélllent kOIIL Wat
traak d.t ru" wat, all dm .. Inhon word ek leef
lekker en I' ve....org en lulle k ,n nMr muu pllpe
dan. Waar bin .l,e ""lfr".p"k eli doo",,;: 'un
PI rh~t.. nou' Ek b.<'l'11I"I ver Lul Jam .. .,r ,..,
IuIJ wllnt die seur Ptot word al brutaler eli
reken op d,e <jorubeld VIlli dlO m""rderb",d .a ,
aun kl_rd "Maar glo mil ek ken die PhI eli
WelhngtoD oek I!O n beetje Dm parmantIge
.eur leg net nou eell dag op sIJn rag .. ant hoog
moed kom voor die "al en dlC mlinne wat alt
!le.kel word. ver rosUIltje boeren laat Ole met
hul d,e '1'01. druwe UIe eu bul begtn IIiOU ti
'\Il er 810 w.arbeld te kom Ek dink bul 8111 Il
die pumlllt'gu ""ur-parmantig met SjJlI ril I
HIc mel SilO ",orde-bn dIe aanstaand .. eieklie .)
lekk.,r u,t ng hU- 010 yen> ag het me En dali
1..1,: III (h~ "are Afrikaanders met mu ball\"
lekker

o
u

rhn hoor ck daar l' n p<ur andcr lede wat
oek tw Ifol UuUe dmk hul .11.1hul setellIl
he pa Icm"t t 'eroeker a. dl< ["II deur gaat
~la.ar hul "pdculeur ""),: op dw domheId "ao
bul l<lc""r6 en bul sal hul oek KO lekker mlsg"
as Seur I'IlI ~nu fdoos Die k,ese,.. ""I ~ou gou
Kien dat I" I die "otwr op hul elge brood d.k
ge!lmecr bet. terwiJl d.e landehke pa.rt,J 10 dJe
grund !;uboot ,. cn haar belange ,,"n die genade
van d.e ,'edci,kc partIl L< 0 crgeg Sulke
manne vcrd lt: n J e om gerc~pekteer ti:! \ford
nw en tik SI' I uI uog eer. u beetje deur kIJk
voor, k bill hlmo op<'nbllar :\{lIJlr glo m I ek
ken hul "poor cu ek sal ht:.1good dop hou D.t
"Ill~ meer a. reg dat. d.1l. klt;scrs op hoogte
_3n "",k" ,;cuou word

c 0

D lIl •• dallr 0 ande/ W"t nog v,. DOl( ,leCIl
I. H U "'0 tu:tJ!en die boom en die b.....
LaaBte Jaar "':>li hn net KO maar bet t<>grcog
ge.tem "S ou OllJ! sal .,1Il ek dwk h'I kom ROu
oe,k weer rog KO Die dllonIl! dit kant D kj,asr
met Ka". 0,. nou net andermaal derdemaal
ek .laat toe en Ill! b'I d.e Iun. me waar oeeul
dan rlllk hU Ul~ "cet pompoen nie'

o •

'lIDiII' DL 1, "'I 'r
Ink nduult. V8.Jl sk( lt: \ a.. Ih

Rbode, 'I' pari dat hl h HU • ,

laat Dl' \, h J JJWrom IJleeu d,
tnense W I ,rooqer hauJ4~ l'an I
achter h. m ~II Uhode. an sal I
verkeer I L'le ou .pnl Afnkan~", I I
VOTlStaan Jl kuul! nog nIe om ~O ,.,au'o\ J
,ergeet En ge\"'ooJ VaD rt:g l:'l .t;ere .... .t
gelukh Iwg lie I!O bU bulle do.cl g',," '"
die !d[r J \er '--Hl die oD'cn'oJ')( pruft- n 11
kan da ~ n.. vet ~0r'eb T I lt... 1
oprIg til \\ 1 -}JnlidCJlLJ-l£

ZUSa.

.
Die .preker moet dIe WIt mU'I8le bet tnr.: le •

gedaan gedurende dw t II wat d .. parkmt. t II
gellit het Die GLSterm.ddag bet bH aan d .. halS
d,e nittollll(Viln znn "erk omtrent dIt ouder",,,.
W4ltte VllO d.e land g"l:~ DIt I. 0 outtlge wellk
en die 8preker w"rd behoorhk gedank 'oor el n
moeite en werk Ek wonder W:lt daar van die
onderwIJS b.1I van dIe regeertng sal worde eli het
III te hoop ..dat dIe werk van die spreker In druk
!lal versJq]n ,oordat dIe naw~ bill IIIgedIen
worde

Nou tot wooer 8.en." -

dell 21 Mer 18~8
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III bet Tranallw ll1tli"lbrokell, 811 "OlQOrAaln
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P RlEMENT getugUnJ8tnteWJnnon mpaptenmte"ragen T~LEG"AM~lIIEN murhuontkoodedeechnld. '.!ll hee"Glao.'stona.
A en te bestaan uit J." 'J88Url~ van openbant I;. 1"\ • ;rt la .... 111 een .eepl»..kJtlO de w.' ...'lbkM.... w .L

• werken en de he r, ,! I du Toit Lawrence, m, t eeu end .. r g<'vond ••o ",erd
JOIlCS Sauer ~ r"ht, 11crrtman en deu voor "\ OVERZEESOH. gellomeU bad HIJ w1lJ'li ~r .t".....rn». [1tn.t.r tclrr"""",,* ..) [&utat-tdegra.m._]
steller • ....eaeo

AAngenomen De overlandsohe telelrJ'8Af-lljn. Water en vuu. :WEER TEKEYWEST HEDEGEVO£L MET MEVR GLADSTONE
O&ZA.)IE~IIIKE nrui.nrnn ,K

De oerste minister stelde v .or liBER KAPITAAl, NOODIG
con" tt voor h"t beheer yl li
~czaw nltlke bibliothc- " w
[e mlcht 00 do bera !
\: iu lit n ,y~t~U\el1dll r li I
"!" ,kt r de hoereu '1
cu kil voorste llcr

\ 1.0~l nornou
HIerna verda tgu:J Il t llUl!'l tt

bebbonde .uecbt.. een b;llt UUI
Woenodag

AOJl ,/", &/,fe .. r

lltlllboor -1oe ... tk II Du.".] ~ t
~Uae dingee (zooolo! ued bd
'ge"" lsen heb k li beloofd om ala
bd8In,;r!Jks voorvah, lied ervan te ..",rwj,tti_L
Wdlllll' wISten Wil WU ~o m, nacben
plálllti! toen op dat oOKenbltk bier met
ongekeaden storm te kampelI b.:adden <>* hilt
good verstaanbaar te maken 1'OO~ uwe ....,. dil
hier lio!kend I.IJD ga Ik bet op een voor bell ......
Il.a&Ilbar .. Wlltre beschruven

Voor de ~.ll, ..sarbeid bon Ik echter Olt!l~ ......

antwoordelijk oVl'rIDlts tk I;eeu oogillt.ullJe -.
Op MAanda,qam, J Il Me, zag men dat ~_

alle teekenen vau ruw te wvrden v('~
tll~tfollgtt-'(,J .. &;; r men de schuite-n aan ~teea
eu klipp<>tJ \ a.tblUdell ,m hen rood", "de ljeqeD
den naderend n .1" nl I, hc...ehurre " t b~
hebbende gibg men echter uret al te!.~
slapeo Omtnlnt lilldderna.cbt glflgen d&q ook
etw1gen onzer nsacben weder naar d .. baIi OGII
te oen boe de zaken stonden en Bl spoedii ...
meo dat er <1<:0 storm aan t woeden was &bil
de oudste LDwoner van deee plaats nog IU$III.
had gesren Allen we riaD tOeLI gewekt en bjll-
uen wellig t!lda was bet dan ook een &keb,
schounpel De ~olven slocgeu zoo gewdid.,.
dat weuegen.ta.aode de voonorgamaa~
de schuiten de een ua de ander o t alla s~
s]O<":l'eu I~n de 101<;100 f g"b",,1 w~'1Ic\1Oel'Cl
wercleo om op eeoe of lUlde"" pi .... to vergfuild
te worden Vier ."n totaal wo:g en 7 aan I.tak
gesl&gen

Het ""breeuwen der manu"" um huuoe ~-
men oo.."u Iwt geklater der iolveo te doen
DooreD, bet geboil nn HOUW8ll en kinderen bjj
bet lien ven d.. verhezen ....an !It hUlten eo a:oder
gpleedsch&p 100all vl8Cbbah.,s rvélMemen eoa.,
was dan ook wo erg .at lOeu unwtllekellTllJ ua
palm 29 "moest de'ken

De beide nachbul1.enl.-an den b .... r ){cFarlaae
en den heer AU."uen.k} '4ln tot.a».1 vernield, ell
bU BInteng wao bet w"ter tn bare woonstede UI
de spelonk Eeo scbult Il! heel gebloveo
De venrouwOUl'llte IIChatung l!< dat bet

water v..o 2', tot 35 v""ten bouger .. aJI deo ge-
woonlIJk en 15 lot .:!tI voeten booger d&n eemc-
een bet OOIt bier geZI.,n beeft

Wu bebb.m g .. luklug bl duwD storm g_
menechenle ....en. tP. betreur"n !dur wel bebbeu
WIJ eeo onmt.baar Ic, eu le betreuren lengevoIg.
ran eell ungeluk met een wageu Het ti eeD
trenng. g'-<lCbl<dems en d. l'lJwlld. hedell "!Jil
als \"Olgt

Jn OIUi Jorp hief \\" Kin l( \ ) r ~t;1l g~rulmeD.
tlld de hbf"r ~ a..~r)f'r ....mal Wl n" (lht,~cnoot.e tot
e u ,nn "" .... cluk. ~, r ILvbb<nc,laud be-
hoort \ OOT ngt. Vt.;l r \ ( rUt u d }.geu geltMleu
gm!: <le oude ~e"r Il lO t(""p"t. I en 'andaer
r: ULr R lhl)t·nctlal I lt T I VI H\ te \ € )(}kCD.
\ anda.ltT h-ru...,k me! it.: I! r(:ttt; l Jll~boon ...
1.}(J1I "-'\\ nrt 0l i I \\; (' d t.; '" t .... r I fI ....ry.
PaM\ rut't tt l,.'ti nlt:h \\ 1 1 \ r L1cll la l::r Alllen
zeu'lk, terl .....~ '''!Il .....,\ tt I li lo; Il llgelijk
'pa I péUrd"J.l II t I daar h op 'I, In letdsol ...
houder (CC n , I., .t k" make er"",dJc hU
:"l.:ncn itt:bo()nvl.d~r ~)11 JH Il bl \ cD om
heUl t I cll't'n \ I I I Ier nam de
(uti. heer "'mal lUll i I 1:0'{1... r t{)(;O &t, to
IIot1wtoCb. lan hd hOh J 'an d nh tr 'uiJJlnall
\trLF'tli<.b.4..:11 uwtrllflt I uur IU d~ 1 ru JTgeir-vaa
Zaterdag 4 'I, 1 "crde I de pa;,rd n .dllcbtJg

he",( f l1t:n bard. tf! ll.)( nl.: 11 1 t: f\.(\ffiekraal
I ~cn yl a!;f n t"a.n JCl ln:t 1 I_ per lutwa.t

H:\l ! I t I'll Uit "I anr. Il TlJlar de beer
~m li d~ pa.a.n,( u I u IH t uw\.: L;.ou TC"iOOrcD,

k wam de wageu Hl he ts I t') 1]1\: t ( I~r .. wagen,
JU:o. .. z, dat de h\ ( ltd t.(;T 1 ;j h.: lrl:~l.a deo.
vJ1ctplank ,;w \ I...n!.t I l'oJ,n" ",., t he eeD.
'p&I IJ ",d h.d, l li, ee k&r) .-ermo"

zdJ~ l,;1 hJ uude bet r ~n:ll lUS-':\ hén dM roet-
p ank CH dt:ll \ ourkl'" )J' IH \ t'r mut ,oorkiat ea
nl Tcrpletkrd "erJ ]) nJ .... to d""len t'1Ul
het hcb:w.m ul be t hnk< t lx.n \\ cr 1 nietterlllk
<ermoroc d Dr \.. ( lIce", r I ZOo spQed!J.
mogelIJk ""luod II Ju, h lilt wa> te la..t BU
lhc. 7..,. erda.g om I uur" n I .. ,.',n adem ~
lIei I,k wc I 111,,1.", I \en ... ,J en bede
/.;1'<' t"o ) d " t r ~ar<lc be.te1d,
_ ,Li dJ\) r lOOt.rek·
~11l~~n I' r Dn \L Ilcld eell
II dlllkwck.~ u lt I ",ru lo..: , r J(_ ~ rrh:u De
I:Icere dood, ,n II U" K' Z In """'
Yd,;C~ lt) ral (r de Il} til van ILO !nand,
en hot! ilftt\\ hlt::r mn al .. Le 1'lu.J::I1cn en re·
dad t\!U betc..--ek.(,IWIJ

Ol: oude ht"t'T 'm \J \' a.."" lttl \ I. I dl lodco der
pln.at"t'1 Jkt ~cfl Al (ml lUI L "mr 1. Jil plaUa
OU ()l k uoor) ~U anJ\lr 1.1.1 muctel IIJgoooID8D
\\o,dbn

'lt gc dc.:zt' l el,F1g(; "" h tJrI.cnl~ n tO( LI "'p de
InwontU '.W 11 r H.11 J:spleh.n-f ntéU1 t..>oGulO-
l'enÓ"D lndruk 1Jll~ t:' f t Jl ru ). 0 "'1 lD{'or dan
eell lJ 11l.tPt,("oV(j1oKbro~ld i(e'_ct~l i )~rI untwaken
LIJ Oe gL-dacllk da zulk 0eD pJuLwlql,;e dood
elkeen van OUH k:a.n trc::l: en

'erder 18 hwr go< 11 Iwonde, "'euws alleen
liJk" bd toer wen"~H IlIk dat unl< ..tad.vodel'll
torll lets mrér :lan )DU~p\lrJ.l~n u- lien dotn eD
,.I dlO kweekwaUeu '" khppell , .. , mUIUIChen
d_ bogtUlnl,allr WIII,t} mllken -\1. Jl nnUtID&D
Je Ileen bezook In don 1lV<>Ildhn ligt I. bet IllAlt
orndat b" JC hu' vol.trekt nJt;t I laar do lU'IDe
drommel loopt gt '''-~r "ilO nek te b,,'keu en dat
tcrwql cr geit! lO of I",hoort tt l 'U bad me.
met de wsterweril.u op mlud<r unge06rloofd.
m ..n" r aaogeg:>an do. b b.t I' lLaar lianD&DuI-
pleter.foD ""ID

WETGEVENDE RAAD

l ~ar LoIlDIIfI 2t KEI -Bet.ader \'&n Idmlnal
8amP"'"'n II t.ernggek-.l _ L, Wat,en

mei allen speed kolen ID

ADIDRA.AL CEBVERA. VERTtlOKXEN.
r
T.oSOE~, 21 Mill - MeD meldt te Madrid

dat 1I,l<nln111 CeMeru San!loga ,.erlaten boeft '

EEN GLADSTONE MONUltENTVANIUUIlI8JlORP 23 Mln - (8~ -
Doordringende re {'"'' 1I111!ge ..alleo ;edarende
den nlcht..Ook br.u,.Jd, IU don nacM h4i dak nn
den .tal enl van 011&00 magletraat &tI docb bet
JlCloouw WP met hllUlzolder yoorDen eli me&
Vlllwllhge bulp ....all ODaCl IOwonel'll".u het
yuur spoedig lIebl.;u;."".;.;I;.lt........ !"""-!

LOXDltlf, 20lh I -De beer Rhodes b.eefli ~
yOW DUI' Baward"" getelegra.feerd;-· Mon
'-lw"~n dat het edel leven over IS..

Dv Czar heeft een WllMlle ~.p no
deelncmmg MD mevr GIad,tooe goteleP'afeeni
Beide hooger eli lagerbws, hebbeo nIaolntiee
geprus,oord den overledene eene stut.begref&-
o's to"b nnendt OD om eeu monumeut op te
ncbteu IU W""tml~tat Abbey De I"idcl'll
spraken alko III vleiende woorden van den
o.crled. u 8~tsman De Paraeilieten waren
afwer;tg

:Mt I - (~I<""la,.tI "" n'!lytr.
r I~ho t • ,ro."lee .. l. ~tstercn

rmn. culltlOentai
en "Cl ti t f C 111 n~rt"'l1 ~ _al5

,k ta 4 hu IH yl 1 J lij l \ dou I ilal Aher
ru 1 Il I"""n bt ,,,I elte zoudeu Ioor do

ti lrtllretl ( I, ta:. II lO ,dell D6 lijn A' u dun
I ~ pe" over GO{lIUIII"o uuxr t: ..'Uuda, voor wo k
lIeJ""lte de ma IL'" hllpr'l Cd" v~rm~"r.Jerwg
van kapitaal vani:lOO nou vroeg oe heer Rhodes
verklaarde dat .lt Herbert Kltc"eD~r ID October
...an.taande te Khartoum sou wezen, eo dan IIOU
den 'li U ganda met Kbartoum door een tele
gl"llaBuo verbinden, oou abt:wd yall 2,300
muien HIJ beschouwde boi gebeeie sebelll&
beelem..al uitvoerbaar Bet rapport werd a&D

'{aoomen eo besloten bet kapItaal te vermeer
deren

NA.TAL. DE VOORl1F.REJOING VOOR VJJ.\NDE
LIJKRr:DEN

(, UNhTlG ONTVANGEN
I

Dun.ut, 21 MSI - (~) - !fprekende
OTer de t.olverboo-i conferentie maken de ~d
vtrU •• r en Mercury guDltllJe a&Dmerlri~en De
Ad,.rl'MT gelooft dat bet .cbelD& ee;ie proe"
wel wa.ardli 18, en d&t de Kolome dit koo Uli
spreken als hllAr geYoelen De premier kon er
lip reemen det bil goedkoop breod en dure bran
dewuo verkregen beeft Ret ...... eChter Diet
t..n gun.te van de vleesch beluting, IJoch ,.oor
de ,.ermeerderlOg van die op melk, kaUwell.-p
eft IUClfet'B. De oonventia;al.eo
N atalschen bandel zeer 'I'OOnllt b~pen, lIIt!It
noordellIk VrIl.u..t 011 Natal pi d.jKupeche
markten verzekeren ,.oor thee en 8lill1er Een
bolangrllk punt Jn bet tanef Ja, de IfOOte W~
broldlH!l va" de vrlle IlJlt

De II,,,,," I obJ""tc~rt I>Ok tegen de helattlo~
op he.-roren' lee""b maar do Qonvenije al. een
g .. b"e! nemende Il! zu boew~l _er VUl een ideale
toch ~alllg d .. t Natal baar kan uu_n,
"!>Dder te gevooien dat een te durelI pr~ be
t.aald 18, ,.oor d. ultbrel.mg ven bet befineel
..an be~ k)lyerbo id ID Zu d Afrika Dt nHe In
,.oor van tJour wu de belangrUImte COlllleaall.· YaD

allen.

LoIiDEN, 23 MEI -De eskadol'll van de adml
rule BebJey eo SamIJlOIl "on beiden 58 K(y

.Ieb snel gereed makende voor "ijande
IIIJlneCl18n.. Het II pbeel onseker waar bet

Yt.Il &dJninaI Cerv_ Iicb ophoudt

HET BESTUUR 18 SLECBT

3TELLENBOSCH.
DE TOESTEMMING VERKREGE...~.

ANTWOOIW VAN ONPAR1IJDW
LolfDENl21 MEI -De GJadBtone femibe beeft

toer-tem<l dat bet lichaam V1III dell oyerleden
ataaUlman m W~ Ablifly aal T""D
wOlden De hegraf8ll11 &&I 'WUnICbllnJijk wet
plaat& bebben blllD4ln drie weken of eeue maand

Stellenbosch 1~ "ct 18 lA
)..!- \ 'lI'" \ I x I 'l

P t rrus gaf kennis rau
leu h. ok huis Kwg"tl

~an d.m Educer
Mynbeer -lo '''' ultga'e van heden uit

Oud Inwoner mil aan umdat d, mor instem
Hl met J~ Botha omtrent Ilf t ont ha I

"Lil lt arme doofstomme kmdt r~1l t C root
&}tullr .. c.tnCIl Het rs nlot nl 1 do I 0111
over Iezc zaak I 1 een penuenstr-iid 111 t ('uJ
lnWOUtr te ger lken ma.ar hem ~.ltjCllt.'" tu
vra~cn ot its profeet de daad mIl lhu l D~llUl
dlge kll~erell g",lnsn eone k" .du zou,le f.!O
noem] hd,lJ~n) "at ('uei lIlW( lier T!ln Wil

ook l6,.{ .....ell WlJ to- J lJt.:Il lk th 1II~ been vr tHHJ

v.n rldn heer lUwde. m .... r gu.t .. 1J et "" rl.I rlu,
heer .t.: I I)O\) zoude ."nllleden llilH de .endm~
c Hnml~l'ltl ter altbnHdll1~ van het WIK dCft
Hc~rel1 hoe moet men dau hande Ion ) ()ok r;oo
a'. Oud !Dwoner wlldo dat de commts,"e
van ,je doobtommemnrlcbttng <oude Jebandeld
bel bon?

~lllnheer opn ..m<l vali OO'en3taande zal
grootuluks ,.,rpltchten

Do uwe

LoNDEN, 23 HEI -Het gebrek UIl .dawn ..
Rtratte aan de zijde der Ameribnen wordt
dageljjlu meer licbthut De_ta
IIChikiringen sun seer ontoereikend.. Er la ge
brok aan voorraden te CblClwn'lll1& DmF, eli
de troepen kreren, na daarheen geaaenebeero te
behben, 81echte b.acbOlt te eien en beaweken
wecellll hOlllJer, en warell derb&IYe 0PreerII.

Gooharterde maatschappijen
dengen niet

DE BEGRAFENIS OP l!8 DE~R

LoNDEN, 23 MEI -De hegrUenla 'OIIl1l den
beer Gladstolltl &&I plaat. vloden ID W~tllllll
.ter Abbey op den 28eten dezer (.elea'tlnhelda
redevoermge.n warden heden geboud'\D ID
geheel Engeland en An8trali.. Meu b~h be
den acbikkingen gemeakl det mevr Gladstone
leD ia&tete ook UJ begr ... en worden UI bet
graf Yt.Il hur overleden echtgenoot

HET LIJK TE LO!IDEN

De onlusten in Swaziel&nd.
Hulp van het heilsleger. (1J.euln--tcIdVN'm )

KONING BOOS ALS EEN LEEUW

DE TOESTAND ERNSTIG

LONl>Y.N ~O ~El (oSlo ,lard <tnd
lJ'9g.r' \te,) -De huer Rbode. b"eft geoe
ra",1 Bootb ver""heldene malen gtltlproken met
but dool "ctt~ voor Cbart.crlaod te krUg.n
onder do 1..J~11 vali bet helu.lepr

r dUll pr\;lUler en
11f I gulc!:d

LoXDEN, 23 lIEl-liet IicwlII van déD beer
G Iad.tone aal Weenadllj na.ar Londen gebracb t
worden en zal ID statie lllJi'ln op Donderdag en
Vrijdag ID W eatmlDl ter H.ILll

NATALS SYMPATHIE.

BIlE!1UUI!!DORP, 21 Yt:1 -De k01l11llJ bracht
Bremeredorp beden een be_k eo wae verge
&old ,.en meer den 2000 p_pende manllen die
de stád omnnsden Hn ontmoette COlIIm~
Kl"OJh ID de hobaal veqrelll8ld 1'&n&fln moeder
en IDdlJlWl Het&oHde rapport oyer het ver
moordeD van UmLapa werd herhaald e. de hoor
Krogb zeI dat zIJn enderaoek &Iecht.. eene was
van ..dmml.tratle maer na wat er geaegd w.
011 III aanmerklIlg lIemende de andere rapporten
El u eco !;or~'Chtellik onderzoek ",oeten worden
Jnl{ ... tcld ell b" w ..~rscbuwde den komng pl""b
ti il' op eene dagyaardlDg het"1 van den
pubhl ken v"TVolgcr of den landdrost van Swn
.teland to versobpnen De kODlng antwoor
d, odo 1.et dal de bet< Krogb de eeolge roao was
d .. hOIn "angewezen word en bn ,erkende geen
ander H" '" \Ij zoo boos dat bl! Krogb kon
vc,"11I1,lun HIJ had gewapeode mannen nm
ZJcb omdat ~lCt de gewoonte w"", maar alH bil
~ewape~de hlanke mannen zag kon hn roug
\I orden en llch verdo>dtgcn

Il, kontn,tll 'Cl aall de" wik d~t dtt slechts
b !<.'Okcnrle dat bl] lOU weg h"r<iloopen

Uat alltw, )rtl 'au den kUllIult IS dUldeluk
oent] u'cigelwg' óm op eeDe du.g'tlaardlog te ver
sch Inen en llJ~n hoopt dat de r"geonng IIU pAl
7 II staan bil haar woord De toekomat Tan
hlood en goed ID bet land \ ereue', t dit

Het publiek over de tol-unie.

Pn:TEIUIA. .. ITZllrllG, 21 MEI -In bet lager
huIS gl8teravood "oor met de Wen 'RIl den
dag te beginnen, .tood de premier op en uide
.. ik bon zeker dat ik de sympatbIe eu de
goedkeurIDg van .. Ik hd VLll bet lagerhuIS 1.81
hebbeo, waDneer ik 10 korte bewoordlogen ~
waag van de t.l'eun~e gebeurt,,",. wulke gedu
rence de laaIste ~4 uren heeft pl""t. gehad
De kontngIn heeft ceu olldell dlellstknecbt '~r
loren en de wereld een ""hIttereoden .taa~man
(lil eell utt.tek~nden gdcerue eo mogelIJk den
~rool.kn gell.Jnan de.er eeuw Woorden out
breken OUI tlltlllg te g' ven aall bet govoel \ an
lederen Engelsclllnan \cf dil vcrh~... ,ZIJn
dood ..u botreurd w, rcl..n do, r ,rulhoenen
met 8f hen o\er ht'l gehede rl k en li{ aevoel

Dl nood 19 IS meer te zO....'goo dan d~
Uie Ik uu ga voorstelle!! 1< r gocdkcu

rl bil het IngerbUls aan tu 1",\ o,en Indien
ed"le beereu h..llr goedkeuren Lullen t'l wo

goed z ,n op te .ta:m Ik .tel Vo< t D lt dit
bU'8 bet overlIlden ~.o den boogedel n heer W
}.... ( J la.d~t.oOt md IIImg leed." ewn v.u.rnOlll"n
bebLende wenscbt te b.,.,k te stellen uen ultmg
VIln z"o dlep~ .ympatbte met me" (.Iad.tODe
en hare familIe met hu' l ~aar vcrltu~ ,lat "I
hebben gel~dou on wa,lLnltJt:'rmg l'an 1.1)11 lilt
.tekelllio dlen8len aan lwt rf k ~n de ww""h
beid bewe.en

De beer .Moore de~e moLle ..,c~nJ~cre, d.
ZCI Ik moet JCgrit:Il tJat h.: i r Burt \( 11:-\ '0),11

dl"QtjfhelJ bn woorden kUllnt!n nwt UJtL.!l~ bU\CJt

aan on. go voelen
lltjsJot.en werd den I.dnllnlKtr aU:ur ti vra~cu

de retfolu L Mn den MQCrtta.ns v ~()rk tOfU u tt:
lenden voor verzending lI&tl mt vr nladst<>nc

Honeurs bij de groote maat D~ IIBAN 23 MEI - (n",ter).....I Men had
een onder boud lUet sommlgen van de koophe
den vao Durban betrekKeli,k de t.ol,.erOOod ..
conventie ma"r .'1 scbenen nlUt g$ietgd een
bepaalde nlttug van ge\oWen te Kev .. ", voor dat
., de LllwnJerhedcn me ..r nnuwt~ng oyer

ht.:obt.'11 Het al~ m"'f>U ~"voelen
(:_ Il Cl lt "ez II dat J ct par

IPru lit !, con' cnlle .. li doordrIJven en
,h t hoeV'cl hel gro Jtc doel van ....ereuntglIIg
'et krege" kan worden <JU het level! dUllrder
weZl. n CIl de k Jlonille IUkl)lO~tC 1 t'enneerderd
worden Het pubhek v()( IL ,oeI le t{l'"o~vermeer
,h rill, op drank r~oo .. op~ legd dOM kantIen
bOl) lt. 1 ~

r t"'me 't n.T\ lellnJ "'an Ul,l k tm( r ~an koo,..
bandel Lal, "Igende w"ek ge~on worden

Iets wOg'g-elatelJ

bcspro:wn

Z A.-REPUBLIEK.
ZELFMOORD

~ beer

DE 1 OJ-;~-i1AND BLT}.R

De heer Fischer geen staats
secretartf3

'Hl I 21 MIl - Oe S\\:\Zleland .aken
li Il {Ir tb3.n~ bott r Uit BUll 1 arnveerde Zater
dIll' tn Breme".dorp co hem werd dUIdel11k man
ge,e~d .lilt de re..:eertDg den moord '-IlO l mhaps
!lil t over h~t h lord kon zien en bil werd ge
" .a,.,.chuw.1 de Jagva.ardlllg \"aU den laoddro.t
to goboorzamen

:II, I - (lf,l"u )-Oe re~tl~
c n lrltf \tu drr! lIter \hru.ha.ru

I tvanl:"" "Il)tm, I 1""llOkt de Le
truklou" \ li loHaa.t .....er rttHI~ ~)'II t .... nemen en
I. IIU 10 t hem In undt rhallolelt!lg m,t h,,! loei
hem lt; Lall \\~Jcr U1 u~tlr\\eglI'g te doen Transvaalsche Volksraden .

TER GEOAlHIJ::"I'-
(Uf"U{ , id [Jrr.Jl1wtt I )

nel I \ A\ 0 t3 MI -E en korte gclell'enhud.
dlOlI,t w~r 1 ..... t, ril' 1 I I de} u,dS{ he K,rk
J!chouuf.!u L r g~"Chtcr.i!:) ...;).n w Jl n (lell II
(. lad t. liePHI I 1111 2J 'Il, -Dc cet"tc mnd was don

gabt:tllen da~ be .. , mt! bc"rrek",!! >aD bel rap
purt d r COlunll~lU uvt)r ovvut:dwg LOl \L'" DE" AFGI "'10U\h'\E---.

,JllllAssf,m lIG 2J Mu - Geherlc en ~C

pa-ow Tcferent H u w~rdc I fi{lMtercn 10 CI~ kerk~u
gemnakt hllrekkcllJk Jen doo<! \ all du" lw"
Uladstm e De lere. ar dcr r n~.I,<1t, kei k
eerW lJarragb .. Idc ,lat hot een der gro. ts~e
lofo?raken ouder t ngd!ICheo w"" da' de genu!!
ste 8n8plCH~ nooit BW den 8"1I00n80 r~ ID vtJr
b"ll<:!CIl wa. ann den man die de teugtl. van t
bewtud tu banden had 'an bet IlrooL.t~ rIJk dat
de wereld OOit gezleu Imdt en dlC .tlerf au. ccn
oeuvoudlg IandelIIk edelman zoo~l. hy gtl..oruH
Wal!

··HOOGGERECHTSHOF.
(;VIELE ZAKEN

( I our I" h >ldrrc!.tcr .,r Jl J de I .Il,er" ert
rrchlers lJU('ha.1Jllil en Jl wild ,rl'

'RIJDAG tO MI 1

Tt,l1 \ \ E\11 ORAl lE )in ~D[K"'-Ar rif KFll Y

lid hof .Ieed ultllpraak lO deze "PP' lzaak
die re dM vroegur g'~lend bad Het app' I
w rl \ an de hantl g-ewezclI met kOtlten

(d::'\LRALE MOTmR Het Natalsche parlement.
~II\RI t ... IJ) TR\\1\\AY8l0

Deze w," een apphcl\l!c door klager
voor a.a.n~t, lhug 'an een COmm18S8rlB om ge
tutgem. te oetneu ....an ecD lIetlllge lil :&Iatabe
Idand

'" l.okaat He .. rlc QC, voor applicant
\d .oka.at BllebfLDfLD voor re.JIIOndeot
ApphcatlC toegestlllln en d. heer Tredgold

al. cumml".,n8 aang ... teld

\!, I -( nr. rJ ) - T ...ee
III hc" (onl \{ Ir I Jl betrokken to t 10
ril "Ilc I J.nkr, \CflJ te Benolll en die
t LI Ut t f' JO\ er I worden waren beden

I lil IJr",t Z;1I .Iondeu
'12 ~~ l Oe

.. "<tlOrder en hot khouder v UI de b:\nk h, hhen
lt! t-!'t vangenen hurk n i De !oI.t uk ..en werden
un Jeu !'Ita 1 8t>rocurellr CUlouden

DE TOL' EilBOND COSVE:'>i1IE

PIEfERMARITZI I RI, :lI ~hl - OUlteravond
.telde de eerste mtRlster ID bet laierbt". veor
d. a.:lDntlme ....an dc tolverbond con .cntle toen
he.de de gnllnderuen van dcn .peaker en het
puhllek .tIlmpaod vol waren HII he"l.rak de
conventIO hr<,edvoen!l en "pre keude o,or de
scb!lunng betrekkeiIIk Hour zelde bU dat dur
door de bodem IDgCl<lagen word Tan drlur brobd
en Ifoedkoopen brandcwlIll.. I~U zei dat hll met
ten volle ged.end was llIut da vermeerdert ng
v..n bol .... tll'g op .oep en wroeo, maar dit
moest gedaan worden ID bolaijg >an de Kaap
Bet voornemen be8tond een aecuol te heil' eo
van 4. &cl tot 'h hd en tegen bet laa;t.. te eIlfer
zon Kmapscben brandewIJn lDllelatcn worden
Een &CCuns vao 3 percent por gallon ,.al gtlbe«n
worden op :s ,talocb hier Kaapscht wijn l,QU

nu toegelaten wordeo "Il bU meende dat !teil\<!
wIJn "n hcht bIer "en veel boter d .. ok wartcn
den mgevoerdc gCOl!trllke dranken H I' lucid

I
vol dat bet ar! .,1 r " l.anef cen red,tvaardlll"
cumpromLS ww! en de OODveotl9 IWU gr<>ot<>li]k<
deo handel vermoorderen tu,,"chen de betrokKen

(jp v< r. 'ok 'an advok:Ult Clo.a werd oen partll.n RIl berekcnde dat het meowe tanti
III dcw l.I1ak toc"o.~n ahoooluut g. eene vermeerderllIg per Jaar wo Inbrengall 1'&11

oogeveer een hunderd dunend pond 1I0 hil .teh
loor dele vermoordertn~ aan ~ wenden voor,

aanz )( k om oeo rul, het YermlOdE'ren der ira.D!; te ref hten \ an J tot
1 perceot en du scbecpsrecl ten <n OtltlWlllg"
recbten Ilf te ""hatTeo IJ I etmhgtll ru..t Le
leggen dat wnt ook al bet lot, aIl da COD\ nlifj
mocbt wezen hl] toch trolKCh • rop ~ "" <>eli
band). te bebh~n mogen belpen ID bet op6tcllell
er van ell b, kon haar met volle vertrou", en
het parlement en de hevolktllg aaut><Jv,len De
toe1Ipraak werd door de leden met lUide toe
Jnlchmg ont ....angen

Een molle werd voorgu' eld het d. "" t tot den
van 'lIlsten te veniagen d,tar het rarlcm"n! voll!<vdo
een week geenc Zitt mg he. fl wlwrop e'-lll atBuudo

ment gcmlllLkt w.rd het UIt w .telJen tot den
(met a,1 vokaat (~ardl tiden J um De r ..geerlng .lond bet amLndtméut

tel,'en dat verworpen werd mot :! I tegen ,)
( nd ",I vok.at Uocba .""ro_n on de OUI'I<pr>ohllJku mulle werd

IA\\nJ\'Cr:.IA"R&N«(::

Advokllllt (,ardIDer vroog .. erlof om verweer
der te dagvaarden om otlrzaak te Ioanen W1UIr
om oen r tit IUM voor ech~~beldlD£, Dlct abso ..
luut zou worden gemaakt

Tocge.tal\D
De ol Southern' LeveIilS

Associatle.

De occup~ie ya; Wel ll~i·wel

DI:. "H.!óH KWr:~1IL ORANJE VRIJST~AT
MEDEGEVOEL

MAli' r.1 I " MARl.;f.111

I)'Le "lUI oeb dergeilIke appllCllhe door &dvo
kaat (.ardlDer en werd ook loeJC1!ta&n

1'11 I ~n: cU:'\1 EUJ-;'iT1'
1 It le (

1\11 "I I' 21 '1r.1 -(II ui r }-Oc raad
I. I I 1, I' 'P 'an ") mpathlC

\ r ( 1\ t t JOe mot h lar

IrRI!:DfK\l" tlx 1III'IlEI\..\)(I

DCle Willl eell appl:tc:lli. voor vl rlof om hU
'J':ltte te dagvaarden In een actie dllor klagerea
,.., "orden Inge.tcld tellen verweerder voor
her.tel 'an huwel )k.rochten of III gebreke
daanau voor (ek scheidIDg

Du applwatle \\ erd toege.taan
Jl TI/IF. \ \~ IIF.NJn. IMI\\riETl

II 1111 \" \ Lil ~
Alh t lat CLlrr ... (.il ~1

"" (nl het hu"cl)k t.l! \t:

roeJe~t.aan
metlgcu

EJ.G l.DERI~G

\\ .. (11 " (I AS(}O\\

\ 1'0,,,,,,1 Ma"kow \ roeg _erlof om bU cttatle
tA dagvaarden In COil actle .oor he!.ahng un de
k( p""om von c n u ~t:'ndoru of vernlet1glog
van dcn kool'
j oogt Ioitaa 1

'f\~ R~ "\~IH H( r'( \ \.~ IU- '''ililIH

no.. wa. een actie .-oor de het.~hng
i I ~f) beweerd ver.chul,hg-cl W ZIID op
pre me!ol~p.

\ "ok'L~t InnlS Q (
nel) '0 r kla~( r

\,1> ,kant o..;""rle II C
nan) "oor "ot W tlcrdor

Het vurhoor was uog niet gc IDdtgd t<>eu bet
( lA t Za(."da~ \ erdaa~de

aangenomen

WARRENTON.
ZA11lWAG ti :III I (I",

Il t ..pra ,k \On

II. t ti .puut
P va' zekere

•
\ ~

~Uit InIH' 'i ( (met \.tvoknall I"",,)
vcr .. hceu 'oor d, 'PI ell" It' adv, kaat :-.chrct
nor Q f (met ..dvok ,at Ru.,t!) ,ot r den re.
pondent

liet ap!, I werd ~ lil de haud ge\\ eIe Il met
knoten

Daarna ....erdaagde het li f tot \\ ""OAdag

J LJ.r le t lankc 1Tt:l1l Inf t upn na un van
(, ... I(wI' m:t:lr t (tct.!111 tel anoerc namen
,,( rd vcro( rd( rH.I tt I.. 2 Jnn Il b lrdcu arbeid
\\e'lCD! fd~utelt

'30HEEPV AAR'l'BF.RIOHTEN.
(,J' I" lil!

Ih he" ~oLtn ,r. .u. t " 'P" .1 u tt
l l' I, Ta",lm T ,Inlmt ctl Cl "uatuUJ'luk.
ltll hode I., • 0 d~ Ir. 'rot mOl>' 11. r nlU1'

IlA\1 PI H.I:';(. VJ.:!.l fAov1
l~ BI..mJWht.IL

AANDEELENMARKT \ l' f ) \\ I l..lilNG

JOflANSKSBt:RO
23" -( I cr 1c1c"ra&L )-lh.rk! ~""PI(dd 'cr

kn, pct -II nlln,'" '2. llen I. llh. F.MI R&n1.
"')l ~ I ~"' h ""n I. 28. Glen Poel" '>2. Om.
berzo U. Jllm,.," v..el' 37. 6d lUI~ ao.Sd
(roctIUi ~ r.1 hobtl\800 Dlamond.,lb \Id Simmer
Kasu '8. 6d \ ogel Deep. 17.. wat Deep' as. 6d
ïoru 7, ed.

VKllTJWIICJ:IU{
Mei ~1-Bllla ..nyo n.... r Dela':lJ.bAa en In .,,1

2:1-&b "Jne" oen B rol n....,. .ch ..b", i':i.land..
LONDEN

2s llei-(Per ~)-De Arundrl cutle
.nhearde Vrijdap·muW ... om 6.<11 te Flr-th.
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G.ooé en KlelnhADdel. "

V_. Huisleobeleerdm.
"-

Stoom Bnismenbelen VenaanU&en.

Soliede ïotonicol-eemookte Essehenhouten Slaapkamer Set.
£9 : I.S : 0

(A.la hierboven geïlltlBtreerd),

-
D. J. & ('0. r ic]. ten de nuudacht (lP lilt ft'i:, dat alle artikelen door lieu vervaardigd door de Kaapsohe

GOllvernements Spoorwegen worden vervoerd legen 20 per cent minder dan In evoerd
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld g.root voordcel aa;] onze vele k lnnton door het gansche land, diu, door
hunne Onkr:; IIIonze huudeu te plaatsen Jew groote vermindering verzekeren, behalve verzekerd te.zijn dat.m;i

GOED' EN VERTROUWBAAR
G EMAA KT V AN'

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,

HUISRAAD

Koopen togon 1.1C!'f'l'l'n prijw dan injrevocrdo Artikelen van Inf"rienre kwaliteit. D.J. en Co., bentt.eaeeB
enorrn Y oorraad TapiJtto, Luoreuns. Bedsteden, Beddegl!ed, BehHgselcn,Porcelein en Glas,wm, HF.ctroplut eli Bids Iluwana.

Gl'lllllstrporrl Cataln~us en Prijslijst ~Cp08t vrij op U:J.rIHBng.

Yertoonkamers : Lanqemarkt Straal. Fabriek6vn Pakhuis: Barrack en Boom Stralen.
~a,a,ps"\ta.d..

HET GE.\cAS llK~ ALLK\./
1MIJNRF.F:R,-Negen maandan geleden

betuigde ik in een brief aan u nn
de goede uitwerkin>;, van RHEUMATI-
cnao in mijn ~e'l'al. Ik ben60 jaren ond
ft heb 2;; jaren lang' ~]eden aan CHRON-
ISCHE ASTIDL\ en RHEL'~IA.TIEK en
IOCht verhchtlllg' van vele beroemde genees-
kundigen, en pwbeerrle alles sonder bu.t te
rinden en had in mijn zeval alle gelooi in
mensehelijke hekwanmheid verloren, tot d&'
ii: RHEUMA T IC C lW prubeerde en in eens
lijn mijn Nenral ..ria, RheullI.ltiek en pijnen
in hoofd en a.a.ngezicht verdwenen en het
nieuws i. ver en wijd verspreid dat "'on.
_ater V u HU'lT limper hl,,·llemaal gezond I
wu .... 150 Jie wonderlijke Medicijn," en dit
WY werk£'lijk het II"lv&!; elkeen die het 1

probeerde be vr-e l t h e t 1lAn_ I
De heer J Ac',," YA" ZIJL van 'Ylllkfontem '

(3 uur van ~h"j u..~t_,al"',.{), is gent'%t'fi van 1

een acbijubaar LI"g ..""".hJk"""lo' yanRh"u.!
lIlatie1l: •.0 J,cht_ Nuv,t, 'el z ijn moede- I
MeTr. VA~ ZIJL "au ""i. w as er een erger ge- ,
y&l Tan II Koort" Zlt:~kte," tvonls zij h~t floe- i
men. De eeste du"l" ltllt; L ~lA TlCURO
deed de lijdtLHll'l jong~ m.. u I ustlg slapen en
JlUldecijn weN voortdurend toegediend.
h_l de buren en vrieaden seiden dat
&ij niet verwa.cb ten Jat !rij IeYen EOn, _
lij htl....-maalh=. en I?etnigde ... n de ge~_
krachtll'VIUl de lUl1::!.L\IATlCURO.8Il
PILLEY,
0. oud. h... r V4n Du WUT. nn l!.eddenbarr.

wvd gtm_n door eenbottel.
1>. beer A. COP:Tzu. Brand.l.i, lilddelborg, O.C.

RD<I dadelijk •• rhchting. 111JIl IOOll Ju en ..
tcbOODnder, d. beer J. A_ SMIT. nu "and~
Burgendorp, ... rd"" ooI! geile .... maar il< moe' nQ
lIIuiaen-h biljt u .. dankbare vriend. J. C......n

JONES RHEUMATICURO.
a.. groote Zuid-Atrik>lUllOeb. ge"_"'iddel _
Itch\, &henmatiel. Rbeumatiocbe Jicht, lAnd.
IJahl. lieu P J Icht •• o\.&Dge.ich~pijnen. OD&.. en beoft
... dUUend~n ,:.nllen. reel erger deD- bo ..... n
_den geneun, lo ....rknjll't..&r nn all • .lpell».
... en WinuIlen door geheel Zu.id-A1rib.

Kcdcrlandsohe Zuid-Afri kaanscha
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ,'

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Goeder-en van de Zee naar .Iohannesburg, Pretoria
en and er o plaatset- ï'n de Transvaal.

D.:1~c:!ijksche personenclienst van Lourenco
Marques (DclJ..::;ob.1.J.i) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

T~ijJ Ljr RtlZj6BfS tl1J1 JCih~DllG5bnrc £4 Hl-en £3 17s
"rrlL:';] £1 Bs, fJ.-C:l£3 4s" " Il

TE VERSCHEPEN.

D:ti,clijkschc rcrsonc!lc:icnst van Dur ban (Natal)
n"~I-J(ll~nll(·'CI"".rr Protorio en '-"('-'1·"\ !,I.1~' In• l-\., ) l~j'''_'''_~\~.I,-...J' t.,;;,. c4,- c,.II·!L """ .),.:..u ....~en
de Tr ansv.i.i l C;-J (_~:-::l1l::; \':·i;sL:;::~.

------- -------__
250,000 BLIKKEN

A. T. RUTTER,

, ~.ao..Eloe HEADAOH(_
P't>nl~'~S TH!!: Cl.OOo.-.. ,.__ ......,..._

Zuid Arrik,,:'!nschr~ VertegenwClordiger:_

CH/~.S.W. rHJLrv1ES,
-; ,mber Stra:<t. fJIGtellllaritlburQ'.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. L.ENNON en Co.
HEYNE3, MMEl."W en Co.
J. D. CARTWRIGIIT en Co.
B. LA WRENOE en Co,
STEPHAN }icPHERSON en 00.
en bij Ilndere Pakh UiZi::Il.

'li'AKER ..-an Je heroernd~ Kolonl~e
lil ..IXNI<:::;" en" CRIGHTO~" Rdela,
bekelut over. ,I" <:;"lle_~'" K,,!ouie, Zn.dell op
order g"m",.I<t H\ll I... "" ;"eer. Oude -..deu
1Ii.1Iw op!,~ruaa~ L of ""kuur napmaaki
~ patr<.nt'll VfOn de klanten.

TUIGEN'
... d. niu" ..... Sc:t.u1t:';tr~mg. OlD het
....... n le ..oork.llrut~'\.

VI'MI( om rrl;,I, ,,,,..~
_. D.A.n. L.:r N ~_~Ii'I'XRAA T.

K':'AP~ r .. o
-------------op MI.u"llV'.Beltonnen I

HORLOGlES P",... t'I",I,j,"_ '·r.1.~>l&I'lIn,·h.n,·'. 0
enanderc ..."'rt·'n MH.f:',·n,-"'_ Ilra."1 t)r:.:d~ NS PAnTEMENT 1898.. n allerlei a.:ud, \"'rrr.leil IO'ir 1nl "Il,II'11~,·tc'1·k'·lld(· ' '-1 I

IlOO ,.,...1 .t. ",e,,,. C'" 1"""'1 \. er+, I""n ..' I • .L,!J ...U 011. • --, •
(KlaYiercn) w"r'!,'u .~·'·~1,III 'on ~,.f" j,ar'-Nd, i",k
aiea .... klnnkf ..'r,I'·n 11ll'f''''! JI;~:-~!",:;'.ril.~ .·n __ _ _

AIlcierelll .•tr"llI.·",,·II" "~,,,,,, i.'·"." '", ~"- AA~GE~I()!':DIGD ,!nnr ,J,. ,,:;,l"r"'tt'lInin!! Jie onze nitl.."Rve van
at:emd eli ger! "EU," r·l, :d.:iim;"], Kl'I!.. l·)r:.!'·;". '\!\Jlr:n '-'
de oade'ge''''_·:''c·lI.Je ,'" :., ,." ! ,., ,. "nr'. r' ,I.n" c't'-, l'('11 I {n !" i" f" ,_.: lO' ., Ha.:;~sard" ran de jongste Parlement,;.
b8d h ... f~ ,lu, i,,,. O,!"I", ,.)".1" 'J" t"_",n ",.d Ulre ::;(''';"Il::1.L'clt (,11.111,'.<1,1.11'1,11,'11 11'1.1 Gt,~;jott-n ('CUll BOortgeliJ~keuitgav6fa waa.rde hou, if .

Nieqwe I'>iloen".n (•. ".:.' 1,,,.,: ",' ;, 'II' "f voor de Sessie van I b\l~ lilt te geven;
.ae&aaI, ea andcfI',f,-- ,e" ,,·,r "n _'O'm".k' .• ,,11 'le De inteekennren vnn One Weekblad dienen er %. 1JOOta1e tol h,.[ l..Jt·ln..;l", 1111't y",. l"-': "t ~ ,or-
*h'igbeld: 1'11'''" '":,,,·1 ,. ,I c',', "l'iu !.~ 'en te letten dat de hlarl7.ijden Van Ons Weekblad. geduren
-.daDbc.nt,__"d l,·, l,:!'r-ó":" 'il,~,H\' d ~ .. ik') d erd d
Dur de (,n.;..r~' I·,_ ",[, ,': :1o'!;'. :,Id j ,., e essIe III OlIEt' Ir,) I'll \'() gOr( e wor en aangellomm ,en at aan't

a.ierYindin~ '"ll II: " '.,' _-,:;,.,,,,},,, ",·",1 l.inde der Sessiu .'('tl "(lII ..dig-e hla.dwijzer zal worden .'egeven, zoodat de
~~:;I:~~'~,:I l-t",,, "'-" ,"kerh, ,I 'u bewaarder:! Vuil Ce Pnrlt'Olentllirp nllmmers van On. Week.

I' II. I'l T"iT Ywt,.nu w.,.t, blad tegt'IIJk een" Ha.nsard " zullen hebben. .
l.8.-De b".rnc"n,.::nd,· I, ,"" ,.,." "'I!1'ii""..-cr Daar de oplaag gpregcld Illoet worden naar het getal der Mn.

'. lriIeil!'-'D olld<r
Y

l_
lldlll"._ - loeken ('II"vl"len hij de "or'g" uit..(lHe moesten worden teleurgesteld, doe
P AARL_ men toell dad. JIJk llalll.Oek en zende het hedrag \oor eie bestelling met

'IP"r:INNISG--EVIN' G ,. het aanzl)t>k .'
.ILD . ' Aan VAN iJl:. S ~,v T TlP I!LUER) & Co, B-p~"'d,
DI Ondergeteekende wl'n>'C'tt aan het KAAPSTA:J

Publiek vat: ,Itl P1I<lri en elders he- .
kendo te maken dat hij l'en TIMMER- Gelieve hicrllt:UII,1 tt' I-in,l.'n dt' ,'(1117 ,.",,' ' ..... •... Nhillingl, en' mil
M,A.i';S BEZIGHEID ht!\lft geopenu. 11aan:ovr ]Jer t lt' ZPlldefi-, ",( 4,"'':Jj' ti.:r ~e8l'rit ~ t0empla4r

Alle, werk aan hem. toevertrou wu. zal L'all" ON~ PAI!U:Xl!:l\"'T !b~l-! " " '
met luplle:d en netheId worden ultge- G . ' ,
Yoerd. eadrelf8ecT(1 aa n~ .• " •• . .• • .•....•..•.•......••••• ,. ••••••••••• "' ••••••• 1:; .....

y- Ll:.T (jl' HET ADRES: '~§ .i .i. ••••
• J. DUT 0 IT, ·,·w ill o(/findien per \!'tin or te KuI>'I.d, '" illdi.n pN poot .~,I.n!!'i. .

J + '0" ,,1 H tlp·1 A 'OL ;VullD ,.. ... ot pMl, ot laat onlngnuld in4Jea t~ KM('8t1&d yorllUlp.
~ ~ liW YDU. 0 e , AAA I IVul III 't'Ollea llIAIII GIIIdru.

•

en Lancashire
Levens

ASSURANTIi: MAATSCHAPPIJ

Opsericht 1863.[

RAPPORT OVIS H~T JUB 1897.

Nieuwe Bezigheid ... ~1,166,775
Geweigerd, of niet vol-

tooid . 254,286

•

Die Landbouw Gereedschappen en 1\fachini.
. rte behoeven, behooren den groeten en
wel- uitaezoehten Voorraad van de on~.er-
geteekenden te inspekteeren, waaronder ZIJD,

Ransome's Howard's,----
Polissen geschreven... '£912,489

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

EN

Amerikaansche Pleegen. Eggen, Land
Rolblokken, Koorn :Molens, ~f

Snijders, enz., enz.

~,---
Fondsen, op 31 Decem-

ber 1897 ... £],238,849
Totaal Inkomsten l

voor 1897 . ;£279,316
Zend om Prospectus en Rapport

over 1897, varkrijbaar bij de

Hoafd Zuid Afrikaansche Kantoren,
30, ST. GBOROE8 STRAAT ..K• .lPSTAD.

CHARLESFISHER SMUTS,'
Bestuurder voor Zuid' .Afrika.

Heining Draad en IJzeren Palen!
Bolinder Zweedsohe Koo~aohels.

ZUID-AFRIKAANSOHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING B.BI.BOSS&iCOa
Strand Straat, Kaa.pstad.MAATSCHAPPIJ.

o P G E RIC H TIN i8 -4 5.

BETERE WAARDE ONMUGJ::L1Jl\.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.

KEVZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN

1eincorporeord bij Acto van Parlement 1881

100Mkantoor : DA.RLINGSTIU.!T, Kaapstad.
----------------------~

Takke,. in. Durb rt TI,. Jll~mfont.cw. *,1&

Juh""1.ItC<Jbur:!. JNZE WINTERVOORRAAD is aangekomen Kharki, en
Tweed Pakken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongens.

Regenja.seen, Overjassen, "Covert" Baat jes, Winter Pakken, Wollen
Hemd. en Onder.kleeren, Hoeden en Stevela voor Mans en Jongens.

DIREKTF.URFN:

Hon. ALFRED EB DEN, Voonitter.
HENRY SOLOMON. SF-N.
FRED. J. CENTLIVRES,~
PAUL DI VILLIER3.
GODFREY SICHEL.'
J. G. STEYTIJER .
HARRY BOLUS.
H. M. ARDERNE
Hon. J. X. MERRIMAN. M TJ_A.

EERSTE OF.YE!RKU!'illlr.~ AllVJSKUR_

G. E. C. ANDERSON. M.D .•M.e .• Loaden
, M.R.C.S. Engeland.

1!!P..LIJKSCH? PR!llIE - £217.285
INKOMEN SINTEREST· 1J7,073

roNlJ'sEN IB' HANDEN - £1.947,700
G~l &llgd," Z.oo-dfril""'''fCM '!3«uriuiU

THE

f1wt:.of~
J •~ "!wr~lI3:""Y' dE; C:::O.,

Langemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.
NOTA.-Wijj hebben slechts een bezigheid:! pla. ltS. welko gelegen

is in LangemarktiStraat en door naar Kerk Straat. Wij zenden g-eene
reizigers uit om oos te vert~enwoordig'en.

.Mn.a.k t omheining

J. C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en Timmerbont!agazijnen

KOlONWl EN AMERIKAANSeHWAGENHOUT,
LAATSTE UITBETALINGEN. 1895. STOOM

Brccsti aa t
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,Poli .... n ran "'Tl!Chillen,len duur "'01'<1"" betaal<1
met de yolge.nde ""mmrn voor iedere £1.000 vau de
ool'l!pronkeliJk. verzekering ;_

Duur in 18\!~,
60 JAAR
4.7 JAAR
45 JAAR
30 JAA"
20 JAAR ...
li, JAAR
12 JAAR
II JAAR
ij JAAR
3 JAAR

&,093
'2,0811
;2,720
1.81)8
1.4.05
1,350
a.2Gl!
1168
r.ros
i.ooo

-R:..A.APSTA.D.

Ombeiningslateriaal tegenKostprijs.
EEN~BUIT.ENGEWONB KANS.

FRANCISA. C. GU,THRIE, De K 'selie Kolonisatie Maatschappij
Prokurenr en Notaris, : aa ~

OALEDO~_

ZUID-A.FRIKAANse" .:

in likwadatie. KONINKLIJKE .MAILDIE~'ST
De II CASTLE MAl L" Maatschappij

"'!.' ENE 1'r~te -voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben be-
,::.:-~ plot.;n dezeive tegen kost prijs te verkoopen, n.l. :
Zware Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde en

dOOI:ndraad, 15/6 per dozijn.
Bouten: en Krammen benoodigd slechts voor doorndraad, 5/. per

gross. .
Winp alen (in bet midden) 21/. stuk.
Hoek.pwen, met 2 dubbele staander!!, 30/- per stuk.
Dubhele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren, hangboomen, eD
staanc!ers kompleet, £5 1Ss. 6d.
Glad de Zwarte Staal Draad, £8 per toll.

Bemoedigd door de enorme .Agent voor de Kolonialo 'Assu-
vel'koopinnen, maken da Fa- rantie(BrandJMaatschappij,Beperkt,

l:' en Southern Levens AS8ociatie, enz .
brikanten zich gereed om

Onderwijzer Benood~gd.
HOOFD-ONDERWIJZER, v(',or

de Eerste-klas Publieke School
te Victoria West. ~alaris £300 per
jaar, of £250 en vrije woning. ge-
schikt om kostleerlingen in ~J ne-
men. Men moet minstens het. B.A.
Examon gedaan hebben, erl eene
kennis van Zingen, Teekenen,-Drillen
en Houtwerk zal eene groo te aan-
beveling zijn. Niemand die de
betrekking niet in 't b~l'l van ~t
Juli kwartaal kan a&DT88 rden be.
hoeft applicatie te maken...

Doe aanwek, insluiten-de g~tuig.
schriften, bij den Ondergeteekende
vóór den 13den JUNI 1~98.

G. A. MAEDER, V.D.M.,
Hon. Secrc~ris.

Victoria West, 9 Mei 1898. '

KOCH en DIXIE, Kaapstad.
'T' }\ C~'~Irr~\-rfl{IGlrr & Co.,

Ej\~ PORCELEIN- MAGAZIJN,
'''' .:'_I1:JI: ~LEY EN DA.RLINGSTRATEN.

T~~ET-. Ontbijt .., en'Thecserviea, Toiletartikelea en alle soorten Aarde-
....-.. werk in !Z'T~otekeuze. '

IIanJ,{. en Takllampen, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
( 1 f.wJnxi(~- artikeUen' en alle Huishoud-Benoodigdheden.

Verzilverde ('Ill Fantasie GoeOcren. g-eschikt voor Tronw',of Verj3ar-
I' l~,prcsenten een ,Specialite1t. Juist ontvangen een bding van hun
" Il) ~iale Port.------_._------

Geel - Hout Vloer
E~

Plan f<en-.
"VICT01~IAN WATER·WHITE OIL."

150C! VUURPROEF,
I~ PATENTE!. "FAU<.1ET NOZZLE" EN KANNEN

M BESTE C1.LIE IN DE MARKT.

Zolder
ALLE Boort en Wawmh,)ut, .ver.

vR.ardigd en gopd gedroogd.
Aa8egaal-hollt Spaken, Naven,
Vellinll!!, DisseJhoomen, l".lk-hitnd.
va~Js, '1'afel-poott'n, Wng-p n I'n Kar
WIelen, ('n7." altoos op Jlll-IIIIt"I1:

Aardappel Moeren ! WEGGELOUPEN,
EEN Zwart-bont Koe, die binnen

kort zal. kalven. Laatst ge·
lien bij Paarl Station. Gelieve
kennis te geven aan den Ond~e-
teekendIJ, . door wien alle billijke
kosten zullen betaald worden.

THOS. SHELDON.
Paarl, 20 Me~ 1898.

Om dadelijk te planten.

THESEN & CO., ,
Loops~raat, Kaapstad,

Paarl of Knysna.

-Da be.te uitgtltl.ochte Engelsch-
geh-eckte

" MA GNU Jl BON U M,"
In kisten van 72lb8. elk.

TE HUUR.
EEN nd en gerieflijk W oonhuia.

Doe aanzoek bij den Onder-
geteekende.

O. J. T. DREIJER,
lioorder Paarl •

YU D.SPUY, IDELlAlf &: :(0.,
Vendu Afslagers en AgeDW~.

Deze aardappelen tijn van de
beste lcwaliteit, en brengarr voor-
deeli~ oogsten "fOOrt.

_, G. NIAY & Co.,
30, Kaateel Strut.

-Tel. Ad. Malmesbury eu Pwl,
"UNITY."

.. J., ")-..,._~! .

I

Onderwijzeres Geuaagd.
&1..60Salarta.

A PPLICA.TJES voor de lJt'trelr •.
'. king van AI1.~ixl'·III" aan de

PuUwke Srh()l,l Ic l'(ltchef"troOln
zullen door den Ondl'rl!l'(l't'kl'nde
w0n:len ingewacht tor dl'lJ 1lid, n
Junt, 1898. i~

Applicanten moeten in het bezit
zijn van Ondcl'wUzer., - ("'rlitirn,'t
Derda K lasee der Z. -;4. R'I,,';';{,J, of
van daarmede gelijk8taand" eurllfi_
eaten, en bereid zijn hinnl'n red".
lijken tijd het door de Wd verelscble
aanvnllings-eltamen te doen.

A:~plicanten ~oett'n .met J~ ar:.limll~
bewiJatukken inzenden van h,ima.at .._'bap
eener Holl. Pr.>tef;lallt<K'he K~rk. err van
F. zed~jk gedl':'Il: Zij m"ell'll kv"n;
ID .!&at ZIJn onderwijs te geveil In de H«].
landsche en En~elllChe talen. t--rw, j 1 het
medium van onderwijs tie Il"/(,J.'/,·h, 1".11w. Kennis van muziek eli JawtJ!o-haud.
werk strekt tot aanbeveling.

Het Balaria bedraagt .£l511 pt'!' jaar
In dienst te treden op l'5 Jul i. I' V'.

J. HOLLEMA~,
Hon. Secretaris der Scho(Jlc(1mrnl~"

van de " Publieke Scb'o(Jj,"
Potchefstroom, Z_A_R

Onderwijzer Gevraa~d
VEREISCHTEX: goed g-eerag,

lid eener Prote8tant~cl1t' Kerk,
onderwijs te geschieden 1J~r de
School wet.

Salaris: £9 per maand en vrij
logies, met billijke vergoeding voor
reiskoeten.

Kennis van muziek zal eone aan.
beveling zijn. Werk to brginnen
tegen einde van Juni,"'OJI dl' plaats
Sterk.fontein (2 uren van Ennelo ).

Applicaties te zenden \'1:~Jr 15
Juni aan den Ondergeteekende.

J. J. RAuTENBACH,
Sterkfoute in,

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

BENOODIGD.
Yoor de lrmeJ School, potcherstroom, eel

Onder.ijler Bndrie Ondel'lijzeressan,
APPLIKATIEN VOOl' bovenge-
.Lï melde betrekkingen zullen
door den Ondergeteekende ontran.
gen worden, niet later dan den
30sten Mei, aanstaande.

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

Salaris, Onderwijzer £12 lus, En
Onderwijzeressen £10 per maand.
Werkzaamheden te beginnen l sten

Juli aanstaande.
J. H. GERICKE,

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

Beestenvleeseh.

NOG altijd te koop per kwart
tegen prijzen billijke bij

O. J. T. DREYER,
Noorder Paarl.

DB Stoom booten deser Lijn vertrekUa
n.o K~tad n&&r Londell om de

andeND Woe • te " UUI' n.m., !IIIIl
Madein en Plymouth. te! Si>:t Helena ea
Aaoeuion aanieggende op de bepaald. tal
lIChentijdAm.
Hay 25-TANTALLON CASTLE, KaJ.t DrlICH

'Ii 8-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. HAlt&ISOJ.
" 22-11.lWARDK~ CASTLK, K.!',. Rlr;Bf.

JuU 6-I'OORHAM C .. STLE. Kapt. I'I<J"'HL.
" 2"-CAHI~BROOK CASTLE. Kapt. !,OUI:<80J

A.'lg 3-Dl'N\'KOAN CASTLE. Kal''- H.H.
.. 17-TA..'iTALLON CASTLE, K.",. DnCH,

IItra Boot.. lOor ~8llDd, yll Las P~I,""
GARTH CA.STLK Ka.pt. 'II' .II.DF.S. '.lnlro'Il' t~Mol
ARUNDEL CAISTLK, Kapt. }litO, .... vlld"'lIl 9

Jnnl ('ria St. Helena en AliIICDlIlon)

Voor Vracht of PlIBIIage vervoe~ m~t
zich bij de .Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt),

u_zo_ L~JN
KONINKLIJKB MAILDIENST
mOJ 8TOODOOTlW.TscrurTJ

(•• PERKT.

DE llailbooteu der M&&tl\char!·ij ~III"

trekken Y&D Kaapstad = EUI('!Ir.nd
ria :Madeira, om dfon andllnln W oo~ til
" 11111' lUlL. ala onder Monleggande

VOOR ENGELAND.
Junll-BRITON E:,! I. \i,'I-·'H.

ti l~COT hll).!, ~!nlnf).,.1
.. W-NOUHA. \( hOi". [ll nuLW

:lXn.ol DOORN VOOB E'-OKLJ.lIn,
GASCO~ E, pt. A",!,T"O:<'j u.:_treDt

2 Jun!
GUKLPH

Juw
GOrH

Jun!
Een van de 1>£""""']':01'1"'" ,.,,, " ~,nnr:l

booten 1:,,1f'UCTJIA!<ll'TiJ.\ \': .'", roo:
HAl'IBURG. kUl't "" d. ~";.k,,r;.t YtLIl
deze .Mail~toomhootf!n.

RETOURKAARTJESna<l L\CiELASD
~ voor Zee :M&and~n, wrJl den Ult~
rvikt ~ een nrminderin~ ,...010 peJ'<'elli
op den Dubbelen P&II8alrf'prij'.

R.li:TOURKAARTJ~S "6llr HAVH8
langa de KUST woroen u;t;l'ert:i~l vcx:r dl
~ binneu Drie Maan j ..n !,t'rue [DlOlI

of the OutI. 1da&tachappij St""rot.ootRn,
Voor Vracht of P~ d'Je m~fl a.a.owek

II&D de Kantoren .an d. Unio" Sloombocl&
Haat.chappij • .A.dderl8f8Va&t
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lres Gemagd.
.Salaria.
I ~~S v?<>r de betrek.
Il -~s.<I>lI,·nt6 aan d
! to l'otchefstl'QO e
.-n OlldtJr!?etP.e.kend~
l Lt tot den 161IJ ten
·runden in het ~it
· ",f'lFPr.~ • OertificlUlt
, /.. A. Republiek, of
~,'11Jkstaande certifi.
I 7.IJn binnen rede.
'dl' Je Wet vereischt.e
·mon te doen.
•kt! met Je applicatiu
"Il.!"n "an lidmaatscha
·"""ts<:h~ Kerk en v Pzo. , an
,',:. IJ moeten tevenl
\\ I j'; te geven in de Hol.
"he talen, terwijl het
"'IJ". lie f{oUantllkl.e i<lal
:1l11llt'k en da.mes-blUld.
:tf,c"'elioO'
",!.,"t .£ I50 per jaar.

"'11 "P 15 Juli 1898
IOLLEMAN .,
MI, der Schoolcommilillie
.. Pubheke School"

Potchefstroom, Z.A.R

zer Gevraagd
I'E \: goed gelirag,
l'!'i)tef'tantsche Kerk:
,,:' -chicden naar d~

I','r maand en vrij
! J kc vergoeding voor

'[,lll'lt'k lal eeue aan.
\\' erk te beginnen

,'[ .l u n i, op de plaats
.mu van Ermelo).
'" zenden vóór 15

I III krgeteekende.
J. RACTENBACH

~terkfont~in. •
l'. K, Ermelo, Z.A.R.

)ODIGD.
hool, Potchefstroom, eea
dm Onderwijzeressen.
II'~\' voor bo ....enge.
·".·tl'ek k iogen zullen
,,,,·ted,endtJ ont van.
: :c-t la ter dan den
·-: aande.
::.Ul'ten III bezit zijn
· ,i:en van goed en

Cert ifikaat van
l n.-r Protestantscha
UilderwJjzers Certifi-
, Z.A.I{. of een daar.
I.lndl'. Behoudens
JUl'Il te maken.
;ril Ijzer £12 Ius, En
n J.: 11)per maand.
, Il lL' lJl'ginnen laten

II. (; ERICKE,
':~ Armen School,
:l')ld'stroom, Z.A.H.

nvleesch .
. . ;,;,'(JP I'CI' kwart
: ',':1 Li llijk« bij
.f T. Dl{EYER,

:\ oorder Paarl.

IlKAANS<.; .....
s: jL\.lLllI~·ST
'AiL" Maatschappij

,;al'r Lijn vertrelrJcen
"I uaar Londen om den

re 4 uur n.m .• naar
.h, t e I::ii,t Helena I!II

,i" op de bepaalde tu.

\ ....1'[ E. 1-:,1: t. flr·NC.o\S
'. ...rr r. t\ ,I: L II \li.H1S0!l'.
\"'1 r r.. h:'i' H.1(,Hr.

-}: r t\ai·r.l~I<.;.SII"'LL.
, ...! I.E hlll,t. l~f>HI:"SO!t'

....iiihqlH.\Y.
,,; l.I. ~'.J!' Ul"~C.ix.

.; l~d, vla l.as P~IlT!"
-\ '.1 rt' 'I: ti!' r- nt :!Ij ~lt:l

f{1 ,\\ '. '11,fn.:nt. 9
\ ... l l .... ' '/1)

I \':I.I;':H vt:rVot-''fe mer
• li v..n de CASTLE
I 'l'lLU'l'IJ, (Bpkt),

~ LIJN
l\ llAlLDI ENST

onu.J. TSCILU'PU
·;R.KT.

r :\r:~\t~cl·"rpij ~fU"'

,.~1'" t.ad naar En"elADd
anderen W oo~ t8D
arulleggend8

~GELAND.
l-, .~t r , ~r()f.,),.y,
}\ II ;.1. \1 Ilk Tl).", jl
h.i; 1.ll.ly~(_)LD8

,'nOR V.'·(JE(.A~[).

A -c :.r- r !(t) ~'Ij VJI: tren t

il", " r·(),\',l .'toom
'II' J'() \ \ r r',dl'!! voor

'!d !'·t,t·.kL'Ul3t "a.r1

,1·:.";",," L.'iOELANO
ratnj en , wor den nlt.~

!denne( ,!lU 10 pcn:eni
,aL!('rn~<.l.,
J E::l !.MU' lf A VE~g
en u:t;:t!rt:i:'::t "oor d.
~!alln ien I er de Unicm
"prij SrOo.·mbootcn.
"'l{e d ,e men &&lUoei:
de L n icu S toomlx»t
,y.trIUlL

ioor de Dnllbon lfulo
t Je Vlllien á 00.. Ik
boU. YIIII,BI'1III" w.

•

n1JVOEG!'-\'E)' TOT DE ZUID·AFRIKA AN VEREENlGD Dr OJiS

wïttelmlodlHfagen toen een aee~ lfWi .. ntal
betrekkiDllen eli ..rieden aieb 011&1' ae nieuwe
woning van bet JODIl" echtpaar gaf om bun den
riikau.n zegen op bun loopbaan toe te wenoc:h..n.
On.e *t...en»eben willen "ii ook bierl>jj roe-
gen.

v1""1tWilL:.' or-s te vet uemrn rlat d. jon~tt
(', ZU! un .... r J,o.)1t van deo he.n H.

,,"'f l.a,l\ (,rt"\'!"trHal. 1.IJnt .. ~e p!'o"fes-
, exau It"'1I \01'\; dUI' 1,:Tn~d van M.B .. Ch,

I. ""e'! ~~"ol" le [dlut.ur;< beeft afge,
l. _ I 'l! " "~n Ill"o,ocg.nam bewiift dat bij

,I. \ (.rdenTlg' mM-H."t. en het hart .Uoer
" r- "Il d\.· r-echte "'!lXI:." weet te Terblijde.n.

COI'ICBIlT.

Aan.taande Trjjda,uond l1li1een eoneert door
bet plaatselijk m.we~selacbap ooder bet be·
aiuor van den béer:&O<"OOC. de Villiera Jnr.,
met bebulp ..an andere bek .....me muaikanten.
in bet :!lo oorder Paarl ICbooJrbou .. II"I"V<lIl
worden. V oJcenl bet prog.ramma belooft bet
concert een groot lIGCCee u. aulleu',lijn, en al bet
.. ker aan toeboorden ook niet ootbreken.

MAGISTRA...\ TSHOF.

I'
beer C. W. BrM"', aooi.text·
rt'~u/~,.,t-1UoyIiJtr(la f,) OP BEZOEK.

De beer G. S. Wolfaardt, L.W~., en zijoe
eebtgeDoou. waren op een beaoek un de Paarl.
eD hadden bun nrbliif bij den beer D. F. de
Villien. Zondfg woonden zij de dieDlIten bij In
de Zuider Paarl kerk. De beer Wolfaarái ÏII
llaau~orgeD naar ~tad vertrokken om
un de Zitting van dien dag deel te nemen.

MAANDAG. 23 MEI 1898.

IJ u~h 'I:-bnrgh ....erd gewaartlObnwd en on~
''''~''I 0l' de h",schnuhg;ng va.n met siin bicycle
" ,.1,': Iot'ho"rI!lk licht in den avond gereden te HET WEDEIl.

Terwijl u...· COlT8llpoooent IICbrjjft. p"""""rt
eell doodentorm o ..er bet dorp In ....It er een
.u.rke bni J>egen. Men boopt morgen (Dinsdag)
beerlijk ....eder u. hebben.

~I "ze,; Kolster verseh-en niet op een (!Wijke
I,......!luj(.h~llIlo! en IUD waarbori' .&Il 5&. werd ver-
l~ ur,! \,tHklaard.

.1III ,)1, Adrraun moe-t eene boete van &so be-
,., I. L .. rudat hl[ met ..en kaf IOnder licbten door
Il, ..t rate n gert~den had.

lh .. tuus F.lhllg ....erd door Daniel J.du
1',__,', van !lal J""apbnl IUlnl!eklaagd wellen.
.. ''''I,[!,dl''" doch du .""~ werd van de band

BRIEVENBUS ..
De brief \egen da. Neetblinll ..... n Stellen.

boech, iJ! te penoonljjk om l!eplaa.l.8t tt> word en•
u. lDeer daar de IICbrijver Diet aiin naam er on,
der beeft geteekend.,et'" -zen.

\,.:'tf"i"m Klt·ll1l'1D1lt. oud 14 jaar, en Juli
"IIl\JI! ver sche nen op de LeN:bnldigllll V1U)

"I!lf I.,c"nen III deu I'aarlachen berg
..~:..d..lpt t e hebbeu zouder consent van de
I . II h pa lne it.

".I";II,Ullll werd ont.lagen en Julie Solomon
,,"' :Ill,. be ta len of t IU" dagen harden arbeid

Een correepondent zendt ons een brief waar·
in bij eenigwz.in. treedt wordt in de private finILO'
eiêele wen nn den heer Paul Myburgb
('·Oladatone"). V1Ul Cloete8dal, Stellenboscb.
Het spijt hem van barte dat di" oude b....r ... n
het rechte spoor ""hijnt gedwaald u. zUn. en hij
noemt de reden di.... ti echter niet kunnen pu·
blioeeren.

,'I.,·!'re::lan.
II, ,,,,di' werd betaald
I '!1I.1d Pdu.ar ..... rd ()pg e bracht opde oescbul-

ol:_;tll~ van l...mael Basier mt.'! lot jo vuist gesla-
~l li t"ll mt-I Inn Vovt g~scbopt te hebben.
H..~. r,'ddilltlr werd gtdast eeue boete van 58, te
I" :,\lt'l1 uf III gt'brekt· drrc J<4~Ct~ harden arbeid

Dames brief ..

/:.:', :

,.

I.

,'r 1,
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Il.).,· !I.\• ---_----
:::\I';,:W" ui t (il' Pa~rl.

·r ...,

" \'.' "J'

\,

.' _.,:

\\ I:'

\ I \ \ ~
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I!: I \.:. t,ff' ... t r uu t . 101 ,i )lJI ....d:-.lo!' tner )t)lIg\'
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Een pabHfte ~, ~ iD de
.1onplinqs y_"~ t. RaDOnr deu
14d~DMei.
'0.beer Ne.,.'" de ui~.UI y.-hjJ.
1eDde' hee ..... die 0c,:.tereDwoorcIiird ",aren.
De ._, N.l. ftIl 'I _kte op dat siJD
DUID Die' op de 'ijtt YOOrkwIUIJ. lIjjwueahtér
400r een yriend uit(leDOOdÏid.

De heer lu OOien tot TOOI"IIiHer eD D1
J_te tot _. rko..a,
,De 'fOOnitter heette de yet'llllderiu& welkom eu
OOIr de heerea I J nD derWalt r;;w.V., li Jl
Venter L,W.V., N'F de Waal, lf 1.0 Beaa-
bul'J eDDJ ViJjou,

Brie ....D .. erden .. _n na S C du PI ...
ea B 8 .u der Walt voor de altbooiliciDl be·
dukende.

De \'OOrsitter maakte het cloel der .....
pcleriar bekend: Wp .tuu yoor eeu. alp-
mene elektie, die miachiOlll seer ~ Iran
\'O~ En .. jj willen de poliQek na d. bo·
didatcn hool"llll. B.t le bjjne Diet Iloodif'd.
verpderiar te &e8IeD om de een den ander te

£;1r1eeni11 daar lIallln'er" ordelijke yor·
erinpn llOed bekend le. Bjj Y~bt den

eer V.n cfer W.lt hei woord te Demen.
De beerV. d. Walt Hide dat hU.lt- gehoor-

aam waa, maar toeb "'erd hem DOeen " ..inig
onrecht aanaec!au door bem eent op te roepen,
Bli .IOn lieht eent de nieowe uodid.toD hoo-
ren em ook eeD kan. te hebben beD te m-
tieeeren.

Bij d.nkte de ".rgaderiDIL ..oor de gelegeD'
beid bem piCbonkeD. Ziju politielr W":tOO
£oed bekeed d.t het bjjna oPllOOdig w.. er I*te
oYer te .~Ieo. Bij .taat of Yalt met &jjnnati-
onale politiek. -

IlEDl8T&lBt'TIE V.&JI K:III8ZITELI!.
Zooala al'-n beHod, .... hij lid dier oommie-

ale 0lIl een beiem "adeelint te --..pa. De
commieaie kwam op HD'" punten o...ereen,
maar op de boofdpaaten niet. Daar .... oit-
eindelijk een miaderheida en eeD meerderheida·
rapport. In het minderheid. rapport door den
premier ondenteond _ ona ...,li. 6 leden zjjn
en in bet meerderbeide rapport verlieleD wii 2
leden. Eindelijk h.Joot de ()Ommieaie bet te
laten in de handen ... n de reperiDg om een bill
op te trekken. Bil had d. opgetrolrUn gou ..erne-
mentabiII niet ..oor zich en beeft baar OOIr UOI Diet
gezien. Maar aOOaJa bij Yan anderen boorde gaat
hij baar bevechten, 100 bard bii kon, Spreker
..I liner niet ..erder iete .. gpD, want bij kon
aam. "en weinig 0"erdrijY8D, tot tiid en will bij
de bill eerat .. If gelien beeft,

DE AWE.EE"E ELEJtTIE,
staat waarschijnljjk, volgen. uitJatintl van den
premier zeer na voor de deur, en dit zal een bul-
tigen .trijd afgevIIn, En de plicbt VaDeiken ware
Afrikaander, la toe te lien OJD"ertroowbare
maonen nur 't parlement te senden. Bot
weegt hem .. vaar op bet bart dat zijn aanbeve-
ling nn den beer Merriman 1'8rileerd opgent
werd, Hij wil gaarne :tijn zetel voorden beer
Merriman opgeven. De heer lhrriman il OD'
misbaar voor ODIparlement. Wat zal \"1Insir
Hordon Sprigg worden ah de beer Merriman
door de Rbod811kliek uitgeschopt wordl? Sir
Gordon zal oog eens soe brutaal wezen. De
beer Merriman io de eenige man die hem op "UD
plek hield, Mnar te Colesberg en PhilipstoWD
b.d bll (spreker) ziel! ve'8ÏIt met de aanbeve-
ling on daarom !faat bii bet nu maar opgeven,

RBODES POLITIEJt.

Spreker toonde .. n al de gevaren er in opge,
.loteD 'om di~ politiel te volgen IIn alhlll wat
aangewrnd werd om die politiek te dOOD
lag6Ticran. ~

Het werd bet!loten leder "preker na zijn aan·
spraak gegeven WIUI te ondervragen,

De heer p, du Toit .r,: Wat io owe opime iu
zake ..,r Gordon'. aangeboden IICbip,

De heer V, d, Walt: Sir GOrdOD h.d geen
rechl zulk oon Ilanbod te doen,

De heer D, p, van der Merwe: Boe moet hij
de beer VIlDder Walt veratas" dat bjj den heer
MerrHnan kiln aanbevelen, da."\r de hoor MerrJ-
mw geen Bond. man WIUI?

De heer Van der Walt zei dat hjj dat plan
reed. had opgege,'en,

De voor71tter verzocbt deu heer Venter,
L W,Y, bet woord te nemen

VE J1f:£R VESTER,
Ilet deed hem "eel genoegen zulk eon vriendo-

lijke .chaar vnn Ilanwezigen te ontmoc~n. allcn
met ~en ghmlucb op hel aangezicht, 8preker
vroeg "crschoonlllg' dat bij Hano,'er niet eerder
kon bA7.oek',n, 80mmigen dacbten dat hij bang
WM. 1111lardit had men gebeel WIlIt. Daarmoe
bad h!) t-e "eel moed om bang te worden, De
tiiláncie,'le toc8tand van ons land WIUIniet zoo
gun.ltg al. vroeger door al de uitgaven vvor
runderp •• t en oorlog, De gelden uitgege.en
ter bc,trljding van de I,e.t WIUI niet zooals
8Owmlgen' beweerden alles voor niet versplid,
bebaln> In gc".lIen waar de commis.ie zich te
buiten ging met de draadhelOingen, want de
KolJnle had daar door I!ld. Zlcb voor te borel
den om de pest op doeltreffende wlJoe t.. bestril-
den en de Kolonie "'aB dan ook goed geslaagd,

De PondalalId wel ISeell van de oolanger,jkste
wette Il "an de laa'_ste oeS8le, Daardoor wordt
aan d. reg-cerlng de macht gegeven op redelukc
grondtTI, oenig r-ebelleercnd opperboofd te
IlTi est"t'rCIL Daardoor zou de kafferoorlogeu
grootel"ks onderdrukt worden,

Ot:' tolume ,,'118 weder vernjeu~d met den
Oranje \'rij_tont en sprpker hoopte dat Trans,
vnal ook zou JIlZIen de noodzakeltikheid ticb
aan te' .IUlt€D,

De Lda~tlllge:) op kolnlllille goederen i.D
Tran",",,1 zIJn nu 7.00redelllk, da. ge~n·koluni.t
er o"er beboeft ~e klagen, Spreker mecnde
dat de Tran.mal had ingeZIen dat de bela.tiu-
gen bUitbLlsporig waren.

De motl€- vau wantrouwen 10 dt regoenng
WIL' al. een Bpook, Uel gouvernement werd
een Rk,de.-gouvernement genvemd, krw[11 er
3 B(>ud,msnnen in "aten en éen .eker niet
zonder ,d ..ies \'an den Bond~lt.iider. S:echt.s
2 leden harlden aandeel ID de <l-iften·kwe8tJe,

Dt' Bond ,. hezig zich zelf den keel af te .nlj,
den, Let maar op de Lrandoiekte wet, de redlB'
uiLutl<' "Iln kie.zetels en nu weder de beer
Mernman, Deze Zilll allen produkten van den
Bond, lUn collega bamerde jaar na jaar op de
ueszetel8, En wat WIUI nu het gevolg' Nu k .. .:m
bij wc,ler met den beer Merriman. en wie Wall
bijr Ja dezelfde !I'lln die in 18R:I openl!jk u it-
geroepen had: ""hiet de "boers". Wij kennen

.' bem te good; dien grooten ..-eldooDer vlln ons
volk' Spreker ging eenig maatr~gel iD onB land
en Tolk. belang, Tan welk gouvernement bet
ook II;. ondersteunen.

Sp~,'l<cr. rei. naar Europa, aem ....erd veel ten
laste gelegd, Er werd ook ooweerd, d..t bij zou
gezeg.1 hebben dat hU den Bood voor het seleet
comit? ID Engeland vertegenwOf)rdigd bad,
Spreker ontkende dit ten eenernaa!. Ell wat bij
.elde In zake het OOKtuur.ede hij nn nOg.

RHODESIA'S BeUI'LD,

ZiJo collega bad aangehaald VIlndrie en twin-
hg milll'><'l1 pondan ""huid. maar dat il geen
land. ""huid IlWlr wel schuld van private com.
pagnien, waar de chartered compagnie niet.
mede te doen b&d. en welke koloniat wo er voor
•temmen een land met zolk een acbuld te
anuexeercn?

De heer p, du Toit: I! de boor MerriUllUl een
lendeling?

De beer Venter: Neen een landmeter en de
man ,lie de g,uut,te pOnJpoán op de tentoon.
stelling b.d.

DE UEIlR N. F, DE WAAL
aan b, t ',r,>ord, :'\prckpr wa. 111tgenoodigd door
den II,,"u'er tbk ~an .I.m Afrikllllnder Bond
Olll :,In ,",iJtlek 1;10"" le leg;!en, BII,danktt'
daf\ I' Ik .it> \·tf"l~;l'i)"'"Tln~ voor de ~elegenheid

ii'- lWlIl 'o! -.1(' I' .I'lk .. u. TlelJ JdrtHl ~ded6n ftPra.k h'l
,,,)k "1'.,,," eon ,"c'l;:derlll~ toe, Hij hoopte nu
nftrlt~! i • 1. IS te mak~n.

Z,,, lf .. !"lmml'lt~t1 .tlch ml~8cblen nog herinner-
dt'IJ \',:1 ... h ; In 1~~ ~ !Jd t".lll dt:! BoeI"tlo heêCLer-
mingtt \-'dCd.do~ncl' g\,;wordcn. Lil ill 1883 met.dt)
vereemging van aen Bond werd bij lid van den
Afrikaander Bond. ZijD loopbaan ale Bondall1ll1
WIUIgoed bekend. W .... bil in 1883 .tond .taat
bij van <:laag nog. DijD. al dien tijd w.. hij lid
van de co.1lmi.sie van toeticht op elekiiea. Bet
grootste jtedeelte van de BoDda constitutie bielp
bij opstellen, Met bet oog op al de donkere
wollr.en die over ana land &weefden, h.Joot bij
zich verkietlbaar te stellen. Een ieder koo be-
grupen "oor hem als procureur W&ll deze geen
voordeelil!e zaak. 3 maanden van bola te
gaan. 'iln -zak zou ur ond"r liJd"n. Maar bet WIUI
nn de qicj "oor iedereD ware Afrikaander 't .ijne
bU te dra!fen om vertronwbare mannen bij de
aanstaand. elektie te verkte.en,

DE RUODEi·POLllIn.

Rh"dei plan was een "ertoenigd Zuid-Afrika
onder Brlt!lCbe "Jag DIet bet mtwiaachen der
rvpubliekell. Spreker waa ook voor eeD ver-
eeDigd Zuid·Afrika, m... r met arkenning van
alle rechten en "lattg"D van de venahillende
ataten en koloniën. BO aag onlanp in een 1&11_

aPraaIr van eren Bondavoonitter, dat bij (de
"ooraitter ) dankte 'd., hij onder de Brit~
"~Ieefde. Spreker begeerde geen andere vlag
aJlfier, maar Docbtana achtte hij het oapput op
aUlIr een tiid deze ..lat aaclereD iD 't aaquiaht

ToeD a,beer T. Prinrle1'Ul llarabaJl.t.raa t J ep.
.,..",.1..Dipdapn .. leden ~eeprokeD ~'"rU
iloor eeuJobanne.bura"peralllUl, die erop Uit "'as
eeaip .... om.... , eeue belangrUke gebeur,
ten.1'1UI (ja I.yen in te aam.lea, en het" nu-
te "erwonderen, dur d. beer Pringle "eli 1".1,-e .,]
man il i eD niet gemakkeijjk over &Jch"'''"n
'p'reekt,~ dat de rapporteur wat moeit. bad om
lline ~ duideljjk te .tellen, N. de Ke-
wone _'lIIertiDgea 1'8nriaaeld w&ren, bt..l"*-
digd. "0 vrieadelijk Pijpje de zakeD op aau-
mérlrelijt. wOae. Bet geeprelr Jj ..p O'er milD
.. erken en lDijD·ábD, en $08~ .prak de h~r
Pna,le 0•• het :Kimberley luen, toen een
...... ~' ODtItoDd waarop hU IDtwoorUtl.
"J[, ik t iD d. Kimberley mijn te w.rkeD,
dlla be r ik wai \'UI de bezigbeid onder d8lJ
groDd " weten." N. 1'OOf een oopnbhk ge-
dacht t. bebben ftI'YOJede hij, terwlil bil d.
OOien op - ..r!~ rOOkIrring hield met"Betil_ .... •aie het lPeI doet,"

"Welk .pel?" \'!'be( de udere oogenbl,kk.,
liik, ..... _ pdachte besield. Mei ..en onder-
.o.kend ~ik UIl .go tp"etige boorder ant woord
de d. ODde mijDwerirer op aacbte wv"', "Hel
.pel dat een' man atbreeIri natuurlijk:

"IIr vente a Di.t," _kte de rapporteur MD.
"omdatllil in't pbeelniet afpbroken 'l'oorkomt."
"Dan dl ik daanan de acbuld niel bebbel '
..... bet IIDtwOOrd, ''en gij zalt beUel1de &egg~n
nadat gij mij leboord bebt. Voor zeTen jaren
geleden .erIrte ik iD een naU. acbaebt der Kim-
berl.,..Un. Eent wu mijD liebaam tegen het
aat beinand, O&ebooD ik in omtrent twee voet
water ritond, lDe~water iedarit! "ID boven drui-
fH'ade. ),faar na eenitren tijd gevoel4e Ik Pil nen
ID mijne dijen, ea d_n doortroklren m!l apoe
dig: lichaam en armeD werden tegelijk aauge
dUD. Ik kan bet gnoel .Iecht. beechrjj-en
aJaol al de lichaam. .pieren tot hunne

VI'!&AIlTBE.. aitel'lten w&ren gerekt, Spoedig werden
Spreker zag ,..en goed in voeal'teen, Ijj r ....p· mlin armen z66. dat ik ze onmtJjd. niet

ten ook maa.r hier en daar middelen bij elkander. kOD gebruiken. Eindelijk werd mlin hoofd (>ok
Maar bet tretlripte van dat aJJ. w.. de mn. aangedaaa, en toen de pjjn aldaar verapreidde
derpest-eommi .. iën, die Illa roohogeia waren. weraen'lIilijne oogon &00 z.... k, dat ik voor eeni-

De boor D, J, Jo,.te lOU iU'"De den beer ie dagen te bed lag, Ik raadpleegde verscLOI-
D, J. Viljoen booren. Spreker wiet dat bit dene aQkten; di. deden wat zjj konden, en of-
door zjjne ondentennen geVl"1l&id..... ieb ver· ""hoon ill, door bun adrietl tjjdeliike rerliohring
kiOlibaar te stellen. kreeg, w.. ik DOOitgelOnd, Ik dacbt dat eeue

De beer Viljo811 had besloten de Itrijd te een. verandering mij lOU goeddoen, en kwam toen
v~en, indien door den BODdgenomiDeerd. ,naar deu Band; dit '11"118 vier jaren geleden, on
ZIJn politiek wae zoo o.er en o~er ~lIend dat ,ofscboon 4 d?ktel'l! bu';! best voor me dedeu
bli DIet v~el &eggen lIOU" ,Indien bij lIekol8Q ,baatte .q~ DIet.. het klimaat ...... mp nJ~t ge-
word .ou bIJ de Rh<>d~'pohtlelc be'l'ec:htel:l wo- paRt, en Ik moetlt gaan, Ik bet!lool tocn naar
veel biJ kon, En ,ruben Rbod. leta ID oni Durban ,te, gun, .. aar een, nlend fled m!l OlD
laud. belang wu voo",tellen en hij er 1'oor dr, Wlth.1DI PlOk, Pill. Nll"llt op de
stemmen m.-t zon het hem nooit aangeDUID proef ~ .telleD, BIJ ~e ochmie gedachte
lijn.' dat er miacblen iets iD ..-aB, deed ik bel. en of,

B&ANDZIERTEWET, ochooD de eerote bottel !;'86n uitwerksel !lCIJC6IJ

'te bebben;moe\ ik erkennen dat ik mil ,rat hewrI udion .preker geen 1010. had om mede te I I 'k d
werken om de wet te vernietigen zoo bij zijn gevoelde. en, ooge oong Il I I wa., loet",.,f e
l>e8t rloen haar zoo zacht mogeluk te maken. Bij ik nog een, Dit O\'ertoigd. wii: ik leef te
ontkende teil eenemale dat d~ brandziekte..-et' JobnoDe..l)urg, Ik gebruik tt' Nm haJf dozlin

botteiJo ..a" deze wonderl!1ke pillen, en aan hel
van den Bond afkomstig Wil', Ze w.. op een eiode Vali ,bet tudperk bevond ik dal al de PlIneIl
.linkllChe wijze door d•. du Toit uoor bet con- weg ...areu; dat ik eeD nie",. man eo g.he~1 Cq-
gre8 gedreven met Rbod"" achter bem, wnd WIUI, Gli zult de ecbtheJd mijner l?ellewlg

HEDWOliOES ONlJERWl-I.. 'l'eMlta&Il Iwannt'er ik u zvg dat dez~ n-eeselilkk
Hli wu eeD sterke tegen ..t.an,jcr van gedWOD' nict .iDt. 'lin t~rnggek.,.,rd M,jne oogen '!ID

gcn onderwij. en bij WIUIblude heLz~lfde vau der. na 1"",1f\l!Daal gezond, en ik genlf·t woal. !!'Ii
beer De W....I te hooreD, zicl. de bCllte gezondbei<i, Gezon~. legl ~e,

Ujj wao ook voor besproeitngswerken op Ik rou zoo denkeD, en zoo fri",h al. kom~n kun
kleilJC I!ChaaL Ik geloof, ""lit da, or goen oot,er of meer d()d-

tr~tlclld medicUn '-Laai dan deu PlIlk P,lls
~preek '-CO ocel gjj wJlt "an uwe drallkj~' eli

Spreker waarscbuwde om tlCn8gezind te zjjo ,smc""",·ls. ik weet .... t Iml i._ en ,,'.nlle<r
eu ou. door Rbodet! eu de brandzlekkwet nlfll ieonnd wOn'el pijn b""ft doo",t&all en d'K,r cell
te laLetl verdeel"n, odze t:Jd .. daanoor le medlc!)1l gcm,zeo U. geworden, beboort bl! I.aar
eru.tig, pcn ""'Hn «. g(" en Ik oon niot b"""baatIJd t-t

Du he~r Van der Wali. L,W.V" bad een nnag erken"en, dat Jr, Wilham. Pink Pill, UIII ge-
aan zichzelf en ook aan al de andere leden: of naZeU,WJU< het eemge an,t~rc qle<hCjin wu ik het
met! de IUlOdeopolitiek kODyol!(.n? oIJk gezegd hebben, Ik ben !n!)l.ettgen1\oorJ,!!e

Allen: Neen, gezollrJb~id aan deze pIJlen v€Tl!Cbuldl""', "" ,k
Do beer C, ClllieMl w"" alt!ld ('on tegenstan·, ~~rkla.lr dit wlldcr vroc', eli wat mter i. ,k h.

der .an den beer RLod.,.. Som. dacht hU dat "li ",,~I y.e teu storkat" Illln bii dlegentn ri,e Ulel
toch maar rDlsscbiell Zlcb,vergist bad, maar lattr, gczo:1d 'pn, tn die &aD dewlfde k"'aall!1d~1l
Wa" "Uil gevoelen btwalU'htid gewordtlJ, AI, ee'l 'lleneeAmldd,,1 "'n rheumatIC'" ><""
De heer \Volfaardt zou g:uune van d.e hoeren, tIC'. rn~'(egraatjicbl, Il"uralll,a, noti""" ell

w(·lke Tan plan waron al. kandi,Jnt-en te .taal,,' IOUllo"tMWkmg.ZI)n .-lr_"'''halIlo l'ink 1't1!, on
wiJlen weten of do eeu nHJf den andor zou. f~llL.aar. Ze lOIl een IKH'lll,.Yt: rtmPdk '.Klr

t..rugtrekk"n. IJIdicl! IlIC, dOOI den Dond gt. ,1t'Chte 'I1no 'ert""rlOg, ,h,p<'rsi8, "" .. fd I",n,
1I0ruLU ~erd. I l:<:lluwachti~b('J.d, net"rl'lla.ch~lgreld. '-el Lf'" \ ,In

Allen. behalve dell het"r YCI:tE;,r, leiden ja. ~'I'l!ll't ell ..hnelouKhetJ. zoo~el als \ \lor \ r,ll]
De heeT VenLer zeide Oat hJj wi~t waarom " wdpk,~ kwtllt Tl, 7.1)(ta!H oogcrc;:pldlJt:den ann" ,,1

dt:Zé vraag gedaan \\"(':rd. li!) glJl.g zich aan l1ll!tb watl.:riichti~~c IJloea. g-('f'! gt'zlC'htskl(ou' (Ill

n:rLindeu, bet ZOll I1fba:..gcn \an wat 2Qju "neo Y(.~rkn,:!hahr hri afk, Lnndt.dlaTi'I. (Jf door dr
dtm glogt:n doen, ',J!tiams n!H..dJ '},'IQ maat&:bappp, AaOol.p"'iad. \ t r

Voorstel D. J. JUQstt t{o:,econdeero door zond~n, J1,l'~ }'u~tejs voor 171i. of (-'l'r' ju)ttei
J, "an den Heever: "oor :Is, :i<i, franc'o :r.hnnon ve"wakt J, ...r

"Deae vergad"ring bedalJkt de beeren parle- o,'erwerk of b'lIt-t'll.porigbeden, heT8I<l,en 'I""
mentsleden en vermoedd!llte kandIdaten "uor door I,UD~bruik,-Adf',
bunne overkomsi, eD bet Uitspreken VRnLUll
gevoelen, Tot t[jd en "'[ile echter dat al de PR()GRESS A" lJ POVERTY.Bondst.akken van Hanuver geraadr le~gd '!ln, c ~,

klooft 'u op heden geen ondersteuning bocg~
naamd,"

Yerder werden d .. led"n nil het Hano,-~r
d,.triktsbestuur op 18 Juni uitgenoodigd op.,.,n
alod.n te worden geboud.m ~ergad8ring te
Uallorer, met advies van bunne w0kstakkeu OlD
al.dlUl t" bandeien naar bcvind "an zaken, Al-
gemeen aangenomen.

~a eeu bedankje aan deu voorzrtt ..r ging meu
ult.,en

lPOOaWIIG&lI.
De ui~ nDt, I DI..... WY _ .....

lICIbeljjk ter ont .. iIrkehar nD _ laAdboa ••
\laar hei eeu achaacle aooala bet tlwla op
de lijnea De "-- w__ na alle Iran...
_talen aooder beecla-m, VIIDde .... ~.

Voor de ann. IOHn \'UI ODI Iud werd nie.
op de lijnen S+O. K.a4era blo"en er ua Ollil
bunne .tem_.

De .JilUwet. Nunaate de PU"" ..erbetera
werd nlar die mate lOU de ~n"rii ..ermiDdel"llll.
Spreker aou lie,.. ook lI8Il PU willen cm.po,
want blankeo .'ea ook.

PIlOTI!JtTI£ •

Het goaveruelDeot was zoo ,eJ'H'J all. ba ..
tellJandach te doen. Mur onH bil1llenlándacbe
holpbronnen wordea niet. 1&11 lIedan. Ala me ..
let op wat in andere landea pdaau werd du
kOD hief nog vele verbeteriDgen kOlDea.

EEN8GE"ilSlJHJ.:ID.

D, J, JOOSTE.

8ecretan.,

Soli Deo Gloria.

Aan,un Editeur.
Mljnheer,-Onder bover:.staand motto Ti,'rde

ds,Andrew 'Mnrray in de gemeente WelliD~ton
z[in 5O-jarig jubileum al~ovangeJioolenaar, Zal
bet daarmee afgeloopen Z!1n? Geenslins!

Dat motto "lacbt én nn leeraar én van ge·
meente eeD teaken vall bet!tendiging.
Ik wcnBeb decbal"p' een wenk te geren die

ontsproot uit de herinner1llg, door deze f"".t-
viering in mij opgewekt,aan het jubileum van
mijD groot"ader, die, eigenaardIg, ook betzelfde
motto bad, en weigerde (buiten de bij den geluk-
wenoch det! konings gevoegde diatinctie van
"Ridder des Rooden Adelaar ordaw; "aD
PreUB8eD") eenig geachenlr 1&11 te nemen.

De gemeente echter wilde een gedenkteaken
eD deed dit in eene kroon lIIet 50 lichten baD-
gepde in de kerk te Schippenbeil, en ItjjlJ por-
tret in de conaietorie .

De le&er raadt reecla mijn wenk, namelijk:
Eene kroon met 60 lalD~ in bet midden der
kerk te Wellington, waarbij ik de volgende om-
schrijving V~:

Boveoste nog (5 lalllpen) met "Soli" in op-
.taande letten; tweede rinK (lO lampen) meL
"Deo Glorie;" derde ring (lf> lazopell); ,-ierde
rln~ 20 lampen beide met d" vtroiMCote il<"'-'f1I"
tie., Of ander. 10 't Hoil.md6Ct: <.;"J "l:e"D
de Pe~,"

Dit kunat ...erk zal omtnut £100 kOtiten; llJal~
niemand zal de """" hebben d"ze hoW er 'Qvr
te ge""D, neolll al de l..den J~r ljeme,'Iltt ,'" ook
de kindertjtJti zul!en dt·:en lof a,L.4l Gvd tj~ Lf'\..·ll.
geil, elk I shilling, kl!ld~felJ 6 '><-nc":" ""r:oe
echter ook EuUeu \oegt:';d~i.J wurd, n~~...: vuJ-
och"liereD "an W eUingtoll liD wal zOmogen Ter-
zamelen en de tegenwoorditr. aebomreu en on-
denrjjsera alhier w den omtrek eD'.ndere vrien-
den, onder dezelfde voorwaarde 1'&D een shilling
eu kinderen Gd. En bet .£100 le p'l'oDden. Op
deze woze il bet danlrotrer aan God ge"1Joi
door de gemeente Welliagton en .ndere oovoor·
rechten, velen W&UVaIl nil "licbt in deD Heere"
&ijn door middel1'Ul hem. Licht! het zinnebeeld
In di t "edenlrt.eelren acht ik het .prelr.ends te'.er verheerijjlring tan det,eell .. ig Iicbt W&ar1Don. le"en iii.

Het portret aag ik lie&t. tot .tand gebracht
door eene lubecripiie der leeraren, Rni.,.
linten, pro'_~n en theol .todenten der
N, H. k~r1r. , Een portret te ,worden geplaatst JIl

de OODIlItorie te JUaplitad, SUDde bjj ge .....,..t de
geWe&eJl moderator 'I'0OI' &Oavele jaren :bet "Il'
d...... , aelfredend, te WellizIg$cm. De O!1drljle
\"110 2&. eD Gd. elk, le hiertoe "oldoeDde, dewelke
me~ pleiaier ral g8p'I'IID worden.

De jubiJarina ral SOG goed &OD zie'> .peciaal
daarYoor te laten ~eeren. De geluk.
kige photopaaf zall&ll iJ de int.eekenareo eeu
kopie erna ~ -*.ea HDdeD, beboudend~
hij bet "oordeel \'ID de clalseode t-telllngom en
bet eopierechi voar ,Iup;area. De kUDlltenaar
de~ olie~ (allicbt de; pbowgraaf
Hlf) die .£25 tot £as. 1'OOJ' ral ontvangen,

,
,

De sbhrij ver en
werker.

de mijn-

EEN aE18 NAAR JEPPESTO\\'X, rx
WAT EBVAN KWAM,

IR'"
TfI t},._( &ldllr OT' .. , JII~ {",,"l
Srr.-] "'00 ,). re(" llJillCld th!: nl'0\", (tlll~

tiJ€' of a hoak In ~ir Ih'ln (;{;fjr.!.l'l d' ;/Jl'

sejfshll~] Prol.!re·s!llil\(' I") l'.1~·t, fllr lilt'lf fIll!; J

Tb08.~ bO\Te,"~r w}JO h.l"~ tb('" trUl: JJlh:ft!'! .. ,,[
South .AfI1iCh ut ht::trt. wh,·tbtr I.r.¥ lp.! "r
Dut.dl. 8bouid no" hJ nd tnt-m,..t.'j n·" : Ir: L,,:
under tbc oanuer of

ELEKTIE8

,:,j{o]\

Áan d~1l &/;,'"ur,
~Ll·llle(·r,,-\\..ee8 z 10) j.:'.\\·d !j'l" J ... ',,' it

.t"II,·n do<~r middel I '.~ 'uw I,hd I.,,: ',', i" t
publiek bekend te stdlen dal "'il [!()()Il "'"" de:.
heer LO(,A); gewerkt b"bl",:. mtt lie el, Idi.
TOOrhet boogerhul.,

Reden hier,"oor I@ der..e: dat er F;>r::.L· I- ,lat
de VaD dur Ment't:Jf, van l"uwÏlr,r,rr \ "'f .j,,!:

heer Logau gewe:rkt bt'Lhen uwt l.1'! (·lt h~H

N aar wIJ vernomen hebl.,eu. dan hel,l.t l'er) 19d!

voor Lem gew{·rkt. rna.:;.r niel <il.' (), l,·n.', t ....
kenden:

~ ,\', R I'AS IlEI: ~f, L" I
ti, W, J, rAl( "ER )11 I:'"

J, A. V.A.!" o..:a )ftH"!

J, A, L, \'A" "ER AI """

DE REEOlERIKnSKA!'DIDAA'1 \"I(IH [JJ:
PAARLS,;HE KIESAFIJEL!,I\'

Án" rlm E({ij~vr,
)fijnbeer~- Yolgen~ If,.., !)rl!l!Jl,{(I ",'a..: ,lt ht"'t"

Ekstean, "lUl p....roenoorg, .tsan al· r, >tu no.'"
kandidaat sameD mt!t Sir Plc'tr f :!lJrf \~
k'lruh'll bet haast niet .:ejou~eIl wa.nt ti .r. l(lU

(.(, llt-t"1 }~bteen lil~ graan· en \\'!)rd)f~T 1. ", '·l:.,'ttl

'In ..Jt'I~')t.ng oorokkeoton. Jmmt-r" dt, dr,,[\H'r \ar;
(h: n: (£oon hg. met hare rt'duitT!hut:r ,r,],! dlt·
t\ t,; iJ',i "oor bet buis zal komp" I'" om cl ! ,.t~
ll·/~'f' be~olJring onder hel lUk (h'r ,./rtl- , '.' r ...
plaatsen. Wat wordt dan l"an uw t,rf,Tt-4 fIt' Ol!
Klaan en IVleeech dit' ':Ii tha.n~ ~et,l'" "I ~O',r
boogere beiCbermJDg (lP ",['[wn 't I-'",.n '\,r dl'
uitbeewscbe pr~ukt.en. \\ a!lP', ",' .... r It'',

en dan nog t,oTcnop I:t> l'( h,ltt :lt" .,

DE KANDlD,\TlTR \",\,\ 1)1:'· :I~,I
JAN EK:'TIót:X

, Aa .. dm Ed.u-u,
lfiJftbeer~rHd](m htt ~ern('Lt W-a.J.f l~ d.\' J,

heer" Ebteeu zIch ondt!r de banJtr var I:L .j,"01

heeft get;;teld, dan I" Let DI .. t DJf t"f ,~al, i'J,l h;,
dat bl) ten aen;te ten dUld ...-l!'ke 't.·rkJa:-,tJ.' fIr ...

nn de palrLlek die bl! ",."1 I""" ,J,' II,
bebben nog nOOI t d~ ttr ge"ad hl'JI, "IJ "t !.,~"

l'ulJlreke platform te onlmvd,," " L br, ,;
g'~'cne ontlOfll't-'(:uIllog n:kenen vO(Jr,lat \1,' llrt.: lolC
waar WH 8t.A11.D,

De UWt.

MRICAliTS-

, FLL"Ks,-II,t Dagblad van beden w.rd "":rT
'aN.nd reeds op on8 kantoor het!t"ld- ,...tuu'" k
me. bet a1lorlaat.te nieu ... , ~
, BEEBTE~"VLEE8CH,-Nog lil dat g."'.n"";I'"
artiJr:,,1 "'teeda verlrrjjl1baar, per k HT[ lo;, ~cl.

heer'O. J. T. Dreyer, Noorder Paarl
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