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BneleD Sterk au deJl mUZIEK-HUDEL

-,VISCH!YISCH:zu....i'~~'.,.....1.·,-,' -c.
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..;DB ! "·oor uw Tafel en "oor uw Werkvolk. ..
8n~" Geelbek, Hardt'rB, .Bokkoms, cni

MOOTJES VA~ MACKEREL. ZIlNBR.
: VI~GH, GEELBEK EN SNOEK.

'·AN DElf

R. MlJLLEli
1k11lO.L~l.ftllta Il1ml.

T~~,",.!f,,,.Ii .• Jr ..,
•mLl.: ha,.u •.
Post Bus 133

HEER n. ~IULLEI:,
(Groot en Kleln HandeD,

4.5 en 47 STRAND STRUT, Kaapstad,
VOOR DE &ESTE

J lanos, Harmoniums, Amerik8.9.Il.llChe
Orgels, Strijk- en ~1&aB Instrnmeuten

Ook voor Snaren en alle soorten Muziek-
benoodlgheden, Bepar ities, Stemmen, enz.
Bert"i~1 mm,. 1U11I1\ .it hitKi1u4. !lplalll

el '.rib iJ "nná_iIei4, '
Prij8811'va, X8Tlcorg,ls op aa'''DrOl

Atlanttsche Visscherijen.
P.K. Bus 355, KAAPSTAD.

Pakhuieen.s=-Tegenover Thesen's Rout Pu
'hnieen in Prestwich Straat.
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EIEZED VAN WOICES TULBAGB EN (JElES,
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OP WOENSDAG,
•• ;;3

8 JUNI.
~ t:ii:JJI'·1 t8I1!I' _,. PRIVAAT WETSONTWERP.!Venoer YRn Voorraad' aan Aanlokkel1'J'kheden
--'1:1 ~ I _!l!:lL. ~ HIERMEDE wordt ken.DlB~ege·1 Vuur-torens .

, ven dat de Commussarlssen I •

V k · FABRICIUS VERKOOPING. van de Robertson Municipaliteit ---er oopmg I d --:- E 1 ~eerttt:t~~~:e~~:~:~~!g~~:~~ TEN~~~~ :;!e~enWO~~:~rof::; ONS PRACHTIGE VERTOONING VAN
• P~r ent .MerrIes, ze s, ~:n a::=~:n ;!~i~moo~e1~~i::~ 1 ~; A~~te~i·:a~e~~ K~:e~d!;~

DE Ond,'r~t'wekenden hebben we~erom instructies outvangen van Puhli k·Vl' Wetsontwerp bij do Wetgevende I· I Juni, 1898, voor het vervoer van Dames Capes, .Iuckets, Muutels, Tea- Gowns.
, den Heer WILLEM HOFFMA~ om op 11 le"e f:'!1'': oopnlg Vergadering in te dienen, ten einde Olie ,en ander Voorraad naar en van Kiuderkleederen, Dam "S Costuurns, Tabberts

TEN DOEl'E genoemde Municipaliteit te gerech- de hlerondergen~emde yu~r Torens, •I OALEDON; tigen haar aandeel van het water ged~rende het )a~r eindigende 30 en ~niJdersgelllaakte Costuums behooreu door
I .an .'~ _f)l'_ uit "De Hoops", Rivier, alsook Juni, 1899, namelijk:- allen gezien te worden.
j, bet aandeel van het water Van af Simonsstad Spoorweg Sta-

I
ZATel!- .:» 4 JUtVI, 7898, uit genoemde Rivier behoorende aan tie naar don Vuur-toren te Cape --------

_ \'A~ - de Eigenaars van de plaats" Over Point. LOtWENSCHE :EN PARIJSSCH ~ H()"::DJ '::SMAKERIJ OPGEMAAKT EN
30 Ecr~l~ki[iS JOll

o
d6 Ruin Paarden. het Roode .Zan~/, van en uit ge· Van af Sir Lowry's Pass Statie naar ONOPGEMAAKT. IN EINDELOOZE VERSCHElDFNHElD.

~?emde Rivier 'JIJ..de hoogste moge- den Vuur-toren te Point Danger.
tO do. do. Merries. lijke plaatsen nabij haren oorsprong V f S' L 'P St tie naar

te halen, te wete.n,-bij 'zekere adna lyI' owtorysa.sSte a I C WiJ' waarborgen onze Prijzen 25 per cent. lager te zijn dan
r. dl\ do Ezels in d n' k KI f" en uur- ren ape
U v. , • punten JU e "prn~ 'waters 00 L'A llu I '

-0- en de "Meuls Kloof " op genoemde gu us. , die van eenig Winkel in de Adderleystraat.

DE Ondergeteekenden, behoor- plaats cc De Hoop" in de Afdeeling Tenderaars worden verzocht hun ---------------
, lijk gelast door den heer JOHAN van Robertson, en om gezegde aan- prij~ ~gen per 100 lbs~ te noomen,! MORBISON &; CO
: G: FABllWIl:". zullen publiek ver- doelen TUn gezegd ;watel:,doo~ mid- -mwunum vr~ht 4,000 Ibs. t .

koopen bovenstaande eersteklas del van een enkele lijn ijzeren Kont:akt.vo, ms kunnen wor- . •
Y00, allen uitgezocht dool' den heer pijpen over de plaatsen "De Hoop," den ,gezien aa';! de kanoor~? van ~en
FASIE DE KOCK, S.D. Zoonvin de "Roode Hoogte"'eu "Over hetIResl~e?t:Mag'lst~tt,e Simonsa'ad ]: PLEINSTRA.A.T, KAAPSTAD.

J. ,V, ~'[oorrees, Jr, & Co., Af~!n~ers, noordelijke gedeelten vau den Vrij- Roode Zand" in de afueelinglenClVIeleCommlssanssen te Cale· .
staat, eu daar de vrienden weten van Robertson t'l vervoeren naar I don en Bredasdorp, ,.;_--------------.....,.----------
dat Neef Fasi;) goed bekend is in den eeue plants na)~ij het r]0rp Rn)wrt- I Tonder-vorms en andere bij~ ONS PA'RLEMENT 189lO
Vrijstaat, kunnen zij rekenen op ROll, alwaar F~(~7-,l'gj;watsr t.ussche n zonderheden kUIllleJ~ op aanzoek _. "O~

en ! eersteklas Vee Y(Xwal daar de heel' do Hobertsou J,rnnici fJaJiteit en de worden verkreg:en bij het De parte- ,
'I· FABHICI['S hem gelai't heeft niets dan Eizenaars der plaats "Over lwt mentvoor Publieke 'Ver ...en, Cale- AANGEMOE. DIG!> door de. onde~UDft. .. di& fcnze u1~:ve • J
goedgeteelde paarden te brengen. Roode Zand" zal worden verdeeld, don Plein, Kaapstad, gedurende de . -e 'VlD
I K d II d V K .~ een Hollandsehe" Ha.naa.rcl" f'&Il de onf7Rté .lemeD~omt ns a en naar ete en- overeenkomstin zekere kontrakts- gewone antoor-uren. , " 0-.. •

1,1 ti . tien te '" tie De lafloste of eenige Tender niet sire Bessie heeft erlangd, hebben W1J besloten Mbe 800rtgeliJke nitJgal"6

KOSTBARE PLAATS TE KOOP. uu Je en zie voor uze v . rmen aangegaal1 USSC1en g - '",' de Bessi 189-8't te
d rt" te R b t 0 nood wendie te worden aangenomen. ,voor e essie van ul geven:

ZEGT HET VOORT I noem e pa IJ~n , ,0 er son P. 0 I De inteekenaren van On. Weekblacl dienen 8!' OJI
________ ~___ ZEGT HET' VOORT ~! den 16den April, 1~9o. .' I W. WESTHOVEN, , te letten dat de bladzijden van ona W.. kb1acl gedlD'ellCfe

" . ., .Alsook dat plan~en en secties van! pro. Hoofd-Inspc'c'vur nm 'de- Sessie in on . broken vol rde worden aan ommerd, en ~dat UJIt, ,

DE Ondergeteckende, als Executeur I'estaruentair lil den Boedel van 1 gezegde, ondel"Ue~lng alsmede een. Publieke Werken. einde der Sessir een voUem: bladwijzer zal ~en jlegevun, soodai de '
WIJlende Weduwe U. II. J()!W.\AN, zal publiek doen verkoopen, JOHAN G. FABRICIUS. referentie-boek, bIJ rle~ ~lerk der lDepartement voor Publieke Werken, bewaarders vab de Parlementaire nummers T&1l On. --.lit.:

OP WOENSDA G D ~N 8 t JU A.II A A AIST I) t M & K . I Wetgevende Yergá.del'lng ,~ullen i Kaapstad, 10 Mei, 1898. -blad tegelijk eea "Han~" mllen hebben. .,_ s en .IJ Iv., em ers, olJre "PB, i w?~den gedepo,neer?, ook bIJ ~en: --- .~---- - Daar de oplaag gerege.1d moet worden naar het g.etai det .....
, Ten 10 ure des Yoormiddags, op de J1ea.. ' ( /,[slavers. i Civiclee Commissaris der afdeel~ng. DEPARTEMENT VOOR PUBLIEKE. zoeken en velen bij ds vorige uitgave moesten word.en teleurgestelcl, &e'

Caledon, Il MCl, 1898. ~Ro,?ertson, op of'l vóér den 17 en '. WERKEN : men toch dadelijk afmZook én zendê het bedrag l'bOt de beitelling met
~'DII~-t;.:I esir'C:»:.1'tie:l.u.," ------.-- ! Mei, 1898, o' ~ • het aanzOtlk '

DE WELBEKENDE PLAATS Publieke verkooping Gedateerd te ~AA),ST.\D, dozen i AAN BOUWMEESTERS. Aan VÁN DE S.ANDT DE flLLlERS & Co., Bsperkt,
~' 12den dag vau MeL, 1898. • KAAPSTAD~

IIATJESrONTEIN, Indenlnsolvent{'nBoedt'lvanWijlendcn FIND~.AY& TAI'f, ;TE~DERSWordengevraagavoor Gelie» hiernetens te tJinden de som van· ......... 8hiUing', en mij
heer L.I'. J. n.HRTMAN. ParlementalreAgen~~ v~or, :. het op richten van een Politie daarvoor per t te zenden, na afloop der SUN, elm _mpla4r

--~- de Robertson Municipaliteit- : Kazerne te Clanwilliam. van" ONS PABLElCENT,1898,"

DE Ondergeteekende zal per Publieke I -------------

Ve iling verleoopen te Ceres, i KEN .NISGEVI NG. ! Ko~~~:~:~~~ndi~~:~fi:na:~:n w;r~ Oead,.ess8eTd aan~ ..::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: .::::: :::::::::::::::::::::'
Op Dood crdag 16 J lini, . den gezien en verdere informatie: 'Vlllln e\ifindien per trein of lAlKaapotad,"" indien per poot verJnsd-

O~l 10 ren, 'MEN verzoekt dat alle eisehen verkregen ten kantore van: tV ui in Ir .... or pM, of laat oningcwld Indian te KaaI'"WI verlanP.

Het volgend Kostbaar Grond Eigellllom,.1 tegen het Deparwment voor den ondergeWe.k~nde, en ten, ka~. I lVIll in '<OUen !lII&men adreo
Erven Nos. 2. -1 en ri, Blok 0, gelegen in P bl' k W k rii t I ter dan den tore van den Clvielen Commissaris ------- __ ----.,.--------------'" u Je e er en le ate Cl 'Il' ,
Mainatrrou, eu nitnemeud Iorcschiktvoor 1" dJ' ffeni n te.) anwi lam p D b W
bezigheiu~-uoeleinden van ecuigen aard, iJ ~n _nm ter dvere enmg zu en. Tenders duidelijk gemerkt "Ten- AARD&~. PAAnDE~. lepartement voor Pn Hete erken.
vooral voor de rijtuigmakerij (die aldaar wor en ICng.ewzon.,ern.. DU":fINY, :.de.rs. voo"r Politie Kazerne, Clan., ~
voor vele jare-u werd voortgezet) z~jwle de ;1 • ~
Buitengebouwen. Winkels, enz, omringd R fd Ins ekteur IW1llH~m, zullen worden ontva~gen IDO Eerste·klas Gedresseerde ~aarden
door eell groot stuk open grond. I, pro 00 P . ;door den Controleur en Auditeur J
Het,Woonhui~ tla~ onhn~ vo:nieuwrl PublIeke Werke~ Kantoor, 'Generaal, Kaapstad, oot op den or

:-ve.nllsrUim en genefflhJk 1~gerlCht, en i Caledon Ii'I~ID~Kaapstad, I middag van WOENSDAG 8 JUNI, Woensdag lsten Juni aallSt.
lti ID goeden ~tallt\'I.n reparatie, ' 17 MeJ 1898. I '. I TENDERS
VOORTS zijn 01':-11 Open Karren. :J. ' : 1898. ZULLEN opgeme!de Paarden Pub· __.

~chotsche Karren, 1 Derby ,Kar, 1 Park i . V NG I· Tenderaars moeten tw~_ bevre· liek worden verkocht aan ' .
K~r, 2 Tent Karren (ollvoltOOlU),een getal I K ENNlSG El, digende borgen ter behoorlijke ver· ~ ta S~él I '7ERZEG ELDE Tenders, dUlae-
WIelen, Veeren, Assen, en een zeer ljTOot ,__ _ vulling van het Kont1'8kt voorzien,' PD1u.., e. , lijk gemerkt" Tenders voor
a';llOl'tlmentWagenhout, Kar en Wagen! K . d . 'd onder de Paarden zIJn versche1- H . . "
Fitting~ IJzer Timmermans Wagen-I aapscha A{id··eelingsraa en zoodamge borgen moet-Jn en diK d artz RIVier Brug, znl1en door den, ,'., -, . T d d ..4-nftk ene ega e paren ar·paar en van C t 1 Adite G ~ftlmakers- en Smlus-. Gereedschap, Leder, • en er on e.lIqO en~n. . 15 tot 16 hand h Zï zi"n on ro eur en ur en",,_,
Sc~a~l, ~ement, T_ulgenoJnz.; abuok __ "_.. - De laat:l'ste of oomge Tender nIet K ' oog .. , J D voor Ka.a.ps~ worden ontvangen tot op
_ Koelen. met K,ilveren. HIERMEDE w.dt ter publieke noodwendIg te worden aangenomen on~~ mgekocht, UIt de ~te den middag van Woensdag 15 Juill

. hik d Id d IstoeterIjen getrokken, en dus allezms h' h' ,
HENRY CARSON, nane t >e en geste at H S GREAVES der aandacht waard. Paardenhan. a.s_, voor et oprlc ten van een

Eelli){T"ustce, op de volgende gewone maande· . . '. .' IJzeren en Houten Brug over de
Ceres, 2:l Mei lS~)~ liJ'!"sche vergadering des Raads er ArchItect. delaars en Ruderen zUllcn zeker niet H rt R" te KJ' d 'ft' d f

t'- I k W k tdeurcycsteld worden door tegen. dal· z BIVlekrl 'u ItP rl JU eba t·in termen van Scctie 5 del' Om· Déparkment voor Pub ic e er en, a~ ., d d deelng ar y "el!, waarvoor e
heinings Akto. No. :10 van 1883, CaleUOIlPlein, WOOl'19 te zIJn op en ag er m('este materiaal -door de RegeeringKaap~tad,~)tilei 1~91:l, verkoo. in . '
voorgesteld zal worden, dat Zijn ~_ p g zal worden voorzien.
Excellentie d6 GOllvernuur verzocht B EN UODIGD. N, A. REDELlNGHUYS. Toekeningen, Sp~cifikatiën en
worde dezelve in werking te brengen J. S. Marais & Co., Afslagers. Contrakts·conditiën kunnen op aan-
in het veldkol'Uctsehap van Koeberg, Yoor de Armen ~chool, Potchefstroom, een Paarl, 20 Mei 18~8. wek ten kantore van den Distrikta
Nos.~ 1 eh 2 van Distrikt No. G, Onderwijzer en drie OnderwiJzeressen. Inspecteur van Publieke Werken,
alsook in . hetY"ldkornetschap van KEN ~ lSG EV [~G. Kimberley, of bij het De~ment

Tegen 7-eer Billijke Prijzen to ver- Palen cn H.iêtvlei in het Distrikt ..\. Pl'LIKATIEN v?or bovenge. voor Publieke Werken, . ~
krijgen bij den heer T L"-i. melde betrekk.:::gcn zullen od d d K' No. ;J. Bosch Boom-zaden en Boom.planten. g uren H e gewone antoor·uren

A C V A N I) t;' I> ilIJL dp Jast, door den Ondergeteekende ontvdan- wOI-den gezien.
.: \ • • .f~ JL. \i, ' gen worden, DIet later dan en -- T d d k

I T bb K Y ol T :_.~ r1__ H V II "tIPSTHUYSEN 'I 'd (E da ht rdt be Id en eraars moeten en orL.,j. lJ~r Id Y,'rWl'll van a erts, ousen, e'leren, uw"",n, UtW-ens, enz UIR LOWRY'S PAS'"', . . . nr. , 30sten JJ eI, aanstaan e. • ) aRn e wo. paa op ··d Id ." d
0:) 0:) A~erende Secretaris. .. dR' K . . I tIJ venne en waann !lj on bJ'·

W Applikanten moeten in beLit· ZIJn. e egeenng:s enDl~evlUg, nemen het voor getenderd werk te
'T IS GE:,\lAKKELIJK OM MET Soznerset eat.· Mdeelingsraad K~ntoor, van getuigschriften van goed en 1'10. 3g.van 1898, ID de (}QIlVI'1ïtC·t ltoo' lk T d t

4;3, St. Georgesstraat, zedelijk gedrag. C"rtifikaat van m(')tf~ Gazetle van den 13den dezer ~o len, en Veen rJ.r Loe op
:x»ia,......C»::.ll.d. ~yes EIK.E~IlO(»)lEN. 14 Mei 1898.. Lidmaatschap eener Protestantsche en in de twee voJgendé uiitgaven den gewo~n ~km ~od e\voorc:

~- Kerk, en van Onderwijzers Certifi. verschijnende, de tarief prijien pu· ~en, ~n ;::; e;, d ~h weeli'k
T·E KOOP. ka.at, 3de Klasse Z .A.R. of een daar· bli(',oorende, van Bosch Boo~·zaden glelinerghen IKee oor 1 e

1·k d B h d h t 1898' t" f k ,- vervu ng van et ontrakt zullenmede ge IJ' staan e. e ou ens voor e )aar"'e Il.. v r riJg bo
ba b .. dO' h I!> ,JOK' tad waar rgen.aanvullings.examen te maken. ar IJ en pZlC ~r te ~p8 , D laa t f . Td' t

Salaris, Onderwijzer £12 lOs. en en van Boom-plan~n van i Tókai, e.~.e 0 eeDlge en er me
Onderwijzeressen £10 per maand. ' Ceres Weg, Grootvaders~h, en noodzakelIjk te worden aangenomen.
Werkzaamheden te beginnen lsten Hanover Plantages. ~ ~ i JOR. NEWEY,

Juli aanstaande. CHARLE~ CUR,8,EY. Hooft .In8p~teur van
J. H. GERICKE, Ond(.'r Secretaris ytOOr~dbouw. Publieke Werkt)n.

Secretaris Armen School, Depeme_ni voor Land1iJou"W,' Dept. voor Publieke Werkeu,
Potchefstroom, Z.A.R. KaaPIt.Id, 16Kei l~t Kaapstad, 2Q Mei, 1898. i...

--Publieke
VOOR
DEN Winter.

Dorider-daq, 9 Juni, e.k.,
Lit hun Vendnkraal te

Op het dorp, Publiek te Verkoopen,

12 Eerstek las Gedresseerde Eze 13,
en in prachtige conditie,

:WO Prachtige !\ apater Bokken,
:JO " Kaapsche ~chapen,

4~aar oud

,\11t.':1 van de beste kwalit-et en de aandacht van koopers wn;ll'c1i:_;.

W. C. HOFFMA~,

~blmesll\lry, :2') Mei, 1808.

)IallllcslJUry Executeursk.un. r ell Yooadij
Brand Assurantie ~'l.:.. t sch.rppi].

(;ELEGEN I~ HET YELDKOnNETSCH..l.P

Voor Iliébeeks K usteel, Afdeeling Malmesbury
GROOT5G-t MURCr:~245 ROF:DE~"

Dit El~('IJ(-:OlIlis gelegen in lut beste gedeelte van het Distrikt
1hllill'"t,lln, en IS beroemd als een voorname Zaaiplaets. Verder ook
voor I'l'ken;ng van gcmelden Boedel :-

1 Kap Kar, en het gewone assortiment Huisraad. Hartz Rivier Brug, Klipdrift,
Barkly West.En wat nog verder zal aangeboden worden.

G. W. KOTZ~,
Sec~'etaris Executeur Testamentair.

J. W. Moorrees, Jr. &, Co., Afslagers.

l! ct soort dat alles -r cl'fstof is.

DIAMON D DYES.
Brilliant! ])uurzilatn! Eeollomisch ! KIJK HIER!

I l!a1ll0JJd On's overtreffen alle andere in Krncht, Reinheid en
!l1l\\rt.aamhl'ltl. \;ceno <l1ll1L'rell zijn even goed, Wacht u t-egen ver-
n:'l·ht., kl,'urst()ff~n. omdat zij van gOL'dkoope en inferieure materialen
ZIJ'! t:l'lIla<lkt, t:n sll'chtL', tlallwo, ylekkige kleuren geven. Om van
B\JCCl'~ H'I'Zekl'l'd te zijn gebruik slecht"

270 Extra Vette Hamels,
20 Vette Vark.ensj

DIAMOND DYES

k Yt'rWl'n. Ze kleuren zware zoowel als lielate l!ooffen.

TIEN DUIZEND
Blaau,vgom Boompje

IN BLIKKEN GEPLANT.

VERKRIJGBAAR bij de onder·
geteekenden, eenige duizenden

jonge Eikenboomen, tegen billijken
priJs, hetzij thnis afgehaald of ge"
leverd bij de Statie.

AL~ook ;)0,000 goed gebrdnde
Ba.ksteenen.

Wij w:l.'lrhorgcn dat zij meer goederen, pak na pak. zullen kleuren,
dan I'·'lll~ ander klcur~el ooit gemaakt, en mooI' brilli.ante all duurzame
kl.-ur", :(' ~('VL·Il. Vraagt om do Diamond Dye~ en nee rat gee ne
iJ.IlJl'r\!Ll. Uveral in Gd. pakjes verkocht.

GEBROEDERS RETIEF,
Noorder Paarl.

BIJ den heer: F. P. RETIEF,
naast het P~rlsche Stadshuis;

TE KAAPSTAD BIJ

B. G. Lennon & Co" P. J. Petersen· & Co., e-n Heynes
~Mathew & Co.
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l'U BLIEl\l~ v EHL{OOPjN~. VA~ De VerderRijkeRe~listri
, ---~

MONSTERVERGAD~RING AAN DE i P RL.
DOODBERIOHTEN. PARLEMENT.

Heeren Parlements-Ieden worden
beleefd uit,geooodigd tot een bezoek
aan de

Hollarids che Boekhandel
VAS

EENE MONSTERVERGADERING zal worden gehouden in het JACQUE8 DUS8EAU ce
Stadhuis aan de Paarl. ten tien ure v.m., op lO.: 6 I ""ri t I ...h·d, &ru.ru., UfN'& '

Go .•

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

EEN VERBUJF,
Bonw Grond,

.
Voor Verkoudheid, Hoest, Siijm.

vliesontsteking. Zeere Keel, lnnuen:-l,
en Aanleg tot Tering. is er geen !.:ter
middel dan Ayer's Kersen Borstmidd-t,
Sinds langen tijd is het de best ixkonde
en meest gevolgrijke en piJnstlllel1('<
.lijmoplosser geweest in de Art;n, I'

kunde, en wordt alom goedgekcu; ct
en aanbevolen door de Deskundrge n.
Het verzacht de ontstekene vhe zcn,
verwijdert hinderlijken shjm, verhebt
hoest, en geeft rust. Als <en hu.s-
middel voor voorkomende gevallen,
neemt .lyer', lterMD Bontmi44e1
den voorrang. Voor de verluchting
en genepng van kroep, kinkhoest,
seere keel en al de long kwalen WaaT;WI

de jeugd onderhmg ~, il het en-
waardeerbaar. Geen hulahouden il
pbeel vellig scader

Ayer'.s
Kersen
Bor.stmiddel.

G&~EPAIIE.n DOOI

DR. J. C. AYER &: co.;
_ Lo ...... , MMs., U.S.A.

, 6.. 4. lItOlII .. op d. Voor m.tNl4.' ........ III ..
, c:r-Wado •• """,,_rk,,,,,,,, ....... b.l<. no.....,._.4."- CIIOn'1 PKteraI __ • dul-

deUjk op dell -a.c. .. la la bo. slu ou .u..
_ .. bI&W>.

FAMILIE EENE Wijn.T~Dtoonst,.,UiDg. voor
de Gouvernemeute Prijzen', zal

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

Prijzen worden VOOI' alle soorten
&oodel Zoete, ~ Witte Wijnen,
soowel als voor Brandewijn·soorten
aa~geboden.
ryoor prijslijstfm en volle bi jzon-

derheden doo $aDzoelr bij A. A.
Perssé, Secretanie van den Tuin-
bouw Raad. Departement voor
Landbouw, Kdpstad; of bij den
beer C. C. !>-. de. Villiers. Secretaris
van het La,ndbouw Genootschap,
Paarl.

Inschrijvingent. sluiten op den
1sten J uh. ,

ONTSLAPEN ill (Ien HI'l'r te Johan-
uesbnrg, LAXRA. jUU1!C~t., ducbwr

van deu ~ I.Iheer M_ L_Neerhllng, L.W.K,
van Stellenbosch, 4In geliefde 6Ch~noot.e
van deu heer Tlwmas Philip.

.. God kan geen {out maken I"

De .Royal is de beste Bak-poeder
~ie IJekeDd is. ,J Werkelijke proef.
MIDÏD",>~DeD dat &ij een-derde
~ -gad dm eenig &lid ..

m...... 1.

ROYAL
BAK-

POEDER,

EENE PUBLIEKE "ERGADERING zal &BIIOLVUT ZUIVER.
te TULBAGH worden !!ehoudel!n op De eenige Bak.poedel' die niet door'-" weersgesteldheid aangedaan wordt;

WOENSDAG, HEN lSTEN JUNI, om TWEB UUR BliJftverach en van volle kracht
in den NAMIDDAG, ten einde de ltEDISTRI- De tot&~h-:ak~: rdtnu TIE BILL te bespreken. Allen worden ware vernardigd doorfJr wo

d.riugend \'erzocht deze Vergadering bij te Royal Baking Powder Co.,
wonen. NEW YORK. U.s.A..

{~Ien •••

~2-Sulp. of Lime. ~li:
Eieren

Vier Cottages enz.,
TUINE_-N.

VER.l{OOPINGEN

DIUIPER8, MOORE'" ItRWK, A I"!lLAOKR.',
2~ Mei-Te Caledon, pu.nien nit Albanl<''''tnlet
f .Junl-Te o.lOOl>n, JOUg!) 1'".."lon en L'let. DIl,:en \' rijsl'Ult,

p, J. BOSMAN tt ZOON, Ar~I.Ar.Y.P."-
26 :Mei-Te tlomcl'tlCl W... 1. ~",,-tt..re "-()UDrl .. "

en "",,n met 1.- jrOcderen,
J. W, KooRSEE8 JL It Co., AI"SLAOY.R~_
8 Juni-Te )latjesfvntein. Aftleel1uL;' )faJnw1-bftr-:.

de Flut. K.j.toDWin "" 1,_ "",.Ie.. n
8 Juni-Te M~jeefont.ein, afJeeho. Malrn,.bury,

Ie.ade ba'n! en 100000oOO_
A. B. DB VILLIKIlS a: CO..AFSLAG KR_

S6Mei-Te Klapmnt.taU", 8 yett.e ol.ehl" .. en_
J. 8. ~B.AIS" 00. AFSLAGERS_

I Juni-Te Klapmula1ltatie,"",ir __ onle 1ItIr·
purd"n,

I Juni-A.n de Noorder P... II, een woonerf met
1'*0 g lederen,
f .kani-Te Klein D".k,;n.t.ein, P"",I. , ... t.o<:d

• .,.t_k en lOMe gneJcren.
1. J. HOYMEYR k ZOON, Ar,L\I;KRS

7 Juni-In du TUIDen, K ... p.,Lad_ ~,",I'-' , .. I-
goed en lY>uwgrrnd,

PACL D, CLU\"KR, AI""LAr.t:~\
1 JI1ni-Te ~tdleubooch, winhll!,,,,,lm:n.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD,

•• "EGIII IlAIlIT,

Appelen .. ,
Botel
Kool
llloemkool
BeDden .
Eieren .
Boenden
Ouan. _..
Zunrlcmocnen
DieD
Lemoenen
Aardappelen
Patatu _..
peeren _..
Pompoenen
Tomatoeo __,
K&lkoenen
Kweeperen
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In den Boedel van unite» den heer leototd uorcuan: O.M.G. ( )
VERLEDEN te Warrenton, op den
. 1&1en Mei, na eene gelukkige echt-

verbinteUlII vali uijn.; acht-eu-twintig
jaren, mijne teederbeminde echtgenoote
ANNA CECILIA. GRODBIj:LAAR, geboren
Hough, in den ouderdom van 54 jaar, 4
maaudeu, en 1;1 dagen, mij nalatende met
;) weezen.

Haar leven was Christus, haar sterven

Dinsdag, .den 3islen dezer,
. I

om gelegenheid te geven· aan het algemeeae Publiek ter uiting fn het
gevool van veron~waardiging over de Red..1.tributie ill.

Wijnboer, Korenboer, Veeboer, Ambachtsman en een i er die
belang beeft bij onze boerderijen, faotoriëu, ja bij ons aller belan,en en
de algemeeue welvaart, gelieven op te komen.

lflEU'III'l! II!AllI.!.

Kool
Bloemkool
Urdappelen
Patatu ,_,
Pompcenen
T....... tica

o 0 lj .-, ~t
U II

o !:
o
o ')
'J U ij

.------_- ----------
DE Ondergetel ken len, behoorlijk daartoe gehst door do Executrico

Testamentaire, zal voor pub.ieke veiling aanbieden, op de Plaats
zelve,

Op Dinsd aq, 7 Juni, 1898,
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KIMBERLEY

\feel ...
Mieli""
\t, ..liemeel
Ka.tIerkoorn_ •.
Zemelen
n..-er
Voer ._.
K .. f ...

£ 8_ d,
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" I~
11:\ _..}
II j,-) II

II lj (J

U 1': II

£ , rt

Om 11 nul' v.m.. gewin.

II -;

L n I zet-!' 1ll'llscht'lijk FaIlliii" Vl'J'h;Ijf .. FERN VILLA,"
gelegen lan~" ()1';llljl',;traat, met tOl:g-allg'l'U v.ui af Drie Straten, bevat-
tende Voor-, Z!t-, ,11 r:dK<Llllel's,:1 ~laapkalUcrs, lladkaull'l', Bedienden-
kamer, Keukcu, ~ 1)1"1)(,11:;1'11,Kl'lll-:r,;, I'atelltp \\'.L'_ ell Hoender Hok.
Het I'lo(l!,;t.-I",'I 1-; pc'rft>ct_ El' I'; ook "l'll IH,llIl~eJ'll'btu Bloemtuin met.
Uitgczod,t" l'I:ll1tl'lI, I'll vier Van'lI l l uiz.:n met du KL'llrigste en Grootste
Verscheide-nlu-id \-;Il't'U:, en un.lcro 1'lalltl'IL

De \ ;11-'·11';I_IJII/.UlJ "iJd hC'rul'llid dat L"t ()1·(,rL,()dlg /,,)11zijn do aan-
dacht -'I',"'I",t! IL!;U-"l' l r' 11t'1,ak1L If"t \\-U(1l1lllli" I'll d,' Vurcu l l uizcn
zijn d()(Jl'~;tlill' UlO'{Ll,'klrisl'11 I.I,'IJ! \'''UI/_II'II, ,'II "" li~)!lllg, uu.t een on-
geëv!'naanl l.alld,ch,'I' en Zee LltLlI'lJt, ,J:r-htiIIJ lid De Waal lurk on de
Eiken PlaBlalfc', I~ ali.'~ Jat \1l'1lt'l'II,'IIJk 1.'-

~_ Vier Cottages l'lI Bouw Grond, ~""'~PII tL'gt'IIOVl'I' d.: straat.
:\. EelJ paar Art ikch-n ~\Irpl\l" l l uisru.ul , Boeken over Yaren" en

het Schaak-pel, alsook l'lmi~e Yur.-us in I'OUI'II.
Dagelijk s, van II v.m. tot 1 n.m, open vuur inspectie. De sleutel is

nevensaan te vcrk rijgvn.

J. ~. HOFMEYR EN ZONEN, Afslagers.

Dil bedroefde echtgenoot,

(', ~ q
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111:) ()
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ALBEHT GlWUBELAAR.
Warren tou, ~U Mei, lti98_

punT EJ.!7.AIH: r II
2(,:\!I:r-{i'dtdcgJaaf)-O.,,)._.\, ':1- .. ' f:;n'

wcrdt!n bO:l l.aleu u:1j.,~OoJen t';: _> It

k("~ht tt"gt"n dt! Jlr.jz, 11 df'1 'r(lL_" \\, ij'

beier "raag "oor wkhaar, eD 47 tm:t!l \', u~,'
geb!l<;kn en H 'ukocbt. Er ...... a:r_' , ,-1<

yoonaad op de yedereDm&tkt en de .""COit •• -<tt
JlCIIICpII de pt_ doer "'iF _I.

Namens Je Commissie van Waakzaamhl iJ.

CORNELIS MOLL, Secretaris.
Rondgaandé Onderwijzer

BENOODIGD 'l'E

MOLE~STEÉNfAN, wijk KROM·
ELLENBOOG. MALMESBURY_ EN REDISTRIBUTI,E.

LJ ET heert deu Heer behaagd op Dius-
_r-1. dal{ u.rn, den 17,len dezer, Ltl

j,,:."Lllle~hurg, ua een kun doch smurwlijk
lij,)':u vuu :!da;,;eu ;Ult de iutlauunativ.miju
l'''ldged1 ZUOll jozl'.~' 1'_ ItKTna', in deu
ou.Ierdom vau ;; Ljureu eli li maandeu mij
te outueu.en. ~11t.rid ..zen bn·ng ik mijn
inu izeu duu k toe ~"n Xl r. ell MnI_ U.
Uil vier die hem III iijll ~ickt6 zoo trouw
verpleegd hebbeu.

De bedrOefdtl Moeuer.

.
1 PPLICATIES voor bovenge-
~ noemde betrekking, verge-
zeld van de bil de wet vereischre
gtlLuigscLlI'iftt>n VIÓl hekwuamlreid,
en goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar.A ppli-
cant werkzaam was. en van
lidmaatschap eIJn'ër Protestanteche
Kerk, zullen door den Ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 25
Juni, e.k.

Werkzaamhcqen te beginnen zoo
spoedig mogelij~ .

Salaris £ 12U per jaar en do school-
geldrn.

Billijke reiskosten, gc'staaf(l dom'
k\Vi~anties, 1ld!elJ vergoed worden.
:\,lL- Do g'Pi,;Iaagdo applicant

moet ZICh voorzien van een Under-
wijzers 2clo klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

Ds. ~J. C_ HEFER
\- 'OOI'li; School Commissie.

Parijs, O_V,S., ~
21 !lh'i, Ii'lc!),:':.

OP ZATEHDAG, 4 Jut-a, a.s, zal te Malmesbury
eeuc belangrjjl~e publieke, vergadering

eehoudeu worden om de redistributiebill, zoo-
:ls door ~ir Gordon Sprigg' ingediend, te be-
spreken. Allen worden verzocht tegenwoerdig
te zijn. De zaak is van 't grootste belang.

Uw dienstwillige dienaar,
J. A. VAN A_ LOCHNER.

l'n:TKR S. HF:TIKF,
Klein Drakeusteiu,

20 Mei, 18~i1.

AAN Bloedverwanten en Vrienden
wordt hiermede bekend gemaakt

dat het den Heer behaagd heeft van mijne
zijde weil te nemen, op i'lomlag,dtln 2281.611
.\["i, lli9H, mijn teoot'rgelillf.le echtgenoot
HESDRIK ,LH;OBlJSLouw, in don ouder-
dum van 41 jaren;'~ua. een gelukkige echt-
v-rbintenis van slechts Itj maanden. Ik
weusel. hiermede m ijneu innigcu dunk
toe te Jn-cJUI'd\aan al de hloedver wanteu
ell vr-iuru le u d ie ruij r-r",Jnrenue llijne
ziekte hu nue hulp ell belangstelting heb.
ben b..tooud , vooral wenseben wij te
!l'''·'llclI IJr, James Smuts en D~, M,
Duueel .

Stellen bosch. •Departement voor Publieke Werken.
• --:-- , I AAN BOUWMEESTERS.

Publieke "VerkoOI)lnglTEYI)ERc., -'-d - 1I " o \101' eu gL'vraagl VOOI'
V A\ I hel maki-n van zekere verande-

O R A P E R I·E·N. ' rillgt:lI aa n de 'f\-ullilJ~ enz. van den
RI'SIUI'Ilt .\Ll!ri"t ru.u. te Hopefield.

. Tel'kenlllgl'll, ::-lpccitikati0n en

J)-.-E Onllt-r'_:el" ..keml.', behourll_ik COIJLrak;~· coulit icn k unn=n gezien
, g,'Ll-' duor dell ht'l'r 1)1': ell VL'nL'IL' J.I<iurlIlattL' Vl'l'krl'gen

WILllT .II" 11(',rc'll~ dl' 111'"l'hrl'lclL' i \':urdl'lI, u-n Kunture van den Un-
, ~ .. I I I I I Civ: Iveranderuur.:» ;1111l zIJn Ilt'Zlghl'ld"I' :'r-gd"""L'111 I' ('Il \all, Ion 1\'1t' en

plaat gL'lJl:lakt Yl'I'11lH'IIt Il zi:n (UIIIIII.IS';W_-; t e J !opl'held,
", J T I I I I·ik. geheelct-I '-uurraad van do ha"tHI tt\ ('I,l L'I''', I lI11l' IJ - gL'llll'I'kt "Teil-

zetten, ;,al 1'\lI)IIL'k Yl'l'koopCl1 aall ders voor \'I'nlllderlTJgl'lI aan woning
zijn Woonhuts III Hud-t ruut , op er.z., van Hl'f'lUl'nt ;\la~lstl'aat te

_ _ I!l)pdi~ld," zu llen door den Contro-
Woensdl..'J 'sien JU.'l a,s_, 1"111'l'[I Alldlt\'llr-UL'llel'aal, Kaap-

UIII louur. stad, worden IllltvalJgeu tot op den
lllidd~g \an V H IJ U/lG, :2.~ J UXI

"'_- -----_._-----------

WELLINGTON.
Al .. de Leden van den Afrfkaander Bond

alhier worden dringend uitgeuoodigd ter
bijwonimr eener uiterst belangrijke ..Verga-
dering' in het Mu.:,ristraats Hot: op VRIJDAG,
3 .J UNI, dos NAMIDnAGS te 2 URE. Geen een
lid of die lid wil worden blijve toch achter.

D. G. CILLIE, Sec. A. Bondl'

Dl' be.lroefde Weduwe,

H, C, LOl'W,

Ot' Jl oop, ti ist. Cal v iIl iu,

Twee Rondgaande Onder-
wijzers ..Benoodig d

, TE

Lessingskop -en Vaalspruit
wijk Wilgeqoomspruit. '

APPLICATIES yonI' bovenge-
noemde _~~trckkingen, verge-

zeld van de bIJ' de Wet vereischte
gotuigschrifwn van bekwaamheid en
goedgtldrag, van do laatste :::;ch~ol-
commissie l'n Pl1edikunt wanr A ppJi-
cantcn werkzaa,m warerl en van
lidmaatschap ~ner Prot~stantsche
Kerk, z~lIen ~oor den Onderge.
wekende mgclYácut worden tot op
30 Juni e,k, :

We_rkzaamhcd('n to IJPg'innpn zoo
spocdli;{ llw:;cl ijk lla (lo Winter
vacantie,

Salat il'J £ 1~O per jaar en de
schoolgeldt:n.

Billijktl reillkQ8t\lll, gestaafd door
kwitanties, zull~n vergued worden.

N.H.-De g~laagdo appliounten
mUl'ten zich yoorzicn van onder-
wij zer8 ~de kla._'i spoorweg certifi-
caten om tegen :halfprijs to ri'izen.

p, S. Y. Jl. MEH\V B,
Voo!'z, Sch. Com .

Bit'sjt'svIei, dist.. Sluithfield,
I:.! Mei, lfl(18~

HET ~I~oorweg COI~lite ,:an 'Vua~zaamheid
heeft eene Pubheke 'erguderlog u~legd,

die te Pi ketberg staat g-ehouden te worden
or> ZAT1~RUAUden 4UEN JUNI. lJaar bet
!)arlelnent thuns in Sessie is, is het valJ) bet
uiterst belang dadelijk te besluiten en onze
Resoluties het Huis voor te leggen.- Vtrien-
den, k01l1t~ de tijd voor een Spoorweg voor
Piketberg is daar!

HET l)t'baa~dl' tl ..n I ie ven Heiland
om te doen verhuizen np Zondag

:\Iorgeu, 22 :\1, i, "an t1eztl "'Il-cl~chl' WOIl·

ing uuar Iuunauuel's land, de eeuwige
wt>uing van al (le vIJrlo~ten, om met; Hem
tlon ti moti'" Kindervrieu.1 te zijn, on8
7.~er teeller!-(elief I t1uchlertjtl H ENRIETT A.
E,;TIIEfi AS~A, iu U"11 ouderdom van
bijna IU jareu, na een lijd ..n \'~n 1 jaar en
~ rnal!.udtln. \Vij willen Illd !Jen God,,·
inan VtLn outl~ zeggen; ,l De Heere he"ft
gegeven, de Heen! h~c[t g.lUowen, enz_"
GEZA~G 137 ; 3_

De dirp bedrodde olldel1!,

JA\' 1'_ HOS~[AN.
AX\' A M_ BOSMA~

een grool l:1l Y"!',CI'llt!('1l \-,H'l'I',I:ld
Draperi":: ,':1 _,1,..1, _\rll~"I.:II. /,oo;d,;
Linncu, (-,,110'1)(", IJ;tIIl'I" 'I'll ('nl~,
KouSeJ1,.\\-;I;lr, 1\:;1t I"'lier, KOlllbaal'6eU,
SteveL, L'II ;!Cid," t: dl[l~l'll \ lil! de!'-
gelijken aan!. '

PA UL D, CLUVER,
Afslager-

'l\'nder.,a 1':; 1Il(lt'tell 1I"l'0 bevredi·
~enue j,ori;L'Il voorzit Il 1,.'1' behoor-
lljkL' H'nlll[;n~ vaIl htt Kontrakt,
en zoolhllll_,iL' borgen lllOetcll Geu
Tendel' onuprteekeneu,

De laa:.:ste of eenige Tender niet
noouwel!Jig t~, wJ~Jen aange-
uomcll,

W_ J_ KELLERMAN

r,'reR, :.'1; .\Iei lK~I,"',

DE REDISTRIBUTIE BilL.
Il, :)_ G l{EA VEf-:,

Architect.Dorpsbestuur Ca/v inia (geb, Joubert).
Knil'rl Rivier.

0.-)'111'[0-111"111"oI"r 1'lIlll,cke \Vel-ken
Cal ..·dflIl Pl ....ill '

, 1~;("I'''I'',(, :!i: .\Iei ),'1::1',HIE1DI EDI-: gl'~C:IIL,tlt kl'Illll~-
;';I'\'1W_:,I"t"l' 1(11" '-,'rg;tdl'r-

ing- van 01.:1 _\:-,J" 1;1:.-_>ra;ld 1-;111
CalvilIla, >_:. ""'1'1. I' I'l' dell ït!,:n
:MEI, l~~h, ,-!I,' Ikh~llll_; \,111 l"11

1

Hemnq eenen Weg Belasting.
penny (Id_I III lid. L >rerllnL: Ild'L! --_,
g~hevcn I'I' ;tl;L' I, ,Ll~tha;l I' l'I~l'lI"Olll IH 11-:u \11-:IJ I-: cc' '.'L'!,Il'd t ken II i~-
bl1l1l1'11IL !::·"'I:":I \';11111\'11"'\"11':"" 4 ::'',III" ,l.ll \lp L','IIl' \-'T"ad,'r'
lloeJlli1 dUll" 1-"') lid _i;I;II' I:,'~I', i IrJ_- 1-;111 Ikll _\rol"l'IIII;':->l'aaJ van
en dat '[..Zt'II-" Yl ..-~clllillllg" ,II Ilc- (',,1\1111,1, .!.;,-I")lloIt'll "I" .!"II ïdl'11
ta.albaal' 11"l'd: t"!1 l:;IIi!ill'l V;111dIU _\11':1, I-'~h, ,','II" !'I'!a;;lill" vali Cl'll
Afdl't'IIII'--:';lolJ01' l,rd! :-;I'['ll'11IIILT, 1"'1111.\ 'I,L) III -t t.: ,,,tl';~lillg werd
lS~I'-';_ ". I :":·'-''''\''11 "I' alll'\lIII-U;-I·t'llill'I,c.:'-IIt!UlII

\,:-- L,,: \\, ~,'\.TL'I;\l1,-_ ,Ill '!('Z., ,\I",'c,IIII,!.:', vvor dCIl dll~ll~t
.AfUl'c'illlc2'l I., L (',,:-,1111.1, \-all I,d ja;II' lb~," ,11 dat d"~ "1'-

2;\ ~ll'l, I "t',"- Zt',!:"\! Hl,la_.;tililf ve;'ralt ell IJt'La~tI.
____ _ _ 7 baJlr wordt up 1,;ten ~l'jltt-UJuer,

1,-"1-1
I

I
\- :-;-LOCW, 01'\.'l'etaris.-

HJ E.R Ill.J !.:','''cLi,'dt kl'IIIII';' Afd,t:t'IIII:.>r:~;,II,1~anto!)r, '1
gl'Y1!I,~ Ibt JL' Olldc'rgl't<:l'- lall 1111.1,_..>tU] .\1('1, Ib,I<,

ktmde het ~l-llld"1l of n'rH,[gl'll Yan --- -_ ---- _
eenig ';Ol'l i II dd, Ill'Izij Illet of K h Afd
tonder bOlldL'll tl'11 ,'trl'llg~tt: wr· aapsc e eelingsraad,
biedt, ell 1!li:i .lluec;cnaalUd 111"l zal I
toelaten. !)"-C!"11,'11 di,' g"\ïJlJdl'lI
worden oYl'rol'llrljding t!1)t'utlL' Ol':
gemelde plaat ;I'll, nalllellJk :--' I , _. --.
Langerll~, I!olvalll'i, A,hlllh'll'rs·, V(J"Gr,\;--. Il('"llllt V;11lt!PII Haad
kraal Osdalll ('nz_, ZlllIl'lI teil I;d ('l'lI Ill'aml,t.' III het
stren~"lL' YlTv'ul",j wonkIl zUlllkr _\llllIieil,;t;t! 1\;11111)"1'tI' :--:llllllll",-tad
uitzo~dL'rll'" uf ;~~IlZlell dl'~l'l'rsooll' op \\'UE\:,I),\(;, I .llllli, a_,_ ,Wil-n ..,. ..
volgens Wl:t. ' 1II':élc; ZIJIl, tll'~l'lll'lI III \lur V_III_ en

filIIr 11,111.,0111dl' \L',lfIJelastlfl:tt te
Oll!YdllL;'-ll ,[il' tilt op datum v('!'-
schuldlgd I>,

\
A}; Bloed '-el'wantcn en Vrieoden

t wordt bekend gemaakt dat het dt'n
Ht'er hehaagd hp-eft, op dell 13den M..i,
na ef'ne gelukkige echlverhinteni8 van á2
j"n'n, VUil mijne zijde. weg te nemen mijue
ktl,ll'q,elieLl~ echtg.,noote 'SOSANII'A
GL(J11I~'\. Keil. nut:;er ill dl'n oudf'rUom
":,1I ï;l j;m'II, ;; IlJdal,dell elt 20 dag(jll_
11"" zwaar mij dat vf'tlit'" op mijn ouden
dag ook valt, wil ik zwijgen en aanbiudcll,
_, \,""eIlt nit'( (lvur ,kil doode, (Jn L"klaagl
1H'lll Ilit"t; \\ t'~'llt "rU O\'PI' dien, Ji~
W'·~i.!l·~tilll ir-l. wallt hij zal IU'runlHr meer

\\"d~rko" ... ", d.,t IJij !tet land lI:ijner ge.
l,,-<JfL"zip,"-J l'rlU :!:! ; ,-~_ 111.

De le,lrot'l'dl' ecbtgt'uout,

I
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NEEMT KENNIS!

i
I
1

1\ I,:\" :\ I ~ C ; I,:\ 1\"4;. Rondgaande Onderwijzer of Onder-
wijzeres Benoodigd te Ceringkop,
wijk Onder Vet en Va.alrivier.TENDERS

, ,\ r 0 lW EN gevI'aagd voor het
l'l Bouwen van eene Pastorie te

Cla~william. __ Tockt·ningen, specifi-
katll'n, conditieS en verdere infor-
matie kunnl'll verkregen worden
Van den Kerkl'raad dor Ncd. Ger.
GL'meente. Tenders wHen warden
olltvangen tot den :2~Jsten JUNI.

'l'enderaars moetlm ter nakOlllillO'
vau liet Kontrakt twee be\Tedigend~
borgen stellen; die het Kontrakt
mede te onderteekenen hebben. De
Kerkeraad ill niet gehonden den
Lagstcn of eenig(:n Tender aan te
nl'UleU,

APPLICATIES voor bovenge-
noemde he,trekking, vergezeld

Hn de bij de WtJt v,reischto getuig-
sclJflften van be kf,aam hoid en
goeJ gedrag. van {le laatste School-
cOlllmissie en Predikant \Vaar Appli-
cant werkzMm. was, en vlln lid-
maatschap t'euer Protestantsche
Ktrk, _zullt'n door den Ondergetee-
kende Illgewacht wordelI tot op42
Juli, e,k.

Wt'I'kzaamheJen te beginnen op
Il Juli, e,k,

:::;abris £ 120 pel'. Jaar en de
schoolgelden.

Kennis van Mmiek ecno s~rke
aanbeveliing_

Billijke rei"kosten, ge!ltaafd door
hvitantieil, ZIllien vergued worden.

X.B,-De geslangd_, applicant
moet zich voor:::ien van eon onder-
wijzers 2de kla!! spoorweg certificaat
om tegen halfprijs to reizen.

T. LE. eLVS,
V oorz, :::;ch. Com.

Bultfolltein,O_Y,S"
1 ~I ~Iei, 11:l~J.'3,

EENE GROOTE BEHOEFTE AAN DE PAARL EN DIS·
TRICT VOORZIEN. '

DE V_~iendon en V erwante~ die, hun afgestorvenen eAn.· eer willen be-
wIJzen dool' een MemOrIe ~teen op te richten. hebben nu een

groot gema.k om niet meer naar Kaapstad te gaan steenon te bestellen
en de moei~ ~ hebben zich hier op tericht, en maar kunnen slechts schrij-
ven om prIJsliJsten, of zIjlfs naar de monsters komen zien bij de heeren

GEBROEDERS BOHLMANN,
(Agenten voor de Z. A. Marmer Maatschappij.)

VAN DBR. L:lNGB~ STR.AAT,
Die de steenen zullen laten oprichten en de moeite aan dl} kUmten sparen.

Contr8(lteurs en Cab~etmakers kunnen ook voorzien worden van allerlei
soorten-

Marmer Manlelpieces. Tiles, Marmer Toilel Tafel Bladen, Cafe Tafels, enz.
Alles wordt het billijkste aangeboden, lager dan zelfl ill Kaapstad.

GEIn, L, EIILEW~,

I!. \.

Itoode uaal, DI'(_ l'lkethtTg,
24-,;tcn ~!cl, 1:",1,_ DE KERKERA.AD.

\\' l-::-;ll 1l'Y:-;I:\,
\Vaarn_ :-;L'crt:'taris, I

Af, 1l'l:lt II'!' l';l;I, i f",:::>, .',
I:;, :-;1, (;l-(nl:,'''~:,,::t, Kaapstad.

DE ZUID AFRIKAANS~,HE
MOTOR GAR Maatschappij.

VOOR DIT JAARGETIJ Till GEBRUIKEN,

Vooral indion gij Nieuwe Stokjes plant. Het hooft zichzelf het meest
vruchtbaarmakend stof in de Kolonie bewezn te zijn.

Wij kunnen u de namen gevan
van Personen die Nieuwe Stokje~
Wtlt Alberts Pho~pha.at l'vedtlr

• 18 maanden geleden hebben ge-
plant, en die dit jaar meer dan een
',Bushel Mand Druiven per st.<>k
hebben g~oogst.

Kracht 1~ Jl per cent. Phos. Oxide, gelijkstaande met 39/
WU llEBBE~ OOK EI:;\' vOOnRAAD '

POTASH en SUPERPHOSPHATES van 40 pe r cent. kracht.

Eenige Agenlen voor ALBERTS THOMAS' PHOSPHAA T POEDER.

Woodhead, . Plant l ~ Co.,

Hoofd Onderwijzer Benoodigd
te Koffiefontein,O.V.S.

Toertjes naar Somerset West Strand, I .
! All!'LlCATIES voor boven ge-

IlUelll(ll' J,dJ'L'kkingen verge-
zeld yan dl' bij dl> wd vereischte
getuig~chriften VRU uekwaamheid
en goeu gedra!!, \'an de laatsto
School-cOltJUlis~lt' en !'ledikant waar
A pplicant werkzaam was, eu
van lidmaatschap eener Protestant-
seho Kerk, zullen door den Onderge-
teekende ingewacht worden tot op
20 Juni, e,k.

Werkzaamh!'d:,n te beginnen op
18 Juli,e,k.

Salaris £ I,~() per jaar, beneveIls
£;,1) voor hliis·hu~lr, totdat onder-
wijzers woning zal zijn voltooid, en
de schoolgelden.

Billijkt rl'isk(),~kll, gl'~t.aaftl 0001'

-k\Vitanti('~, zullelJ YeII~-I)l'tlworden.
~,[J'-- Jjt! g,':-;la.agde applicant.

moet zidl vóor"icn van onder-
wijzors 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te
rmzen.

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN!!I

BOVE\,(; Exonm .\Ltat~ehajli'ij .
zal vu('r lli't 1·,-'rI-Ut'rV:tIl 1';I~"a'

~iers hart' ,·<"L,l(IIIo' ,'n Ift'lïL'ft,liJkt,
Cars elkl'll Z!JlI'\_I" L t 1"~lkn' i-.~'lJ'r>

nisgevjng I.lt"1l ("Ul'l'II, oi"I:ll'lftlc-n:
avoud tl'rllgkolGl'IJlll'_ I

Yl'rtrt'k: .I-all l":;lap>tad ran af
de Thl':JkI' l;L'bollWL'Il, Ihrliugstraat
tU0 v _111 _

Vertn'kt Y;Jll ::"rnl:r>d :'tr;ITld, om
4 uur lUI:, '

Zoo dl' 1';"",:,;" r-, hd 11-1'1l~L'he)l,
...al tUlI!' VUtI!' \ Illl i"r 1(- Durban \V,,(,
~tatiori Ilun\('11 lu,:c;tltll'lI, "

l'Ll<lbell wl,nkll 111~".'l-hreH'n tot Londensche Tanden Instituut,
:latenla~ ll:tIlIldda!: l~1l I \IIir a.an' BEPERKT.
de kalltorl'll d,,!' .\hahl:il;'1'l'ij,
Theatl'r G.,I,uuII,'n (t'CT';!" vertilt"
ping) Darling:itra.;d !~\gallg_

EEN BEZOEK ZAL IEDEREEN OVERTUIGEN.

-- --_- - ---- -------- AAN WIJN-BOEREN.BENO·ODIGD.
VERGEET NIET

Albert. ThoD1a.B'Pho.ph.at
~
PoederEEN ONDERWIJZER of ON-

DERWJJZEltES voor de
Dorde Klasse Pllblieke School te
Uitkij k, .Afdeeling Georg'e. Moot
grondige kennis. van Eu';e!sch be-
z,itt!n; ~ol1aJilh;ch ook benoodigd.
Salaris £100 per'annuin. Applikn-
tieS met g. tui;_''1'chrifII'1l van de
ondervimliug' iu het Ouderwijzt'll
opgedaaD, ulsook; de Kerk vermeI·
delllie waaraan 00 Applikant
hehoort, zullen wordt'n outvungon
tot op 17 JUN 1. .

Plichten te aanvaarden in Septem-
ber 1898. Voor verdere bijzonder-
heden doe aanz~ bij

F. A. ROBERTSON,
Secretaris.

Uitkijk, P.O, Sinksa Bridge,
Afd, George. :

!liJ.;lP<ld,- r ,rp!, Cb:ulJers, G:cc!lemarkt
Plein. •P'Jrt Elizalll't' , - :}-!. ~jnstra,at.

Retour PriJS 16s, DE DIREKTEUR

Dinner t" ::l'IlJ,'rsc't ::itranu HEEFT de Gel' aan het publiek
i!,!l('~"-l'l'IL . _In de Buit€ndistrikten te

herJclttl'n elat hij een HEEL STEL
-:·heMotorC81Iaa.tschappiJ TA~DE~ III EE.x DAG kan

,leveren tegen minder dan de
KOE Nie -!~CO., I HELFT van den gewonen prijs.

. I -
~geLtL'I! cu l.k~ttIurd('rs. . Alle Consult&t1ea geheel Gntile

De Zliié .~: M. BEYERS,
Voorz. School Commissie,

Koffiefontein,
ur Mei, 1898, ~AA:P.TA.D.
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VIRUN10D IIII(T

ONS LARD.

ALLSRL:EI:I.. 60•• wal JIJ kan ~~ 'IIrl.aam' V.n~,"1l' brt die
Nr.,.,n _potu Uulul !!ework lJlur Mal. d"lf III
.l.eer boll ..I V Ek bet amyer luo UI m II
TloutJe "cn. te gann beu~k eo te kUk of ol.,
no 011""11"...1 ""topd. III"" "uL JM Wil
Yer II bOer te ... roelig um so 'Uu 1U<! IU d e
Kaal8t.ad te vermors

z A

EH1{OOPINGEN

I wer I aan~<n"m"n
rz Lter .telle' ~ r dIt J
"mln nlr. z

K con f~enJt!

r
yl ?~eu lak Ct•.,

De heer AItraham-. L W V dacht dat de
von~. clag 'I.I.lulte.lllk voor prehlllllWJ'1l beSlj(
helli boJ .... 1d wenI ti ... """ wou by welen of de
In,,"t.. reeds bepaald aLa wan_ de ten
toou.telhnllen m de Koloo", SOUP8l\ WordeD ge
houdeo weer kon popend worden HU &OQ

dit "oonatelJeo
De voormtter daeht,.ct&t er POD "etataodhoo

ding ...... om .Ioch .. fCttmeeJe bell8heid op III&-
teren t.. yerrichteo

De kwe.tle em de ~ oYer teotooo
nelJmg datum" te heropeoOlt __ erd druk be-
ap",k,,"

Pr f l\lcWIlham
-AL.r a hamson

D~ nw le werd na """P ... lrinll ....r • ide geaot
Cl I~ 1"1 In van .... n datum voor de teotoou
•tellm" te Somerset Oost aan den aecrea""
(den beer Bro ...o)e. du heer Abrahameoo over
lIelateo

De vereeoiging TaO Graaft' Beinet ba:! eeo
h.chrllVlDl"pnot op de -.eoda. dat gMD dier
op Iaodbou ... teotoons&elliopa kDo Irompet.eeren
ten.u bet &el maaodeo • bet iaod WIl

De ..oorll~ter lichtte de motie toe en Hl liat
bet dlk"'Ula het geyal w.. dat meo dlereD ....0
tooooteld. met lu,e wolqcht eo dat die na
ieecboreo to _un een aNI' armoedi, "oorkomeD
vertoonden

De beer Heathe stelde aLa amendem.at op t
voorstel YOO' dal het woord dier r-chnpt
eo het "oord ocbaap lOstede pplaat.t worde

Dr Smartt Hl dat bet ,"oonatel met .... ens
de oneerlllkbeid van zekere Y88-tolena werd lo
gedIend maar omdat IDeo vee UIt Eu ropa ID
voerde eo meo ..ao den ouderdom der noIt ....o
oIPt kODverzekerd "un

Vooratol DoOII... L W V -oZletaaaao Dat
acb.pen In,tl'de van 6 12 mUDdeo ID bet land
m()(jten gewoelI 'nn y60r.U op eene tentoon
.telhol( kuno8111wordIID gebracbt

De IIIuIle IIIPt al de ameodementen "erd ver
worpeo

Hot heachrhYlnppoot dat do reperJ0i YBr
IOCbL worde oen expert aan te stellen om
tegenwnerd" te 'IJO bil de beoordeelt..,en In
alfe kluaeo waar gou ..emellleoYpl1jreo toege
kend worden ...erd met toeetolll'Dlln, der yer
pderlIIg terul(getrokken
0" heer Bl"OWUhcbt .... bet punt toe Dat

meer tud warde \oer"taan door bet spoorwes
departement op axon ... le kaartJ" aan be_kena
eo verto"ne... H II Wild. dat mea de &aak nUl'
eel • I I comIté, IU .. er"UHO

IJ" I er f) )n~I••• _101Ideer Je
lJo I cc Merr mu I W V dacht lIt <le t,d

=.,1, ocp lAid lunl( genoeg ...ao De "p""rw"",
gOI Ve e pr IWI vali lalldhouwero g",.t)r~d
ou hu gel naar tentoon.tell ng..n te '""oe

• we. b.llllk eo men w 1< govroo.d dat
10 .. 1 ru k ."" goedkooper kaartje. wu

w< riel !:umllAl<t
1>" hoor ~tr I",r ... ><lg of MpoorWO!!gflcven

~ knier I ut h ufd lpoorwegtaken kond 0
"vrJ. Ioul racbt

I)e I ~er M rrlman ds ht dllt Ic •• kwe'lle
w I was en dnL cr L..paaIJ lIT1cv~n be. ton

•ar dtj t.'lr c ~" waren 1u..'1g WlHlOCI{

II t punt werd goedllel<eurd on tot oolDl'"
lien" nl ol !le.ttll d.,,~ rt tt< r (de be...r
\Iau I I) le l.eTell l'itraocr AL.rabsmooo
LJ. 1111..... n du .. >orstell.r (de heer Bro" .. )
lIut ulg•• de punt door de 0 "'I IAnduo

er Cl I( nl( Inged. nl..... In welke Prolw rtte
de gouv lIume t. toelagea loOuder .un u.genover
I I odra~ '" r I rilLen uItbetaald

Do I" r I a nberl vuo () lIlt londen d:wht
lat lu ro~.,.,r ug ce I ""kere percentage "OUbil
dTR~ Il< I r ,.~tlleo want, ~ al. lot nu w..
""1.1 e up het .£ .oor .£ be~IIl",,1 werd.n..,
kero ,.ru"ntgu Il I boveo anderen be ••>orrecht
11 I t I vo nlull.n dat de regeennJ( ha.rc t '"
I&:/M up e.' .aote bll"1I zal durotellun • I pro

IKrile met de waarde der pruslU.t der '~flehd
en ie v.,rc~nullnieD
De beer Me rl naU dacbt clat de rOlleen g

h. rur e. I tafte U,"II moe.t vutetelleo eu
V "I e r"~ I. tIC' L..p den Er beboord. eeo
IICbemalo ueetuan 'oor Ld to k I uen van rogee
rlng.gell

I)r .. lartl dacht dat de nltdrukklnll aloof
beL rcg r n '1.( Id n et beboorilIk werd I",.t.eed
II et k "<.lrd. toegepa.t (ueu .tem mIlllr hot
8 eo fc) JIIun uw""t do droogte .. er pe.Ion
.n Il Lt nemen die het land heL.Ien fletOl"tud en
V""Tl' !(rootc uitgaven wordeD beot.eed De
f I d.cD der 0 "t"llIke ."e<'o.gmg.,n wareo Olet
, .r oL woal. ml.. chlen de w""teluke al ...aar
ac li 0< te t )el~p tot tentoon.I<-Jhogen uf door
I ftU"" longeo r do<r IJelaogBt.lIeodcn werd
onder d... gcyolgljlk verkreel zoodaotge
yereem~n, grO(Jtel ooderlteunlIIg

De I eer Heathe dacbt dat de regelmg VIlO
I(ouvornemento .peetale toelageo ..o!geo. de
Inkomsten der ....reeolgtog DIet eoocheTiik .....
I ndlen er eeo nieu.... lodustne rd baaonoeo
k n, geen ondenatouolllg van de reareenog
,.nvachten omdat .u Olet pld geooeg ID ban
den had

Het v o<otel LamhHt wetd goedgekeurd
I)e , on."ovllie \ "reemgtng bad een voonatel

tor tafel dat bet ...."nACbell" ..... één beoor
cleelaar .tede van dne voor ..agora bokken
te heL.1x De heer t .atber.tone onder
•teunde eo ze da t men (lAomeer goede maonen
van under to "Ie.eo bad

lJe heer Brown ameodeerde dat deze k .......t1e
hefst do lT ellce vereerugmg moeot worden
beo".t I)" beer Warren oodenateuode

Dr ~marlt zeI dat er geyallen wareo "'&arID
beoordeela..... d. oorzake I niet kondeo ....n
toon" 1 waarom het eene ""haap boven bet
aodere werd geklas,ificeerd HIl was er ..oor
dat de >orZllken ,.an all81 moeoteo word eo aan
gestIl t loodst vertooners de ",brekeD later
rocl t kooden atellen En dan w.. hU "oor dne
ueoordeelaara lo.tede yan .oor Ilechte ééD

De voorZltterdacbt dat daar moeilukbedeo aao
verbonden WRrtlll Vele yert.ooot>na .. geo olet
gaarne de gebre:ken huuner d.eren aangetoood
• n da. ..."" de oonaprookelllke aaubenlhog
omtren I het ~etal der beoordeel..,. ana te
nemen l;preker dacbt dat er m4er beoordee
!..aMI L.ehoorden te "orde aaDgesteld yooral bU
de l>eOOrdeelnil van ocbspen of anllora bokken
.oodat, DIet noodag hadden te ""lg over eeoe
wkere kj......, to beoordeeIen H"t oog werd
vermoeId vlln te lung met een zeker 800rt om
te gaan Ook JoU bil bet v"oratel dat de be
oonl",,1 ng 'an n lIIal a..obe ..al oDder
stof u net

D ~martt wou dIt aan • In amendement
toegevocid zIen dat beoordeeh.nMl huone rede
c. z 0 r mogtl ,k voor t<>ekennlD:;!van prllzeo

loader ge 'rlPn

Ue re", lutle Browo vargemaakt aan don
beer Zlet~man ,.erd goedoekeurd

Het beecbr l~lDg.punt door Cradock mge
ZOI dCI dat de laudbou ... ,;eetle n nlle rrl/sluaten
meer de aalldaqht van nlle verooOlgllllleo zal
genieten werd na.a.rbet oomll< over spoor ...eg
ukeo verweten voor ",pport

De W orce.te.. vereeDlgmg .telde ..oor d.t de
reg~cr ng c<tocbt ...orde .Lreogere regelt!
CDocwr toe"chl te he~bell met l..ttreklrinll tot
het II voer VlLU plaoten J.)~ heer Heathe hcbtte
&])0voorstel toet en drukte vooral "p den 10YDer
van '" al. In 02eKoloOla

De lJ .. er Struben zeI Jat er govallen ...areo
alwaar Ingevoerd" bonden 1II8ted<l YaO een
drlcmllandelulR;qbe k ...arantallle up Robben
...Iand door w .taan v.a N..... l w<lrdeo loge
amokkciJ

l'e h""r Cloe~e secondeerde het voorstel dat
na l..t'prekmg ..angeoo Den werJ

De ver!fad~rtng .r I""scde t ,t den ..o!gelldeo
clL~ om op eeue ultn '" llJ!tn~ van de UDlon
llWlJICbaplli lu' eb aa I wo.r.! do lSciU te lIaaD
gellIeien

eD het och.!' beztebhed hadJen werd hei ....
III buwegtnll ..~, le.1 a... Jo d.. " .. tea ....
...at van de torpedo-r .. Ceru nlleD te ...
allIII One torped"" ...erden IICbtenMlll-'
..qlJena afgeaond"n "ur e II d""k~
ICbip np een afatand nn ~)() yvd~ dIU aIIID
good doel troffon DIt ...erd wer be1l'DlMlenl
door al de p"WIll maar vooral do<r hen die ietII

Toen de heer T Pnorle ....0 ... n dien aard 0OI' DOOI'ge'leD baddeD. Da
peoItowo eenICO~n geloeIen tof-,pedo. Ii.pen aIIeo 10"t ooder water maar_
dooreeoJobaooed>urg pel1lmao eoopolt wal bunen Hlh op e8II d18pt.eYaII 22 1'08.1oopta.
MOIge feIteo omtreDt eellie bebutgrjj •• gebeDr Zulk een torpedo koot maar.£bOO De.poed ....
teUb YaII auo le ..eo In te ~eleD en "et u alet de Dori« u YaII 19 tot 20 kooopeo per our, u II
te yerweoderen daar de beer Prloile '*' bedeeed beelt .oo..-at 30 kaooo.aeo aan boord, Wa&n'M
mao u eo naet gemall:~ellJk Onl~Chzel ..en IIOmlDll"n &801' ,root IUD De belDaDDllll aft
apreekt dat 41.erapportollr wat moel bad om 459 Baar 1lib1eobefllPlaato beYat 1,068 &all.
IIJ08 begeerten dUldeluk te .telleo N. de ge- lief ICblp went op 3 JiI&an 1896 YOOrbet ....
WO". aanlOerk.ngen v""'ilMOld "are _poe te water 'ela ....11. De tntale bouwk..teD YID
d.gde eel rtendelllk Pt'''Je d" n op aan het IChlp wareD .£249 884
merkellJ~e w I.... Bet Il...prek bep ,ver muD blerna keerde men In de baveo terug 0IIl d..
werken en III rn aalteu en toen a""k de heer In.ellJlreo menl!("L eo,.t ...at te iUo ___
PrI.gle '<~r bet Klm""rl" le.enj toen een k..n P"",ht'l! • Let om :00 van uit d.....
Y!'Ug terlo'p. ontatond w~ ......P hll au_ eordde een hhk te aUalJ 0 het kleine achooo r....
Ja ik plaebt ID de Klmbeirley mIJn te erken en flagODaardtg u tudegJ mlhtalre .tatie, si-

dns behoer ik _t YaII de be&1rheld onder dea mo~.,tad
grood te weteo Na $r .. oonnblik po Welhautwerden de poten dan proepeu_
dacht .... hebbeo ..erYOlgde hU. ler1rul hjJ d. bet dek van btft acbtlll'llClblP alwaar weltoe&e-
oogeo op eeD pbluen roo'-krl'" bleW .et aet reldde tafela te wachte~ .toodeo ED dur de
u ~a natte achaeht die bet apel doet seelucht eeu iO«!e eetluai had UIIJIebraaht .....

Welk apel? 'I1'OeI de andere ~Oblikke- d ...een bet beerluke .PU' _ ip08dll plUk laid
lUk .et eeD gedach .......... W Met DODder YOOrde &On _
loekend bhk aan 'ilO ".~o boorder t ...oord Toen men Jn !foed pI.uld bad .telde admi-
d. d. oode muowerker ~p acbta wUle Het raai RawlIOn de guoniheld "aD bare ma .....
lpel dat Mo mao afl reekt 1DataurlDk Hl welke aeor harWIJk eo met drie JUIChkreteD

lit ..e.. ta a olet, merlne de rapporienr &IQ pdrooken werd
omdat IIIIDtrebeelmehflrebroken ..oorkomt S.. Jam" 81Tewrllbt .telde daaroP::
0.. aal Ik daal"f'&llde ecbold m.t ~ebben wndheid VBO admIraal Ra ...",n ID lo

wu bet antwoord eo ilJ Illit betaal (dl> learen hartelIJke woorden H U wilde geen polit
nadat gil mij pboord bebt Voor ... en Jaren aan.l'raalr maken maar m~t toch .00 In bel
"eleden werkte ik lo "'0 oatte IOhacbt iier Kiln yoorbUgaBo bet een en anGer &4IIJPIl Bet _
berleymun Eerwt WIl mIJDhchaam ~o het door de woedhe.d VaDdeo admil'8&.l dat __ •
nat _tand, obabOOD ik lo omtrent tjir.. y~t ataat plteld w.rd .ollt MD recht a&IIfDII&IIMD
water.toad lOet _ter pdar" YaII boten drol d-c door te brengen HU re....,.te ... der ?UI
peade Maar na _"eo 'iiCl IInoelde JIl .PI'''0 d. koeteliJke dleoaten YaJI adlairaal Ba_D ID
In mUDe dijeD eo de&ou dllortrokktll apoe bet ..erled_ aan bet rruote Brltacbe rifk ....
dIr lichaam eo armeo werden teaell lt aanp w_o Hel rIJIt kon met reoht trot. 11'_
daan Ik !wa bet ,"oeI .Iocbl. hru".o op een dte1laal' I~ admiraal RaWIOIl. Bil
allIOl al cle hchuma 918ren t.o4 buone wu &eer ..erbljjd dat lOOy,Jen YaJI de IandeIIIb
1lI.......tea wareD Ilerekt; "'pued" ...erden ea RollandllCb. leden phoor Pf1lftD hadaea
miJn armen zóó dat ill 18 IOIII.jjd. alul aan d" IIItooodlllna "...Noor &jjlo ltut PáeJd
koo pllroiken EIndeluIt "erd mIJo hPofd ook ...erdeo te lIen wat bet moelierlaDd "OOI' __
aanlledaan en toen de PIJ. aldaar ye.. preidde be.!bermlDll dee4 ea waardoor IU tot 4e 0.,...
werdeo muae oore. 100 Iwak dat Ik "Ilor eelll tUI(Ulf p"'"""bt .ullen ...orden cUt bet de pliaIat
lie dljfOn t. bed lal lit raadpl8e(lde Ye_hel der Kolo0l8 ..... om bU te dracen t.ot d. Brftaolw
dene doktena die dedea wa' AUkoDden en ot ..loot ten elod. btW' to ..e,.terkeo Illet om" Inaa-
achoon Ik door huo adv ... tudeluke verhchtlna nen oorleg ..oeren mur Jout omdat de ~
Itreeg Wil lit nooit ge.cona Ik dacbt dat een. .terke ..loot een waarborg bl .Cl<'r deo n.It.
.crandenug m IoOU "oedlloen en kwam WeD IHII Wou BIet aergea In welken vorm de b~
r aRr I~u Ital <l d.t" •• \ I~r jaren 1(.1008n.n plCb.Men moet maar eene b,jdrap moet _
r""hoor. 4 dokte .... I un boot .vor me ded"D .. I de Kolon e ~even HIJ wou ook OlOt 0.....

h""lte uil... r let. bet khmlUlt "'lUI Dlil lIIe! ~C hUI enland-ehe ...... tt .... preken doeb een letMr
p"", en k ruoe.t ~lUllJ n be.loot toon lIII&r ug het dit •• .ren elkeo ci&j( IlO je em.l~ ~
Il rlJnl t~ "lUL' epn HleDd ned lOlt OIO ding knntiDn nemen ""n <faar dat het pl.'
dr \\ I la n. I nk pw. eer.t op d. werd y lOr de 1("IOnt~D 0111 yoorwaan. te kom..
pr ><of le Micli Il II lt ""hral" 1!6dact t.e en hel oude mooclcrland dat hen &00 laar be-
dat or m ...cllen leUt I..... d-:.Ii Ict cn,f lebermd had te onderot"ullf'n Men _t alt
Mchon de c rate botlel Il' u. utt ...erk .. il .cheon een mal .eboud. r Mn ""I ouder .laan om le be-
t< lol ocn m ot Ik erkenn ..r dat Ik II U waL I elor "erk"IollilleU dAt OOU IlIdrtlfl" lI"f'c ..en werd ua
IC v ,.,Id. c, onllclo< v ~ al. Ik wU. oorro,dde du I !"'Ttale' 100L HtI" 'u ook vormelden da'-
.k I '>:j' ~en 0 t ov rtU11Jle 11111 k hlee! te oeI pili" ntotaan Wil dat bet parl.ment " •
Jol anue.L.urg Ik gol ru kte eo, I IIf doztlo w~er op 'till beurL de vloot beambteo zou 8.'-
botl.,l. v.... Iow "'0' lerll kie p.llen ell lUUl bel n >odtllen CII op lIeulhge Wil"" onthaleo N.
elDde ..~ het ~ IAperk bo vo.d .k dat .1 d. PUDen Dog .""r lOl lof van d.o kapitelO en de bl ...
w"g ware u dnt.k "en Deli" lOan "" Ir"I cel lie Jacke', over bet aliemeen Ileaprolten .... heb-
• ,ud w.. ( I .ull de ochth~ld milDer Ilene"ng ben verzocht hll de II""I<-nol' de II"loOodheid 'I'I1II
V",.taaD wanne r k u zeil dat de.e vree.eltlke dun..d li rnaI te drlllken belieen ruet lI~rift
PilI en nIet OlDt. '11' ter Illlfek"",rd MI no OOien cr dr,,) IIchkret,," godaan werd
• n uu h."I ..maal gczo del lit gemet ZOOAI.gii 1)0 ..dm rrutl bedsnkte m ... r nette ko,..., MIl
"61 do t",.,P gewndb •• I (,ez nd ""lit Ne "I ruk "" ,,,,,de dat he, bell leed dood dat hil
Ik .ou zoo d"n"Jr un LOO frlocl al. kuru"" kt.n ZUId AfriJc. lII ..... t verlAteb doeh de bonu.e
Ik ~elo< f ... t d..~ er gMU I ..,er f meer dool r ng aal 'Uil verhl,f In Zald Afnka lOU hem
troffend medlclI' bo..t.'Ultdao de"" Pw" PIli. altIId eene ""Ilename ",,"en
"'preek looveel g I WIlt y)\ uwe druk)". on H."rna werd bet IChlp woor ID l>oweglDl po
.rueer""l. .k Wee' WIL '«, II en "., "" ..r IrlUbiloen de kanon ",,!!eDIng "'D &aD......
lemal d zoov8el Ptln booft J IOnt.aa1l en do<teen ram \ oor onguyeer eeD uur laoa MIlde __
medwllD lIone.en II ge" ,nl en beboort hU hllar In de L.&.1Irond .teeda DIet de kanooonen .....
Oen naam te II"'"'' Ik be" Ol"t belIChaamd te all" IItooltu op een ....t voorwerp dot altijd IDi.
erkenDelI da' dr WJlharul PlUk Pill. 1nl) lie of meer op ""n afd.od van 4000 yanJa .....
nu.n W .. bet OIIolge.nde." Uledlclln zou ..1i: het .clll~teodo Het ,oor .. erp Wil yan &oildoek, ft
ook gezegd bebben Ik beD muoe tegenwoord"e werd dan OlIkeen"e malen pj ach III doorboorcL
gea ,ndbCI<l un dete pllten v.roel uldigd ODtil Het ac:h't'ten werd teer bewooderd eb ee.u,.
ver'lanr dit zor der .r"". en wat w""r II! ik be praoht~e ..,boteD "orden .fpyourd btu
..ed ." tun etrek.te a , b diegenen dIe ntet acben wu meo weer lO de reode terurrekeenL
ge," nd, I en dIe nnn le,.lf Jc k .aal lJiden Su w rden de b.... ten aoo ...at te driokeo eD _

\1. cc ,cn.e .. n.d Id (r rt umallllk • ta rooKc "" getJOden eli een ourtJe werd aboo
Ilea fllo!! graateJlCbl 1)( t I,. a.thm. en lODOilrgezulhg ,,""prek doorgebracht Onder-
lo l(ont.tek "'110 dr Will.. • l' Ik P II. on ~111 wa. de ..dm rlUil vertrokken ...ant ~
feIlbaar Zo 'IJO cell I" -It ",ve r~medlo 'oor zune !lade ...erd een at IJllm. ,egeyeo ell
.lechte 'ptl"verteertng dj ~i"'1 • n boofdl'lIn bU h...f beloofd t.egen...oordlg te IIIln
.eou .... cbtlgheld n"e ....lncbtll"Leld v"rh ..... an T. il bO .tapte mea aDd.mo~1 ID de kleiDe
eetillst en elapel()()tlbeld wo ...el als Y<H!>rnou boot. en na ~ hoeru ~oor deD kal»tem en 3 _
wellJke k.....l"n .0011. onll,,~geldhed(ln arme of de Dr. &aDlIebeven te bebben .toomde_
wlltorachtlil" hloed geel Jetlchtekleur enz landwaarts Van het hoofd gtIIf men our ....
, erkr ,gbaar bil alle ha~elaars of cloor dr .YtJon door deo prachtlgen tolo VIUI deo .dm,-
Wtlba_ medICIJnmaatachaPPII Kaat»1iad ver raai alw .. r bU de po ....n opwacbtte.o VIllI ha
wodeo z.... bott.l. voor J 7. ol oen bottel "oor .ftoebeid nam. Te 4 /) .tapte meD weer ID deD
3A 3d franco 1tfaooeo verEwakt door o... rwerk .pect&leo tre.n eo Iteom~e botlwaarta
ot bDltelUlP."ngheden benat.ellen lpoodilC door En hlermede .. u eeo _r aanreoameu dIf
hun gebruik -A lt. doorgebl'llCbt eD geelodagd

De admIraal j. kaplteut Ja d" geheeIe be-
lIWIolnll hebben door buooo harteljjltbeid eaEen parlementalr wtstapJe. yneodelukbeld yeel bilgodraceo om deo dae
aangenaam te makeo "'''''''oor al de gaBteo Ho
_r daukbear "IJD

~~~~~~~SE~
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WAT KR
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ARLEMENT.

t n t<,- C lP Boekhandel

yer's
ersen
or.stm iddel.

Ongewenschte immigratie
D t )flit rwefJ l< \ a til !{'httoJeH In h.

lagertmis ter lops ter sprake
dom \ au sIr (Jordon ij reue w,.; lIl",td I~
'{"daau De Natal>ICh .. wut I~ 8'<><l 19"k.!Uru
IQ} nglllanu en UIe wet zal door Olldl arle
mpn! gedrukt wor len ..n cop en ,"lleu
mUrr le led ..n vert!prel I \\orU.n Het ie
echltlr heel onwi1ar~chijnilJk Uilt !lr dn JHllr
I"ts aan deze zaak zal gedaan woruen
Dit h!loben wij ,erwacbl en dan l':lJn er
lIog leden van het parlewent ,he Iliet de
It'gIlU\\oord ~e r..g~ rt Il t ..vre l..n ZJIr!

I en hulle lwu;to j_ ver ou seur Spr k naar
~ Ill[eland "nu I"..t I(Mn het ei< Ye"r hul
1("',1 dat dIL D fout I. lDaar d.e men ... WUDI u
vur my glv I. I" wat VInd ona notl Ihe
""ur Sprtk bet dl" KoloDl" op alle manIere In
dIe moellukheld gebrm~ HII h~t Il .klp b"
loof dan I et I n kabel belo< f "n "'Ie weet
... Lmeer? ~ k d.nk dat dIe ....nlg.le manter 0 Il

lUI hl k n .al ........ om cl e jlogoopao maar u I
te gooI U •• 1 raad wal ek .,eft

Ayer's
Kersen
Borstm iddel.

J C AVER &: CO
LowelI Mass U 5 A

de lIeda liet op de VoornUlllst.
Wereld Tentoonstetllng.n.

!l 3 ce heste Ba.k-poedetl
tod l.i 'WerkellJke proef-
eD kJonen dol.t I.lJ een-derde
gaat dan eeIUg &Dder

maaksel.

ROYAL
BAK-

>OEDER,
OLUUT ZUIVER.

~e Bak poeder dIe Dlet door
~te dbeld 8.angedaan wordt
erMch en van volle kracht
t men baar gebruiti
e Royal B ,k poeder "ordt
vervaardIgd door

l BakIng Powder CO
EW YORK. U.S A

Heidelberg. (Transvaal) .Zooala lo ooze YOrlge ultirol,.e mederedeeld
...erd eeDe U tnoodlglDll ..an admIraal Ra.eoo
dIe ...elh ..... t "IlD hier naar Engeland ....rqgkeert
Zuode bU..e"aogen door admlrUI Barria entYall
geo door de parlemeateledeo) ben ultnoodlieode
bet vlapchlp IJ, nl een ""zoek te brenien
DelO uitooodtgtog werd IIIIDienoDleo en bet
Olto"'p)e vond dan Donderilag I I plaat. De
d ..g " .. een aUera&ngeu.aam..k .uode het heer
I Jk koel eD .til .......r
Zoo .... t teo half t.en ut:!e kwant men bil cle

.tatle a1bler bueen om per .P+rialen treUl;, .... Ike
J1r Jam ... Siye'li'r"bt voor dal duel hetloopeo
Daar 81moollltad te vertrekk,D IAlDageYan de
aebterblu .ende parlemeotaleden en aodere
yneoden Icwamen de pAteo "1J de mtle wleo
waal"Onder "'11 ook ...,n Ilf" Gordon 8p:i~ dIe
wogens drokke 1> zigheld aall het OltetapJe lIlet
kon deelnemen en den ed b.,r J II Hofmeyr
Zoowat 58 heereo namen deel aan het ultetap)e
waarooder w I opmerkten de hoereo Kapt
Brabant Warren Weeber P de Waal A IS du
PI_. Hrown Oh.ler D J Karua Lop"!
T P fberon Pretollu. Ktlf[e. \ all Heerden(2)
Abrabamsoo D C de \Vaal, Bobertlooll Norton
Dou"l....., Ryan Palm er Itol Harna, Fl"Ot!t
Crooble 800nenberg <Ir !'mote dr 8marU
(Koloniale """reY",,). .lf Japtel Slyerwnght
i.."rence dr Vant;. WeIl J A Faure Dblle\

De rel. nam dan op deo bestemdcn t Id een
aao vang eo men Wl!l beel ge~.I"g eo Oi'lft'Allmd
L., elkaar In het I>egtJl heopltet It""prek oyer
aUerlel mken ZOOItlsd~ onvermud,,1 Ike "Weena
gesteldb."d het 1aateto DIeu.... omtrent deD
oorlog tu •• cbeo Amenlta eli Spanje de goede
vooruIt lichten voor de boerderIJ DU na de
I'rnchtage algem ...me regeoo eol. Doch wel
dra w.. men op bet braodpuDt VUl den dag DI
de redllltnbutleblll Meo lOCh.... ecliter olet
geDelgd de... zaak bl .ulk eeoe ~legenbeid
croabg to beopteken Meo ""herlote er o..er eo
d. eeo plaagdd d.m ander enl ED oiet alleeo
gedoreode dd relt, maar wit. gedlIreode deo
geheeien dag W&lI de.e llilJ de groote A&.Ir ~an
dlllCUlllle nu eeos erootlg dan .eer ID.mtg Eo
dat de gevoelen. zeer Ill\eenloope ..d wareo II

hebt to begrIJpeo Sommig"o meendeo dat
dese Ju.t de ge ...enach ti _Vegel Wal eo met
alle macbt moeet doorgedl'tly ... wordeD andem
...eer bt!lehouwden de btil.l. maar half goed
eo souden wel. er y~r .tem_ bj,
de t"eede le&log te-Ill. no het
begtnllel, ma&f dan ID O<'Dllté trachteD de
ooodlP verbeiertng.n door ameodatieo
aan tu brellgen Weer aDderen meeodeD ebt de
bill .. eD ..... r a1ecbte ll1. en zlJo .... t b.lóteo
baar bn de geho<>rte deo Dilk om te draaleo
Zn h.rldeo ..ooral t "'e IfT'OOte 1>.l'lII'lll'lllndie
fontell)k één II)U ~po de bIll I) Zn neemt
te yed mscbt UIt de bande!! van d~ Iaadelnke
be~olltin:f en geett die 10 blanden der .tedelin
gen en 2) te veel DUcht waM I &ege"en aaD de
baven steden dIe feltellJk~, percen' van de
gebe"'e vertegen woordaglllll ( • de blU door
gaat) In hAndeo zullen hcbhcu 00 81""m" ... e
.ndruk onder de h{...ren IICh"l>llte we....n dal d..
r "eertog tocb haar &Inui krugen en de hIli
ml doordrUVtIl
Zoo ...as men Gan zoo onder but "ptckeo te

Slmoo .. t.ad aaDgekomeo alwtaar de gaateo door
den praate~ oec ....tartJI Yau den adlDlraal.~
baaId werden uo bet .tabon dIe h~D dan ook
naar bet boofd geleIdde "ao ...aar au In eeo
groote opeoe boot getrokken door eeoe kleIDe
ltoomlloot naar het oehl~ de /)on' oyerge
bracbt wenlen

Zoow.t te I J UDr kwam lOtenLil de Dor04 '''0,
.Iwaar admIraal &...lOn en ..... U.e.n E4rertoo
deg .. teo bIlden lDg&ngop bet dek lowacHten ilO
allen op rocbt Trleodeluke Wii" welkom heetten
mot een bartelilken baoddr,uk MeD wu dan
ou op bet vlagBch.p dat eeD "aa de rrootate e"
pro.ebttg1lte ocbepen 10 de haYlIO IL Wu pao
geen besehr '''lI1_i geven lII~hta &fI be~ !V_Id
dat de Dnn •... n h~eede ~ kntllll!t .. _.
dobbeie lICIh_t celle y~ YIIO 6,600
ton eo leogte ....n 3[)() yoe' .. t _ bntedte
..an M _llaeeft. au bee. eq pw_ jIUr
deokncht ....D8,000. tI'e~ ~ bn
...orden toi 9,600
Nadatcll .......... ~

:II Mei 1898

ARKTPRIJZEN.

Munheer - Vergun mj) .odermaal_t nwate
10 u... 100 b~ door 01Ul pwaardeerd bt.d WiJ
Tl'8II8valel'll &len ... t groote belaogatellioc ..
teeko~. baodehoreo van 01l&O broedeia iD
de KoloDle teaemoet Tot ons leed .....aen sien
Wil dal de beer IS J du TOlt, die ons hter de
Kr<><*te teleoratolling ..eraehaft beeft wurd_
de goede Dum yao d" Koloniale Afri~
v_1Vk benadeeld werd DOdaar ook 1Ndar
besag 18 ter"a OOI te werk.n en DOl yer 1er liet
vertrou WeDYaII deKoloDle bjj ana te benadeeIeD.
Jammer toch vaD zullte Afrikaand8l'll of JII8'"
mer toch dat hO een Afrikaander 1& Maar ......
genoegeo alen Wil dat er OOI4uIU!odeo ."a die
de kOle "oor Ba.'i.I Rhode, ~ met ....,...
bebbeo llet Irf'OOtebelUlpt.eUIDI hebben wij
de redeyoerKtg ..an prof J. 1A0Il cachet i....
W" Traolvale,. daoken lalke waardige _.
n"o Met gen0ejf8n hebben wu keoola ee-
no het younatel vao deo heer W VeIl ....r dat
aI~een aaogenomen III door de 1IcJMe .......
nog om Rbod. t.egea te werken. Tereolli
beeft de pl"Of aangemerkt dat all die ouae ......
..olgen oodera ....UD60 op bet bloed eo de lij~
..an Doornkop trappen moete~ Eo ill da. Dla
TOIt d.e "andaag de onde",teuner ..an Rbodet
a Jt gIJ ",rtreedt OB' bloed Wu Tran .......
.ull"o u en uw bueo afwachten maar 11'_ daD
maoDeiIJk en stuDr DIet wt'er eeD armeo Clokter
maar k..mt gn &oU en bren, u afgod Rhodw
mede Wil beloyen a dat lIJ lltet op ou All .....
boe ..en te wacb ....n op de greua'eo DIet 11'_ bij
Doorok-op zolt gII onAontmoeteo
Heer edIteur _r terecbt beeft de pro'_'"

aangemerkt dat er DU lf""D "Prak" III YaII _
yoreeoigd Zuid Afrika Rbod... en &U0 kliek
bebben deae ~edachte dea bodem iDpalapa,
of Du To.t moet lUO werk daar hU &aD.....
IS DallHllnll0lIl de 2 repabhtlken on4er ~
III te Juiigeo, ult1'081'eD Maar daar t.ii u_i..
slaat _ eea ,oGchom~ ID a-.,d .. _-
deo vn.eeo wu hem D.l8t

NIllteer editenr WIJ bebben me. poot .... '
weHo keull pDOmeo "lUI hei o..... ljjdeq,..
deD oodeo beer <Hadatoae hij wu eea ~
yan recht ook oua beeft hU recht pa... Il.
,.beele Tran."aal.preekt _t boopdatiDJ .....
beDl eo betreort anD beoaaaao G4lIi, had £np-
land meer Iolk. DI&IIIIeIl, dan baddeD WD ynida.
maar die Chamberlain .. I DOll door ..... _
door&lcht 0_ konmetD ID achaDcJit .......
VoornamelIJk mel IUD 'panIlIouo'-power wil
beamen het a.otwoord YaJI preeicient 8.. 1D.
o V 8 daL du. macht &11_ "p de~ .. la.
Preaadenten &.eyn tn l(rulltr bebbeo _.

nIel oood.g de'",", auu pure ' •
ulf

"su geachte edrteor olltvall£ de ..enea".
v "I ot.e h~bltng voor U Wo ~
on alle Afnkaanclefl danken a voor o. "-.
"0 on. 80 oow ."aIr en de bekwame wo- YID
yerded.lgtJlg Met de besta groe .. 8IUI de .,
rech te Afrlkaaoders.

t; 'Meod
PIlIT juTtEF VU.MIat.

Levee bij den gouverneur
lIet ollutlrstaand" briefje spreekt vO(Jr

zichzelf -
Kupstad

K~AP~TAD
Do "0

YR K II: lIABKT

Parlementse praatjes,

0
0

0 u
0 0 ,

0 I 10
o IJ ~

I I
0 0 1.
0 0 0 0

0 I
0 7
0 ~ il

'< E WE MAR .. T

----
0 0 I 0 0 2.

U 21 0 0 ~
o 10 { 0 II 0

5 U 0 0 I
~ 0 0 6
J 0 U 0-

----
Kf\IB£HLI:;i

certnJamu w"",,u ct CA> ~

~1e 18~b
C , d .£ • d

Oaledon
23 )lel 1898

LlJ fstraf ln scholen

r - \ < I I. ge ,,~l en g~chre"en ge
r lj i.traf I I scbolell ze I~ afgo
Jell I t I~~cr u n lat %( te demu

Il) Jeu .erJ I~lOU uok I8ggeu
M~holenDloet "orue a(g"""haIt om

red.n H~t onJer"Jlw'rtaml t II geen
a rozen en Ik I e treur de ooderwiJzer d.e

een bo"! ounoUlge kmclereo te onder"lIlen
beeft 1ocb lOoewn kIlIderen DIet llealagcn
.. .,rden omdat ... niet de leuen keoneD ...ant
Illlon I IL...n nIet d zelfde venataDdelllk~ ver
Dogeo. K u j",ngen kan. 10 I.... Ieebt.e een "f
t • ee m:ml o .. ,rlezeD c3 ~e I haar eeD ander

b.rd geleerd h"boclI Cl b nr n et keD.eo
.od en een jongen per 0 ""t.g .. regen deo

.ter dau moot bn de f( Il n;c pro ven Ik
g .of I 'I I,rstmf I soluut nootl •• I. 10 801D
III i(" recht,. ...kon trI' geen n'<ien om bet te
Caledor af to. ""baff"n daar Wiloen I.tarmharltge
nagl.traat lt er I ebi 0\ er \\Ieo ... , nte te
kl:lge behbeo Ou I ro ver .eten v""k hoeveel
IDO<IJt" 'I de ond"rw I,ero aandoen door bunDe
kIDderen tbUUl lO IJ te lat",. loopeo Gehoor
lumbeld eo goed gedrag moeten thOl. Il"Ieerd
...orden yóor de kinderen naar achool ,,~ell
,.zooden

(Uu u G_ .....44 Q...u. J
A.ppliilaUt. W<IrdOO ~"'_'d voor de betJekkJor

YaJI dlmiktJldokter te P.ort Elizabeth 0arIea.
TIUUIp eo Mount Fleteber
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ONDER en kr:\,·j:. ~:... ,I., \"<.." '\ J 1 i~ '.'lll Ilt":"'~
lR9i t'l'n .,~ '····'rt •.'·l .•..1.\ .\:-' !"ol'! • ti ,.n

Wet :So. 41J ,; UI ...... , xl)rd; n),~1 :I\.'rj" it:r: 1-::1
algemeene ï.~'F'il \.:4[1, \ ",:,'!"Ihll,·{·!·rrl ,t~\t d~ !I ....i
D&g'f't\O~:HIKh~ ~,la ....I!""n .. !.{I.I"~I il ,1\ .1.' ,,\ .•••• , I:'~ 11;-;-
Vryhu~1 V1\11 "'I " ~ \\'0.'11'" la\(. ,j.·:1 '1Ilt':l .1 t,' ltix

l.i",U.,c. npen lU!!. I: 1"lTl ',.or lutkl,'!'j('¥ ol:) I" )rin
WU,e en. op r1:t~ ,'nrw;} ..~dl'T1 j'('p:1..11d ,i\ <i,! 170
pnoeJDde \\ I~t ·ttl \':\Il : .... ,., ,'Tl hkrn.l III t'.'!1-

(:',. '., se..et. r>lOln. - . . 171. 1 Icttur .~RJ),.r)~·K ,',ril 1,llf'lfiar.i'..( ;,jlll ;:d i:-:.!
8Chrift~luk g'1.·'!."l,;tn \'-',rd"n .l.:\1l ,j"11 I °l I ,-:-.{! ,_ Conlml~-.al·l:il \':\1\ ,t.~ '~(,I'·.·Jl'I'.{ \4"1 !f'", I" ,1'11 ~.: ;';' .•

.,',' Ja,nden ~1tJt{tm ,o:.)n. dit! d:-ut.I')!, ';,'11 Ib:.( t.11 . j -; .••

~i 'teekenan w:'-an,p ,.,\."I:\.111~ ;\.,Jlz,,,·k ,\, .. ,; 171)J onmn'Jt"..;n I". ell ij~t ,dl:Ulddt'!:J,,;: .~.tl '';,/. ,,'" I 17;
(~: ll.8BJ' den. ,\llnI4t.r 17~
i :J. VC)""!' r!t1 ,i""I'lPll1li.'n ~'lll ctele ,r··t :.Ili:":l 17\1

:.~; eenige t,';II'eA ,1{ me~!' &AIl%lw~ ...n \""r :Wfl, 1:,1., I j.'·'oU

i.~ land r>nlnnien "p ~.-m",ltd~n .1:11(. :n d.,,, ---------------
'?':<{ datum 'rnn "' ...nnl ...'..{f"·:n-;;-. h",,,'hollwd .';f.]"Ill~u EE~
; I"; gel!jk't!II1i~ -?f:'dlUlt1 !I'I T.~~:], .'n 1t.I:~ .~ j[]:':I)"!~"rl EE~
i '.; gedAAn ,'ót'\r Iten ~1ldl' lil·l\J!l~'.{,~\·\1l ~ j"ï,·l.aldt"t~ -:i'E)I

'1'.'~.( datnm onll"n I_hftnd.dd ,"0 ... 1'11 ,11...,( liJ ~ ,
-1. rrli\311 _ar.,n (lP dpn Iddu ... \,t'p:lald,:n ,\.trllr:1

: !~ 3. Do. ){lnl.lI1 ...r zal .t ... Illodf·n wa.Hr .. !O l.j.~ll:"l

~ aanzoek 1" ~t"'·t:\JI.n r.-.ekt".n,.·n ','oJ!(cnlll ol,. pc, Ir,·

~.- Mn .. vBn het If..sn1.,'W·k. !T1lf~ ti"n w"\ool'f'r ~~~I"I~of
J:.;' ';./ JD~ f\'1fl~k.'n lo(ollJktIJt!l{,( '.,r('rT' h(>.tl'~'lf,I., lanti
_ : I piun liJn hl"t NV'.hl ~"In pr;onf~.lt lf,oS.hllt '..l.~

"oMen ti~lr ;Iltlll~
... Ip.~ieT apphc-:\nt ,'m lAnd ',!1d"'r ,Lt' !"'r>-lI;I;I:,lC'n

V.tnl dnz.H \\"'r I.,~i,'f"U' ,I.·clflr:lfl ..· m·lk .. fI "t] l;\.n

tijn ~'\ft£nt'j( hl't·tllf"''1 ~';\!1 dell ,.i.,;cr., 1"'1

inhon<l --
Jk: ".\.B t ',111 1: W· '111'.1:1"1 .. en :"'r')I'~1 \

\',:;"k;a<!~ pl ...dlfl:! "1\ "pn"'ht J.d .k \':\"
,ton ItH)fTtid \·.tn 1"'11 ··II·'\~;llI1!l l;\rnl ,'n
fb,ar'~,)\,~Jl :"'{I ,ht lk ,jli ,l;dIJ,f>.·k rn.'1.:tli
Vt)()r ~\I'ln '~I~.·l ·)lt.j'!!!o'rJd ~t'(lnld, "')
nat.. \'11 r·l,·1 .l,re· .... t. nr' :nd:rt'f·t \.\iH •. tw!
ffchrudr (,f !lIJT ·..an ,·...n'(:'t·1l an l,'~ ,'I! per
NO{l'1 !J'I('f.,!f'n:nnl'!. ,:'lt ,k nl/'r. II.'" :j"'ldl'T

bt'.n van "";11'1( Ia.r,d, '!,&t d, nll·1 ~,hil.:klflll
of q',"'r""IIW"OIll"; Ilt·l, ~f'll\:lt\kt nm .1·ll"und !

I" ..ft ('(';, ' ....., r~·;_:-,":.t" \,'\ cj.., ·';,Ul' 1.1ll.('01 , II !
alodertJ "."I",r'·I: "t, :""'! 1nl!.! bond "IJ.' d I
v.-..o"lll~· (Jf'Lui,' ~.,r'~'!1 I

(C) D~·:--!(~nl,< ~,.. t:\.J'.j ~,'n ' ", Y In I.,'

aalll.~·~k. ;..11!, :rl LI c.et.ailfl\{ \"~n h.. t ~I.··.jr II; ; 1'!.1~ j,. ,r,1 ~ T.\ snif KELK r·NDE.- C ,1_
vêr ...o(,hlJld._;d I'P ol,:'T\ '~'!Nl\·(".I·.(t"ill,·n . f~ 1 • €
t,' .. ,\.,,, v.,,, .I '.H'IMI "f .1'Ih. :lU, :nt i I,l ,()Id, (J(Juden Pla.at en ~topsels
11".,.1 m01:~ 'po. i ~1'(·('lalltt·itell.

(ti) 1.>" p..r""'" .lAn W,,1l "-.b,,,,,, 1;" "· ... 1 f" h'II"
W"OTftt UII":fIOr('lk~ !..lI I,m:w,u "f!';~'::1 in .....and.'n . OOl('D Zt~ei 1 Ijk.
nl> ti" ultrelk,n •. ,' ,n '\lnO I;r""n"~ I~' Speciale a,a,ndacht aan moeilijke
.o, ..nl"k h.t ",n hem !'''"Ifekeno! lanrl gcvallp .
OCQ0J.*' ren en l.lI ):,f"'M.}Ih.fll:': lanti llJdul Jn en ml~paginngen.
bi!;",,,, """"1",""0 behalve ".Hik hier. ('O~SCLTATTE VRIJ
nDCIer :. b.epaald \·t)oi.rh"t t!~tpt"rK nlh ":;t 0

ja",n. of t<,tdat hll ""U groDdbncf tul
.ood:u'llf4\~:a.nd t.ekr.mt. ;

~. G:fJ8~ ~i it"boJ)(it~n Ond1!r d~ hPpalJl12fOn
nD d<!ze We' kiln "v ..~~en .. nrd~o g•.
d~ .IeD tin nr valt ,I.. heent", ve, m-kJ !Jl'>'ut

:.' ",,&e&v~" ..,tdlel. . .
" 'J, lo be' genl vin "",ug ver-mm i(~r!\lr"nolo
. CkD duur Uil de bcentle om de cond,l ... "a~
fOODJ*Ve se ~ IWJ d. MiruMv ek Ii~DIl.

.0' .

f,;
" { ~~
!
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onvoo""uildelbir verbeurd verklaTea, en !Mt
land te opmcbte waarVtW de licentie uitgereiki
io, .al tWl de Begeering 1.enlII''nIlen, en i.ncUen
het hew_a wordt ten genoop VaD den
Miniater dat bet verruim OlD te oocupeenm ver-
.OOnaaIrt ..... door dl'OOiJU!, dan Iran hU aoodmig
versuim verontllehuldigeD, doch zoodanip
veront.ehuldigiDg ... 1 nWI gegeven worden voor
een !anpr tijdperk dan twaalf maanden, tensjj
7.00danige droogte mor een langer tijdJl6rk
duurt.

10. Nil. den afloop van rio vijf jaren waarvoor
£ 1,106, ï7 5 oone licentie uitgereikt lO. en indien ole Mini8w

avertu~ i. dat de daarin ,"ervatt... conditie!
heboorhjk vervuld zrjn. l,,1 hij aan den !Celicen-

:1'i-t.,286 t ieerde eene !oek.mning oop erfpacht-beait doen
uitriliken "an het land door hem gebonden en
K""",'upt'8rd, onderworpen aan ,I" "onditie.
vermeld In ar-tikel ;, vun W et I:. van 1l!~7.
onrler'Worpen aan de het.u.Jing van vijftien jaaT-
h jksebe paale",en ten e lk '·...n het hedrag vnn

£ 1,158,0;'9 ""utwintIgste van .ie waarde van het land,
BO -90 tezamen met de wa.arde van de opmetin1J" en
, ," undere k....ten die een e..rste last zullen njn op

wodaDlg land. en venekerd anllen worden door
verband ren gunste van de Regeering, en
ID gc,'al het bewezen wordt ten genoegen

£1 ,~~8,8,t!) van Jen ~Iirll.t ...r. die certitiltaten ten dien
clf""t .. .ru ,·e'~loc"en .• IBt de gelieenn ....rd.. na
twee jaren ()(~upatie pennanente verbeteringen

£279,;31 ti heeft. l<émaakt <Jp b"t land door hem ge-
'ICI.!upeérd onder 7.00(hlnige licentie JBJnatens
!{"lijk aan rt~ waarde van !l~tegd land, dan kan
de :\1iQl.<""r san hem doen ortreiken een grond-
unef tnt bet 1111101dOM hem ,;eboudeD of
geoccllp"erol. nnd"rwor!><,n aan de betaling "an
zoo Yf'Itc\ Ja.vlijkJW:'llC paaiementen vnn oen-
t1IrtntHl~t~ \,1.11de waarde van het land, tesamen
met J" waarde "111 de opmeti ng!! on andere
koaten ~I.. tezamen met Je jaartijkscbe be-
U\hnger; JO<1r ham '(ed""n ten opstchte van de
iieentie tot gezegden grno<l. lullen uitmaken de
geheel.. "' ....rde. en soodanige JaarliJkocbeI "e,.,.chtlldi~d e betalingen Lullen verzekerd wor-DtlES ,I de~Id7~~ee.:·e;b:.,~d'p:t.aiement met betaald wordt

• binnen dne maanden na den .Iatum waarop bet
. . ,·er·",:huldlgd en bel,'IldhaM .... ,Ian ""j eene

Een ander hO>7.l'ndtng van oDZP additioneele "om g~lijk ..an een <le ....to deel er

WET\i'1. TIT()OD P ,.\CK \GE~ ''U'', hIJ wij ... vun boete. dnarbij gevoegd wordenIR:J n' .\. il IJ en zal. tezamen Ol~t. het .ochte,."tallige pAAl"ment.
op It:lachte der ~ering verb .... Id kunnen
w .. rden In eemg bevoogd Bof.

De T.,.,Ir~ningen en Lieenrie Akten kunnen
JCzJen. 'Norden ten kantore van dt'ln I:ivwlen
CommlllAAl1l't te Yryhurg pn ton kantore VILnden

Z6 . STUIKEJ. Landm ..ter·4~"neraal. Kaap"'lId.
nl' K"".lIfJ'''1.~ 11' .-;/k ')n'(!J 1l/91,t 'II {~, /a:r".lnl ,'aJl

(}pm,tn, ~" '!11(iP,-f" r)nJt;,Mrn.
All" mlichuagen moeten geadr_.ord worden

aan den Landmeter-Genersal.

\ïet:tegenRtaande de Prijzen in
Ellrnp~ aan 't Htijgen zijn bieden wij
nog St!:J.ndaard maakseb aan, tegen
minder! aan den gewonen aanland-
Jng'~pr1js. Horrol'kseH Al, :16duim,
voor L! I;. Crewd:'lons No. 2, 36
duim vióor 1 ~ 6.

Laken Linnen voor enkele en
duhhele bedden. Ali.· ~oorten, effen
cn gekt>perJ. .\[onsters en Prijzen,
op A.anvrage· I

Komhaar!'len en Dekens, alle soor-
te!:. ~chhrijf om pr1j~lij,t.

Flennies,
IVit en Rood, va.n a.f 1, - per yd.
Fran:'lch0 g-ekep"rde FlenTIles, a.lle
klmm·n. Flanelettes, de heste in
kwa.liteit en kleur oDg-etw1jfeld,
f;d., i~d., 9d. per y4. Wij hebben
een grooten voorraad stoffen, in-
Rillitendo prachtige patronf'n
Tapijten Stevets en ~choenen. Dit
gedeelte il! nu voorzien van goede-
ren uitBlnitelijk voor c,ns naar de
laat.~te mode g-oma&kt. beroemd
voor gemak Iln dnurzaamheid. De
Voorraad bevat eene ToUe lijst
Heeren, Dames, en Kinder Stevels
en ~choenen. Pritslijst op aanvrage

r:.,:~~' ::, ;;,>::~Tri'I'~:I:':;'H;1 ,:1: ,",,~' r~rr~'~~'~I n het Heeren en . ongens Kleeding-
Iï.,qu. "1." ,Ii'_;' ·,,,' ..1;.1. 1,",,,,:" L'itrustmg ~partements, hebh€n
A," '., ,..... ,." wij een geheel nieuwen Voorraad,

gemaakt va.n de beste Stoffen door
de bekwaamste Werklieden 10

to- t''''.•<i,·1) ,," '. d. ,'. I . ,." " ...r .. ".,,: I,:, ," , Ell ropa, Prijslijst op aanvrage.

condl~'T~:"".: ,;", :.~, ';;,1, e:" .. ;::;,r,J,:lli,.r;~~; I KENNISGEVINGVAN YERHUIZI1fG.~1~n~heniden, Boord-
~,r.,."I.I\".•.,., ,'_r.' ",,1 ",,,.te Ikn ,1"",," ,- ") I(:lQ Hoeden D
V:ln .J .. I,..,·,,:,,· .·d ,.,1 ",.111""" h.·' " ..I DE JfI:.U .. p, T. ~HBOTl', Tand- .., ',' assen,
I''''~ t ·"" .. ,, .j." ".,: I 'I ...." rt- j.'·UlItic .. h,·..Ikllndli.( Chmlrm. Jn, heeft enz.
en ..zW' !an;\(.,noi\~ f.')'

'/'1 lj, ,.,....(.;;,,,,,."""1' ,.~ :.." "!",,'h:" zIJn ('r,nó'1lItccrkamer9 van de Guar-
V."l ,n .,1." . .:,. ,:.""'", "': "11' 1"1, i<..." dlan (;.·hollwen vcrplaatst naar ziJ'n
"e~ ' ....tll:,·.:q·, \.1:\ ,\'11 !.; ~ '.~",r':r"'I"id I K
\'r~>r h, t d",:. ':,~:)• .\I I"n :d"':. :"ll.il~n tt'g('nwoon 19"8 amers in

.lnG"ro,( l:\ ~·.l;lt lO' ~t,·t1,·/I !Ir ',,~, tt' l.llt·f] :

1
., I f 1 • l, ~,' li i I\":l.l:. " .: ,"I)i.f _'/':)' ",,_" ';; \ :~D

;!o,nr k, .. ,p .r; 1nl t'rlll~~ ".'t .;I1}, ~" I
t)t~.kllm""n ;,'t\ ,}ll,ll·h1f"'....,· III .tlt m:.11 \ \0' , •• ,,! ''''J,',. Hno ...' 1""/"':1''':'''' i,f"j,IU:Ui,r : ...

. I("n ,'11 k ,.-1, .,,·t " " \" ..'r :., .a.a: ..t~
l~ID:t.Il·'K !t.th ..ln ·~··'''d' ;). '.: ilr"' Il in 'li ln,' !I" ..,,,::\j,·q eli ~Ir'~'anl

:"". Ietjt!T il::rpl\".lllt r:d "'r: ·1d.~ W IIHh'lr tIl, ~·d.: :, \' Htrll .......' hr''',j'll ,1\ .wl ":UI :[:,11\1"11

............"...,kd,'of'f·i",!.··\1 .·.•·I ..!nl ,nlTl\'~"(!"',..c \ .. 1'\1 ( ..," '.·,1,'.1 I I 'I '~ • .,....... ' ... 'J' "\'J',; fl••'1n

de a£tt ...t,,:lill\{ ,v,tAr,'l ,-, .. "l·lr) 'J, !.l!),l ~ '1,· :"1\ '''', , ,r, I: " ~l'··.nl h • ~ 1'.\'(' ,"7-*'"1\&:if.,~ I,' "('n'ol9

deponetJr('n t"':lt" "",rn ~'t·I·:k l •• ll cr>1 '.', ),' .~,,!.. i ","11"': . 1·' ",~\.!,hl,kkp;"tf' \'(":"':,1.

V3.n rt .... "'l~r,ttJ 'C1~1 •.• ,.... 1Lr)l:.! ~:I!',j "I . l!l ,k ! .. ,~,: ..i! l'~r!·a,\·" ·..·~'·.·l I~ ,W"

:;;: ~11)~l~:Jtflll'~le \. 1
1
7';.~r.~.~~~~.~~rl~,~l. ,;I:;' \::: :'~~1:7~~'~"'1: \:'.:: I :~': ,/,. '1,:' 'I~ ~",.' W 1;lr','.; il'\k,. r kl':~II" I i ;:;.~~ ,:(~.I,::,I~:·f~

I&od W:1t1.Tnl!l :l~II}~ !\an!, .... ·k J,r·,i.l.10 .; Ir~'~,"n I _",r' 1... 1:.' ",\,' t,;' 1 lt T.·n J:,.('p.:J.' ,~[) :...:11
pn h ...ru t.,~<.r,~kf"l\d '''.~I t.~ ~nl~'II.·': d.\·] I. II I _.I.~r:\ ..T•. ,\,'11 1"'1 .''1 .\' ~t' ,lW"

gew~r HtfHn ~\::\ •. '(lr~·I~r.I(':·'k ,.···:'f'ur.j I,';' .\ f,.\I:Hil·:l. ',I il l..rt( l~ t~il L\r ..
kjn.~ word."l ,,·,\oor d.' i~.<ppr!"'!.{ \.1) II! K,: lltoilr,!.,. L I, I .....·'11 J..\I F••I,nl,'lr~!J.

goB'!'&) h,,~ 1.. ,,<1 Wl""O]I ",,,,,.,,.,,, Je':i".n "n'''' GEBRCIK KEATI~G3 LOZENGES.
Mn bp," w() ...I~ "'~'I,·k,·"d /1 •• , i",Ir·\.( '.1'1 d,' OEBRUIK K!<:ATI)iO·;.j LOZE)iGES.
....,,, ,I,"" :~.It} uedrp",,...,,d "",,,,<id,·i,'.x ..,n GEBRUIK KEATI)iG':'j LOZE)iGES.
h~m td'\lrt(HIl"\',~n f..to! w,· .. J'~ll r l~ Ht I";;\ .:t.) i.L\K ',/<::.KniC:"I ,""nl ..f. Aa." J.,,-1.·p'n lIl()ndj"'n ~r""'j""'l1 kHtl 1.1I~d r.:~~\r!~,," IItlr:ST ! .• )Zr:\(,l(.~ ''1''T",t

t~ekt-lnd wort!('[l It!'·J,·r d.' I>('ral.t:~.·.n .. lfl .f('?,~ WI'r,j,'n !(·m,IH •...r "., !•. ·.. ·rkl\l·i' ~ Jo;l'"n!l'r

WP!, d{~~ J.(tK;1l t""r·",nn.' ,:". dl' ~,.' ,·'.{1~' ~,',·rd,· 'll·la: 1 '1(1.:\','1', n.1.ard 'IJil .Tl

pigonaar "nn land :;IIIIlf"Ll d •.' }\"lfJlllt· I"'. ,'11 .. t""n ~.\O 'I I'.. . I'! t'11 ~"'l~'1,1l::',' til \V nr~
pt'T"U)<r".:, d,,~ o{t'lI t'ldt' ·.·l;! :wt Jf1Pll:o\,·k ...... :t' H, .... I .\ .. 1 '1(,'\ ,'I I:, II,I!; ', .. -!""hl~ i,,'l]

J'Ctliirkl:l!!, nt' (1\",':"I·.··!k.lin.~ :,.·.-:·L ;"'m.J dd ,-,m .,~" .. ,·r .
eeni1<fcll .''''Id~r,~n p~t"""," 'n ;,"" '., br. il rw\. LUId
1!nHl1'Um 1).{1'''' t.<l;ll. ... ,k -!l"!I1.an ;>1 ';,·.,r "''',r' ,IT'

~~ZilH~, t,.. :,.-k')n1f·!: .li L~nd Ll'~ tn ...·.:-.·~,·nd

Opgericht 1863.

.Londen en Lancashire
Levens

RANT I E MAATSCHAPPIJ

RASPOST OVER RV,T JAAR. 1897.

Nieuwe Bezigheid~rrd, of ..~iet vol~.

"o1i~n geschreven ",,!J12,489
BELEGD FON'DS.

Deeember, 1898 .
Vermeerdering, 1897,

- lfóndBên,op'!31 Decem-
ber 1897 ...

Tbtaal Inkomsren
voor 1,~9ï

Zend om Prospectus en Rapport
.GTeT 1897, verkrijbaar bij de

B.ra ZuidMrilaanscbe Kantoren,
30, s-p, GZORGES STRAAT, KAAPSTAD.

CHARUil Fisnxs SAfm~,
Bestuurder voor Zuid- Afrika.

KIIKT,

59 Stukken voor 20 -
BEO!TAA~;JK CIT

DIJn SERVIES - . - -
TBB SERVIES ' - - - ' 21 "IPI

6 Breakfast Kopjes en Pierings

Zend Geld Order voor 20s en ver-
kriJg u een.

afste waarde ooit aangeboden.

vVedg\\TOod Huis,
~

THUTER GEBOUWEN. ~,;

Darling' Straat., Kaapstad. I ;;

GOUVER~ E.ME:'iTSBEIUC nr,
x.. 2:11, J"'.1'i.

. ;

f)epllrt~m('nt \':\0 Landbouw
lJ4ap Lie I rIH~d.:l : l . ><>p. IM Ma.a.rt J ;lr ~

VERB~),(,RnYF:RI\LA.\RnF. l. \ "" ,; :',:
PBOKW"\SII:'<RIl"RI.I'\";!-::" IH."\·;: i'"
VE VOOR I,TKIEZI';', YI>i,',r>' "';1
WET 44') V A" 1·"",

£

l
~:·

.
,

,

i

t
!
.. ,lY

/3~.,

w~rrl~n. "'1 .{,'I:"n ).JP"'o('H"'~] .'.:lJ ',t'('r ol 11\ ,',' ,ti

\ ioekenr.ln~ ~rli'hr.-n~ 'I,!" ",:.I'/. 'J]1.!,'!' ,I~'!d \\'t~'
ii: knnIltm ,~ntV~fl'..;,..n

7. He )llll':04! .•'r 1.1: II .... , .. t,,(., l,lT1 df'Tl ("'nofe:1

Ilppht".ant. ,h .. ,j" "-"..: ...., """"'1'·1·· ""!lftl1l~ \'I"',!,

lamt tl'fld"r ,l.r!;~, \, .... '1",' . ~"r, I·d....f. In \{('\ ti
VAn t'Wo:_-+:I ('I:' :Itt't'o'r \! . ' .... " ' , ~!"t/.,·lf.j" lan,j

Mn d"11 :lppit··."17 ol.,,,; l"tJli~~. ,"·n..,
h(1Á'!JliH" obi I",t J.t!l't 1\.1'"' ';1 l.1I1/•• .(·k I'" .~t·d.Ufl

.i,':, :;~'_: Damps Onderkleeding
in Flanelette en
Linnen,

i iLlI.·" mn het ;::il'lIwste ::Ioort. Klaar-
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~orteeriDg. Konsen, Linten, Kant,
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Linnen.
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:;':E~ DOKTEHS GETUIGENIS.
1,2'; DOKTE HS GETUIGEN!'"
EE=" DOKTERS GETUIGENIS.

~EPAA LD OSOVERTROFFE)i
BEPAALD O~OVERTROFFES
BEPAALD O~OVZRTROFFE)i

'1':\ ~ !Jil EELK l ~ DIG.

Jata:) Gebont6J, 92, Adderley Straat,
DIREKT TEGENOVER

YAN D. SPJY, IMMELIAM &. CO.,
"endo At'1'!lllger~ en A~reDteD.

Tel. Ad. Malmeshllry
"UNITY."

en Paarl,

De Fi ndla.yNieuwePatente Omslag oCHeuvelkant Ploeg McGlVERN & HENRY BIIlZeilr~- Aanbeit.u.
VERTOONEN nu eeue groote

verscheidenheid van· allerlei
soorten goederen geSClUkt voor de

·Winter-drooht.
Flanelette Onde rk leed ing , in

Cream, Rozenklenr en Ge-
streept.

Nacht-jurken. Is. lld. tot 915. Lld.
Chemises, Is. 4!d. tot ·48.&l.
Knickers. Is. +td. tot 4e. 6d.
Kinderen Slaap-kleederen, Nacht-
jurken en Knickers, alle grootten.

lalanAIIaIIlI
Wellington, K.K.
GevestIjd meer dan 20' jaar.

Malan en Hasselt
rOnliJnJTs Malan" Co.),

Laken verkoopers,
liosfuulnmakers,

Stevels en Schoenen
Fabrikanten

TE

Wellington(K.K.)
Hebben den

Besten voorraad Goederen
I'Nr DE KOLONIE

Tegen uitgedaagde Prijzen.
Als Modemaekater hebben wij

bepaald een van de beste Kostuum-
maaketers in het land ontboden.
Zij is pas nit Europa. aangeland, al-
;vaar zij de kunst heeft geleerd in
'}eroemde huizen onder het beste
toezicht; Wij kunnen dus de
nieuwste en volmaakste Kostuums
mogelijk vervaardigen; getuige
daarvan de getuigschriften, de uit-
nemendheid van haar werk ver-
meldende, dagelijks ontvangen.

Daar wij aan elke Dame de ge-
legenheid willen gflven om zich een
dier Volmaakte Kunst-dtukken te
verschaffen, hebben W1j besloten
deze Kostuums voor eenen korten
tijd t"gen Terminderde prijzen te
\erva.ardigen. Wij zullen op ver-
zoek monsters zanden van onze
pl':l.Ch&ige Kleedingsteffen, alsook
vormen voor eigene ~tneming.

Bruids en Trouw-Orders ontvan-
gen spoedige uitvoering. Kostuums
.~it'rlijk opgemaakt met de prach-
tl!.{SU-\ \'L'rbinJings-stoffen, vooral
tH'ilrodd dool' volmaakte schoon-
heid van ~tijl, volledig voor
.t:;l 10s. lid." £.j. ('s. (Id., £-1, I Os. Od.,
£:) I)g. ud., 1:,) l')~. Od, en- hooger,
[ot £20. '.

Een Prachtig Lot Kleed-stoffen,
dh TI en gehloemd, tegen 1,6 per
yd. :-lChrljf om Monsters. Zwarte
K leed-~tot'fen, alle soorten, effen en
;::;ew,!rkt.

B>n goede vOO1'1"aad Zijde en
Fll1weel, geschikt voor Blouses en
A \lY!ldrlracht, enz,

DameR Ondcrr9kken, van 7/6 tot
21 -, :tIl.) ,00I·ten. Bij 't hestellen
zend hf'schrijving van hetgeen be-
noodigd WOI·Jt.

K":Jrlijfjr'" van alle SOOrten pn
';Ol'm"n, Illslnitcnde ThornpF\on's
:.VOI'g'7.:lJl1P)fn l!.Od·~ fft"lIp-ha.nden,
en J,~ hc'roemde C.B.

!II!.!..'

in groot.e verscheidenheid. MALA!'i
& HASSELL kunnen de behodte
van f:lke Dame, Heer, Meisje of
Jong-en vervullen, Bijzondere aan-
dacht wordt gegeven aan School-
C'itnlsting. Prijslijsten op aan-
vrage.
. Daar ons Voorraad zoo groot en

Illtge1'ltrekt IS, IS het onmogelijk de
waarde van alles te beschrijven.
Monsters worden op verzoek toege-
zonden,

Zuid-Afrikaansche
SPQ()RWEGMAATSCHAPPIJ.'

Kortste en Coedkoopste Route voor' Reizigers en
Goederen'tiovande Zee naar Johannesburg, Pretoria
,en andere. plaatse» in de Transvaal.

DagelijkscHe personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar-Pretoria-, .

Tarief loor Reizigen IIW Johannesburg £4 tTs.-en £3 17s
frJGria £4 Hs.6d.-en£3' 4l

" n ,» "
Dagelijksene personendienst van Du rcan (Natal)

naar Johannesbura, Pretoria en andere plaatsen in
de Tr-ansvaal en Cr anj c Vr ij sta;",

Is onze eigene uitvinding. Wij zijn erin geslaagd, de moeilijkheid, die er
met Heuvelkant Ploegen bestond, uit den weg te mimen door dit patent
in te voeren, en beroemen er ons op. dat wij den eenigsten Omslag
Ploeg in de wereld bezitten, waarbij voorziening is gemaakt. dat hij zijn
werk behoorlijk kan doen. Het is eene envoudize maar praktische uit-
vinding. Wanneer men den Ploeg omslaat, draait niet alleen het konter
om, maar met een hefboom kan men het wielgestel ook in een oogenblik
omslaan, zoodat het,~grootere wiel beneden in de ploegvoor blijft voor-
trollen, terwijl het klmnere op den bovenkant werkt. De wielen kun-
nen ook dieper of vlakker gesteld worden, zijn van het beste materiaal
gemaakt, en hebben' wisselbare bussen. De t::lcharen, Kouters, Strijk-
borden, enz., zijn van.echt verkoeld Staal.

Behalve bovengenoemde houden wij ook alle soorten Ploegen in
voorraad.

George.l'indlay & CO..
Algemeêne IJzerenlaren Hande.

XA.A.PSTAD_:>

BemON~!gri .~o()r de E'rlormt!'

verkCtcp;r:g~n, .rnal<en d ~ Fa-
brikant.en zich gereed 0:11

250,000

TE VERSCHEPEN.

VERKRLJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
!il:YNE3, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAB ltcPHERS05 en 00.
en b!J andere Pakhuizen.4lU1IP

PUIt.FIP THE aLOO............ ._,_, .....
Zuid Afrikaar.sche Vertegenwoordiger :-

CI-\AS. W. HOLMES,
f Timber Straat. Pietermaritzbur'Q.

VIER Gehuwd Onderwijzer
BEMOODIGD,

Voor de gesubsidieerde schoot
te Coedgevonden dist. Pot-I chefstroom. Z.A.R.

SALARIS, de inko1D8ten der
. school, gewaarborgd op min-

stens £15 per maand, met vrije
woning.
.Applicaties znllen door den on-

dergeteekende ingewacht worden
tot den 15den Juni.

.Applicanten moeten in bezit zijn
van lIlde kl8l!Be Onderwijzers act.e
Z.A.R" of O.V.S., of K.K. Geen
aanvulli~ examen af te leggen.

M. L. FICK,
V.D.ll

OIGEHUIDE OI~ERIYZERS
BENOODIGD

Voor Buitenseooien in het
Distrikt Potchefstroom.

SALARIS, de inkomsten der
~ school (niet minder dan £15
per maand).

Bewijzen van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, en goed zede-
lijk gedrag, alsmede getuigschriften
van bekwaamheid, te :worden inge-
zonden vóór den 1.",den Juni van dit
Jaar.

Diensttijd te be~en 4 Juli.
Minstens een certifikaat van het

lilde kla8se onderwijzers Z.A.R.,
O.V.S. of K.K. examen, wordt ver-
eischt. Geen aanvuUings-examen
vereischt.

Potchefstroom,
.April 5, 1898.

----_._-------
M. L. FICK, V.D.M.

Potchefstroom, April 22, 1898. APPLICATIES
Aarda ppel -Moeren ! V OOR de betrelclcing van eerste

A.isistent(e) aan de Gouverne-
menta Hchool te Eraamusfontein,
wijk drie, district Vrijheid, Z.A.R.
(P,K. Inbl&8lltje), 11l11en door den
Ondergeteekende ontvangen worden
tot een 2tlsten Juni, a.s.

Applicaties moetcn vergezeld zijn
van ge! uigschriften, enz., van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag, en
Iidmaátschap eener Protestantsche
Kerk.

Salarig £1:36 per jaar.
Billijke reiskosten worden ver-

goed.

J. W. \'. n. WESTHUYZEN,
Hoofd Onderwijzer.

Om da.delijk te planten.

Engelilch-De beste ultge7.0chte
gekweek~e

BONUM,""XAGNUM
In kisten van 721hs. elk.

Deze aardappelen' zijn van de
beste kwaliteit, en brengen voor-
deelige oogsten voort.

G. NIAY & Co.,
30, ~asteel Straat,

Malan en Bassell~
UJELLI&l-LlJTOar. , . NoG altijd tA!t-koop per kwart
" 11111 111 tegen prijzen billijke bij

Kaap Il tie-Iet 0. J. T. DREYER,
ft .. Noorder Paarl.

TE HUUR.
EEN net en gerieflijk Woonhuis.
. Doe aanzoek bij den Onder-

geteekende.
0. J. T. DREI.JER,

Noorder PaarL..

Beestenvleeseh.

Modewa.ren, Modewaren, en al de
laatste Parijsoh.eNiienwigheden •
Opgemaakte Hoedjes, van Eenlp Aput voor ~ en JohalI"""bll1'z'

68. Hd. oot 4.58. De heero P. I. PETBUD a Ca.,
lpetllWrs eD DfOIlsta, Itapltad.

Geel - Hout Vloer
Eene eindelooze vel'BCheidenheid

van Zwarte Dresstoffen, een-
voudig en fancy, ls. 611. tot
5s. 11d. per yard.

W.. __~ . S "d . I\LLE soorten Wagenhont, ver-
IJ venl_mlgen' Dl] ersge-.... vaardigd en goed gedroogd.

maakte C08tnums tegen 508., 57! . .Asse . hout S ke :q-
od •• 638.848. Wij WRárborgen eeue Vrl- n..:_ IbooP& n, p·k~haaven.d
perfecte plUUlinlY 118, vmM men, 1 - n·

----0' vatselt!, Ta.fel-pooten, Wagen en Kar
Huis Draperien. Wielen, enz., altoos op haDden.

lAt.kenlinnen. gekeperd en ongeke-
perd,54 tot 100 duim, van 1Ojd.
oot 28. 6d. per yd..

Klaarilemaakte Lakens voor Enkele
en Dubbele Bedden, alle prijsseD.

Wï.ite Turkache Handdoeken, "id-
tot 38. 6d. stuk. I

ons waarde in :J!!lannellen en
Kombaarsen kan niet ové\\roffen'
worden.
.Arctic en DoIlB QnilU!, van af 12s.

I)d- tot 9511.
Dames Blouses, 2.s. tot 2.')s.

Juni
Een Tall de .MllatachB.ppij'. cooie St.oom

booten zal SOGTHA.YPTOS ".,ru.ten ,.oar
HAlilB'GRG, kort. all de a&rli.:UIllJt$ .. a.A

dese H&iltrt.oombooten.
&ETOU~TJES~ESG EL~~D

gangt.ar voor zee Maand ..n, worden a:t",,-
, reiki t.ejreD eeD ~ V&Il 10 pe""''''
• op deu lJubbelen P~pnjs.

DE Ondergeteekende wlHlt!Chtaan het IU:TOURK.AARTJlo':S l!aiW' FU "-';5"
Publiek van de Paarl en eldenl he- Iangw de KUST ",ordeD IlitJ("I"IIilt:t v~r <le

kend te maken dat hij' een TJ~ME R- teru:greia bi1meu Drie:Maanden peT de lO)\)O

MANS BEZIGHEID heeft geopend. of the Cutle Maatschappij St.oumboot.c;:.
Alle werk aan hem toevertrouwd zal Yoor Vncht of Pasu.gedoe men..antlOf!lI

met stiptheid en netheid WOnléO uitge- a&Il de KJm$onD YaI1 de UDiOll Stoombo<>t
voerd. JbatlJllhappij, ~

J, Á- VAlN ZYL,
Sehlltmeellter.

B.J;omdraai, 20 Yei 1898.

NOTICE.
POUlfD SAITIE.

rJ10 be sold ont of the P~ at Krom-
.l. dra&i, on June 25, 1898, if not pr&-
vioualy releued: 1 ewe, ~ht ear square
behind, half-moon front, l~ ear nvallow-
tail, cut behind; 1 black and WhiM ox.
right ear swallowtail. left! 881' two balf-
moons behind, a.bont 4 y..rs old.

J. A. VAN Z'YL,
Pound.ma8ter.

Kromdraai, Mei 20 1898.
Divisional Councjl's Office.
Barkly Eut, May 21 1$98.

Plet. ea _ Stratt~
:K..A...A.PS.".A.D. .

Nieuwe Mantels. Nieuwe Jacketa,
Nieuwe Costmlms.

Drees Materiaal in al de nieuwste
kleuren, 18. 3d- tot 4e. lld_ per
yard. Nienw Geruit, Zijde en
Wol Mengselen--:.Bepps & Co..
lso &l. tot 68. &l. pet" yani.

Zwarte en Gele Cashmere Kotl.8en-
waar, lOtd, Is., lso Sd-, la. &lt
Is. lId-, 28. 6d.

Zwarte en Gele Kid Handschoenen,
Is. 9d., ls. lId.. 28. lId.,
315. lld., .:H!. lId .• 58. 9d.

Oul'miel is lel een tuoek laard.

MCGIVERN & HENRY,
HOEK VAN

Plein en Spin. Strata,
KAAPSTAD.

KENNISGEVING.

KIRSTEN & BESTER,
Rijtuig Fabrikanten.

LADY GREY STRAAT, PAARl.
T. F. KIlL'!TK!I (laatst van de firma Van

Niekerk: &; Kirsten) en A. F. BItSTIIlo("oor
de laa.tllte 9·4 jaar Superintendent n.n de
Bergrivier Rijtuig Werken - de heeren
Retief, de Ville &; Co.), ill vennootBchAp
gegaa.n zijnde als Rijtuig Fa.brikanten te
Lady Grey Straat, Paarl, vragen beleefde-
lijk om de oudel'!lteuning VIlI1 het publiek.

Alle orden zullen hunse speciale aan-
dacht genieteIl, en zullen: met spoed eu
netheid uitgevoerd 'IVOrden.

Tuigen eene Specialiteit.

PAARL.

KENNISGEVING

lit"' LBT OP HBT .lDRES

D. J. DU TOIT,
1&Ut ioy&lllotel, .P.uRL.

"Bet lCltItI 'o.m·der ienIll."
Ten luuIte U. uit de duisreruiB bn herh""Ll_ m;..
lllkking net licht ........ gelwmen TIlD een ..,tlig tlD

JtpOOdig geneetllIWldei VOOl'

1UOIlBJUIOIm OF llBlW.D.
Dur ajne ......roe op rla proef gste~1 is ioor ·Ie
veie lijderI die ptuigocb.nftel2 nebben .~~

wordt een prod """bo~

Bade~,

L".lIIHI.ROIIIIIApotbet, Worcester,lL
(Prija lo.. 6d., Poetnij).

Zolder
EN

Planken.

THESEN & 00.,
Loopstraat, Kaapstad,

Paarl of Knysna

ZUI D-AFRI KAAN sc....,:
KONIN.KLIJXE .MAILDIENST
De "CASTLE MAIL" Maata<:happlJ

DB Steambootan deser Lijn 'VlII'tr8kbD
Tall Kaapatad l1&1li" Londen om de

audenn W-.dag, te " uur n.m., naM
l&dIIin till Plymouth. tot SiRt Helena ..
~ aulegge.ade op de beJ-lda tu
1IJlwDii.id--
Jwti 8-DUNOTTAll CASTLE. !rapt. HAllRtI'05 .

" U-HAWAADD CASTLE. Kapt. Rwny.
Juli 6-NORHU C.STLE, Kapt. R&lJD..l.L.

.• 2O-CAR15BBOOK CASTLE. KApt. &oB1I"'01l
Aug 3-DUNVllGAlf CASTLE. Kapt. lUf.

" 17-T.ANTALLON CASTLIIi.liJt.pt. Dac.Ul.

btra Botta ,ter ~t 111Lu Palu
..(B.DiDEL C.AII'l'LK, Lpt. SaOWl<. ''Tl,r:r.t •

Juai (ria St. Hehma en ~on)
Voor V raeht of paaaage vervoell@ met

lic=h bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCILU'PIJ, CBplrt).

U1VX01V LXJN
KONINKLIJKR MAILDIENST
unOI 8TOODOO'l'llUTSCWPUl_~.
n.JI ~ ct.r Maatechappij .,....
JJ k'eUeu Tall Kaapat.Md. ww.r Engeland
yia Madaira, om un IUlCienn W~-
" Dur c..m., .le on<lar ~

'VOOR ENGELA...1II'D.
Jant i-SRITO!'! K"'i". 'rlcw .....

" }.~--S.cOT Kal'l. ~'Iu;'t.'"

.,29-J!iORBA.lI J:i."i'" &~, 'ou'"

II:~ BOO'lXlf VOOR ~GIW.~ [J
GA,S.t~OS A3.f'L !.H.lI;..TB.u';', .'0';' ,~~:.

2 JIl!l;
GCKLPR

JlUli
GOYH



\ ~S llE~ ALLEN.
R - ~ e~eo m&&nden rel....

k: UI een bne1 UA 1& .....

"erk ng va.n RHEUllATI-
1l"V&1 lle ben60 l- OU
I"n~ geleden &an CHRON-

1\1'\ en RHEUMA.TIEX ..
an vele beroemde r-

h.. rde ..Iles sonder ~ te
u I<t val alle geloaf ..

, I I e d verloren, to~ dat
L " I f robeerde en m _
" Rheumat ék en pllD-
t. ht verdwenen ft het
w d verspreid dat 'OIl.

Tan er heee llem&&l gaa.d
! r ke :\le-d'Cl)o," 8D eli.

, I et c' val elkeen die W

u genesen T1ID
Iq,ev&.l VIUl Il_.

,,~ t <e, &lJn lIUNIIIe-
W!1.8 er een erger p-

I £,-,oaIB&I) be, _
0' l{II t:U1ATICURO

m" 1 I-u.!t>g .lapeD ..
AJrtd.nilld ~
e '1"1 oden len!ft dat
J~t j leven aHI., -.
"" "de van de ge.-.

hUiJ,; .\U.TlCUlW._

ï ,c n,. '1'1" nT Tall 'R.eddenIIarr.
"'n ~ ti':

-,." Bn.nlTl" Ylddelburr,Q.C,
• Y n J.OOnJu ID ~

r J \ SltIT nil w.m4---':
c. ()o I ""'rwun!"D&al' ik ~ _

>.Il i >"~r. VT1end, J 0 _

RHEUMATICURO.

r€neesllllddel voor wOOen.

lbte Wonder der Wereld"

rn

!\al t mt5-

"'Il vc Igen

..
J PETERS EN & Co

lilrler<; en Drogbten Kaap~tad.

RO:!la.TI Apotheek. Worcester (I.
I .,

Hout Vloer
E\

Jer Planken.
JurI n \\ 19fnhout, ver-

1 (' 1 _ oed gedroogd.
....! Ikt n, ~aven,
)oomen Plk·hand-

OleD \\ agen en Kar
altoo~ op hanuen

~EN & GO.,
,traat, Kaapstad,
3.rlof Knysna.

~~"
I~«~
~~u I

ID-AFRIKAANSCr-a ...
,LlJKE M HLDIENST
TLEMAIL Maatschappij

~ DOOUlndezer LIJO vert.rellm
Kaap,tad naar Londen om d_
uer "dag te <lo nlU' nm llMI'
I Yillonth te! 8,,,t Helena ea

a leg"ende op de bepaalde tu

\,ru Kart. HAIUl!~OliI
\'IIE Kal,~RIr.BY

TIK Kapt RI<XDALL

a Toor En~el!Dd YII Lu PLI.u
\ T r Ka lao... rntnmt'

3 ~/I \~ft ...on)

f J'la..'\8 ~6 vervtJell6 met
\ r "n ':ill Ut) C:\STLE

\! \. \T::-iCIHPIIJ (Bpkt).

qION LIJN
LITKR 'I \.ILDIENST

00MBOOTMil TSClUPPIJ
BEPER.H:.TJ.
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MIJnbeer -Zooala U bekend, SUO er eeDlp
dorpssel. >lcn 10 de KolODle die ouder de muol
cipul k.t a18 _ comau.ale staau en vak wet>t
mei lat dit Mn brou van ergerm. en outevrll
der Ic I )p v.le plaateeD 1.1 gow_1.. Dit 18 ook
het g,n nl to Tarwtad en bet IIlI een gelukluge
d lj.( voer OOI !lIJnala hierin eene veranderlOg
~ Ulaakt kan wo"",n Ik zend u beden du
Jl tuten V <D een ,ergadonng VIUIden school
mad !(tibJUlen op 14 life! en !lepul liceerd JD
pla.~I'olllk LLul l zal daarin '''ID dat I Hol
laudae I enkel ..Jo vreemde ta:..! .. ordt geleerd
en boewel de twee Afrikaandel"ll In dtsD rw ie
willig .un btenn een", verandenng te brengen
'un zu nog DIet zoo'er gekomen Ik sou ben
raden met alle bellcbeldenbeid maar t.eyen. be
slistbeid op banne recbten te staan Het k.n
niet langer gaan zooaIs tot hiertoe

De uwe

TARKASTAD.
DE SGHUOI nAAD

(.a"Ullc~)

Het lijk te Westminster aange-
komen ENG ELSCHE - \ )\f"F.Rl K AAN SCHE

ALLIAN1 Ir;

LoNDEN 25 MEI - "I~Je 1.1 nog bekommerd
over de mogelIJkbeId , • een Engelacb Amer
kaanacbe veroond • ,Mkt voorbereidseleu
om ve.!lnllWerken over (.,b ....lt.er te maken De
heer G08ch, n staat I het punt ee 1 bezoek te
brengen aan lew Jl Wl' eu dit feIl wordt a 8

veel bettlekenend I,.,,, • u.l
Het Ilérucbt lot. kr!)k le I I lIhplint •

mag kr[1""n wuNt IUi'ar lOofticieel ontk end

DE NOIULEN

ZATERDAG 14 lItEI IRlJ8

Een ander Britsche gezant
ZU{ 1"11~1!~ K\H"TlE AMEllIKA~ER8 NAAR DE PHlLLIP

PIJ~"'CHE EILANDEN

};I N SPIOEN Q¥.ARRE8TE£RD

De verhuizing van Fing-oes L .. , EN 21 ?[t:1 __,(,'Ktera~ond 'ertrok d
A.menkaanllChe ex peditie van &n F ranCUI(}J
naar de PhIlhpPUn.ct e eilandeu
Een 8pl1Jliloche.plOen I. iearr"oteerd te Ke

Weot met planneu en kaart.:n IU Z ID be ..
Het 111 sebleken dat, bl) 8enor Sabra] de gf
wezen 8pa.anscbe rmlit ... c atla Jil te W... hing
ton lt H I zal wilaracbunluk doodgeschoten
worden

1 egeuwoordl' waren de heer en E Kunat
vo<>rZltter McE".n dr I urgu. \\ J J v.n
Heerdon on J lj GOO86U

Zooal. op 4.. Iu t.to ~el1laderlllg van den
!!Cboolrud ve....... lI, werd Wal de heor Milne
1Il.pekteur te umen met deo beer Spurway
tegenwoorJ.,

x

Durban sterftecijfer
BCI""A\ '6 MII-(R,tn)-Op eene

vcr~adertn!! van de karnor 'an runuen glateren
gehouden zei de voorauter ti lt I'ocn antw lOrd
unt>ange I WW! 'au Ion heer li mp" Il aan
guude het F ,nllo schema IJe kamer weigerde
do Fmgoes te nemen ten.u men waarborg ga!
dat ze hier zou lou ZIIII tellen bet eiude der
maand De beer Tbomprwn ocb8An t~ denken
d~t <hl ka uer zoud"r leu te lellgen ,uoo voor
Il :larden moe.t Mnnemen Het IS waarlCbun
lUk dat bel ocbama z..l ml.lukken LONDIIl> _r. MEI -De Amenkanel'1! bebben

bet volste verLrouw ..n dat "U bet ,,"kadur van
.dmiraal Cerv ........ v....lgekeerd beuben te 8&u
tl"ll0 de Cuba de nau .. e toegang waarY'"
.Iecbu toelaat dat eukele .wopeo kuonen I t
gaao Het ..ereenlgde Amenwnoche f .k!>f'c
I. op do wacbt balten de b,.ven on ID
wacbt eeD ge ..ecbt leder oogenbhk

DISCONTOKOERS

Dt KlA" rt l\Ill-(R,.ur )-H~t sterfte
cUfor voor \pr I vas 14~:I helgeeu 1"ll6r '"
dan gew lO luk en DO lager < JU gU\V6est zIn
ware bet niet voor Ic noodlott U" ongelukken
Er wa. ""ne merlewa.,rd ge ,fwez gh"uj \Ill

tour ziekte gedurm le I. Illaand en .terfgeal
len un be. uetWIlJko ",átuIl

Meel' moordenaars veroordeeld.
ANDER NIEU W8

1I0L~.D1ICIl O~DIlJl" IJl!.
beer )rfillle bIJ de led.m bekoGd ~""teld

" 'ro~:o! de burgem_ter of de heer Spur
,,") •• t. te r.ea-n bad betrekkeluk de wuze
"","rop llollaadaob onderwezen wordt
IJe beer Spurw.,. De tweo boogera klullllp

be.teden 4 urwo en de lagere kllUl8en2 oren per
"eek aan llollandllCb Ik b88Cbouw dllt Tan
JougeOl! 10 del3de .tandllllrd geen genoegzame
lee, illS van HolJandocb kan wordon ..erwacbt
daar '11goen geDOtlfume ken Ol. van EOiet.cb
bezitten

IJr F ergus Het kan onmo«elllk verwaebt
worden dat ooa jougen Hollandscb zal kennen
al, hU In den derden .tand;uird III

De hoer :SpnTw",. N let een van de door deD
raad aangenomen. onttrekklOgeD werd gemaakt
omdat er lIlet Ilenoell Hollandacb werd onder
we~en (,algelIS den beer W J J van Heerden)
maar de Jongeo. die ..ortrokken waren b:uiden
bunne opvoed IDi voltooid

De beer lIfilno Iu de booiere kl.... en vuod
Ik all"" degeluk geleerd maar beneden standaard
4 vold~dell de JOlli.n. DIet zoo goed

Ik besel" uw dat de nren nu voor
Hollandscb afjl'ezondeNi heele'llaaJ voldoende
IllJU en d~t d. jOllien. eene redeluke keoolll un
dl~ taal behooren te bebben waune.". 'U stau
daard lj bereIken Ik beb de boogere kJaasen
gl.'exaIDrneerd e•• e tamel 'K goed bevonden Ik
gaf ecn .tuk voor vertalIng d..t "" filet t.e voreu
Iwnden hebbeD gaaien en.u deden bet goed
B6nwen .taod .... d 5 beacbouw Ik b..t Hol
IlLnd""b zwak Ik bescbouw da. tu4 voor Hol
landllCh afge.taan - 2 uren per .. eek vao bet
[Jegm af ll3Jl !.OtbU ,tandaard 5 - bepaald vol
doende eo Ik b.b be ..ooden dat dezelfde tud 10

andere dorpen vol4oende 11'&8
De voonatter Denkt gV dat de beer Bre.ler

een goed onderwu.er lt

U.. I "er MIln. Ik beaebonw den heDr Br""l ..r
tJ. eeu zccr bekwaam on.lerwu.er dIe bet Hol
lau..u.cb op ee•• lnlt>r08llallte .. "" ondepwl",t
Ik ~"Ioof dat bU neg beter doen .. 111 bet vol
geld J Lar

IJd 'U{ r.. tlt>r Denlet g DIet m Inbeer Milne
d~t oudel'1! bunne lcindercn tehu," bebooren te
bel pen lu Eur.pa weet Ik doen de oudeI'll
.uzoo

De heer lhlne Jn Oudel'1!stellen filet ge-
nNg belang ID de opvoodtog bunner kmder"n
Z bebooren ze • avond. te bulpeu Indien
mell IDeer t ,d IIII.,t be!ltedcn voor onderwUB ID
hot llolland!<Cb dS'D word I d.. tlld voor luIke
onderw"fllen al. IlntbmetlCll !<CbrVven enz ver
leorl Indien de tud voor "en kIDd afg8l!t.&an
wl vorI Ik besteed wordt van bet bogm af un
totdat hel standaard 6 bereikt dan beboort het
Holland.cb goed te kunnen lezen en scbq)J'en

De 'Voorzater Voor due vergadenng alwi
Wil Ik gauu!.' zeggen dat de beer Spnrwuy al.
loofd ,au ouze • hool z"er Lek",,,,,m.. U~
dJ I ulo ... our Jo wel 83rt ,ner lccrh Ig.n nIet
.1 cLt. gedurendo acboolnreu 1WllU'" avondd
ook wd Ik ben verzekerd da! geen ond rWllzer
weer' oor dcn goeden naam van 'Iln 8chool doet
dan ue beer tipurwav en Il<denk dat gll allen
IlJ!lemmen zult met de bope dat een goed ver
.Ia~ b I b~t departoment ,uur onderwUI ..allO
~eu end worden

~ og letll dat ik (aarne meldeo wil
Toen eene dame Uit Kaapstad naar Tarka.otad

ou komen vroeg ~ ann dr MOlr of het raad
Het exam •• van ka I Idlten I t dell helhgen ""-,,m "Ill! om Ioaar docbter te Tarka.tad op

i CI.t uI UI Il n.dag _ :;epte"'\) reu \Olgeude schoul te zetton Dr MUll"a ltw()()rddo On
ua&en WUrdlil gehouden I ~etwllfeld ,al bot aJln Ik IJ..... vU" dIe

""bool ala twe ..de beBte 10 de KolOnie IJlt II
De ordamng "n I:>eVC.tlgllll(van eerwaarde leer ten iUut.e v... onze ....holen on onder

proponOl t (J ~ Rp.lm4n zal op II J UDI e le wlJzera
plaat.! ",ndel te RlObe~k Ooot \.lbaDle De "OOrlitter daakte de beereD Mllne t'u

"purway Toor bunne tegenwoord'll'beld ..n men
gmg UIteen

EE)'; GEVECHT \'ERWACHT
\[ (Rul r )-De Lank van

J.!!I U uk.UtI1i ~'C rw nucrd 'RU -4
rCeT t De tol conv£:ntie bekrachtigd

DEY U IST"L \( , R 'lrEUot: 1
Eerbewijs aan den doode

'I. - (R,ut.,) - (loge, eel
• I < I l>l:wnb.,dOIl HJorl , de ge

le IC~, ( lad.u nc la. gc
rJe MEEn OORr,OG~CHlI E~

EEN RAMP
\11"~lHl" \IROItJ\KE\

Bil LI ( I-It \1 RS1Enh.T

De Suzereiniteit Kwestie !'.h I -Pre. dent McK nIe, beeft
latlO U Igc' !lard gd • g u)O vrll

~ r< proepc do Het leger telt nu 2KO 000
, bappen

Ir I I ,Ir" PI'dI-

LOSl EN 27 1111 - De Amenbnel'1! hebben
em ..,c :ia~eIl géled~n \f lpeuco ~n awmur tt.le i~
ill[ cyan Ph lhp ,nen aau wal gebracht ten ge
brulke der rebellen maar de ~panJaarden dIe ID
""n bmderlaag waren maakten alle. LUIt

Ef'\ t OSI EHE\TII

!~DIE\ O'\OEDI LO
ll\~l(JliEIl)

lit IlEIM

HOO .lG ERECHTSHOF I ",s '711h -De Spaau1!Cbe ,eIkel er
le K e) W~ot !!earre.teerd 1.met .cnor ;,abral
d, .. te Madnd "aange}wmen fen bolaugr Ike
conferentie w.lke ~ Uren duurde l!ad g,"Lereu
te Waslllngtou pl..,.t" tu .. chen pre,,,dunl Me
KlUley en d..11 I eer Alger secretans voor >r
1 ~ don ho< r rong Ké ,..,la"" der vloot genuraal
Md •• eli led~n 'nn d"n v">otraad Men zegt
dat 010 conf~rcnt.c beslo, t dab JUdICnbet bew"

kan "urdOIl 1, I h, t eskador van admlra LI
ra. II ~&nt.ago de Cuh" opgusloten ••

ac..:lltlvu pt. rat us ~roedl~ hcgoutlcn zulle 1 wvr
den kgell J u~rtc RICO C:u~a en do Ph lhp ,nen
I I " gecu I q aaide ,f"rmal e omtrent de PO"
tIe val alm raa ;, HUpII0n nolerda.aJ het \me
nkaa,,"cbe publ ek wurdl ongwulJIg en beang.t

du gehelmZlllnt!{e wUze van oorlog voeren

ti ±c2!2

KAAPKOLONIE Z \KE'\

Een treurige zelfmoord S {'Tt

ORANJE VRIJST!
Een dO:.ldarstO

KERK..EN SCHOOL
( cvrnaod -J- c 1 r<lp.Jga mdp- 0 Jer" ter of
I '" Jlo"""' Ol i I< hNl Ic l ér tllfó'ur w I

Uud"r \ ct c \ ",I r ,cr Bult.f~ ,""ID U \ s
twue ru Idgaalldo oudlj' wr!~ers ,oor du 8chool te
Le•• ug.kop en \ aalspru.t "Jk 'V llgeboom
"PIuIt dIsInkt SWI~htiell 0,:-. een roud
gaande olJderwIJzer i;e Molon.pau WIJ" Krum
ellunl 0 ~ ParII" 0 \:s con hoofdollder .. u... r
Le Ko'hcfonteln (I V;, eel ollderwu"er voor
du 1jo klas... puohekc. hool te U JtkUle afd

~~EPUBLIEKZ A (oeor!!"

Ec::. DynamIet ontploffing

I HO\ IbJ(j\~ I LI ROL

P,\ttl IS l ~:od. \1

kaat Rucbanan deed aanzoek Dill pron
" ulle"l. von •• voor i4~ I ,er""huldlgd o~ een
'crb lIld met rente tegon I I per cent -1 oege
swa

III VEIl ël<

1 e K rugorWorp Z,\ R , oeroepen dA II
L du 1UIt van LlCl tenburg ZAR

Mlddel tegen de Phylloxera.D. J Sn Jman van Venter.tad IJJte
I aJybrand 0 V ~ beroope. IJ. Pienaar van
lltenba~. Wal! mei hém op bet twoetal 4 a n dl'>' Ed. leur

lI-l nbeer -Jn Dwe couranL va, den 14den
:'de I I trok eon artikel lObt den aan bef Mld
del t gen PbyU ..ura m In aandacht

ll~t volgende IIlI u wellIcbt het wekcn nnar
ene gratIs adverlentl6 toellCh Jnen d >ch u kunt
mlln naam eu adr. weglaten of vervanl'en door
'oorlette .. tn.lwu u zullu! verkIest

Door samenloop Tan omstandigbeden lewam
k Il het beZit '3D een recept Legen ph) Iloxera
bet welk .eer een ..oudl!ll. geen cbomlllCbe toe
l,arelumg en door de boeren ... !ven op de plaat
..,n kan worden &allgeleweekt en hetwelk de
:-eed. verloren geaobtte planUlu opDlellW doet
UltKprulLen en dmll.n

Ik heb .Ir PIeter Faure dIt middel te koop
t.an~eooden lIJ zlln boedan'll'beld ..", .ecretarili
van landbouw doch llA eene ecnlg8&lD8gerekte
corr""pondenhe beb ik kennlllll"'ving ontvan
gc dat zed" el bereld III eene pro.f ul labm
Iemel

MIlllO voor .. aarden waren.£5!)()() md,en bet
middel na lIed.an6 proefnemmg up een nuk
wUngaar<! hl"keu ,af vao deugdelIJk ul z!ln
Dl 'w DIet gotd geen geld

Dl>kosten ,an ""ne proefnemlOg &ouden .£50
1 edragen v:>Qr een .tull: wingerd van ongoveer
I 000 .tokken eo vrIJ relOkoBten op de lIoU7er
nomenLs .poonl'eieu gedurende den tlld nn
pr dnemlOg voor mu en mllne werleheden
uoch lle lereei teD .ntwoord dat deze kosten te
hooe waren

Deten ze>;deu ook zeker ul boog zun mdlen
bet nlet noo4zakeluk ware dat Ik bil eene
pr efnemmg peraoonlUle tegenwoordIg wa. en
Ik de noodIge kruiden moet koopen en welhebt
nog cent doen aanplanten Docb b~t middel IB
00 ultel'1!t een vODdIgd..t hel kllD worden toege!:~door de arMuier. onder toezlcbl vlln den

W luneer men nn bedenkt welke groote !lOm
lDen geld. r·ed. zun uItgegeven voor expen..
en eell <eker m ddel bet ,ulk bleek geen KUCC~
te 1 ~l en kar me" dau ,erstaan hoe bet moge
I Ik Kdal eene lllllll:e :lanbledlDg ..I. de ID Ine
~eI 3!'oist"crdwurJt et z.ouJt g I duur u\y t'~el ge
lezel Ilad de aandacht -a I UW~ v lIk... rtegen
woordlgcr~ hierup w111~n \CSlleen?

",n Lne on a&Il den heer Fanre muelen
,.kcr I let dUidelIJk gewc".t • In and"r. zuu
L ed ,.ker d) proef hebbeu d >en nemen ~et
,oen hoog'lcn. £bO baAIkunneu ko.ten III bt,t
..lod t.te !,:evd

~Iet dankteggtng vour do ,erIoo d 11Mb
ru mt" ,erLluf ii

Ue gemeenle L Will lIoe .. """ pla cell I ulp
pred kcr te beroepcn

Zei Jongeh. ge, U t de geme nte ltliddclburl.(
ZAR heLbell Zich Iilln~ebude om tot aenuu
I ngeu f prcdIl<Bntcn te wordeo op~dmd

Piketberg spoorweg

! J I I " \ r UL.l" lI" IJ l Il

liet pari kscl e dal kfeest te Hall ver gehou
don bradit du som van _)2J op te Idankfent
lu Bill r) d~k op 7 Ic~cr gohoudeu bracht
i22~ II

I Jl "url r )

PREEKBEURTEN
de Loc ZO)lD W 2 ME! IR~8

u.llltf)

l route Ktrk -. lIurgon. (UolL.ndsch)
;,te\ ~ler en • avon.l. (EngdllCh) Jr KotZt

Zeepunt - • Morgen. dr K tz
Papendurp - .Morien. lO 3U en

7 uur d, De Boor
MaItland -; ]';luDlddags

BeC!
llano'ol'1!traatKapel - .)[orgcn.

dr! ROOI1lC

Roggebaai - • Avond. ocrw Knobel
]I; leu We Kerk Broestraa t - • Morgen.

eu .avonds ti 30 uur d. C • J Muller
Ned (,.ref Kerk BUJtenkanl8traatzaal-

Engtl.cbe dlen"tpn • Morgen. lO 3() dA
Bosman en • avv ; G 30 eorw R Blakc

St Stephen. - • MorgAn. 930 en 0 avond.
G 30 dA 1\1 C Botl "

t.rooncpullt -. Jforgan. n 45 (Holl&ndllch)
II 15 en .avoad. 6 i!CJ ure (r;nge!Bch) d. E
de ileer (Prnbtel fe st) Zond"iSllCbool 3 n m

Lung Lutb Kerk Strand.traat - a Mor
10 ure (lIuJJandAcb) dA Morg-..n en

6 ~ UI r (. ngol eb) d. J ~,trur
ten .! 3u ure OOQodll a'nan

bOl st 11(1 d. J \strlll -Woudstock Lutber
""he Zaal "avund, j 4 (Enod,;cb) w. Murglln
ZUIda~"""hv< I :3 ure

I~ ndews I -. M 'gC!" JO J I eu s avond.
I I uur ds P Mm.helOl

Zu u \fnkaansch ( •.,.ucbt L:lllostra"t
"Murgen' I) urc eerw \ J Ieplo, e
a' n I. ti '\Il uru u~rw \ J Pupier

\ r IC l'rot""tant_.che Kerk llout.8tr..at -
\ ,onddlenst toll .. Ju (oderwerp 1 he EVD
lutlon of Chrilltlanlt) I OrgalW'atlOn eerw
R Balmfortb

IR I E lEEn

rk

DE Ko O'I.UE (~n -Ue vorIgc week werd
cene vergadenng te Oud18boorn gebouden met
het doel een tat. ~..n de onlangs gestICbte Ko
1001ale C nIe op to ncbten D. OuJl.!huorn
1 <8 zegt da.aromtJ"ent - Er waren OIet veleo
tegeowoordlg en Dlettegen""ande de welspre
leendbeld ,all :(len beer I' scher wIlde de verga
denng lIcl! It.a.ll nieto ve[bmden en werd be.lo
teil de v"rgadenn~ voor H dagen te verdagen

!lI lit " "F. .~I( 1 KEL lAKS -De douane be
amLten »<UI tcl • .,kert' baven bebben een uIeuWe
metbode ,Il.n smpkkelen outdekt A.u lxx rd
van ('<,n pa.s:-... gIersboot was er eCD hansbok
met lal ge h.ren dm Iedere rel' meem .....kte
~ en rnalr<>'" dw z Jn ont.olag bad ge re en
br "t het [Ian 11n z"ne vroegere ma.kker!! aan
het 1 I t en toen de boot een volgende keer de
ba, en aallucc<l werd de bok gevangen ge l( men
B, (nderlOck bleek .lat bet baar van den bok
k rt ~Okillpt wa" ~Igaren ka t en andere
bel ... t bare artlkel~n "aren om IHt l,f v In hel
d ~r g~bo(lJen eeD Iv10 ,,~I cr 0\ t r bu. n getrok
ken 'en netJ"" to poKltle gebouden door baakJ ••
en OOiJelI De bok dool !.bao, DIet meer aan_ nIlaIL

TI PIKEl Rfl" zal m"n ook op Zaterdag 4
JURl a • verg..deren ora "poo"'''lI zaken te
beapreken

Hoogacbtend
ti ed d 'lo' dIenaar

A KLO""ER

avcni J obanne.burl1
ii Id .. 1898

SWA.ZIELA.ND ZAKEN.

DE BLANKE~ O\(,ERC:sT

J RET Jit A 2ti MLI -Ben hUln Uit "-waZle
land bonden III dat ..r een gevoel van onve.hg
bOlU nder de blanl<811beel'lOCbtwegen. de ver
m""rdo ge ~"pende waakzaambeid aaD den
k&nt der kalf"" ot kOOlng welgen de stam
men toe te latelI terug te ga&o naar de venfge
Iell'en dISInkten

.dali dol .. Ed.u..r
lQjDheer ~lo uwe Ultgave van 24 M.l 1&e-"

kort brIefje nrschenen onder den titel Vii

l.ta "'"",,lateu cu on<{erteekend Bew.tJn~
betaler \' "rgoo ru , heer editeur door midde!
ftD uw ge eerd blad il<.4 ... tIDgbetaller een IJlt-
"oord te geven, d""r I ij m J openl lle betlcbul
dl,lt dat Ik, -'ret. • er tr.unlcij>ahtelt gee.
volledIg u iar cenz ver.b~ \.In de notule
VlUl de ve ..adering ): 1(jil " p n d... er ....
u ter peLlI" lll" ,lJ J~r ad' 1 I sltc.cr bad toe
gewndeu

In de eer •• Vla: , ~ in Ik Bd>j!t nghct..ler
melde" dal bet I II nld D1Ue"uk' alt te rsdeo
wie bil (I ". Illgbetaler ) I. ell waar hem te
VlOdel! Will'" "at Ik met raden k.an '" door
WI"n bl) zoo v..rkeerd III ulgell<:bt

Tl 0 wonderl!luLe van de zaak voor mu 111 dil
dat lJUde ..ergaderlrg ""boudeu op lj deser en
W W1l'OVer B Id.aagde dat de niltuleo on vol
l",.hg opgeaontien werden ...... nltlD&lld 1"11"0
WU{)n1111dau commUllW'.-eu J 0 Knge J G
Holm 8n A IS H&uptJlel»Ch eu Jl .. opZIchter
die de \'ergadenlljl ....riltet, IlAdal zuu rappon
g"lezen '11'.... en Dleta weet V>UI het " ..rk dal
afgehandeld werd - ""n minste ,.. et van bet
."noole "UI den boer Penngue) ..,..royor Jl

el''' gebelgd III dat bel nl"t "erd IIOl'ul>h
coord

Kau bet ml.lllCbl80 clin dat n. lIeb nu eo
dllD In eeo wl v8r&nQert en zlfb dan scbllll
bondt op de mIlOlCI~ltel18r.older In ""0
donker boekje om on0Pll"merkt a:f te IUlllkll'8ll
wat lujdO vccgadflrIDll8n pll\&u VlIInt ZOO DIet
dan moet hU ( B ) .!....,tend .un oCdoor een
..... de dno COWlIll"",'U'I...an o;e l~"rllleerd &1111
geworde. betwelk ik meil knil gclKI\"n daar de
oornmlll.ArUIII8n wel goed bewu.1 11lD VIlnbet
fel t dllt de brIef VIlnden bl.,erPennlfuey aanzoek
dUtlnde In n....m vllll bet !lU1\Dlanft ~Idlilgilnck
SylldJCalt> om dcn gropd die l4lt1 Plcteraen
werd \Oegelit.aa.n ow stcenen te " .. nmen aan ge-
melde IIlIWtacbappu u~er te mak!:n met volle
toestemming van d"" heer PleteM!CDwerd u, er
gelaten om besproleen te worden bil de volgende
vergadenng te worden gebouden op II dewr

Ik berbaal dUI dat g<)leneell V&Jilde CODlID ...

I18.rlOll"nzulke ,erkeerde IDform.me aau B
b..d knnnen geven beter wetend. bet.gcen b"m
kon noodzakeo tot de beacbuldlglDg over te
gaan dat de oeeretanB IIlet de noluien ID baar
!lebeel opzendtofeenZl)dlile venllag<lnpubhceert
Indien B gewacbt hl\d tot do volgende ver
gadenng wanneer bet verzoek lVaD den beer
Permgoey t<lr spmke zal komen mO hU geJ;,en
bebbeu of bU nog r..denen bad ~n aecretarUI
van eellJ:udlge rapporten le bescbuldlgen V._
Diet zOO voorbarig B wacbt IMlnWellllg gU
\ ergtst u grooteilIks ID den oecretarIJJ bU III

I:een mlLnleIdraaier l.Jpt Diet 'lm bot bosch.
maar gaat recbt door l! gecn partIJtrekker
loekt geen elgeobelang lion sPllte vau publIeke
belanien (zooab glll1l uw schnJvcn lt> kenne.
wilt geven) tImagt een Afrikaander bart In
Blab om beeft no¥ nooIt l'en oneer'uke j>\lDlllDg
=h toegee'll'eud 111 geen lid van gebelme raden
komt met zl)ne recb e kleuren VIOOrden da!.:
zal Dlot toelaten dat leUlllnd onder leen nom Je
plume zDu karakter .ru aanrden eu acbt
'Iln naam yau grooter *a.anIe d..o al de beElt
tmgen.Tan B

Ik raad B .lus aan al. een wo.arschuwmg
voortlcl hIS te 'Un ID J vaD oneerllll(bed"n te be
""buld gen daar Ik Keen &toen on"'lngeru.rd zal
laWn bern voor hbel Le' ervolgen md,eD de
gelegenbeId Zich ,oordoet \\ at moot gU van
ml) denLen beer edllt>ur van Wlen gII een vol
ledig verslag Vllll de notulén ,orwacbt ala gU
B Dloet Ilelo",en en .. at ,.1 het geeerd pu

hlte!;; TlUl mil wggen dur er ",c,nlgen 'II" die
Ulet wet.m d..t ik de notlllen' an de mUlJ't.p"'''
vergadenng ter publi.kntu~ opzeud
Maar nu ter zake en bet !!Cbruven ,aD B

nadcrbll be.ebouwd B zegt bU b""H verno
mOll dat ik (de aocretarl') een aandeel beeft In

J,(emulde maat.I!CMPPll ~k kan I em welde u dat
hU ditmaal recht g< nformeerd UI eu IlIet gele
den beeft o.an eeu geuil ekklo gebu J t,;lr .k
"el ellu aand ..clbouder beo Wat I~ft I
blerop te zeggen' LI bil mUl8CbulDJ I lOr>..141
bu wet lid!B? Ik zal bem mun llIlutled ."rkou
pen al. bIJ met zUn recMen naam "-JOr den dae
komt Ik tWlJf..1 ecbter of dl' maattchappu bem
als hd .al opneme

Yardcr rwt il de commUl8llfllll!CnllIlll
voorzIchttg to "U" ".t -I duen Wat moont hU
1.. rmee 08t de co.nu:.t-u ....en !Zoodum "!Jil
IU het belal g , ..n bet pu bhek te beharlillen

da t b I heu ID zulk een een voud lBc zaak moet
onderncbteo' )Iieen ~e~etd pnbllek van Ktel
lenbotiCb weell gerust a.I. U"" oommul..llr.... en
geen .Jechier .t:tp genomeu bebben dan een
zeker .tuk nnttelOOll grond met groote WlI st te 4,," don Edu""r
,erburen cu ook het v~noek ",n den beer
PerWlóuc) toe IOC .taan dan kunl gU ben op de
banden drugen nLO waleeade voor uwc belanll"n
De grond reeds aan lIemtlde maa tscbappu ver
buurd werd nooit Ilebruillt door du IOg<l""teuen
om lelel vaD daar vvar eigen geLrtlJlk te nemon
lWOals beweerd door li Bo vendien 111 de go
beel. P.pegUl berg e..n groote lIlIllI83 van
kleI er kan steenen ge.ormd wordeu eD kIel
voor oog bonderden )arep vandaar door lOge
zetenen voor eigen gebruik genomen worden
..oor dat er lIebTek aan leWizal zun Laat ona de
ledeo VIln het 'yndlkaat voor bun onderne
mWII.ge8l!t danken dat z, een klem begin
hebben gemukt van wat later een groote bron
van inkomsten mag zUn voor bet publiek van
Swllenboscb
Rela8tmgbetaler er IS nOl!grond voor u met U"

aRahang en Tvar ,eien bU1.leuu om lang.de hel
hng ~an "PapegaaI burg stoouen te vormen tot
,oordeel vaude mUDlCJpa.hteltMaak u op met uwe
Immeraden en l~teo wij alooo le schumtc van
l'..pegaat berg g..l Jl< maken om de !llllOlt'lpllh
telt later ID ltaa~ te swllen d. nu scbumocbe
groud zoo prnchtl~ gelegeo laugs dien berf! ge
I,k te maken e I aan enen te ve.koopen en gII
zult de eer bebben dat lW ook lel:.l!bebt bUge
dm~en !.ot een gr ,ote aanwm.t ,oor de IDg.
zet.enen

Lllllt af VllD Ilfgull8''tr en Jalool'1! te ZIJU
wanoeer anderen een g...de zaak 10 band ....
[Cmen en gU door ~lapengbcld rue' ID t.. 1 zut
g~komen

Ik ..raag bet eerlllK pubhek vaD "tellenoo..cb
ten .Iotte of de oomml.unsaen v~rkeord zullen
haudelen &ekere kiel baan nu reed. verhuurd
Mn den beer PioteJ'Ben voor £5 per baan per
Jaar met de optie van vernieuwing ten eLOde
steeuen dBIll' te vormen Mn do maat.I!CbaPPlI
zooal. verzocbt door den beer Pennquey over
Le maken ..oor .£1>per baan per Jaar met nog
eene verdere betahn. vao I. per elke I ()(JU
.teeueD te worden ,.erleocbt bOltelI de mUDlClp&
htea? Zal eenlg weldenkend mwoner onze raad ....
heden blameeren al. 'U zulke:ou doen tot
' ....rkIDg van de fon<hten'

1 en slotte B vergeet Diet mlln aandeel
Lied Ik 0 aan te koop a~ een zeer 'IflOstjlevende
Ileldbelegging wdieu gU .lecbu den moed bebt,
met uw.n recbten naam voor deo dag te Komen
,OOa.Ia lle nQ doet dIe DIUDIet met 0 JerdulDl
!!Cbe .trokeu b"ileef en Iemand ID ~,~ name-
loozen bnef van oneer lUkbeid beacb1.Id,!!

Ik beocbuldtg u DU B dd gU on)" ·'kedeu
gepublIceerd bebl III nw schrIJven van 20 deser
!o\preek dit tegen ouder uw naam en ik
zal het u bewU.cn

3T l.LLEN Bose IL.
Iets weggelaten

Ue nwe
IJ P M>Il Eill

~crctan"
I" WUDlClp&IIlt>lt

De Joseph Nolan,heer
TAND ARI '"

UE.YNES.M \THEWI) OEBOUWEN
ADD'ERLE\ i'fKA \f

K~AJ:HAD

lIET 1REKKF!II V,\N TA~IJI N
ZONDEK PIJN

GEEN CHLOROFORM

GEEiN OAR

GE1'.:NE BEDWELMTh

De beer Nolan maait eeDe Specialltelt
J alM;h~ Tandat, volmaalet en op de natuW'IUb
leiokende, tegen de la$gst mogelijke prll"u.

RAAD"PIIWnm VRIJ [ADv]

MIJNBERICHTEN
JAAR\ I!;ItGADEIU~O

.A.f;)chClUS line:
dr. Leyds.

aan

(1-1.. , r "'II QJ,

E x W.uU.Il:; TOr:SPRAAK
"1 1 )lIA Mu -Het at1lCbeidsd_

glll..,raroud aan dr Lcyd. A••en .... -
!:T<>ot sueces en ...erd seer talrijk bl~"_4.
J.>t. heer Kcbalk Illl'J:cr lid van dt'D ulh ___
de I raad pf'dllde.ord. en .telde In een _r be-
k ... ne r.."b den heildronk ID op don pst ...
Ier • ct Dr L6) d. 10 J;UDan'woon1, be-
d, kt< '0 beambten dur fC(cerlDj( VOOT hu
1 Z ne I et.rckktng ~ een l..oeilUko. mul'
bl 1~J n best gedaan

!ol Uël l.ASI Tl' UI!: .. l.'
nil'" he! Le..! Villi & In vertnogeD BU bad Diet
g.-zocbl ~lcb beuund te mabD en moreluIl: iD·
die, b, lUDO LeachoU1l'lllpn ..... 18~
zaken puLl ek gemukl blllJ zou bjJ meer popu.
lair ge...ustsuo HU IWr1,IechIa ,elraeb' aull
pi ebt t.e dooll _,

Ady"w!lF_len tie tou, op de dn. maeb_
- w"t!l,,~en1f. DItvoerende til reolatapleceM-
voorstellende _el d•• 4e 8X .taa~taria ....
laud voor 15 laren ,edlend h.d en "ODedieDa&ea
w.rden ge.llILI'<ieord maar bj) p100fde ook clát
nJ~mand meer geBcholdsD werd. HU &OQ v..
den heildronk atwukeu om de UDdacht te be-
palen hU vele

))iW AR& "l'IKJtL .. &IlH E!lI

welke om treilt d:t land In omloop waren ell bil
d.cbt d.t de t,j<i fckomon ...... om een .tea ..
telen te ..erbejfe" HU 1011 earat eprekea ...
den beer CbamberlalD dle IIracbtt.e om den .."..
otonene gt'OOIA .taatlUDall dell b_ G~
Le flllderkrulp8n eD die prob6erde bunne 0IIaI
blUlkel ,kbNd te beperken eD III te korten,"'"
bun door den b.. r Glad.toDe ("loven ..... !hl
ww! e.n gemilieluke zank do COIl1';enQete __
klaren .,0 nog g~ruakkeluker om __ ben le
ZfX("en deze of ",eDe cl.Wlule "an de OODveal'-
>"rbroken to hebben maar sl1lke handelwU-
noemde h,

lllIlASVAJ..W EE" 8CIIREIIIND£ SCV,ANI>£

Il I deed een beroep op alle ware republikelBea
om buunc stemmen te verhe1feD tegen sDIb
bandalwlIze VIUleen ot.lllllsman van Groo~Bn"
'anl~ die zuQ bellI deed om de VT\lbftld..an ....
hnd WOII te nemtD Van 1111' Alfred HiIDer
.prekende &el bl) da' bil (.u Alfred) acb .....
6 maa.ndeD 10 bel land .. as ,.w_t toen bij ..
dat er

GEEN ft \.SSENHAATWAl

IDde K lome maar leder Afrlkaan4er wW CIat
er raMtlnhaat Wal van Kaapstad tot ID BIIO-
deaUl Zulk ..ene opmerkmg WJlII te wptaD_
bet feit dat sl' die luIk. m....n beireeri« .......
Je veT1lnt"OGrde!iikl:u,d ftD rUeeniiaU te
",buIYen op de 1ICb0uden van d_ repu~
Yerder verklaarde .Ir Altred Milner dat an.
onru8t te wIJten 11'... aan het felt dat cle 'r-
vaal Dl~t OOocbaafJ " ... overeen.koma" cJ.
negeDtleode eeu.. HU ontkende dese opmer.
klngen en £el dat ,e beelemaal valaob ..-.
Il I vraug boe dur!d~ tolk eeo booi(eplaat.te
ambtenlllU' zulke

'''UlCUS \ IItIUtL.Ul NOBI'!
DI!en? Er WRren andere verantwoord.rub per~
!IOnen die zulke verklanOllen m.akteo lIlUI'
.nlke gewoDIllmenIICbeu Bb Stanley ~"'" ea
"',wrlght zou bl) ,00rlllJl[&&n HIJ 1100 niet.
.preken Yand.en aan.. verrader Bhodel eo hIl
wa. verbaasd le VlOden - ten mlna!e _ "era
bencbt---<iat de weerderbeid der melUll!ben IR de
Kalt.pkolomc begeerden bem .. eder ala preuuer
te h..rstellen een DUlO dIe Ileb acbnldig,bad
gcm!ULktaan

liL lf D' ERGlIETlSG

...-dk bloed r.og met ""011 droog 11'311Hoe kno d.
Kaapkolome 'l'Cr.. nobteD da~ de repobbek de
band VIlU vnendllChap zoo ultatekeo~_
• I d~ze man 10 de po5ll1e van premier Ualde,
dIe bot De Beert! g"hellne fooda ea aUll .....
geld lIebrntkt bad om de weuwabladen te inSa·
c"ceeren om op de regeertDi van dit laDIl te
.c"eldell 'Iln de recbteluke kw....tle ge ......
de IIl.,!J bl) vol dat de n>ehtbank bedell eYeD
ouafb nkdlJk WlUl aI. OOIt,CDontkeade da, ..
rechten door eeD'Il'e macht bedretgd w&rell

~ og andere toespraken werden jleleverd.

\ERTREK VAI_ DIl LEYDS

PRETORIA, 26 Mill - Dr Leyda 'NI'trOk
bedenmorg ..n naar Ellrops en werd afruien
door "ene groot~ t!Cbare------ELEKTlES.

Dr; WORCESTERSCHE E!..EKTIE

MJnbeer -lJehe.e DIU plute In uw 't'VIII ..
leton blad voor onlfentaande regelen te ...
!!ChaffeD
Geacbte Afrikaander Bt.em~recbl.ijrdeo _.

bet l"IIerbnlll -Mag ik door middel ..... di' blad
trdebten ecmge uliirukken op u te maken, _t
betr ..ltking tot den aanat ..I~ .... trijd 0...
.temdag nadert of heyer onze .triiddaa nader\,
w.nneer ..lfriltaander en jtngo ellr:aoditr ....s-
oont &an bont teremoet pan _t b_ ......
t.egenwoord'll'en ED nu _t gaat ru Dil doen
Im wankeleode Afrikaander' En lil jm.o!
Afrikaander' En f" ware oprecbte AfnIaiuaer
wat gaat ill doeo Er III werk voor Q UI deMa
gevurluken tijd voor on.. A.friIr:uDden QjJ
ontronwe Afnkaanden laat u toch Diet_
mJIIlelden door de .... pplakte ~Q, "..,..

voor bIJna lleeD boolDen pDoqr te W~
otlllln of door een fraai gedrukt kaarije wurop
eCl! veelbelovend man lilt met eeu bril op •
neu. mei ZU" na...m heel oe~ ond~
Jour. truly
Broeden bet 18 die 'yoan trul)' die a al

gebracbt beeft .. aar tru tbana lItaat lIlO' 8chum
t., op uw unge&lCbt vaaweee deu acbwnai .....
van nw land en volk Dat hll pt:rouw ..r•
en dat bu getrouwe beloflren al doen, "'!Gai hij
&.,n Zltplaata op de groene 0-. .......
Ilomen h""ft )<1Jl ,k n .ersekeren, maar of Iii
mil leunt Tenokeren, dat hij dIe getrou_ lie
10ft.eD zal ten uItvoer brengen tWiJfel ik ten
zee ....te ....D Duo weeet toch getroaw ua den
,\ ft-iWnder kan t eu at.em 'I'0OI' Dirk de V0&
RabIe

Eu gijlugO Alnkaaoden alechte een ......
aan u bebaamt CU u ulet ... 0'"'11' ••
waanut gU geboren &utom uwe .....

natie en land op .ulk eene Wil"" t.e vetlooclb.
nen? Ziet toch toe dat meer dan een.~
over 0 ultgeoproken u toch 018' treft

En !ru medebroede .. die DOJ een &dat.eAfri
kaaltsehe natlOoahtell6goyoel In ow 0IIlu...rt.
.... t IIllIl1I Wil doeo &ullen wu .til en bedaiiid
uljlven en ZIen boo _ man d", ~
Dlet In t minst l'81lli' AfrikaouI.Ieb pYOellll
zICb beeft weder het parlement moe' lJIIUIl"
dat door ooe<;rlUk ..erkregen ateaUDeIl dur ..
eommen tot d.t einde beJerlIlTD NeeD,""
ders I.teo wu op onH hoede SUileD OOM_
der ver ZIende mede ltemprechticdOD __
dJ.g9Dom J.n dit pn! t.e &GoneDdat willlOl aift
den moed ,.er!oren hebben

Do ~f<JTamr Slaltdard van deu 21.$&0 ....
.tdt .eD Bond voor.la eeD mol die lU ket dOlI
ker werkt en de ondenteu netll "IlD Rabie aJ.f
zy ..oor dagbcbt bang zIJn maar &11 vergeten om
le gcwllf(en VIUl agenten die met ieTulde atkeo
ul ilet donker rond.lulj)eIl NeeD broeden.
lalen w I m:onmuedlg optrekkeu eo de tereD--
partIJ \.Ooo~n boo dOQrdnngend een mol ....
hoe W~ mg ""0 Afrlkaauder bt'\ dagli<:bt v...... 7

f n dan ochrllfL dat L ad ZOO .. erhe9a
u,cr "cOC verg-...Jerw;; t. fouwanvJf.r .hr __
prooTeS!l.ef Let woort.! .""rde met den 11 L. 0
<aD die""lfde lelI"k &aDbét hoofd

Maar dnaro",r behoeft mea zich Dlet te .....
., nd..re .. "aui Boort zoekt lIOOJ1 ,&egt _ o.a
spreekwoord

Wle kan de mgezetencu "an TOU'lt'l'lnft'"
lIChrllven bet IS kalfer moor eu lndiaaa,.ar.
nau., nu en kleur Het 1.1 die arme \oruieIa.
tIgen dlo tru nog op de .la't't!1lbnrijding _
11;~I( ) leuu~WIJzeDen --ill ben dali .......
ge 11',,""0 beb en hno leW III de baaCI ot "_j
gest<>pt bebt dan .temmen qj voor mDUheer- _.
'IIV1Lntaan hem hebben wn te danken dá .IJ
geen alaven r.yn Neen ann bLrd ~'O op
Ir"en betere ..~ kunt rOeD. roem
4an liever nie\.

~u munheer edlwur II dankende voor Gp-
name de_

VerblUf ik een.
AYII.III:AL'ISCllE \IIln80D.
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IIChnef op 3 Mei 18 'j -Il< D~b tik,
dankbaa.r te 'I n 0< r C l"m"o lo I

mIJ "an loud ve ,!'tl en lnflueuza
genl Will! alA "Jlgt -z.,. JOUtU0"1.-, ""
te Dry Creek "'10 I ..., rken s erk t • tNl ~

'gelood r.oo&JI ZU but U(-emen 0 gt otlllllt
drie maIfIn Ik ..... seer .'elt • n ~rt t,. 00....
en modlqJn "'a d. IJ .Iv' er m u a e..,
reef&. Mjju nou,. die 'fl_,t ,lJ L I

plooft, ned m I o..np pr fn.oo
eD de Ullelag '.... bjJu. onl!tlooft.. •
eeD botboodlJ& ",IJ. u." Yau d't n t I
elM WH ik lIUO gdllOnd al. OU'1 ~I L u ~ lUoI
WMr de uihrerlt'llll' van !.'" Jo.>d, nd.tW_, _D Ik te lIlan,,& HlIl werk", h,d ....
-tacea un..u "U mliueua Ik "toJdt III
... lOt milD ..OTltreuvTlend U.,ooeo,," to~
811D.,..aIa bleek '0 de )UleLeremN t lO'i)ll
.... , ik .. rkNeg spoodlg gezondi., en of
--. de 1D8ueDIII III deze gebuurte, "<he,
... lIUIIea am. "'!reerde .. erd i<, 1.1aang.._i. Iaa-hea Deem Ik elke lf..l"l1enb~, I lO bu!
.ID pry"D81RU'dig van CI'''D..n~ 1.00.0 Lo ljlI't--- 0. Dwe getrou .. e
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VERE!NrGD MET ONS LAND, 28 MEI, 1898.

PARLEMENT. NAPIER.
r~gt.:l nug voort em I" III tCU D1<lalrcgu) m tt,
dienen waard 11 ;:d cre ~e-rhcLtwg hUD k m
U~l(tH'en wor.ien h 2. J III VIt I IJ v Hl ver unde
ru $i( V040 hu Jr of alldc~IlIM

~ r (J'ord H "~rt g ltnJ~ 10 a n t w )( rd I t (lIJ
r~f.,:fer1! g bewust wa~ \Q.O den slechteu t tMta. cl
van Z1lkt n 1)( hJ r du regels waren de ,.:our

r ver betr-rd en je zaken w;,U"fln nu
met zoHJ e.c l LI loor somuugeu voorgesteld
werd \\. t t,anl(ant de vermindering van bclll.$
Un ooals rf pacht enz werd de c..... le commis
llar~~'cu ou! rApp<rteu gevra&j(d en .. aar 'II bet
noodiz achi r n werd vermindering l<lt'ptaan
ell lal ook 'ó{" il toekomst t<>elle.taan w Jr
den ID ge f''' ~ll waar (}cl vle en comunasartseeu
zulks uoodig acht c II

\\ \. [Hl tu ~
De heer Ih an ,ro~, .. elk getal lt euwe boren

~ek H! thor l f lJcrll~ll andere UIform "tie
ende volk, stappen gedureode bet reces

~I.:: I m I Z m t t' Jd ren MU de vraag er
_lf' he I,Jra,,; i de ,f,dvopeoc sessi ege

~lcU)(j v or lH: I Juu! orn 1 et getal waterboren te
om t et Jel ar tement In ataat te
I" void" lt aan het groot getal
let tt c!{ctltuue wnloekt"D
• I lt Jo ad "lmotl"tI thans onder
1t '1\ b Dd regut!fl Ug' had tha.u~
KI n.craebt bor ••

II 1,.u j !trad t huren
} i l na l hure
L;t'k oe tIl 1"\ t
ti ID- _ 2 apl hk lt e< en het ""U

ti ->or Jc rcg"urJng UIt te

I AI I f \!'P.S rAlitF. ( EIIUl" I x

De comulI_ns 'ran openbanl werken .telde
voor hen g'eko,en eonrite worde benoemd yoor
lH't bf'llrOr eu too lrbt nver de ')IU"18I1l8ot.lure
J("bouw~u t n uruu it'll lllet de ITa ht om te he
r l.afl"'lae-éu met fl n co 1It..t "a .. thm wetcevendcn
n .. d ell " beataan u I deu .peaker d" heeren
Fil lier Lung, D C de Waal ea deo ..oor
.t-Ile'

Aaogenom ..n sonder dl""U88I"
GLlSt) l;lI.A~U"1Ii

De heer Loo w v roeo{ om (,,) bet rapport Vlln
deu hoor advuw~ Grabam en ook de geLulgeo ..
door hom Ing ew onneu met betrekkmg tot heL
behoor van de (,uano eilanden door impI. J k
son (h) alle I"'''\en en eorrespondeuns t .
scheu de rel(O<JrInlf kapt J1lCIIllOnen ander ..n
aangaande het beheer III de toekomst (c) de
1.... iste JaarlukOt;be Mtaat aant""nende de hoe-
veelheden guaoo nu geborgen en opgestapeld op
elk der eilanden rllllpecilevellik (J J koPUen Van
alle overeenltomsten die &anlfOKWU'mOl"" lIJn
door de regeenng met den tegenwoordl;; en
"gm t •a to" .. ch t v.. n de G uano eilaudeu

"Ir Pieter I aure eer dat bIl geen objectie bad
zulu te doen doch hn 'ou d"llken dat h"t '<>el
tUJ 100 nemen H ..t rapport W;ulm 'Vn kan
toor eu de heer Louw kon li"t komen .Ien

Do heer Lou W' zeld .. dat het een zaak vali
wo groot bulllIg was, dat ho' land er wel de~e
lik vnn wot.cn Wilde en al de f .. ten puullek
m04!pitcn worden

IJr Be .. y m"unde dat de." ....~l< go.d moo.t
ultg"plUlOd wordelI want le Wc\II eene "all grool
lJolaog D.. eorre"j><'u lentl'" 011 allo b",olld ..r
bendu mOOtitonvoor hd hUISgolol(1..orden
De h ~r :sauor moelid.. o,k dat dd &aak vu

rooI beIanI( WOKd" h hll WIUI Dlel van gedacht.
dat r .cb.nd ..len 'Il h~t opel WrLl'\n De voor
~Lulho~en vv( r (on -,"fI tIJ t J:r 1 ~.t.n Wi\rf'JO It~lh~
Zó(1r vt)rdr\:\~n c I.: lH U Ve1jK: WM bdt ~lccllh
blll~ ol( Ju fcgUdrt lil I.. dl k ..n~ I tj ~t'ven dtj waro
t ....Jr I, Ier '-'Uk v r b ..L II U' te leggen VIe
mfOfmatl6 kou ti UI )( k ~~pnbboe4trd w)rdt.!'n
l I I UI ~UU de r«t le L , i we.ttJO te oordeeIen
H I !'O elJ.d \ )(lr d lt en "tJlef t (~rult..t~ aanl,{' pl,teJ J
wurdc u lJ I Z.UU" III dcz.tt &uk: lU te
Ktelluu

gl'geY1ln.~rd en bel p,,-le",o"1 had recbt te
weten wat le waren, w.u't dit land bo. boorue lillIt
DltslultelUlr aan deu prUID"I
Sir Gordon .."rklaardd6 sieh bereid om In

furmath> ter !.afd I.t l"IIou 23 Mei, 1898
0" be"r Theron n 1('lI of bel dan DIet best

~OU W_D een 1'e",lolle 111 t bOl8 te nemen, Het LKhier met droog, ook DI'" Dat nochtaDs
met betreklrill!l to, _, kabel tt< behoerea un ."u de boeren In den omtt,.k allen hard beJag
de lmpenale repertng ... u I. ploegen, en daar da .lOter rege... nel

D" heer Sauer zei dat meu eeu competeerende vroeger VleleD dan laatate )ur lIlJDsu rwoeda
kabd wilde hebben De oOlulU" werd verte ".,.,1 verder gevorderd milt ploegen, dan toen
geowoordtgd dool'.1r Jameo Slvewngbt, duo indeedsed, aI. bet einde e ..en goed U.J ailu alA
toen mmllter lJldlIIn de conferenne ID LoOOen bet beitin, dan gaan onae boeren een blIJde toe
tol een besluit kGm dan lO" on. posrue ge kom.t t.eaemoet
kompromlteerd Bot oerwouderde hem dAt er OOI parlelDflnt staat al weer op bet punt een
met. IQ geachrift W&IL De ..ermInden,,!;, aaDYaJlg te nemen Waar soaden onze verte-
waarvan .lr Oordon sprak kon &00 klem WOZ'ln geD"oordigera ~!ln? ZlIn zu blllUle beloften
dal zo met in aanmerking kon gonomeo wor oagekom"D laatste JUT hier geelaae, op een
den Het waa epo belangr1)ke zaak en het huis vraag door da Cilllen gedaan? NamelIJk, elk
m06tJt oen r_,lu, .. nemen voordat de coofe Jaar rekeJllChap te znllen geven YaDhun reut
rentie In Londeu tut een besluit kwam m_tencbap Hoe II bet den det III blIJf nOl

De heer Beard selde dat bet atelltg DIet n.et ge .. _t zlln? Dit Jaar wareD er toch geeD
behoorde te wesen dat de regeenng onderban eaals nocdig "oor bet gou"em"meDtdat Iemand
delingen UllgtDg zonder toestemmmg' van hut • bang behoefde gew_t te .Uo wtoer over de
bOLK HU Will! geh.,..1 onwetend snn dese ..... it. kolen gehaald te zuilen worden
tot kort gfoltden lI ..t WIUI van het Ifl"ootote Ik zie m uw b!J"oegsel ...an den 17ueD Mei
behUlg dat alle bIllIOnderheden ter tafel .ull"n een ""bru,en nn 'Lidmaat over twee groote
gelogd worden HiJ Wallouk voor een oompe gebrektJn m de Ned Geref Kerk m Zmd
toerende kahol Afrika. la b..t toeb Diet JalUmer dat er ledeD

liet ..oo... t..1 werd aangenomen ..an dIt ,enooi.'lCbap z{Ju,die nog IIOID8 fout
IULVEIUIONO Y1Dden""'* bUD kerk en daD nog a!zICb gedron

gen geyoeleu daaro ..er te 8Cb'lJvtln? Het eehlJntDe ee",t.c mlDl.ter .telde ..oor Het hUl. I:a of' LIdIDUt" nIet al te bekend .. met de ledeD'0 tonlIto ... n we~en en m.ddeleo op het vol Vll-lllIIJn g.mootllob.p lUlden &oubIJ &00 Diet
geode yoorat..l redeneereD

Dit 001011<1 keurt du u.1 un.e convrnt.e good zeg nu eIIDSdat dit zou toegelateD worden,
die aanllell,.,.n lO IU le maand MOll IHJi'I tu. dat led.r bd em .tem &ou hebben 10 het kiezen
""ben d~ Kvlou1e dd K.,p I (oede lIoop le nn kerkeraadaleden, welke ""'rt ..an manneu
republiek van den Or,u)" 'rU,iaat, en d. zouGen Wil dan 1IOm.m den kerkedi.lI8tbebbeo
kolo0l8 .Natal door Plet Paul en K.laaa gekoRn? Mijn.

De Il.""'ker zei dat men .k..,hts de verme~r IU.lena aI. kerkanad en 0'00 kerkerudaledel!
derlUg In <ifl f...1 ... tmg III c()m.~ van wegen "n niet bekwame manuen kuuneD kiezen., .DlIen de
IJII I lult u I, 11"".1 Ld lJ"'fJr"k~ I ledeo bet geen.zu.s beter kuduen dO<.'o Het
Dd be"r M, n .ma" vrlJ"oI of de vermlD<l, r r kao 'Un dat Iemand ml!illCláen gaarne kerke

gen ook .uut ~..r~L daar Ix'proken rno~Bh II raadahd wo Willen worden, docb geen kaDo Iu:t
word"" daartoe ,ekolen te zulleu wordeD W"I dan &al

I)., .peaker <el Id ho~ nl"t n()<)dll( w"', d.ar men zeker fou~ VUlden
het publiek laa, lo.r he.oor Il<tllJ w,rdt Ten hr-Ie met ....trekklDg tbt bet bereepen

De prem.er truie .1111 vl)"n4td dUM t~rtl~, n VlUl predikanten .Arme Lldmaa~ zon bIJ
.al lat..r ken II. If" en volgen. d" reg.,llll~ v.l! mU18chlen wen,.,ben van zUn leeraar verlot!t le
deo "I",..kor .. ordeli' Ik Wlhlt ..oorwaar niet of er nog moer

ZIF.Klt" re KI\llIEItI tY znllen gevonden word eo die ¥olkeen wefl8Cb
Dr Bern _1"lle r 11 d LHIJ ",hl to v.... kOlllOtereu nog mInder geloof Ik dat er ltoeraren

IIqen 'I rl~ 'ul<eu le I <ra,raaf In het raf'purt 'Un van WIen meD luIk eeu welltlCb kan koe.
van 1,," Klmberlly 10",,1' I ",I.ell.or ~on"6I!1"er teren en dau II LldlWlat .eker Olet Iemand
op hh Il Ilu 1 I 'I I I~u .I>ock li 2~- (j" d.e bard voor "Iln brood .....rkt davom spreekt
nam. I Ik bIJ 110<, gemaJckellik Waarom &ou een predl

III ~o.all, II kant Illet UlDe"u Iwo,,, •• alarls naar een ander
Ic "'Ion I plaa .. kIllIl,en I!&an oven!; ",d al. uen dokter

oudorwll'", of ...hukaat ell. Deeft hIJ DIet
even goed. IU hp •• lo v..uorgen i Of kriJgt bIl
ZIIIIbrood e I \ I.,,,,,,,h gO<edko<uperdau and .... IO'
Of zIJn kl..!dcrcn goedkooper geleeru dIe tocb
nlltuurlllk Diet .le Irt. met A eo B kUllneu lUur
komen daar dat blln ""nll(e erieOl. III en het
eeOl,!e middel om In bun toekolDlltlg levena
onde bouo! te "oorZIen Dnn nog een ander
gezegde van LldBlaJIt ov..r bet leven van
.ommlge loeraren van bet vette de. landa en
andere u moeten gebrek lIJdeu \\ el ti waar dat
80mmlien een hooger ... 1a.r ij krugen daD ande
ren docb 'llu tr dan gemeeoten die bunn.
leeraren gebrek Illten lIJden' DIt HU"ektdan
toch tot bun eIgen schaade 1\och ook kan
toch gelegd worden dat v'lf ot ... I.IOuderd pon
den ( .... Ike bet huogKte bt!drag LKJat somm"loreu
ontvangeu) eeu gro,-L hU'8gozlll het votte del!
land. k Hl verschllfl~u Ik &lemet III waarom
tor nltlJd ol' Uute predilcanwn moot gehamerd
worden
Nu h..er ed.teur met boven.taande III uw

g_ru blad te plaat6en .ult gU mu grootelulu
verphcbten

(Varc _ Corrupc»ttJ.er.t) GEWONE
OP

Tegenwoord~
JJ Watson CC en
Pot"wter, J C Krog J
lÏlJlI en P II Y&Q Booy.

Notuleo der "0"118 ..ergad~rmg geieieu en
geteekend

De aerreiarill .... bet linancneel ..en>lAg ter
tafel t.ooDende _ 1III.lau..., £19 9. 3d ID
bandeD

Lu.ten VaD acbt_tldltge be~geD eli' tol
inkomsten werden __ tafel gele~

Bealoten werd eien eecretarla '" machtigen
aoodamge acbterat&lltgeu als door bem neodig
,eacbt, te TWvolgeu

Gelezen en aangenomeD werd het rapport van
den weg 11I8pektenr

Bellloten werd dat den etguoaan der hskken
wlUU"Over de weg tn8pekt.eur kl.,de kenDlll ...u
WOmeDgegeveD 110 W orde teatellen

Vorder werd bealoten det de IJeer Weeu be
nebt worde dat bet hek door bem over den pu
blieken wee DabU lun 'IrOOD.te4Ie door bem Il"
plaa\o<t te nauw ta, a. dat lIetaal" opde bepaal
de WIJdte moet w" ....ea .. maakt

06 petitIe vaD cL.n h.. r W F.... ldaellandIll'eD
re deo Busblll&Ul .21_ .lddo .eg werd ander
maal "oorreleJd

Beeloten d. _ ..... ~ ioe te .taan ...,...
reparatie op de"D ""Ir, ollierlqnicbt Y&Q G.a
beer W Thomaa
Gelezen bnef ... 6a hMr I_ea TbOlDM,

·on bedankiAlr all- lW ._ wlik DO 'l&&e.
deDde

.8ealoten werd ..... rru., aan deo mYleI...
commltlO&rl.lte rappoil'tMren

V.rder weld .....,._ ~ .. IIwr Tbomu h,n..
tijk te dankeD _ 4ieutea &le nadah'
eo dei de aecre"" Wicbt- lal YaJlbet
feit dei bet deo pteft "- al. lid '" ".r
lieaen

Geinen bet rapp:lrt ....D4." gou ..e~n"
mapekteur met belrekkiltg tot sIJne m.pad"
van I rudi! boek. ft I'IIlrenln~ op 23 Maart
lut.etledf'll

Bealoten .. e'" '" Dotnleeren "t bet rappon
&eer beYredlgend Will

Gele""n bnef vaD 4.n beer Jalllea Lo'Jemore,
SUDbedaDkmg all ... ,ldkome' mleil'erende

Besloten w.nt dat d. aecretar~ beID "rageD
U.J "Iln reSllJDatl. \e~ te trekken en tWU bn
wetgoren den beer Weeu UIl I.t 'VI'IIgeDof bIJ
de aanstelling Zlolo al laten genII .."

lJrlef geIezeI! door den b.. r ~ Gardiner aan
raadslid Krog pncbt eene petI"" ulllloitend~
vragende eeD gedeelte Vlln den weg leldeDd.
ov"r de vlakten naar J age... dnft gesloten te
krlJ~eD Beoloten werd te aniwoorden dat de
raad mei ID de potutle 18 bet .lulteD ..aD da,
gedeelte un te bev.llIII

Gelezen petItie ondert8ekend door P C
FOUrie 00 anderea den raad yerZOtlkeode om
den weg van Zand ..laltte naar WolveDkop te
repareeren Besloten werd dat de weg Inspek
teur d6&en weg uI ln.pekieeren en duro ....r op
de volgeode ver)lsd.nDi rapporteeren

De Door Vau RooyllD fr'Il keDms op volgend.
vergadermg te .nUeI! 'fPOratellOlil dat &8ch
bok ooIen lO de afdeel mil ..oor dne acb""reen
..oh"endo Jare I Ue..chermd .ullen worden

De volllende bn. ven werden geleuo en
gon .tuleerd -

Feu bnef van 4r f_,. W Smith d d 25
Apnl 18~i'I eeo dood.IUk geval "!lO dlptber ..
rapporteerende

Een brIef van den clYlelen comml""ans , ...
Alexandria d d 22 Apnl 1898 meldend. da'
eell meuter vour CJ., diatnkten UItenhage J.n
llenvllie en Alo:un4na UIlgeBteJ<I.. geworden
eu dat cene lnenttltg YaD plaats tot plaats a&n
be..oleu werd
Een hn.f van den Albame afdeehngsraad

d d 13 April 1898 beClohtende dat de we,
tu•• chen BU8bmanl RIYI"r en Salem gerep ..
roerd zal worden
Een bTief van dell lDlIpek""u r der Kaap'ICb.

pohtle maol-.t, de Tera!agea o"er "ee en gevan
gennemmg ge4urende Maart ea Apnl voorle,
gende
Een cIrculaIre ... n den afdeehogsnad "'11

~ rmgbok de modell'erklag de. raad. negende
om .Je regcermg te verzoekeo de vetantwoorde
IlIkbeld ....u afde ..lllll~.raden om boofdwegen
te onderhouden tocb op Zilch te Demen

Besloten werd op voo",tel W TbDmu Af cl
Potgieter da t men aan deD IIBCret&rta..oor land
bouw IICbruve .n""'Re dat dadelIJke .tappen
&lillen gen owen worden OlD de rooi w.ter .. e......
In b.... t.n te onder-oeken met het oog om eeD
of and.r "ert rou wbaar middel daarteceD te
VlOden dur ") zicb v""'pl18ldt en eeD meJUg1e
vee reeda heeft gedoG<!
De nad ..erducde MeD.

Stadsraad, M(lJmesbury.
VEB.GADERING GEHOUDEN 21 MEI 18'18
Tegeowoordll1 le4 ..n Ro ....n.we.' ("oorZltl"r)

Moorreea Wenimuller P Smuts lf Smut. "0
D Vercol)
Notuleu der ..orige "eJ'ilUIenug gel ..zen en

gOt'dgekeurd
Ve lDlipekteur rapport .. rdo dat de naeb t"oil

kontraktenr verzalRld il~ ukere gem ..khuue.
te relnIge ..

Be..loten dat een 1toe1.t vola-eDSkontrakt zal
worden opg.l..p
Het pubheke werken COIUlté legde een rnp

port ter taf,,1 a.tr.nt li..pompen hV de w.ac'bUilen
B.,.loten bet rappo •• terug te l'erwuwn n'_

het comll<) neet all4lbt om ie bandeien
Met betrek"~« Ilo' de ~Ioo' Uit do acb ter

plaat... "lUI deo heer Kenn~y IU Gordoruotrnat
werd bealoten d.o ..uc naar bet gelC)ndbeid
DOmlté,te ...... Ull4ll1 •• t DllcJbt 0" te bandeI."
Met betre~ lot d. "uDlclp&le womog

door den h.er l'-Di bewoond ward besloten
de ZWlk 10 ban4_ "UI lid Werdllluller en d II
stadslelerk te l.tea

&sloten tender. te "l"aJr1lln "oor verwuder g
van straat e.. bl1l8 "ullms •
GeJezen brlef ..en den beer Toocher IIlagen le

over zekere -tee •• o door den beer 8010'" op de
grens V:tn een npeD Ituk ,rond ,eplaatst

Besloten deu beer Toocher te mfol:meer .. ,
dat daar do gro.d pTivaat otgendom III de raa~
.Ich nIet md do r.aa.k kan inlaten eb dat de
heer ;; nu Is vel'lUltweord.lllk £ou ZIlD -oor 00
gelukkeu dIe mOtbte.lebeuren

fen 'orwek va.n en lant.aarn-opateker OlD
verhooging 'au .alarls werd I.teg""taan
Daarna ver<lll&jldede raad

Wlllker J It
Ingram Kit
11...... 1_11, 0 I{

Haltl lib l
H n. !li K
Ed nt. B
Pb.lhpa, J F
Ilaar..WaD G A.

"\VETGEVE.~mE RAAD

!Jl ):SlJ! It 0 \ 21:' \[LI

De pr sulent ua 11 lieu e toel lJJ III 2 :10 uur
M~u I&!I hel ~cl.od

\

-

llo<rP JR

How.., B R
Bell A.
l:J_ver 8 A.
(RltaOD,O
borg)
Pal.,e Il Il
Beater, l' Jt(
laalt.,J
Itho Lou~h .., P
.M_,J H
Cloete, Il T
Ooo~ 1
CODra<!.. J
8tewlen, lJ J
Bou .... -tl II D
Wb,t.. A
Palm.... 11
Cam~
s.;'hen
Gallerd eD

Ik ben
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Boeken en tijdschriften.
DE MOF.Ul;RTAAL-Een 10000boekmeI

taal oe{enu ",en rioor P de Raaf en
J (, ZII'11 lrr_!ld \"rkrll_
hllJlr " j JIJ uta ..n (.Jo KUIIpatad

» I gc dU8treeru I ,,,,u ek)e kannen wil aan
l,t de zIekt .. bevelen I I zlln velscht!lond" doeltjes '0 op

e;L t"", ,cllre'ell kl.mmende mO<l,llkl e,d n wat de doolt;e. be
tO" r lt n Itrefl n wat de slukken III ..Ik botreft Aan t

Het \ oorslf"l " r I tU .;enornen elOde van elk lesJe vIndt men een aantaJ vragen
"ct \ " \lLK"F.1 H ,""rAA' omtrenl en nllllr aanleiding van t gelezene

" "' r )-r~, waardoor de kmderen worden geleerd oplettend
p' I 'I t I" I ~n , ell r~., J lit ,uU~' .1,,, r Villi te ziln en hunne ~dacbten Olt te breldeo tot
hut IlhjU'if bow I HU ~ l.ilal ell du re,ce lOg Terwante ouderwerpen
""n~~nde bellChuldlgllll{eu rueode hemse.l ..en
en h"t b"lt"er ..a t de tnrlchtlDg en lo.""hen bet
comtt~ dat • 0 IJ t bah.ur op ZIch ne-mt en de
Ie~eenng te am D met de reo .1. ou I~gulatl""
do r hem g'emaa~1

\ lngen Hn.
Ut1L hu H ~t!nl<ll,.,1

VIJj""n (}
Gey. or IS
0...... T Il

PU'L KRlGl;R ASOHl! TUIE by F R
::!tatham P'Js 78 Gd ~H

(B"' .. ..,.d A
.... I)

El~ VIt\\G V\'l P\~

DIt belangrIJk en HlterelWl"t hoek dat nolangs
II ,erocbell"n LI! den hoor 1 F'Kher Un w'n nl

verkr 19b ~1r bil de heereu Darter Bro. eu
Wal Lou Ad krl,,) .tra. t Kaapstad W U hebben
de onlv IUgst van eell e<emvlaar ..nn d.t boek
met dank te erkennen In 00'Il vortge nltgave
hebben W I reed. een overzICht van den Illhoud
gepubhceerd en "II kunnen het lezen Van dIt
goed geschrc'eu boek <eer aanbevelen

~ g • r-
Ol It I
P_I • d
Koc~ d.
l':'-f Ion on
l\.", AI

RE DISTRIBUTIE- BILL.
Dr" Ed,tn, V"' () a Itn I

M Inhefr -(ICl! le Ilt:V. n!llgawrl
liet Daghl II 'orz" Jeu 0 Ik

P te neWer
!Je u, e

BACTF.RtoLoGIE door J J ..an H""I
[woo deeloll Verkrllrbaar bl) J C
J uta "n Co K:.apotad

D, t botk 18 ceu lPlddmad blJ d., praktl.che
voorlH.:reHl n~ \ oor ba.cterlOJoghJcbe Ktudl n en
"I bot pralet,,,,,h werken UI t 'lVee deelen ID
hot eer.tc d ti \ludt men 32 net uitgewerkte
aflJeeldlllg,n eo IU het twoede ,,2 BacterIOlogIe
'" een der n:oderne weten""bappen en beeft ID
den l.,.t.Len tIJd louv~"l opgaog gemaaJct dat
m..n onder 1I"1,,..rden wel cel. "an dil ha.ct"Tlo
IU';I"che I"node I",ort .prekeo ]lIen weet
b, e dat v.....ch Ilende zlOkten wordeu toege
""br.von aan dIe kl"IDe "o.ens en het LKdus
, UI gruot t t'lang mot dt r aard ta.n deze Wczell8
o.,keud te .. urdeu Uet werk voor on. III ""n
baudt.oek WUIIntl men allo g'otallen en fulten
noodlg .11 een hact.<mvl)~ Isch laboratorium
nudt lItt tweede dcd Illlldelt Over lie.1
lUtore~t.llte nelf rwpq lJI tile g Jrangsdnkt 7 JIJ
ouder bet lo fJ BIOI,~IMClru(lu,en) eigen
""lra!'I"'U der H.d. rHu eu PhY'lOlogJ""he
(lrchamclllkc) el.;en""hu!'f ell

Jichnl\'CD
lil Ons

I'm L KB
!ék .. 80 lJ

A.,tl A
~Dot.hen H
nono..-r Y
Tlr..-n ....'" If JF
DoOU<f li: Co A.
Ruux A. J
Hrwlrr I

<1 f Hl

l \1 I" HII f S

'A' II PH tt "ltf(VISUtIIIKf
/oiA , '''<I ,nl d JOr dr F l,
(,n nemall PfJl" j. \ erkrllgba.a.r
I I J C J nta eli Co Kaapstad

\\ hd ""I hel tweede deel van d.t werk 'an
dr (,ronem Hl dIrekteur der rlJks boogere
Lorge ...clJo< I te ( ron ngen en Ultgege, en door
p ~uordh If ("olllnMlI onhangen Het han
delt b lOfJzakellk over de elgeuHCbappen van
warmte maar.n de laatste hoofd.tokk~n Wor
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hoofdzaken Van het Itcbt bet!proken Het boek
ti dUldeluk godrukt en goed gelllustreerd en het
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.teld Het IS ech ter eeo boek voor de IDgewll
den ID de natuurkuDde
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\ I , Ir IhlJl/RI Men zou ,"cb erg verwondereD al. meD wiet
hoc veel dUlJendcn ponden er ~aar na Jaar w"IJ
iegoo•J worden voor zoogenumde gflll~d
delen d le opgedrongen worden aan een publiek
dat maar al te il""tig de achooDklinkende &!'JU
menten gelooft die voor betllel ... geIegIl wordeo
Zelfs de bard verdiende shilling van den a'lPe

",ordt al.oo verknoeid werkellJk IS bet tot
den OM¥.eten ~f' h~e.rl~ ?Ich te hevT(1:J.qn
"' de ,. rs, b Il"ndu Ir ... :t1~n"he hum IJcdurell"e
l"n str IJ de. levpm kwellen dat zulke ilrgtl
w ..nten te d,k .. lIl. worden genebt
Nu kraclrt ~n werlnnll der <elln.. en blozeude

wAngen ,Ilp.£etheld e 1 ~"8z()notelt.J .unnell zon
der medle In ..erlcragt-n \Irorden Q)

Het vorsterIt Jn van het hchaam8il:""tel ..er
lwalrl door ~ 'bede"e!! van twn... dat ellten
dag V()(1H _It ><llO .It>.cbt. door do behOOrIJk.
Ullmt!atle '.n "08<iael getlChledoo

Het kan door gun medicIjnen "'ordet! ge
daan liet kan evenw,ol worden gedaa.n door een
'ol:naakteo ~le_lx(1rmend.o smak.lllken en
aangenamen voedend~o drank Dr Tlbblea
V. Coeoa 1< fUik ""n Toedende dl'lUlk bezit-

.1. a,o doet, een wond."ol voldoend
"o..te, ken I en pnkke end Yormogen Q1I0"er
trot! n • > Jr cem.; anderen voedenden drank
Dr 1.LiJICII" \. Cocoa 1.8 fl" ~ medicUll Het
doet sl""hts -wal <r 'I'lIlI gtl'\on:!erd .. ordt eo

lr'1lcllce en~ ~~nnoven wordt IQt zoo een
kl '" n I alo lot DO toe nog DIet
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l e. \ i CO<!)ReA w I ~jll

r vcr deOn. LrlJ I noetnt
(ou poioth... t ~ '\vlou€ndc) Cf n net monatcr
blikje 'an lJr Tlhblt. ,. loc< a grIlL1Sen
pust<r I l-oe lu zenden BU dtt all ... IJl er goo~
I JI~r"crk Hl •• ' ""D ""n~uud.g eer4i11 en
op ,I t a t....d Het wordt gedaan Dill d.

, In \ I Cocoa b 1 elk bUil bell:enoi
Jj, f,! I. V. Cocoa ti ID eeD ge

'" van '''''<ling en le .._
t 1 \ if (! n ffi(:PT dan dat, ft:lOt

""n ledtr dl. JO[ .tr 10de. J., eLKmet grooter
verhard mg en !,'root<:r moed I~ het aa.nge&icht
..il eien •• b 'olstrekt noodzakelVk r
r:r I ILII~. \ I cocoa lA verkrijlfbaar bU alle

apothekln $lCruldenlerl en willkela, nf bUdr
Tibb eo 'I l OCQ&, bepcrlár il ~
Xupa*-l-..tlif,

WORCESTER.
(I 'n tY r I ,uit nl)

.!4 MeI 1H)~

...

.... I enn br 1 k~r .ttd lt.: voor
!, "I""d "I d, tafel van dIt hu •

<lJ t\_)I:' I u tg strekthe J ten naastenl
" al I I .. hl•• J 'an deze KoIoOIe onder

, he d,r Je tus.cben afgebakenJe en ntet-afge
bak ud" hu_hen nu oDder het toelJcht 'an de
v.", h lIende boocb COU5enutieaonder de boscb
"et ~ulegen bIDnen de lP"enaen vo.o

( ) Iedere a.fde.ho_ a.I. een geheel
(1) Jeclere mun,clpaulelt eo dOrpilCOllIDllIIIle

ufzronokrlUk
~iln"enOIll.n JOndtf lU.ollMl.

•
I ~u
linon ml; r I 1l:

t I "'Iden
,. I (, rd"n "prl!:~ zUlde dat hU Je zaak ooder

z In 1I1DJ.cht bad
Du b2er 1I1eTl'lman lel dat de7A! &eoe

lrolaDgrUlre !laak W.. W I hul
dGn 0118 lekeN ver .. t vo, r lellkbedoD
op deo hals Sommige VlUldo All8trahllChe rt'-
ieenngen obJocteerden tegeu het voontel
op grond da~ de ooateluke kabel maatacbappli
er leh mooe te doeD bad HV verklaarde &ItÓ
ten g ltlMtevan deo wenk voor eeolgen tijd door
den beer Hofmeyr Anen HIJ Midel dat er .tAl!.if UlatnG_1UI dOlIipIIi ..UIVI&lIA_1Uk
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