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te ~oopen,~ ar de beste waarde tegen

den .laagst mogeli ,en. prijs verkregen kan wor-
dl-n, 15 ware econo le zoowel als groote wijsheid.

DRE8MAKERIJ' AïilffJOGE KLASSE.
Dames die een Mooi Passend Costuum volgens

dl'n stijl behoeven, behooren onzen nieu wen DrE'8-
maker een proef te geven.

De nieuwste Dres Materialen, het beste Werk
en ecne perfecte Passing gewaarborgd. '

MONSTERS VRIJ PER POST,

MORRISON &. Co., Plein $traat, Kaapstad •

lJEEL 69.-N 0 6,600.1 ,
I KA.~P81'AD.

VISCR ! VT~rH
Voor ',w . af, .

Snoek, lh ·lb"k, iiH:d' ,-- ,".

MOOTJES VA~ MACKBREL, ZIL
VI:-;Cll, Gh:ELUgK EN SNOEK.

Atlantische Yissoherijen.
PJ,. HLS 3;")5. K.uPSTAD,

Pakhuizen :-Tegpnover 'I'hesen's Hout
hiizen in Prestwich Straat.

2 JUNI,

KIEzns VU .OIW'....

STE_
TULBAGH ElT OEIES,

OP WOENSDaG, 8
BI

,NEEMT KENNIS! MAlME$BURY EN RE ISTRIBUTIE.

Op Donderdag 16 Juni, .
OM 10 DUR,

H'Jt volgend Kostbaar Grond Eigendom, ..
Erven Nos, 2, 4 en li. Blok: G, gt'legen iD
~hinstraai, .n uitnemend geschikt ?oot'
bezighelds-doeleinden van eenigen aard.'
vooral voor de rijtuigmakerij (die aldaar
voor vele jaren werd voort,ge:&6t)z.ijnde dit
Buitengebouwen. Winkel., ens. olDlilllti-
door eeu groot stuk open grond. '

Het Woonhuis dat onlangl1 vernieuwd
werd is ruim en gerieff'lijk ingericht, eD
is in goeden staat van reparatie.

VOORTS zijn er:-S Open Karren, 3
Schotscho Karren, 1 Derby Kar, 1 Park
Kar,:! Teut Karren (onvoltooid), een getal
'Violen, Veerou, Assen, en eeu zeer jP'OOC ,
asserument Wagenhoui, Kar en WageD
Ftuings, Ijzer, 'I'immermans-, Wapu-
makers- eu Smids- Gereedschap, ~,
Schaal, Cement, Tuigen enz.; alsook

2 Koeien. met Kalveren,

Veranderde Kennisgeving. I
,-- \

KAAPSCHE AFDEELIBGSRAAD. HET Spoorweg Comite van Waakzaamheid
, _- , . . heeft eeue Publieke Vergadering belegd, 'OPZATERUAG,4 JUNI, a,s, .. ' e Malmesbury

HH,R~[EDE wordt ter publieke die te Piketbere staat gehouden te worden eene belangrijke publieke vereadering
naricht bekend gesteld dat I r r , - ~ h d d d di t ib t· bill

Ol' Jl' ,olgende, gewone maande- OI> ZA I ER DAU den 4.DEN JUN I. naar het ge ou en, wor en om, ~ re .IS rt ~ le 1 , zoo-
i.jk sclie \ergadermg ,van den Raad, Parlement thans in Sessie is is het van het als door Sir-Gordon Sprigg' Ingediend, te be-
l
lil,.tmn:DAkvatn Se

N
ctIe305 der l089n31-/uiterst belang dadelij k te b~sluiteD en onze ,spreken. All.en worden verzocht tegenwoordig

ltJl.llDgb e, o. van, .' te " I) k ' 't te b I
z~l worden voorgesteld, dat Zijn Resoluties het Huis voor te leggen. Vrien- . zijn, e zaa IS van groots e ung.
EXl'dlcDtw de GouveI"?eur verzoch. t /den, komt de tij' cl voor een Spoorweg voor Ut.v dienstwillige dienaar,
wor de dezelve In werk mg te brengen p. ' . ~ .~
JD de nldkornetschappen van Koe- iketberg IS daar!
bag, ~OS, 1 en 2, Bleuwberg.Dur- J. A. VAN A. LOCHNER.
Lauville. van Distrikt Ko. 6; alsook Malmesbury Executeurskam I' eu Voogdij en
JD het Veldkornetschap van Palen
en \'h-i in het Distrikt No. 5. Brand Assurnutic .\L~~dschHppij.

Modewaren, Modewaren, en al de
- -- r laatste ParijscheNieuwighoden.

Opgemaakte Hoedjes, van

DE Onrlcrgeteekenue, als FXl'c\lkul' Testamentair in den Boedel van AL de Leden van den Afl'ikaan<1er Bond 68. Hd. tot 45s.
wijlen de Weduwe H. JL JOIUlHN, zal publiek doen verkoopen, lhi d dri d it di d ta Ier wor en ringen UI genoo 19 er Dress Materiaal in al de nieuwste

OP WOENSD ;C, DEN Beten JU.JNI AANST., bi,j\V,oni,ng .:eener ,uiterst belangrijke Verga- kleuren, 18. 3d. tot4fi.'lld, per
II" d h t ,. t ta H f. VRIJ 1\ G yard. Nieuw Geruit, Zijde enr-. 10 lire des Voormiddags, op de l!laat8 errug in e J.U.aglsraa 0 , Op ..uA, Wol Mengselen-Repps & CO.,

3 JUNI, des NAMIDTlAGS te 2 URE, Geen een Is. G(l. tot Gs, Gd, per yard.

lid of' die li I wil worden blijve toch· achter. Ecne oindeloozo verscheidenheid
van Zwarte Dresstoffen, een-

D. O. CILLIE, Sec. A. Bond. voudig en fancy, Is, Gd, tot
is. lId. per yard.

~~:l.\ltia,~~eS£e»lI1.e:l.ll1,~~

MATJDËsiijiTEIN,
GELEGEN IN HETVELDKORNETSCIUP ~ el'&'e~ elden ve!'furcert, zCllIlt !NIl

VoorHiebeeksKasteel,Afdeeling}[alme8~ury, . ~ '.'.',. S.jp1-.. · I b

GRUOT 564 Ml)RGEN 245 ROF.DE!(. .....1

Dit Eigendom is gelegen in het beste gedeelte van het Distrikt I: 50".-.A-
Malmel!bury, en is beroemd als een voorname Zaaiplaats. Verder ook IU LEVEN~
voor rekening van gemolden Boedel :- . ~ .

1 Kan Kar, en het gewone assortiment Huisraad. ASSOOIA ' •
f aas zlttvtllJl! ZUID AFRIKAA.NSOn nnUCrrTI!{G .VOOR ON~.--, -x:.v~8, O!'<GELlJK,EN ZIBXTE YEazmp:RlNG.

VOORUITGANG VAN HET LEVENS DEPARTEMEN1.",-_-- .~
Eiocheo I I.e_

Uitbetaald. FoDdl,

KENNISGEVING,

TENDERS VOOR SCHAPEN,

Op last,
IL v. r. WESTHUYSEN,

Agt'erende Secretaris.
L iclt",ling~raad Kantoor,

f :, St. Georgesstraat.
:2::' ~lei 1~98.

KOSTBARE PLAATS TE KOOP.

DAAR pr geen bevredigende Ten-
der voor het voorzien van

Le,ende Schapen voor de Robben
Eiland Inrichting ontaangen werd
"oor het jaar eindigende, 30 Jun'
I ~',".', werden hierdoor nieuwe Ten-
der. geHaagd, te worden gezonden
aan Jt'IJ ('outroleua en Auditeur
(;I'lltr<131, Kaapstad, tot op den
Middag van VHIJDAG, lO JUXI
lt'h,

TI'D'kraan; zullen verwacht wor-
dell ornr rcnt tJ,OOO schapen gedur-
eude Let par te voorzien, afgele-
verd in het Kaapst adscbc Dok, aan
boord het Robhen Eiland Stoom-
schip. Het Stoomschip heeft plaats
voor t'", schapen,

Tl'ndll'l'\arS moeten den prijs per
~c],a.ai', l!l'middelt! 42 Ibs. dood
f"\\ic'l. t, vcrmelden.

:'t'I'Ii!'iti'lt zal benoodigd worden
tut ':":,ilmg der vermogens van den
'j', !11:"r:lal'. om zijn Kontrakt te
,o]!'!V[]C'I·n.

En wat nog verder zal aangeboden worden.

G. W. KOTZE,
Secretaris Executeur Testamentair.

J. W. fll/oorrees, Jr. & c«. Afs/agers.
Malmesbury, 21 Mei 1898.-------

Rog! Rog! Rog!
IIE;\I{Y DE SMIDT,

()Ildl'f KololJialen Secretaris. DE Ondergeteekenden zullen voor rekening van de Heeren COATON
& Lorw, op de Verkooping te worden gehouden ter plaatse

MATJESFONTEIN, (Malmesbury), op WOl'!SSDAG,DEN 8STEN JUNI,
te koop aanbeiden .

200 D'IUDDEN ROG,
opgemaakt in zakken, schoon, en van goede kwaliteit.

J. 'V. ~Ioorrees Jr. & Co, Afslagers.
Malmeslml'Y, 3(1Mei, 1898.

Kil';' '1 ndl du: Kl'!llnialell ~('L'retfln81
..:.... \1 t'l ! ..·.1 ....

Dorpsbestuur Ca/vi nia

1l11-:1L\IEOE geschiedt kennis-
:..',;\'Jllgdat op l'enl' Yergader-

IIi:..' lall d,'n Afdel'lingsrMtl van
(';1:1 :11111, f!t'h(Jlldl'll op den 7den
)1 i',l, 1-',"', It'lle Belasting \'an een
1" un\ (1 d.) ill het.t,; sterling werd
J,.:!>: "Ic'll (il' alle belastbaal' eigendom
1: '.:', 'I':,' g-renZt'n van !tet bovenge-
1 "l ..d ,:ofj', vvor het jaar l~U""
rn IL,: tIu.eln' verschuldigd ('n be-
Lt..Ji',\:I" I\'(,rdt tt'll kantore vau den
J\:,:,'t::11C"raad up 15tl'n ~ept(_'IUbeI',
) "I...... -I

\, ~,Ult' \\", Secreta ri~,
"\f'l, \·1:11l!'l'aad,Calvinia,

:_:;~\. I, I"';1";,

De Paarlsche Executeurskamer, Beperkt.
Publieke Verkooping van een Kostbare Wijnplaats, Vaatwerk,

en ander Losgoed, te

DRAKENSTEIN,
Afdeeling PAARL.

KLEI~~

INden geilssigneerden Boedel van den heer PI'blTER J. MALHERBl!:,
'VILLU!S Z"U~, op

ZATEllIJAG, <l~ll hleu JUNI aanst,
precies ten 10 ure 's voormiddags.

Zal de Ondergetk'ekende publiek doen verkoopen op de plaats zelve ;-
vastgoed.-Zekere twee stukken gronds, gedeelten van de

beroemde plaats Wildepaarden Jacht, gcllegen als bov~n~ grenzende
aan de Klein Drakenstein Bergen, groot tezamen Tlum 88 Mor-
gen, beplant met ('~-,nWijngaard waarvan een groot ge~eelt.e ~meri"
kaansc!Je Stokken ZIJn, prarhtlge Vruclttboomen, good zaal en tUlllland,
uitmuntende veeweide 'met volop loopend water. De Gebouwen bevatten
net en gerieflijk Woonhuis, Wijnkelder, Stal, Bultenkamer en
Bedienden Vertrekken.

Vaat'W"erk.-c~ zes.legger Stukvaten, ,j. zes-legger lr.:ajaum-
houten Kuipen, Trap en Onderbalies, ~gers, Pijpen. Halfaamen
l Brandt'wijns KeU'I, en het gewone Keld~rgereedschap,

Voorts.--l paar Paarden, lOpen Kar, 1 paar Tuigen
4 Varkens, 1 Cllltimtor, en het gewone Bberderijgereedschap.

Ei:ndeUjk.-l~Leggers Wijn, I lot Akers, I lot Patatas, en
ti Koloniale Brandewijn en 1 Paai-I Bergwijn Maatschappij Bept'rkt
Aandeelen.

Wijn Tentoonstelling.
EE\E WIJIl.T('ntoons~lling,voor

':t (;0\1 y, 'rnl'ments Prijz('n, zal
,,' [',kIl 'él·holllk'n aan de Paarl,
Op \Voensdag, 13 Juli, a_so
I'nV':l worJl'Il y,lOr alle soorten

];(" '!",' /",t'\t', I-IJ Witte Wijl1en,
Z "(011',,1 ill- Yl'OI' Hmn(~ewijn·soorten
fi'Ir.!pt'O'!"·ll

\ ("r I'rJ.]-dlj,t('n ('n ,·olle bijzon.
I!, ,1:"':':1 dot' aanzoek bij A, A,
h·~"" ~ITrL'tartS van dl·n Tuin-
L" i", Ihdd, Departement voor
L'lldl""w, Ka,apst.ad; of bij den
Lt',·, I' I', ,\. do' Vdliers, SecN'taris
"'I:' ! "t Laudb"llw Genoot6chap, J. 1. DE VILLIERS, A. P.SoN, Seer.
l'a:\rl. J. ~, ~rAHA.lS & COo, .AFSLAGERS.

111:'I'ilrJJ\1llgt'Il ~luiten op den
lst€D JuL. Paarl,25 Mei, 1.::lV8.

Piel-ueo Spi. Straten, Publieke Verkooping.
~.A.ApaTA.D. In den Insolventen Boedel van Wijlen deo.

heer L. P. J. BAART»Ui. .

iJ-' E Ondergeteekende zal per Publitsb
1 Veiling verkoepen kl Cerea,MCGIVERN & HENRY

VERTOONEN nu eene groote
verscheidenheid van allerlei

soorten goederen geschikt voor de
Win ter-dracht.

Flanslette Onderkleeding, in
Cream, Bozenkleur en Ge-
streept.

Nacht-jurken, Is, ua tot 9s. na.
Chemises, Is. 4td. tot 48. 6d.
Knickers, J s, 4td. tot 46. 6d.
Kinderen 'Blaap-kleederen, Nacht-
jurken en Knickers, alle grootten.

Nieuwe Mantels, Nieuwe Jackets,
Nieuwe Costuums.WELLINGTON.

HIERMEDE geschiedt kennis-
geving dat op eene Vergader-

ing van den Afdeelingaraad van
Calvinia, gehouden op den 7den
MEI, 1898, oene belasting van een ,
penny (Id.) in 't £ sterling werd
geheven op alle onroerend eigendom
in dew Afdooling, voor den dienst,
vun het jaar 1898, en dat de ge-
zeg-no Belasting vervalt en betaal--
baar wordt op Isten September,
18V8.

HENRY CARSON,
Eenig Trastee.

Ceres •.23 Ml'i 189.~

Hefflnq eenen Weg Belasting. '

Wij venaardigen SDijdersge-
maakte Costuums kgen 50s., 57s.
sa, 63s.848. Wij waarborgen eene
perfecte passing.','

JII4.li)kt!Cbc
Premie

Iukomsten.

Huis Draperten.
Lakenlinnen, gekeperd en ongeke-

perd,54 tot 100 duim, van 10~d.
tot 2s. 6d. per yd. Aft!~"(.lings~:j Kantoor, .

Klaarzemaekte Lakens voor Enkele, Cu lviuia, _3sten !IiC!, 1898.
eh Dubbele Bedden, alle prijzen. : -- - - -- _.-

Witte Turksche Handdoeken, 4~d. t\.ENXISGI<~\'ING.
tot Ss. 6d. stuk.

Ons waarde in Elannellen cn ' I-I IER BIJ geschiedt kl,mn,is-
Kombaarsen kan niet overtroffen geving dat de Ondergetee-
worden. kende het schieten of vervolgen T8D
Arctic en Dons Quilts, van af 128. eenig soort wild, hetzij met of

Gd, tot 95s. zonder honden ten strengste Tor-
Dames Blouses, 2s. tot 25s. biedt, en dus hoegenaamd niet zal

toelaten. Diegenen die gevonden
Zwarte en Gele Cashmere Kousen- WOl-den overschrijding doende op

waar, 10td, Is., 1s. 3d., ls. Gd, gemelde plaatQtln, namelijk:-
Is. lld., 2s. Gd. Langerug, Hol vallei, Adamboera-

Zwarte en Gele Kid Handschoenen, kraal, Osdam, enz., zullen ten
Is. 9d., 18. l1d., 28, lld" strengste vervolgd worden zonder
3s. 11d., 48. lId., 5s. 9d. uitzondering of aanzien deo persooDBa

vo'gens wet. .

!\ _S. LOUW, Secretaris. .

0-.1 PoU- I To:,al
,.an gom IUeU

• lCraobt. V .. rn-;surcc Il.~--~-------- --
Me £126,22~

1,61j ~7,760
2.m 1.107,974

£2,Qa1
24.011,
7O,08Sl

·,Nul.
£:1,064

£4.3cl4
21,99é1
36,113 2~.180

_______ ,_._-!.-_--'L--_

ALGEMEENE SAMENVATTING.
lf__ Leftoobeallbcld fuh",;.J a, l~JT £266.42& \ lIc..tmg ,I""r,ijk,..,I," Inkom.ten
.......t-. Pre!lllentlnarup .•• 8,388 JI(,lr.~ K,sct.e" kt""ld ...
.... 'fcdieud in 1S9T .. , ,.. 3,392 IIcolrng I'..nd...,n Ib~7 •••

; \' ermtX:r kring a.un FoDdscn L8~7

JACQUiS DVSSEAU & CO.,
6, Kerkstraat, Kaapstad.

SPECIALE KSNMERKEN.
.&Ile pmfijteo bebOOTflI an~ <1; !A,l-:a, Lo' ",,-,'li ..-eD ':1" w I:",kon.l, en ODOpe!lObbur ftD ar

~

CreQd .. datum .. l",n.':.:.<I.'.t:.1..... --I~,IC V.' nr !I)-;d..! '\{.OOC:.:l.~C:--)I l~n\tC1l~cw'.>ne billijke ..-lea-
.K.tDder r.)!:Ji,-iCn .. .Kli,.· !lit,.. i : ..;'·t'~J":. 1.1 l.t.· ~U • )1I,!t !uk ikZii{!I':1<1 VCft'ICbL oP. de meNt popa-

!.ar. ell!nr~),d r1llk('~"/~' ': I),:" -,:,: ".H·.':_.' \. [,:",;;~.lt' L\.!n.lIl'1U-lJtJné:dull'olisi.ldepJ-
en beAte protoc Il' Oilit a.."L'o.:~J.. h'lI,

JIleu .. PLw 'VBlI Ge!le.lla Leyeu A38urautle. bl't:U'OOM hij OTcrl:pcn,....,..borgende bet
rt'(JIOU&ie ... a~nlil! !>Cr~rn;: ; 'ne "I..' ';.' 11\ :",: , I.:,~ ..'~I .:,." h··f SI. k~'II',1..:r i·r.~:l.k.t.....'lAlin" op dell oa.ier-
lom "an 60, 6.}1 of jO J U\.. -":'1
Centrale Kant::r.n e~ f>,gantschappen overal door gansch Zuid Afrika.

HoofLl~Kantodl': L!1gn ~t. Gll~)rge'sStraa~ Kaapstad.
.Aau.:o('l.·H f,'''' J:J"U!K' /I~I p._:1.L')f.·,.',llf!;d raH rJllr.or/e')I'fIfIJ::1OrJigdc J)~ ....

OnsliDteJ is lel een bezoek ,aard. GERT. L. EHLERS,

M cGlVER N & HEN RY, ,:Ti::."t~pif~~:ketbe,g,
HOEK VAN PARLEMENT.

Plein en Spin Straten, i Heeren Parlements-Ieden worden
KAAPSTA!).I beleefd uitgenoodigd tot een bezoek

Kt1N1\TISGEVINTG. aan derJ l' Hollandsche Boekhandel
BELOONING 1!BELOONING ! VAS

'(f EN verzoekt dBt alle eischen
IIJ wgen het Deparv-mellt yo?lr
Publieke Werken niet later dali den
15den Juni ter vereffen ing zilllen
worden ingezonden. VIBR

C. W. T. DCI\lINY, ONGEHUWDE ONDERWUZERS'
pro lIoofd Int'p\ kteur _

Publieke Werken Kantoor, BENOODIGD
Caler10n Plein, Kaapstad, Voor Buitenscholen in het

17 Mei, 1898, Distrikt Potchefstroom.
-J--: 1-1-(-E \ I ~U' )-"r r~\f - ISALARIS,~ ~komsLen .lsr

-'-- k: school (met mmder dan 1.:15

VERKRIJGBAAR ,bij de. onder-I per maand). ,
getc(·hnnen, eenige dnw'nd,·n Bewijzen van lidmaatschap eenel'

jo~.ge Elk~~bo':)[~lCn, tRW·n billijken Prot.estantsche Kerk, en good zede.
pTlJs, he~~IJ th1ll:>,a.fgehaald of ge- I lijk gedrag, alsmede getuigschriften
leverd bIJ de Statte. van bekwaamheid te worden inge-

Alsook :>0,('00 goed gchrande zond"n v()ór den] [men Juni van dit
Bakflteenen. jaar.

GEBROEDERS RETIEF, Diensttijd te beginnen 4 Juli.
NDOl'der Paarl. Minstens een certifikaat van het

------- lIlde, klasse onderwijzers Z.A.R,.
YAK D. SPOY, 1,_IILtAB a Co., ~.V.s of K.K. examen, wordt Ter·

VenduAfsltllM,rs en ''-llteu.. elEcht. GOen aanvullings-examen
."'tt~ ~" vcreiscllt.

Pcr B.8.Tintagel C8.sUe!Per B.8. Tintagel Castle!
; ..... ;.' .".

DIREKT van de Fahrikanten ontmngl'P, 30 Kiswn Winter Kk-eder-
waren, zooals :-Mans cn Kinderen Klaargemaakte Kleederen,

Mam en Kinderen.: 'Vaterproof Jassen, Melton Cloths, Linoleums,
Mans, Juffrouws "0 Kindcren Sk:ve)s cn Schoenen, Hemden, Boordjes,
Dassen. Hoeden, Zokken, Frokken, Onderbroeken, enz. '

Ook een goed" sorte<,ring Snijders Stoffen, meteen voornaam Snijder,
om alle klanten satisfactie te geven. , .

Drestoffen, Flanellen, Flaneletten in soorten; Chitzan, Borduursel,
enz.; Vrouwen en Kinder Kousen, en nel meer andere Artikelen die in de
lijn van Kleaderen kunnen gebruikt worden.

Daar deze Goederen direkt van de Fabrikanten naar den onderga-
toeken.oe zIjn gezonden, heeft hij niet meer noodig om het Publiek en
zijne Begunstigers de groote onk08ten. van den Kaapschen Koopman
te laten betalen. . Een be~k zal aangenaam zijn en zeke11lvoldoening
geven.

Scb. ll1e.d.er,
J)IRECT.E INVOr:UDEBS,

Hoek van Gymnasium en Main Straten,
PAARL,

Tel Ad. Mal~""bury en Paarl,
"~~ITY."

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

Potchefstroom, April 22, 1898,
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. : VlQUCOOPING YOela zich ,.ooodaakt aUn zete~ 811' Gordon .!.ela ,ialerell de tweede
, , "in 't mlnilterie op ta otrereb, o_d.' luiDg "an de&e bill 1'OOr, .n tracbtte het

:; . .: DP888, 1l00R •• ~O"U'ILlOIlU. werk i de ~ hall ~ o\"nrtnipn dat de bill ",chtvaar.
f Jut-Te OaIcdoa,pap ...... ' _ .... ~ hU Diel kon amen en Il te m • dl, il .n de Il&ud"lijk" pertij leer I>..·"(>or.

.... Yrtjlitaa&. po&,ing om d. landel~ke beYO~iDg aan deelt. ZtJn eon., Kapt. Brab .. ,.t. wa~
J. W. llOOBOBS Ja. A: 00., AnLAO.U. een tijclgetl8t op !.eofIerdn.. ~hUlr oDvoorzicbtlger ell liet de kat
I JDAI';"'Tt lIaI.jE8foIltebl~iDc 1Iu-bu1, Het bealillend. oosenblik ~ert, .ve~ mooi uit den aalr. Dr. T .. W ;l~r maak:~

del~=-~~~""''1, ala d4. aautaand.eleW.. In oDze yOri(p een tiioke IW>lpraak en liet uitkomt'll ddt
___ ba.. _ Jorpal.. 1llt.. ,.. hebben wij a Id..... ,.waar\- lir Gonion aan hem erkend had, dat I'ij

J." -....&AlS A: 00. U'8L&O.U. acbuwd, geen. 6Dale: beallMiDc omt~ eeDIi .mweDUlling iu de v..ruouuing der
4 lUll-Tt J[1e!a ~ PMrl,""'" hw ..... lamdidaten "oor de aaostaandil ~ell TIUl d. bill yerwachtte. De !{)e·

...w.k_la.-....... . -- spraak 'Rn dr. T. Water W1III Tol feike til

~.~. BOJ'KnB" z001l, APlLAOa&8. elektie te makeD, daar d •. 1IitAlal 1'&11 Terdl.nt seer de "Ddacht. De h"~r
T IUll-r!l tie TaiMIl, ~ 1IOII.IIMr.... due ..... een belaDgrVk liCht op de TberoD, 1'OOnit!.er 'Ra den Afrikaan<ier

~ _1Iou1lpllMl. toeetanclen bil werpen. H.t bn dn Bo1ld, en lid ·....n de redi8tribQli~,c('rn.
J'ÁUU YD BTK.A: 00.. AnLAOBBl. dat leden, di. ~r ,.twijfeld h.bbeo, miMi. l!.eld. in een bekwame en warIlle
Uui-Aaa de PMrf, utnI1't&te ..,.,_, I.D due kriaia een beIli.te bo1lcllng aan· NCieToor d. 1'OOrioopige vraae. dOnT de

J. I. TJmlLON, .A.J'8L40SlL ne-mA" .n toon.n, dAt slJ het' ".rtro1lW. UDD&IDe van Wl'lk amendement de I,iil
4Jalli-TeWCII'OeIMr,purdA."'*-' - __ -", aal yeronplukkell. Dil heer Yan ZUI
. OLB. D.VILLI.as ~ 00.. AP8L4GaL 'RIl hun "oUt ni.t on~r -tn,.il Yioe-Tooraitter 'Rn den Bond, nr(l()r:
• JaDl-AaIl de purl, _"'..uopIq, dill udermaal naar h.t parl.'Dt kun· deelde de bUl ook, en toonde aan hoe

jawdlenWareD, wlDk b.-...L . rd di d blll'- I'Jam-Te J(lapIDu~ ~ .. _... Dell gezonden wo en. eenaU g' .. oPiNUI d, D~ h eee A .
1 JIlDi-T.J[lapaotlllatie, .,,"*-tl. Maar neeD, wIJ weDlChen OUI bel'Pl!P 8. dn PI .. ia waa nooll een en t ho usias.

niet alleen op d. lap b,,1iI 'RIl eipa· tiaoh. 1'OOrtRander 'Mn redi~tri),utie ..n
WH I dat h t achtte dm t~d zeer Ilecht ""koun T()I,r

belau« te gronden. t· .. ge OOveD, .' d. behandeling dezer co~itu:i,'ee~;e
edele Ild dat onlaap op een. verpd.riIW kw.u.. .
"rklaarde: "lie ... r 1llt h.t parlem.n,- dU De diecDllie werd wllrm voórlgf' ... r,
mijn letel behouden door mlJll "olk te doch h.t debat II DOglan~ ni"t ten eind,'
".nadeD", door dU' woord een.n d. motie nn wantrouwen cal tUlll!che~
diepe lnaar in 't hart -van .Ik.n WaND I.D ko.men.
Afrikaander doet trUlell, omdat dat ,."oel
daar weerlrlaDk Tindt.

GIJ, di. waarde hecht aaD de tradlt.iêll
'RIl een parlementaire reaeerbla', wij Tra-

,en u: kunt rIJ uw. stem &ePD de motje:
"de regeerillg heeft m~t het .,.rtr01lWft
Tan dit hula", uitbren,.nP WIJ It.ell.n
dese vraag vooral aID ID,Inu.:t zooala de
heeren INNas, SOLOII01(, BaAaD, WIS·
NBB, HAY' en IUld.... D, wier oprechtheid
en mannenmoed I.D 't Yerleden, Tooral
Wen 1\1 ID d. TOrige 1IMIi. teren de
repering stemdlUl (de heer WIll·
na wae ziek .n afwlh!.f) w.r·
den bewonderd en nor gewaar-
deerd worden. Zij gaan tAxlh.. ker Toor
deze motie, vOlgeDi h1Uln. OY81'tnliring,
Itemmen? ZOO nl.t, dan zulien ZIJ, tu 't
ooS nn alle weldenkenden, In (lOOte
mate die achtillg en respekt verUeHn,
die zij tot hier toe hebben w8lged~n.

En gij, die de llUldelijke belt.ngen ver·
tegenwoordigt, 11llt gij thans ontrouw zijD
aan dele hooge belangen? zal het diep
gevoel Tan patriotilDle en volklbellUlg, u
met nauw aaneen elui!.en, om het drei·
gend gevaar af te wenden? "Eelldracht
maakt macht, verdeeldheid il onmacht".
Het oog van het geheeie land la op u; wee
hem die oBtrouW bevonden wordt.

De regeer ing heeft het vertrou wen,DOch
van de vrienden vall een constitutioneel"
regeering, DOch -van de vcienden der
landelijke bevolking, nOch van de vrien·
den van de natuurlijke, gel.idelij". iniet'-
nationale ontwikkelins VaD Zuid.Afrika.
Wie beeft niet d.n moed Olll Jijne over·
tuigin(l fraIIk en VrIJ uit !.e Ipreken door
voor de motie TIll d.n heer BeHuINsa
te IteBU.eIl: "de rereeriDI beeft Diet het
vertrouwen VIUldit huie"? Van hen die
dezen moed miMen _look •• wor·
den: Gew·:>geD,maar tf licqt beloonden!

. j

TENDERS, TENOERS TENDERS, rEN ieJer persoon ditt beesten
fJ naar de Baai ,vil zenden voor

Tenders voor het Kontrakt gezondheid, kan ze naar den Onder·van gt'teekende sturen tl'gen oon
voor het Repareeren shilling per maand per stuk, voor
Afdeelingswegen. ~razen, en cigt'naal"s wachters.

lndiun noodig zullen de kralen ver-
schaft worden. Een certifikaat van
gewndheid zal nauwKeurig op
gezien worden. .

A. G. II. LOUnSEH,
Wiltc),lip,

l'O. Vret1é'n11Ilrr" DalJallha Baai.

TENDERS worden hierdoor van
personen gt'vraagd die ge-

willig zijn Lle Afueeliugswrgen bin·
pen ue Afueeling van Stellenbosch
te repareeren, i'n in goedpo staat
Vhn reparatie en conditie te houden.
De wegeq zijn-De Eerste llivier
We~. de Klapmuts Weg', de Koe~
berg Weg, de Saxenuurg Weg, de
Jonkershoek Weg, dj Moddergat
W cg of do wrg van af de V ictoria-
brug in SteHenoosoh naar de hoofd~ 'l'ENDERS. wor,lcll gevrsagd
IVrg nabij Somerset W t'st, de Bot- voor d" huur van .ccn Cottage
tellarij Wejl, de Banhoek Weg, of gelegen langs den spoorweg nabij
de nieuwe Holshoogte Weg, volgens de Kalkbaai zijde vau Nisch Hoek
hunne geproklameerde lengten. Strand, bevattende drid Kamers en

net Kontrakt za.l Qver het tijd- twee Keukens, allen o8der één dak.
perk van ~ jaren moeten strekken, De Cottage moet nidt'als Woon-
bt'ginnt'nde van af 2 Juli a,s. buiS worden ~ebruikt. ,

Do gasla\gda Tender~r tal in Verdere bljzonderh~en kunnen
kontrakt moett'n tre1en met den worden verkrt'gen ten kant)re van
naad, bijzonderheden waarvan ver- den Hoofd Ingt'nicur.
kregen kunnen worden ten kantore Tender.i zullen word~ ontvangen
'Ian den Secretaris, en hij zal. ook ten kantore van den COntroleur en
horgen moeten voorzien. goedge- Auditeur·Generaal, ~p8tad, tot
keurd door den Raad, voor de be- op den middag van Woenadag, 15
hoornjkevolbroengingder Kontrakts Juni, 18!>8.
termt'n. De hoogste of ecnig ander Ten-

Do laagste of eellige Tendor oer uiet noodzakelijk~ te worden
wordt nitlt noodzablijke panga- nangenom.cn.

~,

JNO. BROWN,
Hoofd Ingenieur.

KENI~ISGEVING.

HENUUUIOlJ.

£2rJ,ooo.
•.• £60,000.

DE Kiezers van de Kiesafdoeling Swe)]ellnarn wor len hiorrncdo uit-
gcnoodig,l tot het bijwonen eeuer v~rgad"l'ing die alhier gehoud.un

zal word~n, op Zat.m1all, den llden JUD! e.k., ten twe? u.re des uamid-
dags, ten einde Kandidaten voor de aanstaa.nde ver~leZ\Dg van
Tan de Wetgevende Vergadering voor deze Kwsafdeehng voor te stellen.

W. WESSELS,
Voorzitt.er der Publieke V~r.adering.

40 Eerste-klas Ruin Paardon en
Merries.

6 Ecrste·kllJB Ruin E,els.

Op DINSDAG, 7 DEZER,

ZAL de Ondergeteekendo publiek
doen verkoopen te KLA.PK(JT8

STATION gemeld gtotal Paarden en
Ezels waarond&l' verschillende
Paarden vuil> hanp en hooger zijn.
Zij zijn sterk, in ~e Con~itie en
geschikt voor dadehlk gebruik,

P. B. DE VILLE~.
A. lt de Villiers &; Co., !fslama.

Paarl, I Juni, 1898.

DOODBERICHTEN.
'Somerset West Strand

Municipality,
AAN B1oedv('rwantl'u en Yrienden

wordt h ierrnede bekend !lamaakt
dat onze gelieflit' oude moeder.,le weduwe ..Voters' Roll, 1898-99.
.B. J. RACBIOiHb:nIER. gebore II Susanna -- --
Roeloffilla ~[t'tld i"~. op den 2lst~n Mei I . \ . . .'
IIIlcht in dun Heer I~ ontslapen ID den \.101 ICE IS hereby gIven ID terms
hoogen ouderdom van tIB jaar. -l maanden oL' of Section ;32, Act 45 1882. that
en 8 dagen. . a COPy of the V eters Roll for the

Uit naan .der e.·ui:,:e dochter Uit bet ·l~'l8-gg i now ready for
eerste hnwelIJk. t<~ ><ehOOUWOll. year.., s .,

s. JL I{AI'RE~HEnIEI1. IInspection at the Muaicipal Office,
J. s. H.U:Ur:~Hr:I~r:H. and the same will remain open for

geboren MOI)b:~AS. inspection for Il period of Seven
Heiners Hivie~; ;Lfu. !ieorgt'. Days from and after this date;

28 Mei. 1/\98 further that a Court (as provided in
Section ;3:3of tLe said Act), will be

OVERLEDE~ op dvn :!~Mtt'nMei. (Mn held at the Municipal Office, Market
de koort») mijl! d ierbare I'chtgenoote Square, 00 Saturday the 11th day of

ELIZABETH i':RASM us, un] nalatende met 0
twee kleiue wezen om haar omherstelbaar June, 18g8, at 10 o'clock in the
verhes te betreurt'n. forenoon, w ben claims to be inserted

Il..1. DE VILLIEHS. in or objections to the said list will
A.l'.Zoo~. be heard and determined.

40 Extra VelleSlachtossen.
Op DINSDAG, 7 DEZER,

,.-, AL gemeld gt'tal Ossen Publiek
lj worden verkocht' te KLAPMUTS
STATION. Zij zullen zeker present
zijn.

J. P. STEENKAMP.
1. B. de YlLLl&RSa Co., lfslagen.

Paarl, I Juni, 1893.KrooDstad. ov.S. By order,
P. F. HAUPT,

Secretary.
Municipal Office,

Somerset West Strand,
1 June, 1t)~18.

Mdeelingsraad, StellenboschAA.N Bloedverwant.-n en Vrienden
worut hiermt'ue bekend gemaakl.

dat het den Heer bt'haag<l heeft van mijne
zijde weg te uemeu. op Zondag. tien 2211hm
Mei, 1S98, mijn teet1ergeliefue I'Chlgenool
HBNDRIK JACOBGS Locw. in den onder·
dom van H jaren. u.. een gelukkige echt·
"erbintenill Van "Iecht..< Hj lllaanden. Ik
weDach hiermede IIlyIlPU inuig~n <lank
toe te br~ng.m aan al de bloed "er W ,\11 teil
en vrieutlen cl ie III ij ).(~durtmde zij nl'
liekte hunu" huil' en b.·lang8te))in~ heb·
ben betoond, \,(),,j',,1 wtlll"ehen wij til
noemen Ur. J,IUl~'; Smut" t'n D~. ::\f.
D..neel.

I'E N Assi"tonte of Hulponder.
~.J lVijzer voor de :3de Klas Pub-

liekll Dchool te ButIelfontein, dist.
Ladj,;mit h.

Salari" £lj:) per jaar, tenvijl kost
PI! inwoning t.' b",komeu is tegen
£2 Ill~. per maand.

Iemanl die bekwaam is om
M llZlck-le:;,;en te geven kan rekenen

G I H VI op nog omtrent £~O per jaar.ee - out oer Applicaties vergezeld van getuig·
schriften moeten worJt'n ingezon.
der VIJl'!" den 2listen Juni, e.k. bij
den Ondergetcekande.

.ALLE t
n' 1 t G. J. VA~ WIJK,

soor en yl agf)l} lOll, yer· I

vaardigd en goed gedroogd. I . Hecretaris.
Assegaai-hout Spaken, Naven, . Bufll·l"foll!etn,
Vellings, Dis:;elboomen, Pik·band Ladismith. C.C .•
vataels, 'fafel.pooten. Wagen en Kar ;30sten M"'I. 1898.
Wielen, enz., altoos op handen. .---- .-----

TH ESE N & GO., i Commissie Verkoopirlg
Loopstraat, Kaapstad,

Paarl of Knysna.

De l;eJ~oercle \Yelluw,'.

H. C. LOr\\',

Zolder
EX

Planken.

lE UiIgestelJe Commissie Ver·
) koopillg, wegens den regen, zal

nu plaats hebben op

MAANDAG, 6 DEZER,
Eerste A ssis tent I Als wanneer zullen ve.rkocbt worden

':. I alle soorten. Negotie Goederen,

GEVRAAG D, voor de Eersteklas I Steveis, Schoenen, Klaargemaakte
School te Robt'l'tson, be· Klct'deren, JuweliersIVaren Tweed::!

kwaam, :wo zulks noodig is, om uen Deur"n, Vensters. eenige Stukken
algemeen deel in ue werkzaamhede.n Huisraad. enz., enz.
der School to nc men tot aan Matrl- Allee Zonder Re.erve.

culK::~ii! van de Hollandsche taal en A. B. De Villiers & Co., Afslagers.
Bolfa Zingen noodzakelijk. Salaris I Paarl. 1 Ju.ui.1898.
£200 per jaar. ------~------

Kop,jt:n van getuigschriften van
bekwaamheid en karakter zullen
ontvangon worden tot Zatcrdag,
den llden Juni, door

Ds. A.' McG REGOR.
. llon. t:ecrelaris. Varkens! Varkensl Varkensl

nomen.
Tenders rnoeten ingezonden zijn

bij den Secrclari8 0(1 den 21sten
Juni a.8.

Op llU't van Jen Raad,
PAUL D. CLUVER,

Secretaris.

llobertson,
28 Mei, 18g8.

[. EX 1100f.IOnderwijzer wordt ge·
(I vn\:L~d \'0Jr de (:I/II.dlJ. School op
het Dorp Bethel. Z.A.R.

Salaris £~OO en vrije woning.
Applicatiën vt'rgezeld van de

noodige getuigschriften van be·
kwaamheid (muziek onderwijs acne
aanbeveling), goed zedelijk gedrag,
tlnlidmantschapeener Protestantsche
Kerk, zullen wordtJn ingewacht tot
op den 15den Juli.

J. 1'. LIEllE.NBERG.

DIREKTEUREN :
PAUL DE VILLIERS, Procureur,

V OOIlUTTER.

Hl. RRT BOLt'S, F. W. MILLS,

H. J. DEllrER~ H. M. ARDEan,
C. M. BEClO.'RD, E. J. E.up.

Dezulken die hen wenscben aan te 8teUen
gel'even hen te nomineeren ..Is "De
Koloniale \\ e"skam&r en Trust A1aat-
•chappij.
(l:l"De lnwh'ente Tak wordt bestierd

duo!' don &'Cret•.,·is. voor wiens daden de
Maatecbappij verant woordelijk zijn ml.

\'!,a..a.RBORG TAK.
VOd' h~t Lj u:u·:lIIdcc,.eu van de Eerlijk.

l,e;". IlcehlseJ.al'c!lJ.e,,1 ~n Getrouwheid
"," 1\'",oneu di.. VCl'l<nt"'oordelijke POIIi.
lit'8 bekleeden. Lij het l,..tlll~n van <'ene
Jaarlijkscbe Premil'.

A"De P"lissen del' M....techappij wor·
den in ontvangst genonten ,loorde Imperi ..le
Koloniale, 'l:ran_svaaltcl.c eu Oranje Vl~{
staatllche R~eenngen. Municipaliteiten en
Afdcelingsrr.den, li!Lnken, ..ndere Publieke
lnricbtingen en MMtechappijeu.

De Direkteuren komen eiken Uinedr.g Om

10 T.m. bijeen om Zaken &f te handeleD.
O. W. STEYTLBB, 8eQniarie.

GEOCCULEERDE-----'J.RO~N· en Pla.t.nartje Boomen,
U Washington., Kaa.psche- en
Zure Limoenboomen. Beste coo-
fijt vruchtsoorten enz., enz., bij
JACS. VAN DER MERWE,I.zn.,

BlauwvIlllei, Wellington.I).E Oriderget.eekenden zullen
Pnbliek Verkoopen : Uit de

Kraal van de Weduwe VAN AARDE,
OP

MAANDAG, 6 Juni, a.S:,

Koloniale Weeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ.

No. 4, Kepkplein, Kaapstad.
POBTBUB 14Si11,

TelogrlULf en Kabel adres: "fiDELITY."
Telefoon Jo. 180.

West - End Publieke School --_ .._-- -_.--_._-

(De Gewezeue LUTHERSCIlE),

8uifengracht - siraaI. Kaapstad.
all 11 GUR V.K.

[lO Eel·tlle·Klas Groote en Vette
Val·kell.~, geschikt voor den
Slachtel'.

FO!1re, I'an Eyk & CO"
Afs'o~ers. Kapitaal

Reserve Fonds ...

EE~ HOOFDONDERWlJZER
- BENOODIGD:voor bovengenoemde

School. Salaris C2()() per jaar
met Huis Toelage.

Werkzaamheden te aan yaarden
na de September Valui.ntie.

Applikaties, vergezeld van be·
wijzen van bevoegdheid, moeten den
Ondergeteekende niet later dan 20
Juni. 1898 bereiken.

. \ C. F. FAURE-JLTRITZ,

\

" 11011. Sl'cretaris.
. Koloniai" Wee"K>imcr.

No. 4, Kerkplein. Ka"p~tad.
18~hi. 18~'1:(.

Opqericht 31 Maart, 1846.

Paarl. ;\1 Mei. I·,~ll'.
Voor de Admi"illtratie van Boedel. en

Eigendommen, als EX6Cuteuren.Administrr.-
tenr.. V oogd"o. UumtorB, Trustees Tall
lr\8ol,enten .uoodeld en onder Huwelijks-
voorwaarden, InspektOlll. AMignee•• Agent-
en voor Ingezetenen en Niet-Ingezetenen,
Liquidhteurcn VIW Onderlinge Jdar.t.-
8chappijeu en Fil'tIl&l!.

V"or de In',ordering van Verban-
den. Wissels en andere SChulden.
Voor leening van Geld op Eerste

Verbanden van Vastgoed en andere
goedgekeurde fecuritelten, het Be-
leggen van Kapitaal, den KOop en'
VerkOOp van Vastgoed en ander
Eigendom .•

BENOODIGD.

\ Bo~ea~~,~~~~~ep~,C:~~N tegen prijwn billijke !Jij

O. J. T. DREYER,
Noorder Paarl.

Bt'thel,
2-1, ~1\'i, 1808.APPLICATIES

~Cllrl B~I{(CIIT'VOOR de betrekking Tan eerste
Aliliistent(c) aan de Gouverne·

ments School te Eragmusfontein.
wijk drie, district Vrijheid, Z.A.H..
(P.K. lnhlasalje), zulll)n door den
Onder<1ctookende ontvangen wordeno .
tot den 20sten J UDl, a.8.

Applicatie-s moeten vergezeld z.ijo
van getuigschriften, enz., yan be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag, en
Iidmaatachap eener Protestantsche
Kerk.

~alar'i, L ; ~'3per jaar.
Bdlijk,' !" :,h.\.Apn worden ver·

goed.
J. 'lr. I. P. WE~THUYZE~,

Hoofd Onderwijwr,

lN bel ~clillt "Illi,'r beviuut zich bovl'n
d"11 ,·.'rnorlo(lf,h~u tij,I: I'l'lI zwarte

1\:0.· Jlld witle uij,·r. rechter ilcuterpoot
wit~ llrll';t :-1)'li :--:l,q:l}\ mel l'ilip Yau ouder,
rt'cht""uor \\ illkc'lh:tak .an voor. Indi{",
ni.·! gelo"t \'",)1' :!:) Juui. IS:~II. z,.! 7.nlb
up dt'n datlilll lIit Je Sehutkraal albiet'
verkoclJt worJt'1l '8 lllor:;c'u~ O:ll 10 u ur.

G. 1:.\131-:,
l:khlltml'ester.

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

AI le Lekkages
O P Da~en gestopt. en Hnia-front.ll
" netje!! opgemaakt tegen billijke

pnpen iwaarborg gegeven voor reparatien
op platte daken gedaan .•-E. HXUIGt
!~.Konemarkt Squt

,J ULLBN publiek
IJ den op het JlIPol'k'tp14~fD.

TE
Op Zaterdag, 4 Juni!, aansl,

'8 KOBO.58 o. 10.30 rou&,
7 uit de 10 Merries zijn )eer goed-
geteelde dieren (Hackn6Y)B.)

G. J. HAM.)fAN.
WorctlBter, 31 M.i, 1898.

J. J. THERON, Afslager.

Ondnijleres Gelraagd
V OOReen" Farm Schodl" omt.rent

een uur rijden s va_ het dorp
Caledon. Iemand die het Hollandach
verst&at ea het <,nderwijl6rB ex-
amen heeft afgelegd zul ~ voorkeur
hebben. :Applican ten gelieven te
melden of .ij met Juli kwartaal het
werk beginnen kunnen. Salaris
£50 per jaar ou alles vrij. Doo
dadf'Jijk aanzoek, niet later dan 18
Juni bij t

J. G. J. KRIGE, V.D.M.
Caledon, 31 Mei, 1i98.

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

laapscbe Conernemeotst Spool'legen

Knapstad,
26 Mei, 1898.

Bij J. H. DE BUSSY.,te Pretoria
en Amsterdam it! verscheven :

AFRIlARERS ER XËDKRLlIDU
nijt.lragen tot l'el"l!prelding -van

kenllil~de

ZUJ:D-A.:r:.R.XK.A.OOoa i ..

O. B. SPRUYT.
UitgegeTen ter l'OOrdeel. yan het "TAAL-
FON us " tot behoud en bevordering van
het Hollandech als VolkBtáal. in de Boeren·
republieken VaD Zuid Mrika, oppricht
Januari,18oo.

PRIJS4a.
Bi,!de voornaamste boekhandelaren in

Zuid.Afrika is dit boek. ~ bekomeo ~ell
bovengemf'lde prijs.

lIlARltTPRlJZEN.
LUPiiTAD.

Appelen ...
BOW
Kool
Bloemkool............ ,.
H'_'"
0. ... '"
Zaarlem_
l!iart;e. ..•
m.
LemOeDen
Aardapvolee
l'UatM ...
"-'eD ...
I'IImpoeneu
K~
l'omalOOl •••
KaIkoeDen

o 1 7
o 1 6
o 0 •o 0 ,
o , li
o 111 11
o 1 8
o 0 8
o 1 8
o II 6
o 7 •
o I 0
o li 8
o " 7~t ~
o ;, 8
o li 0o , ,

1 Juwl ....
• L 11.
o 3 Il
o 0 0
OOIt
OOito 8 •
0'1 Io • I
o 5 •
o • II
o 0 0
o 8 0
o lf 0
011 0
o ••o , •
o 0 lot
o • li
o 8 •
o • 0

o II 1
o 4 Il
o 0 •
OOit
o 0 ~lot.
o 0 0

~
PatatM ...
p.,~
Kool ...
Bbmlkoolr- ...
KWeeJlCfeII

o 'tt •o , 8
o 0 &
o 0 I
o 0 li
o 1 •
o "I 8-JOHANNESBURG.--1 Jaw. (Per te1earuf.)

De "(lIg.llIiewarea de prjjsen der week:
.£ I. d.

6 0 18 6
6 0 15 0
o 3 0 0
3 0:2 9
o 0 16 0
o 0 li 7
6 0 li I
o 2 6 6
7 0 I 6
o II 0 0
o 0' 6
o 0 18 0
o 0 16 3
o I 10 0
6 011 0
o 1. 6
6 0 8 6
o 0 li II
• 0 010
• - 1 ••

lJ.nt... ... 0 17'
Gant (gr.) per 100 belbO 7
Bean. 1 16
Stroo, per !Ol Ibs. ... 0 1
Kaf per baal 0 10
Eendeu .,. 0 3
Eieren p. do_U u •.. 0 2
V9Qrper 100 bells... 1 10
Hoelllien... ... 0 I,
Brandhout p. Yr. ••• 1 ,
,o_n ... ... 0 •
J[afferk. P. sak 203 Ibs 0 1~
Uio P. uk... ... 0 J3
Aardappelen p.Dk... 0 II
Zout p. aak ... 9 7
ZaadhaTer(Ord.)p.uk 1 li
ga',"-... 0 ~
Tabak p. rol 0 1
Tabak ..., p: lb.... 0 0
MUM po 1001IMl... 0 q

DONDERDAG, 2 JUNI, 1898.

Het m1n18ter1e.
Sir Gordon heeft geweigerd de motie

YID wantrouwen voorrang te ge"'en, "ol-
gene ..'gtlmeeu parlementair pbruik. )len
beweert tballl o~nlijk, dat k.loDel
Sohermbrucker helen door dl'l regeering
gebruilrt ZIll woden om den tijd nn.ht"t
hui~ op te nemen door sijn Itoenkalen,
mow'. U\l bedoeling der l't!geering IlClljnt
tweeledig te zijn: (a) om de I'Mtij die de
motie heeft in TNteld te teleed!.fen, en
(IJ) om Toor den elgellllJken beu der
regeering, den heer Rhodel!, !.ewachten.
Deze h';!er wordt v.rwacht iDinedag hier
aan te komen. Maar'" de .. plannen
lullen niets helpen. JulIJt ale meQ lwak
i~ dau wordt men brutaal. Dit toont air
Gorden eiken dag. Men zou·nn eenige W0L8SLEY.31 Ahl.-Z."" i. dan de lH'"

reget'lrlng met lelfrespekt Terwacht he'>- daapcbe bidstoode ook ",<.'Cr .oorLII. I' .."
bcn, dat sij allee In hav vermogeIl ,zou aaadrana nn den eerw. h....r Klopper. ':<J'\<"!

JoeD om ,.n motie -van wantrouwt:n ter aan de op:eidina... cbool te W.IIUl;wn 1>.,,,1. n
heslit1SiDg te brengen. Sir Gorien !fer. wij hier o,k ,,:1<0" avond biduur. ell I. ,." ...!
kiest zoo llLl1fmogelijlr op de k_ns t. aek. nie~ lOoder "geil. ~ia&r ..at lO' ",r

hl" I' h t k d ... yvwODderde wa. da' gt"en eeu fiUl ci·: i rLoWl-
IJv"". a 18 C 00 oor lijn eigen Item, kanten of leden van d~1)kcrk......d un T,;! ,a,iI d

"" 1Jl'1 con m'ltie van wanlroll .. en bo'ven K.ruia.all..ioollhu",,~ .r.""t.'II""¥ L .• t c' ......
zju boor.!. Geen won1 ..r d8lt hij lfistllren bvbben in aldlon Cl'!. II 'u ,!. "''1,,'':' hl.r
uitg ..lachen 'Werd, toen hij vlln ziellZelven me.t alle" .ao 1>",,"< ;., I~n '.111 ,all I.' ".eh
!.'etuigde, als de inst&ndhout1.cr van 'Ver.. seker tot b~m"",lt.'(,,·:; ~c·n ... i l' n ;I.' ,. r. ca,
anlwooroelijk b38tnnr aan de Ka;,p: !)" beer. Je predila.,\en ol ",·n ..ud<rI,,": 0'''''' '"m,n
Theroll elaeg den r~hten tO-ill aan IIoen .... om te .ien b,.e (Of h~11.lef .. "I .;,.: '"
bij d<!npremier de 1t!8las over ziJn good. b.urtocb o..kom,,~ol ""n:t.·,ot :~I.\frrk""n~""

d f.miliee wonen die de bulp Hl ll,ujJ[j@: ,,:.' .• ·.·n
koope reipmenten, die beré'kt'1I1r.ijo de ~rtike Doodig beb!:"'n Wani" ",h",n
kinderachtIgen te doen Tret<II&U.Dereeee- .bier niet ea..,1 eeu godlMi,en.l-oodfr",;,cf 7""'"
ring behoorde med. te werken om het op and.re plaatIlO ; .Iechto ."n ondt'· . "'.
andere werk voor heden af te stell.n om en die trof men n~ laAt.'.... n.dJ' III .1- .. -

tot de motie van wutrouwell te komen .... eg ~oedeNn.loodtI Of' .,-1" ,b", }..,- ;,.,
Dit zou mell Tan haar verwacht hebben Treurig ... iet .. aar? Wat mo;eu..- ,.. w"" c·
onder gewone ometandighfdell. MJMcbi"ll ,",u l'1UI de loekotmt? Ouo hrkJe .; .C., l. ".

Go
yoltooiing dageJijka 1Dt"el" en ID(,er t.: 1."'·I;J(>f:~,

komt IIir rdou Dog er toe om de n', te- wu.rnaar .. jj uer verla"fend u,t"er .• ":' .;.
lOOlb.id nn lijn obstructie' ia te &ieo, en hebbeD ta.t ftD AOOëe. 'Waarocbnn11 ~ ",,"-' do

om sUD ~d .. met wat meer be- UIIIiaCId Diet m>ept ~p Q,," ·~bQ. •
leetcIW4 te ~ ,.UI -au.

DE ZUIJ>oAFRlKAAN
V_I • .-T

QRB LA.D.

De Paarl tepn cr Oordons bill
De poUU.ke nrpdering die DiuNdag.

TOOrmlddlic aan de ]laILrl w ..rd iehoudel1.
heeft pcb, m.t Ileebt.s tw !II Itemmen in
d. minderh.id, beel iet tegen de zooge-
naam.de redletrlbutiebill lier TI!g!'eriUI!
yerklaard. Eén der heeren die in de
minderheid et.mde, wild« dil zaait latpn
ill de halldell der plu.at""lijk .. v e rtt'g"",
woordigera, lODder e-n jll'vot'leu uit d~
Iprek.n. De correapond~nti.. met ~ir
Pieter Fa1lre, .ell der Paarlsche parle
melltalJoe Tertegenwoordigerl'. die "'t'N
"oorplesen, bracbt de positie van 8ir
Pi.ter In het kabinet _r duidelijk uit.
HIJ .... t aleh naar de omstandigbeden te
IChtkkeD, .11 neemt zoo min mogelijK
notIti. van sIJoe conltituentel1. H~I ie
eIIl bemoedigend teeken, dot de P1Iarlieten
mch 100 rondbortltig oVt"rdeae zaak beb·
ben ultpaproken. Wat het geraai! in de
lUl betreft kuIlDen wij IINlbts .~!'e.
zo.der de blaam op iemand tA leggen . ..ut
het TOOral de Paarl ~eoazin8 tot etr
fltrekt.

GEWOGEN, MAAR TE LICHT BE·
VONDEN.

Andermaal ia d. 'ri.l'IOhaar glIlpaDDen.
De achaal alaat langllUlll heeD en ~
over de fijn. p1ln' 'RIl de naald; in het
Gene bakje zal gelegd worden: het Ter-
tronwen, waarop de tereDwoordlJe repe-
ring aanepraak maakt, I.D het andere~et
wantro1lWell dat BiJ illboeaemt. Wie
twijfelt er Dor aID, dat de niW. sal zijn:
geWOPD, ,.wogen, maar te Heht bevoD-
den? .

De heer ScHUIna gaf Dinsdagmid.
dai kepnla van het "olgellde Tooret.el:" D.
repering heeft niet het "ertrouwen van
dit huil". Met een .nkel woord wUien
wij op de wijle, waarop elr G08DON
SPRWG deze motie ontTing. In o"ereen·
stemming met de autokratieche en oncon·
lltitutioneele houding, die hij heeft aanae·
nomen, weigerde hij deze motie bij de eer-
ste gelegeDheid voor het hula te doen
komen. Dit ill autoltratiach en oncon.ti·
tutionee1; w..nt het is een onbe8ChreTen
wet van elk land, ~arin men parlemen-
taire regeering tot geen killchtspel heeft
gemaakt, dat een motie van wantrouwen
bij de eertlte gelegenheid door de reg_
ring 1'001 't huis zal worden gebracht. Van
elr GÓRDON. in zijn zinkend ministriêel
boot jf'. kon men dit echter wel vermoo-
den.

Waarom boezemt de regeering wantrou·
wen iD? Maar zou het niet vertltandiger
weten om te TrageIl: wat heelt de regee·
ring -van IIir GORDON SPRIGG wel go.
daan om 't vertrouwen van het huil te
winn.D? Beeft ZIJ het vertrouwen Vltn
het lIUld verdiend, omdat zij op de kll!llen8
wordt gehoudell 100r de beeliseellde stem
Tan den SPBAKBB en hun eigene l!.em·
men? Heeft lij zich het vertrouwen van
het land waardlg betoond iD de ecbande·
leule wijze, wurop het L:mgberg op·
ltandje werd wan beltierd?-een oplrtandje,
dat het lIUld .met Ter YID eeD half mU·
lIoen pond eterlillg heeft gekoet, waaMoor
d. Koloniale kriJgsmacht in minachtilll
werd gebracht, m het reapelrt da, de natu·
rellen Toorde bleDken hadden groot.endeele
II '_'honden. Mukt sij met recht aID·
spraak op hei Tlnro1l w.n 'Rn Aet land.
omdat SIJ betrokken la gew .. in d. be·
rucht. runderpeet.kontralrten, di. lItin.
ken ID d~ neuagaten van eiken
Triend Tan l1e eerUJke admini.trati. van
'I lande g.ld? Of volgt .Ij 101118 een poli.
tiek !.egeno., de oabnrige IJtaten, die de
vreedzame ontwikkeling en d~ "rlend·
echappeltJke lllUDenw.r:kinl der .,.rechtl.
I.nde ltaten van Zuid-Afrika bevordert?
Beeft iiir JAIIBS SIVBWRIGHT Diet nOl
eenige weken pleden te Oudtahoorn p.
&egd, dat lijn politiek la de "kale muren"
weg te ruimen?

Neen, wIJ will.n de regeerin'lMIl 011'
recht· &lUl doen. Er .il toch w. soede uit
dat boeltje terecht gekomen, wij bedeel.n
het iDboeken der BechuauaL Maar op-
merkelijk Idaartoe werd beelotlD terwiJl alr
GoRDOlI SPRIaq In LoDd.1l wae en sich
een autokraai waande, door een \)Ut.aer.
echip .n een kabel !.e belool'lD, m.ur uit
dell aak 'RIl de Kolollial. belutiDfbetelera.
Mnr men kan een Toordeer oOk te dll1l1'
betalen, waall d. wijnboeren aullen alt-
mden ale hllD een aocijDi wordt opgee
leed, en de algemeen. belaatlDBbetaler,
wanneer hij gevraagd wordt toe !.eataan
dat meer gold geleend zal worden en de
renten met belaet1Dgen uit lijn all: op !.e
breagen.

Waarom heeft de regeeriI1Q' niet de
milllUl aaIlIIprsak op het vertrouwen VIUl
het .land? In de eera!.e plaats, en deze
reden ia afdoe'lld, omdat zij onconetitu·
tioneel is. Eelle regeeriog die op de
k1llllDi wordt geho1ldell met hare eigene
8temmen en de beelis .. nde Item 'RIl d.n
SpaAKBR, i. oncoDiUtuUoneel, heeft het
vertrouwen van het parlement niet, .n
hoe eerder aan dezen immoreeien toeetand
'RIl aken eeu einde gemaalrt wordt, hoe
beter.

Maar DOSTerde~. Sir GoRDON SPl\1GG,
dIe naar Engeland (ing ale des SPBA·
It.as premi'3r, heeft daar gehand.ld all
eeD autokraat en Diet als de verantwoor·
delijke premier van een parlementaire
regeering. BQTendien heeft hij .de oYer·
groote meerderheid der beTolking van
deze Kolonie beleedigd door slJne ver·
keerde vooratellingen - "oortl!.ellingeD
WIlllrl'1Ul hij ten JDiDite behoort geweten
te hebben. dat IV een alag in 't aangezicht
dier beTolldng zouden lijll.

Ook II je repering van lir GoRDON
SPRIGG alzoo am.eupeteld, dat zij in de
nab1lrile rep1lbliekell niet de minste
sympathie ef umenwerking erlangt.
Men leze maar de aleuwlbladen vandaar .
WU behoeven Ileeht. !.e herillnenln allO

sir GoRDON'fI toespt"llken in de vori~I'
_il', zijn optrede u in Engeland, Je
~nte toespraken -vau sir JAMES~ om
niet &ens te spreken van de elektie
speechel van deo onbestendig8ll ht'er
TOM GRAHAM.

Maar waarom zullen wij de:&e Iwart.e
lijlt nog langer maken? Sir GORDON
SPRIGG'8 ministerie is gedetermine<'nl,
niet alleen om de ooDititutie te verkl ach·
!.en, om d. republieken !.egen OOI op tu
maken, maar ook om de landelijke partij
in de Kolonie TOOrgoed te verkracbt.en.
Waartot! and.ra de beruchtAI redistributie·
bill, die door de lengte eD breedt.e qn

be~ laDd op peOUeke ~ lIJ

GEMENGD NIli.UWS.
GBOCCULEZBJ)!:D&rije·ou limoeo-hoolDen'"

koop bH den beer Jaol. Y&D der Mern. J .n.
Dlauwyallei. WeUingwD.-Zie advt.

DE ~IKZElIl!-LIAiIT door de &me",.,l WflIt
Strand municipalileit "Pietrokken. Iigl aldaar
ten mnllicipale klUltoret~r innge.

OF. ArO£~LIliGilIIA.AD 0 St.elleoboochytaa~
teudbr. vour bOl' rupareer en in on!. boud,,"
der a.t.l""tingawepll "OOI" een t.iJJpurk IO"r<r,de
oorer drill achtereenvolgende ju-en.

VII:". DOOn IlCEnEa.-Een lIl&Il I?enaamd
Jerry. ia .lie,!81 bij ,ekeren boor Tule1. 00lI
.lager. vi..1 Haandqmorg.n le VailJand, plot..,.
lin:r dood lIeder. liet lijk werd: naa.r hel d~·
~enbui. verwijderd. .

GZLI.llllTttLLI1I6.- TOIQueen.town· bez""ken
k.lfen bij aTODddo "lSnterlainmeat." In I,.·t
lta<lbuiaook. Zij wordeu dan met blan.ell op
deaeUde aa1lerJ ~tell. De Rtl' ...... dul/ft

k.IaaCi o..er da. "'lilrat.lliug.
VOWE:cI eld..n YVlChiin.llIi. aGvortenlie

ALL.aaLJI5I:I.. qI op 11 d ... r te Swell.ndam eeD ..ergedenng
I worden pboud.u, ta eiade kandidlten if

Teaen,. ~nl ; DOmiDeereaTOOrde UlMtund. Terkieuog Tan
Uit alle deelen 41.. landS oqtvallgen wij IedeIl TOOrde w.tp.,...d ... "rpderiD".

,ednr1a bericht.en dat motll.•• tegen de En EalllTJGI V.AL..&. Een blanke mao, P.
.. 'al SchUllllb paumd, g"-l :MuDdap8lllidda;

redistributiebill ziJn gepueeefd. men lel~ YU de rot_ t.I Zeepui,.n Tloilmet .. jn boof,
de !.elegramm.n .r oyer iq een andere WIreD _ rota, aiola soodBDig ~. dil
kolom. De bill la nog op geen, .nkele ver· hU_ b.' boIpi..u IDOW& WOI'IIH ""'Od.rd.
pdetilll YIUl d. laIlde~~e bevGlklng KOlf'l:AGU.-VIIldur _rijft eeD _mapela·
(IOedgekenrd, hoewel de llDfroea over d. deni o.a. dai koDÏDliaa nr1ur4u r.ldMr op
bill juicheIl. . recbt lOJIIIe wij.. ~ weid, .. aa. d. lpom

aldaar PlaoudeD bil ... ~ .. - (Too'
Arbel4erleD8'8dWOJll'U.pDderwtj .. If_ WIIB:. la dellloYODil wil cr ..,. ooooert

De heer D. O. d. Waal bMft een ibe- cw KOOdI.il!rnoolMl ...erd. V~ _"e dage.
lIUl....&l1r. m.ot1. door h.t laprta. nia -ekr.. _1 ~r oene pooto ..vendn~, ,oboudea ba

.. .,- ti di I~ bn-doo- .... r. K.nlfJ(', r.o.n redoJij". pru- beIaa&ld .. er-
gen, t.n mo. e "e. .~ n, dIJn. M", de boerderij en den baDde! pal bel
indie. op behoorlijke wijle ultgeYOf'l'\1 toU ouk reebt lIink. n., .. ter tohllma 1'001' e<'ni·
die aanleidiDg heeft, ,..e"o tot e..n in· ",a t!id aICbar áJtceY-.! bcuauroordt boel
!.e.-nte diacuule~Oftr d.· Ingewik· Soel, ell ilO ..,u ptorD. ai"n dat boeren u,l
telde arbeldakw .. ti., TOOralln Terbaód &'ldflireplut.en belal ... williw 1l0000~o Iottlell
met het wetHntwerp 1'001' i gedwonr.en hi bu ei;ea ,,~l.
onderwU~ waarvan de regeering iQ de 05GZLUtf(.JlET EU aF.VQLVE1l.-Deb_
troon reie meldinI heeft gemaakt. De Y')UlllbnabuMl, _a.uwoord!f.er va.n teD
heer n. O. de Waal ~DI bij ,de repel'lng K."'JH'ad8cIw linDa iD de. _teltike pro,iDo,e.

:ct
lIIUl._ dat liill _erhandeling sou bad eeue. ....... ODtkOlU1Dtraan deu dood le

.a' po L. St.efilerwtlle laatd.a.n DoIId.ntas· De beer
ell met a.. rtng~e re,.. ..q YollJllhuband ~ _t_ nieod ee"e Te.u

om arbelcleilll'lD Moam.!nqu. ell andere _11.. earioait.iten .r. dieren beaiehtig.D b-j
p~.n 0' de ooetklllt ~ Afrib .. deta lieer 'f.""" la eea ... a d. ltame<;
Ja1JIeD. ne ~h. rereerto, tfttkt wYl' - bo.! oad. ,eweren ea nl ..ol..,,, til"
vele arbeiden op de go1ldyelden nit WlU'e1I ook MDia .. aDd kera. Een urr
dese NMn"O. De heeren Tberoll.D Van .._ - ~ ooele Nyol ..er op ea trok au
d.r WaU verdedleden d. arbeidecommil •• Ieu tnkk_, 1Iie$ " .. _~e dal bat wape.
_. de h P de Waal "'-"edl-l de trelaoieu1nL Het 1ICbO' ~.. af ea trof deo... en eer. T~ '6..e beer YouD,baebud ill liln linkoro.rm. J)e
wijnboenm op bekwam. -w;IJ... De beer ~ droo(~dea.". 1_ Eeo dokt.r
D. J. Marailmeend. dat ge4wQnpn 011· .... .poeclic 4ip het ~ .D Yerpleetd. deo
derwijlolllDClPlUk waa,. TOOl- dat er eena ·pkwet.ete d'. AU UIl bel betereu la.
TeranjeriDc in de .. ndi~oleD met
betrekkiDl tot dell tijd 'Rb 'Rbnti~ ÏI1
gem.u.lrt. Wurom. kunnen. de lendill~-
IICbolen niet ftbntl. h.bbO. gedurende
deu ploegtiJd, oopttUd en perMijd? Had.
den wIJ IChoolrad.n. dan konden q clen
tijd TOOr"ftkanU. 'VOOr'elk dl.trUrt bepa.
leo; maai' nu sou de IIlperiDtendent toch
in dezen k1lnDen handeleIl .~p .ad'ri • .,.11
den afdeeUIlIIJ"Ud in elk diafrlkt. De "er·
andering bn heel ,.m.alWIUJk ~.
worden, en d.n boerenetend sal daardQOr
een IrJ"C)OtgeriefTendlaft wcmleD. De beer
Maraia haalde aan YID blank, meiljee'Tan
12 CD a jur olld die dag~lijki moeten
ploegl.iden en uit eehool mQeteD word.n
gehoudeD, daar de boeren. geen andere
ploegleideN kllDuen krijpn.

Het is te hopenit&t In :dezen de p-
w.DlChte Terandering ~m.aakt .. 1
word.n. .

NOG £EII PI.A4O.-AJa mea de TerkiaJiDg"u
dOlI beer LiODeI DeUN ... 1010,"'80 d8ll d",lgl
_ D"'W ea ~jil!;e plaag Zoid·Afri••.
ue beer DeeL; il ....reuipr en muk\e ....n1Al
konn. met dae peet op een &jiu","reiHD door
midden Afrik4. DeM ouwe peal ia een IOOn
"&Il ..liet!, .. iilg- ol ge_d. Het io""cl ••lt""'id. mensch ~n dlow..... Det dring' ",cL
Juur cr" huid iu bet .~h, on Teroonaakl Hr·
,wcrinl"n. Bet imeot moet dan ui41...IlI-deD
wmlen, betgeen een PiJDlijko opentie ,.ood·
..'\kL Thaoa beerwlii de pet' io ('"nlrul
Afrika, .ur de bMr Dr.Jcl '-'Ct bevonden dal
.. iu ~W .. jaren 100 .. er nid WBA gt'kome. al6
Dein. Bet in_t tut biJ ,voork....r d. bt.",,,.o
Uil. Kl_Ieren .._eD g_no beocbermlilg
_t bet driD¥t er door been. Zood ... de lO'

aectea &ich in bt>l ..I~b. bebbeo .vdn,nKtD.
beaiDD80 alj eieren til lenen. betlJeen '·OITUI·
t.ina ft" bet ..l_b ..eroo:v.akt. De beer
DeeM !loJmt de.. pest de grootale vi"". d,o.
Afrib n)~ ooi, b~..ft I;etrotlen.
Tutlll.lO OlfGEL:I:Il.-DinlUllollliddajl vor J ''tn

trearitr o..... nk p .... t. aan bet Roy.l hotel,
W"~. "'38rbjj de barman. Percy f..d ... r<l
Tucker &jinleven Terloor. Bd blijkt dk' IId,ry
"on AlpIten en een andere mail In dt bar <t'n
~ hadden ovur bet jagen vow ",lJ "P d.
• lakteD. In deo loop Tall bet IleaprekbaalC,' d.
barmao &ija N ..ol... r t.. \t>On!Cb Ua YuO
A.lpben TfOe!{om b"t WApen '·ti zlt·n. fie f.r·
man o..erban.hliJ. htl L"m. Yon !Iph.:, rl<I"'"-
blot .. apeDop d..n barm~n, J,e btw toeII.[' ~a'
bij Tooraitlhtlllmoest &ijndur b"t i.lad,·D • ".

Bij bad DaIlwlSltikad...... nchu"inll ieo/l "t bd
Icbot ling af en trof bem iDbet hoofd ho
,.,.~ wwd ingeroepen manr de t •.,n"rr
beaweek lIJKledigay do ",oDd. Von ."I"ueD.
et!n boer op d. Kul*'bo vlakte. ".N ••.• m....
teen! op .. n beKhuldigiD( nn .cnUb.rcn r1l"C·

lf .... Er wa iMD twlat lo_ben 4e par' "" ""
Voc AJpbeD en d. 0...,100000 w..reu""",e
YriaDclea.
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redis tributte btU.
st- lde gisteren de 'weed.

Il Toor .n trachtte h«
,f n dat de bil' n-ehtnar-
I~ j ke partIJ leer bevoor-
I "" KIH)! Brnbant~ wa,
l I tig r eu het de lt.-

7. I~ LJI T.. 'V"t"r maakte
-I" ....k en liet uitkomen da,
..I I hetn erkend had. dat hij
I Il!, I U de \ erhonlliDg der
lt! I ill verwachtte. De toe.
1e Water was vol feiten ell
r 1 al\ndacbt De b_
rt r van den Afrikaaader

1 v In Je redllltrlbQti~et\m_
n ~ n bekwame en wanne

op ge vraq. door de
K I uen lement de bill

k k eu DIJ heer Van Zijl
r VJ.U den Bond, T1!roor:

ok I'll toonde aan hoe
IS op"t"steld De hew A

, "H nooit een entbOtllllaa-
I ier vau redll,tnbuhe en

I zeer slecht ~ko;l:en, Voor
u~ d ezer constllutl'{D~e

- ~ werd warm voor~set,
- nog lang Ultlt ten eande,
I wantrouwen .. l tu~hell

1tegen sir Gordons bm
k~ ,er!<adenng dut Dlqlldag.
l~ 1 le Pa ,rI Wt!rd ieho~deD
1l~[ slecbl3 tW!(l .tem!ljen I~
d btl>jl.t tegtlD de zooge.

ut ebtll tier regti!nDg
d r hel r~n die ~n de

-r< 1 lp liJ" de zaal( lall!'n
I u it' p Ht!t<'llJke vertegt'n

nier " Il lIev()('len Uit de
rresloudentle met sir

~ ....u d~r Paarl8ebe parle
• Il '" 00 rJ 1ge",. die werd
h • h t de potIltle Tan IIIr

~et k ti !let zt>er dUideliJk Uit
Ir le lmstandigbeden te

u I "mt zoo min mogelijk
, J l n;lltnenten Het II
u 1 k' keI dat <.lePaarlieteIl

I ve r deze zaak heb-
\\ t h~t genae ÏÏl de

u "J Rlechts a~n.
~rl lod tA leggen • .ut

I I rI ;eeruzlDS tot eer

ENGD NI~UW8.
u U~ lJruO<lnboomen le
• de :Merwo J &IL,

Z u "dvt
d '"'ornerMt Weti

k~er hgt aldaar

ad.ortent",
eeD vergadenng
k~nd,daten lO

\tjrklez.wg Viln

.. r ~ac.Jertng
I e Llanke man P

\ l.acdagnamldd.~
e met 'uo boohl
""z.,.,rende dat

, L\ER-~ be61'
"0 rolger van ten
oosteliJke pronncle
, aan deu dood le

Il D Icnhg De beer
r t.; 'ld ecne \"t!rU

rllerer bell1cnhgen bo)
I n et n van Je kamee II

~ ren en re vol ven .tUD

e bezoekers Een Jrr
" u lu r vl •• r op eo trok un

r no.d~udu Jat bot .... peD
t lO ng af en trof de ..

1 z n linkerarm lJ"
lr n h~en E"o dokter
ooed • n vorpleegde deo
hel beroreu ta

, - [) n namldd"" '00 J eEn
~ f.' "..!la bel Royal holel,

le l>arman P ..rcy Ed"ud
Het bl Jkl dai Henry

• Jere man ,n de bar e. ,
r bel J"jleu v.... ,,!ld lIf J~

I van bet ie.pnk huid d8
ru ,uoracbuo "on

t wi4.pt:n to "Ien PG r ar
\ 0 I AIphe • r bl!'
Jle hew toerl<p da'

I I,ar bel Ijeladeo •••
I "iUrschuwlDll ieDII of bel •
rut I em ID bet boofd Len
geroopen maar de barman-

.( 'dn le wond Von "-Ipbon
""i.cbe ,lakte ...erd gea,...,.

t:S<.:1 U!Jl~llll( "au st.ra.fbareo wpO

n tw"" ta_hen 4e part~" ell
J6 overledene ...aren g"",le

-l)') I. dan de lie
I k ,,,cr ",orb U Do'

new h" Klopper .tu fer e
I I rd \\ ellillgton haJ k "

• nd b. luur e" I~ ~~I", f
'I"lr wat mu .~«
eell un do I reOl

kr~"d nn 1 ,H.agh ot
"il bnll uAJlb.,"0 ('"" hH:r'

I ) rOil It.:t tocb
l n 11.11'\ een vaD

o"ergekom~n
r ~aat Jaar ....

",,02 uf ~I \ fnk""",,<ho
I c I Lulp p Icu.!lng no ..,n

h. bl 'I \\ anL wU heb~n
, g ,I. I ens\ oodeT'WlI,.r «,oaL.

,..lctlil-lt f'en onderw \:rt'''_

I JU hl ID de P,(loo.
p d:,.. pHt) ...

no~eU "U ,.rwach
, hl kJe II'"' 'I ne

l~('r ~n lOl er td treIlloet ..
l cr erla.nU:t:nc.l Ultlleo " IIllt -LI
o >Od.. \, o.ariCbonJ,lJk.. erd de

et .l'Ot'i'lr ol' dolO beAO lit-
~.

Parlementse Praatjes. TELEGRAMMEN
OVERZ E.t-; SOH.

Wat beteektmt d1t 1
LoNDEW. 30 )l1I~lhtder) -De HeI'tIWIa

un s&aa' TGOf'oorlog beef' door d..n genena!
be~oh01Jl'eodo .~er b.t dIskik*, den laoufJ kon
atabel U'I Blrmmp"DI r",(ormee,,1 d:at reU
leb"ma gef 'rlDllIeerd ...,., .oNeo om d" """,ne
koepen op ko roepen In g" ... 1bet noo'''11 m ~
bluken t. aun M..a golooh dAt .1 do hoof lun
~b&le derreliik. I118trukt.lft bebben iO

De mijD&l'belden werkstaking.
LoXDU', 3t HEI- (Bauw)-T_n IIJII

- MeRbyr Nri! ,_.ten, be* een~ ft ftII
eie 1ll11DU'beiden w.. b*akiDi. waar _
lukhedu venneh'

•••() n.dagmIIJa, bet meIDtMlr Skryn .. o~
.~. t keODI. g"i" ....0 • _tIe van wan
I uwe eu .ra IOen of seur 8prik 110 ia-.nlik
• • """ on die moue so IOD lA mllODlik Ja te
Id •• Il< ~l.." ... Ldlok JU rrebeDr IOeD~Die oa
J n~o I.. er ,. I .og "0 venkoif dM dID, 10 Hl'
... li lDa.ar kan Meoeer SkTyoer w.. cluroa
"16 ltd e «Id ~1aao nie en ~ toen ct.delit,
• I p< "" e deur die "",oenn" .... _ on

,< ird I i>&&r8 en .Ir koo MIl 'Un Item boor
I I "_U "'i r k dubbel ... 1 ultbeaal En dl'
I reg,.,1< •• nl parrnanugheid .taat allea be-
b d " ... h nnpremjer

o 0.
I ti refCeerUlg w,l d 10 .. er

I n I nn lluII.u .fkoDl. mur ek
u der aal bom In" ,Jl JIngo pak

.. ," u kon nul .utl w~rl< te doea., 10
d rile n "e m rr8 He kan aanKom Die ai.
< ' " Ita • oal dan " ..... op Ulntodaa .n .. bol

dln .. I" <ag lot .temmlng kom nie wat
..n". u il ' ,hn hel bul toi .er bol bau
I .. "j s urn .er I II I t. loelp Uur ek wll)oa
~ar ' .et dal Jlt hul to, nlo .. I red DJ. en d..
III rt ".1 lrou "e .. I toil d.urgaan

o 0
o

I ,I r daar I. 0 paar lede at IltUd met
, '" ~ n .~.tem liet ...at DOU nkel en OOI

II 'i I Jl bul kan noo lDuk aoo.
,ar d, •• r... tter ek bul la bnl aan

k eerie k nt .Cern dao III die lord par
" 1 l\.~r \t~r laul klaar mau om
• I. t l~ ,tap of om n Indere kl..s

• l..,k ".ar dIe JLOJI088Ter bol
o lferm

Amerika en canada
LoND.X, 3t M&ll -(Iko<t.r)-De on4erblUl

deli .... n k W.. ~n ta.cben Cauda en
Amerika, hadd.n teil pvoJre da. een deliDlue~e
o".reen __ & ietroffen werd Toor bet daantel
len YIUI een OODlm_le om alle onderwerpen 'I1UI
....,biJ t_bon de t ....,. landeG te o.e''''ej'en
eo eeo Yerd.., op te trekken ..oor IHot~ol"oeren
derllehe Voor de o'ferecnkomot ...olllt de goed
bnnD; ... n Groo' BnUIUI)e "ereUlCbt De
oo__ le aal wv.nebunllJk ,ednrende d.n lO
_r te Quobec bijeen kom.n

Wei-hat-wei overgeno.-nen.
PRINS HENDlUIt. TE WEI HAJ WEI

LoIIfD.N 3t MZI -(&..In )-De Eni'lt.chen
lUuIlen f_1 de bnar na Wel b.1 .... 1 o".r
op :ot4 deser bm de Bnt.che ..lag geb.ch.a
...erd
Prin. Hendnk nn Pru_n .. te Wel bal wel
Lord Playfair III o'f.leden.

De held van Dargai
Lo~Dt:'f I J~'fl - (R~"I") -PIJper hnd

later de held ... n Uargt:l verschIInt ol..i meer
op b.t kloD",,1 aan bet Albamul'3 op 'fer
_k 'fan lord Wo~ley die ecb!'8ef dat .olk
eone ".rtooulog met. In o't"ent.eml8.1cg WU IDvt
de tl1ldltl88 v.o bet leger

Een orisis nadert
l..o'fnnr I Jl 'fl -(l.eultr,)-De 1 '" cor

r""poudent le Weenen ."'~t dat d. lfIt~Tllatlo
nate Illuatle toenemende onC:6ru!5thc1d l1:l.:lrt on
d~t ..lien ,ho deelnemcD aan de polrt.e~ [le.oe
Itu <ht Europa een bef tige crl!i1Snadert

De workstaking duurt voort
Lo~Uf ~ I Jl '<I -( RN<ur)-De mllnwerk ..n

nn ZUil.! Wall,s beLben buo t.ercIJwtliljlh II
" ..ala.1rd om een dadel tke verh )(»;wg vuu lO
pe"..,ut I13n t" nemen mur da blOzenLebbeo
verklaard dat daL onUl1 \ ucrhaar 1""

KAAPKOLONIE
Levend 'begraven

o
neef Da ... g ,t r .. ,n

kur ,. werk.olk te kr, het
o • bamg lao t lag. maar Jndar
uom 0 paar I~kk.r ti n,e 11:"
e bet mooI geloop eo die bnlte

ge r.at Dit UI dIe moel c
dl Le bo~ 'ran

KD(nEKLEY? LI - (Reulu,) - Fr boeft
"rder eel ein.' r win" TaOmodder plaat. ~e
Ira f aan J. lJe ~cnmll" op 11)8eR 1080 YOet
ei Pf t ,,"'tt lh r K kalf.n bollraveo ... r lt.,1
All. P '::"'!1~11 ...ordon ged lIln d ,"r hulppart ,CD
OD ler t)(:.1 l,;ht J rID IIJOcstuunJC'r lID zu t" l..,e
rdken ""'" "'''1:9, lo grnotc h ",.eplheltl
mo fdor welk" v_, vf I lel Li moet wurJcn J8 tu't1.
t ... I'el.chllg of Uld' daanu ... 1 .Iag"n In IUd.
0::0 hu J l"vt!u te redden

Een totale mislukking
K l)!DERIEY 31 ~hl - (neIlJa) - Onze

cor ..... pond."t telegrafeert ?tlU UI bekeud ge
ma.n.L..t d tt RO \ rachtt:n genomAn 'fao Wt. rf nu 1
Uooldam LlII,n gewllllllCheo 'II" De ult.l ..g ".,
dal Did. gevondeo w"d

Runderpe8t te Uitenhage

:J 1; 1 I er !lun onder
01.)0 en Tl ldr h , het maar net n
rua. k II jl wou aaokloO dat dIt!
r.llar net 5 nawe Itlde ... 1 krll
o d .arorn al te mal eft b J kon

n ~ dat die I..de die pIl flOU
I. IIOOrt pille .... t de Das
b ru rUI om • Jn ambag le
1 •• to" daarum ~I te grof

rr dlll oou .aarllK dat ons
w ,t b I le' !'illOmaat JIDIJ"
J~ e"rhker 41nbet erken dat
n I~ ran die .tedehke putU

LITI'"' r. I Jl~I-(Rr"lu)-Runde'!""'t
beeft wed~r I..re verll<"hlJOJnghier gemaakt 10
erKon 'orrn ten Kcb"d "I'''n "'.cn ...erd beti.n
In de .t.aJ b•• ooden t. sm~t te "!Jn en all.1I
...erden doodg .. cbotco

Dlamantdieven gestraft.
KIMBERLEY I JU~I-(~..ur )-Het lpecl&le

lof b.d bedeo a1Umg Zeno kaffen werden
,eroordeeld tot 'Jareo banJeD .rbeld elk ...e
gen. het T.rkoofcu f'an tlJamulLt1D aan ttree
lpeunlers te W_ltotJ Henry Mohu BrsodlS
kreeg een detielulee .tnf ...egons overtredlug
"'0 d" t"eMe ""klie der wcl De prlAODIer
"lUI ID dlenlt aao bet kaotoor HO de Oe B en
~n ~ond bU t ...ee geIegeDheden dla ... nten np
den .lner dit>du.r rreplnut w~reo door .penr
den Eeu der diamanul ...erd tcru;'l"voDdeu
d. andere lWno; zoek----on c' 'prn" die DU...e

i me ....t:"r romml~ op (On
bet I Her geprut U II

, Ir "prik eo vertel bClm
... drel,:emente nIks ... ._.rd I!

llk n P Terbeter Die JU lOoet toen
" J mm e gellen bet Later In dIe
d verd .. ;aa Id.. DUltAcbe kolooel
~~~:r'p h~t mar ne~f Tommte "BA
h '" en bet hom oet lekker p"'~

r IV, er hot ooi< kl'1n", iepraat en
m.ntel!, g_brulk 8110 (lO'llbe II

eli , bl J lat hll DOU"'eeT TTU
nie tUl' <.,..t..1hne dat on ... or

" liet • I( ouwe I..de Ter die
'en n die bill 'fer bom ge

~ ,.. t toen bil die dokter
ecm het dat hU" beel

~ Tan partIJe TaD d,e bill
dIt Moe <laarom nIe glo

>; roell ,. Ole hDI hot al lank
Uo u g maak

NATAL
De tolverbond-oonventie

P,E1EIUIARITZaUItO 31 Mt! -(Reut"r)-
Publieke 'ergaderlogen te ~ e.. ""tie en Orey
to ...o hebbeo zlcll verklaard teu I:"".te VaDde
tol verbood con'l'eotJe door eeoe grool m... r
uerbeld

~ "IieerIng be~ft .erklaard dat IOrv.1 de
tolnrbood-oon'feotlt' gepasseerd wordl een bin
UI logedlend .orden .oor"omng ","kende de
100001Dilsbetahngvao 2~ perc~nt ..t te ICbaften

!<:en debat over beL toh orbond 'fond gaster
Hond plaat. 10 het "'ljerbu •• !.ocn bet uitgesteld
werd na de redt>vO<'nng .. n den hoor Maroom
daartegeo

Troepen voor Natal
Dl RBA'f I JUH - t IL",I,,) - \HO'_'llIgen

Toor v~blJlende regImenten 10 liaanhu. eo
Satal k''frunen hedeomorgen .Ihler dIrekt no
EOlleland aaa met b.' " ..buurJe Icblp Dw .. ,a
PlO officieren en manlCh.ppen 'U n bestemd Toor
...ort ]\lapIer eo 134 'oor LadysmLlh De troe
pen 'fertrokkeu vroeg hedenuamllidag per ope
cmlen ttelD oaar de pfaata bOllner belltemmlog

I
De prijs van whiskey

DVR~~ I Jl 'fl - (R<..u,) - Wegena de
ooafban eluke b.ndclwlJ.e van eeD hotelhouder
'JO all lUIdere botel. gcnood""akt deo pru.
vao ach 0" bUlky af te !'renren tot 6J

OR4NJE VRIJSTAAT.
Ernstig ongeluk

_±tt
D pllcht van Bondsmannen

Itl~TF.I'f 31 Mt! - (R,ula ) - Een
.rrullg ogeluk bal gl.I .. -en ..an do opoor"eg
wcr k ",n els plul« 1"" I et nL le maur.en
b.,t1~ .ren meL de !.raa I" "erk"n brak de
~etuug en t ...ee manuen ...crden neergeyeld
Van e hunner Small geheeteo .. erd de ber

gebroken en d., aDder Vau ZUI ...erd
U beaeerd

isdaden en misdadigers
BLOF; lHI" Jl ~fli - (Ivuur) -Bard.

blaoke man ooder '011' IS van In sl." ..n
unm 141011vno 000 politu"'geDL hoeft
g..kr~Ken van deo pr .. idollt dIe hem
u ...de lIeh ID bet _ervolg l>et..r le ge

.. (H~~or IS vcroonlce.1 lot een m, ..nd
adJCld wegens bet sleien \aU eeD klit
vau de hDtelatoep tegeoo.er het pohLIO

.tatlO
Oeo Heodncka l\lo'lce Wemmer en

[Iarol.1 :filmier drre Jon.ehngen 'Un t..r .traf
&1ILI19~ rwe ... n op ... ne beschuldIglOg van dIef
.tal en I:e... ren te er ko<pe. ,'nder fCrlofhnef
Z I r ,.Jell .. n \1 e laic J Illd.e III een truck
'an l'en i'leef r I VUU1 ,",crM::lfiotenz1ch op waren
ltl de truck Il verkocht n ,In .. ge .. oren UIe
na..r m n vermoed te Pori Elizabeth ...erden
g''1Ito .:n :e

Z -A REPUBLIEK.
Een barmaid overleden

J lllA~"UlllIlG 31 MEI -(Ht'UI".)-(,~16r
namldiag 11Ietf Ilt'n barm.,d, b;kend ala Kltt,
Olieill door te yeel cblorndyn In te oemen
Zu rre"oel<\e zICb D.e' w.1 en:JUlI_ IIlch een
drank,. kriJIU Zu drOU deu ieIIOad van_
bo~tel alt Ulatecl. Tall de lIUICiiIIOk ~
" VOIr··

.JO.4JlIIDIIVIIG. SI MCI -(B,-W)-PbIIa.aeraaaana, weN .... lIIerb d_ bad .......
Eell kOade _tenwiD4 woM, eD VUl p:CIIIIC"
PUi(jeII werd.n opp~e'f"" Er .. __ lien-
.. _ pooo&e opkonaa' bj, eie QaIedoaaaa
..,... h. ........ De TllllllbiHende itema
werdeD .. ""'" beatntden, _ de UUOnaIe I....
lrokkeo ¥Cr de uodadai. MeI..,taa WO(l d.
tO mIJl !.ie,cle raM In 23 Dlln 69 ... Er waNil
;lI m"J.,.h"gel'lL Van H nlen beaoo oe", mar
r1raade UI' In don achten ," ompflg, daar &t,n
vnorsle ..-lelbamJ "lUkbaar duk pdolnla ...erd
dUOl' eeu ocbeJ'p iDIItl'11meuL

SLECHTE ORGANISATIEEen brutale rooverfJ.
JouJIQOuao, 31 K&1-(&.Nr)-V,.,.

bedeo.. orpn wtlli • 1JII8....... ba Mt ..lack
laad Park, bo&el door 1'00.... JUt.IM .. de
.... werd ~, waaroioor eie d m.tu.
Jl88t&1d.... rilen cf. Mar te OBtalatten. N "U
...... d. werd ptolea De d.. 'I'tIIl planderde.
ook d. b.Iaen nn twee bMnn. UI IIIIIIlUl. _
cler ben ko bind_D b_ ~ w•• w.tb
In be' Teld teruge'l'Olld.. werden Uit de
ukken werd p1d-kIn bednp van £9 lOll,.
.toJen

-ENGIIlI.8CHE SCiP GEVANGEN

LoXDBlil, 30 HEI.... Bntache .... lIOO&
8U1-a II Hof d. AimeribMnl "~8II,,
__ bU bet bin_1nopen na BlIIIiiqo d.
Caba met ... a ladllll ateealtool De Bn1.cbe
coMul beeft ieprotea~ O{I pad da&8aDii
ago bulten de blokkade IL

RechteJ' Reitz ala staat.ueoretar1a.
PUTORIA St MEI - (Beuur )- ~ raad

beelt _~en ex preeideu' Belt. pk_ ala
.laata"""ret,,,.. 10 de plu ti ~ao dr Leyda, •• t
13 otamme. Anti_ kandld"ten dte stem_ft
k""llcO •• ren 8<Dn...." A B Wolmarani 2
Coater I Greg"ro ...akl:l Jacob. 2, en &-Ieu 1

I O~DEN 30 MI!.l-Re& Spunaclac kablne&
beoloteD een groote voornad oorloga!D&tenaa!
te koopen

OORLOGsMATERIAAL

PRETORIA, 31 MEI - (.ilium-) - De beer
Belb Ileett h.t .tu~retariaecbap iI&IJI'IIIO-
•• n. UI men sel' da, de beer 8chaceu nn
!AeaW8ll. de .roerende ltaatapronnur, aange
Iteld la .11 recbter .n .ch-okaat Smnt. ah de
Jobanne.borg 1t.uleprokure1lr

....,....._
WAA.R ZIJN DE SPANJAARDEN?

LoXDZN 30 1(1:I-U" "lootdeputem ... t
te WuhingWa heeft .. n de,*,be 0Il'1'IUJI8D
'f&D .dml.....- Scbley dat bi{ b.t Spaa,_jae
eeIrader bl8D811 8aDtlap de Caba palen en
berkencl heef'

De I'U8t t1jdeljjk henteld
BUBUTOII ~I )IEl -(Beuur )-He' nl.aw •

nn d&S""ulI",rena • km eff..,te dat de bOereD
nu DId hunne kodden IDtrekken en dat d.
'TOa ...e" eo kIlotle...." tllO UIt Bremeradorp II&&r
Darktoo gevsn .Illl DU"I,n t.eruggekoerd. be'
I""n al. oeoe aandoldIn, gcmomeu ...ordt dat de
lpanDlOg no tl;delUk over lA Nieu kao 00 Il"
!Loan ...ordeo .óor de trekboeren eent .eer Dit
getrokkeo q)o

EEN SPA4NSCHE OORLOGSBOOT GE-
VAJ'i'GEN

(,Et:'\ PROVISlf. vvon DE Vl.OOT

U"Ul S 30 MEI -D. Amerllmnen bebbeo
bet 8paan""he oorlog ...cblP J '!I'. genogeo
gt'nomen ter ...Ui het tracbt~ Ilo Ilo ID do
Pbil'PPuneu t. T8rlólteo met d..pêches
~ (OU'fertlenr ... n Hoog Kong beeft lIewel

gerd een Amerlwnaebe transportllCblp toe ie
lateo om pro'fllle .n oorlotfslll&terlul ID te
oemen ~oor de ..loot ~ Manilla eo beeft gelut
dat h.' IChlp 'fóor ..ert rek lDoet worden ouder
"""bt AI 06n lullen w.. ldeartlkelen voor de
officiereo toog.la&ea "'"eden

EEN GEVECHT "tiNNEN U eREN
VERWAlHl

Een dure boom
BE DROG?

PRr.TtlRIA 31 lilt I - (lVIl'rI ) - lIed~u
.. erd In hd h""INeroeht.hof de:! heer Rnk
Ilouump £ ,00 achatlover"oedmg toegetlt.un
teg~n de r",!,ecrlo~ ~oor bet omvalIco van oon
Loom "aardoor "In hUI, lOeengularren ...erd
0., lD.pekteur van hcenhee Inspekteert de

boekel\ von de firma Baertvcld eo Hayblom
D~ Netierland.cbe hypoLheekb&nk 1""P."kteur

Lewoort dat de firma eeo bankbalillbeid dreef
..,nder ",n h~e Itle De firma lle...e.,.t dat 'U
slacht •• genlcn 'Un

Pokken ann het toenemen

IAI'fDES 31 MEI -[)a hoor Lo0II, Seerelarl.
VDn het .Iookleparlemeot der Ver ... m!«le
Hiaten hoeft aaa adtblraal Scbley ll'llrabeld
10 .nt ...oord op een &elegram nn lutstgenoemde
dat bil bet ""kador ... n ad mlranl Cerveratl Ire
lien eu berkeod booft bmnen &utlago de Cu),~
dat bil onder geeDe omJ<taDdlgbed~n het ""kader
moot toelateo van daar te oo14nappen eo d.t hU
het&Gl.e of moet gevallgeo nemeo uf yeroleh
~o De regeerm~ v.r ...acht een g.. ecbt bin
uea 24 uren

PRtTor.IA ~I lh I -(lkuur )-Pokken .lIn
RAn bet toenemen Nog t .. re gevalleo .lIn out
d.kt ee" 10 eco logleabu~ YUfLlfO logeer
g.utell .uu onder .... arantamo geplaaut

~
UWllEN I Jl SI -l.,rll'fJl tie voornemco.

der Amenkanen aorjlyuldig ...ordeo ..o... egeu
......t.ut er geen t ..."fel dat eelle expeditie 'I'llD
plan IJ Daar een of aoder gMeelte van
Coba 'W&&l'8CbUnJnk 8aotJaeo te 18llen
mMl' dli aal DlO& een bepaaldo IDD8lDlngvao
Cul.m ziJn dle ... 1 nog voor ..eie maanden wor
den ul'g8llield

GJ8ieroamiddag om li Dnr belJ"onen U AIDe
nkaanecbe oorloguebepen en een rretal torpedo
booteo SantIagO te bombardeeren Het JlellCbut
..... • ...aar aanbondend ell 'fernlel.ad 110be'
bombardeIDen' dauld" tot OlD lnrart Toor 4 uar
'foonl ,.nebt te:,cen de ba'f4ln forten De ltad
...erd DIet beaebadilld

Um a Dur weNeo k"nonacboten In de verte
..... rlloCbUnl"k op _, r.boord Dit dourde tot
om " onr eD blelJ toeD beelemaal op

AANSTELLINGEN TROEPEN IN COllA GELAND

P, I I' RIA I Tl 'I-(R lIrr )--Ret'hter Reitz
I li IlIlo;Ul:W r n wOlden nl:s II a;l'''''f''ndlll H lOO....O~,,~h, kil" I" Uiot .""III.llle~nll.IlIJllII"I ...e
&aken 1>t1 it~~r\a l\.'t"u",unzal\ltllrd68lnf
rocl tor tvo.e ,,, I"h oka.. t Oe Koek II de be
trekkmg , ID V J(de tr~f echter aan;:ebod,n

Lo'nr., I Jr 'fl -Het .t.oomlloChlp f'/"rll{.' II
te K. y \\ est terull~elwer f en bencht de Ian
dID'; mn l'en mat lit iT'O<,t 40t') CoJ,ooen onder
gener .....1 L:a'rct In Cul~1 temmen mot ""no boe
yetlfbeld ...apeoA en Immumtlo
Generaal Mllee met .W .. VIlO Wa.htniton

naar rAmp. 'fertrokk. n
SWAZIELAN n ZAKEN

SA~<TIA( () OElJOIIlB"-UDEERD
DI \RTILLERIE (Jf REI D

PRETORIA 1 J(" - (nLI"""r) -De UIt
~oerf,"de ra"j .... , bedon be.", met de o'er
...eglog 'an Uo S"ul.landzakeD ~ ltaat.r
llll~rle " gercetl onmld Jell"k op kenm.geTlUg
te vortre~ kl n •

liet nlCUWO Jobann .. borg postkantoor aal
gooccupelld ..-orden op den hteo Juh

ln~uk,t~'gra ,."'''' ]
--I--

OSDER WlJSZA K '-'N

IW!

RHODESIA.
Spelon en veohten

BCIAI\AYO ~I Mv.1 - (flUl")-~
CaledoJllam sporu op ~"I.lerell geboudeo waren
een groot lO0ct'8 en de opkomst "JUl IJ1'OOter
dan OOIt te ..orsn De medndlOglo!!, Wal! &eel'
goed EOOook de tl;d vao de ...odreon ..o

GII'tereo ...erd er 'frueluk gevocbten tOU5cben
de Kupecbe Jongens geemployeerd aln den
"foor ...eg en dt! )"nrn. v.n de .tac.I Transvaalsche Volksraden .

Nieuws uit Bulawayo

p,u I , .. lA I Jl SI -lIf'tlenmoJ"¥eo nDm de
eenle raad d .... et uo "ooruentnll makende
dat kaffer opperboofd.n eo kapllelos kootrak
~n mogen aanpan m~ blanken

B~LAWA\O I JCSI - (Reut r) - Eeo
leeu... II op .chl muIen 'faO de ltad gtldood na
een aantal beel!ten gedood te beboon

Er I. h,cr .t~rke 0pposilie tegen dat Ubodesl.
Lot bet tol'ferbond aal toetreden f cue nrrga
tiering der kamor .an koopbandeI, bMen gehou
den protea .... rde tegen toetredIng,

~ beer Zeederberg b... ft bet n.,hngwe poet
kontnkl rl!:regen

Naturellen arbeiden ElJn on talru" en de
muoen .orden onral be ...erkt

---.---
PRETOIlI.l 31 M':I -~ eente raad heeft de

b.1I 'fOOr_lelllO" IDakende 'oor de opleidIDg ... u
oDderwlf",n ver,..orpell

KAFFF.U I{ON fU \K I ES

HANDEL EN NIJVERREIO
SI OORWKOO~TV AlWSTI(!II STRIJDE:-::::rRG

Spoorwegont ....ngsten ....,,, de .. ""k
ZW Mei ISM-

gel!1 n<l ,gd
AaN dm R,.Iaktf'ltr
1I1IJnbeer-Ik "ti u het eeo en antler v.on blcr

melden Het scblfnt !.och of de koort'Zlekt.. ou
oen ...elnli I. afgenomen Da "eie .laobt01lel'l
gertllCht te hebben Meo hf,rekent dat er enge
ve.r 80 pe!'lOuen .It eo g~klcurd aan de ziekte
buwekeo IIfD BlDuen de laatst .. 8 tlo.geu ~1f0
afhler weer twee vrouwen ""0 dl" &lekte over
loo~n Moge de H~re IICh !.ocb over ono oot
fermen en de koon. vao on•• ei nemen
Met bet kerkgeboa'" ..oor rle gemeente onder

het kruiS 1111letreedIt tameliJk ver g orderd
on het ecbllot of bet een oe' gebou 1 •• zeu.

Dan beo Ik ook ,erbllJd le koooeD melden dat
bet beel redeluk g:lllt met d. g"zondbeld ... 0
ooaan predikant en a. ""meenie ...ordt .teeda
raoer .an bem ""btlcbt l\{ocbt de band tDl
ochcn leeraar en gClm~te .teed. oao ....errrebaald
...orden' Het ""look cued .... "en zoo de leeraar
de gemeenteleden meer be.oekt om nader met
ben kenrua te Dlakeo

Ik beb ook 'fernomeo tlat de koorta te Bnt&-
to ...n maar erK Ileerscbt ~ oud.te zoon
'fIln den beer Tbenuu,de Vnea lA op den t7den
Mei o..erledeft .. n de knorts HU wu op weg
vao Dou'1la .. docb toen bU koDntetown kwam
...u bU reeds zoo .... sI< daL bU ole' ..erd", koot
aoodat bU daar _t blu'eo a1"aar bU ian ook
g.tonen II De beer Van der Herwe hield
oeu treffende a&rllpr:aák bU de be(rafema, DII&I'
aanleidIn, van Heb 9 6 en liet ungeo Gel
lOO I en Oei 181 I De o'ferl..den .... u
eeo Eoer 'I'oorlleeldl:l meneob eo een rbooraaam
kmd .lIner oudent Znn bilbel w... "n rretroOWf.
metgOHI en boo,emniend BU'" reed. O'fOr
:£r) J ,ren oud en eel! groote friMcbe man Lan,
a,u hl! door ~lIne .rlenden en ,n ..ndlRnen p-
ml.t ...omen Gadurendtl lIJD lIekte ...IA bG.teed. blddeode tut "Jil lIeer en ZahgtDaker

De u .. e

: j~a ~
....f j {] i~ :

~:iI " j" " " " , "1()41) 7U 805 7-18 !nH IJl2'i2
2878 817 I ~ 20~() ..9A 2~497
2M8 129 an 11 Il, 734 17 00------- -- --

TutaL Ul9 I 1188 2861 4011/\ l~H 63761
IS~7 It168 9M3 93a. IS.. t400 r.41H
t.h.terlaal .e"OCT WCIIl.chJk, 18~.. ftll 1~~6

IIII miUdeliandacb 1895 011 IS~6, rul OOtIlwJk
18~a nil 1896 1111 ooortlwJk, 18115 011 18tM1
nil totaal 1895 1111 1896 n.l
to.- Cllf,," 1110 de totalen .an tie boeIr.iagen

.. n de Yentcblllend. ltallOna, sooocr 'ferdeelilll
lu.cben de atelrtela, 1"1I.......ten 'fef&ooerdale Inlb
n:rd«llog plaat.a beeft. Zij aI)n Ondet'.. orpcD ....
n.randerilll bl) rurdeeliOIl "'" I. opbrenpt t_
achen het .Koloniale en 'f_I .. JOu.".,_t(lll
en maat.abapp')eD

OOUDUITVOER

Rteloel "T

l
-"estel Jk
IIlltWeUaod.
Ooeteli)k

Olatereo WI!l'den per de Bnlon as 070 "',. ru...
gowi ul~~OCrd gmcb&' op cell ....aardc .an
'1109 3

1"1\ OliH1RECHTE"1
DURBA'" lunl -{Per 1c1C'.;rn.~f )-De In.oer

MChen v O()r)le .a'en "" ~1~ .er,(C'ldulDmet
f ~S 1'0 r I IICI( le maaod ... rle '.u I....

IS~Of VICNTK HOR:(JLLS
, I'!DQ~Daal .G&.~

o I,...,n [h .. cl lJo' h. Alarlo!oot.eID rol .'",r;:
r"'l lellt mA~.. t "", c.;. I...I.. rl1 "r 2~ J Dui J.netlll
MAfia. Plllml Jt; cA lornel ,<I ()UI n,tJC, "'"tij lenl
maIlI""".' (I ,nl nl&, Ol'. J II IV ltillm "I .... ,tl
Wb-Itt' rc. I lit m.g ot"",t Vr jl urll op 1., Juli
st uhJlm )1"h.m ...1 malJ""t ma"i.lrMt \ rlJburl1
op 10 Juli lien I"" Alberl ... " ...arl It ......n nel
delbcr!!, re" lonl magl.lra"l Swellen lam Ol' 4 Jol

J V

KERK EN SCHOOL.AANDEELENMARKT
JOHANNKSlluno

1 J ID -< Pc, Ie"'waal )-11 arh ren w,ln Ijl ....
Ier V~rkoop'-'D-llant~ I~. KI&In.ntl.9W~1
t reD~h Itaod. 27. lI" OM!nDerp" oh 6J, ()ulllbchl-
41., Mo<lrlen 1'. 601IJ"'_" !lo IJ Vop! IJeope 1&0
!jd W,t V "1'" 26a, eh.rlc. 17..

(,o"aa, j -Een ond"r .. u.ret' yoor ... a pn ... te
aobool op cco plaats o:nlrent 1 aar rjjdeal no
bet dorp Calooon

liet '1'01;"",10 .penale td 'bram '" g .Lcr~n
do r ou. rut Oudlslu)Orn 0 han8"D • H.t dank
foeJt .. as een groot ou <'C. eH bracbt onr d.
.£700 op liet we J"r .... tien gebeelen dag
pncbtl;t Een &oedo gWllt hoerwehte ooier de
menacbell Er ...ou een grooie opkomst lo
d~n a'l'ond regende heL Eea groote p_nie
'ferpdenni .erd gehonden om de wenaob ..luk
beid te beclpreken .an een Dleo" OI'Jel voor d.
k.rt to nrtrUIlen Negen bonderd ponden
werdon gewaarboJ'ld Er boeucbte ,"",te peat-
dmt Volgende Terpdenng In sak, M' orpl
Vrijdap'fOllCi ..óor volgend nachtmaal. Ver-
eCheideDe kollektantea werdeu 1WII..teId

ZonclapaIIIiddq WnI ..... beer WiIliaJII
D-. .apenntendeDi diu Z~I, 0aIIta-
~ "II adIea ~.-- __ dl.
K_,..._ail .... ~ __ ....

-. 4IOOr eie --0--.~lijD ""'* • ill,...."ha eIe.lD d, nl,

Er.'f IlR" lTI< I 'ERIII AMIS' -~ beer Ji&II
per Loo"""r van Vf'lIICbgt'...aag<t ...as onloogala
Welhugton eli toen bIJ tIln deo aiootheker den
beer Bu... nbcJ"¥ een boUel Cbamberlalo • boa'
genet'llmltidd kocht &8lde bU Ge~rden
WICht kreel( een muoer Jooien. op ee ... ek
kl'O<'p lIJn keel zoo yol alum dat hU nan ••
Ipks kon Jld b"len WU gaYen b_ ~
dOlllMOo IJbamberlaw. hoes'itJOeetlDudd ..1 dM
opoedig .lIe Ilum verwijderdeo Vanda,,, lA bU
beelellla&l beter Ik gebruik die -..cIieilll l8Clen
eenapn i4id la mUDba".11 ik heb kit na toe
pen rva1 paleo. 1rUI'lD die penO-J.-;-"
aanbreng$ Ik bondt die a1tjjd ol I -iln
TI'OQW IJle' tatTedo _ I{III aI. lIOt{eJ
ID la.. ".., WllDt "Ur wy CIM.....
bOCrieD, .. Iona wu , .... kmchna lUI kroep."

-UIl

aTELLEN~H.

VERGADElUNG GEHOUDEN OP 31 MEI
IetS

Tegenwoord" de yooratUer, eie ..... P J
....... en al de ledeD.
Be DO&aIft VUl ch ..... Yfll'lll'lerinl ..

hCMICIen op 17 KM IBM wanha .... _
~

De lMer L. PM'JIIIIII1 ,.-, h.1I ter ......
ru" in _ .... de "K_ 0arat0nD" III
sake ~ Mr a--......III beD, ftII
de m~ ftII 8W1eabotcb, te wCll'de!l
,_monken om" 'II'8Ideta .PIaata~ IDeie &DU
'1at"l~ " KMpMad, ... ko wordea be-waard ala __ ten ftII OadWea ~
bebeer van cetDelde cara...... Werd betJOMa
dat eie JUd ID IIIJII PbMl eie .__ ~

~--:-A-:"~~
Periaf1ltl1 bIbDd ..-.

De beer J F SWIw ....... ter ........
rlIlI m.t beWekIri.. Mi .gil __ ~
...no.bade lIJM beIaniar .....~ "1t:rjjpIt. van .t:5 tot £3 ,... JUr. na lfJII _ ..
811 "Jam FMtorJ,' ~ met _
TrOeIJen I'eIOluM, .- door tIeD nad Di*
......_tr werd ~. tuL.

Geluen rapport ftII deu opMIater
BetIOten eie, ft.,..._ a. ..,.., _ ..

ondereiDde na ~ _. WjjtIar __
k... ._ &_ _ elk. te PIIU.
-. ouder toeáctIat eie __ jele
BeaIotaD dai eie ww1utncle __ iePe...-.u
dt'n beer Whi"- ~....."._ iD ab de
eerntaat ~ loopeadt _ ajjD eo
me' hem lIIOet laaadaIell. .. __ .
Ileot In orde te ~ •

~ volgeade nt'811 werclea ...... "'11'8_ -
E..n brIef van..." heer Haha ID aake lila

baar 18 P • ......-u-l, eu., welke llrief OTer
,.laten werd bij d. laatako .,.....term, oa bij
due nrpdennr b.proten " word ...

Beo.Ioten da, de _._. CIea beer BaIUO per
lIOOollJk moe' Ipreken, ID ab .UD maar. eo
dan bU de "olgeade 'f'tII1IIlIIeri. den alt.alag
rapporteeren

Eeo brief Tan de 80BmaDa lTidinr brick
Iyndlcate limited welk. O'f.... lakln werd
om bU dele 1'Ilrgadenog beaprokeai te wordeo,
.erd gelc".en

~ beer L PerlDguey dllfJd aan __ In naam
yan gemelde .yudlkaat, om de bableeabaaD
tb"u. verbuurd aan deo beer Pletenen ooder
dezelfde yoonrWden aan be' .yndikaat te
'I'~rbunn alo de baAO ......da pbuuN 'IlO de
mUlllclpalltel1 meldeode dat de beer Pletanen
ge"e!!"u 18 afot.and te doen ..an de wn tb.DI
door bem geoccupeerd

Besloteo dat een oommUIIle betitunde Uit al
de raatl.l.,.]eo Je .ppllcatle ..aa deo beer Perlu
guey ten beboe.e van bet brick .yodikaat ID

over.egtnlj moet nemen, cO b.,deomlddag daar
omtrent rapportcereo

E<u brIef vaD Jr"broed.r. Retief Paarl lO
ant .. oord op ""0 bnef van deo raad melde ode
dat "\J eelllge dUllendeo JOUlJe elkenbooml n
bebben om ie "erkoopen t"lluu lo Gd per boom
geleyerd te lAdy Oref Brng slatl.

BeIlloteD dat de oj)&lchter dadelIJ" moel nit
'IndeO hoeveel }onge boomen lleuoodlgd .un
eu aan commlAaarll Fick npporteeTco dIe dao
persf)()nluk naar gebroeden Retief &:lI "UD
en d. uoo iJgde k .... otltelt boomen voor reke
Ding van do maDlclpalltelt 1111he.tolleo

Eeo bnef van dea heer Hllhard POlotlng
met betrel king tot de bour ~'D ZiJll grond te
FortolDtJ's Dorp ..enoekende g,"nformeerd
te .orden of de beer Porter reed. de bour
beeft beta.ld

BeIlloteu aan 'IJO ver..,ek te voldOl'D en te
~e"lkertlJl .ao hem te 'fern.men of de I'lIllJ
recbt Rtln{ormeerd UI ge ...orde" dat bil de
"ron.1 IU huur .an de Dlunlclpahl+lt w.nacht
mergemllkt te heubeo &an d." beer Po teT

Een brrcf van deo kaJbk 00.1u lrder In Lnt
.. ood op een brIef vao d"o raad betreffeode
<l... r•.hgg"'" meldeode dat bU L.,t ver zoek van
den rud aan de uuga.uo bO'lder boeft bekend
~om'alc.t

\ erd er gele.en een brief van den magazIJn
bOlluer erkelloende onlYan;rtlt \an een brief .. 0
tien trafiek beatuurder In zake d ........hggen
meldende dat bU de noodlge .tappeo aal nemeo

Een brief van den I"C81dellt 'poo"'", IDge
meur erkennende ontnngst Tan lte$ kontrakt,
betreffeode be~ le.ereu ~IUI water te Boemano
(roaslDg en meldende da, bIJ bet aan den
..lllcmeeoeD b.-tuurder '1'&0.poor ...eaen beelt
tOOl!ewnden
Eeo bnef van eien re&lJent mqaatraa*, 'fOr

_kende betalln, Tan d. IODI nn 19.. lid
.uode rente op reDM 'fOnebaldijrd ... be, 100
.ernement omd.t d. ee..... r.nte op 88ne
oolaor opgenomen 188011111'atI £~,OOOniet
op deo 'fervaldai werd hetuld

Pd aeoretanl ,.f te kennu aan den nad dat
bU reed. DP de&GD bnef 'faO du re.ident
mqaatraat bad ,.o' ...oord eo een upliDatle
bad gegeTeo! dat bet DIet nalatigheid ftII den
raad ...u cs.t ,uegde reaM at.t op du "id
...erd betaald, en ... aoobt bad dat onder cl.
ollllllAndigbeden, bet lJ"a'f8rtI8IDtnt niet op eie
betalmr Tan d. 11)1.. 911.• Ia rente op rente_t
aaodnngen Verder dat bU hierop een onbe
vredIgend ar. hroord 1'atI den C C eo R )I
bad ont'flllli1!n, bet ...elk bIJUIl deo raad "oor
Ja" De raad keurde de bandel ...u.. "an deD
!lecretan. ID deze zuk goed en bealnot da, bU
betreffende bo'feorDoemd ooder ...erp aan den
comml!'8ar18 'fao pnbheke werken 8Ioet
ICbrllven

'\\ erd bealOteD dea "oom~ter den beer
Boalll&o te IUCbtJgen met be~ goa'fernement
~ onderbandeIen betreffende bandl"kon arbeid,
ter bes""lkklDg na de munlClp&htelt t[<'lIteld

Besloten deze T.rpdenng te ..erd&gon tot
beden n.mltldag om 4 nre

Op do verdaagde "rergadenng tern ...oordlg
de voorzItter en a! de ledeu
~ comml ...le rapporteerd. dat an de .... k van

den beer PerlDgue;r ooder"ocM eo over.orn
had en tot de ""Tolgtrekkm" gekomen ...... om
de apphcahe van den boer Penn'luey toe te
.tun De buar een RIlDnng te nemeo Tan
j AUgU8tU' 18"8 tegea.£b pcr baau per)aar
te weteD t .. ee banen zooal. thans "erbuurd aan
deu heer Pletorsen rn verder ooder deaelfde
voorwaardeo als de kl~luaao reeds aao geleid
syndikaat TCrbourd te ...eteD lo op elke 1000
.teeneD te worden verkocbt bOlteo de mUOlCI
pal telt
'erder rapporteerde de commISSIe dat 'U

den beer A du TOIt hai gesproken en m,t
hem ID e<n overeenkomst 'Wa. gotTeden om de
baau of baneD aan de aodere 'U le van PlAn
keo 'Brug opco te stelleo ..oor bet iPubbek 'f&D

Stellenboscb ten einde .toonea dut te knnnen
vormen

De baksteen-maatschappjJ

Stelleoboscb 31 Mc" 1898
Aan den l!8CI'eWIS 'f&D de muulClpali

teit den beer I> P M03TEBT
)lIJnbeer - ID UH' J"nd 'l'an 28 Kill ver

oebIJot een ant"oord van u op IllIJDIChI'J)..ea
~.n 19 MeI Het ta neodelOOII om op a! de
puoten te .o'woordea d .. nlltu met de aak te
doen bebbeu waarnn Ik ook Dlela beb I"
achrevco
GUleg! dat ik door een ... n de comml8SanM8ll

moe' W"lDlormeerd ann gBworJ~u OIIItrea' d.
&aak Geloof mu muobeer op mun woord geen
eeo der OO'Dm_...n beeft mu er lete 'fan 'fer
teld of ge. 1I'i. lk ....\ u &C;tgeuboe ik be' te
hoorea beu gekoOl6n Eén 'fI'lCnd .prak met .11
or o~er dat hier lOOyeel gebod"d wordt eil dat
de babteeDen dour lulleo worden w.n' de
maatoch.pp ,en 'fragen 1100 ~eel voor de bal;
8tecnen Ik L"eld.. toen aan bem Maar ik beb
..-hoord d.t Arend La wrenee weder .I."cmen
• 'ormeo onder bid. beg.... tplaata HIJ

.... Je toeo aaO mt) dat er eeo t.kateeo S) ndi
"ut wa. op.;eneM eft dat bad ua_k gedaan
•1 "Jr tien heer lJ"rlngD y om den grood oyer te
nem n van Pletenen Zoo ben II!:bet te h?Oren
gekomen En gelltelt! eeo. IJJ bebben bet 'er
teld .... Ik kwaad aioekt er In' Het wu nllttoene
Ifebelm. mODlclpalikolte~ergaderi.. Zoo'fOr Ik
I I, vernomeD w .. bet oe gewone pablieke Tef
1J',l..nng Gu.-.gt 'ferd« da, de IIOIIID1_....
II url beWOlIt waren dat de brief tot 31 deser
mo t overataan Ik na.'11 a .. 00 &aak n",t dese
de bnef .erd voorJ..l'AIn (of _OtIC werd er
gedaan) O~t wer beboorltJk ~teId ea
g_ndoord dd O'f"" bet unzoelr de 1'01
lf"nde .,.,rpdenog .. I ...ordM g DUI
I' de bnel bet e'tendom 'fan de mDnlmpell&elL
lo dl~ met genotuleerd da~ behoori bet ,enota
leerd te ...ezeP want w.t 10 de 'l'8f'lraderlDl he
aloko la bcboon pnotuleerd te .orilen. Waarnlll
II due bet "en~l: ook niet ID(Ja lAlId ..er
IChen.n1

Dan &Gilt trlJ ook ,bt de OODIm_"_ ZOO
dom me' a!Jn dat ik ben In &nlk eeu -YOIIdip
aak moet onderrichten J••IIIIJIlbeer, ik .-ee&
het, III ~lln aoo dODI_t ook wee& ik III heb-
ben een ~ _taN t. die
..... wal pdiUd al P!eD _ DiMbjI-_ ............ Ik _

BELUI'lKGBBT 4LD

:P.A..~lR.~.
Nieuwe uit de Paarl

.uouca.
Onder de ..... ~ ibau 11&11 d. Paarl

IIIID eie INter Vu H....... L.w V~ eo da. Vil
J08II na eie ..-te Beit.. Zon~ eo
• de tieaNn 18 CIi!!r Z1licleiPaUl kerk
doer ._.... w""'_"" Da h_
Vu a-.Iea heeft IIIn vertiljjf bij !kollbeer J
J Joubert, Moorder Purl

~CllTBJI

Ala men o".r d. ..bnikea ..an de Paarl
klulrt daD beet bet da, 'Pêrl not a1echt If'"
-at wordt omdat de echtii,~er Itlet ..... d....
plaata boadl Dit la eobter Joel' selden bet Ire
..a!, wu' _ Idaact o"er eD wust op fooien
die run... verboIpea ...ord.n o.ndat _ de
Purl pante alet TOOralt pan Gedane &aken
hebben geen keer ea toch door op no"rre
foa ten te Wy&GDkan meo UI bet ....no!J eene
berbaling 'fan Dllutappen 'l!8l'l11J1denW,e die
l:ang niet aan do Paarl W&ll,&111'"'!tIJen dat er
eeDe 'enwoonng ter waard. van £6 tJOU aau

DEN TRONK;

en bet maglatraatshof gemaaid UI I \v &IloeerOleo
.,cb ecbler nur binneD ell oaar de acht<lr ge
bou .. "n begeeft ....1 hU uItVIuden d.t er Uld t~
.eel betaald .. erd voor d" IUDIl"bracbte VVIbe
tCflngea Maar voor dat er D1~tbot afbrekeu
eli opbou ...en begonn<n 'la' werd de vr&ligge
opperd of bet OIot t.et.cr ZOiU 'itU tlCn .tadhui'
op bet marktplelo I.c WUti eo bet iren t ,..._"
vao un bet gouveTuement 'oor po.t CDtele
graafkanl.óor eo magilliroutllbof kou verbuurd
• 10 geweest D:an badd"n wI' meteeo d.. pu
bhek. kautoren dlcbtor bU de dlCht.t he .. oond"
afJeehnlj van de Paarl eo Zti'J bet Olet noodlg
~e .. ee.t zIJn Toor dl lu"'ollers In de Noorder
Paarl zea pence op elk telegnm dat.u ootvan
g"o te betaico

TRAMSroOK" IF.G
Wat een g""ukkel Eoo .... tleoW,jaren

g~leden had meu recd. bet plw goopp<>rdeen
tl'llm spoor ...eg aan de Paarl", leggen eo ...erd
er celf. eene opmehng van de boofc.btl1lllt g~
mukt Na dieo tijd wJrden vergatlerIngen
belOId ICbelDllll opgetrokken ID de knnt-eo
!;8IICbreYea,Ja men ...tat aelU te vertelleo dat
de eerste zode gelegd WJUl En boe ver II meo
op bet oogeobhk? Zoover dat a. eeDe lIJn
OOItgeboa"d zal ...ordeD dali .. I dlO aan 000

oltlandllCbe maatacb ..PPU hebooren cu al de
...motoD zullen if"volgelUk oaar Europa ver
I"n j"n ...orden

JO SGE"1l IlOO. E li( HOOL
Wat J.8 cr geworden ... n al bet prat..n oQ'Jlrent

de Jongeno hooge IIoCllOoldIe meu dill ut t p le
ncLteo? Eene m:&lUldgelede u "erd bet ver
tcl~ dat aau bet bou ...eu .an deze lnncbttng
blDoeD ..""r\Jen dageu zou begoo leo ...ordeo
de ballst.eenen ...... eu roed. gebakk"o, en.
Doch bet bleef LIJ plllteD eo de babt.eeoen
...aren of door regen verteerd of ze werdeb
nooit rmaakt In alle 1"",,1 de hooge I!ICbool
ltone UI op oeo C1nd on .ooalo met de tramluo
.. de eente -te nog DIet gel",d

DE LEE!IU)fEB.
De Paarlleten moeten elk bun eagen blLlto

tbeek bebbeo of anden bebben &ugeeo leeahat
Zu .Vn "ooruen nn een publ",ke I_kamer
..... nn eenltl'l dOl&8nde boekdeeien .Ieb be
"laeleo, .D be' la wonderluk te lien boe 'll'8lnlg
de Inguekonen doen om tie bibhotbeek m .taod
te booden De bil~lllotheek telt Ilachta een
tacbhi tal ledu, en "erder _rdt .1) lMr a1eebt
beaocbt Er 'ilO eenige booderden Holludecbe
boeken •.I1en door de beate acbru ve.... docb
blemD wordt zeer IO!lden lodlen OOit een
gelel8n N.. r de PaarlIeteo te oordeelu bu
liet AfriIraanllCbe ..oIk waarluk alet .Ia 1_
laati( beacbou wd wordon GelIJk de blbhotbee.k
telt

HET H BlLEE "AU
ook een klCllllpta! lo&eek.naren Het park 18
leu "'l\Arop de Paarl &<IOIl1.terecht door be
__ ers 'l'&n elden dlk"'UI. aangemerkt .. er
trobtch op kan "110 Docb I>~k blCirUI er ge
brei! aln ondenkouDlDg. eo ocbUdt men een
afkeer te bebhen de groot« Of",' nn 7. 6G per
laar .1. lid te hetaleo Het park moeet I'OOraJ
bU d. )OD~ boeren ondentellOlDg vloden! want
lil kouDen er iroot 'foord .. 1 of piewer 10
hebben door op Zoadatre naDliddagl of 10 de
weekdagen _t eone dame $nuchen b..t groen
en de bioeDl81l oeo .andeliDi te nemeD eO
bet Ja tocb een felt dat luike aanloklukbeden
eerder dan leta anoo .....)onie meUl)"" bewegen
bnn ban) on bart ai te ot.un

01'8 LA'fD
Er IS DOl eone klacbt en ID dIt geval lA IC

ongelukkig me' betrekkmg tot de afIe'l'erlng
vao 0... blad De klacbte IS namelilk d.t de
IDteekena&l'l!.Ibler olet geregeld huune kranten
or.t~angen Het ...ordt geugd dal de )oo.:~n
dIe 0". La1ld rondbreogt oom. aao den rond
brenger ..an een aoder krant eenige exem
pl... en ter alIeverlOg geeft en rIC<' «rsa Op
dIe wIJze krft'len allen olet bunne Kranten
VerdeT IftO hier eenige nleO...ttgler1ll'en die
.etun "'Illen aarom sommige kranteo per
post. eo andereu eer door eeo Jongeo Tond ge
zonden .. orden De IIItcek<:nareo hegoo eo
hever hunoe kranten bIJ d<o Joogen te krllgeu
[Inteekenaren dIe bUDne kranten door den
rondbrenger aan huo bUI&en aigeleverd .. illeo
hebben ,eJieyen bonJle o.men aao oos ageDt
op te rven 0 F MIU'atAJ S zoon ]

Dames brief
LIeve 8aoDle,-Daar bet iedorende de .......k

&ooTeel regende konden "'IJ zeer ... Ideo bUIteD
be' bUil pao eo gevolgolfjk .. eet Ik DIcta 1'&0
.... t er balteo omgaat MUn unef .. I du. olet
belangrijk IlIJO

MU II verteld rrewt)rdea dat de meeate dam ...
bier ale' of' bIcycle. rijden, om d.t <le )OOie
b... ren dan nMU met hen tedoeo 'Willen hebben
Hieraan ala Ik ecbter ...eID'" aeloof ...ant ..an
dat Ik begonnen beo blC)lcle te ruden "uden
d. heeren ban ae aandacb t Dl8er aan mu da u
'fl'OOJf"r ea er pat baa,t goen Dlidd&g "oorbU
ot er komt eea beer mu >!ragen met bem eeu
rid,e door de "rawn te nemen,). loeit. ge-
troawde lD&DI vallen mulODU I.. tlg.

Ik kom no _ II8lden op de acbaataen bun
dur Ik nog oiet mlln ... 1 ..an eenige ...ekeo ge
leden kan "e'lieteD Ik ..nel btwcbu.d ala Ik er
o... r d.nk eo A tergt mIJ nQl redn", HIJ aegt
hij bad DOOItiedacbt dal ik zoo goed 'komedie
Iroo .pelen

Het; "l reeds ....0 langen hJd geleden ,.,dert
"'11bier flen concert haddeo en Ik "':lI! reed. tol
de ie ..olgtrekklDg gekomen dat de Pallrl n.el
&00"881 aan mUll8k doet II. men zogt Ik Lob
nog geeo roncert i",e"en dooT eeD plaa.t.aclilke
gel:elscbap buge.oond do<:h Ik boop nllar bet
coneert d,t aanataandeu Vrijdag ID bet Soorder
Paarl ecboolgeboow uI ,egeven ...orden te
IUD, de od.lag ..... roan Ik a r.aI lehruvea

Heeft u bet liok ID 0". Lm,d geleaen YUTln
Ireklu,.t werd o"er den ~nd ftII bet Zni<ler
Paarl kerkhof? Wel, ik kin n ;enen dat bet
met ctie be«raafplaatA ....,.,~ ,_teld II dan men
denU Verbeeld)e eeD8t de graven alJo niet ge
DOIIIIIMIrdID de kerkboeken Toen moeder en ik
pteren naar bet ~f nh muo DlCbt)&.. tide
f(a&D kuken kGn niemand ana &eIQI8II waar 1111
begra.en ..... NUIt alleen "Un eie graTO III mik
eon .k.lipn to.taad ~ 111 0". Ltud 'V.
_Id werd. _ an &tJII ook m~ ID _ ljjD p-
gn ven, a.oodat indMa lIIetI ~0Iltptdl" ta.chea
eie gra ..eo wilde ualegta mea da.n CUe OTer
be, .tof Tan eie oatalapelMll ~ _UI WU
hadden gedacb' elk... ZOIIdaC eeue wmcleliDJ
ID bet inhof te _., IIIUI' bebben DU
beNoteD nIb Die\ " doeD, yoordai an. ba
CiIder ..
Ik _. au ~ dur de,_ .......yUftiu _ .... _to

I J)oaaras4.

Hoaksteenl~gmg der
van het NIeuwe ~"J.I.\lU.l.·

gebouw.
Harrtlnutb !loten Mw,

De gon"rnementa I!IChoolgr.mJ" I
..""daag een bullengew_ if"l'lcbt op YUI

a! de 'flagpn die om hel fondament vlUl
n18u" achoolgeboo-.. wapperden

Vóor V18I' uur In den nam~., "'linO er
vele belaug.teIlenden, b.-taande nit
vloedrjjlre ~e&elenen de QlQlDici,pali.teit."
en anderen. die ~omen
nemen ID de f_trieriDg ea pheJljti«lMiotl.

DI. KeetoU (Jooniiier eier
uw! toen 'fOOMr1I&I1a, en seide da,
__ de OOIDJIllNMonnooehg .... over
ochleden .. der 1ICI:001utt M ....;den.
Hresler hoofdontlerwlI&er wwd ...
be ... tteade _ O"renlcl!r' oyar de 'fOon__ 1tI
gebellrten_n dat onder den .&een
'IrOrdt., aal "oorlu.en ue bljjdachap
H.Ed Tolbrud £2.100 bad IIoepstaan om
IMICtJe a!tbaaa ftII be, 0MJInee1e jltlboow op
richten, I' &eer groot, .n hjj Icon bet pabliêk
venelrermg ~veu dat WanJl8II' bet gehMIe
bou... \"Oltooid Ja, be' een der aanaienlUlrat1e
de .taC.I r.aI IlIJD

Eea ander brou "f'ID ~e ..... de praait'
tige opkom.t bij de g:el.,en.limd 811bet wu aiet
ooodig o"er de bemoedi&'ing d_tengeYOIge _
de oomm..... en ondet'YJJMn g:flp'V8D., att ""
wijden HU koo met IDD1ibeid seaeD dat"
moeiJulrbeden ID 'fVband met d_ achool
vele opoffermpa hadden Ia_ .. troe.tell.
de pbenrteniB 'I1UI dien dar ... _r
kenden~

Blerop d~ 111111 eerw oen &eer knteh~
bei dat lD vele banen weerklank vODd
de beer Brealer bet rolgende doenment
dat onder den boebteen II14t andere 1IJ8O"..
bladen monten .n ~ geletrd werd

De&GboeD&eeu III plegd geworden op du
23ekln Hili 1898 door d.n beer G'barlee WU'-
d... , landdro.t

T.n r1'olp 'I1UI de aan&lenl"ke 1'61'11JM1deo.
nog ID bet rtal IICboollrinderen eedert IS9&,
werd bet neodlg geacht den volbraad M ___
keo om "Mr dni.&end 'fUf booderd poadea
ko .taan TOOrbet boa'lf'8l! ....., een menw
rboo ...

BU de .Ittmr 'faD 1896 "erd dit ve.-k
de band aewe&en om rede dat de
raat door dec Jamlt*ln
'had al het bescbikbaal"geld voor bet UllI_1)IIt1l
uo lJe"ereo eo ammooltle to be.t-eden

'eleden Jaar nocbtall8 gelakte het d.
mlllie om op 'oontel VRIJ dep beer P
.t::lOUO te krllg"D om eene !Iecue sItbani
bet ortglDe~te plaD te bou ..."n
de d~t bel ,eld d UJj t ...aalf
t""Kestaan ,..a.. werd opoothoud
duur dal d< lt ode ... vol~c"" beostek
Jour deo g JU vefD' meul- alchllcct--aJlen
boog wllreo

I ,deluk wcrcl besloten dat d" h<.er 'North-
croft eeo aoder be'kk .ou ultre "en '1I'I8rUI
oon t....l, lOr de Inudergarteu ..erv8.J1i"D SOIl
"orden door de..,,, vleugel om dlentenge'l'~
ti" t"uder. bltlnco bet loegostaan Ledr.t.a' te krjj-
KeD

J"hn
Poodle
,,~rk
Aan onzen pr_demt dco boog Melen beer

Marth\nW! ~t"yn onsen Toorzltter ds J D
K.,.tell en onten verteeenwoord1ll'er 10 den rad,
R Mcf ariane hebbeo Wil onze daokbaarheld ie
betul1l60 voor bun IJver m deae zaak

Dau "ol~t de namen der oeboolcommui!IIe 811
ooder .. uzers

Sa bet voorleleo 1'30 bet document .prak d.
beeT BresIer een toepasselUk .. oord waartll hij
te kennen gaf hoe bemoedlt;end de opkomst ftII
vaadaag voor he ... eo de oDder .. Joen.... De
moedukbedeu "'lW'III~ bU te kampea had
...aren veleo docb met bet "'Ist vertronwen dU
door U.er bedacbuaambeld en geduld • an.
.. I re<:bt komen boodt bIJ wel de .~nen moed,
Het motto \&0 de ..,bool exeeli;ior ZOOaIa op
d" vla, .toud bedoelde h >cga op eo bU koa bet
pot. lek de v'TLekerlng geven dat dit mot Lo&JIn
leute lO en dat IJJ meeoeo cm Laa.nnate de
scbo,,1 toe ""mt IUgroolte bet .. erk ook ID de
gelukbelJ te doeo toeoemen 'oor bem ....
die hoekateeo Dlels lIDderJ dan een El>enbaëS8l'
eo had de H""r beu da" tot b_toe geholpell
.. I BU hun ook 'ferder beipiJn mdlen ~u bid
deud op H.m wachten

No vol,de de plechtIgbeid \'an deo do.g
~ laoddrOlt die met bart.cIUke JUlchkrete1J

lIegroet ...erd maakte bet pubbek aaodacbh« op
bet feIt dat de boofdonderwuzer de heer
Brealer dIe bIer omtrent drie Jaren eeledell
k.am, de acbooi met elf kiodereo ....ntrof, da,
bU door EUnoovermoeldeo !l..er de getalen tOt
bun. t .. "" booderd had "1'ebracbt eo dat be,
gOIl""raement :henteogevolfe 'l'erphcht ....
kamers IU ..enebal1ende doelen der stad te
huren De moeIOlIJkbeden ...an beboorlUk toe
licht waren IJ1'OOtvoor OJW)Oboofdonder"'O"fl
eo .. aooeer .. Uer bU "negen z!lne uWeAl(bei4
.&lI UIl IDI&IIdeo door de koon. verooniukt,
kunnon '11'11... n Ideé vormen welk eene vra ..
bet 'I'olt.oold gebouw be-:o ....1Tel"lOba1f.n

H.t 'foorrecbt dat onll6 )eqd nu ID deelt la
groot., eo "'0 beboorea UIl áe vnendelukbeid
'f&D den volbraad m onze vrangde te red--
keu lo aune dqen w.ren eodera beel blij
...anneer 'U een ooCle fIOld....t of matrone kou-
deo krugen om buone kinderen eenlglDJll W
lateo leeren

Hierop 'folgde <leboekateen Ic~"Iog UIl bes
einde van deze formeeie fDodle drukte zon bOGg
edele de 'Wenacb Uit dat bet ltevl"" eD grondire
le'i~o 'f&D diu hoeksteeo een zmnebeold van
bet .erk mocht .UO dat blDnen deu mnren Ttr-
nebt ... 1worden

:lO u trad onze populall'e bOl'lJ!lm_kor, de
beer C.. lrie toe eo oadat bU onze Iachfpterea
wat aan den pug bad guet meTkte by op dat
de .. dag een roode letter dag I. m de ~
IIU1 van HlIJ'l'IIIlDItb De op'oedlDg ~..npNitU
ZIch .00 50el omdat de beboefte er aan -
groot ta, dat moo verphcht 18om .""rzleDllll W
makeo Deze ochoolcomml-8Sle verdIent dea
dal k van bet pubhek voor hare opoft'enngea eli.
!lver eu beveoal ooze "olaraad die 008 m oaam
oood .00 bereid vaardll{ t"Keomoet ..... gek9Jllfln.
HU boopte dat de Joegelelden goed glltJnilt
zouden makeD van de \.oenemtnde gerl\lven, lOO-
dat 'U nog 0011 dag OD_.Lad .In de H Ed yolb-
raad lul1eo v"-l\t_1:~nwoord'-ICeD

IJU drokle ook bet -ertJ'GutI'en Uit dal_-
ueer de tud Ir"komen Yl... om bet gouvernemen'
om bet balan. le .ragen .U die ger,;.;deluk IIOQ-

deo kru"en en dat deze acbooi tert'" hl oeoond
to I me lO de .lad mocht '!lJl

li J elnd1ll'dll 'Vn l.ot.'1!praak met een .....
Longtellow. ..ersJ"" Uit de P,alm of W. ol

Sot en)oYlDont and not .orrow
lo our deslmed end or wa,

Bot to hve tbal eacb tOlllorrow
Mn find Ol farther tl,aD to da,

:10. eeu bedan kJe aan den landdrost burge-
menIMT e.o ouJ.",. door da Ket.....l1 gaogeD alleIl
hUI•• aart. verblud oYer de verncbtJn""n 1'ul
deo do.g

AFRIKAANDER BOND.
KAREBBOOH PRIE8KA

Ge.ooe ZlUmg \&0 dell Kareebuomput tak
van den Afrikaander Bond, I'nub
Coa.lté1'8rgadenng ...erd gehonoon te Karee-

boomput op Z.terdae 21 Mei lfi9A ID8t!i
leden tegeoW'oord", nl W S J MaraiS G 1-
il!ullm.o C r Soumao J L "&II der Merwe,
en J G SnUlII&n

Af ...ezljj met keoull<ge'l"leg d" beel"tln F 'I'_'
W I Ir seo en D J do TOIt

, ere"derlDjI geopeDd lDet baLed door lid C.
F SlIuman

:'\ tUlen der I,."tate ~erga<l"nng voorgcleleat
ga<-dgck""rol e I get.eekend

De ..oorzItteT "",cbt ter oprak.. J. Kolom.
l UI" gelft,cbt dooT da S J du fOlt •

De yergaderlDg .prak ha,,, .fk.oung nli 0".
d.u 0rga01J!alle en gelutte deD aeeretanr*
d.. 8 J du [Uit pranat eene brief te eahrit-
~en

I.>e beer SOllm:ua gaf k.nnUl ..an YOOI'IIiel bjj
de eerat.kom"nde algemec!ne vergacienng dat
g_ rondloopen en leegl1gl(eYS zullen wordeD
t<>eg.,laten In de "Uk,o St,nIJrm&D en Brak
bo&cbpoort.

Op voontol 'f&D den boer J Fn JlDILII _.-d er
alre_n bealo&ea om OUT"" lIoluIen "-a I I.n
_tuil te plaa~,..,o UI ket ij r-"H,laJ IlI.Lede
van In Di PaI¥wt
0. eendkomende oomlu,'ergader ng werd op

Toontel 'f&D dea beer J "-an ti" \tt r...e h..
~ te Stanrma&15poort, b I dv I bC'-er1) J du

Na ... ne bedanking door d n vO<)(l.Il ter .....0
den beer l1li me.... (, Sn Im." nl< r bet _nen
teljjk oalhaal werd de -corl;adulng Ulet ~bcd
".'oten door dto beer (, ~olJmau

J li SNIJlUN
Secretana
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Afdeelingsraad,BarklyOost ", QUIT AB
KENNISGEVING. Brandverzekering- en Trust

St. Georgesstraat, Kaa
OPGERICHT 1844.----------------~

DIRE KT E UREN~:

Dllisional CollDcil or Bartly East
NOTICE.

TENDERS VOOR Rt:P ARA TIE EN ON-
TEliDE1lS FOR REPAIR A~"U YAI~TE- DERHOlJD VL'I Wt:UEN,

, -NANCE OF ROADS.

TK~DER8 xullen worden ontvangen door
den Olldergctceklllllic tot ~ uur '. m0'1l"WI

op DiJllldag, den 14 J uni. I~~H. voor de reparatie
en onderboud dor volgende Secti"" van Wog"",
voor het Iljdpcrl< van 'é~n (I) of (3) drie Jaren
uameluk :-

TENUERS .. ill be received hy the under-
signed. up lo ~, 'Uil, on Tuesday. Juoe 14,

1808, for the Repair und ;\binlenance of tbc
undermeD\ionoo ~ectio". of !toad fur a tenn of
,either OIMM,rthree years, viI, :-

BlU.NCU ROADH,
SecnoDII 1 and :2 of the Bottel Nel,; Braach

BoMl, eommencmg froru where the said ro!~d
pu1a from tbe Long Kloof )1~11l Road. un the
fum Ravon.fell to .. lw ..c the said road jO"'. t he
BMk Spruit B_nch Road uu the farm Johu-
.ton'a Leap, all drift •. catch water aod cro""
draina. pro&ectlOn and retaining wall. to be
iaduded. '

Seetion 3 of the Zuur Viakw Branch Road,
_-,<mJ from wbero ""id road part. from
the Julldioo of the Honing Nek Kloof Branch
~ 011 8eeiiOD~. and thence 10 low wnter. mark
of tJle Krui River on th~ farm Shanklin, all
'4riftII er... and catch water drains, re tuining
aDd P'?tection walL! 10 be Included. ,

8eeiion 1, commencmg from the partlnll of
~tbe Zaur 'la1ttoe Branch !toad, .. ~tlOn 2,"
'en the farm Watervoor to the J unction of the
lIid road .. ith th., Dordrecbt Maln Road
~D the farm Clifford, all drifts cro .. and casch
_ter drain., retaiDlDg and protectton .. nil.
.&0 be inoluded.

llOOFDWEG!:N.

JA'RDILEnn HOM'''W~U. H~('TII>!!3 EO( 4.
~edle :1. be~ innende vau af 1""8·water merk

nu Zaddu"oru ~I'ruit up de plaat.a Doordrtft ,
uaar de Vrift te Helpmakaar. op de plaat.
~pltlkop,

Sectlu 4, beginnende "an daAr, naar de .. este
lijke gren. op de plaats Waterkloof, de echeid-
ing. lijn t""""ben de Harl<ly0081 en Wodebou&e
atdeelingen, alle driften, behoudinga en Le-
acbenDlDgs muren. d.. 111'11 en 0pv&Ili &loten in-
geslolen,

BELL RIVIEH HOOFDWEG,
~~A·rlE.i 3 ES 4.

Sectie S, \' au at be' Zuidoostelijkelug·
... tor merk van du Sprui t op de plaaUl" The
eav~.," nmr be' W""t"l\ike laag ..... merk
van de St ....k Spruit, op de plaat.. Moebeah'.
Ford_

~dl" 4, bC,jlDnende van bet Jaag .. ater merk
op <je S""rl< Spruit, op du plaata" Belmore,"
en eiDdigend. ~p de oolt,elijke grena der plaat..
"I;lao RIVIer, alle drif WD, behoudinga en
b&.cbermin!!8 mure .. , dwaf! en opvang sloten,
inge.loten.

BELL RIVIER HOOFDWEG.
8ECTIE 2.

V 00r het oprrchten vali oen beschermings-
muur I,,) de u"graving op Rebels Kloof, fan
de Uap, uaar d. ee rs te draai Vll1l don top van
genoemdu uitgraving, op den Heuvel, van niet
minder dan drie (3) voet boog. en nie' minder
dan twee (~) vod wijd. De heer e,
van l'leueD L.A.R. of ." weg-inapekteur, sal
hel .. erlr; aan .. ijzen, en alle bijzonderbeden om-
trent bet oprichten daarvan geven.

TAKWEGEN,
HTF.RK ~1'Kr tT TAXWW. SEC'nB :lo be-

ginueude nu af de dnlt van de Hwrk Spruit
op de plaata .. Meln_." de ee""t. drift van
Broadfonl ... n daar naar <lescheidinga-lijn van
Wijken Xo 4 en ó op de plaat.. "Knigbwn .. de
voorgesteld" verlegging op de plaat ... OleD
Garry .. inge.loten, aloook alle driften, bebou-
ding. 6V bo.ocb.rming. muren, dwara 60 opvang
sloten, Ingesloten,
o. lI'~g-lD.pekteur zal aanduiden en alle bij

soaderbeden ouureut de voor geetelde v"rleg~,
vuorz.u'L1,

ZlTH VLI.KTB TAK\\T,
~t:CTl~!'! 1 E~ 2.

beginnellde '-an wa..ar Je Wl'6'Cll t·_, lIlyad' ver-
d~t·dt:ml tot hij dt! "'er(lce1111b' Jer Zuurvlaktc
en Honign~~Lklot1f \\""-1<1..';\. vp du Via.a.t8" ri\l~
of Uealth," ,,'i, .', ,It,. ", l>..houdtn", un be-
I\Cherruing ..:u.: .. ~", '.' r.\L~ en opn\ng- ~!otl'D) In·
~Cjl,)tt.:[].

By order:
, H. A YEI~ rJ~:f;,

Actiog Secretary, D,e

Divisional Councils ()ffice.
&rl<ly t:lUIt. )lay 17, 18~'R.

Afdeelingsraad,Bar kly Oost
KENNISGEVING.

TJIlfDERB VOOR REPARATIR E~ ON-
D~HOUD VAN WKGE!'l.

-r'"Bl'DER8 lullen wonlon oDtoalli"n door
I 4811 Ond.rgeteekende lol ~ uur 'I morgens

lip DiIl8llag, dell 14 J uni, 18!)!!,voor de reparatie
eo onderboud der ruliJende B.cti ... nn Wegen.
-.oar Il.. 'iidpw-k vau Un (I) ot (S) drie ja-
ne _lijk :-
1Icti .. 1 ID I VIUl den Bortel Nuk T.k W('II

IMIinDlDd. yan waar !!....,rde w"i ..!loopt van
daD L&nti*loof Hoofd""11 op de plaat.. Ra'vena-
fell, ~, waar dv w"ll aanaluit met don 8wrk
8proh T&kw"8 op de plaat. John"wn'. Leap.an. driften, dwara en w.t~r a.fiOOPYOroll, ~-
llObennlD~ en opbouding. mlll'6n in~""loten_

Sectie 3. nIl d'lll Zuurtlak"" 'l&1.,,"11, I",.
pende nIl .. aar de Honwj! Neo, Kloof Tak,
... alIoopt op du plaata .. 'ale of Health." tot
he'laagwatar merk '1\0 de KraaJ Rin.r Drift,
op de plaAta Rb:r.nkhn, allo drIften. d .. ar".m
water tJ:Ioopforen en he~bcrmlU;;~ ('Il up-
bouding muren Ing""lohJll, heglllnundc-

Bootie 1. no de !lchmding "an den Zuur-
Tlakte Takweg : BeetJe 2 yan ds." op Je plaa!-,
Watenoor. wt ....aar de weg an"slult met ,le"
Dordrecb' Hoofdweg op de plaats "l'''''"I,L'
alle driften. dwa.rs en water n.ftoop\'nn·ll, l':1 h~.
tchermingo ell ophoudlllgg mlll'<'n, 1Il~.,.I"t"n.

Op laat,
II..1.. ~IEI:\'T.JE".

AgL't.'rl·",Je ~t,'('rt:!41'lg Afd. ILll..l
Afd. naadl<antoor,

Barfly Oo..t. Moi 17 1':"1-

Op lasL
(UeL) H .. \, .li:.1 \' ïJ LS.
Waoorll ;OcC VdJ) J, Il AId, Uaad,

.A£J, R~1.dk!\lI~('·'(·.
Barl<ly 1)'.I,I~ :'!ei, 18')8,

DI VISIONAL COUNCIL BARKLY EAST
NOTICE.

TE~l)i:ll" Fun nr:I'.\IIl:; A:\'D ~[.\[~Tt:
:\'A~;Ci: (IF lW.\D:-\,Dil1sional C [r.eil of Barkl] fast.

_"r )" 1' I ' . I '
... " l__, 1·~. TE\' DEll!'; wdl lo" r"""I\'od Lv tbc under-

,..:;.:-ood, up tO~!:l m on TNn~d:l\:. June 1-' .
1,,~oR, t,,, tho !ler'''' ali ~Lllotl'n~oceot tbe
ulldermt',ltlnne,l :--;l'dii ,n,.. of !toad for a term of
eitL\.'r ODe or three year ..._ \'11. :-

MA!:" 1oWAD:';,

DORDHECUT )('I.l~ RUAI), SECTIO:SS
3 A:'>ID 4,

~cdwn :), commeIlclllg' frum diu low water
mark of the lhlJdthJ0Ul ~pruit. Oll ,he farm
Doordrift. to the drilt at Welp _Makaar,
on the Farm Spitzkop,

&'ction 4, commcu~lOg from thence to tbo
westem boundary 01 tbo fann Wawrkloof
the uoundary lino between the Barkly E....t and
Wodehou"" DiVIsions, all drift.. ret.ainin!( and
protection wails. cro•• and catch water drainl
1001000<1_

Voters' Roll.

NOTTCB j" herehy gl\·en. in t('rm~ of :--,·,·twn
:JO 0l Act S·), ~" of 1>1';:', thaI a (',,!'y ()f

tbe Vow .. Roll. framed for Ihe purpoSe. lOf
'hIlI Couucll, ...ill he for inKpcctlon at the I 'ili" ..
of the Seeret&ry of the .ald l'OllIlCd, Barkl\'
~ tor a period of I~dap, reckoned frpm
Wedn..nl, the !otb day of May, I,,~'I<: and
tanbe!' 6IwHa Court w>ll be hehi In Ihe Court-
room, Barkly ZaAt. on ~Ionu':r, tb" I:lth ,by "f
laIII, l1nl8. d 10 o'.loek in tue fvreno<>n, f"r
the parpo-e of hculng and detennln>llf! "n
daima ~ be illAOrted iII or ol. jeet 100" to t hu
..ad Li_t,

Notoiee i. further 1(1' en, !tJa! ('01""" uf the
Raid Rofl for ~Acb W'ord can .1 .. , I", .oen durill~
tbe period ..bov. "l,,-,'C,ried.t lhe IiC".]Ull'I" of'
lbe P"ield·C-orn.te, A_tan, fwl.! l'vrn.L'. and
:Mem"'" of the DH'-'lOnall'uunctl, ropr"""nting
neh Ward,

POl'l'Of!!lentitlM t.) \'"Ie fur:-;""h In'ped'Jr",
are indiult ....l !:y n:\_',H:S of :\ X P['p'l"l!te 1h~lr

OEL!' UI n:H ~LI.I~ ROj, lJ, SI;CT!U~~
:1 A:\'D~.

S\...ctlvO :L Frotn 'hiJ ~()ulh F::\.stcrn 1\).". water
m~I k of tile Sprtut on thtJ LLrm .. The C(lve~ "
to the \Vh~terll low w£\ter mark. of the ~terl,
~pru,t. Uil !hlJ Llrm )lo~he~h'~ Furd.

:-\\"dlOIl 4. (:vmnH~ncI~, frolA the ~w water
mark lOftbe ~terk "pnHt on the taifUl" U.I-
mure." anu endlnl( nt Ihe EL,tern boundaryof
tbo farm "(;IL' Hi\'er,' all drift. rel&iniu~ anJ
protection 1falls, crufts anJ catch wat~r drain8

to be Included,

namt!fI,

f!' 1.r,J,.:r.
1'1. A. :>rFl'\TJr",
.\t·!l!l; ~~:n lar.". D.l'.

Di\';~iunal ('~)tlnCI;:ol f lITit'f',

BIlIki] V,ut, ~I:o! I" I ,'.I", BELLRIVER llAI:-i lWAll, H~A:TI,()~ 2,
For tho con~trllction of 1\ rrotection wall

at tbe cutting 011 Heb~l. Klou. bom tbc Gap
to the finolt turn fruw the top ot tbe sald
eu:ting 011 the 11111.uf nut Ic.. than thr!'C (3)
fcvt In hl,!',ht, and not le:-l~ llJan two (:!)
(c,.,t w,de, ~lr, l' ""0 l'lotleo, M,I),C, or the
ltu~d j:lspector, WIM point,. out tue work: and
funll~L uU particu!an; 118to C(J1l~trllction" £".. _.

- - -, • -:: BR.-I.~CII IWAOR.Q!i~j
liiI '.
~ nAlK "I'HUT BR.\\'CU ROAD, SEC.

TIU~ ~,

AfdetHngsraad, Barkly Oost.
Kiezerslijst.

KEx~r~ ~ ·,,-:I);,,Jt hll·!""llI:dt· O\·L'ït.:l.'TJk'lrTl.oIil..(

~chu :!'f\·.,"j .\l"t~, "\q,~()l"i111 I ....,"'~).d:lt
eeQ8 coptc VAn li"! K 1.:1.l~r~11J...t 1I1t:,!umaakt ,'(li Ir
de doeleinden' au ueIH1 Haad ter ill:':'l';e zal
i@D ten knnfllrl,) \ 1'1 dell St-'('"rd:UL-l., i-~arl"y

008., '·oor ft'. tJrlperk ":Lil \"~'Crti(,ll d:l.gl'n,);U
rokend van nf \\ ("\o(·n...,b!{ d~n :!,) :'Iel. 1"'::1.-< t:n
'l'"9c:der dat .ell Hof gt·h.)llllcn 7.:'l1wurdt'1l In hul
M~!IItM\.1!" Knflt!l~r. B;\! kly (h~t. op ~f:t.1I1,IR~.
d""l~ JUnI, ton th:n un: !ol r:JOrg'·n:.\ ,"oor h~t
d061 onl te '\'rhnor"ll e'l lG \w~Ii:";'.j,"1I \)\ t'r dt'
!lscben OUl t·~ worden &;t·plaat...t "~po of '.!)J'.'t.'th.·~

tt-gtJ" de ~f'1.t'";{de hl",t.
l{ennIs f~l'!'o('hlt)dt \t.:r,lt ..r d.u ~'III"'11 \;l11 ;;t'·

z.~le I.dJII! \~Ik '4"1:11'11 kUJllh'lI """,,rtl"!l bIC

dur~n~~ ).!(.·IlHt'md 'IJdp~'rk IllJ Ik YfP!ll!!!.:t.'f1

Tan de \"d(lkllnl~·!It._·ll .. \".,1,01, nt \'t·~dk'Jr!l<"lfl.'1l
en [lCdt.:Tl ,·'all deu .\ t'!n·l:IIbr-"rJ.,1-d ,lIt.' !."P1!.tllJ;

wijk YDrte.fl'llwl~)nll_'t·ll

D\.o~t'II"n' dliJ \'''''1'' Hr:Lll,1 '.vk!· fl1-lj,t .'·(';Ir~

kunnen ~-r01J1Iri '11 ll.!:1 :t.L:J~"""t!1,j It .. ,r ~l'~l X
tc~~cno\'t:r h 'lil Ilt.' 'l:t:Ji' '!

11!,1.1"·,

('"mill' 1,';IJl ,from tht: drift, of the ~t@rk
:-\pflllt "II Lla; r II III .. lIclru~." tho firlllt OrIft
froUl Bru:lJf'lnl, lhcll<:C to the .\tidlng Iille uf
W ard. ~ co, 4 "lid f) Uil the f'lI'" KIlIghton,
tho I'r\)p •.)~cd dt:n,l~I')U on the fltT[\) . tilon
(,arr\', to lIe 1IICL..Id..:d. aA a.lso a11 dnftH.
rt.tal~ill:..j tUltl I'rlite'_'uU!1 walls, cruss and catth
,,'att!r Jralrl~. The lt"",l I n!"pector will point
uut alld fIHlli ...b all partiL'ul:.lI~ regardmg the
prop(\,",cJ denJ.'" ur..

;;'(:UlIL.\!"Ti: llIU:;,'!1 n".\D. REC·
1'11':\'" I .\:\'P ~,

('orum'·f1(·I:I:.\ frllDI tLt: p.lflill~ uf the H·):w.s
lt f, iy .\ 1; til I lil" p,lrulI'-! uf til.., Zuun'Lt.kt"l n.nd
H,iIlL': \ .. .;~ Kluut H'l.ld~. on thu [;lIïll Vale
,f 1l"I.:,h. ,l.l dllf:-". rl·',ulllIl_.; a~,d I'r(Jtl'l ~:\Jn
~a~i, ... t'f .'_.; h:d ril:· IJ W:lt1.:r t.!r;1I!:8 tv lJt
. nC~IJ'L.J.

IL .1 ~!1:1 \'T.J J.,';
\\'.11:'). ......,( . • •1,·

•".; :",,') li A :,Jl.:I:\T.a:-.;.
:\( I ~ '(.'rl·[~l: y DJ"

!)i,·j-li'fll.l (',Illll\·jl ('IIj"I',

Hark I y Ea ,t,
lI,)' 1,\ I t'~8.

Assura' ti2 ~/aatsch1ppij PLAK-PAPIER.Opg-ericht 1862

Niouwt' Ht /1,,-;,111'1,1

Gewei;':l~rd, ol 111,'t

tooit!

\-'1;';1' gij Cl'gl'tl~ l,I.lI'I':; kon]'t, schrijft
eerst aa!!

IU!-

~:, 1-,:2oli GUSTAF ANDERSON & Co.,
PoliSSt'll gl'se! Ill' Vl'll

lJecembl'r, 1::;',1';
Vermecl'lkring-, 1~~I;,

Fondsen, op ;11 Decem-
ber 18\)ï ,"

Totaal Inkomste'l
voor 189ï £:2ï~),3) li

Zend om Pro!'pectus, ('n Rapport
over 1897, verkrijbaar bij tIe

Boofd Zuid Atrikaanscbe Kantoren,
30, ST. GEORGE'; STRA.\T, hAAP;;TAD,

VER}" VERNIS, en SCHlLDERW.!AR
Tf:(;r.:-i Zf:f'R llrLLlJKE rRIJZE~.

Een prac!Jtige assortiment Lin-
crusta, l'n alle andere soorten

Versierselen.

Gustaf Anderson & Co.,
35, UNG STRAAT, KAAPSTAD,

CHARLES FI;;llhR t;Mrr~,

Bestuurder voor Zuid .Afrika

.. "

Nederlandsche Zuid-Afrlkeansohe
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.'

Aangename Laxatief der Natu1il.

De Weledele Heer J. L. K. BROWN, L.W.V., (Voonitter).
De Weledele Hee~n II. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, 8ICElE~, L. J. CAn VIN,

J. A. REID, H. K. TREDGOLD.

, Deze Maatscbappi], een zuiver Kowniale 'lmteUin,g en .een der oudtste
geve8tigdel~ in de' Kolonie sluit nu alle soorten van Besndversekering
tegen verminderde prijzen. ':.,

Voldaan hebbende aan Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat is. zij
ook gemachtigd daar bezigheid te verrichten. .

Agentschappen in al de voornaamste Steden en ~prpen van de
Kolonie, alaooein den Oranje Vrijstaat en in Natal. '-

W. J. MERRlNGTON,
Secretaris.

. ~LOYDS,'" ,
HA.E.M.O-'T-~OB"

'WIl'"~:n..d'" e»J..e:n. ...
GEHEEL Yll STUL GALYAMIZEERDu YOLTOOIIG,YOLlO.EI BBRCm TEGEl ROBST,

8 rt, 12 ;t.
1
en 20 rt. Wielen, mer GEIULUCEERD, BnB&GBlRE OP

USTE TOmS, UB 20 tot 100 net hoo,"
r-:

De eenige Windmolens sre~&akt .met
Wielen Be",eegbare Tbren8. ZUllen
meer water pompen dan eenlg andere
Motens In de markt. .
De hoogste prlj8 werd behaald door

deze" Motors" op de Chloago Wereld
Tentoonstelling. 1893. •

LLOY.DS·AERMOTORS-HEBBENOOK IN
ZUlU A~·RlKA. GETBOKKEN:

Gouden) Med~i.J1e van de La.ndbouW' V~-
log te 10l·t ElIznueth ... .., 1894
Gouden Medaille en Eersten i'rij., JobaoDeA-
hul'!;CTentoon8k1lin~... .., ... 1896
Sl'l'Clnlen l',~j8. Westdijke Provincie, TeQ-
tuonstellillFil' RoRebank ... ,'" ... l~.
I:el"ku PnjR, Wcstelijke Provincie, TeatooD·
"tellill~. H.\)seuank '.. 1800
E,,.,tcn "I'ij', Purt Elizabeth, Landbouw
Ve .."ellii<in~ 18911.

AHnbevolon door het Beaproeiingll ~
t'ment der Ka",!> Koloóie, alMbet beet ikt
')I:I wntel' to pompen, gc \VIlden OOI' .le
t;'''-(''~'''t1lellt8 lJiQIll:mt Boron te II'I'bruilr:en,
vr ill upe!!e putten, .Jl

1)0 Lompe hanten Windmolen wo.rcU nu
rnel \'ermngen <loor bet 8t.e.léu Ga.lva'ni_rde
.i..Eil.lOTOR. '.

Ll"y,Li ::;t":':ll !ERMOTORS loopen met
den z!\cht,!"" ...ind; ~iJ" geh,eel zelf.reploe-
IIll.l, en werken met eell I~ll~n. vasten s1ag.

Het !ERM01OR i3 do g')C,lkoopste en meeat-
ecullomische lJewct'gendll Kracht ter w_1d,
("'Il P,)lDI' T(){,8t,,1 I;l)8lcndo een weinig ineG!'
dan een g"4!do p!\aru; wl'''''jl het d&jf én Dacht
ZOlll'.(,[·~('niK to('zil'ht of ko,tcn werIrt. .

lI~t ABltM'JTOK' I'COIll t ook ~poedl~ ue

l.haLi ill mn de IQIlgo eli kus tb ..", .. Nori.
,ift. " of n"kkio. 1'0 n'"ell,
Zij ,lio \,001'n,'1l1Cn.ijn Windmolentoest.ellcn

te ko"I'''~ In,'eleU wel on,I~I'<'C~('iden tnqchen
Lluyd" G,d valli"cel'J~ Stalen J,.ERMOTOM, en
Rnle,,, iufcriettl'c,en \1'[1",,, .. 1('1001'10 nabootdngon.

11et ('e Il t e. Llo)"l. !.E,RMOTOB. ml het lf')Od-
koop.;~ Pil bebte nevondun woroen, en beeft
d(,~1 frleL:" I'l'ells tluol·~t:~t. ..\an.
\ï .LIlIlOer I'cl'ei)cht, worden sze8r.)jikte per-

.":o,,n gezouden om ',,:>t toe8tel opteseltten,
te~pn eukol geJeeltclijke'!eiskosten, of volgens
81'~cialo schikkir-g.

Schrijf OfD prij~Jijst en getuigschriften,
"f ze(l,} bjjzolltlel'h ',il'" omtrent diepte ve.n
(~1'1I iJ~1i or lW:'\TellwiU ",.1ter CI~Z ,waaruit eene
1,,:lef:eoing' ucr ko,tOD pur ,'olj;cnue poSt aal
t ,,';"1. 'illlen wonlcn,

C:i::L!:;-'.'i:: Ti-: L~TTnJ OP O:J3 rl U-:\'/ G~ EENi3 ADRES:

(Cl ~U;~'::';STH;\:d\ r:'.APST!.D. : AA,N WIJN-BOEREN.
EENE GROOTE BEHOEFTE AAN ,DE PAARL EN DIS- ~- VERGEET NIET

TRIOT VOORZIEN. .Alber1i. ThOD1&11' Pho.phaa't Poeder
--------

I)B Vrienden en Verwanten die hun afgestorvenen oon .eer willen be-
,yijzen door een :Memorio tteen op te· richten, hebben nu een

groot gomak om niet meer naar Kaapstad te gaan steenen te bestellen
en de moei to to hebben zich hier op taricht, en maar kunnen slechts schrij-
,en om prijslijsten, of zelfs naar Je monsters komen zien bij de heeren

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

VA.N DER. L:J:NGEJN STRA.A.T.
Die de t5teenen zullen laten oprichten en de moeite aan de klanten sparen.

GEBROEDERS

Contracteurs en Cabinetml\kers kunnen ook voorzien worden van allerlei
soorten,

Marmer Mante/pieces. nies. Marmer Toi/et Tafel B/aden, Cafe Tafe/s, enz.
Alles wordt het billijkste aangebodenj lager dan 1.elfs in Kaapstad.

EEN BEZOEK ZAL IEDEREEN OVERTUIGËN.

EX'ECUtEU RSK~M·,ER,
VOO!' ~~dm1ni8trat1~ tan Boedels e~ E1f8kten van: OV6rle4en

en, .A!weztgep, en and6ren, ala Exeouteuren, Agenten,
s sn Administrateuren: de Belegging vaD Kapitale

SOmDlen onder Securiteit. van .vaa~ Eigelldom. .
/..

GEVESTlED IN 1838.
TlGDWOORDIGlHCTE amOOB.POB.lnD BIJ WET VAN HET P!B.LDlJT, 10.17, 1889

KanCioJ!IeDI Hoek 'VanAdde!."ley- en "W'a.eJ, ... r_t
(INGANG WAALSTRAAT,)

KAAPSTAD.
Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds • • - - -

- .£27,000
.£74.800

"
j,

lV e I00 heN \\' :' r _\': ::;nr (.F inm; Marsh
(,'Jl Z·)1111). '"

W..h'" 1.""1' .\IJI:I \:'\ \',\t-; I,I-:I( HIJL,
) " •. , ,"" (Finn:> ""il ,j,,: I:'JI nl (' ...)

1}.II'"C,b". ~ILJ. ,---
A. H.

g-Zij die de EXL'Cntturskamel' weIl~ehcn ,l,ln tf' :<ldll'(I "I_ EXI', ai" ''''''11, :,["tle·
Hxecuteuren, of andcn!zlns, ({eJieven hen te beullcml'u l'll "'!Il t" ,1.1,11.." ",'lJ \'uwlig ah
u Executelll'llkamer" in Kaapstad. '

Aanzoeken om Leeningen, onder ScctIl'IIf':l I'all '1",1. :-:i;;ondom,
tegen Loopende Koers van Interesl, wordCll d;IGt;lijko; '[:"Jurond(l
Bez;1gbelds-uren overwogen. ----.. - -----
rH~KAMER ADMINISTREEUT I~~()Ln:N'rI'~ IFIEPEL:') !lUOI:

HA.-~R ~EC1~ET:\HJS.

J. He rt ROO'S,

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Ooedercrivan do Zee naar Johánnesbura. Pre~orla
en andere plaatson in de Transvaal.

Dagelijksche personcndienst van Lourenco
Marques (Dclarobaai) In 24 uren naar Johan:nesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarid loor R::izigers

Califonia Siroop van Vijgen
.. erkt sooah ~ene perfeete ItlL1tief beho"n t4
.. erken, bet ~l reinigende en <.rhtll.Dde
!:Onder bet te verrwillen :,geneest hanlI.J' Ighel4
en hue IV.-olgen voor tLItlJd.

Aangename
voonorrmiddelen top hun tijd "Ju <,-cl

seunier dan vertragende kruiden, telle gezonde
conditie der Nieren, Lever en Ing'·"·llI1d,.., " de
.terk.te voorso'1l tegen HoofdpiJn~II, Z .. are
Verkoudbeden of Koorteen.

Mild en Zeker
in e«eat en bepuJd vrij "an onwellJ«:h.hjk,

belltanddce1en. Geneeeheeren I...velen bel aan
:MilIioonen hebben bet onsclaatnaar I", "ood.~
.Kinderen rnieten het; ,wakke d&m"" noden
bet eeo ideaal medicijn, ij \ "rige mannen !lOOIeo
bet londer ongerief of ongemak.

Nom .. ko"l. en substituten
&ijn talrijk; gij moet vBgPn
om lO Oaltornia " Siroop
van Vijcel1.
Zoekt den DUID en bet han-

deltIIIIerk Tan d. C&lifornia
Vijcen-Biroop Kaat.achap-
pij; die aijD opelken bottel die
ecbt ia.

O'l'eral bij Apvtheken en
Winkeliers te verkrijgeD, In
.wee lrootten, ls, It<i en
groote nieu .. e ifOOlw. I •. !Id·

Dep6t: 32, Sno.. Hill,
Londen, E.C.

naar J{it~:;:;~.i~tlrg£4 17s.---en £3 175
r.te:r:a

" II " ti
DagelijkEc:;~ pcrsonclicli:::nst van Dur b an (Natal)

(1<1.:\1' Johr.nnesburg, Pretoria cn andere plaatsen In
da TI ;:diS~:l<11 Cl Oranjo Vriista.1t •-------------------~------ONS :lPARLEMENT, 1898.

I"..., ._

35, LA.NG STRA.AT, KAAPSTAD, DIRECTEUREN:
Jl L LEG j) Ft).'\ D:':. Edele heer J. H. HOFMEYR, Voorzitter.

.t: 1,1 :"",U:'!) Voer p~;tI'OT!CD\'an hllllllC prachtige Weied heer W. HIDDINGH, LoL.D.
;-'11,ï~'I' Plakpapiol'cn.

KAAP~T~D:

I., kilO. l ct.AANGEMdEDtGD door de.obde~~ ~e onze .dw.t" .....een Hoilandache " Hanea.rd t t&J1 de jongs~ PirleJlleDt,.ure Sessie heelt erlangd, hebben wij besloten MIlt s60rtgelljke nltpn
voor de Sessie van 1898 uit te geveil:

be- iateekenaren van Ona Weekb1acl d,ienen fir CJP
te letten dat de bladzijden van On" Weekblacl ~1.ll'8DCl8
de 'Sessie in ongebroken volgorde worden aangenommerd, en dat iaa't
einde der Sessie een volledige bladwijzer zal worden ~egeven. soodat de
bewaarders van de Parlementaire nummers van On. W..:IE·
blad tegelijk een" Hansard" zullen hebben.

Daar de oplaag geregeld moet worden na&t het getal der ..,.n-
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurgesteld, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag 'Voor de bestelling met
het aan wek
.Aan V./JN DE 54-NOT DE rlLL/ERS & Co., Brperet,

KAAPSTAD. ,

Gelieve hicmeVCTl8 te ,,-inden de som van· ......... shilling8, en mii
daa1'Voor per t te zenden, na alloop der Se8sie, een e_zemplaar
M'~ "ONS PAaLEllENT, 1898,"

Gead"f3Ssecrd aan§ .
§ ~ , ........................••••. , •........ II ••••

'Vul in rijf indien per tn:iD ol te Kn'I"t",l. 'Cl iouwn I",r l'u.t vorl.nb'"
tVul in ~". ot pOAI. of loat oninsuuld indien to h•• I"t.ad ,·.,!aD.'Il.
'Vul In yoUen IlIIAm t!Il ad..,.

Het soort dat alles Yerfsto( is.

Brilliant I '
Duurza~m I
Economisch!

Diamond Dyea overtreillln alle &nuere in
Kracht, Reinheid en Dunraaambcid. OeeDe
anderen zijn even goed. W&cht II tegen
vervalecbte kleursto1fen, omd&t lij nil
goedkoope en inferieure materialen lijn
gemaakt, en slechte, flauwe, vlekkige kleu-
ren geTen. Om van aticcee venek.rd te
sijn, gebruik slecbte

DIAMOND DYES

.
Zuid Afrikaansche Industrieel~' en Arts Exhibitie.,--------

GRAHAMSSTAD, 1898-9.
Een~ tentoonste/ling van Manufacturen. Industrieen. en Kuns/en van luid

Afrika en andere Landen. ,.-----------
Zal door Zijn Excellentie SIR ALFREDMILNER.K.G.C.M,G.,K.e,B., Gouverneur der

Kaap Kolonie en Harer Majesteits Hoogen CommÏJl8arii! in Zuid Afrika, enz., en&.
te Graham88tad worden geopend op den 15den DECE1IBER, 18!l~.en open
blijven tot op den 2lsUm Jalluari, 1899.
.G;oote ~ngeriefeliike,gehouwen bevattende grooter ruimte voor Artikelen dan op eenia

Exblbltle OOItIn ZUld·Afrika gebouden zuIJen voor de accommodatie vaD Vertooningen op 16
NOVEMBER gereed sijn.

De Gronden. die vele Rkken besla.an, znllen .eer scboon met Venierde TelTUllen Water-
.. egen CDLaudelvke Drugijcn. CII l'romeDll4d. uitgolt'gd ",,,rdEm., '

Zoo'l'or de \'ermnkelll~eden en verve",cblllgen bt.trokkcn .un. tal elke poging .. ord.n ge-
mukt om algeheeie hevredlimg te geven. MilItaIre Muzlek·bendon. talrijke z[j.vertooningeD,
oon~rten, eli ander~ onthalen zuIJen geranltllCblk~ .. orden, terwiil lUDObOl, diners, en Tener-
ICbllljfe~ V&Il allerlet IOOrten lulleD worden vool'&,en op de metJ8te geriefelijke, voldoende, eD
6COnollll8CbeWt)&eU,
, Proepectul en .ndere ~orm8. voUe info=.atie bevattende, kunnen "an de onderg~teekende

Flrmu worden ve~kregen. dIe daa,rtoe neboor}Qk ala ont..-ang- ~n,ver&elldinga-agenten sijn aangesteld
p..orden :-Wllliun SaV8(e & 8ou8, Port Ebu.beth, KlIlgwllhamatowo Oot!t Lond.n en .Kim·
berley; Geo. Will ti Co., Port Eliubetb; G. H. Gatland, Smith·strui, Óarbao; J.1o{0Ilat, P.K.
BUB 2636, JobllDneahurg ; J. P. Heu, Pret.oria: B. B. Atwell, Graham .. t.ad.

Volle bijzonderheden verkrijgbaar bij den Secretarill.
J. S. WILOOX, Voon. van den Z.A.Industrieeie en Knnst Exbib, 'GitvoerendenRaad 1898

GEO. B. WEDDERBURN, Secretaria. '
Een Speciaal Comit.e i8 aangeateld geworden om beboorlijke accommoo.tie ~oor d. grooie-

ver .. acb te menigte bezoeken te ver&ekeren.

oor bet verwen van T.b8ert.s, Konllen,
Vedrren. Linten, Garen, 'l'apijten, Em.,
EIl.&. Wij waarborgen dat lLij meer g0ede-
ren p6k na pak Jó Illlen k1enren dan eenic
ander lden:nel ooit gemaakt, en meer bril,
liante en duunr.me kleuren t. geven.
'tis gemakkeIUk mel
DIAMOND DYES

te verwen .-------
O'O"al 'O"kocH, (Jd. tlf ~akj'.

£en oopie T&I1 een mooi kleiD boekje. g<·titciJ
"t!uOOCMful Bome Dycillj!" franco toegtSOnd ....

Verlaijjfbaar bij B. G. LE:!I."NON.. Ce,
P. J. PETERSEN & Co.
HK'7NES, KA THEW &: Co"

KAAP!T .Hl,

VOOR DIT JAARUE lIJ TB GEBRUIKBN,
Vooral indien gij Nieuwe Stokjes plant. Het heeft zichzelf het meest

vruchtbaarmakend _stof in de Kolonie bewezen te zijn.
Wij kunnen u de namen geven
van Personen die Nieuwe Stokjes
met Alberts PhOlIphaat Poeder
18 maanden geleden hebben ge-
plant, en die dit jaar meer dan een
Bushel Mand Druiven per stok
hebben geoogst.

Kracht 19/21 per cent. Phos. Oxide, gelijkstaande met 39/42 Sulp. of Lime
WIJ HEDDEN OOK EEN VOORRAAD

POTASH en SUPERPHOSPHATES van 40 per cent. kracht.

Eenige Agenten voor ALBERTS THOMAS' PHOSPHAAT POEDER,

Woodhead, Plant & Go.,
~.A..A.PST A.D.

} ;.
~ :

ZUID-AFRIKAANSCr. •
KONINKLIJKE .MAI1nIE~:8T

' .. "\~

De II CASTLE MAlL" MaatschappIj

DB 8t.oomboot.en dezer Lijn vertrekken
van Kaa(l8tad n&&r Londen om dG

auderen W08IlIdag, te " nDI n.m., naAI'
l4adára en Plymouth, tot Sid HeIen.. ell
~ MDleggendo op de bepu.lde tos
scheutijden.
Juni 8-DUNOTTAB CASTLE.Kapt. I1AUI"'~

" IS-HAWABIJEN CASTLE, Ka]'t. Hlr.flf
Juli 6 -NORBAV CASTLE, KApL. R&!<PALL

" IO-CARISBBOOK CASTLE. Kap'- 1\0"1'''''.
Au« a_DUNVEGAN CASTLE, KApt. H.r, ,
" 17-TANTALLON CASTLE. £"pL DncH,.

IItra Boetal Joor KltellDd. ,la Lts himll
ARUNDEL CASTLE.KApt. BROWN, "mlrrnl 9
Juni (via St. HelenAeD ~R.",n)
Voor Vracht of PlI.II83g6VerT'M'j1'em~t

sich bij de .Agenten \'an de CA~TLK
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Bl'k\~---

Gehuwd Onderwijzer
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dlst. Pot-
. chefstroom. Z,A.R.

SALARIS, de inkomsten der
school, gewaarborgd op min-

stenR £15 per maand, met vrije
woning.

Applicatie!! zullen door den on-
dm-geteekendo ingewacht worden
tot den 15den Juni.

Applicantcn mOQten in bezit zijn
van lUdo k IIU'RO Ont]pl' wijzers ncte
Z.;\.K, of O.V.S., of K.K. GOOD
aau vullin~ examen af te loggen.

M. L. FWK,
V.D.M.

,

i ';f'r;'J!:11
j ''''~I -

U_XO_ LIJN
KUNINKLIJKR MAILVI EXST
U1IOI STOOMBOOTMJ...! TSC lllPP li

[BJDPJEJRK TI.

DB Mailbooton der MIUlUlcharpi: ver-
trekkon vau Ke.aps~ Itaar li:.gcJl.Dd

ria :Mo.doim, om d"n &.udCJ'enWoen~ teil
" uur J:..U1., al. ouder ~nlel(l.,"llDde

VOOR ENGELAN!.
Junll-nnlTOS 1\", JI",,,,-,

Ir S('OT h.'! \fl'J,~f,-

::;;~OI\Il.or H', 'd:t""U"

CALEDON MUNICIPALITEIT.
Interim Valuatie Rol.
I~term.en van :;ootio, 122, Akte

45 van 1882, geschiedt hiermede
Kennisgeving dat de Interim Valua-
ti.o Rol van Belaatbaar Eigendom
bIDnon Je .Muuicil?aliteit ,voltooid is,
en nu ter IDzage In het Municipaal
Kantoor ligt.

\' ordor dat een Hof voor het
hO?re~ en in overwegin~ nemen van
obJectws tegen zoodanl(l{l' Vulu3tie
gehouden zal worden ill het Munici-
paal Kantoor of DINSDAG den 7Jen
JUNI, l89H, om lIJ uur in uen voor-
middag.

Op last,

C, J. N, DEMPERS, Jr.,
Secretaris.

Potchefstroom,
April ;j, 1898.

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- Afalal;er, Alg-cmoen en

Wlt~ai;cn: ..

ltXTll.l BOOT~()7;1l xGII.I..1'Iu
GASellS h"I'I, AI!Tk'~" _-":,'

2 Juni
OUEI.PU

J 1111

GOTII
'II 1.1

Juni . • .
Eell Tan de M.... ted'!"] " """",c :-'1.'0'"

booten zal SOt;THA .''ru,'; n'rl.,,'" runt
IIA:,fBURG, kOI't de "n"l<'1:.,' \".,
dezo Ma:ilstoomboot. ,

R}<;TOUil.Klil" 1,Sr.B"lE~G ru~j)

gangbaar voor Ze•.&andcn. wo,,], IJ ':1111"'
reikt t.e,ren een v, Jt:dennlln,n lO.rer'l'e~t
op den Dubbelt'lz' ....·Q!l<'Ill'1J',
_ RI=:TOURKrTJE::l """" HA n5~
I d Kn~.lord.n n;t~l't'ikt "''lor de
..n~ 0 urD' 'f
le '1_'. ne l> Atlnd"n I'crdti l- r:IUU
rtIgJ'Olft uln ti" S

of tbe euu-·~ "'PI"J . toorubvou n
VoorVr' of I aasa.ge do" men ....[,wek

d leo Ta.n de Union Stooml,,,,t
aan e Ad,lcdeY8l""'-l

_---------

Aarda ppel ~I0eren !
Om lladdijk te planten.

De bertte uitgezochte Engehch-
gekweekte

"MAGNUM BON U M,"
In kisten van 721bs. elk.

Dc;',O aardappelen zijn van de
!x'ste kwalitoit, en brengeu voor-
deeligo oogsten voort.

G. NIAY & Co., }
30, Kasteel Straat.!

Mllnicipaliteit!' Kantoor,
CaleJon, 2lfilen ,Mei 18~)8.

MONTAGU

GEVESTlCD SED; Hl IS70.

IU.NTOOR :-BAm~GE.60UW(N.
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REDISTRIBUTIE- BILl. Jat I~ atudsk lerk op de ge
I I had Je zaal wurJ be

Jell "" u aft-{c",ta.an op toe
r uut tueu Ju~t aan

TE GR.lAFF REI:-\I':T Af(,EKELlU>

10 daze .aak «on • 'dUlO ID..loed ulto~f.oen Op
de toe ..uHle(Hlu elekt le

l LJ. wui ;JcAneod. ,,"enden,
J E DE VILL.IBM Ja.
D P H Il.VILLlBM

Toen de onderteekenaal'1l op den 24sten d_r
u II !locn IUIt"OOn! ontvanjeu hadden ochr.Yeo
.tI a, d~rmul ala volgt -

PMrl, 24 Mei 1898
Den edeleo heer P H FAUIE
Edelen heer -Daar wll tot hiertoe ..an Ded

nog geen ant .. oord ont ..angen hebben op ou.
schrjjven ..an den l6den d ..&eI', nemen Wil de
vrijbeid om ona .. ederom tot ued te wenden,
mul het dringend verzoek ons toch dadeluk te
antwoorden, ell UIVe1O&IOOtellomtrent d.. redia
tribunebill mede te deelen Daar er ..oor n .. e
klezel'1l oaeindig veel van afhangt, en daar u ....
houding ID deze zaak de naderende elektie lterk
tal intiuenceeren vertrouwen wu dat ned ons
ten lpoedlglte met een antwoord ui beguutl
gen En lWO DIet lollen wu verplicht .un tol
de ievolgUleklting te komen, dat ued tegen de
belaugen van uwe kle.era gekant zut

Hoogaehtond

GIL\AI"l' REISET 30 ~E -Op eene groote en
invloedrIJke Bondsv ergadenoll bedeb gehouden
te Herbouw J",trikt Oraatf Beinet werd de
voJaende resolutie eenparig en met acclamatie
~enomen Deze 'ergadermg de redl.trl
hutie bill bescbouwende al. berekend oru de Le
langen van de landelijke part!l te ondermijnen
'I'enOekt hare v&tegenwoordlllel'1l ID hel parle
lDent om dezelve met alle macbt te 0ppou"t"n

'ClTE~U\GE1E1 E~ m BILl

UITENIIA( tIJ ,,-Op ee n \erifoldellll.(
'faD den plaatselijkon tak van dou Bond g 'Lr

nn gehouclen .. erden I., heeren RaUIO ba h
en Van"" , ..last leg. de red .. tr ihut.ie ltdl le
.temmen
Een pablieke ,efiaderWIl I>: .. teravond bel..gd

door sekere I' rt El rzabe t.hsche Jil ~()e. iruaid
ult op een \ olk men ti lSoCO Er wareu alechts
50 _penoDen t.egenwoordlg ~U de meesten bleven
buiten stemnung wegen,; len aard del toespra
ken Er .. rel 'ltrk "e.oolen dill Ju lt""la&n
de k 8II:lfJee hn!( 'an 1 ueuh ,~e onveranderd
~t bl,,>en en 'ert..gtu",,,,,,dlgd wod
den door' ,er It Icn

Deu .. e
J F. IlE VilliERS Jn
U l' H UBVILLIEBS

Kort IJlerop nl 26 deaer ontvingen 'U een
ant ...oord ab volgt

Departement van Landbou ...
Kaapstad 26 Mej 1898

Waarde vnenden -Ik heb de eer de oni-
vang. t te erkeo nen vau UIVbnef van 16 dezer
lOU ver.oekende mijne opinie aan u bekend te
maken o .. trent de redl.tnbotle bill

Ik bad gedacht dat gil .. el kOD weten
hO<! Ik OlDtrent die zaak gezlOd ben, daar hes een
wetaontwerp lA door d" regeerlD¥ Intrebracht,
wurvan Ik een lid ben Ik ZIe wt uwen brief
dat iU uwe .Ienawu,e grondt op een artikel, ver
.cbenen ID On. Land [Dit u Ulet zoo, maar wel
op de b,lI .el"e DD 1 Ik moet u rondwt Hg
gen dat Ik geheel en al Diet lutem met d.
"PI me van dat blad In deze &&ak

Het 18 U .eker bekend da' de redutrlbutie
van .etel. de a.andacht van bet parlement reede
lang beeft beZig gehoo:len
"oor Jaren achtereen werd de regeenng ge-

vraagd om let.e aan deze zaak te doen, 4aar bet
alg~meen erkend werd dat de vertegenwoordl
gUig ID bet parlement niet W&lwat 'U weaen
moest

"erleden Jur [bet W&8verleden Jaar d. heer
Inn~. D D 1 heeft de beer' an der Walt weder
bet aan de kaak gevoerd waarop d. regeenng
beloofde eene commwlle un te atelleD om de
zaak te ondeuoeken DIe commlJl&lewerd aan
gesteld en be.tond UIt ."er boeren, vl& Van der
Walt A!S du Pie ..... Tberon en Dougl ...... en
j stedeltngen bpnig Fuller en Iooes GIJ
.. et dlls dat de boerenbe ..ollring sterker ver
tell'enwoordigd W&8ODde loomm.... le en til be
.loten dat er eene verandenoi mOtltlt iemwl
worden
Om rkort te gaan ik zend u een u,ttrok181 Uit

bet Dagblad (gelacb) waaruit gII zult Zleu dat
de vrees dab Je .tedehngen de overgroote meer
derheld lllllen habben iebeel ongegrond lO Ik
stem volkemen In lIIet die Zlen.wllze en Ik boop
dat gU bU nadere overwel{lllg tot dezelfde opmle
zult komcn (weer gelacll I

t I d. <llOn.twtlbge dIenaar
en "'nend

({.et) P H FURE

1I00R!1E1 "'Bl hl Kil 1(11)1 Bil I

MnORHr.r.:,n H'J IJ, Op eelle IOvlo~J
ruke on talr k t IKe" )() Je v.rlJ:~Jelln!( alh,er
op Zaterda~ ~cboucleu WArI t<l I 'lerk""!le
prote.leertl t.~.1 Je I ",rge"lelle wd op de
verdeehng van lueszt!tel~ OD Jd \ crtet;cn woor
digertl gev~d Jaart('lgt:l le !itCIl m~n

B\.RKL\ ()u:>f UUK lU.l;\

BARKL\ 0 ).1 _8 'lf -Deze \er~a Ier !lg
van gereglstr6t!rdtl Ic t:Lt'~ \"3.11 Bark:h UO!f.t lt'
redlSLnbuttd.HI! 1 erw"t gt> \ erwe~1I '"I ~t!no
m.., beb~n le 'Cfkla.u "' U I tl,1 sl tegcu c1t
termen er UI n.er~ele~ I ho[1"u le Jat "II"
leden van b~t l a.rlern~ut li t.l Jd .,_d.aart Val!

land en volk up il t I art Jm~" kracht I"J,~e
m"ldelen luijen geur kt' uID de red",tnbull~
bIll te verwerp"n

I::L'il'Ahl( \ EIWllldlU ID

(Reula I, '1r I "" eTl )

Tt LUAIU IJ" _(lp een. "rooto
..Ioedruke vergaJt II a I eJen h er ~ehuuden
werd bet beg """I lel r d .lnau"e i ill ecnpa
CIg .eroordeeld l u I et werd be,J )ten le plaat
.. IUke parlemtut.leden te erZt eken "II. m,l
delen ter hunuu t.t.", b kkIng ,an te .. enden om
ill beletten dit Je ~dJ "el zal ""den

U \ \~DEHI:: Il ZI\I,

UITESHA E 1 Jesl -Op eene pubfteke 'er
iadenng gISteravoud .. lbwr lI"buuden werden
neolul.ie8 eenpang ....ngenolDeD d. led.n ge
!astends de red'itnI.u"e btll 1 ondersteunen
Verscbeldene prommen t. Bon,hman nt n d c
aanWti.lg wa ren ,,~rJen gevraag i lJ Iln ne JJ e
utt te sprekeo maar LJ "e gertler ""I"'II~lr I
Sterke toe.praken werJen gemukl teu gur .le
der bill en de II f ne' r \Iernmau I ar 'er
oordeeleode ah; l{Ciett'rmllleer JIJ teK'~n~t lIlJerg
YaIl IhervorllunK \ er lt'T wer I eeu Te:'>( lutle
aangenomen I de I.den a tndnngende het
YOium VUl want.ruu",,~n tew;en te ~ta..1n !ll~ L Jn le
alec:bl.8IngedlenJ om te i letten dil d. reJ ..
triOOtle bill zal passeereu en d""r het Olel ID

belang de8 lands ".

PEARSTO\ ER TEm ~

bl het m,sscblen well8CbeIuk
n 1~!'I.le naar !'\Jr PJ eter te sturen

h· r J " ~Iar&l' vergeleek ook de
~"cb lien le afdedlOgeo met het lie

or. I '''' r bepaald en drukte vooral
e I \an Worce.ter dat Ult.lUIteluk aan
"e .rem werd ove'1lelaten G.noem

er t ( hou wJe de .aak van onemd'i belang
rtl III I I ~et als "ilJ plicht zon beMbou .. en

r tl ,en bil de t ..eede lelmg te stemmeo
I t <lemmIng gebracbl verldaarde de geheele
r .Ienng llch ter:en de bIll behalve de
ren R 'loll en W CurlewtB die tegen het
r~tel Klem Jen

'Iet een bt "ukJo aan deo voorutter ilnll
men ulh.'(lO

Op eeoe mvloedl'uke vergadenng iehouden
in bet dl.trlkt Peanlton ,n cl. klC.afcieeltng
8ome~t Uoot IB hel volgen in vooMllel ~ll(e
meen aangenomen Deze vur;.:adt::rI0i ie rt'dl.~
tribatleb"l be•• houwenJe al. berekend om de
belangen V!UI onze boeren 'n bet bl)IonJer en
ftD ons "olk In h.t algemeen te und.rm Inen
wnoekt hare .ert.egenwoorJlgeMi In het parle
ment om er tegen te .temmen zelf, afgeschel
deu "an de m""r 'pec,ale en pl""lt.el Jke bcl IIIaen vaa Peart'it,( n

:'tIet betrekking tot het lawaaI dat er onstond
b.""hnu\\ t uw rapporteur dat er vooraf af
'praak werd gemaakt om zooveel gerau moge
I IK te maken met de balken gedurende tIe lit
'Il~ der verg,dermg want toen hJ) een YUf
tJlllluten Tó6r de vernchtIngen een aanvang
Hamen 10 de taal wao waren de .. erkliedeo met
,ahed anJer werk be''1r Bet bbl kt ten dOlde
Ilk,te .Iat het plan een afge~proltene WJU wanl
Iet pakken der planken .telilule .. aarmede men
met groot gera... geJurenJe de vergadenng
beZIg was werd ook Dlet voortgelet lang"n tlld
Ila .ilo< p denel ve Een bewus dat men bet
toen DOg nIel zoo erg noo<hg had

BARR\D\Lr uUK lH

De hcer WoJfaanlt I \\ \ het ft van lhrr
dale een telegram OUt'll11b n rnclduuJo lat Wt:'rJ

daar beahst tegen de hIlI " eoD hem vrag-er it
toch zUn Ultc~tt! I)t:~l wr te~el1 te doeD

G(lt 01"1 TEl t \ IH BIl I

Op eene pul heke 'erl{aJerln~ g"h ,uJe 1 up
<rT Mei ,,, l>j te Rawl<On, le (.uu I", w r I lt
.... lgende resotutle a.lgemeeu aangen rnt'1 I )tze
yerpcierlDi verklaart llCh le~"n (le redl.trll utle
bill, daar "U g~heel en al legen Jo Lrh ~en lur
laadeluke be'olklOg .. en '"" >ekt Ju, "~rb,"
diglUk dcxn dnngend hare ,erte;:enw ",nl'g' rs
ID bet parlement om te~en de odl te .temmen

BESLIST TEOEN

t ran..ehhoek 30 Mei 18~8
Een B.nd. eo publieke vergaderIDi werd op

bovengeDoemJen datum albler gellIouden om de
redl"tnbutleb"l te be. preken

Dc heer U H Joubert .. w-d alo ..oorzitter eD
Je beer W Malherhe." IOOr.tar .. &an!resteld

De Toon:Jtter bet doel der .ergaderlDi be
ken<1makende .elde de redl8trtbutlebill afllOn
derll k genomen tal bIer en dl~ eenige plaat.
MeIJ i eH ordeelen docb 10 zIJn geheel genomeo
.. het du,dcl Jk dat d. landeluke bevolkIDi er
on Ier za I I Iden Indlen de.e bIJl doorgaat
zullen" J door de .te"en reiloen! wonlen en "Jl
wetr n dier bo. ver. htllend de belanien en be
hodten Van de I.odel"ke be, olklni ZIJOtegeD
oler dIe der .tcdehogen Er 'UO uatuorlult:
Ul tI. odenngen

D~ .teden moeten onze produkten gehrUl
ken en het ui voor on. een kwade dai wezeo
al. de verbruiker over de produceerder zal
k ,meu tu ,taan Of de koornboer I Jn mud
k oru voor mIOder dan 111 shIllings lean produ
ceeren en of de veeboer "lln 8ehup of 011 "oor
m'D ier kan \-erkoopen komt er bU de .tedehna
nllnJer op aan HU liegt althano de m_te
unn.. zeggen goedkoop vlee8Ch goe<!koor

bro cl goedkoop alle. Of de landellike bevo
klf'g er onder lUdt of te lfTOndegaat komt er
nllndor 'p aan Wu hebben !I,eS lang ieleden
er nog voorbeelden van gehad hoe lomm'ie
kooplieden 10 de stad met bonoe groote .ym
paUlIc voor de armen vergadenng~n hebben ge
houJen en deputaties naar het Il'0overnement
hebben (lewnden In de be .. egtng "oor ioe<!
koopvleescb en brood DIt w.. natuorluk tn
hun belang loowel als dIl der armen eocb
legen de belaog.n van V"" eo kooruboer Maar
wat .. en Wil een wmrug later Toen de oorloi
tu ••eben Amenka en Rp&nJe ultbra.k en er een
l!"eUe gelegenheid wao hunne groote aympathle
aan de armen met daden te hewu.en, lieten
"rnmlien hunner de arme menscben 25 percent
en meer vnor ohe enl betalen nIet omut di.
ohe bun meer ko.te neen want dIe dUIlenden
k.. ten olt. lagen ....ed. III bond of war ..
lp bet water hierheen Er u dUi een gnx>t
ondc,"cheld tOll8CbenIympathle IIltelgeo zak of
dIe u,l eon. andel'1l zak Verder heeH delpre
ker nog aangetoond hoo mln beleng er door
'eien onwr lIê.teld .. ordt In r.ublieke men die
het wel of wee van on. Il • AfnkaandeMi be
trelfen Wil moeten meer opofferen Toor het
}u, hek t. t webun "an volk en land
'i. hem "p .. kon nog de bee ....n J Clauiltlns
" le Houx en J ji i\lalhcrbe waarna de

,olge, de re."lutJe voorgeetold door den beer
Il II Jou hcrt ge.ocoodeerd door den heer A
1 ""brits unalllcm werd Ilangenomen Deze
rgn lennl( verzoekt hare vertegenwoordlgel'1l
het pa,lenlent de redl.lnbuLle bIll Tan lilt'

" r j Il "pngg l"",h.t tegeu te werken Jaar het
IIIJellK .. dat de landeluke be>ulkmg er deor
ral lilden

lJe I, cr J (laa'.en:\1 ",ebn t. en U J 011

berl worden afgevaardigd naar de Paarl.ehe
er~ .denng op rnor!(en

\\ I ~IAIII~r. I

,"",cretans

~\\ FI It" IJ .. \1

t F "P"-RIG TEt,EN DE BILL

PortervIlle ~I :\l.1 18'18
t rne publieke vergadeflng van landeleenann

woner le te Portervtlle en de "'lik 24 fineren
In de nfdeeftng Plket~rg ...erd hedenmorgen
gehou len In de bofzaal albler om de pubhe"e
(Pil { te hooren omtrent bet al of Diet raad
zame van d~ wet over de weder"erdeehni van
.etd. ab voofiebracht door bot gou"ernement
In de wetgevende "ergadeflng
Omtrent tachtig van de InvloedrlJklte In...o

ne", waren tegenwoordig
De heer (, F Pienaar werd met algemoone

Ktemmen tot "oonJtter Ifekozeo, en de beer J
r nrlllkman tot secrotar&!
~ adllt de voorzitter der vergadering hel doel

lez<r bpoonkomst had bloolgelegd, en de heer
J uhu. R od en anderen hun ge"oeleo vóor en
tegen dIe .. et hadden ultf!"l!rrokon werd bet
volgondc voorstel gedaan door den heer J }>'
Bnnkman ~ndeenl door den il«Ir F J
Mobr -
'D"8 'l'erpdertq II eenpana '1'&0 p..oeIeu

dat d. wes over de htela
ale "OOl'1eateld door bec Yoor
de wetgevende VerpderJJlll van d_ Kolout~ I
eu wurv&n de t ..eede leaiDil bepeald la Ol'
Woeoadaa', 1 JDnl ek. wel andere dan nad~
lig kan werken yoor de alfemeene belanaen
der Kolon., en be.lUlt hDllD. nrtepa_r
dlfVl, d. beenIl De Waal 811 JIania, -ti&'
ep bei ban te dnakk .. , bij d. tweede Iuintr
t.- de w.~te atemmen."
»ii yoontel ter .telDllllDf lebnchi. werd al·
r-....-en

Werd _ ..... teld door den heer A Br.ler,
~ door dell heer J Bood-

ol Dai de _taN dadelijk een '-lerram
.. lIde 'I1UI daM ,.,IDtle un q., h_ Do
Waal en Karaia."

Á&Dienomen
Hierop werd de vergadenng ..erdaagd k>t

naden kellDl8pVUl(
J r BallllUl.uI,

Secret&riL

VOOR DE .Q:UGD.
Hier voljren .. IIIltwoorde. van het rUdMl,

..erechenen ID 0... lAnd ..an 8; )(url ] L
W J_ja 88 14
A 1 Kron6ken 11 28
A MatUWu 27 M
K 2 Samual 16 8
T 2 Krooijk_ 10 2
E 1 Kron ijken 11 34
N Gened. 36 29
B 1 KODJllfl'.D 4 11
I GeDM. 46 lG
D 1 TUDotheua 6 20
T L~ 6 24
I) lIandïl 18 12
P Puim 61 9
D 2 Kronlj!ren 3ó 15
A 2 &mue) 6 3
T H.brëen 12 10
o ~Ja G 6
IJ~ Exodllll :lO 1-17
N 2 Kron[jken 18 10
I Lucas 3 27
E &ether I I
T ~ Samuel 23 34
I I KrolIuken 4 6
N 2 Konmgen 24 8
V tiene... -4 18
E ZefanJa 2 13
lt (.enelll 11 28-31
Z Uen"'l~ 10 23
o G eneaa 26 22
ELocaa 6 24
K Numeri 24 20
I 1 KronUII:eD 6 U
N li Samuel 21 19
G :j:':xodu. 6 20
K Exodua 37 1
o Nebemia 6 2
Jd JOIIoa 18 28
T 2 Petrua 2 7

1 El w&lu
2 I
3 M an
4 0 ntrelu
6 N et..
6 El ap
7 L ola
Il Abmada
9 A rel
10 P an
Il T I'OOA

12 G alh
13 IJ HlJM
14 K I.... lie
15 U II

16 N u
17 T an
lA G
19 IJ zere
20 N .r
21 I ndl
22 E lifele
23 T _men
24 E lnatha
26 E ,...
2i N lDev
n U
28 U
29 R .boboth
30 W e
31 A male
3:l K
33 f
14 N
~5
31
H
38

lO
1 hana
efe

ou
Jernsale
Lo

alaapt gu? i:unlill Diet. ééD OUTwakeD?
Markua a 37

bldl, opdat tril Diet ID ..e~
komt

Mariros 14 38

Alpbabetaebe naamIU.t ..aD oploeaere boyen
d~ 16 Jaar ODd
1 Badenhol'llt, C H Eeillrhn"pan, POtiO.teID,

Btrydenbul'1
2 Bosch, Joba H Bobbul'1.!Boa 42, ZAR
3 Botha Han.l., Strydfo~.1D, Beerfentem,

Aliwal Noord
4 Botha Maria J Rawoonville, Goudml
5 Boeman, "- JUdith, Z.Dtiuudrift, Plquei-

berg Weg Sl.8he
6 Bosman, Pieter S, Zandla&lrle, Plquethertr

We" Statle
7 Claauena, PJ, Amsterdam. Vlciona Weat.
8 CIaaMeUI, MeJ P, ~materdam, Vlctona

Weet.
! Celhel'1l, KItty M, Slent Purdebel'1, Paarl
10 Dreyer Elizabeth Dnefontem, Bred.udorp
II Foune DlTk J, Ladlamltb Kaapkolonie
12 Gehao, J A ..an, Pronkaberl, Jameetown
13 Haarhotf J ace. Normaal Cellege Kaapetad
14 HaupttletlCh, Geo, Meqaatlinglnek, Lady

brand 0 V S
Hillebrand, Annie, Moolpkata, Sehwetaer

Remeke, ZAR
16 HtllebraDd, Helena, The Relt, VrUbul'1,

Becbuaoaland
Hamman Herma J Blao ...nllel Welllllg

ton
II ugo Jaca

sl.8tlO
HUllO A C Orootatraat, TOUWanflllt'

ltatle
H ugo, !Su..anna KlelUtraat, TnaJIi'le Statie

21 Hogo, Fran., KletDlt.raas, Triangl. Statie
2'2 II uio, T A, 81ockeDstroIlI sku&, WOl'Oe8ter
2.~ Hugo Pieter, Eben_r achool, GODdini
24 Jonbert, FanDY, Lenham, Lady Grey, jJj

wal Noord
25 Klerk, M&rJr de, KlerkQIDtelD Victoria

Weat. ~ I
26 Klerk, Jacob. d., KlerDfontein VlD&orla

Weet. '
27 Kriel, J ohl D AI , Derde UeD... I, Mon.
28 Lateian, D, ad"" den heer W lIngo, Wor

oeeter
lig Louw JA, T ...lekuII, M&Jujeebury
30 Louw, Kitty, Patnotlilip Ahwal Noord
31 Lmdenbertr, P L, WOl'Cellter
32 Lubbe, Beeter, Welbedacht Clan .. tllwn
~3 Lotter Kitty, Fran.ehe Hoek
34 :Malan, Marta, ZUid Ach"r Paarl Paarl

Statie
:l5 Merwe BJ .. d, Upm~n
36 Mer .. e, J J v d, Z.id Aohter Purl Purl

Rl.8tle '
Mootert Gert Glen Cliff Bedford
Memng J &ea, adrae den beer P J de VOl,

Worcester
39 Nlehauo P H, adree me.."_ PreI •• , Stellen

Lo"ch
40 ~octhlmg Frlh Drooge Boom, RlVlor Zon

der E.d, CaleJon
41 \<)Ile Marth 8omel'1l8t We.t
42 Nolte A J Jr 8omel'1l8t W~.t
43 Nel DUId S, Protipect Bar!dy Ood
44 OlIVIer P A Aa, Patrlol.8kbl' Aln •• l Noord
4'. Ohvler A IJ.erkoppen VictorIa Weet
46 Houx Tma le, Hdienot.m lebool WelhDi

ton
47 Roux DJ le BovenvalleI, Wellinlfton
48 Roux Anna le Boven"allet, Welhngton
4 I Roux, Alida le, Le Rhooe, 1 ulba~h
50 Ron.x, Heeter le, FranllCh Hoek
51 Ron.x, Y&rJr le Blaowvul"" Welhn~n
62 Roux, P L le Jr, Kerk.trut \Vplhngtoo
5i &etUIf Il P Petru .. !lle
54 Ren.bu'1l Barend J van, Dnefontem Cra

dock
55 Ren.bul'1 N J Janllen 'l"1UIJnmostown
5' 8n, mao, J P Bnofontem" d IIUI.kraal

PrlllI! .lIbert
57 ~1l1man ZaohanlUl Elaods!l:Jnkln .. d Bllla

kraal Pfln. "I iJert
58 "wart, 8ophl& Franeoh Hoek
b9 Awart n lf Jr Cole.bera
60 Holm. LI"I~ Lndlamlth K K
61 Theron JohanWl T .. ee Jooge Getellen

Tulb30h
62 Theron Marg E Twee Jonge Gezellen

Tulbagh
63 Theron Job E Twoe Jonge Gezellen Tul

bagb
64 Theron f.h&abeth Twee Jong. 06ZelleD,

I ulbagb
65 Theron Bett ..! MIddelpoet Tulbagh
66 TOit, Johannee eu Ganea,l,amakwalend
67 Telt, G P du DalJoaaphat Wanrl
68 Vlihefll NellIe do Langvallel"trnat Robert

BOD
69 Vllhel'1l mej d. Am.U-n!un VIctoria \\ e.t
70 Vlok Jaco KlipfonteIn "Ulherlalld
71 Viljoen Eh .. beth HplOlI' heuv~1 \\ arren

ton
72 VIIJooo ChrlAtla&D adree den beer J W H

MemO!( WOl'C8I!ter
71 Welch L F ]lhddelburg Ksapkolonte
H Waal DanIel de Langverwacbt KUII.nvler

.tatlO
75 Wolfaardt P E Kalkoenkrane Hanovenreg

.tetle
76 Wet Daniel I de Oranlle grove Robertson
ii Wet Jac. I de Oreyllnat Ah .. al Noord
i8 Wet PJ d. MooifOlltelD pemoenfootem

Ahwal Noord 1 11
7~ ZUI Gert "an Pub IIChoolRheno.torfontelD

Lo.bel'1 ZAR
80 ZIJl Petronelle ..an Pnb IIChool Rhenoster

fontelD, ZAR
RI Zonder num Postmerk LadIJlUnth Kaap

koloDle
Van bo .. ngenoemde Inlende", "wamen 12

DIet In aanmerkIng voor dell Pflll, omdat bon
werk foutief of onvolledig wu De pru.en
werden nl1l1eloot onder de andereo eo de ,e
lukkigen w&ren no. b 7, 28 32, 43, 73, aan 'II'1er
adree wu de boelnrerkeo .enden

N R Gedone jl8beurt het, das '11'11 boeten op
de bn .... n der op~re te be"leD hebben Eén
brief Ito.tte on. 4d De "nenden geheveo toe
te lien, dat hunne bMe..en ge(rankeerd wordeD

Touw."ner

De volgende lIJD de namen áer eplouerl, dl.
vvIIena OPP"IHI( geeD lti laar oud lIJD
1-.-u, PA, Blaa ..... l_'- ..WelIinck>n

LAND. 2 JUNI, 1898.

2 Cillie, H ettle bil> 238, PfEll.OrJ&, za
3 Cillie, 1Il1.DlIe,., "
.. Drey8l', BenIlIP Dnefontein, Bredudorp
I) E~brecht, Mara P, Goa .. .achool, Krupra

kraal SmIthfield, OVS
6 Beard.." Hiaaie:?:Dt Boaho1f, OVS
7 Bumao, Le&tie, Ri'l'ler-aollder-end, CaI.don
8 JODbert, Maria, Zonqoudrif&, ruetberpeg

.tatie
9 Kock, BeUie de, "Droop boom," RiYiW-

IIOnder-eDd, CaleCIOU.
10.Krncer, L-, Puh achoolRhenoaterfQD
tein t-be1'1, ZAB
Il Kenoedy, ~ Oroot ..lei, BiebMlr Weet
12 Krille, J_ w L, Putorie

l
Maraisburg

Kaapkolonie
Ja Lotter, Geertraida, FranlChhoék.
14 LOtter, Andnea V. Vdhel'1ldorp
15 Lm~Joh. A van der, Elandtlfo.telD Co-

16~, lletue, ZDld Achter Paarl, Purl
ltetie

17 Ma~ Dolly, Creyton, Oaledon
18 Marai&, Darid E S "Lenham" Lady Grey

AliwalN~ , ,
lt :Maraia, Jobaana S, "Lenham, Lady Grey

Aliwal Noord
20 Pienaar, J_ P, KrugereIrraal, Smithfield

OVS
21 Rou Jac, "Ltbertu StelienboM:h
22 Rou, Kioue le "Le Rhone Tulbagh
23 RoIlX, LeDIe le, Elandekloof Modderfontelll

Clanwilliam
24 Uya, Annie, Utrechl ZAR
26 Vennaaa, Cornelia Pob IOhool RbenOOlter

fontelD, Loaberg, ZAR
26 Vllllel'1l, lIe8ter de, Patrjjsfonteln, FJ'IUlICb-=

hoek
27 Vilhera Johanna de, Lyndoobt.atle
28 WIMe T TuJllaah
.n Wleee Mlm .. , Uitvlucht, Tulbarh
vU Wet, Elia de, Onder Bnt.DClvl., Woroeater

Van bovenateande k .. amen 10 tOIenden met
ID aanlllerlrini ..oor eeD prUs, ollldat hun werk
nIet 'lOlled", '11'&1. WIe .U .UD aetrlfen WIJniet,
maar all ZIJhes antwoord ..ergelijken, .ull•• ze
bet .nlf wel ulsnnden Door bet lot nelen de
pru .. n ten deel aan nOOII 5, 10, 13, 16 en 26
aan wien wu ook de boeken lIOnden met onze
bee te wenaohen.

aeIf weerk.aatlt ~ mon gUU:hukleur Wal> wtlg I
en er wareo n..re donkere nngen rondom milD.
ootren die 'PU dUld.,llIk 1"1.8 sett verkeerd me'
milD geatel deed bemerken Toea werd I'
r.enuv;achUI( en bedrukt en zat seer dik ....1 h \.0

liCiUel6U Hier ..11kunt "U "eW&kk..lUk uiln ua
mun bUla toen venrurlooeJi werd Dokten
waren Dnltelooe, want IU achre"en vetPchel
d_ IOOrten mediejjll voor waarvan geetl lltlLmu goed deed. Aan mgn ID&II ben ik vee,
...-h~, want hU ried mij aan om dr Wil
Iiama pink Pi.lbI een proef te lieven Ziet iU
hU had pnktible ondervmdmg \ an hUDDe v. r
moge&tl en na vel .. te, "rgeef","'. pogingen tUafg
de hij e;w IDU over te halen ze te gebJlJlil" u
M e t de laat.;~e I'll UIt d'tI eerste bovtel I>eg JD

mUD betersclwp .,11 wet ..rmedc vol te houd n
kreet; ,k spoedig "u10ndb"ld en kracht terce
Zu verncllUen 'Jnd ..reu In mu De PIJli cl

verlieten li I llilJn kleur kwam terug en .4 vo u
mu&61f.00 {nsch en opgerDl[i1d alo Ik Wall vuor
ik Ziek werd

U..n gelooft IIU ... ot ID de doelt.reffendheld
van dr Wliliams Pink P,U.. ? vroei de oplet
teade aanboorder aan het einde der gellCblede

GROXNE PU1fT
Dn1I'et, H HOIlfdweg
Heynea, Mat hew 00 Go lInofd .. eg
Reyefllbeck M M boek van V,.,."..y en ij

straten oolll
DRIE ANKER BAAI.

Strother W, Hoofdstraat
ZD PUNT.

Cook. H D The !Supply Sto ...... Hoofl1atl'l&l
Heynee, Mathew en Co Hoofd.traal
Merchl&WI G Hoofdatraat
Perclrins F Hoofdstraat
St Sinclair, W C The Handv ho_ Hoof.w__

WOODSTOC}[. -
Bailey, A Albertweg
Balhnger F Freee "Il Wllha.mstn.ten
Ballinger F L"~htraat
l :.JUl"" eu \\ J km w AIl~M" 'l!
t arroll "I. ,,,' r ,,,e~
~ airbrosher J E: \ J ""rh eg
FIlmore P Albertw..g
Jobson I!. F \Ictonaweg
Knoll J Albertweg
La,agt ... J Nwu ...marklltraat
Laeman G hoek van Dui un ..u aeg.m.lI'I&I
McNaDllU'&,E HAlbertweg
Sh..w J M Albertw"ll
Star Cub Stores boek 1"&0 'iCtoria"-ee '" pr.

otraat
Rolfe B Apotbeker WoodtItock P~
1ram ....a) Dispellll&r) Vlctonaw"C
L ffindill, W hoek van (0l'Il we 11en G)'llIP .....

ZOUT RIVIER
Alcock S A Rutterof.ld
Coomer A Rnttel1!fte.d
Carmen en Workman Albertweg
C<rOpooratlve &>clety Ltd Ubertw"C
Hopkins G B i: ..otetraat
Itober\lOn A. Spot Cub Store& Rutl.erfeld
Rchnelaer WAlbertw,",
Warmen TC Groot Moo_traat

l'IlAITLAND
Beck () Hoofdwtg
McGnItror a...) Ho()fd ....~g

OBSERVATORY WEG
Boyd en ce !Sl.8l.leweg
Hartley ell Co !Stat eweg
McFayden en!Sb&m StatIeweg
Sil,ertson C 8 \.potbek.1 I';tat,.... 8&

]I(OWBR..AY
Glynn H A Hoofd .. eg
Gudner W C Vlclonaweg
JobWlton F B L Hoofdweg
Venn .... G A Vlctor,alVeg
Whd. (, Hoofdweg

RONDEBOSCH
Ferguson R •• Hoofd Wel(
JonUlu.talttN A Apotbeker Hoofdweg
H,II"'rl( J Hoofdweg
Pncc F H Hodd ....og
RmJlh E S Hoofd .. eg
Zwelgenbaft S Apotheku Hoofdweg

NEWLANDB
Wilkmson J Hoofdweg

CLARE140NT
Bennett J Il >()fd...~g
Dearham Uo' en Claremont
Hmi J Apotheker Il '( fcl"",,,
Homewood eo (, lJu()fJ~eg
Jacob. J Hoofd"'eg
J ,hn.ton T ( Hoddwef
Low It en Co HO{ fd .. eg
M&lZoo A Hoofdwpg
McQueen It Hnofd\\eg
Pear~-e F J Hoofd \\~g
S'l'lIchal J Ilo<fd\\fg
I bom ... Il" H, AJ .. e!!'~nder ~I" ft B fI", fnweg

KENILWORTH
Pleten S llc",fu'H"

WIJNBERG
nllck n Il .. fh ,
Dali Il (, \1-' <kC" Ih fdwec
DumlJl:ullZ (, bock 'al \\ tlf en RI ~r!..t:~ ....

Ik wu zoo denken Wall hel beveatlgend
etwoord. Ik ben no nooit er .onder en bon
ook Zóó overtuigd dat .11 eeu &ek~r gen_mld
del voor vele kwalen .11" dat Ik een bottel &lUI

mllll zieke moeder te Cornwall zond Zu 11IMI'
m!) daaraa g_'hreveo dat de moellukhed.m mei
h r maag ll'eelOdlgd war"n en dal %U .Ierk~r I
w •De heer WilliaDlll, die nu blDuen kwam. na n I
deel 10 bet ge.prek en pre,,!, de pillen tt D
zeerste H Unoemde de geneZlog .-an zuo nou lf

lel.8 merkwaard~
Als een geneesmiddel 'foor rheumatl ..k

IIClabca, rnggra.atJlcht .ena .. punen bont
k .. aal, keelontwteJring of dc eu,ele gs'<Oltr..n
van verkoudhedeo boest of mllue, ""
"lIn Dr W lih.m a PlOk P,U. fur Pille
People ongeliVEnaard ZII zun ook "..n POOI
tleve remedIe ..oor slechte .PUBVertenng of
dyspepol&, hoofdpIJn cf ult"'-'reode Dekte
&Igem....ne neenilachughed le."rkwaal, DIer
kwaal rooi kh.rge£'Well~n St \ ItUI dans
bloed ",rmoed~, eoz Yerkocht door alle han
delaara of po8tvrU verzooden door dr Wil
ham. 1I1edICUnMaatacbappu Kaaptltad, 6 bot
telA voor 17. of een bottel voor:le 3d Vrou
wen dIe aan kwalen, laare aeluoe e~en, IUden
TlDden .poedlge en zekere verhchtIni enn en
mannen verzwakt overwerk of bnltensporlg
heden worden opoedii eoor bUil gebruik tol
gezondhe.d en de mannetukheld hel'1lteld P....t
op voor namaak_Is eo sub,t1tuten 1dv

rRI 18IUADf!EU
I) Walleeet gU uli ondel'1ltaand knllaruwl?

T
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2) MIJn zoontJe moest een getal met 504 ver
men&g..uld'ien, doch vergas de nul, waardoor hll
30525300 ID bei produd .. welDltr kreec Kont
gU hlel'Dlt berekenen welk tretal hU ..ermemg
vuldigen moest?
3) Als 1, 2 3 eeD deel van leder dier eD 6, "

li een meederhoender ta, 6, 7 I aan .ederen
lte ... l te VInden en 6, 4, 8, 9. 10 nog treen lieD
lA, welke hoofd.tad ID t:urepa IIChrjjft men dan
met. 1)..2, li, 4) li, 6Z.7, 8, 9, lO?

") Twee kOOplieden handelen &alDen A.
pn £6,000 "oer " maanden en onhangt één
derde ..an de 'II'1nlt Hoeveel heeft B dan wel
iedurende 6 maandeD IDdieD halldel treatoken?

6) Het eerate .. een .terke laetdrager "oran
der eeD enkele lester en het wordt een georlge
'pecery

6) Zoek het product nn I x 2 x 3 x 4 x 5 x
6x7x8x9xO
7) Zonder mu WOrdeD geeD IpUzen bereid

neem een letter .. "lf en Ik ben Diet vel'1ltandlg
8) Het horolog. van Plet loopt eiken dlIg 5

mmuten na en dat van "roer Jan 7 mmuten
voor. Als Plel.8 boroloee op 9 UDrstaat en d.t
van JaD op 12 uur over boe ..eel da(en lullen In
dan denzelf"en tIJd MIlWUzeDen hoe laat • bei
dan op dIe horloges ?

9) Ale £6,000 m 10 maanden £300 opbrengt
tetren hoe ..eel pereen tiJaan lltaat dat kaPlt:J
dan Uit?

10) AI. men van tweemaal zeker getal 70
aftrekt, houdt men bet hal ..e "etaJ en li o..er
Welk getal wordt bedoeld?

11) Hd u een IIlIltulg Z..Ser een b 'foor eD
het II een ood wapen

12) SchrUf eeu opotel van DIet meer dan 25
en niet mIDder dan Il regelo (foolecap) oyer een
der ..olgeode eilanden -

Cuba,
Crete,
Cyprua,
Madag_

Of over een dezer ~reekwoorden _
'Niet om bet bondje, maar om het hale-

band]e'
"Arbeid adelt."
WVr84en 2, t, 8, 9, 10 en -12 elk

tien punten •
"'raren 1. 3, b, 6, 7, Il elk &CII punkn

Voor net werk
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WUzollen bet u '''i8"en In de eersl~ plaal.8
I. het Diet ID eeDIge beteekenu een genees
middel Wanneer het ..olk ventandll5.r wordt
bemerkt h~ dat bet. moet trachten Ziekten te
voorkomen lIet scbUnt vreemd wanlleer
Iemand tot de ovenregmg komt dat de POllw
gen der ien_knnde er op genebt "un om te
lIenezen terwui blukt dat voorzorg.tn&Iltregelen
eeo veel veflltandlger handelwIlle wn 'IJn ~ u
vlDdt het wgang bU het pubh"k om te tracbt.m
ZleKtcu te 'l"oorkowon of ten mwste op le
hooden In he voorkomen van Ilekten .peelt
Dr Tlbblel VI (;ocoa oon belangrlIke rol, al.
óersoo klas voedzaam "ot>dael Het lI"eeft bet
feste I weel'1ltand. ,ermogen verzet zlcb tegen
<InoverwlDt ZIekte aanvallen ('Il zult Iemand
hooren .eggen DI" of die beeft een ~oot
geatel gildat na en "il zult toi de overtuIgIDi
kom.en dat dIe of die oet gulden voeracbrift
van matlgbeld 10 alle dInge.. opvolgt ~n op
levenuegelmg en oefemng lei 'erkreeg bU
ftf zll dat stork gestel door ieo_mlddelet
te iebrulken of pillen te slikken I Noon voor
waar I Zu hebbeu ontdekt Uilt voorkomen
beter Il,dan gen.een Dr T,blJles 'I Cacoa
plaat8t het bmnen ledeMi welk, om <ene goede
gelondheld te verkriJgen en te b"boudw dl
bem dIe haar be .. t m staat .telt bet le 'eu d )vl
te gaan ronder de piJoen en lmart"" dIt 'ft
menig geval te voorkomen zUn UUI komen
wUweer krug op gezond veretand iegron:i op
ondervtndmg

Dr 1Ibo.c. VI CocOIl 18 aangeDum en
.makeluk en tenrul bet Je vel"llClllllende be
.tanddoolen In Zich belat 'a, ~r~I,H 'jJ' Kola
en Cocoa, geeft het vood..,1 en ruert Je kracht
op Als voedzamo dran" la bet OLi.. ""rdeer
bur

MAar de koaten? GII k lilt b~t wndor kooten
pr0i>?ercn Verdlenate alJ"en lOhet "'lit \er
latIIfd wordt voor Dr Tlbhlco V I Coc,,~ en de
elgen:ura zpn borcld om aan IMd'CU lezer d'e
On. Land noomt een keurig" lOonolerl>UlJe \ an
Dr rllJLI8I \ I Co::oa grul« eli (,,,,,,,, toe te

M .enden I r II geen 1oo"erll IUerbu Ilet IS

3ti een eerlIJIc en oprecht aanbod Ilet wordt
4 gedaall ow de verdleDllten vaa de V I (;OCOII 10

leder huu bekend te maken Dr Tlbbl... VI
Cocoa u D1~t slap of onsmakeiII " .ooala d.
gewone oocoa extracten mtelJendeel het b""ft
eeo ungename en dUldeluk eigen geur eo Jw
zeer op pmo gesteld wordt ILlt beeft al de
1'8rfnuebeode elgenachappen nn fllne goed
toeh<lrelde Ihee, maar met bonderdmaal meer
voodIDgawaarde

~1'ftt.lnl AGlIlI'l'SJI

K"AAPS'l' AD.
"-dame, S, "p;m.beker Langeet.raai
Berghout J. Bo.,erwtweg
BoaeDberx C H Apotheker boek "'D Brei

and ~ortemarlctatraten
Braclreit, E E, boek VDD Brae on Langemarlri

.trut
Brown, ~ .. rence co ce Grav8lltreat
Barmon L OonAt.tu tJOIlAtrast
Cox). S Apotheker Strandstrast
ce uperatIve SOClel) Ltd Waterkantlltraa&
Ol'&1k,J eo Ce, Lang .. trast
Cralk, D LaD,,,,,traat
CartwClght J D on Co Adderleywt.raat
Coben.!Il Conltltut.oruJtraat
Cooper J H Pleln8trnat
Dnomer W aoutstnLat
DeVaal HG Loopiltrut
DaV18 B Langestrut
Uonald BI'08 ~lrLowryweg
Duck6A Bros, Caledon8t.raat
Eel.., E H. Flemmmg.traat
Forode !!t Apotheker Ovcrltookplein
Fick F w Apotheker RolanJ.traat
Goldmg. J A Loopt!traat
GUZ&lltrV boek, an Hanover en Moun tatn.teD
Goldl~, L C Con8titutlon.trut
Glocldich.. P CaI..donet.raat
Heerde. J HDitenkantlltraat
Heynea Matbuwl en Co Adderle)straa'
Halim. M Hanover .traat
Hartford J hook, an PleIn en Darhngatraten
henon Mn Bo,en Bu,wnka.nl.8traat
Jam ... on WIlliam. Tennllntotraat
KJelm B HMo, e",traat
K .... t R Lee en A'p"lingMtratun
LewlD H en Son Brec.tra.t
Lennon;.. TI C, en Co Ltd L .ngeMIrul
LeWIO lj){ en Co ~t ( •• rg' •• traat
J,..nllon R (f en Co I.,j \ddtlrleyMtraat
Leo J H Adam.trallt
Le'a Br"" hoek, lO POlltac..traat
J." ...m lt BcrO.t."D boek van W,wt en VlLnd...

I~ul'lltrat"n
Lawrence B CIl ( 0 Ba, rack.t .......1
Me( nllu~ M ~ IH CJ' wr" e~
~Ilrkcl M Bu t I,r u ht traat
~I >rt"u I (. H I "'t("<tr,,,,'
\I,r.hull A SIr L Ol. 1) \\ •

""""If M I",." \'1 I" II~n
~r_i ..... o Ih \Ir. h.I<I"I"'lt
M 1_", Á \\ (

Iu" p.J Hoofd .. cg
.a'"on"" B en Co Hoof.J,.·eg

• ST JA]1(E8
\.unt A togeno'~r spoorweg

KALKBAAI.
Lawn 1lC(> n (. en Co Hoofd ....eg
Pu" dl (.1 t~géno'er ~poorwt!g

t 8IJlOliB3TAD
I a" ... ter Barrackotrant
Rum,,,,,, 'Ven Co Hoofdwcg
Ito .... II ~ Ho< fd"eg
Ila,ncr R Hoofd .. eg
I ~Il 1. UI Breda Il (, lInofdwell

CALEDON.
!Jc ,",JillcMicu Zonen
Ilartf ,d en CV
I"'lnl{ ~ II
Le li. ux P J
\t:\\ mark J
Itowe J
",mon. ]Il
liebroeden; W d.h
-::t 80]l(ERSET WEST BTUID
rlennglman en ce ]'Iar~lplelD
Jlurno.rd en C, Marktplein
I)e boeren Perllcugh Hoofd.\raal
Pun.ugh H F Hoofd8lraat
I'oole J W Marktplein
Ro>'Cn.te,n I en Co MarktpleJa
Ito.clI<lelll L (n CV H<x,fd..traat
Roti. M f J Hoofd.trut

STELLENB08ea
III "kl cord f J Kerkstraat
110"'11 UI D R Bu·d.tmat
lIunt "UI D, rptlt""t
\[aM'H"en MIs.}I. Ple1ltltra&l
Ph,llll'" IJ J BIn! otraat
I 0 I J ~ Pleln.trant
H.oowntnck ... Dorpstraat
Ruux F J Kerbt.r ....t

PAARL
dant C J Hoofdotrut
\lar I , W Boofd.trut

liman J H L VanllDgpn.trut
I I \ tlhers JAW Hoof<lweg
, 1><rt S Boofd ....eg
h J tloofdweg
I I ,n D (. en C( Ltd Hoof<!.vaat
\1011 crbe RC Lady Grey.traat
I II en l, U"ofd.traat

H, 1 (I l' J lJ[)Qfd.tr,.t
\ r rI r spu, L MarktplelD
\\ arcl IJ BoofJ.traat

WELLINGTON
]'I G Kerk.traat
(I KerkKtraat
( 0 Kerkstraal

\1, "' J Jun
I' ,tt 1,< I 'In< A ( p6111 .... t""t
1 elliz M"... EH PcntZl!trul
I nodger. Mr.. f R Hoold.tru
r t. \lr..J '1 l'e'tUltraal
I.... J Il "j'" ...lr&JIt
1 heron l:l ~I Kerhtl"'.lat

100
De retl'1Iatl6A van den "oClgen woostrud blU

..en van kracht
lOl1lf'lheclen mInder dan 1i Jaar oud, mOIren

eea der aommeo, welk" lij ook ver bezen weg
leten, en h.t wordt hUD "0 het loekennen der
merken DIet toegerekend m.a w au krjjgen 10
po.ten extra Ret ltaal natuurluk ook vr I om
alles te maken

Yen geite' e een volledig adres boven "lln
.. erk te acbrIJven en degenen die "nrier lG Jn.ar
zun ...ordell ve.rwcht hun Jnl.Ien oud.rd' m le
melden Do mel"Jeo zull~1l "el lOO 'rlende
lUk Willen ,un huar 'oornaam volUit te ochru
veD

De antwoor len gemerkt P"I,"f1,I1,[Ar/' mne
ten bmnen llOoe maanden 'an publtcatle Jeze8
gerekend ge7.0nrlen worden aa" de I ed ur
van. (Jm La"" KIl8p"tad

WIe Diet all"" ~lOden kan late ZIch Diet ont
moedigen maar zende zooveel bil of zu Leeft
De aaohouder WlDt Het soo on. a.anlleDaam
zIJn ditmaal eenl een P"'U honderd anlwoordeo
te krUien

OFFIOIEELE KENNISGEVING1i!N

Het Jacht makeo op du,kerbok eo t&nInlalen I.
.erboden voor eeD tIjdperk 1'&n8 laren In wIJk no
3 .. n de af led Ing Penclle

De weerkaatsing
spiegel.

jn den

DE SCHRIKWEKKENDE ONDER VIN
DIS(, "\AN EENE DAME IS

JOII"-NNESBt RG
~

net Wh een koud regenachtig dag toen oon
r,"~, man onl.ng. ZIJO ...eg door deD ..looI
bnrton modder van da FordAburg straten baande
.lUes acbeen treung en BOmber en de alge
moone bedrukte :.reet w"rd joor den rook der
n.bunge a:unen vetmeerderd, die de lucbt een
onaangenaam vUil I(I"IlUWachllderde Derhal"e
toe~ de vermooldj schril ver het buUl zIJner be
.temmmg III Mmtroad ontdekte wa. hll meer
lan verblIJd dat <de deur op z~n ""nkloPI'lDj{
Joor een er vnepdelllk u'tZiende dame werd
geopend dIe hem verzocht binDen te komen
De waarheId W&l dat de be_ker bU mevr
Wllltamo want dat ..... haar llJIam om een
mtenoe had aangeklopt Jill WODachter de
waarheId van lekeren verkl:l':ngen d,e hóm ter
oore kwamen gerakeo Met eeoe meer dan
ovel'1lCherpe bewustzun van de fiJnbeId zlIner
taak ging bU IOrtrvUJdlg te werk en wilde de
naag Ulet dadeljjk doen Ten lut.ete kwam
men WllltamA bem te hulp Het werd haar
meteens dUldeluk .... t haar be_ker "erlangde
Wurom Ipraakt ge er Diet eerder van zeI '"

ihmIacbeDd. De lUk I. mIJ wo ""B'IOodlg Ik
w... ziek gewt>etlt,maar nu ben Ik trezond

J a dat weet ik zeI de ondervrager 'maar
wat lun de biJzonderheden der geheeie uak
Ik vefllta dat zll buwnder IDte~t lIJn?
Voor mil llJft ze meer dan mtereesant, IDder

d.rdaad die kIeme zaak wae Diet ..er van "00

derink WIUI het ant .. oord
'Waarlllk?
, Ja en zoo lult gl) ook leggen wanoeer gU

aU.... hebt geboord Het wa. ID December 1'&n
1896 na Ik "an een toortJe naar Johanneabol'1
terugg ..keerd W&l,dat Ik met )ichtplJnen door
het geheeie bo"engedeelte van mpn IIchum
werd aangetaat. Hoofd armen ~n beeuen
wareD aangedaan, een mIJn beetaa. W&ll "oor
weken ondragelnk De geduCige Pllnen lO mIJn
geetel, de vreeaelllke hooldpnnen die mIJ beet
~ten w&ren enkel ondragtlluk oomtlid. dacht
ik dat ik ..an mlln "erdaDd raakte Wanneer
ik mu .. lf ID den 8J»8iel beIcbonwde, aar ik
aIIcIltl .. bJOOt. 1OIIad1lw 'fUI "Uil no.pre

VENTER8TAD

k el PlelO-
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