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:VISdHI VIOOR t
, V~r uw Tafel en Toor uw'w~

: .: Slloek, Geelbek, Haldt'l'S, Bokkoms, ..

i KOOTJES VAN nOUKEL, ZILVBR·
. VlSCH. GEELBEK EN SNOEK.

Jl FEn n MtnJEn
(Groot en Klein HandeD,

45 eu 47 STii.ANDSTUiT, Ka.J.psta'I
\'001( Ol!: fll\'TI'.

• Pianos, Harmoniums, Amerika&nllche
Orgels, Strijk. en BIlAl Instrumenten

Ookvoo: Snaren en alle aOCOen IUllek·
benoodigheden, ReJ<!rtiea, lftemmeJl, enz.
...... ,mml.VII.hit hhWaH, ......

n !.nb il ftncW..... '

Prij... 'ilO, [,r/targ,fs a, aO'flfog

Atiantlsche Vissoherijen.·,
i P.K. Bus 3M, :K..u.PeuD••Pakhw..,n :-TegeaGVel' Ttu.en's Boat
; huisen in PreItWiOh Straat.

Iii . .M.B-,_'~!p.....ral.
ft;"f"':A...KJt .411,...:

- ULLll' IIIfIIIL
Poet Bus 133

JUNI, 1898.,
DEEL 69.-No 6,604.1

KIEZElS VAl' .0------

STE
OP WOENS=.A.G, ...~

i.
" .• ~ SlL... I'Un.LIEKE ~ERKOOPINQ VAN ''« !!!t... PRIVAAT WETSONlWERP.lll!putBtyOOl PI.

P bl
' kVk · EEN FAMILIE VERBLIJF,~40 Eerete-klas Roin Paarden en RIE!~E!~~..::::: Ham Rivier B~, KlipdrlA,

il lee er 00pmg. Vier :ottages en BOUi Grond,' enz., GE~;:;O;::~i.. Ruin E"I,. . EP.f:::~~5"2: ty~;; -r:=:_:... .
._.. .'_ I N D ET U I N E N" Op DINSDAG, 7 DEZER, van voornemen zijn Om gedurende

D
E ,,,,,J ..,,,.,,,hndeo hebben wederom instructies ontvangen van . • . de aanstaande Sessie oen Privaat V ERZEGELDETendon,

.lt'n Heer WILLKM HOFF~lAX om op In ien Poeact van miiten den heer leonold Mn.! rquar.1, C.M.G. ZAL de Ondflrgeteekeode publiek Wetsontwerp bij de Wetgevende lijk gemerkt "TendenL _ " I. '" ",.. doen verkoopen te KLAPMUTIIIVergadering in te dienen ten einde Hartz Rivier Brug," zullen door
Don d e rd ag, 9 Jun i, e,k., .--_. STATIO)!gemeld gt>tal Paarden en genoemde Municipaliteit 'te gereoh- Controleur en Aditeur

I)
E Ond"J'g't'tet:kendtln, behoorlijk daartoe gel'\st door de Exr cutrico Ezels, waaronder verschillende Itigen haar aandeel van het water Kaapstad w()rden ontvangen

C it hun Vendukraal te .Testamentaire, zal voor pub.ieke veiling aanbieden, op de Plaats !)~r?en van 1~ hanp en hoog?~ zijn. uit cc De Hoops" Rivier, alsook den middag van Woensdag,15:IVJ:a.J.. .......es b~:r""'" zelve, Z'J "JD ,terk. m ~ Condit ie en h?' aandeel vao het water a.s., voor he' oprichten van~ , 0 P Di nsdaq, 7 Jun i 1898, gesclukt voor dadelijk gebruik. Ultge~oemde Rivier behoorende aan' IJzeren .e!l Houtet;'- Brug over
Op het dorp. Puhlic',;: tt' Verkoopen, ' <,. P. B. DE VILLE. de .EIgenaars van de plaats "Over IHa,~,z RlVler te Khpdrift in de ,

Om 11 uur v.m: h t Rood Z d' Ideel B kl W .
I~ Fors te liIas G ed r~S8CC rrl c E 7. , s, 4 1"" r ",,,1 .I.. B. de Villiers .I; Co., A.fsh\gers. e ~ . an." van eo ui' g.- mg".J"4 .......... het

I .
1. II d zeer wonschelijk Familie Vcrblijf .. F,ERN VILLA," P I IJ' 181)' noemde RIVier bIJ de hoogste moge Imeeste matenaal door de D_";_

en J' Il l' ra ('.11t I·!.._l'. ,> C ) II<1,.: ! .',", aar, ,UDI, .lS. liik I - \ zal d ....,@§"""' ...\. ",-, '-' _ . g('I('~t~1l 11I1Ig''' Or:tllj.'straut., mr-t toegangPIl van af Drie Straten bevat- -- - -- ---------- ---- IJ e p aataen nabij haren oorsprong wor e~ voorzien. .
r:j('hti~p .v upu t ....r l lo k k cn, l:tclld-:v,:()r.Zit-.t:IIEetkalUf)r~,;1 Slallpkamu·s.Badkamer,BeJ'!endell te hale~, te w~ten,-bij zekere Teekenmgen'.,Specifikatiën,. I I kamer, Ki-ukcu, ~ Dispensen, Keld-rs, I'uroute w.e. eli Hoender Hok, punten 10 de .. Drinkwaters Kloof" \ Contrekte-conditiën kunnen op .... -

.t

J\:ta1'SL' IC :-e lill)ell, d k ,--- --Hi-t ri0cbtelsl'i is perfect. :Er is ook eon weliugericlite Bloemtuin met en e" Meuls Kloof" op genoemde we ten JLaIltore van den DiStriktI.
Uitgezochte I'Iunten, vn vier Varen Huizen met de Kourigste en Grootste plaats II De Hoop" in de Afdeeling{ ~pecteur van Publieke W
Vel'scheiJcnLeid Varens en andere Planten. ~ 4.0 Extra Vette Slachtossen. van Robertson, en om gezegde Mn- Klmberley~ of bij het Delp&lMDelll .....

lJe '~rpns zijn zoo wijd beroemd dat het overbodig zou zijn de aan- deelen ran J,!ezegd water door mid- voor Publieke WerkeD, A.8i1lp_lI.
dacht speciaal daarop te bepalen. Het Woonhuis en de Varen Huizon Op DINSDAG, 7 DEZER, d~~ van een enkele lijn ijzeren gedurendfl ~e gewone
zijn doorzu-ns met Elekttfi~ch Licht voorzien, en de ligging, met een ou- 'I AL gemeld getal Ossen Publiek pijpen over de plaatsen" De Hoop," worden gesien.
I{eëvenannl Landschap ll(J)~ee Uitzicht, dichtbij het De Waal l'ark en de IJ worden verkooht te KLAPMUTSol Roode Hoogte" en II Over het .. Tenderaars moeten den Icn ..... t._·:
Eiken l'l'llltngt', is alles da'~.,wenscLelijk is. . . ST.\TION, Zij zullen zeker present Roode Zand" in 'de afut'eling tijd vennelden waarin lij ondf!".

2. Vier Cottages en Bctuw Grond, gelegen togenover do straat zijn. . van Robertson, t", vervoeren naar nemen. het voor getenderd werk
;l. Een paar Artikelen t':)rirplus Huisraad, Boeken over Varens en J. P. STEENKAMP. eene ylaats nabij het dorp Robert- voltooien, en elke Tender moet .

KOSTBAR E
-PL"A--AT-S··· TE KO"OP IbotSI!;;i;f::'v:'~7~ ;:~i~~tVt:~~:.i~p!:t!:~ inspectie. D, sleutel i, A.B.d. YlLLlRRS4 Co., AIsll&VL~:o'U:i:.':o!ezM'!:~c;:,,::-:h~: ~~~~::'=nd:VOC)!'JlI"',<

, • I DCVenS~l\nte vorkrijgen. Paarl, 1 Juni, 1893. Elgenaars der plaats "Over het vredig~nde borgen die de bellOOil'li;jbRoode Zand" zal worden verdeeld, vervulling van het Kontrakt

J. J. HOFMEYR EN ZONEN, Afslagers, overeenkomstig zekeT8 kontrakts- waa.rborgen.tMmen aangegaan tusschen ge- De laqste of eenige Tender
noemde partijen te Bobertson op noodzakeTijk te worden aangeDOlll8D.
den 16den April, 1896. JOS NEWEY

Alsook dat plannen en secties van Hoofd:iD8 ur ~

Y k 'Y k 'Y k ! gezegde onderneming' alsmede een P ~ War ens. ar ens. ar ens referentie-boek, bij den Klerk der De ' u e e
__ Wetgevende Vergadering zullen pt. voor Publieke Werken,

r
-}E Ondergeteekenden zullen ,.,?~en gedepo,neerd, ook bij den Kaapstad, 20 Mei, 1898.

Publiek Verkoopen : Uit de Civielen Commissaris der afdeeling
Kraal van de Weduwe VAN AARDE, Robertson, op (li vóór den 17den

OP Mei, 1898. .

MAANDAG, 6 Juni, a.e., Gedateerd te KAAPsTAD, dezen
12den dag van Mei, 1898.

FINDLAY & TAIT,
Parlementaire ~enten voor

de Robertson Mnnicip&liteit.

'20 )
0U

"\:l,_'nvun dLl beste kwalitet en de aandacht van koopers waardig.
W. C, 1l0FFMA~,

.T, \V, \rn() r I'CC~, .J", S: CO., .-\fsl:lgl'rS.'I Ilm,,-lllI r .....~.-) ?I!('i, J 80:-"..

~{alll1esllL}I'Y l'xecuteur'SkmHf'r en \'()O~(IJj en
Bralid ASSllrnllti~ ..;":wbch:-tppij.

KENSISGEVI~G.--TENDERS VOOR SCHAPEN.

'l'en 10 ure des Voormiddege- op Jc Plaats

Commissie Verkooping

DE Ondt'rg-eteckenJe, als Executeur Testamen~air in den Boedel van
wiJI...n de Weduwe D, H. JOHDAA);,zal pubhek doen verkoopen,

OP WOE NSDA G, DEN Bste» JUNI A A NST., Belangrijk voor Landbouwers.
I)E Ondergeteekenden wensehou .le aandacht van Landbouwers in het

algemeen te bepalen op de volgende voor het jaargetij ge!!chikte
Lijnen, waarvan een groote voorraad onlangs is toegevoegd geworden: AAN BOUWMEESTERS.

DE WELBEKENDE PLAATS

MATJES'PONTEIN, Wijngaard Mossen en Scharen, Graven, Speciale Wi,ingaard dito, Dia-
mond Side-strap, Schoffels, ., Iron Age" en Cultivators, Bosch-
pikken en Schopgraven, Doorndraad en Gladdedrwvl, Staanders, 6
voet en ti voet ti duim; Hoek Steun-Palen en Oude Rails, Stapels,
Dl'aadtangen, enz.

En \Vat nog verder zal aangeboden worden.
G, W. KOTZE,

Secretaris Executellr Testamentair.

TENDERS wordt"n geV1'88rgd
het maken van zekere VAI...",rt...

ringen aan de woning enz. van
Resident Magistraat te Hopefield.

Teekeningen, Speoifikatiën
Contrakts- oonditien kUDD8l1
en verdere informatie
worden ten Kantore van den
dergeteekende en van den Ci'rieJen.,
Commissaris te Hopefield.nAAR er geen bevredigende Ten- Tenders, duideli~k gemerkt

der voor het voo~ien van ders voor verandenngen aan WOIlÏJlI
Levende Schapen voor de Robben euz., van Resident MBOQiStraat te
Eiland Inrichting onuangen werd Hopefield," zullen door den Contro.
voor het jaar eindigende 30 Juni leur en Auditeur-Generaal
1899, worden hierdoor nieuwe 'l'en- stad, worden ontvangen tot op
denJ gevraagd, te wordeD gezonden middag van VRIJDAG, 24 JUNI·
aan den Controleua en Auditeur 1898. .
Generaal, Kaapstad, tot op den Tenderaara moeten twee ~
Middag van VRIJDAG, 10 JUNI gende borgen voorzien ter behoor- '
1i98. lijke vervulling van het KontrI.att.

Tenderaars zullen verwacht wor- en zoodanige borgen moeten
den omtre~t 6,000 IWhapen gedur. Tender onMrt.eeken8D.
ende ~et Jaar te voorzien, afgele- De laagste of een='.J;ender niel'
verd 10 het Kaapstadsche Dok, aan noodwendig te n AAft_
boord het Robben Eiland Stoom- nomen. • _--
echip. Het Stoomschip heeft plaats H S GREA VES
voor 60 schapen. . .• . '

Tenderaars moetan den prijs per Architect.
Schaap, gemiddeld 42 Ibs. dood De~r1ement ~r Publieke Werken,

, h Id Oaledon Pleln,
geWlC t,. venne ón. . Kaap8tad,26 Mei 1898.

Securlt~lt zal benoodigd word,n ------' ------_..:...:..2
tot steuning der vennogens van den WUn Tentoonstelling.,
Tenderaar. om zijn Kontrakt te
volbrengen.

, HENRY DE BMIDT,
Onder Kolonialen Secretaris.

OM 11 Ut:R V.M,

50 Eerste - Klas Groote en Vette
Varkens, geschikt voor den
Slachter.

Faure, ~/an [yk" Co·,
~fs'a~ers.

Paarl, :11 Mei, 18911,

OELEGE:S IN HET VELDKORNETSCHAP

Yoor H iebeeks [( astcel, Afdeelin~ Malflleshu ry
GROOT 564 MORGE:-I 245 ROf.DE~.

ll,t EjI,;enr,om il! gelegen in het beste gedeel,te van het Dil!trikt .-\LSOOK.
Ma\ IlH..,d'llJ'\, l'n ill beroemd als oen voorname Zaal plaats. Verder ook Zweedsc!Je, Fransche en Ameri\...wlDsche Stoves. DtJ~teden en Matrassen,
I,)(J[ rpb en;ng yan gcruelJen Boedel ;- Karnen, Room Afl!cheitlers on .Melker·ij Gtlr~J_.: , 'ppen.

1 Kap Kar, en het gewone assortiment Huisraad.
-------------

I)E UiLgestelde Commissie Ver-
. kooping, wegens den regen, zal

nu plaats hebben op
MAANDAG, 6 DEZER,

Als wanneer zullen verkocht worden
alle soorten Negotie Goederen,
Steveis, Schoenen, Klaargemaakte
Kleederen, Juwelierswaren. Tweeds
Deuren, Venster!l, eenige Stukken
Huisraad, enz., enz.
All_ Zonder R_Flre.

A. B. De Villiers &; Co., !fslagers--:-
Paarl, I Juni. 18!l8.Winter. Publieke Verkooping,

J. W. Moorrees. Jr. & Co., Afslagers. 8.•.R055&00•
STRAND STRAAT,

KAAPS TA.
I{()g! Rog! Rog!

I)
'E(lndl rr~~t,kenden zullen voor rekening van de liooren Cn,HON I
,\ 1."1 0;, DP dA VtTkooping te worden gehouden ter plaatse

JL\T,Ir::-:FO\T~lN, (Malmesbury), op WOJl:NSllAG,DEN 8STE:\ JO'I,
t.' f.I)"ll 'lanbei,\en.

,"" 't ,,:,,~,~. ,,=,~.~"~~!:d!'!wa~~G. :Aanlokkelij'kheden
.1. 'V. -'I C())'rn,'s .J 1'. & CO, .\ fslagers.

VOOR
DEN

Iu uen In80lventRnBoedel vauWijlen deo

~~~~ ~~~~~~. I~~~OEFTE AAN DE PAARL EN DlS-: ONS 'PRACHTIGE-VERTOONING VAN l>"$;;;;t~~"~T;~'bU'"
TRIGT VOORZIEN. : I)nmes CU1"'S, .THckel,;. M all tcls, 'J"Cil- GOWllS, Op I oll~~r,~~ ..16 Juni,
__ . ' i Ki IIderkleederell, Dames C()~ttlruns, Tabuct,ts Hot volgend Kostbaar Orond Eigendom

l)t-: \'rlt'n,jl'n ('li Verwanten die hun nfg'l'storv,cnen epn ecr willen be·' ~ ·'d ,,., "I.t (., -t ' l_ h d En'eu Nos, 2. 4 en 6, Blok G, gelegen i~
II ;t1:ld"t)reen~lt'mol'ie ~teen op te rlchten,.hebuen nn cen en.JI.)J e.r~~t:nLl,l\. C, d, II\lI11Su:e OOlcn. oor }lalnstraat, ennitnemend geschikt voor

~"",t ~"n];ll Pill niet meer naar Kaapstad tB gaan steenen te be!ltcll~~ allen ge7.1en tl~worde:l. bezi:;hdds.doeleinden van ('eni~n aard,
• ':.l, ''''h'ltl' t.' Lebbl'n zich hier op te richt, en maar kun,nen 8,l,ecbts !'IChrlJ- ' """I~d "oor de rijtnigmakerij (die altlaarI I ' ,de Jaren werd voortge~t) )lijnde de

\ '.'Tl ,l'll ]Irl;-llj,tcn, of zelfs naar de monsters komen ZIen UIJ (e Jeel't'n 1 --- II.lulengebonwl'n, Winkels, enll. omringd

GE
.B LJ OEDERS BOHLMANN LONDENSCHE EN PARIJ~SCHr: HO:DJF.~MAKERIJ OP.G~M: AKT EN Idoor ef.'ll,groot ~tuk open grond.

l\ .r, ONOPGEM· f I I
'
DELOOZ[ ER eH I F H: lIl't \\uanhul!1 dat onlangs \"ernieuwd

A A KI, N L N. . l V _._ S... E.l ~ _ID. I '1,~e,.rdn goediSrueinWsetaantgv_ellnn·~Cre..lpai~kratinl,"g.ericht,en

(A!renten VL'or de Z. A. ~Iarm~r Maatschappij.) -- . c ~
VOORTS zijn er:-IS Open Karren, :i

V AND El R LX N G E ~ ST R A AT, Wij waarborgen onze Prijzen 25 per cent. lager te zijn c1'::':.l1 s..cho~he Karren, 1Derby.Kar, 1hrk
Dit' d" ,t("'~l'U zltlfen laten oprichten en de mOl'Jtc a:m de klanten sparen. , .., d Kar, ~ Tent Karren (oDvoltoOld),een getal, ___ ___ die.van eemg WmkellIl de Ad erleystraat. Wielen. Veeren. ~n. en een zeer I{root

1"",'.1',\1 'I'llr~ en C"b:netml\kers \;unnell oo~, voorzien worden van allerlei l . :...- ~;:SO~imentIJwagenT~ont..Karen wWagenc Ittingt'l. zer, ImmennaD8-, agen-

M.II~,'r:'.hr:;[,,;;ft:ccs, TI/es, Man1;e~o~~~:~tTafel Bladen, Cafe Tafels, enz, MORRISON R. CO. &.::'~c:':ne~~i~~i:::r;~:~k~er,
.\l\,~ wordt het billijkste aangeboJen, lager dan 7.elfs in Kaapstad. "" 2 Koei~ENt~vë~RSON, .

PLEINSTRAAT, KA A.t:SrA.D. Ceret, 23 Kei 1898 EenigTrustee.
: -<}'l

Kantoor vau den Kolonialen Secretaria,
ti'! Mei lEMl.---.--------r-.----
KENR1SGHVING.

MEN verzoekt ,dat alle eischen
tegen bet Departement voor

Publieke Werken niet later dan den
15dE'n Juni ter vereffening zullen
worden ir.gezonden.

C. W. T.; DUYINY,
pro lIpoid Inspekteur.

Pub~ke Werken Kantoor,
OtJedon plein,i Kaapstad,
li Kei, 1~8 •

EEN BEZOEK ZAL IEDEREEN OVERTUIGEN.
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Bpekvettc Bokken,
.. Kaapsetie

Schapen.

OP DINS!)AG. 7 JIJ <i, e.k.;
t lULLE~ gl'[lll'!JU Schapen, in
lj e('r"kkla<~,' ('DflLlitiL', vcr-kocht
wordi-n tt' KI 11'111I' Srvru: voor
rekeninv va n d"Il lu-er A. MI Ll.EH.

'" ..s.u. Ill' vil li.r ,\ ('0 ... \r,la,;:ns.

A. 8 De' v.' ,,;, & C,) . A/Slagers,
I 'uar l. '.1 ! 1,' I 1.1 v.

KULONIALE
'Yt.·t',.I,,:IIiI'l' ,'II ï I 11,1 'laal~,·happij.

Publieke Verkooping
11\

Scbotsche Karren, Paarden, Koeien, enz
(lil d,' 1"II'ade

Heden 0.1orgen
In tll'1l I _',:';,'II~' II BUt'del van C.

i I [,IJ 1;",,1'.

Dt, b('l":' (, 1:1 ,ii .• \ Cu, zulk-u
I'c!' I'll',::, \ I'",II~ vcrkoopcn :

.~ :---:l'I.lli "C;lt' l~,l!Tl'n

I; j',L:ll'd"r1
:-;t('ii"!i 'i'I,'e;':

.) f\ (lt; I 11

()l)(':1 !-:11l'
:-;,',! 1':~k,,1 }"I;:"il
;:,Ull'; 4:1 '1\)411)1

De Vl'-k,"oil:'I!:: Lit':: n' O'Il 11 ullr
\'!ll.

I; \\', ~TEYTLf.:H,
l-:, '!Jl ~ '[' I II:;: I 'c.

Ka'ipsla I, ...:.1 dli, 1"':'''.

MunicipJ le· Kennisgeving.
MONTAGU rWNICIPnTEIT.

RE.\:\: ,~ '; . "':1' il lll"I'nH·,il' dat
,L' i\., _ I,:.:'l \ :"11' liet vul-

genu j,t,:r 11..:1:., gl'ITc'l[ I:', ell dat
een COpil' L'I'VdII ler 11:/.II,:l· op hét
::MuniL'II',I,d J\:ll.!unr ligt, diL' gc-
IDSlj('t'lc,'I). Llll II(lnku 11,:;8L'LerJ
den -lt!t':l *- '; 1.;dt'1, (;1 /,t'r.

KenTII::-- ,rl·~l.ll~l·dt :--:\l'JJ:"'! d.Lt l'en

, hof zal "";~\.)ll'!"11 "'unk'll t,'II kall-
tore vall"d '11 \'uurz,ttl't' du' ;,llilli-
cipalikll, I :' \'lljoi,I':, 17 til'/l'r, v,m
tIen tut l\I,1.I:I· Ill',' " lI;lllildda~s,
o'm W Y"I'III11ll'II, ,'all c I.-I,LL'II YUUI'
Opnaml' L'II :laal'o\'I'" te lt '11~'ell. al-
Hook val] :tll( 1l1'jL'cII,·" ll'o'l'll gC/.I',:_;:ll'
lijst.

~ ) I ' L.- f,

J. II \ ',; i i. I', 1 \

:----\ ", t; II ,.....

Munil·II',IIII.:"I',t,,,,, ,
MOlltll~.:'I,

I JIllii, I,>:h,

6. Een II II (,. 'I. liI,k('l','or hal(·

30 ~1tll, 1 .....1, ..... , ,

llENOODIOD TB

en Aasvogelkrans,
WITTEllERGEN.

BENOOOIGD. liee Rondgaande Ondcrwijlers
T? EN Onderw lj -cr voor dp 3de
... . Klasse Publieke School te ICoega
('at llcartvaJ~', (Dis~l'ikt Sto~~en- Wijk
st rou.). ~nlan~ £100 per Jaar.
Vereischten, kennis van de HOLLAND-

SI II ~ en J.j;ncrelsche talen, en eertiti-
cate-n nin "bekwaamheid en goed
zedelijk gedrag V oorkeur z~l
gegeven worden aan eenen .I\pph-
kunt die rocds eenige ondervinding
hede gehad.

Applicaties zullen ingewacLt wor-
den tot den 20~ten Juni,

A. FA.URE, V.D.M.
Uertzog, Stookenstrom.

APPLICATIE~ voor bovenge-
noemde betrekking, vergezefd

van de hij de wet vereischte ge-
tuieschriften van bekwaamheid, engoea gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
canten werkzaam waren, en van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den Ouderge-
teekende ingewacht wvrden tot op
12 Juli, e.k.

Werkzallmhl'den te beginnen zoo-
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per Jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen venrood worden.

N. B.-Ue gesJa.agJu applicanten
mud zich voorz.i.:u van onderwijzers
2de klas "P')()r\\'f.'g certifioatou om
ttJgen half prijs te reizen.

D. F. B()S~fAN,
V oorz. Sch. Com.

L. 1'. \'AN r\S~, SpIOllk"I', ild[:leillllll,
:.!~ Mli, I"'~K.( hl,:;"lllk,JOlill'ITI.

I'.h. \';'11 dt:r B,jls k ruul,
. ri" l.'rms Albert B.d. I Twee Rondga,inde Onderwijzen

OngeluksfoTitelD, , 1J~:O<OODj(;" rt:
:; I MeI, 18~11'1. • -\r •

UItenhaagsdam en Kromdraal,
BOOMPJES! BOOMPJES! Wijk Kaalspruit. J

Distrikt Bloemfont.ein.

Van Biene

Rondgaand&' Onderwijzer
I;EX00DIGD TE

Bt verley, wijk Kordnnaberg.

Kieappel. ~ IJ pel' I()O; Blauwgom
in Hakjes, ..j. - IJ('r }OO, Bakjes

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, vergc-

zeld van de bij de W et veroischte
getlli~s('hriften van bekwaamheid,
en gOt'1! g('drag, van Jo laatste
School-commisaio en Predikant waar
A rpl;('antcn werkzaam WarOIJ, en
vau LI,jllla,tt~ebap eerier Prorestant-
sche Kerk, zullen door deu Onder-
geteekende ingewacht worden tot
op I Augustus, e.k.

Wcrkzaa IIIht~dcn te beginnen zoo
8po"di,~ mog!:'lijk .

~abri,; £12U per j:H1r, "n de
Bchoolgeldl'n.

Billijke r('iRko~tcD, gestaaf,l door
kwitantics. zullen vergoed wnrden.
xn. - De geslaag-ue applican-

tPIJ moeten zich voorzie') va n Onder-
\VijZt'I'" ~do klas SpOOr\Vl'g certifi-
caten om tegen. half flrij~ te reizen.

J. S: THERON,
V::lOrz. Sch. Com.

V,lalhank, Bloemfontein,
:ll Mei, 1"'~)8.

tPI·lIg.
Tc koop bij

J. J. v· d, MERWE, BiZoon.
Burgstraal, Welllogton.

ORe" Ie "rue htboomen
\i"\\:IL' h,,~te kwaliu·lt. zijll ver-

krIJ~lJaaI' biJ J. van der Byl,
,I. zn,)II, aun zijn welbpkendo k Wl'e-
kerill':J te ~lell"llbo:;ch..,

Urdl'I'~ II'orU('11 lIok ontl'allg'l'lI
door de heen'n L. l'. ell \ 1:0< (\': ,Co.,
Ka:lJl~Llli,

KEN NIS G EV ING.
1 ) I; I) Il' lelg' k"kt'll' Iel,. III \'t'IJn')'II"chap

5::t::tr-t'dt'!J 1.1JIl,If', ZlIllt'!l t"pn I}r.l}lt->r1t·,t1

Be/iglH Id III .\LdUJ""uul':' op J,'u I:Jtlen
J tIlll 1~~1~ (lpeYlPtl, cll verwachteu door

I
,tipe '11'1"I["Ildh"I,I, 1"·I,·,,fdhei.J. en het
U,111\\ k"IH,:' ll,.t!'\, 'Uit Il \'all ,dIl' 4Ird('r~ aan
]lt'JI ri, \' 'rrnlllW I. ,IM 1 tl I lIlt-' ,HHJl'r~[l'Ullilig

\' ..111 Iwl !..;',.~ t'rll l'nLiwl. tt' erl~l.u;.:en.
jl., h""f Ya" d,·!' ~l"rw~ wa, :.:eJlll'c'nLie

7 pl't:ll b'J d,' fi, Wil Lombard en Van AarJe
al:! Snij,ler "el'k~a,'lll gewec,l[ ;

(Inuerwijzer
Municipale Kennisgeving.

BI;Illw~\Imboom, l'.K. Bmndsdl'ift,
Di,,!. La.dybrand, ~8 Moi, 18V8.

GeIl liwdMONTAGU MUNICIPALITEIT.
BENOOD:IGD,

11 I EH B LJ g('~cllil'Jt kennis- Voor de gesubsidieerde school
- te GoecJgevonden dist. Pot.

.l<.. J..;'L'\ïlJg',1;1 ll'rlllt'n van ~ec- chefstroom. Z.A.R,
til' l'~li, Akt,; I:, 1;lll l,",...~, dat de _
Mllllll'ipallt"tl \':tll 1;,,!'"'I'lSOIl van Q ALA i{J~, de inkomsten der
\'OOI'nl'!DL'1J1-; l'('IIl' Il't'I~,lIg te "lllitl'Tl, lJ ~ClI001, g,'wa:trhor;;d op min-
geen £:J,IJUU lL' WI cu gaand", 0111'sl"Tl~ £ I;) pCI' maand, met vrije
(lP rif" v()l"r'1:n,· ,,·ij7.~ t" worden I II L):ilrt~.
hf"r I :. - Alljli e.ltlt'~ zullen door den on-

C'" "', Dill d,' L,.;t .mnde schllid dcrgl'teekell<J ..' ingewacht worden
door dell a,t:.~,l)lll' \,lll d .., Kellrkloof tot den lodcll .Tim:.
af t(l hetalen. "\pillicankn Illoet{]n in hezit zijn

C2,;,l)ll, om l'en Hegpl'\'",!, Illd op- van lilde kla:',~li Ond,'nvij/.t'rs acte
v,lng-~loot In de Kellrkloof t, Z.A.R, of u.V.:-i" (If K.K. Geen
11':11.;"11,l'll (JfII \'all daar en door aan\"ulIin.lir~ examen ar te !t'ggen.
;,I,lIlt<lgll dol'!, pljpt'n te leggen, ten M. L. FICK,
L'IIHlc lw! wat!'r van llit gC'Iloemde V.D.M.
KVlIrklouf III l:et Jorp te brengen, 1'0tcllef::;troolD,
en de IIlWOnL'r~ trll't 1\',lter tu Voor· A'1 - 1898prl ,J, '
ZII'II.

I'LiIiIIL'II, :-;l't'l'itikalll'II, t'Tl ceno
n'rklaring \'[111d," YOOl'gl':slokJl' nit-
ga Wil ZIlIII'1I YOJr \)elastlllglJl'taler8
tt II .dll'n tijde ter IIlzage liggon 'en
~lllnil'il'all'lI KIllitorL', "an af den
~,kll a.;- .Ivan JlIlli, (',k .. voor het
IIJ,Jp~'rk \':.111 l'lU lllaa: • .1.

. l' .".". to Ha .-po.:dt'l'
'1 ~.. ~ iJb.u fJl'oc!,

, " 'I. I II] eCIl·J~rd~
,I "1 l·t!lll~ II.I.iJ"r

I'

-' 'Ij

\, "r t'"

.-,()-y ."i L1{, P...
, BAK-

D/'~ :~ r, C"R
~ \j ...~J ......J

A. ~ ...:.0 ~_UuT ZUIVER.

[)" ("', ::., Bak'fIOt,'tll'l' ,:", uiet Joor
'~.. '''..;'·,I .. ;dll-!d llllnl'"".ji}.;ln wordt .
il 1~1t \'U'"l' Ii ,'lJ \''111 "nIL, kracht

tut III ',I h".'r gebl'1ll:"~'
li" ~';,rl~ l~"y lj I; ,,;-pu,..Jt:lr wor(!t

", naard'g-d J(lur

Ul'J~iltiakill!! Powder Co.,
NEW YORK. U.8..A..

Lk~D' ZATEllDl.G, .. rnsr, 1898.

No. 424, 189B.
IHporterJt$t flOOr IA"t.40.,o, K<JlJPflad.

Kaal' dIl GMd8 BMp. 13 Mei, 18!)8.
, GOUVlllR.NEJ(ENT8-PRtJZEN VOOR.

AJlIllUXllNSOBE WI.rNGllRlJ
PLANTAGES, 1898., .

TEN einde de aanlr,..eeking van Ame,~-
kunllCha WijWl~kken ann te moedi-

gen, worden de hierondul'IflluOt<rudc p,·ijz...,
door de l'llgeering Vool' competitie g<ldureu-
de het 189!! jaargetij .. "geboden, naw,:-

KLASSI' l' A."
Voor o..gultift of JltMdcr Plantaqe«.

(1) Voor Plaub(ea Yall niot minder dJll 100U
Siokken ;-
Twee Prij"," no £15 elk ... £30
Vier., .. ill)" .. , £40

-£70 0 0
(2) Voor Plantagea Ya'" niet minder daD bOO

.tokken ;-
Zee Prijsen van £5 elk ... ... £30 0 0

CONDlTIEN.
Prijeen zuller. worden toegekend met speciale

b"trekking tot de geoch.kth"ltl en eeneermig-
be id der .el"l!Cbeidcnbe.dl Amcrikaan..,h e Stuk,
ken aangek.<I8kt; "U de voorkeur .al worden
r;e'(tl,en aan stokken I'KIl de voigende soorten,
nam. :-R.parUl Gloi..., ~e Muntptllher, Rupe.,
rris, Metallic". itul'O>lt',i. Mouucola, of ecmg
ander erkende soort ltll{'<'.trio,

Plantag". moereu mu't"f min 'an den hoofd
wijnvaard afg"f:iChciduu rijt). soodat du ligglll~
de Beoorde-laar» lal tevreden stellen dat ,iJ abbo,., .tide Moeder PJatllagCli zun aangeloKd
boworden.

Vu s:okken mooeu nif! min-ier dan Tlil "oot
van elkaar in oik~ ,ichtl,~ gepluut ZjJU.

Compoutie worot beëo1kt 1<>1 lIo.k~1l die ",
den planttjjd v':",r den t~J vau cumpetruu UIL,;'"
plant '.lln 1I".order, ,

Entrée fooi :-1110, lo subdivieie (I) .
f"" (l!),

II: I.Ae.v:' "B."
(J"~/'I. 1'Ia,"'''II'''.

(1) Voor Planlngel van nie' uunder dan 600
g.ellte Itokkull -

Tweo PrUt ..n "an £~r,eIk £&0
Vier " £t5 ~Ik £W

-£110 0 0
(~) Voor I'hnbgcl 'an niet minder dan •. 000

gC"llta ...tulckcl' -
Ze. Pr"z.1l van £111 elk ... ,£1;,1 II IJ
(a) Voor Plantages vau niet tuindor dail ~1)Jt)

gt;j,pnte ..tuk kun .-
ZeM P, !llvn van .C#,tJ:k... ... ,C~) Il 0

CO\"LJITIE:\',
De gerutt.! ..tokken moeten niet minder dun

vier voet 'all elkaar III olku ncullll!o{ beplant
tun.

Dese Pr",,'n l{ln ook rnar hut ,·"Ige.ule
(I) PInIlIage. gU"1l1 In hetzelfde jaargetIJ

·d... 11l~l:KChru\'ctl, (lP Mnkken die eeu
of twee J:lr~n ICHII'.'11 "!lH UJtgq hul.

(:l) .vi ok ko u "'-"'lit III d~ kwcek e-t-i j , I,f op
:,:ewo:-k:de, l',f op tl!liC~wf)rteJdc .ilt·kj~b
n het .}t!llrl{ctu \ "ur de competitie eJl
UIIKI~pJanl In deJl "!Illg-aard geJuruuje
liI'l l'(lfUv~tJlJl' Ja'tl.

(~) 'iLokhu geent M op !;owortelde 'Jf op
"ngeworlolde stekje •. 811 uiti"plaut ie.
dorende bet competiti« jaar,

Entree fOOI -111,. III .ubdi,ioie (I)
Ill" U)
{,o. p)--:,
KLA.'f);'·' C."

Gtp;lIh' At,;kk,." "~ K".e"k,.r'j"'Il.

(1) Voor KweolcerlJen Van niet mindordan 10,000
""ente .Lok)c •. -ZOIII>tUztD "an .t:~Oelk, .. ,

£I:lO 0 0
(~) Voor K woc~~r;iou '''"n niot

minder dou [J.lJl.JiJ~oonlo .Iok·
jes.- V.~r P. ULon "all £ 15 dk

nili
Tw~'c £1') .ilI

£}il! 0 ()
Eutree fooi :-Ilh. III .ulildiflMe (I)

;,.." " (:!)
BOYeogcllocmdc pr'I1.00 z..llen Ioollek.lld wor.

d.n Il""r J!clang do, merken bebaald In d" \'01·
gOlld ocLaal;-

KLA"F!: ,'1 J.....
l;rooi on GUlIJIJllJJOid ...
K .&.lite.t en Eo",'ul millhoid "an IIOOrt
B~wurkillg 011 AI,e:ne.n ~Jtuur
Urootte
Aft;taud in hoL l'!aUlfJu

~O Merk.
:to "
:lU
Jl)
i)

'-\ PPLICA TIES voor bovengé-
Van der Merwe'l fl noemde betrekklIJg, \'erge2eld

,~ van do hij de W ut vt:reischte ge.
tuigschriften van bekwa.a,mheid, enDokter E:::lloodigd ;.;ood g'e<1r<lg, van de laatste tlchool-
c~IUllli:;sie, en l'ru(likant waar A.i.,pj~-
cant werkzaam was, en lidmtUltschap

S. Uerleke, Z,A.FL eerwr Prote::!tllltsclJe Kerk, zulltn
------ door den OudergeteekL'nde inge-

1 'IJ{ III'~L.tr.,t ('II !.;Ot'dl' "IH'lllng' waeht wordL'I1 tot op l~ Juli, e.k.
J1j YUIJI' 1'1.:11I)lIklt'r tl'i' deller \\'erb,a:lI11lwdL'u te beginnen op
I,Ll.lh. 1:1 AIl;';-IJ.,tl!~, ('.k.

EI II 1).,ld,',' l"'[""'l'liJk ",,'kw;d,li- 1-:"11 g'l'IIIIWdL' pOrtl)!111 zal de
1""'I.r, z;tI ",'II g'''':[ I,t,,,taall \'IllIIL'II, VII(ll'k('ill' Ill'hl,,'Il.

"i 1.11' ll"t dOli' 1.!I)('i"Ild l'll lwt dis- Salal'l~ £1 ~lI 1"'1' Jaar ('Il de
tllct z,·j·r Ilit~, ~trt'ke "II I'e\'olkt is sehooIC(,·ldl'll
,'Il ti u' ,', 'TI Illre;, ,I.ruid ell winstgevend Bi IlIJk~ rl'i,k(JMl'll gestaafd door
praktl.lk aardJl,·dt. kWitantie!', zulk'll vergoed worden.

:'lellici dil' \'I'I'lallg,'nd zijn naaI' N.B. - Ve geslaagde npplicant
i l'f'f1 ~opd hestaan, gl'IIt)Yerl 7.ieh tt', moet ziel.! voorzien nw (''t'1l ond!'r-
, wl'ndeTl tot" (;." F. ~. Itr:;>;FJ.;~:, llio; wijzers ~de klas t.Jpoorweg certifi.

DE Ondl·r".'I"l'kl'lltie \\'L'Il,;cht hier- alle illformatie zal verschaffeTI. ,C!l.at, om tegen halfprijs te reizen.
medo ~"k"Il" Illah'n (lat hl't t)ehweiztT.Heneke, Z,KR., I T.:\. \".\N DEft WALT,

hiel'OlId,'r","I:""llld \'1",' hij hern op M('i ~S, 1,-':V8. St'c. Sch. Com.
de plaat~ /.,llllikIlJl ;~lIlg'('k()llll'n . i.",
tusschen \\. ilk!'"al ('U Lt'eu\\' Drift,
de eig-cnd"I:I';~l'lI1 d van den ht'el'
J. Vh.!' 11', Ll"'II\I' Dnft, t.w. :

1. Een II lt ()')I (Arnkaander) jaar
oud, link,,!,I)'JI' halflIlaan van ach:,'r
en voo!', 1','('llll'I'OOl' Winkelhaak van
achter l'n Z\I·:t!lIw~taa!'t.

:!. Een \\,' .\fl'lka,and".'Ool,I'ruine
wangon, Z 1\"nL' I"~L'lll'll, link('roor
winkelba,lk yall acl:tl'r, I'cchl'roor

i.
zwaluwst.u!'l, UII","II i~st'I,I.

:3. E(,u \\'t .l1!'Jk.talltIer Hamel
Lam, ZW,:I r kol', ZIYilrll' b··t'nen,
zwart t','II-, I. 1<11') kul I'll Idad,
ongewi5~.'ld ,

4. El'll II:t .\f!'lkaander Ooi,
zwart wang, Iinkeruor willkelhaak
voor, rL'cbterool' ,tIJlII!,. Zl'l'!' OlJd,

5. E":I ;~I\ alt·l.u:IL l!amel, ong'l'-
wi&lehl.

maan YlIT! Hc·1 ti. 11'.-lliL'roo" /11,1'
luw~ta;lr·. I 'l,e:, II :,.'1,1,1.

7. E":I II:t I i:tl:ll'l, :Illk,'l'oor
halfm;u:J I' li: ,,' lil''!', fL'l'lltl'roor

~ .zwalll\', -;t,:::r: U:I;"""VI""I'! J.
8. Et':1 Wil ()Ol, illIg('\\'''';t'ld.

merk ,iQ,
9. EL'II I.!,( . I.) ('1,[ ILlIl,,'I, iI::~l-

wisseid, I:" r"
Indll'll (!, ':,,1.:: .. [' vdrl g,'rlll'ld

. vee uitkOIll:, '_ 'Il' ":lde;',~L'lL'd;cUllt-
gel\,III_!.; hl'l/.c'\·;" .:1 lt' gl'VL'Il, op
Mgot.'dillf! \ Illi d,' kl,.ten d,'zl'r a,l. Op Ia.~t,
vertcnIIL', Ill'I,;i[I~, 01'1',,'~II'.~, l"'!. ,I. II \~III.TO\ W:\LKl!;R,

J. Il. LOt\\", ~L'crl:'r..L['i".
Itoodl'font<-irJ, I Munil'ipaal K'alltvor,

l{oggeYelJ, ' ~lontagll,
Cd VIllla, i :2 J uui, I b~I,";.

VAN r. ~-r~y,'I-M~MEiMAN& Co" Beestenvleeseh.
Vendu " .~];I;:I'I·' Pil AIlt'lltell. r 'lOG altijd te koop per kwart

-_ 1.... tegen prijzon billijke bij
1'e1. .Ad. .hlalrul':shury e, T'PilrI, O. J. T. DREYER ,

" UNITY," Noorder Paarl.

Hudr ... IIJ I .,
KI.\~"': ., II." u

(;roci uil (icz.O!ldhuul,. 4U M~rk,
BeWllrkwg' drl .\I:;\:lUCtHl Oulll:1'1f ". :\0

Grootte ~.~)
Af.taml i Il Let Plaut"U j ..

r:'Jdrag tO'l "

1..:1.',,,1' "C,'

I 't'ro(.11 Ia'..!' c \ .UI hd 0UtJuel'l ." :1:, Merk.
BcJi.LllIlclHIg' ell W!l(~ \;lf) HEHh_rkJIIg' :1.)
(,rOIlI eli (_itl.londhcj(j 1:,
(~rOOlW

tuc1ril'; J ItiJ

Aanowl\/,du mededIngers ,,,oet~u hij den un,
d6rgetcukeode hunne n~men IUEtUldtm DJet
IJl!.uI' dan I~IO"oomhcr. I~y!l; en I,et ondenock
der pIHnt ..g~_ ~n kweekerII"" zal plaat. vinde"
on~o .. ,,,1' '" L"L lIlI,ldcn "ui J"nuan. I~!I~I.Oe
bu:JOrdoell\&Ttllullun, alwa"r mOllclllk. deu datum
'"'Il uun hewek bekend .Lellun. doch UIIIlI' het
""1118 III cenlge 1l", .. lIeo Illet lUogeliik •• om bet
o..d..n.ook op du" bepaald~1I dag te doen plu",
'lI.den, wordun de rnedooll&,gdro. die "an bunno
plaatMen m."""hiell af"eug luU"n .iln op den
door de lleoorllecLun. ""paalden datum, ver,
...",ht wo bOod le .",II"n ziln orn de noodige
u!lw.nderhedcn betruffmde d" planla~~o en do
kweekerJlCll aan diegenen die met bet bebeer
dor Plaat"un bula.t "on, h"keud te stellen.

Oeell medeulUl(er zal loelIela!.un \Worden zicb
\'Oor moor dan ,','no ">ubdi,'u.ie iu elke kl"""" te
lu ten in~hr!l\'(m.

CIJ-II/Ir,JYltu'," k,r:,krr'j"'/I W(in~/;"',"~Jr d-t,u CfUil·
prllltf'Il.III1'1 /U('9"I'llt II ;.,ci, Vt)'JI' 1".~j~u I~ t"'en
'''.14(:1',",)''(11.

CHARLE:-; tXlmEY.
Ondor Secrotans 'oor Landbouw.

EEN VREESELIJKE UOES'l':
EEN VREES ~;LIJKB HOEST.
EEN VR.I!:ESELlJRE HOEST.

.. ~q ("IIHlJlf:rClnl l{uacl. pCf'I.:ham, 12 .hdl.
" Ut'adill' Ilt"'r,-Ik I~n IIltwr 1.l\"ak om

ru Jnc gt'Vtw!PIl,; lut lt' ,Irukken. maar wil tI

g-anrrH..' du.uk Z-f-i[).('t'II. U\tl' lllz4'n,lltll hcboc"11
WODtlf"rt;n "crrlc!lt t]'"lOr nllj va!, l!lijn h0C8l
tt: beHIJden. SllJl~(k' J radH~l'(Jlny' opentu~
U~ IDIJ \\-'~rd g-em3ak:r (,Itzclfde dil: wijlen de
DUJ1!ooChc kelzt'.' onder_:.:-itl.l{. dnch GoddAnk.
ik IL...,f IH,*) In hel SI. l!nrlhol'lrucw'~ H('II&.
pitIlal. kon niernautll!('lItht'vIger hoeMt gehad
bl..'bJ-x'JI, hf!t "lU4 romtIJd ...l:oIJ ,"'-aar,l.t het
ft11j h~~.dt·rnl~'l-JIIltpurh'., Ik .hJIJ11~hcld nie
vl.'cl en tanl Wi\", werd v;crdluld tlU Ik werd
In ""lIRt 1lt"!'I('ld l!ln~l'ri lIJ(~..'II(; en'an Vilt.

f<Slaj'CIi te rukCD.-lk ben. mljnht.'ef,
g<:lrouw'<lc UWe, J. HILL."

DOKTERS GETUIGENIS.
VOKTE" ti GETUIGENIS.
DOKTERS Gl:."TUlG~NlS.
"Routli I'alk, c,....lo f., Zuid W ..II ••,

2-~~kl". lón.
" Het tlnet Ol'J wn.a' liJk kropt lo{cnot!gcn "&II

lt W l'xcel1l!lIk Huc~ Lor.ellgcs pre!waat te
~(!tUIgt.::), l'lI Ik Ilt'b hel nu "o"r (C llUl.t~'te
HL'ht Jare:) In mIjne h~J'ltJllt'Jl til Vrin1&t
l'ral.ttJk V()oq.."\'~hn:'n~ntCJl bet "all ).!Jootcn

VotH'1lecl bevonden, Ik hjd dlkn'ljls aan
Chromc Broochlt Is: uwe lozengr h cic !.-'enige
Tc10t.. i1C Jle IUIJ ll(.o~uhtJkki·lIJ e l'cilicht-
In.:: vCTt'(_'h&ft. JJerilaht' 1-':\'L"t:l Ik UW~
l.,tllcn;:t·~bet pubhek (lat aan Catarrhl
Br"lIcbltl"', 'Winter l"l'rknlldhcld of eenig
"""Irt JJf'ln;.: kWl'IlII'K hj lt lell Zt~I",I,_ eH ten

.. tt.·tk!'lt.._. aall, -Uctu)Uw'itt: Il"T

,. A. (JAlIl,I~;I,. M.V" L.Il.LI'. ell L M••
Edinuurgh, L.k C.S. ou L.~1.. },,;,lllIlJUrgh."

GEBRUIK KEATING'S LOZENGES.
GEBRUIK KEATING'S LOZENGES.
GEBR.UIK KEATING'S l.OZENGES.

,. 'T IR DJJ:SA 80 J ....A(:. GELEDKli" ~jnl8
K ~ATI.sll·:j HOEST ~OZt;N(iE!S " .... ,
....·crdtm gemaAkt., en de \lfCrku,i' J8 Il~,t~
d2.D OOIt, omrla.t zij ongcêveJlaarU lijn In

hunnen vcrhchting en gen~lDg van Wlllt.
HIJl'S(. A!:thma en Brouulutle, slechts éen
!-,"edt Ycrl!chtin~,

EEN
EEN
EEN

BEPAALD ONOVERTROFFEN.
BEPAALD ONOVERTR0!rEN,
BEPAALD ONOVERTRO.I"YEN.

KCt~t,ng'" noctt LolCIl~~ d .... ono~roffcu
,~m~l,c voor HOI£ST. HK};SCIIBKIV en KEEL
KWALEN. wortkn iD Jlli.kj,t>II!Jultci.;dQOlal!e
A!'OCh,*" lWkodlt. •

Veranderde 'lennlsgeYiDg. 1\oloniale er en Trust .\taatsch:'P!lii-_......--
Kr:' VEHKOOPINC, V/IN
Een Eersteklasse

W. WES~ELH,

Voorzitter der PublIe"'e Yo-gadt:rio:;.

nAPSCBE AFDEBLIIGSWD.

HIERMEDE wordt ter publieke
narioht bekend ge8t.eld

op . de volgende gewone maande-
lijksche vergadering van den .Raad,
in termen van Sectie 5 der Om-
heininga Akte. ~o. 30 van 1893,
ZaJ. worden voorgesteld, dat Zijn
Excellentie de Gouvernour v-erzocht
worde dezelve in werking te brengen
in de veldkornetscbappen van Koe-
berg. Nos. 1 en 2, Blauwberg, Dur-
bunville, van Distrikt No. 6; alsook
in htt V&ldkornetschap van Palen
en Vlei in het Distrikt No; 5.

op last,
H. v. D. WESTHUYSEN,

Ageerende Secretaris,
~.fdeeliDgRraad Kantoor,
43, St. Georgesstraat,

28 Mei 1898.

Tuin Residentie en Gl'UllUen,
In Rheede-straat.

ALSOOK TW A A LF BOU\V-ERVEN,
lt deD olmJdd.elllJte.' omtrek JU Kloof an OWj] :t:~::~.

BOVENGENOEMDE welbekende Residentie en Gronden 'an li ,;e:
den heer SBRfAAS JOHANNES DE KOCK, sullen per publieke ,e:~

worden verkoch t, ,

Op Vrijdag, den ·17den dezer,
Het Eigendom is omtrent ;tw~~ minu.t:en ~ns van af dr GU"I'rn ..

mente LIUIJ1, en is even gerieflijk, nabij de 'I'ram helde IU h,iuo! li.
Oranje Straten. . r

Het bevat elegante: Reoeptie-, Aankleed-, "OOI'ZIl', vu iil..ap.
kamers, en al de Gerieven vervat in een Ruime en W elbest I''i',k ResJden-
tie. ]!;r zijn ook Stallen, Bediendekamers, Pak. en Badskalllen'i, Ollllilottn
Achterplaats, Bloem- en GroentetuÏlh

Het Huis is een del' stevigste en aan~enIlaIUSll' He"JJlr:lllD Inde
geb~urte. opgetrokke~ met ~~ beste matenalen (oD~!:'r het jll'''LIJulJjt

toesicht van den vorlgen elgenaru:); heeft twoo Vl'rJIl'I'IIJ;.'<.11 onck~
Leien Dak j de ,F~ndamenwn zIJn gelegd uit soli-Ie 1)IVf.kl'1Ib~rg
graneet, en het felt dat er geen enkele vcr:;chllivlllg ID het
geheele gebouw bestaat, is waarborg genoog vo Jr de stand vastIg'

heid en degelijkheid van het werk; de Deursn en \' enstef.
ramen zijn van kajatenhout, gemak en gerief waren Lie e,'l'5te
gedachten toen het gebduw werd opgetI"?k~eD, ee ne pracht Igl' en ge.
makkelijke t rap leidt naar de tweede verdieping. Het ilULS IS In perfecte
orde. en het zal moeilijk gaan te toonen waar de uItgal'e van een l'nkel
Pond noodig is. De ligging van het .Eigendom is Wat dl' gezondheid en
opgeruimdheid der positie aanbetreft, onovertroffen; het heeft ook du
voorrecht dat het zeer nabij het midden der Stad, en ee n der meest to-
gankelijkc plaatsen in de ·Tafel Vallei is; de gebuurte IS alles dat
wenschelijk is ZOG ver bet de fatsoenlijkheid ed sa n~nlevlll6 aan_;alt.

Alsook 12 allerkostbaarste Bouw Erven, langs Kloof
Rheede, Faure, en Oorman Straten. I

De ligging is ongeevenaard, dicht bij het Tram spoor belde in Kloof
en Oranje Straten. De geschiktheid dor Erven voor HOllw dodl'lOden
is zoo duidelijk en wordt zoo algemetJn erkend dat de meldIng ervat
overbodig zoo zijn.

Pleio en Spin straten,
::H:.AAPST AD.

MGGIVERN & HENRY
\
T ERTOONEN nu eeue groqte

verscheidenheid van allerlei
soorten goederen geschikt voor de

Win~r-d.racht.

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

Nacht-jurken, Is. lld. tot 9a. lld.
Chemises, ls. 4!d. tot 46. Gd.
Knickers, Is. 41-d. tot 48. 6d.
Kinderen Slaap-kleederen, Nacht-
jurken en Knickers, alle grootten,

Nieuwe Mantels, Nieuwe Jackets,
Nieuwe Costuums.

Modewaren, Modewaren, en al de
laatste ParijscheNieuwigheden.
Opgemaakte Hoedjes, van
(jg. '.1 d. tot 45s.

Dress Materiaal in al de nicllwste
kleuren, lA. 3d. tot 48. lId. per
vard. Nieuw Geruit, Zijde en
Wol Mengselen-Repps & Co.,
Is. 6<1. tot 68. 6d. per yard.

Eene eindelooze verscheidenheid
van Zwarte Dresstoffen, een·
voudig en fancy, Is. 6d. tot
5s. lId. per yard.

Wij ven aard igen Snijdersge.
maakte Costunms tegen 50s, 578.
od., 6a~.84s. Wij waarborgen eene
perfecte passing.

Huis Draperien.
LakeDlinnen, gekeperd en ongeke-

perd,54;tot 100 duim, van 10~.
tot 28.- 6d. per yd.

Klaar 'emaakte Laken8 voor Enkele
en Dubbelo Bedden, alle prijzen.

Witte Turkáche Handdoeken,4id.
tot 3s. 6d. stuk.

Ons waarde in Flannellen en
Kombaarsen kan niet overtroffen
worden.
Arctic en Dons Quilts, van af 128.

6d. tot 95s.
Dames Blouses, 2s. tot 25s.

Verkooping te begi.Jmen om 11 uur.
Lithografische Planntln van het Eigendom klln~('n Lij Jen Onder.

geteekende worden verkregen op en )la den lj Jen dezcr.

G.W. ST.EYl'LER, Secretaris, Agent voor de VerkooplDg,

Koloniale Weeska.mer Gebouwen, 4 Kerkplein,
Kaapstad,3 Juni, 1898.

'J. J. HOFIIBYR & ZOON, Afslagers.

PUBLIEKE V:~RKOOPING

Z warto Pil Geit.: Ca6h mere Kousen-
waar, 10~d, ls., ls. 3d., Is. od.,
Is. lid., 2s. (jd..

Zwarte t'n Gele Kid Handschoenen,
Is. 9d., 11'1. IId_, 2s. lId .•
3s. lId., '4s. lld., Ss. 9d.

DE Ondergeteekende gelast zijllde dOJr de ExecuLelll'PIl T('swm'~n·
taire. in den Boedel van wijlen d~n heer GOTTLI.EI3 JAS

HENDRIK SWIEGERS,en nagelafieneechtg'l'noote HESTEll ENGEW.
SWIl!:GERS (geboren W.EIDEMAN) zal per publieke voiling aanbieden

OpWnoensdag, 1.5den Juni, 1898,
'.., )IORGI·:.Nj "J~[LO i UI~ PUECIE~,

OP D~HPL.\.AT::l

DEPUT
OOK BEKEND ALS '

~I E: ".r ~IC»~ rr:E: I:N. '
DE VOLGENDE VASIE EIGENDOMMEN:

I.-Een stuk gf9nd, groot 1010 morgen, zijnde OCII g'0llet Ito van de
plaats ::PE PUT, oorspronkelijk een deel van Rietfontein. '

II.-De plaats of stuk grond gen.laJnd Annex Rietfontein No. I,
groot 3,810 morgen en 333 vierkant, roeden.

IU.-De pleats of &tuk grond ge ulamd Annex Rietfontein !\o.~, ;
groot 1,475 morgen e~ 361 vierkante' roeden.

D?ze drie stukken grond gren~eu Mn elkander en zijn gell'gen 1nde
Af~eeling BRITSTO~~, omtrent 7 uur rijdens vali Hope-fowa, r; van
Hrltstown, 4 van StnJdenburg, eu omtrent 12 mijlen van l'utfulJLeJn
Spourwtlg Statie. Zij' grenzen aan de beroemde plaatsen Cijpherkuil,
Los Koppies, Dwarlwindspo:>rt, Rhenostervlei, Rietfon.
tein Wacb.teenbeetje en Uile lkoppies. Het veld !x'btaat UI~

Bergveld, Vleien, Karroo, Brak, Ganna en volop Gras.

OnsWiniel is lel een bamei laard.

MGGIVERN & HENRY,
HOEK VAN

Plein en Spin Straten,
. KAAPSTAD.

LEVENDE H A.VE, enz.
400 Afrikaander en B3.Staard Schapen
170 lIermo Ooien
2 Muil Ezels
1 Kar met Tuigen

10 Geleerde Ezels.
Verder Huisraad, zooaJs Tafels, Stoelen, L8,hkanten,

Wasch Tafels, StQves,Keukengere3dschap, enz., enz.
Llbe..... C..clie~zal verleend ".,orden.
Het staat vrij voor eenig persoon om V0a of goed'~r,'u naar Je ren.

dutie te brengen.

~ergoot ni~t WOENSDAG,l5 JUNI, ltl08, op Doe Put, !IJk bekend
als EIetfontem.

P. S. CILUEH~, .U,lagert

KIJKT, DAMES!
Een anJ"r bezending van onze

WEDG 'VOOD P .A.CKA.GES
59 Stukken voor 201-

RKsr A.\!< VE UIT

DIIER SERVIES - - - -
THEE SERVIES - - - • -

26 STUIlEI·
2t "P:!<

6 Breaktitst Kopjes en Pierings

Zend Geld Order voor 208 en ver-
krijg u een,

Besie waarde ooit aangeboden. Bri18town, 1aden Mei, I SUil.

Wedg'vood Huis,
THEATER GEBOUWEN,

Darling straat, Kaapstad.

BONDSVERGADERING.

EEN E algemeene Bondsvel'!!"aueriu,r 1~taal
h ~ ~

~e ouden te wOl'den te Ad derJe\, f)iJ Ih-
delphiH. op Woensdag. deu 8~[c1I Jl'Zl'I', 's
llunliduags te 3 UUI'.

JOS. FOURI E, ~(!(,i'cI ;tri ...

KENNISGEVING.
KIRSTEN & BESTER,

Rijtuig Fabrikanten,

L~.DY C':;\·y sr'~r\f~T, PA~.Pl.
KENNISGEVING,T. F, KII:'1E" (Iaat...t van d" firma Van

Niekerk &; Kirsten) 6IJ A. F. llEBTIK (voor
de laatste !li jaar Superintendent van de
Bergrivier Rijtuig Werken - de hearen
Retief, de Ville &; Co,). in \'ennootMchap
gegaan 1ijnde als Rijtuig Fabrikl1nt~n te
Lady Grey Straat, PalU'l, vrngl'n bdl.'efde-
lijk om de oDlI<'I"8t..:ulling van het publiek.

AUe or,lcM! "uilen hunne speciale aan-
dacht genieten, en zullen met 8poed en
netheid uitge't'oerd worden.

OE Kiezers van de Kie;;afueeling tllVélIendalll WOrnl.'Il 11<,'1"."',"
gr'noodigd tot het bijwonen eener verl{a:]','ring l!il.' aJhil [' ::' ! ,)1.

za: worden, op Zaterdag, den llden ,JulJi e.k., L '!i t I\','e li!'" ,i, _ ',I'C.

t..lagK, ten eindtl Kandidaten voor de :tausLa;tll!l,· \','I'kil. il~';'; \ .. , "
van do Wetgevende Vergadering voor dezL' Kie~:.IfJcl'!lDg v(Jor t'_· ,>).,

'Imaen eene Specialitiet.
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BOU\V-ERVEN
ell l~n;; ~bt~n, '

t « -n Gronden Van
zuil, 1 per publiek Wijlen

e velling

l7den dezer.

uuus l:t;>>;ldt nu 0 d
(
CID e

li Il oudt r het pJl"llOVnhJt
tIl l'l \ trlll ping-ell onder

_i lIlt )11 I" blukken bil
",·It) \ hchulVIUg In h~
.~ \cJJr de stand vast
lt lJ uren en V' 19.eIUlter.
benet ",Jjen de eJl'8!e

"kl'! LLnU prachtIge en
tJ u..; lid Htll:; IS 10 perf~
li dl II I,_;-'Lle lau een enkel
I Jill 1- II Ll dL gezondheId en
\ • I li otIc Il, het heeft ook di
", J J ~,L lJI tl n er meeit toe-

dl";. I'UllrtG I, alles dat
,L 1 Ile'lln,; UuuJuat.

W El ve~. langs
man S:rp.ten

'1' Ir l[lJ ,~)oor bcale 10 Kloof
r I I L II \" I GUll" Joe[eln<l.en
LI "L U l d. t Je meldIng ervan

(,
!1 om 11 \tur

1 e ,n IJIJ den Onder.
I I, ~C[ I

.\ L lt \ ~l):: Je Verk~plOg.

& ZOON, Afslagers.

t XL t.ll I'. Il TestanJlo,
(,( ) L [ 1 IL f3 JA.~

r, II t.::::, l'EH. ENGKW
1![lth.e \LlIIOg u.wbleden

~nJuni, 1898,
L ')i)i;'fII"'~~ i_ L\i.\..; l"'__J

[ -
UT,
[ "

l 'r::E: I:N".
IGE~DOMM:EN:

t till ~tdllltovande
HIe' WilLem

\'11nex Rletfontem ~o 1,

\'n!l(.;x Rietfontem :\(). 2,

, lil I I lil zIJn g-c:lq:{ln In de
, \ lt l1upl-101\ Il, i, van

1 ~ I llJltl! 'dU I'utlontelfl
l l.Jllt'clI CIJpherkuil,

Rhenostervl81, R18tfon-
Jles ILt leid bt~t.Lat UIt,

J.Ilna ,,1 \ o[op Gras.

L C112.

• ..11 cl Schapen

S ~I l( n L\_; cllkan ten.
l::iL h lP, enz , enz,
l'lcend ,......orden.

) I l' • II hL! de \' en·

n.c Put, (IJk bekenJ

( IJ I..t}'1;;--., .U"lilf!er.-
~ERING.
pr!.!.~lderillg- ,.;taat
.'l..d "'i'll'\ PhIla-. '
;:);,lt'll l1L'Zer, 's

"") nC\I\.1 I

, .. \
te ~tellell

_~:a£

ZUIVER BLOED
IS de: bron van
·goctk gczondhrici.

Ayer's Sarsaparilla
I ,.

! r rs gee nc poging
ZIJ konstateeren allen
• A) er s S;usapacilla

Zwakke,
Vermoeide V rouwen

Ayer's
Sarsaparilla
DR. J. C. AVER ~ C(}.,

Lo'HIl \la5.>. U s~J.. \~

H ,BErE'

I:EIS~Ni('o
'0 0'0.) teo, Kaapstad,

DI<; Oml('!'" tl ld. Il I ,'. Il .Ill I II. "L tnl>tr'llctlll'i OIlI\.IlIg'(·11 von
den heli P J P I~x I I , II Illn~ I' iurden t II Ezels reeds goed oe-

kend ZIJn, om 'OOT ZIJlIll rokt Il II~ te vel koopen,

Op Donderdag,

\~ERKOOPING.

J W.MtlORRlCKd JL 6: 4"'1LM'RR~
8 JunJ-l e K»tjetlfonleln. ,t.I.oellol; Malm "Jury,

de p........ MaJeol ..n....m en l<1OOA som-.
R J,,".-1 M.I JflI")'IIeln, .,tIeeIlng Malmclobury,

le ... ede I... u eo 1""'-'
lI3 Junl-Te Halmeshll1')', ~den en-a

J. S ~RAII!" 0.. ~JI'llLAaKB8.
• Juni-e-Te Klé.D 0 en 11. , ..... ,in, I'url, Y1IIItgoed,

na.at werk Uil 10ae )CIC J~r"'1

J J norME\ R \ ZOO". AFSLAGERS
7 Juni-In de Tnlucn, K .. I"'UId, k08tbuat n!lt.-

~lI!11 en \)VU'-',..I'1 Il I
17 Juul-lu de Tuinr n KAajJII4d,koetbaar n,st

go<....t
FAURE VAN EYK a: OO~ AFSLAGERS

6 Juni-Aan de PMrl. 1111.11> tetle yaru ....
A 8 DE VII.LI.KRI! a: CO .• AFSLAGER.

G Ium-Aan de Paarl. per oolll.... e _kooping,
]UWtltenowarea,winkelgotderilD an blliBaad.

7 Jun.-Te Klapmul ...tatie"~",, eft ....,"'.
7 J un.-Te KIaI,muIMtatlc, yette oIaebU-n.
7 Juni-Te Klapl8Ulattatle,; llacbt~, lChaPen

eu bokken
7 JunI-Te Klapmulathtie yette ""bapen en

bokken.
DEMPERS, MOORE a: KRIGK, AP8LAGER8.
11 Juni-Te Caledon. __ t.e-k~ ~rden !!II

esela
18Juni-Te Zoutko1T, afde8ling Oa1edOD,)Oop

paardeD
P. J BOSMAN., zoos; AFSLAGERS

16 Juni-s-Te llte.ICllbooch, _tgoed eo hulorud.
I' S CiLLIERS, AFSLAGER.

15 JU~I-T( ).le I'ut. 1\1.... Itc.tt mtein n~h,]
Rnll5lcJwn, uugest rekt ... \:lUt.e IIlgeuJt)m, vet! en bUI"
nlJt.d

hecht, wa&
OLIFF, dell
wacbten?

In het parleenent worden de allerbe-
langriJkste zaken bsproke., IIlkenwaar-
van het beIiaail nil de landelijke PaniJ
direkt afhangt. KIezeN van Woroetrter,
d .. stf'lII van den heer Ra.,ie la noodig,
W'J hebben getien hoe dat in de vorige
Rf .~Ie .1" regeenng op de kU_1I werd
gehnl1.1en, omdat de opposrue net één
IJt. III to ru In had. 'V .. eester WlUlIn de
afgeloop<!n Her Jaren bijna on rertegen-
woordigd: want de heer LoGAN het zich
heel zelden In het buil! sie Il, en van zIJn
nommé kan mell hetzelfde verwachten.
Indien de kiezen van WereMter thana
den beer RABIB zenden, dail zullen zij
het genoegen hebben, om te weten dat
hunne stemmen er ook direkt toe bebben
bijgedragen om de tegRwoordlr ODeon-
stltntioneele en autokratllCbe rpgeering
DIt te gooien.

Kiezen van W orceater I stemt 't'oor
RABIE I Laat tocb geen klauw achter
blIJ ven, en dan houden wij OD.l er 't'aD
overtuigd dat WorC88ter Diet ten achteren
sal staan bij Cradock en Heanfort Wellt.
Naar de stembus op aanstaanden Woens-
dag. 8 Juni, en maakt een kruisje acbter
den naam van RABIB I

spekWerder 50 en die elll"nUr VaD die I
oek bl) claiml kril. en dan kom die publiek
IJl Op die ia»t., .'oot lO dA411Ol: venal
Pyoelo!, maar lO eoauté al ~wel '0 plan
maak 0lIl die gedraAg mill dié Dltgé te
der Mu.r die belallgrilcste part .........
ldaring vaD die- be!!taande wbl met OClóTOIIt&J':
tot dio aooldam saak. Lang jil li'
Kimberley en Skryner bet du.dol.1r
die ...rt 18 één ze,ode nl) dU pUlfI< r.ao.
bet die lI&&k "" deulelik gemuk dat n !riod
Itn YerlltaaD., BD Salomo wat daar t_ &
dla,raot-diapute WOODIII die grootste aatoriteill
op die puDl Seur Piet SDJlifd()()l; bet dA
lUll"r ...ann gek rIJ en .. ou die d~
op die pant stop, lIIa&I' die Spreker _
me daarvan boor Die en toen ...erd daac DOl.
meer op UIU snu fdoos gehalUl!r Sl-cf 'Veeber,
me die sendeling van Stellenboscb "" bIJ .tel
m""r behlng In !loud dan In dIamante, maar.
bet lOO oader die praat daarom laat n.tkom, CI.U
die goudmyu 'I'&D Prins Albert DOU clo 11....
mul palDIt 18 s..Iomo werd Tew gepru&""
die eoele wet wat bU opeeeiel bet, u Yoonl_
"'0 ile OOIDm_. •

Die arb.tl'Ulebdl ~ 'I'&D.auddag ye!' &
dN"de Jaar voor die bDlll SeDr Tom de .....
bet .. eer leen die bill gepraat Wd hU pe&
laet ...eet ek we, maar ek \.OD oet n.tyind lid
bU ~o..... Ek woader boeven! maal bij
nog ID die hA18al praat .. aut bn 18duroa
regtig swak Die nrdw~ Duitee kolonel eo
Oom Fame .. u oell: teeo dre biJl, en toe _
Fanie een 0 di ..iSle gevra bet ~
.... h!! nes Il_U pêrd en WOIlnl" dit teruc
trek me, met die lfeYolg dat die t ...eede leeiaIr
denrpao met alega 4 ll.eIDme 10 die m~
DIt .. u die _ ...te ... rdeehil!!, "lUl die _8. Dit
Ja daarom mUD boe da« die l'e, oele k:aa ...
ander Laatste Jaar ww die bill Ultae«oca ell
DOO Item amper almaal du"o« Ei dluk ~
Ja 'a goele hili, maar ~D dwg Ja _er die
boere lede yennt te Yeul daar 'OIl '

o °
Eindelik no,," I18t d~t Die houdilli ftIl dM

, ~D d.e TTanavaal word alrm- af-
Die verdere dlllCnl&le T&JI die 0Dder-

"",bIll r.&l .Maandag v.rrat .. orde,_
Ja oOI!lank n.e lr.Iaar <Uarm~ rue

JAN KIP"

Pr1jsraad8IBla.
Onze [on« vnendeD. EulleD ID OD.le

vorige 11' ,. e den uitslag ~ de voor-
laat ..e , • oJsraadaela gesien hebbeD. De
pr. • .. 1I1e1'8 zullen de boekprijlleD wet
de poet ontvangen, en wij hopen dat het
groote getal prvzell wd wij geveD, veie
Jonge iezen en lezereseen zal aamaoedi-
gen om te ooUll,eteeren. Het 18 niet noo-
dig al de vragen te beaat woorden en bIJ
de toekenDwg der prijzen wordt ook: re-
kemug gehouden met den ouderdom van
de Inzenders en de netheid van bet werk
De antwoorden moeten op ons kantoor
zIJn \ our den hteD AogU8tue De knnt
waarm J,. prjjsraadsels Slaan behoort &01'g

vuldig bewaard te worden, evenals de
goede Indrukken die meD bil 't lezen ~
elk boek: of krant ontvangt..23 Juni, t898,

Uit bun Yl ndukrual, alhier te Parlement8e Praa1\jes.
DII~x...DlIE:SES~~"Y" ,

Ten 10 ure v.m.

40 l'aurden, Ruins en Merries, en eenure
Pr.rcht.ize Ponies,

Alsook

:30 Pl".wh Iige

Itaa .. tad, a Ju.
Wat ek yoonpel be~ ID IIIIJ ronge praatJM

la oek gebeur. Sear JIII(IO-- er wu te haI'i
om die mOAle nl) WlUltroDwe ..oor die 11D18te
Iaa~ koml eo daa.'"01D bet meneer Skryner Doo
derdagmiddag dadehk alJo moete w""eet"ld tot
Dinadng, die 14de (D.e bU18 w.. Doodel'dag
yol Y'&II 1Il001 tabert)M, wat kom kyk bet hoe
die CeY. IOn afioop, maar bnl werd bitterlik
telenrgesfeld, eo oadat bw die bele lieve after
middag daac gwtt bet, loop bal ... 0 Da die
andel alt tOeI1 die yerd,..aaIde Do..... kolonel
bjJ aOD 011yerbiddelike .teeokool kom.) Die
"'IIeennc het hul lI&&k dlatdear .. ker me ver
beter Ole: __ die kolonel met allO TI'"~e
gesaolk. ID '0 led .. hOIl kon maar pru pan
keel Dat maak hft •

Toen ou JlDp-lel''': I~D onderdrnlduagablll
d.e aDder dat! yoorg.tel bet, won bn be.. u. dat
d ... atede oet yUf atemme DIt die 18 Duwe aou
kril, eO dat die laodelike part jj OIO_mg yoer·
d....1 daaruit UI tNk .Aa dIt 10 I. waarom Ja
bU dan ao daarop paleld om d... bill deur te
drn ...e9 Hoe kom la al d.e ltedelike lede dan
10 met ban eo ••el yoor die blU? Nadat IDe
Deer Skrlf,",r ~ bet dat bil lI(JD,,-Ie lOU

uItatei, moea )u toe die y.raJarenbeid 10 dl~ lIUl
kende bootJe g_IIlD bei Jt,muue eD TOllllllie
eo J 'Dgo I.., er .. a. III 0 <!:ruk"" b""l" tk Pil

hoor nlu .. at daar Hl d.e hu,. um g...." n.e
n,t het Wil am!"'. g"IUk of hul begio In le ""D.
dit bul 0 fout lIe...... k lI"t ~Il dat dil Dl. n
lukkeI' poAlAleI. om daar te .,1 moet n wOti.e
van wantronwfl op hul kop, t.cr1fll dIe bel.
land oer bul u.tlag, kaa ek ~(led 'er.taan 011
I. dlW oek daarom a.l te llanllg om 00 W .,1
vu geplak op d.e kU,"I!J!l1I,wet dtO o.rtul
ging .n d.e hart, ;Iat bul die geld vali d.e la.,J
trek, terWIJl hul geen reg meer b.t om da<lr te
••t D.e In hul bart "'''bl hul d ,t d,e 1:1'001.
meerderbeid van die "arlernent IJle d.e mlnAte
verlrouwe ln bol a. u regeenng hel Dle

o

DIUeX grootheId. "I~ b'..a. van Uie rello.noll,
!Illlander .. ""k hior w",," en .,,1 dan 'er SIJO
baodhlDllel1l kom belp MAAr d.t ... 1 hul tni
01(; '1'".,1 baat IJle want op dIe 8.le ""d d.e
cl ..kH,. ver Wo""",ter pllWl eli ek weet oeker
dat meneer RaUle .al gein,," word en dan bet
0"" "iln stem teen dIe '-an d,O ex gr.otb,"J

o 0

paa.r 15mMI'''' ccD K~U 1 lil verbalId m.t dIe
a.ankotDll 'an .he ex groo.hcul 80mw.ge.e
dat bIJ dIe plek In d.e regeertn;! TAl lDn&!ll
wat ,",ur Jmgo lel er vcr bom ..."rm gehou hpt
Maar wat moet .an van ""ur ~pTlk ...onl-' Ja
part jl" hU8al DIe dIe vet baantJ" op~é DlP ten
'IJ bIJ n ,"der kan krJl, Damchk dIe "'n •• e
"!lent g.,ucraal lO Louden Uu .~ur Dav.d d.e
,ung" .preker, •• al eud en Ilekehk eu wtl
graall op peu~.oeu aftre 80 J mgo lel er vrU al
I.uk ......r dlO betrekking Maar ek vra JOu ••
Itli nou u wall "'.I dl~ KnJ.onl. k.n .ert ... n
w w;ud1e: J TOBo hn lall1 lil Looden WM bet b I
"" b"lll~ dlO~e holovt. "Mrloe bU goen teg h:\d,
eli lo lJa.lllgJlOge ~e., wat hn "'" bcb,o()rt L.
gCM' het BW dllt " I 'Ukbr d.t: laalAlk man 'al
w...... wat ek voor d.e Il<!trckkwg g-eek.k RUU a~
Seur bp'lk kau dalk nog 1111\1,"1 <lat d.1 ten
dIDg " om !lal" Il betreklllllg I~ 'rl! maar glad
n ander om d.e te kril ou; hl} d.e parl~lDeDt IlO

ooiedig ~u aIlU,,!!,800' 1111.n d.e 1c,tste tlld ge
doeu bet

o 0

080 •• dllllr ook u pr':atJu d lt ur DM lwver
na:1l'die landbou lt' kantoor "II gaan en dat leur
Plet fllltnfd008 UIt dIe bootje JIlSlt 8111word, l.er
Will leur Sprlk lIa&r dIe koloPl&le ""kretan. sun
plek ... 1gaao As dIt lo 18, daD WIl ek graag
weet w.t .eur SODlfdoo. dan gemuk bet om
UItgegOOlt.c ...ord HIJ bet tog tot bier toe
fuo lIedaans Daar die PU~ ".an .'JD ba.aA] boe .... 1
hll daardenr trap op lun klesere en op 'Uo yolk
Maar 0118 ... 1 uog ••.,0 wat van d,e leor Sou.f
ilcOll OaJ .. ord 011 .al mu",.., verwoDder al bU
uog een dag 80 yer ... 1 kOIllom Dit weet
ek, daar ... voorbeelde n.o, ek kan meer &8 een
uoem, maar 1&1lie.en me, ...aut elt ....il nIemand
aanatoot gé me

:{ juur oud.
AAN CORRESPONDENTJIlN.Bijna ,ti deze dieren ZIIIl gdecrd en In eersteklas conditie, en de

aandacht van koopers w aardig ZIJ zullen zeker present zIJn.
P. J. PIENAAR.

.T. 'V. 1\f(lorreeF\, jr, & Co. Af::31a~ers,
Jl,! t11TlL'slJlliy, 3 JUlII, lFCl::3.

Registratie en vertegenwoor-
d1g1Jlg.

Str Gordon Sprigp redlatributiebill
h6f'ft enkel de getallen der geregistreerde
kll'zertI in de dlffereote afdeelingen tot
I'UlUiUltaf, en dat ook maar In zoo ver &la
't In '8 prewl$l'II kraam te pili komt.
Heel kunst1g wist hU Woenedag Inet die
,!'etallen om te jtaBn om te toonen hoe
!raat, billijk en recbtlllarlhg de bepalin-
gen laU zijn bill 7.ljn. Hij koos d.l.\rto.lt!
de kle~"'ltj~ten Vlln twe'" Jareu-tll" VIlU
1,,72 en lS~lll. Kijk, bevool'beeld, zoo re-
!leneellie hy. Kaapstad had IU Vi72

DEZE uitgave 1..a1 de laatste zyu die al ma.lr -!,t~N' kIezen voor zijn Vler leden.
onze lerer8 In de Worcestenlche klt'Saf· "a Lr nu heeft 't 7.7~1'! kle7.er8. Is het dan

lll"t gebIedend noodzakelijk aan Kaaplltád
I\U Ill!""r J..den te geveD' Waaloul het
lilar I/'>; 2 JnlAt voor de v .. rgellJklug moest
worden lI.t)(l'plkt begrIJpelI wij llIet. al
krptlg de Kolome ook blJgev ti IU dat Jllar
I erautwoordellJkbest uur WtJ g'dan hever
wat verlie. tl'rl'~, wat II ..Ier bl) bet Jaar
waarlU K<LlIJlMtad ZIJU vIer ledt!n kreeg.
Laat ODl! lll'l )a." }/IJ.·. lIemeO, hct jllal
\\aarlU ol" Koloule haar eur~te H.ejilltr~·

loerd Aau d.m "enerl I,ant heeft men but.elJlll (de zoogeu:llllllue .. hotch·
de walO' HleOt1011 V,IU Je \\ eh •••rt V,lO potch • bill) ontvlll!.( Hoe\ eel kle~l'r8
hpt lautI, ('Il lall llell anderl'o ti, I ''':," I" Mt I\Raplll.a.1 toen' Niet mInder din
hel m~-zoekt'n! en kapltaltst .. n Du ~ Iitl Dat wIl zeggen ongev"er zelen

Noorder Pnarl. ourl. rst.eunerR \,IU den heer RABI~ wen- lt<Jud.>rJ meer uan nu men ue vl'rtegflu
\I oordlll'lM! uer hoof~tad wil verweerde

schen hem op eerlIJke wijze In het parle. ren I -lu plaatl! vau vooruitgang aan·
meut te brengen, ter" Ijl men aan den schouu de Kaap8tad <lchteru.tgang op re·
;l1l.le't'll k Illt g'pn IIIIlltle I ontzIet om g'lstroltle gellled In de jongst .. ,~.lJ"....n
llell U<Jll.lUtJ \ III I III I"'''U ID te krijgen Moetf'1l de gl't.allen dervertdl{enwoorctlgers

\\'1' 7. In ti \ t\\?l J.~ndl lltl'n' De he ..r dtygen ru..t dte der kle7.er~. hoeq'ell ...lell
... 'M.~".k" 11,nll~'IS DIIK Ilb \u, I:U,ilill; e\1l 'Ill de znl mt>ndan g"'vuu alllll'!kl'tberg. dat

Jl • 1 loen hd t't'n kHI~.f"".,ltng werd twee
0110- (tIJ I) ";'" 11'1".nWoupr" \llll .. t dhtllktvll1 l"d.mklt(',:vnolzJnlll. IDuruu1.11l1
" I" 0 I ~ \\,' '\.l~t,>r I[j 1:1 III "~L dl,lrlkt geb Jl. ol II"t 1.~I. h"l'ft h."" ..el"'l11 YlCtun. \\ ~dt.
II .. () 0 2 en zyn f,untll" "t~.lt bek ..ud bij eeU ieder. I Ill"t ,,', I kIezer" toen eU 1,011 uu , hoe-
~ ~ ~ ~ ~I ZIJl.e htlallgen 7.tjU ten nauwste met de v..'" aall Oudt~hoorn, wdks klCI.t'rstal 'il-

02) 1 wtl \'a Irt \all Zn.d-Afnka en ZIJIl dl~trll,t lU88Chelild verviervoudigd, of a,.n i{lCh·
o 2 I.) v. l bOllden Z )o.lat m"11 elop kan I"keuen mnnd met ee" ViJfvoudige vermeerde·
o K ij' • rmg? En loal LUen dt'> 'I'"rt<'~en\\oordl.
o l) 0 ti lt hij lllel:1 Z il ,I"en Wa;!.I I) Il dIe )' .. llLn- k f I I t IkI(lllg VRn een laR.I' el" Ing ~ ens g"dan

~ ~ , _ ~ ,~. ~.'n IU ,(tl\,\lr ,'AI,racht ~llll"n wOlden.Op besuoellll of Ultbreldt'n n.',lr mate het
u I ~ ,,~II lIjl( pl.t:.lll4 I" bij to' • en 'u Jrhe~ll vali klt'z"rstal daalt of RtIJ!;t' \Vare zulk eeu
u 1 ~ (l II LJ wat u'll oUlI~rnem~Ulle -\frlkaander In r ..g. I aalll.{tlnom<:ll, tO"1I WIJ ons pu lettH'nt
o I I~ ~'6 lt· 1, '<' Jt'rlj Jocn karl net felt dat hiJ kregeu. UMl wu het ledeutal VJQr K1wp-
(I 0 1 0 I ".:, ,,~. n dno •• 1•. ,o"rta,l;IlIlst., pI'rROt,PII stad rolre WIIl86}lDgen hehben moetell

j ij ij. n III ZIJ j 1,< rlkt g~' l';l\g.l Is Zich ve.lel""- ondor~olan ID de laatste ,It; J.lren 'Want
" < " , zie In I ~lr2 had 't maar 4, 14~ khlzert!, en
u ~ U J J balI te ~I,"I .. ". lri hewIJs gtluot'g dllt hIJ In li'liJ\ zoo,Lle hlerboveD bleek. bijna

'" '" \) A K , , een ru III vali karakt.er IH. ,' .. n man die tweemaal zoovael, doch om In 11'1,,1'1 tot
____ llCh het respekt Van zIJnIl IIllll ..burgen 4.li20, en ID lx70 tot 4,3h2 weg te smel·

o j r. 0 r. I heeft waardig ~cIUCiakt. III pIk up7.lcht ten, en vt'>rvolgene nu eens toe en dan
u J lO "lJ 0 dus lS ue hear H '.BIE een klllldlllaat die weer af te nemen. En dIe schommehn-
o 16 lJ 0 0 l) hpt vertrouw"n I'll de ondersteuulng \!I1l ~en stonden JU18t Diet In verband wet
o "~ 0 I~ 7 uen meerderen of tnlDderen bloei der
g : j ~: ~ elkpu Hlend \0\11 hC't land, waarlIl hIJ sllld. maar waren voornamelijk aChanke·
o "0 0 0 0 woont, ver111ent lIJk van den IjVer besteed aan de reguttra-
u 2 I ij ~ 7 hn wIe I~ lill a',del e kandld.lal' Het tie door polttleke raddraaiers

~ : ~ g ~ ~ I" Ulet gl<m,kkf'I'J" dez" vrd3g te beant·
o 0 1j _ 0 nIt wO(lrllen. w mt hOAwel men dril llnflJll

o 0 2 - 0 0 v,m ,le Il II<'l Oult~' lU \{'rband lllLt d,'ze

(l"uTI Je /j"'Ten n,.u J: Co ) f elektlC meOI ti IU eellil gehoortl t'>ll g' £l{'n
heeft. to~h l"!ltie IIIIIIJ IllJ ,lp 0\ .'1 ;roote

Kaapstnd 2 JUnll~)H meerdorhe.u der mWOHf'ril VlU ZIJIl c.gpn
~ II t J~\" !lYRI:'It - Unze markt werd d~1.e'I" k _, "ra"1 'uonlen H>:i!l lb brac'.teo ulstnkt zelf A een lolsl.lJen vleemdellng

).1,.,' op 'Vat heeft hlJ leed~ geda:iu om aanspra.ak
\\ ti "cLben geClle veraudenng In prlJlen le t.e kunntln nla.ken op dl! olld"n!leUDlUg van

n )1 .. ,en alle 800' ten ,un In IAnvra&1ltege. de klozer8 vau \Vorceater' \ tJor zoo\ er
r ..H u le prqzt"nlil" er ,,,or de wuek 1361 lb ge\l\aardeerd WIJ weteu I~ hl) ..en agent le tA \\ OrC"l!~er,
np ).1,,1 d,,' daar zllkJes In het maglstr,nt5hof

D~ vol..:onde '!lJl de m Lr'..tprllzen r1 IWlLteurdll"llrcplllll,.t.ljll.Udwt£~ O<l)d waarDeeml, WIl\rVnOr II] zlch gooI laat
e~r1!t" ).6 0. Iht tol £71), ud tweed" i:15 "d bel.IIAn, III w~lk' pJSltle Lt) omtrent j
lot ..t.5 Os tIJ .lord" £ I O. lid tot £3 I, IJJ Jaar lang cverk7.a.m l~ geweeot 'V.e had
l"fencur" tot [Jan! £1 I '" od tot ..t.~1U. lid OOlt van bet 1"','''"1 ""n munhear OI.IFF
.., If)"" "llLe eeNtc tot."penenrc J" 10, Od tot

I
_0 I"" (J I L.. ,,,i" ~ 1 17. hd Lot.£5 I. Od de"l. J,(tlhoord, \ oonlut ". .'" ,I( waS':ln deze

J. Bosman & Zoon, .t:ll('" dd l,tUI".Od tnferleurt ...t.leehto.£1 elektie' Wat heelt i" ,100lt voor de
Afslazers. I )."tl" t~ h tod.donker.£4',. tIJ tot.£', '.. tIJ

~ f ,n' y IJ),,, k• ..t.415. od tol £5 IUAOd,ta~rt w.Lt.
U I. (Jd Lot .£~ 5. od h~hte £22. hJ LoL£~ 4.
I J donker xl ". Odtot..t.17.Gd lichte £0 O. tot
X) In. (hl .... art u.nge£41;;.Od tot£5 1',.Od
lang lot m.dJehnattg £4 5. Od tot £" 15.0d. m.d
dohnat.,; .t:~ II). Ol!tot ..t.310. (id I<ort middel
m.ll~ .I. i II'" lid tot £2 2.6d vale Long
£3 i5. .IJ tot £4 5. od lang nllddel
"uU,: .t: I lJ, Od tot £3 15. Od mIddel
III:\tI, £i .iI, Od tot £211).Od kort IDI.I.lellD3llQ'
i I 'J, hl lot .£I II. ud .plldollall wllte
). I I, • I Lot £ i I. (kl dOliker .£I 'J. Od tut
LI II). Iri, w lTl~ !llld "Imat.g en kort £0 I [J.
Url tol "I "tIJ Ian;; ylos.£l lV. Ihl tot .£1
I • I) I k .rL ,loK iO I~" tod tot 2110LId vale lang
.1.." )..) U. hl tot .£11 o. tIJ lange vio!<
).i Ill. tIJ tot .£i Ib, U,l korte ,los £11
1'1, OJ tot ). I 0. 11,1 kort I(uwuull £0 H.!Jd
tot .£i) 11).01 .padou,,-' hellk £1 I:>. od
tol i I 1ï, 6,j douker CblCIr.. 2. hd tot
5, nl

\\ ! _ Zc-.:r wt'lnlg werd 10 dell: rllhtln~ 1.:0
d lan ti prll7.t:U tuonen geenc IIH..:rkwaan.llr:c
\t:rulhnng

\\ IJ nvt('~rl: Il -

~Ilpur lang k u 00 't"clle 4 ~ tot r,I I
rn .lIg Ijd toL lId ",,!tIIRtre
en Illfe." u"' d.. ~ tot 3~d

Vll.1 C' -"a,kl -1111'
\\'lJ 11 ,t.otcren -
BI." eu I'." t,t 141 , " rn_o81 t,t'll

an~I)"H ~i I t. t ~J Ka,al'~ch.., 2" lid t.ot 2 ... ld
<ik bn. wol i. j lot HJ korte WOIIlloi toL 31 I
be"' I ",!Jgde :ltd tot !lrd baotaatd. Il d

l'... chlldl~d~ nllon na", k ..-Illlfell

Ayer i Pillen met suiker om ()' 1 I,L~.U~.~ "P Jen :.!S~t{'u Me., ( ... n
m~ltkellJkto nemen ...-,.i de k 'Jrt-) UlUIl dIerhare ,cht':PI.<)<)I.,

~LJZ~nb111 j 11~,,:.t(';.IllIJ Ildtlt'lldl uut
t.v.~ kluue \\p/,c'n om ha.r olDh<I~lcllJaal
verlIes til b"trenreu
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KENNISGEVING VAN VERHUIZING.
nE HEr,lt rT },BBOI'T, 'Ltnd·
LJ IIPllkllTldl"; (ltlrtllglJlt, ItleJt
ZIIll (flll'<lIltt(.} k.IUlt:1 S V.11l de Gllnr-
d, • l \; l bali 1\ en 't rpl.l.lht naar zIJn
tPg' i1\\t)nrdl!! 1 Kaf[ll'r~ III

Ju:a, Gebouwe~, 92 Add~rley ~traat,
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Gedueende de parlemetJtulUiDg II oase
olaawrDlDlte leer beperkt, en oerr.pdDdeo-
teD moeteD kort 80 aak.luk IICbruyen, IIldlea
&lIn lpoedlg eo oo .. rkort bnnne bn.Yeo ge-
plaatst WIlleD II~O
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OE ZUID-APRIKAAN
:-(' Ill' I B': I: ICJl 1"

\F F.'"
ONS LAR!).

Dr. KIH"R<11 1<' "'oor de Moo'ago afdeeliDf
hgt aldaar ter .nlAge lO bet mODl,~pul kanto.'.

t, I '''T~ VTUebtboomen Ziln ba den hoer J Y.
d B"I J zoon Stellenboscb kweekerjjela, toe
kfiJgen

HO"MIJF ... keIappel en blaD"gom ID hair;.
!<' koop bil d~n be~r J J vali dor .Merwe P.sa.,
Wellmgton I

1." n' 1< rondom <le weteId per ruwiel \I
dour een )OIJLlC titLm~ Uit \\'6enen ondemomea.. ~
De remg'l< r " 0l' Itet "Ol;(nbhk 10 I tabe

Ic f" L " IH ,., II blad b.i, eelt aao de to_.
rlOg ". r 'u iand, van I-:Ilgel.c!te r.aadknlJ181l
om de ""nnkhilllen te verwoe.l.eo

Ihnl" "'I II li R VIndt eooe verkoopiua
plllAh Di' J. Parade Vl>ll karreo, paaMea,
keeletl tU'gOD enz Uit ecn lD."lvealeu boil-
del

Dt IlEr.nES Van B.eue en Van der Me....
ad verteeren dat zu eene dr aper'll' oo&lgheid te
}OhIme.Lmry op dcn i!)den .1Ulll • k gun lJe.
gIDuen

Df AWt MY-F.'I Y.l EKTIF - UIt Beaufort
W".t ,wrdll,er.cbl dal de lt ....r Julill8 Jacboll
'Jcb "aod.daat l.A1 .tellen voor d.e afdeelillB bil
de aanstaande Ilg.meene elekt.e

)j:t 'E B("D8V~H' AliI Hl" -E.,De algem_
Bobd.v~rgatlel'll\!l ~al geilOudpIl worden te
Allied,,) Philadclpltlll op WoonKdag· dell
86'411 dl!tcr ti Ilamlddag! OUl i uur I· 1

It:YA~1l CIT CIII' Al,O be .. et'rt 8jln ruwiel ait'1
gelonden te behben waarmee meo fJ(J moleD per
uur kiln ..n..g,t'n lUel mmd~r vermoeletlÏa.!
men wet do .u,lcrun III 15 muleu per llIll oDder-
vmclt

~

:S< (\"lZlnUl'tKI Z \R naagtmen
• e m~d.cu. liet dl'Lnkt. ~,... ,I en d.,;bt be-
V" bel dorp bloetcnd,-fclLCI1 d." lMIIl
....ln',I,guvend praktIJk deu IJ..kwamen genoe.hoei
:lan14edeu

B f T (li Jl r..I F. 111 til/ I'" 10 de Vipreld li ID
Weenen ID Oosteoruk Het bevat 1,4W ~
dIe bewoond wordel1 door ~ II ~ per!lODen, eD de
JaarllJluocbe opbrengat 'an het gebou .... 18bjjDa
lt! oOI)(limd,,,,,,,,,J) pond 8terhng
OF. LEAGIE -Gl"ternond ~OD er te Wood.

ot.ock eene vergadertog gehooden .. ordeD _t
bet doel een tak '"lUI den J logoboDd op"
ncbt;,u Tom!>!) Anderson ~OQ den.toel be-
kleeden en l<apll.eWBrabant me ye~
toesll'rekeo P
R~(;Er.RI"(;. I RI 'ZEN -D" prozeo met 00Ddi-

hen voor het verkrugen daarvanl door de ,.....
nog vO<lrde beote !(elnte .. "ngaarden ~
planiageI!, kw"eketlJeu enl Dltgeloofd, aal
m olhe advertentle kolommen brecdvoen,
eeolel.et vlodec

CIlAYllFRLAISES KRII.F R.-De Gapt Jl-rr
III Uil gevoeleo dat ten.u de beer Claambef.
lain g'QheelDleU.. e feltep te bede kan bf1lllllDt.
wurvan cr thano r,een undl:>dmg lil, maakt ete
Trao •• aa1!!Chedepeche voor geed een eInde ua
de aan.praak op .uwrelne macbt

TU;\l.IOSt,_I:Il:K rE ZFEll"lT-óillt ••r.llGl_lIIi,
toel: een Jongeo AnLon) Lorenw eeheet.en
I'CU tram .n bewegloi dlo eell aDder trok,
7A>epullt .. ilde 'prlDgen. VIel bil op bet llJPIIl'
lQet hct gevolg dat de &angebi.akte tram 0tIer
'IJDe bllndeo gtog en ....n 'lIne" beeneD brak. Bil
...erd .adelIlIt naar bet b""p,ta&l yerYoerd.

EES \ REEMDARGIMEST-De Nalnl
~r zegt dat Indleo de Bntacbe mreemllT
doen bad met d~n Vrustaat, II! ut
ochlJlIlJfk dat een verzoek om arb.traae
v",..nlm wa wordcn toegeSta&D Maar d. 0 ...

o 0 tredIIlgen der Traol ..... l '"ilO IIOOdaalfl dat ..
o grondbeginlleleo 'aR recht en Illilijkheid.bur

D,e belaojlflk8te d, .. nMle vau Donderdag moeten wordeD oot&egd
m.ddajt wIA dIe TraDlI...ub.e beiall~o, op kolo REllrHRIDGTIElI1l L - Het debat ..
male tabak D.e eel1lte beg'D bet d.t g(led
gegaan maar toen "on Hnr .hmmle eo .; dat tweede lellng uo deze bIll ui Kaandaa
deur dIe TraDsvaal oog mU ... gedaan worden De ~",mler zal ce.,.t de tweede
om d.e beialltlOgs te 'enmnder -edert 18"7 "m d" mboor mien locat."" bill voorateJ _
Non V~ ek JOU waarom bet hll dIt gest' ~aarlla zal bet gen<>emde det.Lt bervat ordeD., De heer Vao der Wlllt I.eeft het woord. Bet
Hoe kaD Il en l!JII medem.nllteN nou v"rwag bl" da d rd 1
dal dIe Transvaal ..er hQl HICDdAchappeh" ~vonw:""" UO IJ _~, e Yde lie log YOGr LI.
g""md aal ...ee_ 0 .Meneer g"n ner bet aange ( oen ag genomen ......... or en
toon dat dIe Transvaal n vel1llt,,1vau i. p"r Jl, JIn ZI ID MRrRAA-"lICllf gfnoo~ ftD
ton gunste van koioOIale tabak lIJaak ea dat kur••lellaan! 'i""rt kennI. d.t men van PIUI ja
ons dIe Trnu.vaal.e t.',bak net Vlll lOlaat al! [ht te_,n b, t emd., van Jnh IIlJR de JUl'IUb-
o er land kom t n Sauer loon to"n nog a.~n ex hl IJltie t.., KHf>"tad te bonden Alle lautate-
dat die Transvaal reed. dIe belaatmg op graan ,,'U"· "lil lnid "frIk" .. ordeD gevraagd bii toe
vee varken. :;roenté en huua aUe andere pro dragen \ olie hll&<>nderbeden ,uUen later dOÓr
dukte bet opgebef Neef Gideon vao Stellen den "":Tetan8, deo he..r U .MOl'lltatt, 16, Ja·
bo~cb baal toen aan .....n de groote boeveelbe.d m'll8On.traat, Kaapstad ookend gemaakt ......
groente .. at UIt alln dl.tnk naar de Trap.vaal den
ge.tuur word OD' het lekker gelag toen Di HEER l'oliHI(,I1AM (,KP.BNf,'de
W.ener d.e foat maak om 'u on boek a&D te ageut k Pretona k()('8l.ert "!aarbhlkellJk c-
baal"" u autontelt 'er n tanef "at AI lank onUIIOll1e .uze .....UII.e.t8denkbeeldeD Op den
verander u. maar dit moet ek 8. "!Jil be<loelmJ;l mMII"" door hem lIegevell bil de gelegeahirid
wa. goed DIe le. ...~t d.e geheele dl!lCOlll!le van den ..erJurdag "uner konlOgtD,
ml) geleer bet ..... dit hoe Jilmmut tOil dat de' boor (,roone bet ee!'5\ de gewndbeid
TrBn.,aalae regeenng nie dw (jd op kololuale preludeDI der Z A U.epDbhek.n Daarna went
t8bak kOD opbef D.e Olt "eef bul n.kl en dtl gezoudhetd van de koruugtD un EugeItmd
bul .terk ne\ die band" van bul v!Jande .n@:e.t.eld door dr l.eyd. o..&e ynlgorde lIJ

0
0
• oOUeo;taanbaar met Bnl.l!cb.J .uzeremltelt OY'llf

'Vat II d.e bedoehng van leur Jmgo he er de repubhok -Erf'''''''
met dIe forte daar bU KImberlev 'Donder M'JF. F." Motllt:I.~,S_-o., edltenr yau de
dagmIddag bet bil Yerwl boe (lal 'bll en mIll (rif"')" T.n".. «(, .. elo Rbode.ua) .egt 10 dell
bure IDlleo..,ur na..r K.mberley ge.tuur bet om 1000 vao een uocbe.dMgl'O<t aa.n '1)ne lewn:
tan te be.,eel welke furte tu bouw eo ...aar WIJ 'IJn tul de concloIU" gekomen dat 0lIl -
D,t •• ""t'Uln ek glad nl~ DIe n puuhse Oa..I Imm I W n.dll1eeren en te :>utiliceeren, eo
om 'og ... ker D.e kom aany"l lIle pn u Cham kehen! Dlenw&lll!"Dten bvekhoud ..ra, eD""_,
h~rla.n d". oorlOW tetD die TfllDH.al ...11.er n!C1; .n~'m!crna'. 1(1 'liD "D aotorltelteD.
klaar elt .~ o.e dat dIt IIO'~ 011' dan lO d.t pog .11"" bo'un .n dcn bemel "II op de aard. '-êo
nl" te .e dat ,he Kolome d ....r'toor ruoet betaal d, n en Ild.... un te uemeD yan ledet' lid "",.
nIe Lu.'., jaat bet dIe parl<ml'nt n ....ed.. omenle'lO:( dat m~,(;llt dd bil de ~,
molle aangen""m en noU "om lIe.HSPi ,k v. - 'Lit om oer krant le te v_I III"'"
t.1 dat bil .. d fort., bi u te KImberle) u.1 .'.e le~. tol <ih Id .. eh .....rl en toto,kOIDlUK
KololTlo 8!J1l slik' ()n~ mo t '\a.lr m I t);'L.l \ t 1 t"l:1 J,;~.(.nc t)(;M:ha.a.fd~ wezenl
dom ell bIII.d wee! BAorll''1nH ..:Jndl1 ~ 'lU il. v ....t II I -l 1.., (Jcl zIeL 'an oos meestor
lilt' forte dli.ar I I dlf t'll! lel wd ) \11 Mttn IJ t'JI, J'.;d lr-~,..jCll

r 11 Vol .. 11et '(ir tjom 1!' \ I \ lUl lit Il loou ~ (~I I • J! 'I -fk weuAch U te lU~ldeD'"
n" Jl"lement' :<i. I.", m., r. k "er ,he "",ak I< I u '" .I'" hl i"cl..,.p tb. AlheIt yoor be~""
donk bo" d"nkerder ,."nl de In, kom. Hr miJ pt r' .ar t1 'I' t') .... bood~1rl heeft Onse~.
.. dIe re~ ..""nll "'u 1J.lol~ 0 word nIe i"o<'nr 1'.1\1"lIJI l • ",rt n.. l nngmuDr 110trallewerk_-
Jmgo heer dInk bl} kau IllUIk net .. at bq "II .. erfl tIJn Al• .,.,n gemeente ....ral lOIIitMr
maar glo mil tqo ua c •• ~elcl ""Imld .. kun 'v ,,,..I do<>n 0.. op'oediDr -

< deze[llaau gaat ooit ~e"" voorOlt lk~
Vanmiddag het dIe hUI... eer lUUlO I\8.&ltvan dat cr f!,C.en-er. WIllIl. It.a.nd,ehtetl - bel

d•• r ,'lUlAvaal ... bclutwf!'l gegun O.t W&8 net ocbool clcmelltall' exam", •• ' bruven Ook .. l er
warm etl ek dUIk J.mm.e het dil" krimineel eeD aantal ku,..lllhte" .oor t matncalan.
"1~J;lmn af gekom .Meneer J n. het hum m'o examen zlJn En r.an vl!rhlJld t bet mu te k.wa-
paar I'",,,'nle kaal ge toell Ln ..er die bn .. VeT' Deo _ldeu clat de Uollll.Dd""he IAltIbl6r nlÁ
tel dal <i.t n skanJe om 0 mUll.ter 110 te yerwaarlooed ...ordl Oote Iml""n.menoehea
••en .. '~Ik( I 0 I r d.e fe.t;, Elke SID ...at llenr ZlJOr-U meest all4u nur de Ka.n>o ..er'trokkeD
.llmnlle J;epMl&t het WtUI berekend om die .. u.r de 'Vooru.t:<lchten d.t J.... r :r.eer goed Kun,
Tr.n.vaal aan.toot te !lI en A 0' lo. ge~eg bet. na ""nl:.e J"""" van droogte Dank &11deo
om die Koinniale I,")fe til """.deel U.e @e Heen' De beer OldI beeft li< h r""d. een paar
tu.gen. Yan meneN P .,~ Waal wall op de maal Illcr vertoond Hl! zou IDI><scbleDmet
oogenbhk yeul _rri en d.e bU18 bet hom gl)(;d on",' ,,,,dersteuDlD!{ onwaardig 'ilO docb ala bJ!
t<>egejlllg Mene. r l'aur het dIU d" Du n ,," "' :t,m vau uen beer I....>g"-Dmoet doen, eD
moo. ateek gege, toeo bil yer bom na of bn ver al. l' II m" t ,errwhlcll wat IUTJoed .....at
lCur Jlmmle muet ondersteoD da:tl' b!J toch n ,I oen d., ""den WilheHOOI!<l En Ik kan li
gocle Bollliamu ..... veratk"ren " l b""r dat b.er toOJooaamde

o~~ .Hnk.a.and.r' "P t dl>'1' zll" d.e \'001' eeDtgeU
Ow debU YDD~ 0 er die dialB&lltbill prilS te kl"'l" ol -O,rr

wu lit' ~t. lG TW.'. al di. pro- ZJE BUvO~ •

GEMENGD NIEUWS.
[
N lt"t lSet'lIt ••Hller hevtTlilt zlch bo~cu

.ll'lI 1"1 ootl .... f.len tijd l'eU zwarte
K." Ill' l \\lttl' 111)"r. rechter achterpoot
\\lt 111Jh -IHII st'Hnl' !Ot't slip vau ouder,
I' chll "ttl Wl!1kdh "tic lau VOOI Indien
Illll:':' ISt ,oor 2,) JUlIl. lK'l~, z,tl 7.ulks
"I-' JUll d ,tUlIl Illt dc' Mchutkr ...d albler
yt'rkocht worden 'd 1ll00gcns om lU uur

ZATt:tWAli. 4 JlI!'il, lIi:'l\.

STEM VOOR RABIKI

.leelt»g V"llr uen stemdag, Woensdag,
~ dewl, i'.al bt'relkeu, en daarom wen·
Rchen WIJ un kiezerK vonr 't laatst het
ge" lcbt \ aU ,le elektie op het hart te
llrukken.

RAllE,
:Ok h 111tuecst.er

11,,1 ,

TE HUUR, D., Worctlsterscbtl ol, ktte 18 een dUI[I"..
I J ke afbeddtng 1.111 ,len glOoteu st liJd
tilt'> er thans m 7,lllcl AfrIka "ordt '""i."" E~'; lit! en g( II '[[Ijk Woonhtlls.

J Doe .I,wzock l>rJ dcu Onder-
gett l k"ntlt

o J ':' DRE!.! ER,

MA.RKTPRIJZEN.

() III U
tJ I !
" II jl(, ~ .

o 0

Geen vertrouwen AI d.e berekelllnJe .; egter glad voorbang
Elden ptlbhceeren \\ lj el'U h!;lall~rIJke Iwanl d.t .taat va• .l,e tegenwoordige t<lI!eermg

correspondentie gevol'rtl ttll~schetl den word mt!!el!' ol met d.e mO'Je vlln wan'rouw"
heer ,Yo I' Mchielller (n ~ll GordolllSl'ngg D.e cX grootbeId zal IIaluurhk met ZJU band
met betr"kklUg mt de motIe van wantrou langpT< .tpm eli cic glo n." d.1 d ... po:ll.eke

t gouverneur ~at onB nou het wer lem.'Uld andl'TS
"en. De heer Hclllelller .Irong bIJ den ....1 k.n ". om D uu ...e regeenng te vorm II...

prew'er erop aan dl'lI constItutIOneeien dan meneer Skryoer l'.n al roep bil oe" dIe
\\ eg te ,olgen IlO mede te werken om de ex grootbe.d, dan OaJ bil tog nie DmeerderbeId
motIe lan wantrouwI'n zoo spoedig moge· kro om bom te oodenteno rue
lIJk t..r hesh81!lng voor 'thDlstedoen °0°
komen. :::Ilr Gordon hecht echtRr mper o.t lO al te lO 110 oog vallend hoe eht lom
"lIardt'> aan zIJn redlstnhutleh.lI dan aan mlge lede ver dIe aan8taande ei"ktle .. erk

h d b
' KnILmaar naar dIe mOSIel!van W,el eli N>nne

et vertrouwen at et .hUl8 ID hem stelt berg--ule Soodeberg D.e dIng ..... 00 dOlde
Deze bIll. dIe door 81r lJordon ooven aliI'S hk dat .enr J.mlQle dIt DIe koo belp om
gepl8!ltl!t wordt, z!'lf~ boven een motie daarop te .klmp me Ek boor ander led. li

van waDtrouwen, werd door hem UItga- oek.o letA yan plau
If!gd als gevende ,tan de stedeliJke partiJ
81ecbtl! ;. Uit de lK st"mmen' Maar sedert
wanneer III s.r GordoLl, de vert.ellenwoor·
Jlg!'t van Oost Londen, Ua.D zoo landeliJk
gt'>ZInd ge WOl den'

De heer l'\cbremer zag ZICh genoodZIIakt
t!(O motIe .. an wantrouwen UIt te stellen
tot lhusdag, 1~ dezer, en dill; blijft de re·
geertDg \ an ~lr Oordon op de kni48ens met
do o\ertlllgmg In het hart. dat ZIJ 't ver-
t rou '\en \ an de meerderh!,lu uer leuen
van het h\lI~ lIIet beZIt

gekleur,lo k.ct"l"!- la. I op wIer stem-
men hj nil rIJkent ' LJo ondersteuners
van den hAer !{ABIE kunnen beschouwd
wor,I.'n, "~de ~tCl1nptl,llt'll VMl do zen-
dlUg-gemeenteu In ue III h~~le \Vorcester-
S( he l[le",fJeehng Meer weten WIJ niet
van den h"er ULH'¥ eli ZIJlie ondersten
IH I" \\ aren Ulet gretig OlU ons met zijne
,,~schlt~deUl" of h"l oegd bed. n bekf'nd te
makL'lI

Maar hoe k'lllll het ,l..u d lt deze IllIJn-
hupr OLIFt III h!.'t strlJdpclk IS getreden
te,,:en N'11 mall ,rI" ,I.' he! I R \ III ~? W.tar
komt h'J t.;.11 ll ..zen ÓVPllllII"" ~n .le bru
t dllelt' ,I.l. ,ltt l~ nIet IllOClltJk t<l zeggl!n.
want de h"er Ur.H f' IS maar de pup en hIJ
clanst Il' Ir de I'I)pt'1I van een Inder IDge·
\lH'ldpll IO\\OUCr \~U d~ \V(_)rcJf4ter:;~ht

kle.lflc~ltll": - lh'u h,," Lot.'s \,lU
:\1.ltje~l()nte!tl. W,.t LOl. Á" zegt, mn!'t
(JLlff J,)lJn. In,l"r,; ,pt<kt IJIJ eelt ander
h tn.lI111gnr "lH 1. j Il hevelun bet.er en ge·
wllh~er uItvoert De het'r OLIH' wordt

Kimberley versterkt.
~tr (,ordon Hprlgr; verklaarde 11 Doo-

.Iel dal' ID het lagerhUl~. dat hy eAn expert
n.' Ir Klmherley hau ~ezonrl"n om t.e r.Jp-
p'" te,'ren omtrent de be~te wijze om .lte
"t"tl tt'> vt'>rsterken met forten. De vraag
.Ioet ".ch dadelijk \oor tegen WIC w11 Hlr
Gor don llan ue KoloJlle a.1n dIe lolJde bto·
Héhermen' I~ hIJ f!Olll,; he_ rp .. sd voo! eell
t wee,l~n JamesoU-lm al. w,\arkogen hIJ d ..
KolOnIe Wil beschermt'>n' Of Wil h!) ZICh
,oorheretden voor een tweede dnften·
u\eleenkoIDst met deunpenaleregeenng;
Of lH hl) van plan den oorlog tegen de re-
publleken te Vl'l klaren' DI' Kaapkolonte
hehoort ue laatl!te te zIJn om ppn dreigen-
de houdmg tegen .te republteken aan te
nemen, Deze Wik behool t nader toegl.'-
hcbt te w<1rden, voortlat )WIJ eman kun-
UUI dellken hO't<l.. r,ltlllll.cQden pond""
sterlllló! aun ll"z:e f 'I tt'l1. UIt de kolODl ..le
kas te ))I'st...den. ~d. en paQ_tsel'llChlp op
,le" \Jd" zeeên pn f'en paar forten tij Klm
berlt'\ kan ~lr Gordon ZIch !laan ,erhepl·
,kn, dRl hIJ tie kontng l~ \8U {'en m<\chu·
g~n "1 (JUIflllllkellJken Hta.lt'

besc\tol1 wd als .Ie g-eboonaam':t'> nnmmc
tile ZI"h al8 !tlem In de han,1 .le~ p )tten
hakkers zal tlten kneede", eu daarom
\\er 1 hU geKozen '''1 (le gewellschte kau·

I
.lld •••t OUl ti" belao~"n van lll'U hpet
LOGAS-lllet rlld nr. de \Vorce~terscha
, (,~lfll ... II"g-te \el·tegen\\OOnllg"1l En

I l' llU ti. I< III Il.13.1t \1 III ,oor lllilluen
III t I.tlflt~pt:k en van f \ II _:111,Q' tn lU-

ll") "hr hcllOg"'U II Il ,(tbtrlkt In
,_!e\ ï.L.I!~~lwOTcll n te ~telllrnAn I Den..,
kleu.dt' klt'7.~'; \\Orllt ~['rI'!! I I.t ZIJhC't
\trlt'dpil zullen vprg't tt-'Il hlilillt' Wflre

\lIendt'>n III t 1111": zicht zuIl .. I ,Imn. en
ltch zullelI lNkl..ren tell J;nlll!t .... \,m een
ntenwelmg tn h..t dlRtrlkt I

D.. heer l)I.IfF h.,wft ~lecbt. t'(') ',lr
publteke vt'rg,\(lerln~~ll wegesprok. n. eu
op tile \'ergadl'rtnglln he{'ft hl) g. tracht
uoor moow beloften olldel"Steumng te u lU-
nen "'Iaar \\ lj hebhen reeds !!eno ..g gezwn
wat zulk,' .,Iektll'·bel"ften V.ID dl en kl\nt
hf'lt'ekenello -\13 \ norheeld kunnen WIJ den
te,.; Ilwoord •.; ti prokurcnr-fiflneraal noe-
m('l1 En al~ .llt m"t het groene hout ge-
slllleJt, w"t z 11 .I.m OIet met het dorre
geschieden ~Ab ,Ill heer Ild \'okaat GRtABA¥

sooveel waarde IIUI aiJne Qlektie·belofteD

"';crllezen door droo!rte, enz.
I). \ oorstel \ 10 .Ien he. r \Vl'gP, gese-

rtl uonr tI ..n heer Van ZIJ1 werd
lj n. l...rd;Igmld,~ lO het lagerhn.s een he·
I,m..tuj kl (omm '~sle aangesteld om ontler-
zoek te UIWU 1I.lar .lc ~prhp7."n door dol
boeren In hét 1)oor,1 \\ eRten " ...Ieden Oe
heeren Sonnenhm g f'n !'Ichrell,('r krt',.en
,le \\ l·rk7.aamh"uen rler cowml""l" UlI1,!'<l

('Id tot Bechua'1<\I,lllil en Grlkwal.llld
\\ OAt. en op vOOMitel >an den heer "Mern-
nl ln zal de com III188le eeu algemeen{' op·
dncht krIJgen om rle verhezt'n over de
gehe!'l" KoloDl\> te ontlenoekeD. De leden
die deze 7.aak hpbhen aangeroerd verdIe-
nen .!fm dank d"r bOflrenbevolking •• ooral
III de genoemde tllstnkten,.. waar het Ire-
brek op sommige plaatsen groot IS. Het
18 geen gemakkelijke zaak de rechte ml,l·
delen uit te Vinden om het noochge te
doen, doch het collllté Ea! in lltaat zIJn het
betite aan te bevelen, nadat zij van alle
karateD .. tuiJe~ beeft iDpWou6n.

li,
\llcJ!l,l\t'el
r(a.ff~rkl)oru
lf>m~h.n
!Iaver
\ ocr .
Kaf
t h.ll

~",Jappolen
Bo....r per lb
LIeren

i! • d
1 17 \I

" I~
q 21 li

U I' "
IJ ij 0
(j 14 II
LI ï rJ
o H (j

o I~ 0
o 14 0
o 1 n
o ~ li

2 lu,. IR~R
.I. , d
li U U
I) () 0
I) I) 0
I () 0
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Groo. en KleIDh ..........

'oIJedIge Ho leUdederL

EBN 'fOOI' de Derde-
AAN 80_ WMEESTEf'S. klu School te RuitAD'-

- bosch. ~ £100 'per jaar eoTBNDBR8 wqrden gevnaagft wor .. wo'. .
, het op riobten Tan een 1'olitie ~ d:!.ijser of OndenrijMree

Kaserne te ClmurilJiam. voor de DerdekJaa Publieke 8cbool
T_euiDgn, .. Specifikatien en te Voplvlei. 8alaI'ia £100 per

Kontrakta- Conditiën ku~en wo~- jaar. Logj.ee: bn ftl'begeu worden
den gezien en verdere lDformatle Toor £aO pel" jaar.
nrkregen ten kan&ore Tan Een OnderwiJser "fOOI' de Derde-
den ood~Jamde, en te~ .~- klu Publiek, School te 1rl_;'_ ~ ....
tore van den CiVielen Comml88&n8 &Iaria £100 per jaar en vrije
te Clanwilliam. wolling.

Tenden duidelijk gemerkt "Ten- Voor Terdere bijzonderheden Ter-
ders TOOI' Politie .Kazerne, Clan- Toegen .pp~ aich naar Jen
william." zullen worden ontT~en Ondergeteehnde, aan wien teveIUI
door den Co~leur en AudIteur alle IWlJOebn met getuigschriften
Generaal, ~, tot op den gericbt moeten worden.
middag van WQ~NSDAQ 8 JUNI, Werbaamheden te worden aan-
1898. vaard na de Vacantie in .Juli, e.k.Tenderaars moeten twee bevre-
..J'-de borxen ter behoorlijke Ter- DA VlD WILCOCKB.
:,tti:_ van het K., ontrakt, Toormen, De Paatorie,
.;..~ borgen moeten den Moeeelbeai,
Tender ondeJ'teekenen. 2. Mei, 1898.
De ~ of eenige Tender niet

noodwendtg te worden aangenomeLI
H. 8. GREAVES,

Architect.

PUBLI£IE Ialan Kt .NN ISO EV J NG.-lEN ieder persoon die
naar .de BlAai wil ltndl'n

gezoodhcld, kau I.•• ',a;lr d,·" I
~ende I!tureu Lt-)len

milling per m:t:lltd ' ...-r ,: ik:
~, en "igf'lI<l;Jr'o '
lndieD noodig zullen Je biJen
lOhaft w~u. &~t, c"rU5kll4t
gezoDdb8ld 'al uaUWltl:r'lr
geaien worden. "

A. G. H. LOrBSKR,
WJttl'k1;p

P.o. Vredenburg, Sal~

-
Departement 'f'OOr Pablieke Werken,

Caledon Plein.
Kap.t.d. ~Mei 1898.

:. ClaD 2O'jaar.

Malan ë~-HasseIl
(On101l115M~/on CJ CDJ.

Lakenverk90pers,:
Kostuummakers,

Steve)s eo' Schoenen
Fabrikanten

D

Wel1ina1on(K.K.) WO~!:~~=:edp:~H~"den Claznri1liam. Teekenmgen,
Besten 'voorraad Goederen ~ condit.ies en verdere

IN DE KOLONIE matJe kunnen verkregen

Tegenuitgedaagde Prijze~: G:!:te.~~rH C:l!ed.
.Als :Modemaakster hebben Wl] ontftDgen tot den 20sten

bepaald een 1'&0 de beIJte Kostuum- Tenderaan moeten ter nako~
maabten in h~, land OJitboden. TUl het Kontrakt twee be~

BENOODIGD Zi' is nIUI uit Enrona.a.aDg81and. ~- borgen Itellen j die het Kotill1kl
. .. ... ~ ~de ~~beeft geleerd m mede te ond~kenen hebben. DaEEN Ondenriperof Onderwi;-eree ~ huUen onder het beste Kerbrud 18 ~t gebonden a.

TOOI' de 3de Klu School te ~t. Wij kUDDen dna de Iaapten of eenIgen Tender 1IIl_
KoppieefoDtein. salaria £60 .per Disuwste en vo1ma.alrste Ka.tu~ nemen.
jaar .~ vrije ~ en ~Yomng. mogelijk ~ l getutr DE KERKER.UD.
Applioat.iee met get;uifpohriften nl- daarTan de get~, de mt- 24 Mei 1898
1811ingewacht worden door AeJDendheid van :haar werk nr- .

N. Fe SIBBEltIU.GBN, me1cl8ode, dageli~on~~d' OA, OP' 8CHRIJF AAN
K L.-Z • F b Daar wij aan elke .LIaIIID e ge- ••
opp_onteiD, rMer mg legenheid willen pven om aich een a. .:lJLLEI

.HKNUUJJI(1). dier Volmaakte K~ukken te w46 El411TRA1DSTW. T,WPrT"
verschaften, hebben WlJ besloten
deze KostuU1D.8 Toor eenen korten P.K· 8 .. 133. fdegrad..och Adra • Bell....
tijd tegen ve~~erde prilzen te
vervaardigen. Wij sullen op Ter-
ZIlek monsters zenden Tan onze
prachtige KleedÏJlglMffen, ~k
vormen Toor eigene maatne~ng.

Braids en Trouw-Ordertl ontvan-
gen spoedige uitvoering. K~1D8
sierlijk op~~. met de p'rach-
tigste verbindlD~en, Tooral
beproefd door. Tolmaakte . schooa-
heid van stijl, Tolledig Toor
£3 10s. Od., .£4 os. Od., .£.1, 10s. Od.,
£á Os, Od., £5 LOs, od. en hooger, MULL::(' J
tot £20.

WIJK, Een Prachtig Lot Kleed-stoffen, Gntt. DeiUu4el luiS
Secretari&. eff'n en gebloemd, tegen 1/6 per . 1u0lsbiua.

yd. Schrijf om :M0D8tel"L Zwarte
J(leed-stoffen, alle eoorten, eften en KAAPSTAD.
gewerkt.

Een goede Toorraad Zijde
Fluweel, geechiltt Toor Elouaes
Avonddracht, ens,

Dampe Onderrokken, van 7/6 tot

21/-, alle soorten. Bij't bestellen Geel - Hout Vloer
send beachrijving Tan hetgeen be-
noodigd wordt.

Keurlijfjes van alle soorten en
vormen, insluitende Thompeon's
(voegume) en Isod's Heup-benden,
en de beroemde C.B.

Soliede Koloniaat-remaakte ësscheshoute» Slaapkamer Set.
£9 : .16 : 0

DBmm' A$IWISCBE
IOTOR GAR 'lutscbappij.

(A}, hierbo~n géilJuatreerd),

D. 1. J:: Co. richten de aandacht op het feit dat alle artikelen door hen vervaa.rc1i~ door de Kaapsche
Gouvernements Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per cent minder. dan In t·\ot.rd

Huisra,atl. Dit biedt ongetwUfeld groot voordeel aa.u onze "elo klanten door het gao8Cue land, ch., "nu~
hunne Orders in onze handen te plaatsen deze groote vermindering- veraekeren, behal ve verzekerd te lijn ~..,

Toertjes naar Som~ Wat Strand.

BOVENGENOkMD Maatschappij
zal "OOT bet verv~r van pa.sea.

!liers hare eeboone en geriefelijke
Cars elken Zondag tet verdere ken-
nisgeving laten loopen, denzelfden
avond terugkomende.

Vertrekt van Kaapstad Tan af
de Theater Gebouwen, Darlingstraat
8.30 v.m.
Vertrekt van Somerset Strand, om

4 our n.m.
Zoo de Passagiers Let wenschen,

zallour voor Ontbijt te Durban Weg
Station worden toegelaten.

Plaata.m wordetlingeschreven tot
Zaterdag namid~ om 4 nnr aan
de Irantoren der' Maatschappij,
Tht'Ster GebouweD [eerste T~

ping) Darlings~t ingang;
Retour Prijs 168.,

met Dinner te fomenet Strand
inbegrepen.

~
~ot bJd ltI1busc~e"'or Cu IImcUppU

. ,,14L

KOENI<:l "CO.,
Agenten en Best uurders.

GOED

THESEN & 00.,
Loopstraat, Kaapstad,

Paarl of Knysna

EEN Asaiatente of Hulponder-
wijzer voor de 3de .Klas Pub-

lieke School te Buffelfontein, dist,
Ladismith.

Salaris £(j() per jaar, terwiJl kost
en in woning te bekomen is tegen
£2 lOs. per maand.
a1emanJ die bekwaam is om
Mtaiek-lessen te geven kan rek.enen
op nog omtrent i."20 per jaar.

Applicaties. vergezeld van getuig-
schriften moeten worden ingezon-
der vóór eien 2tisten Juni, e.k, bij
den Undergeteekeode.

G. 'J. VAN

Ol lW D WIGE soon
.Muziek Instrumenten.
M.uziekale .BenoodigdhedeB
Instrumenten Repa.ratieen

Stemming.

EN VERTROUWBAAR
GEMAAKT VA:'I

Reut Goed Uitgedroogd in de Kolonie,

HUISRAAD

Koepen tpgt'!l b!!eft''l ['rl_'ll' (bn in£'t'·;(\t'rJt' ~\rtlk,'l('n van ~nf('riel1re, kw.iliteit, 0; I. en Co., berittea 8eII
enorm Y oorraad TWJttD, LliJOltllIDS,Beds!tden, Beddegoed, EehlngSt:eD. PorceItill ta GIn.wm, El Ctrop11&t en HIJs IJWIftl.

Gei.lu .st recrd (';.ral')gus en Prtjs lij-> -rcpost vrij op :\an<'ntl\:!

Verloonkamers : Lanqernarkt Straat Fabriek ~.:n Pakhuis: Barrack en Boom Straten.
~~a,PS"t;a,d.,.

R. :MiiLLU verschaft ~nig ding II
de lijn van Muziek, van het groot!!!
.Kerk Orgel tot de JOodscbe Barp.

It e: -uo r t 1i;1I al1l'~ \ ertstot is. .ILTli!:\.t~ !!E~ L1LLE:\ BnfIelsfontein,
Ladismith, C.C.,

30sten Mei. 1898 ..---- en
en Re Muuu', Prijslijsten worda,

franco gezonden op aan vraag.

DIAMOND DYES. 'U~.J"TnT'l,- x-, .." m","1@1I .. 1ed...
... !.d"-01": ~~ de lt! e41!n LI1t1f aan Q .. _

,t .. 1.~",I" u r t .. ~r~''':z T"" IUIEUlIATl
CL",II 'II '''J''''-'''/ Ikl""nOOJ..reno ..d
en i'_1. ;!:l IH'~', I.. ,.g g.-IOjOI....... a CIII(ON.
I."'·"f ,,,~TIl~I.\ "" HII.;U1IATISI[ .tI

BENOODIGD.
J) IIU rz Inm ! Economisch!

EEN Hoofd Onderwijzer "Wordt ge-
vrnagd voor de GQuvts. School op

het Dorp Betbel, Z.A.R.
&laria £200 en vrije ,,0000g.
Applicatiën. Tergezeld: van de

nooáige getuigschriften 'faD be-
kwaamheid (mllWek onder'Wija eeue
aanbeveling), goed zedelijk gedrag,
enlidmant.8chapeener Prote staDt.IICbe
Kerk, zullen wbrden inPl racht tot
op den 1óden Juli.

J. P. LlEBENlIERG.

ALLE aoorten Wagenhout, lel"

vaardigd en goed gedroogd.
Ass 19aai-hout Spaken. .sIren,
Vellinllll, Disselboomen. Pik.baad-
vat~lë, 'l'arel-pooten, Wngen enLr
Wi~:eu, enz, Itlt.ooe op Landen.

nl"
Duu,!; \'!1

n!.s:_·hr' -,

l'\'" "~··t·f~r?'Y 11':'" anl~~~lrein Krucht, Reinbeid en! 1Oti-!'r '~I L,--"ITt'\[ ""'r .... le ~JIt"'f"'Qltft:nJ..,.._.-
. -"-"', ",'-' I i_~ \Va.cht ti te en ver- i Irtll"I:A:"":'~\. e /".It_t:' 'lt!' ,,-II ..... ttdt!r .... ~
'. . ... ~ ','. ~X.. ~ ~.:TI.lrlf, "'"1 L... ! in 1'I!i~l r.,:t.vM all" srwfoal \lt

)": t ,P ,~' \ \" r: '..."Il '·1,,).)!~ lUl icfl}rlPUrtl materialen '~.'n~rh~l ;1.,;,," !,..lc ....,,"IHIII~id ..~~t)n.ll, tol d••
:l • : >\"'. \'~.,':"" !~., ki.~"irvn ;t'Vt'li. Om van :. III I EL:~I.\TIC L:I~t) prol_.-de ell i.a.~

qll, 1I11;tl .\t"uf',I::;>\, 1{h~u'114tlt:ken P'Jo",
'u'!"w"fJ en ur,;.;t·llcbt "t:nJ.eof'1l en her

: <l1~U .... ~ nr en ., Jd Te"'preid da. 'ft.
rn--.. ~I"r \jA.!' H·." ,mr",r hee lI.maaJ s-d
...... n" .Ii~ ...ontl..rI\JI.~ M...heiju," \ID dit
...... el .....~llJiI: hel Ir<'\''':; ~ cl» lItet
pn.:.....-t'fl!~ kV''TJt Lu:"t _"'-no

D .. Lt' ... J.,,,. '.' :luL na '\"JaklOQIAIlJ)
:taur Yi\n ~IHellu..l,nnc). ill ~nesea ....,

erf'n !K'"hip.bil.rt. •• .J.,.,;t:"I, ....~h; ..l.!'lI.'yi&1 yaa Rltea.
ft't.dl"k ~n JIL"tu Nv .. tt~ k1 'IJD lBUIICJ.r..
}'I!'V1". V.1 LUL KAI! 1l.1} .• 1I... ~rft'u~ ...

, 'fa! V&l1 .. 1\.'Vft:ll Z,~"'le- a..",r .. ,ij1.-,..,.
, m~n. D" ,·".,t" ....,.,... ti II t:L \lATICUKO
, ,!~"Jd" tiJ,l •• ,J~ J'" ~ m J .... tt« .Ia,__
, medeciJn Wf:'r\J y' .. 'rt,l n--Dd ~
hoe.el d.. bnncn 'W "ud.... aeidea dal

----- -----,--~----

. '~ ,

K~

Zolder' Planken.
sijn ~L:J ._,< . .', ",
sucet':; \'t'r ':l'~c!' . : " Le

(iollV,r"emellls f(e""iSfT('vi"p,
No.3&), J &,)8.

Departement ,~ Landbouw,
Kaap de Goede Hoop,
Kaapstad, 5 Mei, 1898.

Tenden Toor hei ~ van GlyceriDe.

Dames Onderkleeding
in Flanelette en
Linnen,

alles van het nieuw.te soort. Klaar-
gemaakte Kind~rgped, in @roote
eorteering. Kou.<&eD,Linten, Kant,
Bloemen, ChiffonBt, Slulet'l', eru.
alles nieu w en goode .. aarde,

Linnen.
Niettegenstaande de Prijzen in

Europe aan 't stijgen zijn,biedeo wij
nog Standaard maabele aan, tegen
minder aan den gewonen aanLr-nd-
ingsprij8. Horrocksee Al, M duim,
voor 12/6. Crewdsons No. 2, 36
duim voor 14/6.

Laken Linnen voor enkele en
dubbele bedden. Alle 800J'teD, effen
en gekeperJ. MonSers en Prijzen
op aaDTl'Bge.

Kombaarsen 811DekeD8, alle !lOOI"-
ten. Schhrijf om prijslij!!t •

Flennie-s,
Wit en Rood, van af 1/- per yd.
Fransche ~d;:eperde Flennies, alle
!cleareD. F'landettes, de beate in
kwaliteit en k1cmr ongetwijfeld,
6d., 7id., 9d. per yd. Wij hebben
een grooteo voorraad stoffen, in-
sluitende prachtige patronen
Tapijten Stevels en Schoenen. Dit
gedeelte is nu voorzien van' g0ede.-
ren oitaluitelijk "fOOI' c.na naar de
~at6te mode gemaakt, beroemd
voor gemak en duunaamheid. De
Voorraad bevat eene Tolle lijst
Heeren, Dames, en Kinder Stevels
en Schoenen. Prijslijst op UDYI"age
In bet Heeren en Jongens Kleeding-
Uitru!tmg Departementa, he.btxn
wij een geLee! nieuwen Yoorraad.
gemaakt van de bellte Stoften door
de bekwaa.nete Werklieden in
Europa. Prijalijet op aanvrage.

Manshemden, Boord-
je~, Hoeden, Dassen,
eoz.

DIAMOND DYES

r "ENDERS g;merk t "Tender Bethel,
. Voor het kOOpell nm G;yoe- 24 .Mei, 1898.

rine " zulten worden ontvangen door
den Controleur en Auditcur.Gene.. "(IER
raaI, Kaapstad, tot op den mitlda~ OIGIBUIDE' OIDERIUZEBS
van Maandag, t.l Juni, 18\18, voor

zij niet .."r .. acl,'e~ JH '''I l.,yeu -. - het koopen Tan omtrt>nt drie ton
\'Jrllt~-·""l.I4i'\k"'r,en~ ..flililt.J~'.bd.~ . h Z· GI .
il.n.dt ~ de lUiL~».ATICUBO._ gewlC t van l1tH'r vce.-me,

I PILL~:;, lijnde surpl~ Runderpest voomaad.
I De oude h.. r V.n lln Wn.y, ~ I" '-lO De Glycerine is gepakt in kistenI ,"rU~"'" dOOf ..." !lotie!.
. 1)" h_ A Curnu. n,.,.dTt..i. )(icIotalMt.o.C. bevattende acht I ~ lb. blikken (om-
i road drr..!.-ItJk.wl",hltng. KlJ!> -- Ju -. trent li gallons elk). Meu kani tIlhooa.".I-r. d. be.r J. A. bn. ~..,....,_ 24 d h--1 h Il'd f",r - .', - - ~ rol'\ I l3ur1I'I!nt.Iorp, WW\IrOa ooll ~ _ il .... _ voor e ge ~e oevee lel 0 voor

-------------.;;::.......;,..;~---------, tlw\eo-l. blijf QW' dankbare m...t., J. C. - eenig gedeelte :~n tenderen.
SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRirv\. ! JONES RHEIDIATIOURO. Termen: ~etto kontant, op af-

n.. ,_,ce !uJd..Atn~ r kW - 1 . bOO dit d art tJieht .~. llIIOU___ .r.... u... everlDg IJ ep cmen.
JIdII, dOOl' Jd&, A~b~-. _ ~ De b~te of eenige tender niet
.... d"iJmdm ... .JJ.n, .- ............... noochakehjk te worden aangenomen._rt." ~ "-':nJ"'-r _........ 1'1

~.... , \\ ;ob!Jan doo • .rU",,1 Zwd-~. Vertlere bijzonderbedon kunnen op
aanzoek worden verkn'gen bij den
onderg-eteekende,

TANDEN' CHARLES CURREY,. .. BdïJB~Ë'LS~·
TANDEN! , ~koop en StéTq: Gebood.n,

HOOFD OïJBËL-DEPOT,LONDENl~~CASHIRETANDEN ! ! ! ZUID A;~":;~N8CHE Assurantie: '-1aatschappij
BIJBEL GENOOTSCflAP

'WIJ lY .1'

dan l't"Il_:

lrleuru':
andere[1

':'-7"':1. da.r LJ :I;, I;" c.: ~ .. :·t· ': ; .', ::a rl;l.~, lil::. n '~1, Iln'n,
··..;t.'( I.H\I~ ~~·~::,ll~.·. t"~ f!lt "t· .:.: ,ant.,' t'~l d'l'[r'7;t"lt-~

BB N(>ODIG I>
Voor BuI".scholen in het

Distrikt. 'iotcbefstroom.
eu nl;o~rut :;lt'n~

(I. ~ Jl.

"_--oALA RIS, . de inkomsten der
~ l!Cbool (niet minder dan £ 15
per maand),.

BewijZfJT' van. lidmaatschap eener
Protesta tl1.sche Kerk, en ~ zede-
lijk ged'."8 g, alulede getuigBchriften
van bekwaamheid, te worden inge-
sonden 'vóór den 15den Juni van dit
jaar.

Di.ensttijd te beginnen 4 .Juli.
Minstens eetl certifikaat van het

IIlde klasse onderwijzers Z.A.R.,
O.V.fi of K.K. emmen, wordt ver-
_ht.. Geen aan vullings-examen
'fIIereisc bt.

De "CASTLE MAIL • MaatICllappij

DB 8tDambootiaa ct.er LijD ---
ftD ~ _ LODden am"

.~ lV te t III1l' 1I.1lL, _
Ibd.in _ PI,.-&h. &tt SI· I He__
A_'" _' = ?e op de be~ ...
cta.tiJd-.
J,,~; .8-l>aarrAR CMCTLE.KA":' ntlZllOJ
.. U-HAWAROL'i' CASTLe;, K.,r, Rl... t,

JuL 4 - NOIUlA.)( ('JSTL&. ~. I>no.LL,
• "J-<.'" KlIóBB.OOi: C.\ ..."TLE.Ii.&;'t, l\('em.r.!'

A.'4 3-1)['!Ii'!;tiA..'i C.l!iTL&. "'''"l''. li.." ,
• F-T.L'iTALLO's CA.:!'TLl!;.1iAj< Lot''''''''';

:: CO., en IIcj"Oes
; ZUID-AFRIKAANS<;,.,.

KONINKLIJKE .IA1LVanr

Bemoedigd dool' de enorm~
verkoopingen, maken dJ Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BLI~KEN
TE VERSCHEPEN.

M. L. FICK, V.D.M.. lDn ... re. bHI.aH. fll Lu Pall.
A.lUeS DEL CAS'l'U., K.., t. B:av,.., =""",'

J1ID1 (>ill sr.. Hclda .... .i-tamc J

Voor Vnchc ol ~ "..n, 011@ !11ft
DCA bj de Agento>n T'd.Il d~ C.\.STLI
)(A!LBOOT !lrl.AAT:SCH..lfl'1J. \ bpkc~

VERKRIJGBAAR BIJ :- Potchefstroom, April 22, 1898.
B. G. LENNON en Co. ~
HEYNES, KA THEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRQOil_ 0..
STEPlU.:'r }!0::~::nSO:i en 00.
en blJ &.:;,~dn! PLk.h UUWl.. I)lIl

17-.05 LIJN
J{o~INKWKR ](AILlJln"~

UI rOl ëTOODOO1'1f.4.ATS£ill ~T1
' ~~ ..

DB Jif&it..__ lfaolil<:t:o.,p:' _.
~ na K..p.=-t u&l' Ko~1aDcI

ria 1IadIin. _ ct- lV~ ...
... ~aIa __ ~

VOO. DGnANI'.
Juni l-BEJTI>'s " S:~;, )1- '.rff
" 10--8(;0,' L.' jj • rn, 1
n$-:!iO-'PA.X " •. ' ""T'~W'.

8&::i:l ...... '- u... r....~.
1JUtI&JI Hë: ..a;JA(;", "'.

Pv~JFI!. T~'E I!LOOOt
.... a-..., ._.. etIII..._
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
(Hulp 'an het Br en' Buit. Bijb.

Genootl!chap) ,
G.oeDeaaarllBple1 D,

JU..UOSUD.

i londensche Tanden Instituut, Opgelrieht 1862.

RAP1'O&1 OVER. HET JUJt 1897.BBPERKT.

Nieu," B erigheid ". £I,l66,ii5
<reweigntl, of niet vol-

taNd

,HEEFT de e:cr.aan het publiek
, in de Buitend~"trik:tcn te
berichten dat luj een HEEL STEL
T .1SDEN in EE~ DAG kan

'leveren tegen minder dan de
; HE LFT van den gt!wonen priJs.
I

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizi<Yers en i lil, é,D.Salta.tifS ~h'el Ihans.
<::> ,

Coederen~van de Zee naar Johannesburg, Pretoria! -- ~--- - . - ~----.
en andere plaatse!" in de Transvaal. I Aardappel Moeren

I
D.lgc!iJk:3che PCrsonendienst van Lourenco'

Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura Dl'
en 21 uur naar Pretoria.

PGbaeD 1geschreven '" i912,489
BELEGD FONDS.

SPOORWE GMAA TSCHAPPIJ.·
PBlJSL1JST~"", FR.UCO. DeceJI lber, 1898 .... £I,l~059

tU, 000 B··1..-! .. H I .l--h Vprmeer dering, 189i, 8O,i90~,' ljut" S ' In . 0 lanu.x; ,
En~lsch, enL, in voorraad

gebouden. Fonds~ op 31 Decem-
ber li i9i ...
Toéaal lnkOlmSfen

'1'001" 1891 £2i9,3J 6
Ze·.Jd om. J'ros~n..'1 en Rapport

over l~;-, ~rkrip)'"""'l' bij de
Hoo'j Zaid.iIriOusdae lutoro,
;14i.~. GE')a;£8stnu.lT.IU.lPK'l'AD.

'CB~H;L ~:S FlS~F.a S)(l1'lS,
Bes ~olll'der: Toor Z nid Afrika

!merikaansche Wingerd
Stokken.

£1,238,849

REN. 'OOI?lGD ~d~r de ~wn-
Vallclsche ~ratie K \Vl'e-

I. :<~C tt it;:;t'l.och te Eu~lich- kerij 50,000 Amerikaansche Win-
!{t·kwt't·kte gard titokken, die dik ~noeg znllen

.. MAG NUJ( BON U )(,.. wezen. om als •• PI_in .cuttiDglS" te
TIlid loor Heiligen UW JoltaDlII.IIIIrg14 f11-f11 .£3 f11 I In ki,icn van 7211.... Ik. ~~ ~~h~:: GE ~E

n Prtt~ria £~IJS. 6d.--- {lI) I. dom-den secretaris tot op Wo L'il>D>W, GRQL~-ea P~t.It:U'tjE' Boo.men, lalAn aD
Jf " n ~ ft ,Deze aa~ppt'len .lijn van de 15 JUNI eent-komende.. i w_hiDgtoh-, Kaapeche- eD a.u 'Kt

Daf.(..' .: -::-c hp' personendienst van Durban (Natal) I dbe8lit~kwalitetPlt. en_. brengen TOOr- P. J. CILLIE C.'m. 1:Z~LilOOeDtlompen. Beste coa-

tie ge oogs n TOOn. , '. lit ~ bij .' I;".~l""na:tr jc h;:n nc 0 ~ " r=. Pretoria en andere plaat.en lo' G. NL!. Y & c.... Bo... von.;. ' ..Sec_ "Aas. VAN ua'";;. ~....
et. Tr ..nsvaaj en OriUljc Vriistaat. J 30, 1C1ItIel..-.. 23)lei 18&8. ~ " ......

Om ctat!, lijk te pbnti'n.

_.~~J!.~~.',-'>..~,.~... ' .. L~ ........ ·~
,- "_', "- .. _-.



Bijvoegsel tot
OORLO<l.,

Mil1taire dienstplioht

ken Il UC II' tgevende vergadering De heer
[,;'8"5 sprak sterk daar tegen en du procureur
geueraal en de heer COreene daan oor EerSt
Ij'enoomd, lU OCIl sterke redevoering pleitte dat
de conventie lil belling der Kolonie wae
en • lO Zll een e bevredigen le unie rerwachteu
moesten &11 eta opotïcren Het debat werd tot
de volgeudo wcek ultge.tckl

HET nOllBARDEMENT VAN SANTIAGO

De tolverbond conventie

(Rcuttr teleqrammen )
PARLEMENT.TELEGRA~JlMEN

OVERZEESCH.

vtJrwtlrJ-~n
[i" ba ide l rs deze wed, verward en zal zoo

I 'u ven totdut de invoer kwest", be,h.t 18 Som
nugo I anri.l.buI1en geren kwotnlle. onwllhg
lUk IHIV I onderen !;ehe.1 ea al "ellIeren te
I" ..eteeren Handelaars rn t kieIll deden "oed
bel'gbo, I daar rusm J percent van de tegea
vcrtueer lerde J+n ~erkocbt. goederen oud
roerraad w \S

Oe ~ocderen gc Iurende d. week geland be
dr O~l n 14 tl n De k"",en I In '" htdr nu
rueer heladen dan ~oor eenige maand.n geloden
loSt P.ule kB/U "ggeu Ine IlChtipen ID
do ril

(,EBRI- K AAN GELD

De. president Daw den stool In om :ol 30 n w
en deed het gebod

I t:TITlEl!

Petities werden ingediend door den ed heer
TaD RhVn twee UIt Woroeat.ar togen de redia
tribunebill door den ed heer Wilmot, eea DIt
Port Hluaheth ten guuste van den Langkloof
• poorweg door den ed beer llaaadorp een Uit
Wlllowmore vragende dat WIllowmore e n
filale afdeehng gemaakt wordo (deze pet'lles
werden allen gelezen) een dergelIJke petrue
door deo ed heer Maasdorp tilt bet WIlla ..
more d~tnkt door den ed heer '\ an den
Heever nit Bomenat Oost vragende dat natu
rellen belet lullen worden bier van Turkscbe
.lIgen te makeD door den ed heer Bailey UIt
Kowllba ten guuste van .poorweg.erleoglng
door den ed beer Logan, nIl Piketberg tea
IfUnBte van d. Piketberg epoorwegverlenlpng
(lIel~n) door betzelfde lid nog een van dim
zelIden inhoud door den ed heer WIlmot t .. ee
ten iUn.te van berroepID" .... n deel I der wet
op be&mettf'lu1re alekle., d"r den ed he.cJr lf'
J. Pretonn. Uit Bedford vragende om een
telegraAf lijn mn Sprmgyale naar AdelaIde
door den ed heer Logan een UIt Bergrivier
van dpnzelfden inhoud als vange door den od
beer Neel.hhog 'l'an den kerkeraad SteUun
bosch VI'IlIl"tJCie (l) dat deel I der wet op
beemettelUke ZIekten herroepen worde (2) dit
besmetteluke ZIekten zullen komen ondt[ de
pubhekt guo.dbeub wet en londer lIuder
soheld yan .eklkl zullen worden bel I "leid' (3)
dat hUizen van ontucLt aDder strengere I"pa
hngen geplaat.t wllen worel,n (Dete peltlle
werd "elezen ) De heer N ,ellthng dIende nog
een petItiO \ '0 d.mzelfdsn Inboud Uit de
..Ifde plaat. ID De ed haer Ba.tley had een
petme te, gunste van de beperkllll{ van Jen
verkoop VIln drank en de ed hotU' W limol twee
UIt l>omersel Oost "'" dcnzelfden Inboud

KE~~ISlJEVIX ES

, en boyen voor .poofwelf nrkeer lf tJi
in Zuid Afrika -oe brus: roll £4(1 000
en men Wil daardoor t.. ee vhegen ID

een ~ vangen De -egeennll had tot hiertoe
.£16 <100 UItbetaald "oor werk gedaan Op het
derd~ puot der Vl'Il.ag kon spreker 111et public k
zegg'1D wat bet plan der Ngeenng ....... daar dit
met ~zaam zou Zijll

8!,;811ET rELIJKE ZIEI[Tf.S

De ed beer Van Rhyo stelde voor dat verlof
verltljlnd wordt een weIM)ntwcrl' 10 te dienen
om ae wet ter voorkoming rau aanstekeluke
zl.,kt~n van 188" te amendeercu

Aangenomen
De bill werd voor de eerste maal gelezen

1",e<!de lézwg vallende Zit tlng van deu raad
In EL' EN oaneas I~ U )LLA~W8( Il

De od heer Van den H oever stelde voor dat
de skande regels en orders van deo raad in I
Hollandach zoowel al. lU t E ngelllCh gedrukt
worden

De roereteller dacht dat het met aoodig lOU
wezen veel te zegge u HU geloofde niet dat
eeUlg h<\ objectie lOU maken tegen 'Un voorstel
Hn had 15laren lang moeten sukkelen o .. dat
de r~ela en orden """u het huis met 10 tHai
landfb waren nU kOR sicb aan wangodrn"
bebben sebuldiJl gea,aakt omdat bU de leg~l.
Olel la Hollanëlseb had Het W:l.'!' 1 lJlllUk
ter;:ellovor de Hollandsoho leden CD bu dacht
bet Inoorlli de rellela ID het Ilo uadsch te laten
drDkken

D. ed heer Van HLyn secoudeerde en zei dat
bU nIet kon mz 11 WaArom de regels in Eugelsch
en Olet In Hollandscb zouden "Dn Er wareu
gelnh rechten voor belde talen Geen der
Ellgebche leden verstonden geen Hollandscb
Uet .....M Olet meer dan billUk dat de regel. 10
Holl,andseh ~uuden rdrukt worden en daar .. m
zou hu de mohe ondel'lllellnen

D~ ed heer Wilmot zel te geloonn dat er
geeq obJeclle zou ZIJU tegen doze mohe en bl!
WM verb&al!d dat de regela Olet reed. vroe!!ur
10 Hollandocb ledrukt "aren

U"t voorstel werd toeD aaogenomen
k\\ALlfiCAllP. 'AS IABLIDIESTSLfI E~

De boer Van Rbllo \'foeg .erlof om eeD ... et
Bont!werp m te dIenen om de 'll'Qt betrekk 'o
h.bbende op de kwahficatre ~an leden ¥an het
parlement te amendeeren

Aangenomen
De eente le,mg bin::: door

vol!(~ndoD Dondcrdag
Rl ~D[RI Lr,

De heer" IImot .telde ¥ JOr dat een opg e
ter tafel !;plegd worJ. aantoonende -

1 De ge lee Ic ultga¥c aangegaan door <
Kolome H \ erband met d. runderpest

2 'an de rapporten vaD het departement an
landbouw wat geschat w rdt de p"reentage a"
verh"" UI I 0 rou 'n do KolOle Hn ruude"! est
gelejlctl Le "bell

j \ ~n de rapporten van het départ.ament \ an
lan<l;"ou" <at de e' enredlge pr I' van o",en en
.chap n 'our uc runder pu" was en w at dIe
nu JB

4 V. elke "taPl en Iwt gou, crncment gl no
men beeft en voorstelt te nemen III ",rband
net het oprlcbten ran afkoeleo lu .tatlOn. en
afkoelende "agens III verban I mot 'poor"egell
om hel .enoer .all ¥Iee.ch en verganke Uk
beden te rcrgamakk~IIlken

I..>e voontel1t:r 2(:1 dat cr t:en g..:roep \\tiS (_m
g()ook" per \ oeobel II J "dde dour m, del
\ 111 de ~(J I l:lgde g~,..,(>\ens UIt \"Inden boe g oot
ue "erlIezen '" arell Jle door de loeren geiejen
werd "'ommlgen meenden dat het .erl os
U et zoo groot was al. gezegd en dat de boer.n
geld badden gemaakt UIt de ronderpest De
opga'en zonden dat aanWoncn en het ZOII IIU
ken of de boeren dan w.l de Btedelmgen
zwaarst hadden geleden H U meende dat UIen
er een goed argument t. zou vlUd.n voor af
nam.\! der bcla.twg op 'l'leescb De belangen
der .tedelIJke en landeluke b.nolkmg bIngen
.amen Het leren wa. te duor 10 deze Kolome
De wotge.mg moe.t een oemedle daarvoor
tracbten te VlOden en hll meeode dat de ge
V1'&IIlgdegegerens een lelddraad zouden i:even

De ed beer VaD de .. Heever .econdeerde de
mobe en zeI dat bil DIet koo Zitten aanbooren
al 'tI'at de ed beer Wlhnot bad gezegd De ed
heer '\''tlmot Bclteen meer lan can vroemdehng
10 Jeruzalem te • Jn Do tekst VBO z In rede wa.
dat I~ belangen van boer en .tedehng eon en
dezelfde waren Het vel'8Cbll In belangen .. ae
ecbter meer dan bemelsbreed H J had g".egd
dat de hoeren geld hariden gemankt Uit de run
derRe.t ~prekcr kUil dIt Olet ventaan De 'l'e
culakur. h~dden ~Id gemnakt maar de hoeren
Olet Wat de cd hi .. \\ tlmot Itad gerogd kwam
daarop ueer dat meu de wellllge Wtnst welke
de bocr maakte \ an hem moest nemen en naar
1: urop' zenden Zou de .teGel 0 l gann werken
al. men den nek van den boer gebroken ha I
Men lOU den hoer ru n lOrcn en ket land In ar
III ><--tle dompelen lIfen zou de I;o.,roo li t het
land pgen en I I .oud, n noord W larts g UlO tot
d.t ~ I In het dO"'tlaud umk\\amen

De ed hoer \ an UI vn ze' dat men \\ cl I he t
beglIl compen.atln aan de \>Oeren hat! bet!J.ald
manr z J haduen daarbIJ geer geil gemaakt Do
regCl>rlDg het op annrader 'nn den veeart" de
bee.ten doodschwten D. veeartsen kon len
geoo genees of voorbehoodm"i~1 aauheH en
lIIen bad den rand mn een ¥eearts OIet noodlg
om bee.teo dood te schieten ZIn .t.alknccLt
kon dat gedaan hebben Dr Koch m()~st komen
om onze veoartsen te lecren De loeren WHren
zelv,o reeds met menten begonnen en dr K h
kwam Iun een hetere methode leeren (Ja,.
veeart •• n ko de n echter geen m Jdel nnd~n
Had de rcgcenog maar dadel k b J J.
ver.ef Inmg der pest 0 "lf F uror~ gel.:abeld om
deslwndlg adVIes dan zou het 'erlIC8 t 'et z){)

groot geweest z In maar zu g,ng te werk IDct
hare .eeartscl hoe ....el zu ,,,.t dat Z I er le
k"aam "'are' MenIg boer "erd door het lo~c1
sellleten der h"".ten gern neerl en tot I u
hedelstnf gebracbt Hoe" el 'U baden" cr Icn
bunn~ bee.ten toch op gru"eluke w ze doodge
scboteD Meu klaagde O' er Jen hoogen pr J" .an
vleclleh en tmb kregéu de boeren geen betere
prlJzeu VO'1r hun ~lacl tree Dc fOllt ls~ I U de
slagers HU wtlde nocbt ,n8 gl1¥De de opón.ren
ter tafel z'en ,.

De ed beer Bolhng.n zo, dat het hem _pe,L
dat de becr "timoL gezegd bad dat de ooe"en
geld gemaakt I ,dden door Ic ruuderpest Zu
hadden go, t::olJ gemaJlkt maar ollder"nd I J
op~edaan II I m""nd~ d 'I do runder!",'t n,et
zou gc'aarllk \\a. (,,1 Ilcntmg was goed Men
moest ~el ktJ dlge g 11 nonttne hebben en men
Z u le pc,t uitrOeI Prec,e.hOld W&l! de
L!f )ot~tc \t:'rCl'" htt: II ml~n lo lut de Inenten
de I" t haJ lu r l~eI racht \Is men een" et
ru ,akJ\ dJ, verr !trhlen I, honnen ~ maa 1 Icn
tt:: lLt::n hn Z J men d pefolt UJtro l"n

IJc cl I eer \ an te le I zeI men ~ IIIg n u
1 en11 raa Jp Cecn maar lt; \(.-eart~eI liet v r
Wu Id, rde hem I,t er lOt oorl 'g k\\ am omn ,t
de rtgeen ;: Ilet "e I r bo< reil" t dood.elne
ten \\at ooedkoop brood en vleesch bctrof-
als nien I een vakantIedag on de stal ",.. 1 tg
mell }Doevl C menA< ben rondltepen 'Voor piellier
Zwerktel r ,et en .. Ilden noehtnn. I!0edkc ui
le, en De I<H:r moest maar hard werken ID

" , dfll .t., lel r g goedkoope kOKt te leveret !le
I ><r kroeg ge, n butere pr zen voor, n olacl t
\ee "1.c1 t vce "as fchaarllCb ... ,nt Je droo Jc
I ad red vee" eggenomen maar toch kreee de
bo r n,et III te ho.t.e pr )len Hol "as le .I,,!;er
de m' t al de w nst beeog ng

~lr hordon Spn,g ,el
\ eruilndertng der b~lastH cr Of \ lt
~pr)kcn kon word, n \HLn te , tru' t r
lond \oor het hUl< ~ le 1\\ ,l lJe It a'-
Il ywbnnd m t runuerpe~t h lr e 1 t " TB

'a, i: I I I 487 116 I V t wa ecr ," te
som ~r hl'! "'a~ IJ ter hp ult;.{a\ te l!t;h) n
gern",kt I.n t eh I~len dat te pe-tz h" J lik
u r het ga <el," land \erxpr~ld le \Ier fn) .t
" aanmerk, go rem 1 dat le ppst bIer.cI el k
was gek IJH t'n UI r er gc n ondcrvmou g v \0

ha I H d cl t ocbt:u," I t de regeenflg' er n
'("",I:.a£d \\ • de ",st 0 'a heelemMI te On1«
'fflkke' Wat het t"ecd~ punt der vraag I.
tr f de l pga«n waren In druk en , ud n t r
Ulfe! ~ I "1 " rl l 0l' pilt dne knie
r g.:en 1,., get.. 1 vt..:rtr(Ju~ hare f r nal c kr ~Cll

Ui het \ rJc pilltz 1~rJame6:--;'l\él\r~ t
u I

De heer Herbolde bad een .. oordje ten
guMt., der .... eartll6n Een ..eeuu had 234
.!JDel' beestee geenl en .lechta 7 wareD gester
ven Van EUlle bur en d"" n",t. met .... n veearts
te doen wilde hebben waron buna a.I de beeaten
gestorvea ~relrer had de reddlllg "!J0er bees
ten aan don ,ecart. te danken M,,! "lJtle onder
vmding in g!edacltte kon hIJ met !lOden dan de
boeren aa.U.rafI' n met te lUDIteren naar kwak
zal.en maar de re;leen ng In de se n te steunen
De uitgaveu waren eroot, maar hel verh.,. &00

'001 grooter geweest ZUil had mon niet de p".t
bestreden Ziine ondervinding WLi dat de veto
artsen met nutteloos waren

De ed beer F 1101'1' zeI dat bIl een b'1'OOte kod
de had BIJ had I!'jO b""sten ge~nt eli aleebt •
één beest verloren Bil kon niet zelf naar dc

k Jken en moest het werk aan He
artsen toevertrouwen AI, de .. eeartsen er DIet
waren zou &lIl' verhe. groot gewcf'St • n

De ed beer Mu",1 rp w' <Lt het buiten hIli
fel was dat do boeren "', 1 geleden badden door
de runderpest nc boeren waren than. ID een
veel slechter jl"' te dan vroeger Eenige wel
II waar I ~l en !;eld Il'emaakt door speculatie
Il ~ ,t dalt men het aan de ~eeArUen te dan

u bad dat dl! "erhezen met veel grooter wIlren
Door het doodschieten ...erd de versprcldIDg van
de pest vertT'a"id eli had dr Koeh de gelegen
held eeu mrdd e I UIt te vinden Had meu niet
de beesten d(lO<i~bown dan "&li de peat over
bet !reb""l. lallHl verspreid vtlór men ecn 118neel
middel ontdekt had HU meende dat het land
veel dank aan de veearteen verschuldigd wae

De cd heer WIlmot meende dat IJ)()n het
'laiers monopolie moest lien te ..erbreken de
regeerIDg UlO.,.t blenn belpen Door de rlng
te brekeD lOU men den Doer en .tedehng een
grooten dlen.t doen HU meende dat de opga ven
helaDgrUk. lDformatle lauden geven lIet .Ieme
pun t wu hU terui1rekken

llP;'PROEIi SliS'\ ERJt E"

De beer" Ilmot stelde Toor dat ter Wel
gelegd" orde het rapport van deo heer VVnght
d "tnkts mspekteur >an I uol",ke werken met
lJ"trekl"ng tot een vovr![er.omcn sch.ma ~"r
be.proellD!! u,t dil bo'onste takken v"n de
(,aml<>08 rl\ Ier i'iproker meende d"t beIIpl't'el
mgs"erken en h.cbte .pooT"'egcn zoudeo Itelpen
om good koop v t 1.e1 te produceeren De",
z..keu waren nood,!! \OOr dti welraart van bet
lan I

Rapport tm talol golegd
AFDEEl J~Li8IL\D[.~ WF.l

De I eer Dm fo totelle \oor dat veri Jf nr
let;od "orde ef..'fI vdiltiioOntwerp In te dienen om
d~ "OL ;';0 4U,.n 101:5' 0l dl8tnktsraden te
amendeerell

\.angOl omen De ..ente I.zlog ~lng door
Tweede lezlUg op 13 Ju ,

.. Rf 1.4. HT

De beer Ra," -telde 'oor dat ter tafel gelegd
worde eene cople 'an bet rapport der commls.le
lIIlIlgeateld om ond rz yck te d, en lU de ..... k Yan
vermllldermg .... r e fpacht 1tI somml"e deden
der K"lonte (l'rlkwaland \\ ""t Ingesloten) .00
als door bet go, ern~menl gedurende de la.tate
.eSllle ""Inofd ...erd ~preker lel dat 1U het
an1pre hUl. ooDlKe motl .. met hetrekl<wg tot
due &aak werden aangenomen U II hoopte
men zou de arllle boeren In dezen tegemoet
komen

:-." hordou Spn~g ZCl dat de regeerlOg ,~le
repreMlul.nllee O'er deze zaak had ontvangen
Z J kon echter nt~ls doen wnder verlof van Itel
parlement De regeenng meende dat d .. zaak
moesl worden onderwcbl In het andere hUlB
werd ten COmltf Tlllngesteld om de zaak te on
denoeken HU boop~e dat Itet comité voor bet
ernde der Zlttmll een.ge aaohevelmgeo rou doen
om de mell8CheD verhchttnll te Ifeven De re
geerlAg behaDdelde de menIICben met r.aehth.ld
\\ TtB.J' ZIJ Wl8t dat de boeren Olet konden beta
len werd Ultslel t.e ~e<eo

De raad verdAagde om .20 IlliDoten voor li unr
to t Maaodag

x t ,~ 2 J St (R ) - De
:'\udorlard""he t wee lo kamer h ft een wel.
o t wer p gcpas.'eer I waarb I P<lT"TlOOullike'Uilt
ta re drenst ver plicl tel cl wordt geoul,akt predi
kan ten UIl geL udc rd

Df AMERIK \ANDERS TERUG
OESLAGFN

WETGEVENDE RAAD.
VRlJDAO 3 JUNI 18~8

Zend goede mannen I

L 'DES I Jl SI - Officieeie berichten lil
Madnd ontvangen bcV8TItlgen bet bericht aan
gaande de bombardeering van Santiago de Cuba
e,olOlden dat toen admiraal &hley op de f ....
teil begon te schieten het Mpa&D8Che panteer
"I p Ca! i den t.oegau" tot de baven he waak te
en UI het ruur der AlDerlkaaudel'll anlwnerd
gaf die 100 melden de berichten terug"ulagen
werden

De Amenkaoen erkennen dat een kruiser
erg beschadigd "er! maar zeggen d .. t z,l het
vooruautnste fort tot .ttllwlI~en brachten en

r m .. iden en et n groot aantal Spanjaarden
d .. -dden De Amenkaan.che officieele depechee
• In echter nog aiet ontvangen

Engeland en Tranevaal

Broederf1'Oe~

10'1 KS 2 h SI -Spanje maakt achlkklng.n
voor eene plaat.elliko leenlDll van 100 000,000
pe •• ta. De IICbaal'8Chheld ran uiver In Spanje
be"ft een toeloop op de hank"an Spanje .oor
de u,t"ll8Olhng VRII banknocten veroonaakt
lndies de toeloop voertduurt ul de bauk met
la .taat .. ezen de ro~oenng te helpen waardoor
eene voort.et t lOg van den oorlal onmogeluk
gewaakt zou wordon

I..OSDlIW 2 Jl~l - (Retuw) -De lIn", I
I .1 '"ljt da' d. yornlelJ"lDll nn d. Majuba
ut.lgraafplaat •• al dienen OlD hat "'eele land er
ILU to berinneren dat d .. Bnl.c1~e .. kening met
d. 1 rani vaal Dog steede O~ .... en uog niet
af"escbre, en la

,

l,oNnss ~ J~SI -(II..!oour)-De ed heer
• r ''I li fret! Launer prelDler nn o.nada, heeft
a.I. ~olgl gekabeld &an dea pro.ll ... ~M' '\ IctonD
Hol vereeDlg:!e Canada •• ndt 'ODe gro"Le ~n
be'le ",.uscben roor het .0"".' YLIId. zaak dur
Au.lrnh.!cbe fademtle

.tMERIK\.ANSCHE VERKL:\RING

EES BLOEDIG GE' ECHT
1'''111' j Jl" -Een telegram UIt New

'lork ber eht d lt e.,n Dleuw bombardem.nt vnn
Sanltago varwacht wordt AdmIraal Sampe.on
voert nu hel el over de Amenkaanllehe vl.ol
aldaar \\ el ko lT, .lle opzlchteo .terker lA dan d.
Spaan"ehe ,I"ot "elke v.rondenlelt wordt Itm
nen de baven te 'IJ" Mea verkhuut ID N~w
't ork dal het d ,d van admll'll&l f\cble) op Dms
bag WaS om het maken vao ver.ter1nngen aan den
lO~ang ,an de !mven te "eIetten eo dat h I te
rug trok toen de Oleu w. venterklngen \ oroleld
waren Er IJ! "eon sprake van een nederlaag

lIet Jongste berIcht UIt Cuba n lt dat 4 ()()(
oproerItnil'en f:\~t,ago de ( a vnn de landzJ de
aam alle" on .I lt een I I dIll gevecht ann den
gang IS

KeDnl~6e\ln~en Tan moties en vragen wer
den oo'han door den 00 heer Wilmot om rent
de' ,,[\ oer van spoorweg matenaal eJ] een
omtrent de heperk,ug van d.n .erkvop \ au
drank door den et! heer Maasdorp omtrent
tVPbe.rt. te Ahcedale JundIe door den
ed it den Heever Haoende om ter
tafel t ¥an ¥erslagcn der "rand£lekw
IIlspe1ct"ur. door den ed he~r Lochner om
treilt den 'erkool' \all ratl. door dend heer
~mlth omtrent hot "tlchten van een penodlek
I ,f te Kelm"" en eell r>n Igaand h f w
li ngt< n door den ed h~er !Ju lott I trent
\e •• logen van brandZIekte In.pekteu," 'n nog
aodL"T~

ORANJE VRIJSTAAT

Gel ukwensc hing
Een gematigd lid gekozen
l<ROuTl- OPt,k;WO:-'DENHIiW

I..O:<!D~" I Jt'l -(R(l" ..r)-Deh~erD
.cla.nel een Joi'em\t'gd Id IS "ekole al. rrov,"
ne le pre.ldenl vs, i. Franacb. kamer van af
gt v:l.'.U"di~Jer m t _X_ ftteWOltiD nu hdef

ilr, n 6ón rad kaal kreeg rs .temmen De
I\t 1:1l t)O en iM zwakhelj ~an bICt kauu d

dal cl.n h""r De.chawd (udersteu, de
r)1 te p~ew Il le helJ beon ht 0\ er .. ~

I eel \u~tra.l over de .ttJmmllJl{ IU l.ake Jt!
fl.:J~ra 11~ VTJJstaatsche Volksraad.

KAAPKOLONIE Z():'\f) \(,,, I1EILHr!:'iI,

Onwettige. diamanthandel ([/ ,/ t./ 9 " fn)

I'" IEREN

E, nlgo pap,eren en stukk.n werdon d or den
ed huer (,,,ham tor tafel gelegd

It oJOUI nIAlIAsrE'

De ed beer Van den Heever \fOtg I Of JJa
I .. nten ge, ondeu zIln geworden te Roododam In
Je II pcto" n afdeelu li en lndien wc hue uel
, ge )o"treerd z Ir en door" len 2 heh"e, Je

uuU \ CrJlemel ts In s(Jt)Cte LJ rs dlamauten gtH on
dou lndIen zoo boc veel 3 heeft het gom erne
ment geweigerd om meer dan een persoou \ an
de z Ide der c1almboudel'll toe te laten de mIln
te onderzoeken, en mdlen zoo wat 1. de rudcn
en an H II dll.Cht bot een belangruke vra.>g en
wllde volledige IllformatJe

I'llr Gordon Spqgg zei dat op den 9den Maart
II n dlllman teD door den b •• ren Anll8trong en
(arter geregIStreerd werden Op den 1b1en
Maart werden 258 dumanten door dezelfde
heeren geregletre.,rd aLlook een a.ntal op een
lateren datum makende een totaal van 411
dlamanlen ger~"I.tr.led Omtreot het durde
deel der vraag had bIl geen IlIformatie

CALfn 1~.tU )OR\\EO

De hAer De 'ilheJ'1j vroell den comml"""rt.
van pubheke werken welke stappe U het ,,'JIver
nement voornemens 18 te nemen mat betrekklIlM
tot de verlengIlIg van deu lpoorwQg VaD Caledon
dIe verl!( heIdene trappen gedurende de laatste
.. s.le lO oeo andere plaats gep&8lleerd heeft

De odele hAer tirabam antwoordde ten be
hoeve ¥an 81r J ames Slvew"~bt en zeI dat de
regeertng n,et voornemens " ..... deze zlttmg
eCOlge .tap In deze zaak te nemen

N()( !ol! ER SI OOllWEGZAKE"

De ed heer Wilmot noeg den comml ......n van
gOll\Crnemel t.gronden en puhllCkc werken
1 (lf het gouvernement van mecmng IS te 10

0l metmg te doen maken over een hchtcIl Mp K r
wcg van Kill plaat naar but Jorp Jan.en Ile
) "at I ot voor ,omer, '" \ aTl het gou e
meTlt met betrekkmI( 1 thebte 'poor",ege 'I
cl lf letlu en van fcd 110 \Icxat Ina
i \\<lt bet e.0u\crnement Ul meel I lo :1 te
doen met betrekkm, t t de con.trudle ra le
gemeten I In van I ~ngkloof naar 1'01 t 1 h:a
beth

~tr James ~I\ewnght ZCl hJ hoopte btnn<n
10 dageo lll.taat te. jn do re"ultnten van alle
go.u\oTls~erde epmetmgen ter tafel te kunnen
leggen beb .. l e de Tran.kel .poorweg opmellng
.. aarm<!de een Il' oponthuud wa. II J m >est
echter zeggen dat er m deze """.!le geen wet
ge, mg zo J worden n~edlCnd ,our verdere
spoorwegUltbreldmg Er wa. geen ~eld le
""hikbaar vo lf dat doel Verd.re spoorweg
UltbreIdtn~ "a. nood'g maar men had than. de
fond.eD n'et \\ at punt I betrof had de regee
rmg niet zoo J lnIg '\ oornomen I uake I et
t"eele punt Jer vraag z U het (11"f7."k
tdel gelegd "orden Oe op Il t ne van den
I an kloof I ort Ehlab~th "r oorweg wa.' \ I
t<>old ell WU lur tafcl J.:eleod worder H meen
de d.t d ze I I , hot oe ... t n a'"tnerklTlg 10 <t
k)mel na \oltoo n, der roed. geautonsNrde
l~nen

WETGEVENDE VERGADERING
DO~DERDA(J 2 JT,;~I

nlilJl R'

liet hUll! henstte om 2 unr
I Ellrt£s

P"tltle. werdell lOgeleverd door kapt BrabaDt
str Pieter Faure de beeren Schrelller Ha) 2
Innes Jooes D J 'f1UJ ZI)I 2 (berroopIDg der
brandllelcte .. et) en nog een paar anderen

MflTIE , \N W \STR Jt'WEN

De he~r ~hft ner .t"lde 'oor zUn motie no
18 (mot,e ran wantrou""n) af te nemen en neer
te zetteu voor deu Hden Jum HIJ ."do dal
bl! vef! hcbt wa. J,t , >o..,.tel te doen omdat hl)
geen kar ~ ZU~ uu dt:Lt! wOUt! te komen Toor

dwu tu I nwt het <>Dg op het .. erk rooc:Loop bet
papier

KF '~IS4._ .. , I\: f ~

De \ uI ...~nde h~ercn g l\ CD kcnnltl "ILO voor
stellen fberon \ an Z Jl kol scbcrm"rucker
"arren U)an dr Uerrv [) J !IIara,. cn "rOllt

t "
De I 'pieren betrokhl Jk de guaoo e,landen

werdeu dv< r Olr P'eter I aure ter l.'Ifel gel~
'ID nLJ'IOGE\: 1\:7.

De bu r 1smphn noeg of de I'eie6Tlng de
VN"rJchtlDien heeft ontVD.oW'f'Dv~n een IDh.or
hngeu cullére' nl mg. III Klllgll'llham.to ....B
g.llOU len e I of stappen genomen cnllen wor
den m ,le t. g 'en aan d .. yeroe hdlende
r I lJu l "roamell k met betrekl.ang tot a<l

colllUJooatle op de Kaap.che gouvomemente
'1Kpourweg n zoowel In de tremen als J:a de ver
.. el'Tlchwgkam.r. en ouk tn de zaak VaD Inboor
hogen Jur) leden In or mLDeele zaken In .atu
rellen lauden

"r Jam"" zrude dat I U zal antwoord"" .... t
de 'poorwegcn lUlDgaat Do zaak ...aII ond.,r
• Jue aandacht gebracht on hll had de r"""lutlet!
~CZ1en • r 11'"," DIet veel II.CCOmmooatle maar
andenz ns badden zll DIet veel reden to. klagen
H J had I""t I!<'geven dat al, ,emand voor .en
'klo klas kaartJe l>el1l.ald bad hIJ ook 10 een 3de
kl"" r fLulg m ..... t vervoerd worden Dat werd
uu gedaan Dan werdeo wachtkamers voor
kleurlIDgen gebouwd te Stellenbosch Worces
ter no.man8cr""8mg en IUldere plaatsen De
regeerlog deed alle .... at 'lI kOD om d" klacbten
te ,oorkomen MTlJir bil moest er op .. uun dat
deze kwe.tle eeo ker moelluke 11'11.8

~lr tiordon an twoord,de wat de Juryleden
..anglTl!; en Z6I dal cr alsnog goone vernndermg
kuu gemaakt ""rdAU

, EIWElJ \I \lIS8IE

Dc hec r IOlD I In' ruco wat devoontellen
zrIu bE:doéld In de rede vali zune excellentie
detl gourerneur " het op<Hlen "an bet par Ic
ment dIe aan dit bu,. 'oorgelpgd .ullen ...orden
lp jen grond.lag v:w and.,re aanberdmgén

rerval 'n het rapport van de verdedlglngl com
m ""le ou ten en bebal ve bet wcder wapenen
an de k 10n1810 troep<1l tn of de r'geerlng
van plan 18 ge<olg te ge.eu aau ""mge van ae
aanhev.hogen \ on lUTlenant kolor el :-'outltey
comm8.Dt..hu t der, r "'tUig irK en laD lUltenan\
kolonel fa,lor Il \ r-owmandant ''an artIlle
ne 'r \\ lb~cra 1 hu tie reliipoct.leV"e rapporten
op Jc tafel ran bet hUl. gel.gd
1'" (ord n .. nt" oorddt lat de r<'geeflng vao

plan Wlli zulh te doen Uet ""boma WM nog
niel vpl{e,teld docb U t zou gedaan worden .n
het hu • lOU fn het geld gevr.lagd wordcn ZUn
aandacbt werd "el ""Id I I den toesta"d .an
K,mI eric) lat g~IlL'"l onverdcdtgJ wa. Hn bad

trukt s gcn( \"l:n om OndCl7,~k te doen en
Ict u J r zoek \I erJ 11JUS goorulll

lJ~ 1,,\ EI TI \A l'tE){

De heer Sunltcnber!( Ho<;g "Uln.,.,r d. ,Iaat
><:1 In deu LaAge""r, 'our verkoop CD oo.:npa
LJ gcreoJ lullen Z Jll cu ÓUd{!T welke lJ.ndwtt
ttu de rt:"eertng ¥ln plan III lt a I I tt pu "hek
aal t.c l Ic\hm

i'ilr PIeter Fallre ze,. t d, I I'a( .. n nu orge
meten worden en le J I at n lUJJUI ult.gc6eft:u
worden ond, r , tl I I an 1 ~ J d w z I' r

( 'I t \I ar IJ kon nog Ulet leg
.ll<.:{ Jc 0, m"tlnt) g()rc~d z.ou

\
\

/ Het oonvenLlC lieb

l\ KHrl:O;-KI:'\ "Il IA\(~10'V:'itll 1\\1::

De heer Pretorlus vroeg met betrekkln;,( t
de Ko khu, Kalo "Ill am.lown SIX orwagll n
1 Of Hl~cns ~)Qtract het "ark op deze I r
nog ,oott'l'e~et wordt en IOdwn Dlet \\at de
reden 18 ~ wat," de totale gouvernomonts u,t
gar. per mul \ oor ge lane werk ¥olge08 C Ii

tract I lDdlen de cootrac'ant In gebreke bl ft
het contract beboorlIJk nIt te 'oeren IS bet go 1

vernemcnt van meeTlIIlg om bet contract te ver
matIgen en het \>Ou.. en dur IlJn zelf te onder
nemen
"If J alOe. ~,.ewn~1 t alllwoordJe dal Icl

werk nog vo< rtj(czet ...érd \ olger , ""hatlIng
wa. er re",I." (r i I' ) J ,,~r k !( ,la 11 \ I le
aandacht "'erd thlTlS echter KC"" Jll aan Itet }"u
wen 'Iln een "ru" OHr de' 1",,!tnVler Deze
brug zou een duhbele wezen, onder voor ...-agen

\ t RI 'D

be~r J lwr li C lrvcg of h~t \\aar 1"dat
r Iers trI hel t zullen 'H,rden verbanden
l keue I lf cte verb\n~de roob""n te heLak"
orIlcU UI it;:r Oe nu:u~e t,ol conventie die
n,"t .I ur dil LUIh goet!gekeurd IJ! ttrwlll
eeTl "aa burg w rdt gege~en dat lO geval

le om(;1 U~ .. ct "arolt de 'erruwlenngeo
la.n1l vo rE en kr 1;1 betaald zull"n worden
Sr (,Ord)lI zeI d~ de acte 'a.n III! 4 de lmpol

t"erdel'll 'el pItchtte om de boogere bclastmgen
te betalen van dat er lO bet bUll! I. kenUIs gege
ven Van de vérboo~tng D,t werd Ij'edaan om te
\ erbltldCt'en dat er gespeculeerd zou word"n op
de aa0Dl,me van de ,erbooglng Met de nrla
glUien .....Is dIt Ulet het geTal De .. et rIlOeIIl DIt
gevoerd worden

'EE VO<,R IlEClll ASALA~D

De h<>tr V. ell vroeg of de rcg(J<mng bereid '"
l!l o.er .. egmg te nemen de kwestie om den
'poo""""gpnJ" voor Itet \ ervoer nn' ~ voor
aan~el doel.wden beIIt mej \ >or ,n"',.,r UI

Ikc lll:Jnaland I'iller kma)"" tell ~,tllu be",rcl
te helpen huul'" pb"t , dre de rnnoerpe ..t
schoon gemaa.kt beeft .... der met vee te yoUen
sir Jamflll Ol'fe'lmiht UI dat de regeertDg

I

~1~f(M,R rz H

Ve ~JI.er\>Ond cOUVeutl~ "eN
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