
_'

tY &: Co.
Handelaars,
r:AD_
i," ••

HIJNLlJK.
INOVERTROFFEN,
aangekomen Kharn; 811
.\l~nnen en Jongens.
"Inter Pakken, Wollen
voor Mana en J0JI8eDI.

Wztt··
iZ""~~o., .
lin, Kaapstad.
Is plaats, ..welke gelegen
[raat. WIJ zenden geene

gen Kostprijs.'
INE KANS.
appij in likwadatiá

"te Id, en wij hebben be-
.cn, n.l. ;
geschikt voor gladde eD

voor doomdread; 5/- per

er stuk.
pilaren, hangboomeD,.

Kaapstad:

l'l' & Co,
MAGAZIJN"

}STRATEN.

rt en alle soorten Aarde-

, \"norkamer , Tafelmessen
: ,t: Il'dl'n.
: \ ~r Trouw·,of Verjaar.

: :1 een laaing van hun

IIIITE OIL."
~E" EN KANNEN
:,!.\P.KT.

ZUID· AFRIKA.
, 1 (~(,;or de enorme
Il, lJ1ok'~n dj Fa-

i ,il lJcreed om

j

ERSCHEPEN.

ï JGB,".AR BIJ :-

.i :IEW en Co.
.: r G\lIT en Co.

'~~lrr~ONen 00.
Pakh uizen,

diger :-

.MES,
Pietermaritzbura.

VEEL &D.-No

r. Zijn groote voolT88d Negotie- I
waren, bestaande uit, Heeren en
Dames Dresstoffen, Klaargemaakte
Heeren en Dames Kleederen, Linnen ,i
Flanellen, Hemden, Kouaenwaren, 'pftft..i
Sokjes, Boordjes, Stevela ~ ,\ .._ .. 6 Juni, 1898.
Schoenen, HoedenJint en Kant, +----- ---- _
enz. enz., enz. < ;1 i

Il. Smeerwaren : Koffie, Suiker, Groote Publl·eke Vk· Op DINSDAG, 14 '
~:~~,\;:,ep, Olie, Cigaren, Tabalt, r,J ., er ooping , IALd~~~~!hyee!l!'""u.uI!·,rT'P"'~
Ill. IJzerwaren: Ploegen (ook TEN HUlZ~ van den heer J. UN ZWIKTEN SAn de Paarl, recht tegenov~ rTATJE. Zij zijn I

TigerP10Agen) Eggen, Bdoa. Gráven , den Wmkel van den hee~ D. J. Schneider. ! klasae. de aandacht ".,........ti
Pikken, en een groot boeveelbeid ij. De heel"~: VAN ZWIETE~ dl~ wegens zijn tijdelijk vertrek naar Pre, lullen zeker present'
andere Ijzerwaren. ' ~ van al zvne onlangs mt Euro~a gebrachte Huismeubels begeerig Gp· '.
1\', Een Eersteklas F. C. Ka-p- 18 van tie har,l te zetten, zal ze publiek doen verkoopen - f . .

kar, zoo goed als nieuw (door OpW d d 15d 'd J. S.Harais &
Cooper, Kaapstad), 1 American ' oans ag, en .en azar, --_. ------~---
~~gI'Y'i ~pr~Ki~~arenT ' Wuronder een fraaie Piano van een bekende Duitsehe fabriek een

aar, nB'~ 0., T ke8pe~_~oomeD1' Kamerfortuin in Stoelen, Tafels, Kleerkasten, ens. enz Allea.oo'.........1
enz. -r IJ en re, DDn.len als ni Ook al kocht rd '. ,. ~~, Elt;a Xieuw Safe. ' ~euZ1fil' zf erver .. woyrd

eneeoBlgezeldzameYoge1e, waaronder
E' d l"k T bank W· eemge veren asanten I1Jn. eer, oeken, enz BeIu....f1re

10 e IJ : oon en en In. • 6'V·
\ kdl Hakken, Schalen en Gewiohten, J. VAN ZWIETEN'. VAN ZEER AVC'~D,jU.1!i

. ~~t~o~~e:a:a:~e~~~n~n verkoop A. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers. VA8rt. eli LOSBE
Yertooplngte beglnu em ft III J.ID. Paarl, 8 Juni, 1898. , ___:_:.

A. 8. Ds
, D. J. SCHNBIDER.

'IilliBfS & CO., Afslagers.

.PALMIET RIVIER,
Afdeeling CALEDON,

OP

Vrijdag,den 17den Juni, t898.
Zweedsche, Fra.nacbe en. Ameril.aansche Stoves, Bedsteden en Matrassen,

Karnen, Room Afscheiders en Melkerij Gereedschappen.DE Ondergeteekenden behoor-
lijk gelast Qoor Meju1!. de

Weduwe p, A. SWANEPOEL, die
harp plaats verhuurd heelt ten einde
lt' Kaapstad te gaan wonen, zullen
publiek verkoopen,

1, Levende Have.
ij terst-klaa )luil Eze18
~ do Merries

du Donkey Hengst, S
jaar oud

:3 Jo Trek Ossen
13 do Varkens, in goede

conditie
2, Boerderijgereedschap.

EENE INSPECTIE WORDT GEVRAAGD.

8 ••• 8055&;00.
STRAND STRAAT,

X.A.APST.A.D_
3 f'!',tclttige Ganzen
1'~{)pen Buggy Kar
1 do Scotsche Kar
I 1;'1 Open Kar
1 l'~lar eersteklas nieuwe Achter

Tuigen
~ i,~t Ploeg Tuigen
1\Klltl~]gtOllW, met Zwingels
. kompleet

1 ..z weedsche Ploeg, met Stel
1 ]'t. gebreide Beeste en andere

Yellen
,~ :-:~~lk h,"I'l G reinhout.

3. tluisraad.

Aanlokkcl·ijkheden vgE~11Winter.
ONS PRACHTIGE VERTOONING VAN

Dames Capes, Jackets, Mantels, Tea- GOWDS.
Kinderkleederen, Dames Costnnms, Tabberts
en Suijdersgemaakte Costuums behooren door
allen gezien te worden.IL,t ~f'WOlle _~sortiment' Huis-

raad, l)t,~ta.ande uit l'afeIs, Stoelen,
J..>rkbnceo, Kasten, en een groot
: " (;::b en Aardewerk. Een groot
a" 'ft Imr-nt Keukengereedschap,
?l'Ltand,' uit Potten, Pannen, Kom-
DUI.' T~fels, enz., enz., en een
r!lrn'~ll' goederen te veel om te
~·:idl·~:.
Eenieder kome en o'fertulge zichzelye •

KOMT EN KOOPT.
\\'EO. P. A, SWANEPOEL.

Dempers, Moorea lriCe, lfslagin.
Clledon, 3 Juni, 1898.



VEH~EGELDE Tenders, duide-
lijk gemerkt "Tonders voor

~rsonen ge~ die ge- Ham Rivier Brug," zullen door den
IlIn de Afdeelingswegen bin- Controleur en Aditeur Generaal

Stellenbosch I Kaapstad worden outvengen tot 0l

~~~5~:-;;~~s~taa:;;t+d:,en~idda.£.v~n ,~~~a~J .
, voor het oprichteu van een

,z.ijn-Dtl Eerste Ri vier IJzuren eu Houten Brug over de
Klapmuts Wi:'jl, de Koe- Hsrtz Rivier te Klipdrift in de af- BOOMPJES ! BOOJ4PJES!

Weg, de Saxenburg \Yeg, u.e Ideeling Bark ly West, waarvoor bet
..m'lJ[el'~hoek W~'g, d:l M()(~tlergat nieeste materiaal door de Regeering

of de weg .vsn af de Victoria- zal worden voorzien.
in ~te!lenbesoh naar de hoofd- Teekeningen, Specifikatiën en
nabIJ, Somerset West, de Bot- Conu-akte-couditiëc kunnen op aan-

\\ eg, de' Banhoek Weg, of zoek ten kantore van den Distrikta
nieuwe He1>hoogte Weg, volgens Inspecteur van Publieke Werken,

geproklameerde lengten. Kimberley, of hij het Departement
Kont.rakt zal over het tijd- vour Publieke Werven, Kaapstad,

3 Jaren moeten strekken, !{edllrende de .!{ewoue Kantoor-uren
vlDl~..nd .. !,~n af 2 Juli a,s. worden gezien. Self U 'I'Bh' R LLJH I'EN

Tenderaar ,:lI iu 'l\mdl.!l~rs moet. n d-u kort. ..ten
moeten treden met den tij li vermelden waarin ~ij "odbr- --

bijzonderheden waar",an ver. nemen het voor u..teudt'rd werk te TE worden 'ferkochll6 Damplaate op
11''''[l't!'Ilen k rd L .,- 2-1 Juni 1898, uW 10 Uilt '. wOllltD.l,

unnen wo en ten ..antore voltooien, en elke Tender moet op indien Di .. t geloet :-ll.) Merino Sc:hapen,
den Secretaris, eD: hij zal ook den gewonen Vorm worden voorga- 1 Hamel, lOoi, rechterOOr lIwaluWltallrl,

mOt)ten voorZien, goodge. drag,m, onderU>ekend door twt>e be. 2 halfrnaaDtjes; lOoi, rechteroor .-..luw·
" door den R,aad, voor de be- vredig ..nde borgen !.lied" behoorlijke staart, linkeroor hajfmaantje acllter; lOoi,

'L. __ li \. lb d K L rech",roor ~:1;> hDkI!roor 8~j" 'faU
GUUr JA-evo roengmg er ontra..ts vervulliug vau het .Kontrakt zullen acht.er; 1 OUI. recht ...rool' !Sto'IDP; lOoi.
termen. waarborgen. Ilinkeroor zWllln..staart, aneedje no echter

De laagste of etJni~e Tender De laagste of eenige Tender niet "' Ooien, rechte~r ;twaluwataan, liDk"':
wordt niet nooJzakdlJke u~ng~ nood;5akelijk te wordeu aangenomen. ooren halfLDlWltj0!8 'f1Ul aeht.er.
11OImln. JOS NEWEY ~. v. D. WilT,

Tenders moeten ingezonden ziJ'u Hoofd.I' S~nf'Cte ' 8chutm_t.er,.. d ~ . n • - - ur van
en oocrdarlS op uen 21stt"n Publieke Werken.
a.s. . {h·pt. V0N Pilblieke Werken,
op last van den Ratill, Kaapt'tad, 20 :Mei, lS\;I8,

PA('L D. CLeVER, ----~------~-
~,(.·retari~.

rlE HEER F. T. ABBOTT, Tand-
._) hetllkllndlg ChIrurgijn, heeft
Z.IJU consultt't!rk.amers van de Guar-
diau ~bouwen verplaatst naar zijn
tegenwoordige Kamers in

Ju(a's Gebollwe~, sa, AdderleJ Stru~
DIREKT TEGENOVER,

Pmn,ooz8 TA.'iDHBJllLlITNDR.- Cel.
___ ,lnloid, Gouden Plaat en Stopsels

BENOODIGD specialiteiten.
• Fooien zeer billijk.

Speciale aandacht aan moeilijkeEEN OnJenfljzeres op de plaats gevallen en mispll88ingen. R,0Y AL
Ongeluksfontein. dist. Beaufort CO;SSlJLTATlK VRIJ.

West, bekwaam om onderwijs te BAK
geve,n in E~lsch\ Holl~ndsch en Aan d J7' __ ~ -

lbwek. :salBrlS .£53 p.a. Werk- e ...__U~.. POE DER,
aaamheden 00 beginnen na de J uh ' G '
-.acantie. Applil:3ties met getUIg' I ordon s Baai Holel.1 a.BIIOLUUT .zUIYa'R.
,achriften te worden gezonden aIln l.a-Ondergeteekende. . H G, HE~D.tU.KSZ· I De eenige ~er Jie niet door

L. P. VA...~ASS, I ,El~ej:n.ar. B;t~ ......... WardL

On 1
..~. i, PJUCllTIGa POBITIlI. - nil ..,n. l:nabt

ge UAmuntem. . UCJD..I,.DD Ul'T..uBL. 1 U* ma bur pbruikt.
P.K. Vlln der Bijls kraal, I TSU:DIBILLl.JK.. De .... Bo,.t W-paecJ. .....

uia Pri.,s Albert Bd I VOLLa LICDTDI TOOBUOJlTD., . ,.,au", fa-
189& l ur 1cQal1fU1ng .Powtllr 0..,

- DWloa&.UA.
I .

t soort dat 'alles VerfstQt is.

MONO DYES.
Duurzaam! Economisch!

Dyes overtreffen alle andere in Kracht, Reinheid ell

Goone anderen zijn even goed. Wacht u tegen ver-
rstOJItm. omdat zij van goedkoope en inferieure materialtln

slechte, flauw"" vlekkige kleuren geven. Om vun
V'ftI':zek.el'\1 te zijn gebruik 81echU!

GND DYES
verwen van Tabbert8, Kousen, VcQer8n, Linten, GarebB, ens

'T IS GEMAKKELIJK OM MET
I

te verwen.

\YI; "'urb'l:'g't'n d:l~ ~ijmeer !!(\l'tlt'r"I1,!,:\'<: nil !,Flk, ;~II11pn \.;1"I'1"'l'n,

eeniz .mder kl,'ursel\onlt '!,!II\:t 1\;1, , •., un-er 1II',~i","~,' en (ltJ'I'·, .."n'"
:.' ~Vt:U. Vr~gt UlO de II\'II'I"nJ IJy,:::!, eu 11l"..·lut. !C"lIol
Overal in tiJ. wakj.:s verkocht.

iE KAAPSTAD DIJ
!i-:--d:;.c, p, J Petereen & Co, en H0:;nos

Hathp.w & Co

,Stellenbosch Dtpartement loor Publl~e Werk~.
--- "Ham Rivier Br~, Klipdrift~

Barkly 'Ye~t. 1
"

TRIfDERS.
TENDERS-

DE ZmD AFRllAAHS~HE
MOTOROAR laatschappij.

TENDEh.:-l worden gevraagd
voor li", huur van een Cottage Toertjes naar ~omen6t West Strand

.QlecIr6D 1a!l~S deu ::!poorweg nabij
baCli zij,lt: vëm \l~h Hoek nOVE~GE~OEMD Maatschappij
bevatttmJ ... Jne Kamer::! t'D ) zal voor het vervoer van passa-

Keuken", allen onder één dak. ~i"N ha.re schoone en geriefelijke
De Cottage mO<:'twet alg W oou- Can, el:'-t'll Zondag tot verdere ken-

huia worden gt'bruikt. nisg-!viu;; laten looptln, denzelfden
Verdertl bijzonderheden kunnen i avonJ tt"rugkumende,

worden verkregen ten kant')re van' V tlrtrekt van KaJl.pstad van al
den Hoofd lngtlnieur. de Thee.ter G~oouwen, Darlingstraat

'tenders zullen worden ontvangen 8.JO v.m.
ten kantore van den Controleur en Vertrekt van Somerset Strand, om
Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot -l uur n.m.
op ~en middag van Woensdag; 1,) Zoo de Passagiers het w~nscheu,
Jw:u. 1898. ~ t,uur voor OntbIJt te Durban Weg

De hoogste of eenig ander Ten- ::StatIon worden toegelaten.
der niet noodzakelijke te WONen Plaatsen worden ingeschreven tot.
aangenomen. Zaterdag namiddag om 4 uur aan

J~O. BROWN,. : d~ kantoren der Maatschappij,
Hoofd lngerueur. 'Theater G,ebouwen (eerst~ verdie-

pmg) Darlingstraat ingang:
Retour Prijs 16s.,

Dinner t.e Somerset Strand
lDbegrepen.

Kaapstad,
26 )1ei, 1.:'98.

-------------- met

I est . End Publieke SChool!
. (De Gewezene LCTHERSCIlE).
8I1itB1tgrac!Tt - straal, KJafJslad,

De Zuid Mnkwrscbe IOLOi CJ.r !:at.schappU

KOENIG &. CO.,
Agenten en Bestuurders,SlJ HOOFDOMDERIIJZKR

BENOODIGD voor bovengenoemde T1~DIIEELK.T~NDIG.
School. Salaru £21)1) per jaar lJ

met Huid Too~.
Werkzaamheden te aallnarden' WIISSXmtG YlK YKlUIUIZDlG.

na de September V:lluwtie.
Applikaties, ver~zel!.l van bt!-

wijzen van bevoogJheid, mooten Jen
Ondergetookende niet later dan 20
Juni. 1898 bereihn.

Q. F. FArR.E-J L'RITZ,
Hon. ~retariB.

Koloni,.Je W ......kámar.
So. -l. KóI"k.pleio. Kaapt!tllu.

liS ~"i, lS9~.

POUND SALE.

')'0 I-... t!nld (}Qt of the Pound, at Cold
brook. on the 25th Jane 1891S, if noi

previously I"('I~: -
I Brown Rtallion. lef't hindfoot white,

small wbit~ Illark I,dt aide of back,
about ;1 vears .. i-L

1 Brown Mare, wlnre ~tar, both hind fl!8t
white. ar..lUt 1 vear old

1 Lamb, lefl.6Il; swallowtail, two half·
moons, one front, one behind.'

1 Lamb, right-ear slip, lefHaC half· moon
behind.

W, F. VORSTER,
POQDI;lIlMter.

Coldbrook, May 2~th, 1898.

PARLEMENT.
Heeren Parlements-loden worden

beloofd uitgenoodigd tot een bezoek
aan de

Hollandsche Boekhandel

ACQUE8 DU88£AU cl CO,.
__~_~~!~1!!~_!~-:._~- _

Keiappel, 2/6 per 100; Bl&~w~
in ~Bakjes, 4,'· per 100, BaKjes
terug.

Te koop bij

J. J. v. d. MENNE, B. loon,
RilIgstraat, lellil&toa.

OP\.a:SLOTEN in het Schut te
Grikw"",,t>l,1 ,'u rtt wordeu 'ff!Tkocht

0V 8 Jali d.S,"ru III uur 'f-Ui., iDdieJl n~
"",I()Ijt :-1 f(X" I airi k.aandl'r 011; kl<t!in,
omtrelJ t J j ........ud ... II"Q lanS" kol 'foor
den kop. 1.0",1., .. ;)1""",>1 of oormerk.

il., S,~HUTM.EE8TER,
Grikwa.~w..1. 1 Juui. IS~IÓ.

-=----------

Bet beate pnpmut .. Mt lIMr ti
lMIIOada, til lMRtIIIIa _ ti .....

truie w
Ayer's ....
Haar- Versterker
Het boudt de schedel. vrij van roos,
geneest honderlijke wtsl"" en bcld
het uitvallen vaD bet haar, Wordt
het haar (iraog, dun. Yel'Welir.t of grijs,
zoo hersteld het de oorspronkelijke
kleur en fijn h~ld, eD bevordert eeDen
'lIouwen en k~chtigeD groei, W2aI'
ook gebmikl. \'erplaatst Ayer's H;o;u:·
Ve1"5terker alie andere pommades, en
wrn-dt terstond de voorkeur &qeVen
jaar dames wowel :ua door Il-.

Ayer's ...
Haar-Versterker
DR. J. C. AVER 4: CO••

LDWeU. ...... U.s.A.

.... .... 111..... ,.. _

...... TI III ......

DB LlA.PKOLONlE EN RHODESIA.
XD .... cIa~deGecharterdemaa~
at hiertoe iD elk jaR 'f'itI haar -:
PJd lMeft ~ leeuell, •• ie=.:.:- ~ hoe om het p~

pa er toe te krijg.ll, ~
DOtr .... kt PnD. Dil opl '
due .n-. YODd IMD daarin, o~ lID
... DlAW ~Il \'oor de aandacla le ~
pil _.aG!IaI1l IIIIOpUJk nn " 'fer\edc.
ea 'i t.epnwoordige te reppen. Het __
IfoOtpurdje ..... : de rijke goudmijlItIl

RIaod_, "Dell die JolwmeeblllJ in':
!lCbadllW lO1Ida .celle. Toen lnrac dl
iel.,...qD 'ftD Kaa~tId lIa&r ~

))una werd eeu pojpDg eemaah de
mfJ:DeU ftD Jo~ le ~tIen· de
PIUa ftIl die ~aD lMeIia, ,"er ~
~ ~til WIê .. worden. Daarop'
'fO)ede 1POOnr~ DIU &la....,.o til de
~.~ de JODIII8 jaarvvpderllc
..... m_.~p, ..... hel mell." ~
obeli ... lUIk de 't'Vleqilll ftIl dta
IIPOO"'. ftD Bulawayo &UI' Tmpaylb.
1D~ » ma ~ft __

_Id, . -- -- om.._ door ~ulp ftD u.ndeelo~
~ uit bee Tertroa.end pllbliel
.,. .EIIPIaUd te halen. De laaatA! or
...... 8IMI' 100 neutjes 'D millitea,
bebalft eie lOm \'oor den .poorweg. !bat
om he& pld 't'OOI' de 'feri.elJei.ng 'fill dtt.
IPOO..... te ~ had meu fen Wer
PJaD, de imperiale ~ moe.t lit Illll
.... £211X1jXH ..--rborgeu of OD~

ftID. liet &rIJ1IlDect dal gebrulkt ~
,..., dat de imperiale r.pering het pit
aoecfkooper &ou leenen, dan de ~
&erde mMt ..... ppli. De imperiale",*
riq, op arIvi .. nu den heer C1UJlBiI.

LAllf, .... 1' elit venoel!: tOt!pRUn. De
uer C1UIlBUL.Ulf gaf in 't huit II«

o gem_reu aU een hiatoriIch 'fOOrbeeU
o ier nrded~ no de OD.dereeh.rij .
• "'the Oauiiall·Plcilic Rai)way", di::
: woeRe laDdaireek henc:hapen b.eeft intel
• no de grooc.te pMllprod uC8el'ellll.e lJlI.
:' deu der wereld. Dit klinkt heel moo~

maar mea IChJJn&.. Il kl.ine ~
bOlOaUrbeid uU 't OOI 'ferIoreu ~ heb-
ben, -melQk, dat die Jtnek TU Cuadao
wJUdo >r II.... lPOOl"W8i loopt, pmi4-

10 Jat l8II. cleld 50 lftdeD teu DOOrden nn de liDit
" L ... I. a." J.1rt., i~il Tmpn....it... .lechu ll) -A_l 17 0 0 0 0 l~ e·...o 19 0 0 0 0 teil .aidea ftD eie unie ligt. Het iJ dil
o JO 0 0 0 0 ODDOO ill OlD UIl te tooneD, dat het iii-
o 16 0 1 0 0 ... 1'LIl cl.., tw .. 1t.nIken, ....-uardoor.L.
oeo OOG ..o lf 0 0 0 0 IpOOr .... 1l lUllen loopeD, g.heeI en al
o 7 0 0 0 0 na elkIW- ..enchillen. De hMr .sLU),
o 9 0 0 16 0 JeDCl4lbc iD N yualand., 'ID. wie 'Ijg~I:~g: MIl ",PrU onr)let klimaaUn die m
o 1 9 0 0 0 bn baddeD, Terklaarde ebt hts Dog lit-
O leO 0 0 w~ IIIIMR WOrdeD dat blaAb ki1lllem

PORT m-LUIBTJL I daar ~ aa.llen IJ'OO' WOrdeD. Ea
• J11n. _ (lW &eIIpMI).. - DI wol.-b II men weet CIa& eie bMr BL.UI bij droeYi&l

'ftl1lliUll' ......... _ •• .-.. dei-Ja OD IAirriAdi". op ClU nIlnt '-- ,'_'-,
p..tjaa. IlI!..-Dad _ ~ ..nplot - r-...... r-- .....
~..ach&. DI iD. It baIeIl Kaar wat - iD ,England met de onder-
ZIlIII'a-c MWOI, .. Id tot Itd,..UI.~· n'lliAÏui.w"t rAkt VUlt ui~t ..!irej(t Al; lilt
De .... .-, _.- op de "..,_ markt. ·Z_... 0.. .. _ •.
... fIIMt7I, ..-...wa eD.''lrijfjei "..wen '-CI". _..-...e pllbll"k &"hl ojl'lc ~ ond~fllemlll
...... 1eWa& ___. priJ- nDOdl'- ". il ...·~<:6QUicJ.L, uf .. IJl Je ilIll'~ruJe ,..

riq g~..l \'001' de u..cU.arterd" m.u&achap-
l'ij ..il !eeDen 'foor een .poorwe( ill dit
meken, dan raakt he' onan &Ilk liet.
Hei il echter ietll ,.heel ande"" india
cie belaiibl.betalen ftD due Kohr.ie, dit
met de omatandjgheden bekend lijo, I'"
Yraaid wordeD hllnDe peIloiBgen opdOl
oD<hrDemiDi te Tenpillen. En dil il
preeiea wai mea dDen wil, l'oltetll dl
W__ Mail. ID dit Eug.lscll l1ieofto
blad, ,epub&eerd in card.i.d, wordt dl
vedenJiDI no den ~noemdeu spoo""
eD het ~1 der imperiale regeering
daarin beBprokeD. Dit rueu wsblad All
in ..,n inleidiJap-ar".ik.el, 12 Mei 1~,
dat d.e heer RHODES een pe!'!lOOnl'P aD'

derhOlld met lord SALlSBl'BY over dl
zaak hee" geJad, en dat lord S.U.lUCBT
\'UI g"Delen -. dat de lijn eerder 3 do
2 millioen &ou koeten, Dan gut het
artikel 'foort :-" Doch ti", heer RHODES
WD in""" hem de venek~ring ~ gel'fn,
dU aalka &iet het ,eval :r.oa Jij Il. d&ar dl
lij n JIODder vl!81 moeit. eD I'W:J.U wert
Illl kunnen PleJ:i worJen, Do~l'ndlen,
kon de b.,.,r RHODES aan lord :i.U.I'-
BURY mededeelen. dat de K....plr.ololU!
ODderD01Il8n had. om .lt .I~p"r:; v:-'; op
haar spoorlijn te vervOt!n'u, hetwelk !li-

tuurlIjk eeu groot bedrag ill ti" yon.'1' re-
kening der maatschappij Wllli, Dd KlIP"
Irolollie hl!8ft ook, tusscllen twee h.uk~
HIl heer RB.ODSS gevraagd ~n a.wtJl
lIChuldbrieveD in de mUUlCh.appij voot
haar te reóIel'Teeren."
lt eLi W'.uu-? il-· ft des SpuUll!

reperllli dit bl.'1Q4,[..l . ,1 ge...-rugJ ' Illdien
.aG; wanne"r 1.1111"" ,L 0uderhandelillifl
ptlbliek gelWlakt wonJen ' Of ,.'acbt men
op lult Lli~we "progrelllHeve" prorlemeD~
P&olllll nad" de l'tldi3tnbut;'~I'; ..·~t.
,ewordeu-b.et pvlemeol dat lOO OlD,
ciSo, Rilodeeia met al lijn ochuld iiOiJI il.
Kaapkolonie moet alU1tlXeer.n, li. een
tijdiie Ir"'ku!.itie ~

En iDlien Jit bericht niet ",..af i..do
~hec een held~r licht Gp de middeld
die door de Gecharterde kliek gebruik!
worden om het Britaehe publiek :t IIll!"
leiden. De leen va.n de We,./rrn Jial~
die me, Zuid·Afrika onbeli:t-uJ LUO, IlL'

reelteni:qe· II. •Speoiflkatiin en
Contrakta-oonditiën kmmeD
en Trier iDfOnDatie ~
worden ta bnt.ore Tall ~O;:;:

. geteftkande.
Rondgaande OnderwU.,Ar 'I. enden,d~.i.·~~.~ wren-Be oodtgd v-' den voor ar.a:' Jl nlleD

n . door den 00Dtr01eor en Auditeur-
TW. Generaal. xa.~ mt op den

Manchester, wk.. Ladybrand. middag Tall jlfoeDlMlag. n JUDi,

lpPLICA TIES . voOr 'bovenge- worden Oll~gen.
noemde betrek~g, verge- .. T8Ilderaan: D)8ten ~.eebeTre-

wld van de bij de Wet vereischte dige~~ Borgen. TOOI'SIeIl, ter be-
getuigschriften van bekwaamheid,8Il hoorlijjb ver~ van het Kon-
goed gedrag, van de ~te Sohool- trakt, ell ~ Borgen moelen
commissie en Predikant- waar Appli- de Tenden o~
cant werkzaam was, en van De ~e of eeni8e Tender met
lidmaatschap eener Protestant.che uoodwendig ~ worden aangenomen.
Kerk, zullen door den Onderge- El. S. GRUVES.
~kende ingewacht worden tot .Architect.
SO Juii.l-t8~.·

Werkzaamheden: te
25 Juli, e.k.

Salaris £120 per jaar en
schoolgelden. .

Alleen ongehu wde perlOnen zullen
in aanmerking genomen worden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich vooruen van een onder-
wij aars 2de klas spoonreg certift-
caat om tegen h~fprija te reizen.

J. B. HELLMUTH.
Sec. soh. Com.
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No. 446, 1896. -,
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P1&tberplrift..
Wijk Ladybrand,

28 Mei, 1898. .

DeparieIIleDt 'fOOI'Ladboo.,
Kaap de Goede Boop'l""'"Kaapáad, 18 Kei, ,,_

IN termen van Sectie 4, Akte
No. 28. Tall 1888. wordt hier-

door ter algemeene naricht bericht
dat de Bege8riDg van voonaemeDl
is de hieron~md& area in de·
afdee1ing van Clanwilliam, sooala
door plan en ~ring aangeduid,
bewaard in .de xantoren 1'&Il dan
CivielenC~ .. Olanwilliam,
en UIl den ~ te
KaapstAd, en, sooat. bepuld
door de grenzen Tall omliggende
private eigendommen, ala ..~
t.kend :so.ch te verklaren.

OJlrABJ.ES OU81lEY,
'0nda'.8earetaria 'fOOr LDIlboaw.

SJ'M"DT.J;'f.
___. 'i

(,._ ..... J__ ~.O")

...._ -
liIIIIII
lQeH Fn'
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V... _.
lEaf _.
tn.._
.Aaa ..... I.
~ ..

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd
te Knelpoort Wijk Bmn

Rietrivier, Distrikt laureamith.

APPLICATIES voor b0venge-
noemde betrekking. vergezeld

van dot bij de Wet vereischte getuig-
scbriften van bekwaamheid, ell

goed ~rag, van de laatste School-
commissi~ en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was. en van lid-
ma3tschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den Ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 15
Juli, e.k.

Werkmamheden te beginnen op
1Augustus, 189':l.

Salaris £120 ~r jaar en de
schoolgelden. .

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen ver~ wqrden.

N.B,-De geslaagdd applicant
moet zich voorsien nn een onder-
wijzers 2de ldu 8poonr~ certificaat
om tegen balfprijs t-e. retzen.

Ds.. P. DU TOIT.
Vcon. Sch. Com.

AFDEELING VAN .0LA.NWIUIAlL

De plaata Bothas Berg, groot
1.016 morgen. ell 293 roeden, gele-
gen in de afdeeling van C~1ri1.liam.
No. 2, en begrensd als Toll{t :.-

Noord-Weaten door Rheebob
Vlei Extenaie. '

Noord-Oosten en oosten door
Pakhuia.

Zuid- W eeten door Groellberg.
Weaten door Bheeboksberg.

i Een verstandig dieet.
-'

(DOO. ED GDUSBEEIL)

_:?!....~"~ ~ ~n: "IIIJIl_'::!_-.: 00:-1, "DI beti GlIder eie maat," "Dr ... •
__ .._trialtt." lIOaUDP a- de ~,
ttD* k~' WOrdeD
80aUDiPD • CIIlrilig ol ..:. iJl ..... ,:
h-. *- _pi,., die..,..Jiik"'-.
......... CIa$ he~ cd m.t1lllpeD~

APPLICATIES 'met getmg. ED, &ua ~ ._, dat
eCImften van bekW'aamheiA ~ ~~ de ~ut -., -li li."\neil. k1uuae ~ _ ...

~ zedelijk gedrag, ell bewijs van -die -Ii ..-- -=
LicbJsaatechap eener ProtestalltBche --- 0 , Mbb.a.
Kerk. mllen worden iDgewacht door :::. -:::::' :-:. s:=.=-..t!
den Onderget.eeiende, tot 12den 'WOI'di al.- - -- ......c beeft, lala"
Juli 1898, voor de betrekking van :,=,wC::~'WOI'dft'_.aa
Hoofd OndenriJ' zer van de 3de EeD ~ druk ..iu. dr. TibbIa' rio
KlaSaA Publieke Schoo1, te Leeu .. - -...t" ~ ~, ..
spruit, afdeeling Wodehouse. ~ ..=-.:.m. ~ 'r.:;!

Onder1rijs ~ worden gegeven In ~ all - ~ P'fOII 'fill .....

Rond.~nde Onderwijzer be- Engelsch en Hollandsch. na ~-:a':!t====
noodigd le Yeefonteln wijk Salaris £100 per jaar en vrije ~~..::.::::;::::~
Middenyeld, Distrikt Bosbof. ~. . ' .' 1TOll_ - ~ .__; BIl t elDde van dit laar, zal de Bei ..,. dol nrfriIKh8Dlle ....---+na lijjM tMe, lie 'fOIIIIiapmcht -:a.t:::

APPLICATIES voor bo~ Commissie ee~ Boarding Departe- --. .. - OPbeareDde en -...u-t.
noemde betrekk,' enge- ment openen lO verband met de knebt::r'" beideD eipD, en ba ...

zeld van de bij de w~~er::~ ~hool., Daar ~e Onderwijzer aan ='f'IIriOOdea ~,aIIe ......... waar u... -
getuigschriften van bekwaamheid het hoofd V:~ dit Departement zal lW Ïla- ~ - MIl ~ -

en goed gedrag, 'VlUl oe laatste stun, zal hl] een extra toel~gedaar- ~~~ ~ dar-
~hool-oommissie en Predikant waar voor bekom8ll' .A.lreeda liJn er.. jh opc- . pote ~& ..

Appli
"ant werL ......-m (6) Boarders beloofd. deeh ww =JMde, ~ dol.. ..._~ was en lijIt_rh- - die het pbniba

van lidmaatschap eener Pro~t- .Ben gehuwd persoon aal de TOOl'- iD. ... ~ . .. IlÏtpaWac le -

sche Kerk, zullen dOGr den On .....-.. keur hebben. . . ~
teeken~e ingewacht· worden ;;~;; V'!erkzaam~d.te .beginnen in nadr~=':'~~
30 JunI, e.k. . Juli na de Jum v~tie. __ .,.1IiIrioe ~ pa .. 'neb .....

W EDW ...'1:i1'V'1l1'DD nil -it -- ~ Jl..n.ta. - -erbaamheden te beginnen op . .IILIlI.I.~DoD. n.- au.., il ....- 'fOOr dr. TibbI.' Vi.
19 Juli, 1898. Voorzitter School Com., 0IICIDa ... til Ik tipaud lijn benid ...... ~ di. 0... lAal iaoemi (_ briet-

SaI.ari.B £120 per jaar en de I..eeunptuit School. bat il ..womcl') $oe ........ frni --
schoolgelden. Adres : .WbItI~ - dr. ~' 1'"- ... •

Alleen ongehuwde perIOnen ,Jame&to'W'lL ~'Vi_.J bell;':1::
zullen in aanmerlting genomen ~ baIId.Jaan til WiIIkeIiIn ol dr.
W'O~e~. Een Onderwijzer I'.r•.,.;f·~ beperb. 11

~illij~e reiskosten, gestaafd door GEV~GD, te. .Zandkraal, 5
kwi.tan.tles, zulleu vergoed wo~n. IDI)l van George, Toor een De heer losenh lolan,

N.B ·:-De ~ applicant Nieuwe school TaIl omtrent 15 tot TID-Ail'h
~t ZIch voonlel\ .van een onder- 20 kinderen. salaris· £70, met vrij
Wllzers 2~e klu spoorweg certm.- logies. Hollandaoh en certUicaat
caat om: tegeIl· hAlfprija te TaIl goed gedrag Tall den ~raar.
l'elZ8Jl. ve.reilehten.,

N. D. eELDENlIUYS, ABTHlJRROBDTSON.
.Seo. Soh. Com. -

.A.ardappt:l Moeren !
Om dadelijk te planten.

Onderwijzer Benoodigd.

E!denburg,
2 Juni, 1898.

BlIT·. Ift'l!lrTl!:N VAB T..tJIDD
ZOtmBJl PLJlf

GED CBLO&OFO.&JI.

Ka.reepan, p.k. Rietv.lltti,
Boahof O.V.S., 'r Juni, 1898.

---~---~----.....~---------

AAN RAPPORTEURS.
I)EN°ODIG()~ ~n Jo~ Man
..l. als Rapporteqr. Moet in staat

liJn lD &nge.lsch lOO" .. ala in Hol-
~CDCh. rapporteemr'. Doe .aa.aoek
!11.iDp)ach), ~. OadeniDCl ..
mK. Salaria l'ereilCh~. en • ., bil

sua 17. 0ndD0k.

DB ZUID-AFRIKAAN
- 'Wa .. ..,. ,

,OB S LA.D.
ZATBIlDAG, li mYL 1898.1%
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leD, na 't le~n van 't iuerboven aange-
haalde, .tdlig tot dt! o~ertul ...ill': ~rU'n,
dat die ~rw~ uvor ei'n p;;;"'o\IQ!gt-
bouwd SaJ worden, eu Jal 1\1j!)J~ia-
Eldorado moet zijn; waIlt zi.., de K.aa?"
kol.onie is gE'!"e"'d nil't all~en nm de .l~
pere guti» t" vt'rvoeren, w:wr I",,; ('Or
een aant.11 schul.lbri"ven op bart n1kel)lll(

plaatlleD I
Ala de ~ilitribUli ..L,:1 ,'an .·r I,oB])OJ

~t op het w.,tb<)6k swa: ~n ,;},'n t'4
'"progreMiHe" meerderheid u h'l p'.l'"
ment heefr, dan ,ull~u a, itl" ,,,;.,-1'

kooede pl.auneu "'lor rl~ll ,l..t k' n'C'

Laat I!8D ieder ~u best do·,:: "m Ic' Hr'

hinderen, dat d" Gt'ChattHd, k.:ek MlD!
meerderheid in 't parlem&Ol bekom:. dlf
,.willir al liJ u al dj. .,laJlllt' u, teD kOfll
der ~bet&lel'l deaer Kolonlel o,lIlf,..,



WLONIE EN RBOn-it
t deGeehartwd.lIlIatlcha
10 elk jaar nu haar PPG
ruoeten leen.n, •• ;:--
geweeat, hoe om het reId'flllc
bliek er to. te lO1Jtq, be.
te geven. De oplOlliqu:
voud Dlell daariu, 0111 tlk 1.._

,la I voor de aandaolli te b~
IIlIIl mogelijk nu 't -' ....~.

d
· ._~.

oor Ige te reppen. Hei ....
wa-.Ue rijke lOu~
~iJn"n die Jolwm .. ~ 1a'YllJ.
.uden s~ll.'D. Toen kw.. ~
v d~ Kaapetad Daar ctiro.

rd een pojing itDllaki
I J ohan~urg te leuQ la ~
lie v4Il eeia, 'Wierbe.t.an
~cht.i4rwu pwordea. Daarop
'poorwea naar Bula"':ro 411 <il
)p de J0ngM j~
:hap pij 'WU hei Dieuwe be,oo.
lil: de verlell.liDl nil du
an Blllaw~yo 'DUI' TIDpa)'ih.

IJ! men beaig m_ IIIllIIeer
behulp van .. n~lll1-uwn
Uit het vertrou'Wepd publiek

and te halen. De I.ua&e op.
maar wo eventj .. 'n millioen,
~m voor den lpoorweg.
eid voor ~erleqiIlg '!Ill

Itl krIJgen had men eeu
1penale regeerln(
'>0 ) wallrborgen of on,!lm..... ',.;;.
argument dat gebruikt

de Imperiale regeermg het
r kUil leenen, dan de
tolChaPP!L-.De Imperiale
~ iVIes \anden heer V,,,,.I.HKR.
,1, Uit verwek toegestaan.
,IlIlEHLAlN gaf in 't hUll
1 "l. \len llitoriBch
j ';ing van de oncde......'.. rn.;n •.

a liall·Pacltic Railway", die
u~tre.,k henchapen heeft in
'uOé3te graaaproduoeenDde
\\ <lrllid. Dit klinkt heel
u idllJnt een kleine gt!I>iTlIttilClle
leid' Uit 't oog
eilJk, dat die IIU'e4Ik 'fIOII

dezen spoorweg loopt,
graden ten noorden 'fIOII de
IJ1TanganyIka ilechts
'n van de linie hgt. Het 11

o lil' aan te tooDen, dat het
,I,tu twee lit reken, waaardoor
~u zullen loopen, geheel en
" "lf·1!chillen. De heer
; III :S yaasaland, met 'WIeD
lek over hilt klimaaiin die
leo. verklaarde dat hei

_rd
Tom

un het ~~'~~~!=~~:.:rt.I~~wa&ncbijn 111
waarin hij V.I'I'Vne
~\et I!l'kuUde Il IJ lI1jne
e&etl <til Iu "

a.npllcht .~. ft CI1~~A' ,I .. ont>.-
IOhaam4ate "'... Hij ~uJdi,le pr0.-
minente lecleu UIl htlt 1J&1'1.mtnt 1&1.de
heeren Theron eli Van der Wal~ ftl1 met
anclenD raadpplee,d ~ 116bb\t\l, lnaltp
vvpt wieD8 be.... len hij ulf ui, Y')t!rde
De waard. 1'IUl IUne argumenten kllu Ill";
hieraan toet.len: IiU seide .Iat Olla Land
vl'Ot!8W cloor deu heer RhoJtI" "eldelijk
ondersteund werd. Dit il glllled on·Il!at..
maar geateld dat. het SOG tI, ir. bet feit datom Land niet getaald heeft om de on.
reohtnardise daden UIl den heer Rhodee
te veroordetlen, en getrouw blijf' lUlD de
belangen 'flU het Afribanderdom die
door den heer Rhod.., .,001' &tine eïi,ene
doeleinden, onder den .oet worden vertre-
den, niet een del te eteriter pt1llgenia
tegen de ex "il'OOtheid en in 0111 voor-
dlHlI? Waar .aat mijnheer Louw van.
daag? W 11&1' staat hiJ in het OOi van .Ueu
wier achting ieta wurd ilP

De toe8praai:-de manmoedige en rond-
bol'lltige WtIIIpraak-van den heer D. C. de
Waal, kwam all een krachtlre tegellitel.
liDg na het jammerlijk echouW8pel 'fin
den heer Tom Louw. De vele vrienden
van den heer De Waal sullen sich ver.
blijden, dat hiJ SOG krachtig voor zijn volk
In de bn .. e la getreden. De toftpl".tak
VBOden heer De Waal wer,l herhaaldelijk
to.-gejalcht en heeft een zeer gttrll~tlgen
nlh'uk: op het huis gemaakt.
Het antwoord van den heer Abraham-

SOD op de VJ'IUIi' van dell heer Vau der
Walt aangaande sijn Boudekand.daat-
IObap, WIUl100 flauw en van onpas, dkt de
Speaker hem tot de orde moest roepen.

De heer P. J. du TOit sprak sterk tegen
de bill en maakt.> o.a, dil positie van het
Bondsoongres duideljjk. Het congres heeft
wel om een b, ood gevraagd, maar sir
Goruon geeft het een .teen !

Dr. Berry 8pl'llk ten gonBI.8 VIAOde
tweede lezing, en wat de wvze waarop hiJ
zijn toespraak leverde betreft, knnnen wij
g"'ru~t zeggen, dat het de bc~te wa8 die wij
nog van hew gehoord hebben. Muar, zoo-
ale d., heer Merrlman il<Illloontie, zijnt!
argumeoten konden eerder tegen dan
voor d., bill g\lbrull[' wordelI.

De heer Merrim.an WilS lllimig, scherp
en op den man af als altIJd. De ernstige
dealen van ~ijn tDellprlL" I, werdón afge-
Wisseld en afgezet door biJtende 10S!!Chen·
werpsels, die het geheel., hUIS III eau goed
humeur brachten. Dr. Derry noemde
hem oon van de 8C'b\tterellU:lttl kleinooden
III het hlll~. en zIJn I,)e~pr.lak. die nog
IIl"t geé,"dl!(.l IS, recullaardl~de deze
loftultlng volkomen.

li"t debat wordt ~laan,LI'; h(·I·vat.

r ail.·oJ d ie g"ê!_~andeel.
b,'. la' I ,"1 Uc'l I~ tt' hoopeu dat er
",nre~ (udu1""" I'Jkht'icl en vrijheid in
Rh,de• , - , I .l it "o()r-.;t .. l regen te w ... •
,.c 'l r- j, "vri t",t ,lat de maatechappij
allf' le' k' r..kelllugen vau bare nit-

"", _ n ti. "~11 rellflerlng
I 1,11 ,'i".J· IdwBtU'11 IlUD l{h(Hle-

". el n v _IJt t rekor t - lIU n..d.
" II" eken ing (~er
za l io:elt'gJ worden, soodat

nat iouule lléhuld ....1
I \ J I cl.. IllClllt.~chapp.ij- hare

I 1(, J,.I.rechten behoudt.
I. I lidrtt'll,' koorts In een
b obben, voordat bil met
)r~t .. 1 kau instennaeu.'
hougt'rhuis-elektlf'. gil·

I RpI ICjl het bericht
r I, "echarterde klIek. dat

" I':' 'euII., verl(U,lerlD~:&a1
cl ' \ III t~n en de helde kallwn

"I 11"'11 Heel wlLRl'IlCh\ln.
'. f',,,.:re~.leveu' veel mln·
Il "I,~u zl) slecbt.8 op hun

J"cb ZIJ heub~n
ri, n hun ur!o(auI8utle

J K'" .. ~t I h: t'r
Ir,:1 '.111de ruerkwaar·
deu hp .. r !lllt ·10:\ n. "Jl

Ir 'lldl:jt~lIg"kktlpn
','UI'Mt~il UH) lelUanu

I r_" )ll\\pn.' (,elukklg.
li ,) I lUcI"C he \fnkaan· Parlementse praatjes.~" Ipk"l 11" als UI~loyaal III

eUéU voor een. IiIpoorweg In
d"u raakt het onzen ~

_hier !CId ~!,!MI anden,
Ingl.,etalel'll van deze KolJr.le,
JU:ltandlgheden bekend ZijD,
\ urden b unne penningen op
Uilug te verllpillen. ED dit
"at mlln doen wil, voljren8
.lIad. In dit. Engelach

JulJliceer:d 10 Cardiff, wordt
I ii van den genoemden
,..lL.J,;;/1 der Imperiale
le_proken. Dit meu wsblad
. uI Ill\iings·artlke I, 12 Mei
eer RHODi:S een pel'!loonhijk
md IQrd SALl8BCRY over

ft I;;"ha.d, eon dat lord SALlSat'
Jt I"'il was, dat de lIJn eerder 3
lt' Il zon kostelI. Dan gaat
vI t ~ •. Doch utl ..heer

t.ta t hew 'de' verzekenng te
., lilet het geval zou Z~I1, daar
ler ,ed mOtHte en zwaar
li [ieieg:i wo den. Bo

',ccl ~liI)DE8 aan lorol
leJeeieL, uat de

.. ,~u lia'"1,Om Uil sleepers
v, ,~ll tlJ vervot'rtlD, hetwelk
,,'u ;:root b"drllg IU (le longe
I, r tuiUtllChapplJ was. De
"e' I took, tusschen twee
, HIlODES gilvraagd een
,e'''u In de maatschappQ

~t':,ervt:'ereD "

Kllap8w I 10 JUUt lK'I~
Ja neef ek k Jammer "-Jr \.Le .erklOojurmarJ

netje (; rab"m . tl bet d.t manr net bODd
kiezers-trein. ,waar In c.1t~",dlUI" en Jil kan ,hl "all zlln ac

It" r. Ull':I\~ h .. h", II wIJ Ill~l. 'I~ .I~n dat bIJ liet bedrukt •• lO lank Did op
, 'n gemaak .. nIe Hul., dat hU hom In J"

~ln" _- u ,~h" " • d"1! tlelU dw II Din,,· hOQ~,"buld meer op 'IJD i"mak !ld.uel, en ..k
,'_II \ j I h:~ 'I'~I a I Il lar \Vorcedler ";Hlk. hl) moet bom vereer' nHar 'ot dIe .pan be

," "It, Zer- I, ge~dan. In ant paal, ...a~t dIt IS tog al te tluldehk uat b\) me
I 1 \luag 'dD den heer }1ern· op,ewJiSM)" tt"n manne 110al. :'Jel.lmon,8auer,

I, .. r JIllles. d,lt tet geen spe. en C~:lI'he Mo'teno DIe Die tue.prolke wat hiJ
Ill" IC ,l.lt ..t'ldl(fl eaI"Il' tot.hlJrtoe iemaak bet "a. met een woord pap,
.: ,. i~relltlt"U wel,lt'n en dIl lijk 'er mij die Kaapse klq.el'll wat ver

hom g".tem b..t IJl dubbel,i b"d",,!(o Wan~
(., • 11.1I"~ \Vorcest~l' te daar .1' bU non In ~ 3 rege."ng boe .. el bil ver

"., er-u J , n~" "rlue de ;taak wo bal beloot bet dat hl) ver' weg mot die beta.
u, it:. I lel 1 lU'll('> ItJk I Llon;tellen, maar tlOg." SOllltem up die puul bet dl. kletlflfl
" .. et-li il' ~r U'IPln lig veel meer ach· ver IJul lekker gefop Maa' teeD bel bul
,éf l c\ .. n hiJ 'ullrg~ett. 1:00018 door een mos ge. a la, m....r hU gut la dit,
j" ~ I.: n I'L I'l"k be" Ilz~n zcd Y)rllen. regeenng om vor dl~ onderdrukklng.blll te

[le " 1" Il .I'll met dezen trein plu·t Wel hu bet oek 0(' die bd:wllme toe.praak nu Saar geantwoord llaar rn~ heve
" :'U ""en n,d allen rip;)()rweg.be- ,hl 'IrU 'n .wak antwoord r Daar .. as noa be
.'U') eli lJ,,,"lr )"Ie an leren, geregistreerd pllllid Di.kaID nl. eo die me... t 1 lede het Die
, , II • tl' -c lit klpsaf.leelm!l', ..he een. daama geloUlter DIt IJl maar al te dUldo
CJ "c'"': l_rd"'':'ltt,..n van.·.nder hkdatdleK~apoekle""nver hnl met bom'n
k.tLJII.... I "e" I,..u I p;ez "'It. ::,uwmi. moOI k,.t In die ':lk ~ekoop bel Ek bopmm'r-g'tl" 'n et cal" 1l"II~tlredet' Zil dl. um. k.eaen Wilt ';H hom g.tam but. en
HrJ I I IIr 't ki"t,)\)r van een daar de nr ver meneer St. LeKer hat ulIval bel

Want "aarltk bU IS toa daarom 'n mu vlln
_ bll('ht Illl I, 'Il A I· mller gewig eD beteekenl' daD dIe .euleurman·

ulU ~ek,'r tu b~aitlll netle ad ..owt, Will UlO eens 'n beboorhke
Il. nén op dtl regl!itratle lpeecb kan maak DIe 0 0

, I lat <l,' trem 't FtatlOll ver- 0
e' "~I,,',,le g..zpl<ebap In een Ek d nk dIe ex ljTO~tbeld AAI daarom moe,:

11 n "1ll t lJ ....eruen goed I\'C' worde van .un baDdlangeN I~ die reJeer'na,
w"nl hnl laat bom bun. ge~n oo~enblk alleen

\ lit' o.,rtlltZlcht op een lek· nie AI die een hom laai .taan dlln pak '0
'L' J" Ill.iikle allen vrolijk en op- ander bom weer Dit kan oek DIe ande ... want
I h,u,' , ")1 ,leo trein vertrok, ver· bnl," net neeaelik benauwd, en bU bom alleen
I '.....r I~'ian zt'lf op het tooneel !tan bul n beetle trool kril Maar ek vrees dit

"" IU de V erzek .. rl ng was gege- lal alo DIU Itelp n'e Die d ,se van die regee
"0 1.1" ,I ~chl wa~. ~t,)omde de loco- nDg ul aetel en bui ll&I moet bok ..eld toe Selh
i]l di"" tI" Ir ';lilSUlg, me6'r dau hon. bnl l;~aa Rbode:. kan bnl DIe meer red nl8 Die

J d
regeenDIC "uI'(I non, mlllll' Rio mu, aeen dokter

'\'r K "L"I' III .. "alan· wagens w~g. kan bnl dur van af belp Die
( 'I"r~ J ijl HI.~nd" sir J amtl>! d'lt er 0 0

""ngrou rUntal personen metdt!zen treIn Ma.:ll' boor Tom L;uw, dlt~ lang gezegd kon
....._.~e::ur worden nog beet nog koud te ZIJngewee.t. W!l'

,. ',,"", lif"eft erk ..nrl, Ilat de spoor. van middag tamehk ,.arm, mMr ongelukkig
W"~ edlL !eli die lllet dezen trein rel". tegen l!Jn el~en volk H[I sprok Holland.eh om
~'n reO I I '~ ...arIJ'" halidpn eu ook niets die HoUanclscbe pel'll j;oed te laai verJtaan wat

, I \\. .1 11' bil zegt Ja, dit " .... ook noo(l!g, waot 'pn
'lOr",:" r-I' I "",alt t. IJ vt'runuerste en Engel. IS IlOO bespottehk en ver""rd, dat DIe·
" -u A' ,Ak net .!r'al wa" met de andere ma.nd hom k&D..en.lalln DIe KUk mMJ' bO<lbet

"dl- Ill' t dezen gehellllzllllllgell meDeer ChamberJalD hom opgevromrnel ID dIe
t Il [liet met den gewonen ."Ivkt comité \0 I::ngeland DIe arme mao. hj Li

'lO r nil ,lit pnnt hl'f·ft ~Ir DOU totaal v~rlore tn .kerm nou met bljn elge
~W~!H' >-:t'g'pven. Iuu,en ,_kado ...e Hil w•• erg l'edautlLoh In zlla aan lal·

1J<oo14 .. ld.-lI, (lau kOllit letJ'. op meneer. TbprJn. Van der Walt en
1l1~1 '- .).all" ~I io:..daall' andere. net oom n roul{!(Iewat met kap3tevel.
,I I u· . teen u rota .kop H'l w.~ opge.ke<>p IR'I bom
( " lj' " , "Of nl 'Jl( 1'1'11,,11, .el f en dag dal h'l "Ou v'Ihl! wsa olld~r die
\\ I .:'lartw ~U18n weten I vlerke van meneer RhodMB 81JObu. DIe bUJ'

c< II e:e w ) ,,: kiezer Ibet dan ook. ver ho," m 'er UItgelag a. ernBllg
Il I ti lo),10\)1' hpl c~F· opgeneem ~et een dlOC(was opmerkelIJk, .'JO

- • "'11' verded'glOg en erkenmog yan die pel'll wat deur
e.11 il, Ir ,J".ste d81"~pltalut9 ondpl'1!tcund wmd Siln I"ver wall

, ""-,, \\ 'I d,,, \\ lIrLkn ''1 droog dat IJ!) ge<lUrl.( water moes dnnk, eu
" li, k,,'" 1'- d,c' g.lClIl i u bet mIJ amper ~dl k of daar te veul water
I' ,~ III'" \an li' t laud I ,t ·'..en 1O."n maa" Ii''>, m""r 001<0l"n ander

.... -. !l!cka~ _, jlu zei dal htl noolt na.a.r die gevoele
p., w~, I b 1 kk r

" J, II . \ lf' kleUI i knn· v 08110 kiese'" Sed"l. ,et OIO, maAr oe ol e
Il .. die I' lêe ,an. Jn ba •• Ma.>c.r

1.. ,,~n~0t'1"f'· dan. 1"1 nou Il Id I b
l
~fl d er<;! bli ln le par tIDent ge rmg,

t, '''' ,r dllll hef'!' i) I. eur "I~. W ti t d ",~fl'lk ..aDders bom a.ltiJd
l' "d punt Zl1l1~11 WIJ • ..-"nt hIJ ot·ID;~leat? ::'," baa,'bel hum ..,k~r· n
I hi tegen gewer. 1 • I d

r I,tl 1I1et po Iceel·ClI. lek ,n Kaapstad b'k",f HU was a t]l maat'
Il ~'l {.ti "Ir.J lTnPR ons lP kop m'.r noU ,. hl' gebeel opbQl Is dit19 yau - "f h ~
I ,J,Ill,I~e').datlleheer tengevolile van die tnol»ftos· 0 e un
,'é nl"l1 l'Jo'ieel Ij\\ll en bIl uk dlDg gesleu'

de f' kl"z~r, aan den
II hebh,·II. lIldien lolJ
,." ,I,· t'·':"n p.lrtlJ gm-

I \" ....tt·.l \\lJ ,lit \ln rech-
_-, ,rt. dn .. hnf 1(,1..0. dlD~PU
.. "r lf I· l.11l\:'1\ IIntl,·!"zOt-'k·

• \0 ()(lr h~n wur(lt g~legd
_'" '"lIt·IJkf' ~f'g,hledelUA

I I" I,t "l' ,lo !,,,.pnc,·n ,I.e
II IJ ,I.i 'I(ew!llld \\oruen
111Ill n , lorueel le doen

ALLBRLE:J..

~n Wol "progrt'6iueve"
L",ht dil rec.ltstflbutleblll wet Jj

_', ( parlemenL dat WO citO,
,le:!la wet al XlJIl IIChuld aan de
>I cl moet 3llnexeer6D, al~ een

...ulatJe'
I ~u Jlt bencht niet waar I&,<hn

, I'" ti helder hcht op ue llliddele.a
)_ ue Gechal"lerde kllek gebruik'

ul het BntliChe publiek te ml!"
cId lellen vali de We.~ler" J1(JII,
ZUld.Afnka onbekelld lIQD, ,nl,
t lezen vaD 't :llerboven aange-

'-iIJg tot de o\ertultrlug gerak'D,
,pOOTWl<g door een panlt.lUS ge-

Zdi \\ orden. en dal lthoole!lla een
J lIloet zIJn, want ZI", ue Kaap-

Il 0111 de 8i~; gerl'eol Ulet i een
,II~ ttl vervoeren, DllLlr laat I)t)Ic
,Il _chuldbrltlven op hare ~el)lIlg

o 0

Mur h()or die hra.l~et. dIe •• un van Ahr:l'
ham het .iaa.rom maar n lr(lU-l-.~ fqtlur ltl die
hHI" ,,~laan UI~t ~ ril tt 'ltter~'l\ic (~) aaf1MI)ra.a~
H')- ~oU knata 0 d dl~ l,n lerdruklungJ!blli
nl'3oilt. maar '0 pl<as J.olTvar, valf hU teen oom
"S..... Ult. en waarom? O,lld~t d,t almal kop
ft'.t)te .u W,lt oom ~a.a~ hom geg~ het 'f)Or n
P"''' da~". en O'Ddat b~ goed weet dat dit
hom .~I k ...aad doe Il L J 5IJ 'I Jnezc... uaarom
wou h" bom kul~ >,orde11' mar dit bet hom
maar .1. pIl< v<1nUI" hl",j· geval DOli d,e
er ste waa no" d,t h,1 1f18 le .ertel dat hIJ
to:n bil hom bq d,e Ho<\<t aangesluit het, bU

k " Ik \ oor Iwt sei~ct· du,Jell" i\<'-S'\ bet d.t hll hOlD nie; verbIDd 0111
r .! " It". Ile "IJL bepaalt lilet Olet d,~ B<>nJ.aam~ .. w~rk Dle DUI n mOOI

"Ill III l"U kle""tdeellDll I1!"'P Ek weet .an beter 8nldle edltellr van
I II >' I" 'tI,~lI nUl gtlregli!treerol die plutsluke Hollandse blad van Somer..,t
Il ,. r! I! I \U,~U z.Jn kwahtika. OOilt nie 'n paar ultrek.els .....n aau!!prake ..an

die seun van Abraham, wat bl) In die tijd r"
, , , ," I\lel "-,l-lt,;oed 18. Dus zon maak het, wil pubhceer tot .Vn .t1cbhng DIe?
I- 'lJ 'w" f'llbeamhten III elk der kies· Toen was hU 0 too n ecbte tronwe Bond ...

,le, "_'ll \\alrdoor LI" trellllooflt kun· m&Dr Hennner bil bom nog boe bard bIJ met
" rt ':l;tr ..eren En uan. In elekt".· • Jn elektie te keer gegun bet teen die pro-
e I l J rn~t eeu I riJ" "l'0orwelo:·p IS j;res ...... e (en DOU IS bu KO 'n groote progres
ti ,lhPld"l'\ltPII.t'ntv.lnkle;af. "ef) en h_ goe,1 die Bond "&'l. (want die
" kl " lf I< llll'j,( Jill hunne atral- BonJ DlO~.t bom IQ die p:u-ielllent brIDg, wat
'e I'n.llzen lJlt ge ..ft een ontzag- hU ook iedaan bet) En bennner bU bom
I'.' ' n lie han,len dtlr r •.:et'r1ng en nog'n seker pam6et teen die progreute ... , In

'\" dw dage gepubhceer 0
4, , ",1\\,,,,I"Jlart~mellt.'VIJhebbeDer 0 0

" ..;, I~.: 'Il Ibt de splll>rwpg beambten Abrab:lmllOn bet gesê bu bet In die Dond ge.
'.U!iut! ~prel(\~treerd 11I11..n worolon, gaan om die Bond te belp. maar dil ander. ow,

1/", de k"dldile.lllc' d"r wt!t bezit· die Boud betbomgebdlpommdie parlem4ID.1
'.r "m ,UlO lt.\~e p ..~>"e I lwellveel te kom. Maar die kll!lling 18op bande:: h'ï
, e ,,"'<"ln ,ti, It,.t ~~[ d klesafdee· ui die Bond bami hn.ltalteeD"~gdlotgnr:mdletJI~

J t' hom nlf) In~r Wl t!' nie l".#A tl

\ tIrlIl l I I J I· ns " r~:;:-18tra t~ 008 ut vttt hu.i 001 UO~ ol1tiurm Dl ...., want bl
, "rt pou~J~ kunnen vertoeven, I~ \~u Tom Louw IS DIk. auden &li baudptlnio

,.1, IJlIIlJkhl'IU ell rechL. U"t ilelect Ille HDI he' nog nOOit 'n draaJ at ietrek Dl"
CfJm t, behoort de&e Hak WIollwkeurig tf' fil· .... ook di. pmlIword lWI .. bG! daar DUI
I.llllienoeken. ,.., " Dit.

_'A

10 .. 111 ",,) 9IUWL-<...,.,..)+oOp .... l~!i~~le~~i~~m~~
.,..ua. lIII fUI du ~ we
rebonclea, weN bIUoteD, tea pvo" ......
poot. o"ertroIdI- rHeDiDI lira 4, S......
buk, ,_.. nrdere pabtieU ...............
nemea, __ publIde ~opte....,.
_ ..... t.am, voor bet YerlicbUDp ......
aaeat .. bHnehtipa.

Troepen DUI' Swu1el&Dd.

DE PRBIUDENT ONGESTELD.
-- C

PaETOau, 10 MIJ.-(Reuur.)-De 8~
!aDd &aIWI Iga DOl{ ODbellecb t. BlUla a'in eie
betpn. De,....,... _i alle -U9Iea
om d. wet ea Orde .. IIaIMIbz"8II.
D. '"lI1fiUicen VUl Preklriz, ~,

Carolina, El'llllio ea JDdCIelba.ra, ~
}fuDdag Dur Swui.1aocl. De Jr.. 01
IUD1101' Diel aiiS'l'OIplD, maar de bcati beb·
beo leat ODtYaDpn aiel! in preedheid .. bou-
den. '
D. prelident ia onpeteld ea IIIOtt iD .uc hall

blu"eo.

Die
wd but Die k_
1'lUl Yetrensie ill x..p.t'" lMt_IÁV'JaIIa·
der '-!ante lA clie wel'rUrt Tall die lIIIId • cllli·i;d=t'C,~~~=aak

lt Il

D' 11' tle ,tm_tEt dU...,. -lW. 'Dit
wa, • At n umi id ~ bom te hoof aAli ..
up 'u pAAr YQU .. kefte"'j.. Part" '1'&11 hulle
bet 10 gll.krlk dat bul Dooit w.... Ml blaf nil
ea 4it ».maar lJOfd NIt., . '

14.KI~U.

GEllENGD NI KUWe.
.EEN aAP"?l.'Rt1;;;;;U- ~aqd 'rOOr _

lWIlIWI"" 'Il Cndoak. 1__ Ilie ~ bo!ide
de Ilonu.t .. ta .£nrelaobe taleD rapportee.
reu kloll krUat de "oo"uur.

E&~ OoI1'lucu IPIlII:U.WOQB.I>.... tCl" drie
dlllgen eeu m8llllCh tot lliau aaakeD:he\ pwin·
lieD vaD eeD MOn, bei It.lvaD VUl ... water·
pat, eG bel p1au_ ".. _~_

VZIZlIJtTD. - EeD oo.t wad
ser*. "TODpiekt. ..an een OodeliikeD aard
beel'8Chl onder de paarden in bet Wakuei.WiJd.
t:r wal DOi nooit eeu tijd dat" _vale .oorien
aielde onder ".. b....oate ala ibau."
K .... IOtZIlIIfIG'JIII:ID.u. DE K.up.-Uit li&-

tlatlek. oppven door dr. Dodd. bjjeen ... ru·
.. eW bljjlá dat 1n\t ied.,. 1.~10per_ Uil
de ~.Ie be"olku., d... Katpkolonie kranlé·
&Innlg il, en nn da blank, be-olm, 1 uii 940
Iu Eo"el&Dd II de .,er~OD1L1a1 llit lUS. .
Tt: PlU':TOIU'"ia 11(:11 IObooijongeD door du

lantldru.t m~t £2 lOa. bewut "oor overtled DI
der DlODlbakkles· .. et. Ru bad ..ahtobe bu:od aaD
ill .. n .lrlU1I en wr.d toeo b.ebnldlgd nu
o"ertredlng \'9,n geDo.mde wet, die blli dnpn
"lUI eeu mombakkie. IOndlll' loeIt.un.inlJ fta
.. 0 landdroat belei.

EEN VBKt:IIDII:ZI1I:rtTE.-Uit b.t Graalr·
Re'nellebe wordt l>encbt dat een vr_mde
alekte onder d. IIChapln .. n 48ft heer D. Jou·
boort, te Vali der Waltaboek, Camdeboo, Ult¥e-
brokeD IS llet blllU dat d. lOh&pen aldaar
bllOd word ..n wnd.' dat lJI(lI de ooFlaak er
nn bewl.uren nD. De Yeurt. 11 er beeuse·
a1&&ll·

DE KENN[~G&VI!(O"'D deD ed bet . Pretorin.
bil de laat.te zl'bng nn deD wetge"eDdeD raad
wu OIO "PiP' ve van de ... pporten der brand.
zlckte 1Il.pect~nl'll 'rour de dlatrlkten Coletberg
Ste) nMbur", Albert, Mlddelbnrg eD Bedt;;;:!
nn af 1 J ..nuan 18~8 tot 31 Maart 1898, en
niet van 1 Jannarl 1897 tot 30 Januan 1898
aooal. gerapporlleerd.

CORI1&~rlY. -lo de verkoop",g aan de Paarl
van deD beer J van ZWICt.:t, ablager de beer
A. B. do V"Il(lrs, In onze nltgave van beden en

gead vtlneerd, lo,e men "een Kawer·
tn.tode van "een Kamerfarlulll '. De

V",'llU<lUlDU beJlut om 10 nnr • morgen. (De
voont,~ 'au OWlblad wao roods gec..lrukt
toen wu auraagd werd ..n de follt te corngee-
rlr" J

•• VV AA" li" I,F. I•• \ ASOESF.S? vroog de
m!lo~I;tall vali L ltenbage toe·t bU oul"n,.
"Ilu 1'1,",. UI' de bauk ''1Wlam De gevangenen
"aren I I ecD bmfr n..... t h~t f4a;1Ultraatsbof
0pie.:ottm, lllllllr men Iron de!1 .Ientel Diet
I'wdeu Htt bleek oat de hfJofdkon.tabcl, die
ult,;ellJ"deu was op een hoodocbap nllAl' Cuyler
~l lUor, J~n "Ieu",! bad meJe!lenomen Uet bof
woest toen v~rdag"n totdal de boofdkonstaliel
terugkeerde

W IllJ!£LY.\ -Dit dorple ul 10 d6n wuien
tud .eel verbeterd Het dorpo.b8I<tDnr beeft
al een pHr watervoren .choon gemaakt, mhr
bet uv~,."o moeteD d.. orfbouder:!! 'cl~eD doen.
UD. ker~Je 18 blJua ,oltooid Wll/dOilkeDbet ID
de.e malUld ID te wuden Vencbeldene n18nwe
gebou ...,,0 vwrl IJzen hier tteet;ls .•.J.I. "laandaa
nond ....,.f on.u lIeacble .taltOumee.ter eeD dans
partIJ, en ,el.. vnend." "aren genoodlkd.
8cbrlJ"or w•• ook tegeoweordlg en allu hep
Il0ed af.-C"r,...poTtdent

.zOIWEI f.,,,OR I.-BU aankomat yan den
vroegen morgtlutre,a WOInedagmorJeD gavell
t\Vee prBomere IlCb onr a&n de polthe, eD
"erklaarden dat ~U ..an Hanover c:ldsr .. kort
ktll'ameD na..r b.~ breokwatér, mur bU nan·
!comIl le Prins Albert .taL.e vdh.t de w:.ebt
uen en keerde nlCt tNu; r.en revol ..er "erd
ouk acutArgeldtd , Dd pr"')DI6Ca badden alle
geleaenb.ld t,., cut.8onppeu. wu' verklaarden
d,t Zll gevaDgen£t:LtlDg bvH) vrubeld verko·
%(>fl lJ.J_WI. 'tit !:\} z~.er LDU'tr van deze zaak

De Federatie b1ll.

Qeoharterde ambte1lare1l.

Lo1lJ>Slf, 9 J'trl(l.-(""_'.)-De hMr Can·
nlDg heeft bedankt ah _tarla ..., GecJwt.o·
de maatacbappjj "Il RI iD d. ~o_t nrboa·
den IUn mei.... maateehllpPIJ8.D oDder de U.
cbar""le in Rb~ia werkend.. D. heer
.10_ 901", deu beer C_hl' .... V. h....
Fos L'ln~, puhHuke "enolger in nbod..u., ia
aanlleal.Olld ah beet.crd~r dar G..obarterd. ill
LondeD. ,.

LoSDEM,9 JUIfI.-(RM.ur).-De premier VUl
VlctOn& beeft Ian N_. Zni4 W.llilI betoofd
mede te "e 'ken voor een "erder. federal. oon·
ferentle indien NUluw ZUid WaUia belooft ..oor
de ge"Ullide bill te ltemmeo .66r &e weder
aaD de_aere koloDl" wordt vool,elegd

ENGELAND KRIJGT GROND IN ClllNA.

JAPAN EISCHT SCHADEVERGQEDING

LONDE", lG Jr'NI - (.&IIlM) -Cbina b.. ft
aan Engeland een Ultgestrelctbeid van 200 "jer·
bDte muien verbuurd rondom Hong Kon" In·
alultende het arondgebloo op bet v.. teland
achter Ko"aloon op tot aan de IUn "aar die
Ilcb IIAJUIIUltte lIhro en Deepbule4 en beu. "en.
de wate-en In die bUien, be' etland Laulao
De KoloDle 1.1 dUI volkomen yerukerd ah een
..loot etahe.

De T",.e~ Pekin oorreapondent meldt dat
Japan von Cblna g&ilocbt heeft!,. bebalve J•.
panocbe hezlttlOaen In Foochoa, oIOO8Unll,1'n;
Ding, Socbow, Hhulu en Cblna" .. hu, £lli.OUO
IOhaderergoe<lm!l, voor de S~uhl oproeren.

KAAPKOLONIE.
EEN HOOGE PRIJS.

!IAJ:lIf:tlB! llY, 9 JL SI - (81'~",,(j1 ) - De
plaa • .M .. tlenontelo, Gngeven !I miJlen van dit
dorp, g'rtoO' 5tH m()rllen, I. door de heereD W
J. Moor rees en Co. verko<.bt vaer de lIOm "an
£3,300 aaD deo beer t.:... paru. Steyn.

Een Booswioht g&vangen.
Ga.Uu,)ll!8uD,9 Jt;)I[ -{ReuI" )-06 Kaf·

fer acburk d~ II Dmadag een dame ernltig
aa.nrandd.. In d. W...st.trut, en van te voreo
den Jongen beer Walker, lOIlevangen door kapi·
teln RYD"veld en herkend door de llacbtoft'en
KaptleID Rynerald I<angelnk gewell8Cbt wordeD
met deu prompte en luooesvoUe POPlII,
waardoor een booswlcbt aevangen laoolDen
wenl .

De Rooidam zaak.
TER TERECHTSTELLlG VERWEZEN.

K.!IU'ERLt:Y, 9 .JU!(I.-(~.)-Hedenna.
middag werdeD ÁrmatroDi en Ca·ter ter te·
rechtstelhng vcr"Men, ep eene belcbulditriDg
'fan bedro)g. Belden pleitten ouchnldia. De
borgtocht "erd verboogd tot £3000 yoor elk.
Heel """f'lIchuulllk .nU"n verdere beecbulcbiin.
!len Uit d"T.e ..~ ,k ollt,tMn
Noa twee k.ffeN zun overleden aan den acbok

",roorzaakt door b~t oog.lnk III de De D....re
ocbacht

.\\lEIII~.u',U" "HIWt;lI EN r.ZE1J!.-DIDI·
dag Jl bezocht.n verochlllende pif elmntsleden,
die ."er vll6l belangbteU"n In uall l'""rtlenhan
del 'fan Zllld.A 'nka, de stallen vau den beer
Hall 10 de ILaDgemarkt.traal, leD elDde zune
PIU!mgevoerde coUeclle paarden en clel. le be·
Iwbltaen. De be&oekenl "1IJ'1l1l zt er tevreden
over de anode k.. ahtelt der I...rd~n, welke •..er
zeker de beate eD IIlMte partU nltmaken, 0,)11
van Uit Amenu bler IDgeyoerd Zooal. Uit de
a.d .. ertent:ea blUkt, znllen ze Woen.dag a.a (15
de&er) door de heorec. Hofmeyr 6IJ Zoon op de
Parade verkocbt worden.

EES l'I fSToU'J£.-Op den 2-lelen lie. WlUleen
ge.e!""bap Illt op deD berg genoemd de l\I.&troos·
berg Ik gevoelde een .elDla lamwer ..oor
lIOmmlgen tle~ dame. Jammer dat de Inch~
'00 bet ukken was In dil g.val konden "U
Dlaar mm I>tllt. .. nnen, docb de beril 18zeer hef eu
t, aal. Met de terugkom.t badden &uveel pret,
dlo&l'de dame. eeu wemlIg "t~eput waren. en
daae de ""r~.eer .tul was, .wn men nn e'l dan
Oleaof t;",ee ZluD neder vallen, lDIl&J' dur de
J011lle buereD bun phcht dedeD, glOg .lIel [,oad.
'VU begonnen om ~ unr te khmmen, e:! waren
om 12 Dur ten top Dit IS wti&l'lUk 6111u-
(,o,..,...po.uleJlI

DE l"Ul,.lflI-;K& IAKUAI.EDRA \lE~ van .Ir
J&me. Sl\ewnght .un vermakeluk Toen die
edele rtdoar e~n gek van "cb gemaakt hlld met
zun vloot·JelIlOll1ltratlc III UIlla!(oabaai en &Un
dWlropvol;ende grootprateru te Worcester,
tnobtte h'l do aandacbt van 'Ich af til lelden
door de m~n.chen te wuzen op bet nut van
onderWH" 'Ibans IS hU doordrongen van de
noodu~~liJkbeld van .poorweJnn :loodra hU
zoodamg men.chho ..end wordt kiln lIIen zoo
maar weten bIJ beeft weer kwaad gedaall De
J{aapiolonle ... 1 zun streken te Oudt ..h~rD en
MO'lselb:llu niet 7.00 heht vergeteu -Exprt ..

EI ~ Wu' {JfRfh)O~1-Een correApondeqt uu
H00p8t1d deelt hel Tol~endo me<:1'é"'ïiiU\de
E.r}'r<" - Een wOllderl"ke lleb"urteOl' had
10 111\17bl"- plaats Op \'r,jdag 31 DeceU1b.!r,
18~17,I' er op de plaats Wultevreden. d .. tnk~
Hoop.tad, een wilgeboom omgevalleD, en van
d,en dag tot Zondag plat 0;' d.tl grond bllJ"en
Itggen, ZOodllt de kmderen 'an den top tot de
wortel. been en weer hopen, en op ZODdag
naauddag, 2 JóluUall 18118, u de boow weder
zelf 0p~'"'taall, z.:mdcr w'nd en zonder dat er
eon tllk iIl'brol<en wa-, lil .taat than~ zooals
voor been De boom I. ou~... ~er 30 yoet boog
en 18 j!'evalleD eD OPI1.. taan zondcr w,nd pie
het Diet gelooven ~II kan het met .~n ergan
DO'ten komen 110Il. - ,.,..-

BL.u>GRo,n, DJ5T E:f "IAlIlH, 2il MEI-
Oh, h )nn W I h er In wilken [> ell r. Tan Ken
harJt I el, ,orl,l": regen bcbl",,, gella I t'U bet
vel i t ,m.luk wa., liin do 'oor-d,.tnkten al
"eer Junker d'llr de .pnllkllaDen ,0,"lIllga
plaat.8en tota,u heb,,"n op,(ovreteu, &0<) dat
goen dier daar n.('er op I' C , de a~de.e plQlltsen
lUGGOkzOO vermeld dat 311eD gil'ODplek I<un
lie" kT'l~e" Gelukl.;l~ hp,·ft h6t II Zondag
n,ar d.n lant van Xam.l< .. alnnd mooI gere·
gend zoo dat de dam te "Sou.eet! 'I' I den beer
Tmt~r op de IUn van Kenbardl en Xamak" ,
land blJnn Tcnpoold..... Ook te Samles béd
bet bard geregend Verder IS bet hier roDd
nog vrede met rnnd.Tl'est, waar te RQOIberg,
bIJ den dam lO ZIInltgebrolrdn. eo "Men DID.
dag elf beesten dood -( C"rr"p"",unt )

ST...neuAD ...:...op de gewone ..er~det'ir.g van
dan lUap!llndacben swiJ,nwl Doo lerda, ge
bondeD oneler presidIUm va'} den burlem ...
ter den beer BaH, "erd besloten op aanbe ..ehng
va~ de .traateomml""'. om bet venoek 'VaD den
beer M G Gabnel om Iltplaat.oen rondom d.
parade eDandere opene plaataen 11;1 de .~d te
plaat.en Dlet toe te ltaan, daar bet plan W&I
die IltplaatAen ..oor ad verteer-doelemden te
gebmiken Delelfde oommlUle rapporteerde
d.1t Jil op verzoek de aand.ebt der pohlle be-
paald bad bIJ bet feit dat Iqe Ir.,.akten mch
• avonda ID de gou ..ernementala&n opbouden
met b~t g... olg _d1t,Pt~,I!!)litle DU de laan
'I avond. aal patroUI een!n. EeDe aanbe ..eliD!J
VaD bet gelOndbeJ.daoomité 10 zake d. ver'WlJ'
deling van "uIID18uit de stad werd aangetIo
IMD. Er fOtld t>eol:tedlKtl .. 18 plaats orottent
het nDden van een geacbikUl plaats In 01 nabil
de .tad voor bet bergen VaD lparalitteolie, maar
I11IIIInram tQt leeu bealait. Verder werd Il

pit. 'rill bU10ll4v ~ belwa~

Een proefneming.
WA.unCfllJNLIJKB AANBEVELIN(.

Dr. A.u. 1) J!;SI -{Ileuur) -De heer
Bedag<>Odvan bet .poo"Weg departement, de
beer Hortbwlck V&Dbet landoouw der-artem~nt,
en de h....r Pavel, I18Cretarlll ..an b.t aeuoot
.chap t~r be1!CbermIDgvan dlereR t"ien Dl18'
handehnll, bebben bier e..n. proefDemIDg ge
daan lIIe' ontladeD, ..oeden, drenken en weder
laien van a truclu beeSI.eD, oruier weg vau
Dordreeht nallr KUp!ltad. De ~n alen en
dronken geredelIJk Uit de bakken. Het weder
ladea. w.. wr..ed voor de dieren 8D lI'..aarlOk
voor de meD8cben. Het drenken van ecba~n
"ordt oumogelUIr geacbt De afaevurdilden
bebben een ae.amenlllk rapport oppeteld.
Sneller 'fervoer door mlddel "all doorloopende
trelDen lal wurocbunluk awbe"oleD .. ordeD

Dank aan d" D'lkters.

Kl)18tRLEY, lO JI'NI-( leuUr.)-De afdae·
hngsr>l&dpasteerde b< leo v~npang eeu motle
van dank &andoklerl Kocb, TllTIler eD Kolle
voor hunne welpal~de dUII18ten, de wtslaa
waarvan was de ontdeldnnlr "&II een goneesmid·
del voor runderpest IlnDne ontdekkmgên
"aren van groote waarde, en daar bun werk nn
geelDdlid wu, dacbt de raad dat bet recht zou
we.on ben te danken voor bet voordeel door
hunne ontdellingen aan rngenaars van vee ge·
scboul<en

NATAL
Volksopin1e over de tolverbond

conventie.
Dt"RRAS, III JLSl -(Reui". )-Oroot belani

word! nog ID de tol ..erbond coDventle betooncl
ten sPUt" ..an bet fClt dat de wetgevende ver·
g&dermg bet wetsontwerp been iep_rd.
Het algemeen ge"oel d~r dorpeliJlpn I. dat
daar de overgr""te meerd~rbeld der kiezen
legen de COD..entre IJl, beboort de raad den
maatregel Uit te werpen

De Adrtrt,.er zegt dat de meerderbeid waar·
mede de biU gtsteravond werd gepaslIeerd een
zellepraal voor het mlDlBtene """, maar bet
volgde DIet dat de .tpmmlDg, die de getronwe
g~foeleno der ki.... fJeehDgeD Uitsprak, ook de
liet rOUwe ge ..oelens van 0plDle du populatie
Ion ,un. Daar de gebe.lo con ventie door de
meerderbeid der KoloOlllie populace "erd at~
keurd, zou de raad gerecbtlgd 'Un om het "eli·
on I tll'erp ult te we!'r!!pe!i!n!!'!!'!!'!!'!!!!'!!

Z.·A. REPUBLIEK.
Vrl.jw'illigers in gereedheid. •

PUET()R[A, !J Jr;"I-(lkutu )-De Vruwdh.
Ii"l'lI hebben kennUlgeVlng ontvangen om g~re«l
te zun ua 2~ wen IrenUllla"vtna te vertrekke'

De niouwe reobter,.
PO:;: K.EX.

PRETORIA,9 Jl sl-(Rtu!er)-De preaiJeut
18nog ongesteld

Op eene vergaderilllf van den wt ..oerendeD
raad ten presidentsbuIle gehonden werde f .'
Vsn Leeuwen en adroknd Koeb.lI recbter. ID'
pa.oreD

De verdachte petieuieD l&Il bet pokkenhai.
bebben tbarUI de siekte.

De beer LlebeDberg 1.1 gekozeo ah lid nO
clen iweeden raad ..oor Potchefatroom.

Een afBohelda41Der.
PRETORlA. 10 JOIII.- (BluUr.) - De beer

Conyn~bam Green. werd hed.na ..ond oj! eeD
af.cheldadiner 11&11 d. Club ontbaaId. ,. -

De "Volk88tem" in moeilijkheid.
VOLUNTrERS NAAR swAzrELAND.

PRi:TOIUA,10 JVNI.-(I1I!""'r.)-ln het hOOf'
bof bedeD "erd eeD nelt "UI !oegeetun, d.
edltenr VaIIde Vo/k"uI1' daa ..aarende oor.£Ulr
te toonen waarom hU nle. ve"olll'i zal "orden
weaen• lDiliacbbllg vaD b.t \Of ..oor het
pnbhceeren '1Ul aallmuklogen over d~e S.lati.
spoor"eg .:aak.

RecHter Monee zei dllt zelf. de blicatie
VaD bet pleidOOImwacbting wu.
Al d. vl'llwtllia .... , met Illhondflrtng ..1oIl de

JobannerburgllCbe, bebben laat gekresen beden
naar SwaZIeland te vertrekken

De Carter en Armstrong
zaak.

VERDER VERllOUR

(lkuUr.k[,g''fJmme" )

KnIDl!:RLEY, II Jt'SI -De Carter·Armatroog
luk werd beden voortgezet

t>lxpeDce, een kalI ..r ID d,tn.t bil de beacbul·
digden, gnf getnlgeDUl nn bet werk te Rooi·
dam godo ..n To ..n ~U hiJ bet boren op en roll
kwameD, werden.u !lel... t de !lILteD weder op
te vullen.

De volgende gelwge "&8 UpitcID Qnentral,
de reaeenDgs lO"pek....ur van munen en een d.r
led.n van bet comIté ..an onderzoek. Hil pt
g~tnilienUl omtrent het werk 1'1In het DOlIlItéen
den uIUlIag 180 vracbten "olld waren ee·
wtlllllChenen Dleta gevoodeo, met ultzondenng
van een kieu.. dliDiant die DOg ~een tnrart.
U ..... t ..oog. Er W&l geen depoluta eD. geen
diamantbondende geel grond. Speurder Me·
IntoAh 8D de beer Percy Sbepberd, twee were
leden van het comité, beVl!lltigden de .. Yel'-

ldarilll· •AreDd Brink, diAlJlInt mallelaar, lei ek,
Armatroog hem aan zune WODIO&'w.. baaeD
.lieD .n hem .... telde dat hil en Outer _ mUD
ODtAieII:tbadden. HU r.ei clat hU d. muu lan
De Been _ "erkoope:l daar bil ,,_heidene
malenJl1n fortuin in de 1fUiICbaal bad r-teid
eD deze keer het zelter wilde maken. HU 'r1'OIi
deD getnlge de saak 11&11 De Deen ..oor te
dragen. G..tulge stemde toe .ulb. te doen mite
meD de mutllcb:>'PfIl Ion toelaten te pro.pek·
teeren Armatrong UI dat mdleD zu eeu Dlan
lIOnden kon bU "oor een week pl'08{l8kteereD
onder toezicbt. N ad.t getuige de dlllll&l1ten,
die vcnndereteld "erden "aD RooIdam te
kowen, onderwcht bad., vertelde bU aan
Been m.aatscbaPPtl dat de dlllDlDten de op-
brllllpt waren vaa grond door Carter aaD de
De Been mIJn gewUIICben. Getuige vef'le-
leek ~o bet bof de diam&llteD nn de mlin en de
steenen door hem Vd Carter sekoobt, .D r.ei da,
le "an dens~lfden .. rd waren, behah"e de
Rooida.m .teenen dl. nlt.geaooht .D ..an eeD
btoter k"a !tteit waren.
Twee d'!Uundlge getUlgeD be ... tlgden .jeze

..erklaring
De saak werd toeD verdaagd eD de borgtocht

verweerderd tot £3,000 elk ,

Het Natalsohe parlement.
[Beulu·t.l~gram men, ]

HET TOLVERBOND.
PU:TEB.IlIARITZHURO,9Jt:lIl.-H.t Jagerbw.

was IDconuté bella wet de nlts-veD den ae·
beeien naauddag, docb DIets vu bela11ll al ge-
daan w.rden >OOr hedenavond 1t'&IIneer d.
premier ui ant"oordeu op bet debat over de
conventie. Het lOzoo goed all zeker dat de
verdeeliDg zal wezen :13 voor en 13 teaeD.

NATAL KELRT llET GOED.

PIErERIIAKITZDt:RG, 10 Jr'lIl -De premier
sprak een nur en twmtlg mmuten lang ID bet
lagerbws ~terilvond, In aot"oord op bet debat.
op de motie voor aanname van bet tolveroond.
HiJ sleot met bet aan bet volk en bet parle-
ment met ..olie vrllw~beld &all te be ..eleu,
" Volkomeu en lumg " zei bU, " ge.,oel ik mq'"'
..eraut ...oordeli!kbel(l, mur wo .eker ala een
dag op deD aDoeren vo:gt al ik mun beloonmg
hebben. '
BU eene yerdeeling "erd de motie iD een vol·

talIII bnUl aangenomen met 23 aUImIQeDtegen
13

Transvaalsche Vo~ksraden.
(ReuJer·teLevra"Unl!R )

PRETOR[A,9 JGISI -De r!\lld heeft de I&Ilbe·
vehngen L'lngenom .... van de IIldostneele com·
m~",e, bet .l'-c,~!~ CAment t.a.nef DIet at
nelJlen, dat do hak.teenoD conceuiea on'nlrIUI·
derd .ullen IId.ten worden, en dat de .weep-
stakes "etten voldoende ,.UD.

DE 'CITZETTINGSWET.

PRETORI., 1') Jt;sl-De raad 'WI8 deD phee·
len dag bezig mot bel!prelring "&II de mtaettll1lP'
wet of een overtreder recht bad Daar het hooge
hof ,.f don uItToerenden raad te a,Ppe!leeren.
Dil i.!1",-'UUI8was nog ~t reëin1hgd toen de

rlaagde

Vr1jstaatsche volksraden.
[Ret4er-Wepa'nm.m )

BRIEVEN VAN NATURALISATIE

BI Ollilt~NTEI!f. 10 JUlIl.-De 'raad keurde
bed~nD&middag het algemeen ~I wan
bet nien"e ".lIontwerp met be~ tot
brjeyeU ..... natutaliaatie goed.

LolfDU1 e Ivn-DII
Bioo beert eie Britlohe
"an Il. plaDDt. Mr aail-
A_ribDen rned ...... ld ..
deD beer Beu, -r.WIrI ".. bet
au1aat, varbaDlIIII Da lteaa 66 _n
..ar~Dia bewaard te bebbeD.

DE SPAANSCBE RESERVE· VLoOT.

ELEKTIES.
8TIOHLING EN SCHOLTZ TE qBlKW ....

STAD.

(S~cId41 ul.pilm.)

GRlrtWABUD, 9 JOIIII.-De heéren St"blilll
eD 8c:hoha &Iln bier aanrkomeD. O'tII'al wer·
.den su JIOed oDt" .. pn, en onmnpll beloften
VlD o.a....tell!liug. De l1oqd.pariij 1.1 aoIied'D onu toeat&Dd wordt goi!cJ. vennaan. .Dur
da 'jjri kort 18_I bier op dell 8ótn JDli .....
&IJ_ne ver;1!&derÏDI wean, w_ It.
Dn(bdatn d. kieu ... lullen loeapNlI:en.

KErut EN SCHOOL
PREEKBEURTBN.
ZONDAG, 12 JUNI, t89a

Groote Kerk.-'. Morgell8 (HollaDdach), dL
SteytIer, en '''''000 (Elllelacb), d!:. Kotzé

t~pullt.-'.MorveDS, dr. Kot&é.
Papendorp.-'aMorpne, da. D Bo.m&n, en

'aayonda, da. De Beer.
MaitJaod.-'.Namiddap, da. D.~.
llaDoventraat Kapel -'.Morgena, da. Spoel·

.tra, en '.... oads, cl.. Roome
Roggebaai.-'.A.ond., eerw KDO!\;e1.
Nieuwe Kerk, R,_traat.-'llIrlo~ 930,

da. C F J Muller, eD '1I90nda, 6'30 ., U.
J SpoeIAlra.

Ned. Geret Kark, BlliteubutqaatlUl.-
EqeJ.cbe ditaMteD. '. Morgena, lO-SO, da
Z r de Beer, .n 'a SYOUcU,6'SO, dL :Bouaán.

N.B.-BidQDr I>cmderdapvoatl, o. N6.
Si. 8tepbêDa.-'.Morg-, 9'30, da. F X

Boome, ea '.. 1'ODd1, 6'30, ... J ~
Evang. Luth. Kerll:, ~i.-'. 1(1,r·

~ 10 _ (Hollandecb), da. Morpn,.
""oada, 6'30 nDr (Enp1acb), cU1J .....trup.
Zo~l, teD UO _. ~1'WI
dienai li 30, da. J . ..&.trop.-Woocbtock Luther·
IOh. ~, '.. voads, H5 (EDie~), cU. 8
S Mqrgan. Zo~boor, li nre.

Bondeboach.-'aMorgena, 10'SO, lIjI "I'roncb,
6 30 uur, da. P StruheJIIL

Zuid.AfribaDach Geitlcht, ~traa$.-
'. MOrpDIIl 10 11ft, eerw • .Kuotal, en IS"oads,
6 nre, cU. ol 8tepw1B.

EbelllZer ZendiDgkerk, a.-:!T..-.a Kor·
ge~ 9'30, eD '.. YODda, 6'30, eerw. r.

wunberg.-ln de oohookaal. naast • JIII&'O-
N.-'aKo.,..., 10'30 UN (1io1Jancbch), eD
•.... ODCU,6'90 _ (ElI(ebcD), .. A J L
Hofmeyr, B.A.

SiIDOIIIItad. - 'I Morpna (Ho~dacb), en
'.nonda (~), da. VaD LiDpa.

Kalkbaal.- .Korgana, 10'30, da. P. Rou

D.. HJ. L. dn TOIt. VaD Liebte.bnrg, heeft
voor het beroep nar Kragerwdorp, Z ·A.R.,
bedankt.

Te Bokabura, Z.·A.R., IJl beroepen CU J du
PII!ISl8, VaD Z.. tron, 0 V.S.

AaD de FaH'el "ordt medegedeeld dat de
sendilllkerk te W ItllÏeehoek door eell normWiDCl
tot den grond tee ÏI venueld. De kierk 1.1 totaal
verwoest en niet een balk, upl!tuk, ..ens ier of
deur zal "eer _febnriIrt kunnen worden. ol WU
ltaan dUi," zeat het bericbt, .. ouder den bleo·
lieD hemel. wuder dak over 0l1Il hoofd 0lIl pcb.
diena' te bouien. Wa' t.haaa pbeurd II, bM
ik rvreeed eeden ik bier beu, want bet kerk·
pboII" w.. toch zwak <nlilldcla da, het DIet
"Iel t.enrOI er dleaat ID 'II'SI, _.l du zouden
er "eJ.ntpD met bet le..en afgekom.n ZIJn." Bil"
draa'D "orden gevraagd voor de wederop-
bonwlng der kerk

Gevra&lr'l :-Een boefdondenrU-r ..oor ele
hrMde.kJ&eee publieke eah;,ol te Bauo1'8r, MU
onderwO&er voor de private boereaMbool nabjj
Alnral Noerdj eeD hoofdonderwuzer voor de
derde-JdaaM publieke achool te lAeuwaprult,
afd .. ling Wodeh_. eeD rondpmde onder·
"user k FraDkfort, wijk Molenri ..ier, Hani·
Sll1lth, O.VS, drie roDclpaucle oudanrii-..
een te Hsnchester, Lad1Ii'1'&11d,"D tweede te
.Kuelpoon, WUk Bo ..ennetrivter F!II1I'e8IIIÏUt,
en eeD derde te Veefonwn, WUk Middunld,
dietrild Boabof! O.V S.• een ondenrtiur ..oor
een Dieu"e acnool te Zan~ afd"linl
a.or,e.

! WORCESTER.
I (Van "ItUnc~)

L 1. za:lerdag werd bet etpndom 'faD me] de
wedn ...e }:':aoeleDdoor de beareo F L Lind .. •
ber l &: <lo. per pubheke ..el ling verkocht voor
de IOW ltUI £00i Ue beer Trollip wu de
kooper

Voor de !aallte pur dagen "... be; r.cht
koud. I.atawn Zaterdag en Zoodac baddeD
wo .ter~ nooNell"lDd, ..ergeleid met "at
regen. I
Ged_nde de vakant..tedapn "erd 0111 dorp

bezoclat<ioor verscheidene )o~eheiden DItKup
.1Id en Wellington, die &lchalbler vermao.klen
met bet ,"",tbal- en CTlcll:etspel

Du. ~e lICbool voor )oDgenti 18 10() te
~gen ..oltooid, en Eal, ..olgel1l men legt, het
volgende k"artaal .. arden ln6"wijd. Het ge
ooow .. eeD .leraad ..oor on. dorp.

De veranderm,en &aD de A.n,C &ak pm
ook finu ..oom!t. De heeren Tew_nd, van
Montagu, zun de kontrakteur&. Dezelfde bee·
ren bebben ook de Ned. Geref. brk te Napter
op~eirokken

De IDtlllesr.& doet &ich erg oDder ODU toga·
_wneD ,,, ..oelen; er 18 bOllI seen hU18,of er
&Iln eeD of meer penoueD daardoor aauget.ui.

Ken ul weer besie r.ooala g_oonlijk til deMD
tijd VUl bei jaar, _i b.t 1Il_ eier boomeD •

De l(1&li_ Tall beide ~ to.de eIek\ie
lIJD druk bezir, ft - ieDb CIet\ .... *till -
b&rttI al alia.Zoo- 1I'W GOrlI'llll __ t .. -
boerea tliak.. ....
:p._ .. ._......... bi_ __.....



••• .£30 0 0

KL".E "B."
GehtJc Pla.wafIH.

. Plantage. vali uiet winder dan GOO

van .£:15 elk ... £.'\0
" .£16 etk •.. .tw

-.£110 0 0

... .£60 0 0
van niet minder dan 2000

... £:1;) 0 0

sun ook Toor he, voltende :-
) Plantages ieënt in heUclfde jaargetij

ala ins-:hroven, op atokken die een
of t ...ee jaren tevoren sijn ui~plant.
Stokken ietint in de kweelte";, 6f op
If.... ertelde, bf ep onpwortelde otekj ..
III bet :iaalletjj Tóór d. competitie en
nitgeplant in den ...ijngaard iedarend.
be~ competitie jaar.
Stokkea geen' of op g.wortelde of op
ongewortelde stekje .. eo uitpplant p.
dnrende bet competitie jaar.
fooi :-10 .. in anbdiriaie (1)

lOs. (2)
53. (3)

KI.ASSE .. C."
Gei"", .toklut. jJl Kl~kerijrn.

Voor Kweekerijen Tan niet minder-dan 10,000
pcnte .tokjes.-Lea Prijl8ll van £:10 .11l, .••

£1:10 0 0
VOG!' Kweekeriien "'&Il niet
minder dan 5,00IJ Keente etok·

r".lI.._·-VUIr Prii.en tan £l~ elk
.£60

£10 elk
£:10

£80 0 0
looi :-10•. in eubdiTiaie (I)

68... " (~)
Imrenoelnde pr0zon .ull~n toe.wkend wor-

der mer kun behaald in de 1'01-

KUSSE .. A....
Ge.ondheid ...
ell Len vormigheid van !IOOrt
en AltI.meen culln nr ... 20 "

lO
5 "

B"drag lUO ..
r;:Lu.~ ..B."

en Gezondheid... 4f} Alerk.
eD Algew""n Culluur... 3H "

... :!6
5

Bedrag lUO "
KI.A~Sr. "C."

'ereelll~e van het Suee,," ... lib Merk.
l'1lJehand.lI!i[lg en wUIe "an De .. erlong 35

Gezondheid ... 15
... 15

'lkdrag 100
Autt.aande mededingl>ra moeten hij den on-

derteieekende bunne namen in_nden niet
latIU' dan 19 December, 1898 ; en het ondenook
der p)aa(tagea en kweekerijen z.a.l p1aalt! .inden
oap.yeer in het midden van Janaari, 181X1. De
beOofdeelaan InUen. &!waarmogelijk, den datudl
· ftII bun be_k bekend ateUen. docb daar bet
__ in eenige gevallen niet moge.ljjk is om het
o~k op den bepaalden dag te doen plaat.
Yinden, worden de mededinprs. die nn banne

__.;~.,........ -mi"""bi~n Ilfwer.ig lullen zon op den
de BeoordeeJu ... bepaalden datum, Yer·

_h& SOD goe<i te willen Zijn om d. noodige
bjjmnderheJen betreffende de planlagee en de
beekerJJen aan diegenen die wet bet beheer
.. Plaatsen bela..t ann, bekend te atellen.

.e Geen mededinger z.al toegelaten worden ricb
'''001' -8411' dan één•• ubdi,·isie in elke Id..- te
,).ta inaebrjjven.

CIIARLES CURBEY,

IOITAGO IUNICIPALITEIT.

HIERBIJ geschiedt kennisgeving
in termen van Sectie 146, Akte

-65 ftIll882, dat de Municipaliteit
'WaD :Montagu van voornemt}n Ï8 eene
leoning te sluiten, geen £3,000 te
boven gaande. om op de volgende

· 'Wijze U worden besteoo :
.£500, om de bestaande schuld

door d~ll aankoop van tIc Keurkloof
·af te ~talen.

£2,500, om een Reservoir met
opvangf-sloot in de Keurkloof 't

· maken,! en om VBn daar en dool"
~on~ dorp pijpen te.le!gen, ten
emde het water van Uit genoemde

. Keurlcloof in het dorp te brengen,
en de inwoners met water te voor-
zien.

.' Planéen, Specifikatien en eene
nrklarlng van de voorgestelde uit-
,pveD Iinllen voor belastingbetalers
·ten allen tijde ter inzage liggen ten
llunicipalen Kantore, van af den
7den dag Van Juni. e.k., voor het
$ijdperk van een maand.

op last,

J. lIlMILTON WALKER,
8ecretaria.

. . ~......... ........ ft&

J)B Gad. :rekende weucht bier-. ~ CIat w·....ua 011". ...;: ..~.:;
b·_. ~ door ClrOaIte....... .mede bnd maken dat OIl .......

bierondergeuoe. md Vee bij bem «?p "~~".:"~::::. ~
de plaats -Z~dkop ~kolD8D,sa, ==d:; _ eIG .....

tnNcben- 'Witkraal 8D Leeuw Dnft, da....· .
de Mmlndomsgt'Ood van deil beer 10. Na ~ ~."nI! d. '"~ ~

_- T __ n..:~ t. _1iOeD .. Q1~ 11," ~J. VI8A.G(¥, .IAfOUW "'&'lA'" W.: ~ il dat de c1aria' .,..,.... _--
1. Ben wit Ooi (A{rikaandet') l·... blJI!oortiJ'k ftrY1II4 -911, al~~=.' _.. .: _'_~op

oud, liulreroor ~ van.ac tet- ai... Tall W Jand door !Mm ra":!tJ!
en 'fOOJ', 1'eChteroot ..Winkelba¥ van ~~ w~ 1. . 1881
. .' ~ 1 __.-:.._..... ftrmeIiI ID lriibI 6 Tall ... "Tall ,

IU)hter en I ~&4U ~II_"'.· .' • 0DderWV UIl de betAliDa ftII '(ijftieD ~
~. EenWltAfrikaanderOol,brwne Jijbabe ~ieo elk ftII ... bïdnI Tall

wangen . zwarte beenen, linbl'OOl' elGmat.ipte ftII de -.:aarde ftII bet ....
• ' . . teIaIDeD mn de ftU'CIe Tall de~ ..wmkelhaak van achter, recherool' aadere kOIMa die _ ... lad .op

Iwalu1f8taart, ongewialeld. lOOClaDiIr Iud, en .....a.rd mUen ~ cloci'
E - Afrii: ~-_ H l""bmcf ten pnaie Tall de Btctlftlll. ea. a. en WIt aanuw- ame iD,..al hot bew_ wordt .... leDO'IID

LaJ.P. zwart kop, zwarte beenen, ftQ den ~ter. die OriAb~ ~II dieD
zwart peD8 z Nart kol op blad, ~ UI_b~. dai de ~.!'..~.!!

• ' ... JU8D ~,.iiepermanente ,....---~-
oDg8W1saeld. beeft ~ op bei labd door beID po

4. Een wit Afrikaander Ooi, ~r::'o~.oodaair...:ï.!d;=-=
swart WlUlg, linkeroor winkelhaak ~~ UIl bem :a'aiu.ikea Ma poad-
voor, rechteroor stomp, zeer oud. brief toi bei land door hem ...... of

.,' bo t H 1 poccupeerd oncierworpau MD de·~ ftII.5. Ke~ zwart- n· ame, onge- 100 vele J__ lijbebe ~ementen Tall eIG'

Wlsselrl.. twintigate "UI de ...aarde VUl bet land. ~
6 Eeiiwit Ooi linkeroor half- met dë waarde van de "pme~lP. ~n andere
• , . . koet.o ala, teameD mei de JaarIiJballe be-

maan van achter, rechteroos ;lWS- talingen door bem gedUI! ten op~te VUl de
lU1I"staart, ongewÏ88eld. lieentie tot paecdon STOOd, s~lea 1I;I~OD de

. H' 1, link· gebeel. wAud., en soodantp JaarlilDcM7. Een WIt ame eroor "encholdigd. betaJiDaen sullen 'f'OI'Hbrd ....
halfmaan van achter, rechteroor deo door .. rbaad. ~ ~

.,.-aluwstaart. onge~ld.. b~In~~ ~:e:!. d:~._, .:
8. Een WIt 001, ongewieseld, T.,.,bWdiad en be~bur ~<~: ~ -

m-k do addit;ioaeeTe IOIDpliJk UIl ~ iWdf a..r ..
..... • . bi wi' boete daarbij .. TOefd"'ordeD
9. Een blauw-bont Hamel, onge- ~l~V:.tbet:..mteniallip~

wissald, merk do. op ldaehte der Bep!riOi .erbMIil kmmui
I di ..l • Id worden iD eenir bevuegd Hof.n ian ne e1llanaar van geme De Teekeniagen en Lioentie Akten baD ..

vee uitkomt, is de ondergeteekende reden. wo~en ten kantore ..an den OiTielen

gewillig hetzcvle af te geven, op ~mmlMa11.l te Vryb~ en ten kantore VUl den
. d ad lAndmeter-Generaal, KM.,.*'-

vergoedwg van de kosten ezer - De Koopprij. it! Ille UerOJ .1"iti" ~ k.,.. .-
vertentie, weiding, oppassing, enz Op",~ ... alldereo.ko.u".

Alle inlichtillgen moeten ~ wordeD
J . H. LOUW, &all den Landmoter-GeneruL .

Roodefontein, CHAllLE8 Ct'BREY,
Roggeveld, Onder Secretaria

Calvinia.
30 .Mei, 1898.

Beeste nv Ieesch.

NOG. altijd te koop per kwart
tegen prijzen billijke bij

O. J. T. DREYER,
Noorder Paarl.

.AF OEELlNG VRYBUBG INBooJlLINGIl(.

VUlJtn'ID& Gionp PJrOIll'UI RauaTL. ;
Ió I Naam \'an PI .. u.fell: :< !
_i __

lli7
1[>8

169 a
100 4
161 , 6

162 6
163 7
lEU ti

166 9
lOO 10

167 1»
lel! 14
169 16
170 I .. 10

171 17
172 18 H'

173 "
19

174 20
176 21
176 " li:.!
177 23
178 U
179 l!II
180 ! 26

EEN V'JUBSKLUlUI il'UB VR&lI8JU.l,JU .
OX VBIilJMKI.JJBII •

"H ('om-aal!bd, hckbam, 11 Juli.
.. Oe..chle beer,-lk ben _ ...u OlD

milDe iO"",leD. nil te dnakbD, ..., wUa
parae dank reaen. U... l.-.. bebbom
WODderenftlTicbt door mij T1IIlmijll llOIIt
le bemjdeo. 8lniade '~1' ~tIe
op mil werd gemaakt (dMel1de die wiJ. de
Dnilacbe ka- *elJiaI, doch GCddII1lk,
lit Jeef DOS) lo het 8c. But,bokaew'. B.
pltaal, kon nlaDaDd _ beTlaer boen-plud
hebben; bet .. IOIIItlld .. llo__ CIa& bel
IIllj t-1emaal uitputte. J)e olIjmigbeld CIIe
..eel en tul ......wwd Tel'dllDd til Ik werd
lo _t ptteld lODder JDOeiIe .-.an oot-
OJ.Cen te rabn.-Ik beD, mlpu.e.,

getJOIlw de uwe, J. BILL.·'
BEll DOK.TKRS GJCTlJ1GD18.
UR DOK.im GITUlctUI8.
ED DOK. GJCTUIGDI8.

" Boath hik, OudUf. zltld w.w..
III 8ept.., 1818.

" Het doet mij _Ujk groot pDOfII!I!n .....
u.. exoelleftte Hoeo&~ prepanoat te
getuifr'o, en Ik beb bjlt DU .Toor de laaleie.
..mt j""'" in mijne fIIoepItalen eo prt .... ,
pn.lttijlt .~reT8D, en bet T&D grooteto
'I'OOlIIeel bevonden. ·.Ik Ujd dU....ljlt _.
Clmlnlo Bronehlt18; u_l_e I. de eeaJr
remedie elle mij oopobllkkelii_. ,..rlicht
log Tencb&ft. ~bal,.. be.eel Ik u.. '
x,c- .... Mt pnbllelt dat UIl c.terrb
Bronchltla, Wloter·verkoudheid af _I~
IOOrt Lou, lnNIl1nK Ujdt ten reente ... tel
.terkate __ -Getoonw de uwe,
"A. OABBIlL, K.D" L.R,C.P. en L.K ..
Bd!nbal'gh, L.B. CA en L.K" EdillburJb,"

GEBRUIK. K.EATING'8 LOZENGES.
GIBRUIK. K.]UTING'8 LOZ&!IGES.
GBBBUIK. ][EATING'8 LOZDGZS.

".,. I~ BIn", 80 1....... OJtL&DD" slnu
KBATI!W'S HOEST 'LOZENGq een!
werden pmaaltt, eo de ...noop I. grooter
dan ooit, omdat lij ~ sijn In
bnnneo .... Uchtlng en..,_tlll TUl Wlota
B_t, A.tlIlDa en Bl"ODChitil j lllechla ..
pelt ....llch'"".

BEPAALD OKOVBRTBOFJ'BN.
BEPAALD OllOvERTBOJ'J'D.
BEPAALD OKOVKRTROJ'J'D.
1:_lng'. HoeR u.eo.... de 0l0D •• taJ!&

-Ue ToorHOI8T.IlIBSCbIID a nEt
J[W ALBN, worden lo lIlkjeI aJIOtteIa door dl
APothebn .... koch'.

BENOODIGD.

.Kortste en GloedltOOID't1te'
.: .'.~' ., . -t. '
Goederen van.' ,',

en andere Plalél,'UJer

Daael
Marques
en 21 uur

Tuit! loor ., MaaIlIira Jl " UI
" It h. ~ PritrII· Mti. , _ ..

Daaetljksclie petsonendtehat van Dutbarl-(Natab
urg. Protoria en andere pr.. flen In
Oranj~ VrU.taaL

LONDEN EN
LEVE

....,..A-appiJ p~ ... III. ~'. CJ' ~s4i ...... •

O...~rlÓh;-~.' 2. OllLLlg .,., ..
RAPPOBT :: JlIT~J.uR 1897. l~ekIn8tr,om~~Ji.- ..

N· B' h~d : £1100["71: 1luziekale :oenOodigdhedeB
18Uwe eZlg el .h , ,I u .InStrumen"'AD,.D.'A nA.1'A..'''Avall'

Geweigerd, of niet vol- W JMJr-"W1J v.
tooid .,.. 2M,W , Stemudng.

Polissen geschreven .;.. £912,489 Bo)(tlLLD' veraohaft ~. ctiitg iD
BELEG]} FpNDB.. de lijn VUl KOliek. nu het~

December, 1898 .;. £1,158,069 KaIi.Orgel ~ de JOOdIObe Harp.
Vermeerdering, 189f, 80,790. ..

.;, :T MULL,_ Il'. .
Fondsen, op 31 Dece~-

bel" 1897... ,~.. £1,288,849 Cnet. IllfUIIItl luill
Totaal Inkoms.. blttIIbJJtI,

voor 1897 .~. ;£279,816
Zend om Proepeotóa en .Rapport

over 1897, verkrijbaa. .. bij de .

Hoofd ZD14 1frtkIIDSfle, Iat_
30, BT.G.OBGJ18 BftA4T, LuPIITAD.
CUIlLI8 FISH•• 8JroT1,

Bestuurder voqr Zuid Afrib.
GOUVERNEMENTSHERICHT,

No. 231, 1898.
Departement VaD Landbouw,

K....p de Goed. Hoop, 18 Maart 1899.
VERBEVRIH"ERKLAARI1E LANDEN

PHOK WA1\1 INBOORLINGEl'i' RESER·
VE VOOR U1TKIEZll'i'G VOLGENS
WET 40 VL'I 1895.

ONDER en krachte"l de Wel No. 17 no
18~7 ~n in tennen ...an Artikel V li van

Wet No. 4U VaD 1895, wordt biennede ter
aJaemeene !teDDWwne gepubliceerd dat d,
nagenoemde plaatsen, gelegen in de A.ld .. ~
Vryburg, Tan en na W"oenadag, den 6den Juli,
1898, open znllen lijn voor uitki= c;>pde
WijlI. en op de Toorwaarden be 10 d.
genoemde W.t 400' no 1896, en hierna uiteen·
ie .. t, nam. :-

1. Ieder aan:ooek om wodanig land al
IIOllrifteljjk gedaan worden BJJI deu Ci vielen
Commillllari. ,,.n de a.fdeeling waarin aoodanige
landeo gd"!!,,n liin, die daaIop den dag .. I &&n-
~lreo.m waarop .oodanig aanzoek duor hem
ontvangen ia, en het onmiddelijk aal opMlllden

.«J Merk. naar den Miniater.
20 2. Voor de doeleinden van doze Wet lullen

oenige twee of meer aan.lOOken voor hetzelfde
land ontvangen op deoaelfden dag, na den
datum va'l lI:enniatJeving, beachouwd ....orden
gelllktijdig eednan te Illn, en alle aanzoeken
lIedaau ",;ór deu in de kenni'ge';ng bepaalden
datuw .ullen htlLandeld worden aOOI lij
pdaan waren op den aldus lJepaalden datum.
3. 0.. Mini.ot..r .. I de landen waarom &!dua

aanzoek i. gedaan tookennen volijen. de priori-
teit VaJl bet aanzoek, milt! dllIl wanneer twee of
lDeer aan_ken gelijktijdig voor hel.&elfde land
pdaan lijn, het recht VIlO prioritei, beeli.t &al
worden door loting.

4. Ieder applicant om land oDder de bepalineen
... 0 dese Wet zal eene declaratie maken en lUUl
&ijn aanzoek hoohten, "an den volgenden
inhoad:-

Ik, [A.B.] (vul in woonplaats en beroep),
verklaar plecbtig eo oprecht dat ik van
den l""rt!Jd " ..n een·en.twintig jaren en
daarbo"~n ben, dat ik dit aan_k maalt
voor mun eIgen uitoJuitend gebruik en
nut, en niel direct of indirect voor" bet
"ebruil< of nut van eenigen anderen per·
!IOOUhoernaamd, dat ik niet d.. houder
Len Tan oenig land, dat ik uillt ochikking
of overeenkomst heb gemaakt om iemand
Bndere in ataal te .tellen of toe te laten
door koop of ander&in. hel land te
bekomen ten opzichte waar ... n dit mijn
aanzoek gedaan wordt."

;,. Teder applicant zal ten tijd. waoneer hij
aanzoek duet, bij don Civielen 1,;0mmillll8Tisvan
de aIdweling waarin zoodanig land gelegen is,
d"poneeren eene !lOmgelijk a&D een-twintigste
l'an de waarde nn wodanig land 8n van de
opmetings en andere k08tell in ...erband daar·
mede, en in geval hij verzuimt of weigert om het
land waarom aldn. aanzoek gedaan io, indieo
aan hem toegekend. op te nemen, dan zal
gezegde som onvoorwaardelijk verbeurd ver·
klaard worden voor de Begeering; en in
geval b~t land waarom aanzoek gedaan is niet
&&Il hem wordt t.,.,gekend, he~ bedrag nu de

Ouder Secretari. "oor Landbouw. SOlD door bern gedeponeerd onmiddellijk lAn
hem t.ruggegc\ cu l:U ""rden.

o. Aau iedere II IOllndigcn pe",oon kan land
toegekend wonh'n onda Je lX'palingen nlO deze

lum'el'pale KenniCUJevind 'Vet, \doch g""n p~raoon die d~ g' ""lIi.troerdewyt) IWfi' eigenaar "3n land J.,inn~n ,le Kolonie i., en ge_n
pennon die ten tUJe "an het aanzoek eenige
ocbikkiag of o-.ereenkomat heelt gemaakt om
eenigen anderen persoon toe te laten het land
waarolD aldOl aaDaoek gedaan il -door koop of
anderuina te bekomen. zal land &&Il .toegekend
.ord~n, CD geen pt!'1J()(1lI zal meer dan één.
toekenning krachtena ult.kiezini onder dese Wei
kunnen ontnngen.
7, De Yiniater z.a.l uitreiken aan den eersten

applicant die de gespecificeerde conditiea voor
laud onder Qe&eWet heeft Ter.-uld, of, in geT&!
van twee of meer lUW_ken ow bebelfde land
aan den applicant !>Mb.t door loting, een,
It""ntie om bet land waarom aanzoek is iedaan
.te bouden oncer de volgende .oorwaarden eo
con btie. :-

(n) De liceotie ... 1 zijn voor "Uf i'aren,
gerellend "an dun ee,..ten Juli 0 den
eenteu Januari oeretvolgen3e den datum
van de licelltie, en zal in.luiten bet tijd-
perk tu_hen den datum no de licentie
en aoodanigen dag.

(h) De jaarlijbcbe betaling ten opsicbte
van zoodanige licenlie lal 'lln gelijk aan
een twintigate ....0 den prij. vutgeeteld
"oor bot aldOl gebouden land, leaamen
met oeu·twintigate "an de opmetinp en
audere k....ten op .ood&nig laud, on &al
Toorwt betaald worden.

(c) De .torting belaald ton tijde van het
aanzoek zal ZUDiDbetaling Tan het bedl'll(
verschuldigd op den eeratvol'l'enden eerw-
tcn ,lag van .JanDlU'i of J uh, naar hei
~eval moge .jin.

(dJ De per*,,>D aan wien lOOCIaniP licentie
wordt nil gereikt &al binnen .. maanden
na de uitniking "an Iuoe licenti. per
lOOnIijk bet aan hem toegekend land
OOOIIpee1'Onen zal aoodanig land ,,1,los
bl iil'8D OOCIlpeet'lln bebam. gt'~; Ir b ier-
onder ja b.puld Toor het tt .iperlr van .jjf
~. of iotda& hij _ grondbrief tot
iIoodaaII1im4 bUDmi,

a. 0.. lu4 ..... ·oader de bepalin:en
'I'&Il d_ W. lam O.cph.,11111 wordeb po
dUNnde du CInr ,.. de ftIIDeW in Ja«,~utibL ncJv:NIIde

a. ... ~_ .. iiil,l1fillide_~i~;:~.

KAAPSTAD.

B·IJBEL.S~-
Goedkoop en 8teTlg GeboDdei,

.u!l1Ift

BIJBEL • DEPaT,HOOFD
vu 11ft

ZUID AFRIKAANIOHE
BIJBEL GENOOTSCHAP
(HuÏp 'faD bet Br. en Buit. Bijb,

Geaoot.abap),
CIJI!tcMtn ..... IDp1....

JU.UlftAD.

Bmr. L. NUTTALL, 8eoretariI.
P.Ko Bv. 916•

TeJeP6aOh A.dreI: ..B;'beJa. "
PRIJSLIJSTEN PRAlfoo.

95,000 .BiJ"bela in HoJ]andloh,
EngeIsch, eDL, in voorraad

gehouden.

KENNISGEVING.
KIRSTEN &BF.BTER,
Bijq Fabrika1l_

LADY GREY STRAAT, PAARL.

TANDEN!I'
TANDBNff.- 'm;~7';s,
TANDEN1 t f ~;'oo~ëliG~

59 Stukke'" voor 20/-
. I• 5 5.; , BJI8'UJ.lrDB UIT

Londensche Tan" .lDstituut DIJD IUIIIS - - • - - II ITUUa·
,j' , 'mB IUD - - - - - • It Jl

BBPBRKT~ KN

Il&patad,-Ulater Cb&mM\ &roaIm&rtt 6 Breakfast Kopj. en P1eriDg
Plebl. ~.

Por1llli.abetb,-34, )(afD~
DE D:tuJtHliJR

EEFT de eer aan het publiek
in de Bnitendistrikten te

Del"lloot4!1n dat hij een ItEEL BTIL
in EE....'i, DAG kan

tegen minder dan de
HELFT van den geW'01len prijs. .

Alla CoJlJUlt&tIeI geht.t &mfI. '

Zend Oeld Order VCJOr20e en ......
krlJa u een.

Be.te wurd. ooit un"bod.n .--.
Wedgwood Huis,

GEOOOmJi!ElWE
ORDBRIIJm BQOODIGD GROU- en pJaHaartj.e BOOmeD,

Wubington-, ~ en
Zure Limoenboomen.; .Beste 004-
filt vrucbteoorteA eu.,. ... , bij
JAOB. VAN ,DU KEt&n I.sn.,

· BJauwvaUei,' V~.

p-
een
te

beIlOteP
korten

'tijd +..-n prijl8l1 te
. ..~ W" . op ver-verva ......ev... IJ .
~k monaterl .ndeJl TU oue
prachtige Xleediogato"'n, ~k
. 'OI'JDen voor .ne mu.tu8lD1llJ'

Bruids en Trouw"Orden ontvaD-
.~eo spoedige mt, oeringi KoetuUIDI
.ierJijk· opgm*akt me~ de prach-
i~e verbilldings-stolfen, vooral
l>epl'Of'fcl door volmn~kte schoon-
11uJ no .tij!, volJedilt voores lOs. oa, £4 Oio Od.. £4108. Od.
ei) 08. od. £6 lo.. ~. en hooger,
'lt £'JO. . . ' ..
Ren. Praohti~ 'Lt>t Kleed-stoften,

·1J"n on ~bloemd, tegen 1jó per
.d. Schrijf om :M.OIlstt)rs. Zwarte
~leed-etoften, alle soorten, eften eo
-,<!urerkt.
Ben 9'()I)l'~ Zijde en

"OOl BloUl8f en

YDaR
OIGIIIUIDB OMDIRIUZElS

IBBNOODIGD
Voor Buitenscholen in bet
, ~ Potchefstroom.

SATtARI8, de inkomsten der
IChool (niet minder dan £15

~ maand).
Bewiisen van lidmaab!c~ eener

Protatantacbe Kerk, en _
lijk aedrafl, alsmede getUlgllChriften
van belr:w8amheid, te worden iDP
lOnden v66r den 15den Juni van dn
jaar.

Diensttijd te beginnen 4; Juli.
Minstens een certifikaat v&ll het

IDde klaase onderwjzers Z.A.R.,
O.V.B. of LK. examen, wordt ver-
eilcht. Geen aa.nvullings-examen
vereiIoht.

lt L. FICK, V.Dll
Potcbefs~ April 22, 1898.

Gehuwd Onderwij1tl
Dam. van7 BSKOOJJIGD,

21/-, alle 8OOl'ten. 't .'._--kx::-1 Voor de .eaubsldleerde achool
lODd betohri. ~ving van' n.,LOC""'<W te Goed8'evonden dlst. Pot·
uOodijZd t., _ chefstroom. ZAR.

Kearlijfi. VaD alle soorten en
vormen, Iualuitende i Thompson', SALARIS, de inkomsten der
(voegzame) en lzod'. Heup-banden, school, gewaarborgd op mm.
IIn de beroemde C.B. ~DI £15 per ma&Ild, met..nijl
DamAS vnucl"~leeding woning.

l"n Flanulintte' 'e'n Applicaties zullen door den OJIO
~ !I. dergeteekende ingewacht word811

Linnen, rot den15den Juni.
alles van het deu w.te ~ort. Klaar- ..A.pplicanten moeten in bezit Il)
~eruo.akte Kindngoed, ju ,,...,ot ... van lIlde klaese Onderwijz.ers ICY
Sl)1'teeMU' •. Kow.en, Linten, Kant Z.A..R., of O.V.S., of K.K. Ga
9loemen, Ohifton., $luier .., enz aanvull.inp e:le.men af te leggen.
~R~. ntW1f én pJe waarde, M. L. FICK,

V.DJLLioneu~ Potchefstroom,
April 5, 1898,

----~-----------------. --,
NiettegenateA~de d~ ~jzen i~

i~uropa aan 't .tijgen Zljn bieden WIl
nog t5tAodaard maakRels aaD, tegen
ninder MIl den ",ewonen aanland-
IlJC8prija. BorroekM'8 ~l, 86 duim
'oor ) 2/6. CrewdsoD' No. 2, Sti
luim voor 14/6.
Laken Linnen voor enkele el

duhbele bedden. .A)1a lIOOrten, eftel
'n rE'lkeperd. ManslO1'$ en Prijzcl
Jp MIl \-rage. _
Kumhaaraen en Deken~, alle soor·

:.en. t:)cbhrijf om· prijsli,;et.

Flennies,
'.Vit rn Bood. no hf 1/- fl<'r yd
,'rnn8<'he jleKeperrle FJeoJlit's, al~t
1t'IIl"t'n. }~lanelette .., de lwllte Jl

,walileit en kltlur org...twijfdd
il., 7id., 9d. per yd. Wij heb~J
'en JZrooteQ voornmd ef (Jr.-l·lI, ID

.Juiteud" prachl j~e patrone.'
Tapijten Stevels (In ~choenen.. D'
fJt--deelte is nu voorzIen van· goed!
ren uit.iluitelijk voor (.D8 UM1' d,
laatBte mode ~emaakt, beroemt
vOO!' ~ en dUUrr.a$mheid. DO M
Voorrud bevat eene Tolle lijs •
Heereu. Dames, en Ilinder Sleve!1
el) Behoenen. Prijslijst op lIanvrago .. __..

In het Beeren en Jongens Kleedin)l U_aoN LXJ::N
Uitrtlltmg Dt'parleruehts, heLbt.l rT'ONINKLIJKR MALLDl ES~T
wij een pheel nil u \\'en Voorman A

gemnakt van do beste StofTen dOOl lTJIOI8TOOMJlOOT.M...UTSCwrU
de bekwaa.Dste Wetklleden iD a.ElP.I:1.1it..&:TI.

Europa. Prijslijst or aanvrage. 1\11 KailitAtn der ldMtechappij ....

Manshemden, Boord- u a.kD1l't'1IIl Kaapat.d _l!;~

H d D via Jbdeira, om df<n.ooerell WoeOllblr-j~fJ, oe_ CD, assen" .. 1UIL, ala cmder u.nlegende
enz. VO.)R ENGELA.ND.

lannó-&OOC "K.pt. :l!oa1{lJ..
in groote venebeidenheia. K.A.LAN ft »-1II0B LUl Kapt.l>n50UJI

& HA.88ELL kunnen ae behoefte UTlL4 BooTii¥OoB lI!'1GltWiIJ. I'
van elke Dame, Heer, Meisje of GUELl'H " R.a.jJt :SIUJ.60l',Oll!treII

t

Jongen varvu11en- Bijlondere aan- GO~1U1I " Kaj.t. BIIU~ItB, Jrul reDt SI
dacbt wordt gegeven "áaD &hoo1..I1U11 .. , <;;

Pri~ali' ~j" Bell 't'IIIl de M_t8('happ,'J 8 ClOU:" "toomUitroating. JOUJ.""n Op &&Jl- boot.a aal SOUTHA.MP'l ON ...enteD YO«
vrage. ' a..utBUB.l, kort na de &8Ilkomst nil

Daar ons Voorraad z.c>o groot en ... .M.aiIat JUm"bout.:n. Al D
uit-trekt ia. is het onmogelijk de .BETOUR.!UAHTJESnaarEl\O~L._"!~ all be h' . _~...&.a.._ 't'.)Or zee Maanden, ...ordell Ill'"lnIIH'Ue van es te . J;C riJven. 1."bt:;neen -vermindering.Y&D 10 ~
lioD8terl wordeQ op verzook toege-· da Dv.bbeleu paasagepnJs. " ""9
zondeD. ~TOU&KAAR.1Jh.:s Da&I' 111., r.. ...

.... de KUST worden n;tgen,,~t HYor <It
tIriIgNiI bicwcon Drie :Maanaen pe:dt L n".c

Malan ..fIl.JP811, ~Ë!.7E~=;::
".JI5Q10N, J==A.dder=le,ptnM::;.~j)rIW:en=' ~=
:"·1.., , .. 1r;iJ..~:ll:.--;.:

ZUID-AFRIKMN8Cru':
K.ONINKWKE IWLDIE,SSi
oe " CASTLE MAiL.. Maat.80h1.P1I1J

DB SteombooteD dwer Lijn ~
ftIl KaaplltAd naar ~ om a.

&IIdere Woeuaélag, te t liar D.D1-, DIll
Kaclein eD PqmOllth, W.Biat Belea •
A~ u.nJtignde op a. bopurIde bl
lO~j-'
Jalll JS-HAWABDD CASTLE, Kapt. BIGIIt,
Joh 6-NOBH.Ul C&STLK.l, Kapt. RuD"I.L.

lIO-CAlUdBBOOK CAS'rLS, Kapt. BOBI:oDI.l.a_DUNVEGAN CASTLE, Kapt. JUT.
17-TA1'iTALLON CA8TLJ!, Kapt. DL'IIUJ.'

" - ,
lel ... foor bgelud JlI Lu Pallu
lL CABTLE, Kapt. ~BOWJ', otlluertll

Cv;' st. Helena en .bIeDJIon)
Voor Vracht of PuBage ve~ met;::n'?Jo de Agenten van de CASTL¥

OT MAATSCHAPPlJ. (Bpki~
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