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TEN HUÏS? van den heer l~;vAlfZWIITBNap 'dé P':'~I, reobUegelloVer
den Winkel van dell heel' D. J. Sohneidel'.' i ., . . .:

.' De hee!. J I VANZWIBTBl!die wegenlfzj11 tijdelijk vertl'ek • ":P,e.
~a, al mpl8 onlangs Uit Europa gebrachte. H\lÏmletÏoola begeetjg ...rrJm~*tmet
18 TUl de baUd te zetten, zal publiek doen vei-k~. . I'DE~:~s:~=:~:~~, Op Woensdag, denlódeD~~,··'8Be~,'

Executeur in den Boedel van wijleD
den. heer J. VAN NIEKERK, zullen Waaronder~' fraaie Piauo, TaD eet1 bekende Duitache fabriek, ... FJa__
publiek verkoepen Kam~ntein, Stoelen, Tafela;, Kleerkasten. ens., óDz. .Allee zoo .

Op Donderdag, 16 Juni, 1898 als ~leu,,:,. Ook zal er verkocbt wordén eenige zeldzame Vo~la, _...··.m·.[)J]I,~'Z~~;~~~~~~f~~~,~~,
ID' . . eemge Zilver fua.nten_ Verder, Boeked, ens. , . ~ ,,'., ',.
. ~o~e~fe:~:ede!n :er~= ,~W'lO 11iUfv.:iit:~'~~~~·-4_~

.. .' ,
voorzien va;'l alle gemakken, J VA ZWIETEN
benevens Buitenkamers, Stallen .' N •
enz., enz., gelegen in het aange~ A. B. DE VILLIERS & Co. Afslagers.
naamste gedeelte van de Stad Paarl, 8 Juni, 1898. '
Stellenbosch, "tegen over '
liet Bloemhof Estab1isse- Na. afloop van bovenstaande Venduti;;t worden verkocht· 3licbte
ment" in de Reyneveldt Veer Mol-wagens, 1 nienw afslaan Kapkar, 1 paar Achter Tuigen, sil-

IJ. 1r~:\Á)"seGoederen tot den veren beslag, 6 eersteklas groote sterke Ezels, • do. F,aarden.
hoedel behoorende, bestaande W. VAN AS.
uit Huisraad. als Kasten, A B D
Ledekanten. Stoelen, Tafels, • . E VU,I.IERS- & CO., Afslagers
Spiegels, Wasch- Kleed- en =B......--------------------..:..-
andere Tafels, Beddegoed, Glas, elangrliik voor Landb - .~t:d;,·~~;:a:nm!~u:;":.~;.. iJ· '. . onwers.
der verkooping zal worden aan-
g,'bodcn.

Verkooping te beginnen om 10
ml' ".111. Vergeet den dag en
datum niet!

Nieuwe L!fantela, Nie_té Jacketa, DIRECTEUREN I 'rieu ... c..tu"'r . ......r-J. R. ROI'lDml, V..... :f.....~w.IlAB8R,. (FiPma.1bnItModeij' n, ModeW801'8Jl, en al de Weled beer W. HIDDINGH, L.L.D. en Zoon). . ....

1aa TI... beN" . hed Weled hiI8r ADRIAN VAN PBR BIJL.
te. ranJ8" l~.WIg en..' . (PirJ;Ua Van der Bijl éiiOo.) .o maakte H~jes, van . A. H: P EN, M.D. , ,

68. ld. tot 458. ; ~. ~Z . .; __ _ ij die ile Executt.1U'8bmer weDlChen .aan te etellen ala Execute .... Keet.
Dress Vftteriaal in al de nieuwate ,~ltecuteuren, of ~raI~ IJeUeven hen te benoemen 'en aan te 1te11eo~~ alt

)cl-r I 3d t L4_ lId ExeénteurHamer. in ltaapltad. . !eqren. s. • to;.t. • per !

.yard. •Nieuw GerQit, Zijde en Aanzoeken om lAenlntren, onder Secarltelt van vaSt 'Etgendom.
WOl Mengselen--~pps ei; 00., teeen Loopende Koers van Inlerest, worden dapllJlJ,~_fldQren4e
lso Gd. tot 68. 6d'lF 1~ Bealehelda-uNn overwopn. " -'. i DeQ"a:u~~Pub'\eke

Eene eindelooze ve~heidenheid OE KAMER AD)(INISTREERT INSO.LVENTE BOEDEllI DOOI S--I-I.A· -~-. ----I-__"_;
van ~warte Dreaafoffen, een- . HAAR SECRETARlB. . ~.: OUIfI . if/Can
voudig en fancy. :1;s', ~ tot r .'
5s. 110. ~~.: .. J. He N. ROOS. ~Js. OO,DI'S

Wij venaardigen :Snijdersge-~~:~~ OmheiniogslateriaaltegenK.ost~s .. r';E~~'fMnJud.
Huis Draperlen. ' I........ -...--------,,! ~ ...an het volgeDde ~dea:lii

Lakenlinnen, gekeperd ien ongeke- EEN BUITEN GBiWONB ][,.-. ~ in J~~hoJarah' ' ..
perd,ó4 tot 100 duinl,' vau 10jd.. .... { . ! e~ 'ps
tot 28. 6d. per yd. : De Kaapsene Kolonlsa.tie HaatBchappij In llkwadatle. !:~n:tien jaren

Klaara<emaakte Lakens voor Enkele gehouden ..........T-ee

DE Ondergeteekende zal per Publieke Dubbel B'edd 11 .. .v.n "
\• '1' k 'ft C en e en, a: e PrIJzen. E'NE rraad' . l..__ .lI_ __. ....1i1 • 1.._1..IL_ \..- L.nn,·nQ'An -rden "'e(1aa.1D!·

el IDg ver oopen "" eree, W· . T boh H dd k 'ld:. 'lj ~te VOO 18 111oue _n as- en WiJ _~n uv" IILD _._- .. " I!.

OpDondrrdag 16 Juni, EENE INSPECTIE WORDT GEVRAAGD. ltte ~t Ss~·6d~tur. en, . :'!o Floten driezelve~ kUOltprijs teP":ien~t n.L: i positie dooProefrIt.Xlunen.
osr 10 UUR, Ons waarde in F1&nnellen en Zwo.ra D eboe...... Hl'8Z.l peohikt TOOI' gladde al bij etJ1l - ....

K haa k
. t ff 'doorndraad. IS/6 per .:I_;:... • ! Professoren nllen atg.~nolp;en

Hetvolzend Kostbaar Grond Eigendom, om rsen : an me . overtro en "" ' ~ iI_. J.....;..nende op ~~d"·
Erven ~OS. 2, 4 en 6, Blok G, gelegen in • • • O'SS ac' " worden. Bouten en ~lIo.I.W&&en bmooctigd a1eohtl TOOI' doorDc1rud.

i
5/- ptt ....., -a-- ....

Maiustraat, en uitnemend geschikt voor' . .' . 0 "--t' Do Q il+-" f IQ.. gJ'O$I . . I AC::,
I JIl' d -. .... \ A.ru 10 en ns U...".\'aD a -. W· '1' (·'h t _!..:I.lI_) 0lj ..£..1- il n..-'8"Mc~hoJlanIhiP.·'

bezigbei ,H.oe 1'10 en van eenigen aard. ,.. .' . .• 6d tot 95 . lnpa en 10 e IUIWMW· I< .. IMIIU.. ' I "" .. - ,
vooral voor de rijtuigmakerij (die aldaar • 8., Hoekp'al- met 2 dubbele ......... .:1- 801 per Mt. i alle oollen DOtlOOl'-JlelQeQ
voor vele jaren werd voortgezet) zijnde de STK A ~Tn ST'R'AA' T" DamesBlouses, 2s. tot 2ós: . "'H-_1."~· --., ~ : ' paweD' ete • ....!-tie
Buitengebouwen. Winkels, enz. omringd .a..a.,.u . , __ Dubbele WUIo8D.,. TOet en li voet. me$ PiJaND. hEI"""'· £1' 6d -a--
door een groot stuk open grond. Zwarte en Gele O.hmere KoUsen- . '. .' ompl~ £6 lta"Gd.. . '. ,.... . .,::_~"'-""~-t....J~2&~'-~' ..' ~.~8eu~~ie~.~~~~~

~~~~~~~~ __ -·_4_Z__.~_~_._·_~_~_v_A_t_,_~__ g__«~5~~~-~.~-;-··-t--->-;--z~ng~=;~~'GK~O~C~H~~~eB~n~uD~IaXu.aI·E~·~K~~aa~p-d~a8~
sc~~~\~~SK~~~en~r;l~~~e~~~p~~ . J D CART1:1TRIGHTL"'-&-': i', C . lso e~d., els. \ld?' ~.oeft~: . .' . . '. , . '. '. !.' .' .' van
Kar. ~ Tent Karren (onvoltooid), een getal ••• _' ®"'l' 0., Ss. lld., 48. lId., ~,S. 9d. . . ..' I. . 'SOUth·II.t ..."flU8l•. 1I
Wielen, Veeren. As8en, en een zeer groot BETERE WAARDE ONMOGELIJK. '.r :. AIlMIl \I~~~r~:e:lJi:~;~:~=ni:,fifG LAS- EN PO ReE LEI N - MAG AZ IJ N,. OOIWlUella,el.~; llIi'd. GELlJKK." ONWURlClHJNLlJK. i

8c;aK~'e?een~::~~i~~~';alsook ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN. MCGIVERN & HENRY, I~UZE, FATSOEN·EN."KIN' oMOnRTROF"N
HEN RY CAE~~~T~stee. EE~:~I~nt~iJ.~~o~~ r:~·~~rvies,Toiletartikelen en alle soorten Aarde· HOEK VAN . ONZE WINT~RVOORRAA(}!!_ ';'.!!:~.= eQ

Cel~;, :?:l Mei 11198" ! T1reecl ~ - a1lRIi-~ -- --- - f#' .
Haug- cn 'I'afollumpou, Vloerlampen voor-de Voorkamer, Tafelmessen 'Plem' en Spm' SfMtan n~ o;..J . cl Oenn" .... YWer .Pakbn,i Wollen

en/an/mie- artikelen en alle Huishollu,Bl'!100l1igclheucn. . . I.... ~..v , ~_~:sa.a._,.ftfI !iaor ... _ il......
VerzihTcrde en Fantasie Goorleren, gc;;chikt yoor TrqU\v·,o£ Verjaar. KAAPsTAD.

dagOipresenten cm Sppcialitcit. J'list oatv,\1l5en CO!l la.Jing van bun
i!pcoiale Port.

"VICTORIAN 'VATER-\VIIITE OIL."

ALSOOK,
III den Insolveuten Boedel van Wijlen den Zweedscbe, Fransche en Ameril..aa.nsche Stoves, Bedsteden en Mat...,a ....n

heer L. P. J. BAARTMAN. K •....,.,.,,
arnen, Room Afscheiders en Melkerij Gereedschappen.

OPDONDERDAG, 16 DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
Joen verlroopen te KLAPMUTS

STITlll:'>, gemeld getal Vee. Onder ------------------------

ril' pa;trllen zijn er 2 pear Zwart--, 2 Aa' nlokk6111~lkheden V,OOEONR Wlln·ter.do. Rood·, 4 d,'. Blauw8chimmels, 3
do. Brllinen, 1 do. Zwart.en, de
anderen zijn B~sutoPoniel>. Sommig~
der paarden ziJI1 16 hand hoog. ZIJ

zijn allen gedresseerd, in goede ONS' PRACHTIGE VER'TOON ING VAN~onditie en geschikt voor dadelijk .. .
gebruik. \Zij zijn van goeJ ras.

H. J. VAN DER SPUY.
A. 8. Oe Vil/iers & Co., Afslagers.
Paarl, "Juni, 11l!48.

W'Geen aangebracht Vee zal ver·
kocht worden zonder geadverteerd
ul ",ijn.

--BENOODlGD.
Eerste Assistent voor de

I

Dorpsschool te Amera· Wij waarborgen onze Prijzen 26 per cent. lager te zijn dan
foo~, Z.A.R. (lie van eenig Winkel in de Ad_derleystraat

SALARIS :£ L50 met vooruitzicht
op spoedige vl·rhooging tot

£190 of £200.
Al'pli(,:ltil'~, Illet ct'i'tif.katcll van

:;':l' kla.',..e Onderwijzcr,,; examen,
lldmaat~chap ('ellel' Protcstantsche
Ktrk en goed zeuelijk gedrag, zullen
(loor den Ondergetel.'kcnde worden
ing-e\\'[\cht tot den 25Rtcn Juni.

cUL' g'l'sla..'l.gulJapplicant moet ge-
willig zijn een aanV1111ingsexa~en af
te leggen. Schoolwerk te begmnen
op den 11den Juli, e.k.

W. F. KNOI;lEL, V.D.M.,
Amersfoort, Z.A..B.

UEE~ 69.-No 6,608.1

~grijte Publieke VertoopiDg
VAN Z~R KOSTBARE

VASrt en LpSOE GOEDEREN

P. J. Bosman & Zoon,
Afslagers.

Skll!:'n bosch,
:; Juni, 18<]8.,_ -------

Publieke Verkooping.

40 Eerste Klas Ruin Paarden,
10 do. do. Merrtes,
20 Extra Vette Ossen en Koeien.

YAMD. SPUY, IHEtMAN &: Co.,
Vendu,Afslagers en Agenten.-'Tel. ACL :Malmesbury tu Paarl,

~VNITY,~
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OE Onderget.eekenden wenscben de aandacht·van Landbouwers in het
.. algemeen te bepalen op de volgende voor 'het jaargetij geschikte

Lijnen, W::.lrvan een groote voorraad onla.ngs is toegevoegd geworden :

Wijngaa'rJ ~eIl8(m en Scharen, Graven, Speciale Wijngaard dito, Dia.
mond Slde-strap, Schoffels, II Iron Age II en Cnltivato1'8 Bosch.
pikken en Schopgraven, Doorndraad en Gladdedraati Btaa~de1'8 6
voet en 6 voet 6 duim j Hoek Steun. Palen en Oude RaiJlI, Stapels,
Draadtangen, enz.

Studiebeurzen
van af het
kwartaal. .

.T ••

(Mt~ ....:. Lf ~.
'. .. . i

J. ~""'WIl~lEC"Y' ~ C::!O.,
. I ' r

Langemarkt~straat en' Kerkplein, Kaapstad. i
NOTA.-W, hebben slechts een bezigheida plaats, ..welke: gelegen

is in Langemarkt Straat en door n~ Kerk Straat. W lJ r.endQn geene
reizigers uit om ons te vertgenwoordigen. .

OIDBRWIJZER BB.OODIGD
VOOR eene Private Boerenschool

nabij het dorp. SaJ&ris: voor
een ONGEHUWDpersoon ~60 per jaar
en vrij logies j voor ~n G.lHUWD
persoon, £80.per jaar en vrije won·
lUg. KennlS van 'Hollandsoh,
EngeJsch en Muziek vereischt.

Applicaties ,met ge1;uigschriften
van bekwaamheid en OhriStelijk ge'
drag, worden ingewao~t tot 9 Juli.,
e.k. Werk te beginnen. m~t volgend

kwartaal. 'ND VD" Maakt cYéene omheini!'ingD. J. LE R. MAROIlA. , .. .In. ..., .. ""t
Aliwal Noord, 6 Juni, 1898. -------~---I~-------,.....--.

SCHU'EB~!CHTEN BENOODI~D. .' 12 .·aalBtraI

TE worden verJrDobtte Damplaate op BEN Hoofd Onderwijzer wOl'dt ge- 8 Jum, 1898. ,
24 JUni 1898, ~ 10 u~ ti morgina, vraagd voor de Gou,vta. iScAool op '-est--' Bn-d-. -pg;....-bliU-· -+-_....

ladienuiet gels :-10 lIenno Schapen, het nm.n Bethel Z.A.R . .' a

30 VEnE' S'LAOI'TO'SSEN 1 Hamel, 1 Ooi, nchtel¥lOr swaluW1ltaarl, a:1:.":L.· , i •• ~ , • U
I '. . '.' 2 haJfllUllClltjel' 1 Ooi Nchteroor zwaluw. DIIIUU"lIS £200 en 'YnJ8 W9mng.

. ',' • etaart, Unkeroo~"""':"ntje achter; 1 00J;t A.p.p1icati~n ~ld van de
- t recbteroor slip Ibabroor meedje ftIl Doodige ptuigacbriften van be-

op DONDERDAG, 16 Juni achter; 1 Ooi, rechteroor· at?mp; 1 Ooi, kwaamheii1 (mmuuiieekonderwijs eeue

ZULLE1IlI' bo .... Id osse linkeroor lWalUwl&Mrt, lIleedJe ftIlachter; li goed --.lI ...l;;1- ~_ ...
. ~' vengeu.,..1e e. D. 4 O~en, rechteroor zwaluwataari, .linker- aan~e ng), . ~._,,, e--a'
publiek word~.,.·~?rkocht te OOl'en halfmaantjel ftIl achter.' enlidDWl.hapeeDer~Ycbe

KUPKUT8 STATIE. ZIJ ~IJn groot en N. V. D. WALT. Kerk, lullen worden inge-pobt tot
Tet, ~ de aandacbt _ Slagers wel 8chutmeeater. op den lóden Juli. [
waardig. . ; J. P. LIEBENlJIRG.

1 B De Villi &; no. A#ala_ OPGESLOTEN In bet Schut te .

&; CO
Ao. era ""tI ~""D.. Grikwaatad en t. wordeD verkocht Bethel, !.... 0'..,B150N. . .. . .. Paarl, 10JuDÏ 1898~ op 8 Jail ..... om 10 uur ....m., indien niet. 24 Mei, 1898. i

..".. ~. ge10et :-1 rood afrikaander OS; klein,
Ermelo Exeeuteul'8kamel" en d:~~:~,3~:le~u~~:f !:::.t1 ~ GEOOOULEEl$E

PJLEIcNSTsRMAAITT'HKA.A&PScTAD. , Voogdij Jll&tseblP~f B'l'OIU: G--'U:'i':~TII'B8TKJI. GBOW~K!!.~
• • O. UIT DE HAND TE KOOP. A_ d. z•..-... :;-...!t==::..!t"'bij .....

'. ONGEVEER KOR- ,J.A.OS. VaN DIRIJzer,KooI en Timinerbontlagazynen elo ~~. C! Borr/on's Baai Holsl'l BbmrnIlei,

KOLONIAAL EN AMERIKMNSeH WAGENHOUT, . ~~. .~ _~. EIgeDI&r.
.STOOM ZAAGMOLENS voep men lich· UOwuPft aft .......... • .. _UDde.Breestraat en Riebeeks' , Pletn. 1..0.H. D'ri'v---,. ........ 8eo].AA.".•_.D~ ., ':j '·'~.~~ai,18t8.

1500 VUURPROEF,
IN PATENTE "FAUCET I{OZZLE" EN KA~'"NEN

nr: BESTE OLlE IS D!~ MAnKT.

Dames Capes, Jackets, Mantels, Tea- Gowns,
Kinderkleederen, Dames Costuums, Tabberts
en Snijdersgemaakte Costnums behooren door
allen gezien te worden.

LONDENSCHE EN PARIJSSCHE HOEDJESMAKERIJ OPGEMAAKT EN
ONOPGEMAAKT, IN EINDELOOZE VERSCHEIDfNHEID.,



(~.~r!3___

IN verband met Clausules 32 en
3:3, Akt-:m 45 vau 1882,

gdllcbie1lt hiermede kenrlisgeving
dat de nie Ilwe Kiezers Lij~t van de
Caledon Municipaliteit, ter inzage
ten Municipaie Kantore zal liggen
van af Zaterdag morgen, 11 Juni,
1898, en dat een Hof, voor het
hooren van alle eisehen en objecties,
en voor het besluiten daaromtrent,
gehouden zal wv.·d j::J op den morg~n
van Donderdag; 23 Juni, ten 10 ure,
in het Municipaliteits Kantoor.

Op last,
C. J. N. DEMPERS, Jr.,

Secretaris.

'

ENDE:Q.S worden gevraagd voor
den kpop van zoodanige Kool.

asch als ~ag gebracht of gemaakt

K . worden bij de Zout Rivier Werken,lezers Lijst voor 1898. voor het! tijdperk van een jaar,
eindigende' 30 J uni. 1898

'renddr Vorms,' Kontrakts-
Conditiën, ~n alle andere bijzonder-
heden kunnen worden verkregen
van den Onderg<ltee~ende .. ·

Verzege~de Tenders, gericht aan
den Controleur en Auditeur Gene.
rsal, Kaap$tad, en gemerkt .. Ten-
ders voor ;Steenkool-Asch." zullen
worden ontvangen tot op den mid-
dag van MlUlndag, 27 Juni. 1898.

De hoogste of eenige Tender niet
noodzakelijk aangenomen.

W. SINCLAIR.
Hoofd Spoorweg

Mag~ijnmeester.
Kantoor van den

Hoofd Spoqrweg Magazijnmeester.
Kaaps~. 10 Juni, 1898.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.
Afdeeling'Rraad Kantoor.;

Calvinia, 10 Juni. 1898. "

Paarlsche Executeurskamer. Beperkt.

Publieke Vcrkoop-ing
Paarden, Koeien, Rijtlligeu, eu.,

n:

VOGELSTRUISFONT EIN,
Annex den Heer Gird, en nabij

Klipheuvel Station.

In den InS01ven ten Boedel van
H. & D. F. DC PLESIl18.

Op I ATt ROAG. 18 Juni, 7898,
Ten 10 ure '8 morgens,

ZULLEN, verkocht worden: 8
Melk Koeien, 2 Uitmuntende

Rij- en Trekpaarden, I rrrek_ en
R~paard, 1 Merrie, 1 Afslaau Kap-
kar bijna nieuw, 1do. (doorCooper),
lOpen Buggy, lOpen Kar, 1 lot
Tuigen, 1 .f:teaping Machine, 1
Geweer, 1 groote boevoelheid Kaf
en Stroo, 1 lot Mest, 1 lot Za.kk:E.n,
en Je gewone voorraad Boerderij-
gereedschap en Huisraad, enz.
J. J. DE VILLIERS, A. P. Zn.,

Eenig Curator.
J. S. Marais & Co.,Afslagers.

A.rbeldskolon1e te Kakama.s,
. Ds. B. lIarchand, van Rondebotch, die

op een iupeeU1) Nil naar Kakamas is ge-
w.}est in Te!'band met de arbeidskolonie
der syuode ill gistermorgen ia de lltad
i;erQgpkeerd. Bij ill geh8tl1 opgenomen
met dit 1iuJ.Dg dBr plaatllen en ontmoet
andere OODllJllalliên du kerk beden te

.kan Stené4boech om over eene groote uitbrei.
nitHroel~D,:1 goed dIDC ~Il de w~baamheden aan de

Grootrivier te beraadslai!!D. Eerw. Schró-
der ""11 Uping*on ilmet hem mede ge·
komen tail' einde dit grooter plan uit te
leSIen eD .terk aan te bevelen. Wordt dU
laatIIie plan uitgevoerd, zal men voorzie-
.niDI· ~nnen nUlken voor over de 300
h1li8pnnlle8. In onze volgende ni4!lv~
JIIIdat. bet onderhoud te Stellenbosch II

af,..wo.:MIIl, z11I1en wij een volledig inw·
view m3t.u KlI1'Ohand publiceeres.

Paarische Executeurs-Kamer Beperkt.

Publieke VerkoopiIig
-YA.~-

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

Parlementse praatjes.
. . --Kaapatad, 13JIlDi.
Die _nie H'"wu ek ~&~daag .il nm,el lJ

dat ...,.... BabM met 'n groote meerderheid
u.,.toaa het. Kerel OUI ... hiV dat die ..n
10 pIoop het, OD eli: bn jul veneker dat ru.
bIIoeIIIpiJp!I q,n clio "ieerilljl' Donm.. r ..... lOt
....-l .. ooit H 'fOI'e. Hnl bet DIe ..enraa dat
fIie. "'eer Oji1f 10 .tog daar van lOU albm
Die. Ek .... blij omte lieD clat die Afnbu'
dtrl aor ru. 10 nrrot is &ti. ",,1 bal "nande ..er
hal wil IJI8,i1k nie, en ek cUlk • il•• ...J n"ll ree
to. ·U OWl lIIur moed bou en I.,Jmakaar ......

, 0 0

Die yerkieaiDJ nu m~Door nahle n!"d morre
ia die ~ staAn, en dan ua bjl daJdlJlk 'IIi·'
.. eer word... Dit aal mij nie verwonder .. dIe
1'IljH"ÏD, ajjn nual terug Iwll, maoT glo mu ei;
al GuroP let en DOt kun op bul bakke "_.

o 0

HerrimaD bet ... :OOdag bai:ig mooi re-
~~ ~ ~ng.terk arpmeJ1te teen die oeder-
d.rnkkiDgaI»U gebrvilr, en die lIJtwoord wat IIHT
JielM vet hom gll&~bet, ...&4 la pa.p en $1I".ake-
100II 51 mur ruooodlik il. jeur J ICmJ bet ..er
0- Jan be~ig "ft dit waa om_nC &l ..,&1 h'l
Ieee( .bet. M....r hij ia dan. rOD .tle.k &0 Dlc,e-
bak bij die Bondllparlu lID tij. A1rikuudtl'\ J.,
lig ..., ,erna hij die agtar deer n.ll d,u Jl<.nd
bn aitpan. As bij nie QJ~ DIe dán "ford
bU DOg au,alcop 00 :o'ter m'Dye 1IlO".l'-.

ToeD mueer Skriia:r O~t&aD wal! aI_ uawe ill hili pwk eD hl bei met d!' ~~
~ _ 'titi! UOJIIIliIt8 gelu~ter. HU
hei dill ~ II'•• oed- ~ en CiJ~ enbe-
.~ Toa Lo1a" bn Mlpcr ooGtJ dM *4

ZEER KO;:;TH.AHE

VASTGOED,
Aan de PAARL,

Municipa)i~jta Kantoor,
Caledon, 10 Juni, ]898.

OP
Boedel van wijlen den heer
Marthinus Wilhelmus sm

van Porterville.WUENSDAG. 29 d sni. 7898·
Precies ten 10 ure's voormiedags.
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Ia_ K.OIeeW .... ta tWM .._
, de~. pniDCie .. ..,_

'. .--. ......... o..t lil ..

~ ~~ 1NIdi door dea wur.
••• , ..... ~clea beu.A.. c. KaoDolaUlnD.-u.~
..... ul.... lIiIirilIiIiriUaena dat cl__ . ltd !Mt

~ ~ ~ BIenOIi ..
het JIII'ÏDCli ... IMbap tDriebdD, wwd
...... JI_di' .....

De .... M.DOaaW npp~ dat lit '
....teUi.. ba ~ '18$7 ' .... t:!==......J:nd" ::~~ lftIOt.
,~lta.'" of UtUaI cle Ja-.IerWd ya

~ _ IHeDctip Ilelup&eDiDt~ .... ' -...ft; eD''_ la__ )IIIIktiiëtIae _
.., .. Uroe.lthche ...... ya daD Iudbotnr
op - cto..• Wa ct. PriDCiPeaI betrwrt il CIa&
er UW _i PI...... bee, ta. _ de .ta.

§o.. ~_ .. op te clou. Er
i be.IaOefte, __ ...... la 't'triluacl Dlei

, 1GIaoo1 w¥f de .had .. &.. eie 0N'ICIaae tbeo-
, tiIObe bUia ill .pnkijjk 11..- brutal!.
ZOOIUC dU rebrek.IIOf.lMetut ul de opleidjur
der Itacleaiu •• ~ ~a. 80iamiaea
d... liadeat .. dia de k__ bij~ helabn
praktieche bmaia,!DUr -IIJ'OO' "'til__
ya .~ hebbe dat ...., .. daar '.,. Die,
- .......illa Yerllud .... eie -a....., il lallll
o~ ~. enkel ~ De
ldeiDe ar laáillfODd w.aro", _ 'bua
ba ~ ordt ll00&eadeall m.-....
door .~. 't'Ul ~ wjjMtok.
k8B. Hier .... 1 das _ ....... CIai diut
't'WIaolpea.. YOI'dea tea eiDCLt de aOIIOOl ....eu bur do.) _ d_ Neahroonle. '

De adIooI - ~ Qon _rd ook bet..
biiIe..-ooad ClaD la ...-.- juaa. Bei re'"
dar ~ iD de II"_" redaread. bei jur
biife1rooaclea ..... 17. De principul, de b_
J . .A.. O't'V1lWl,meeDt da' bet re'" aoacrooter
,- ,._... aUa iodiea mea meer illde reI .....
heid ware re-i om de dieaeieD 'rLQ det.kua-
dipa te 't'wkrijpa "oor oaderrioM i. y_n.
-ijka:Dde. YIVOhtelH:ultaar, eDa, De yeearta
Md p.l enkele k~ lnaDJI811 leiden dau bij
pduia afwm, _. Veel aaadacbi .... rd ,..
WiJd UIl de lai,..l boerderij. EeD YOldoeDde &aD.
tal koeieD ...onh YOOrdit doel uag-'aoadea. Al
de MDd~ten bebahe UA IUD boeren.oaea, III
hebbeD Da meer of mia PrakUac~ QDdeniD.
iiIIJ p YOOrzij de kla' _ bij... udeD. '

, PUBLIEKE WERKEN.
Be' jaar·rappC!rt "'0 deu booMi~pectellr

openbare werken voor 1897, wOet op
le ongeregelde reLaties ...elke beetaaD
tuucbea dit departement en det van
den kolonialen secretaris. Het bebeer,...
de aitpveD io verbaod met pablieke gevan,..
niaBen rus, bij bet derrtemeut van den kolG-
Di&len secretaria. wti bet depart.ement VaD
openbare rkeD al bet weri: doen moet. Het
rapport be lt aan dat bierin verandering g..
bncbt ...orde daar de beetaande toeatand,...
aken groote moeuiikbeid ,..roonaakt. Bet
rapport ,..roordeelt de slecbte wii_ waarop de
afdeelingsraden de boofd ...epD in orde hondeD
en beaeboo ...t bet ...eDIICbeliikdet bet depane.
m_t bet oaderboud op zich zal DeID... De
reparatie der boofdwegeD lOU dan ait de alge.
meeDe inkomst~o de3 laoda moeteD ...orde. be.

kOititd eo wegbelastiDpD direkt UD de sebat. Vlakt laaI! bli k Scb Ikiet ...orden betaald, Het daaratelJea vaa ap n 4 8 00
"relief" werkeo beeft. aekere &fdeeliopraden . U ,
bijna beelemaal ..erloat no de koeteo vau bet (DIST. 0 TSHOORV).
ÏDataDd boudea van boofd.egen. De bt-boef· JJ
tigen bebben echter Diet dat gebruik gemaakt
nD de bulp ....erken det men ..er.acbt had, en APPLICATIES ( Id V
clieDteng81'oJge ....aren de .erkeD vrij konbaar '. vergeze an
ea ...erd buone voltooiing ..ertraagd. getuigschriften) voor de he-

Rel rapport geeft aan de ba!ld dat bet beUlr trekking van Hulponderwijzeres
'lOa &jjDeen oom ter -ijd" te zetten "oor onder worden ingewacht tot den 30aten~load der ...erkallik beboeftiJlen UlgeD6d. per
boofd per Jag, dan ben te employeeren tegea JUNI. Degelijke Kennis van Hol-
2&. ea 3a. per aag meer UlDY"OOrdeelevan ge...... l"Um01SC11, E I h <. M . k 0
Halooze handelaan de:! "oor .iichlel,., of den I nge se en UZle w r-
.tut. den vereischt, alsoolc lidmaatschap

Speciale melcliag ...ordt gemaakt ,... de yol· van de Ned. Ger. Kerk. Sal&rJ8
tooiing,..o het postkantoor geboo ... te Ka.~. £84 per J·aar. (waarvan £24 afmLA.t.tad en lof wordt den beer Greavea, den archl, 0-

t4ICt toegezwaaid voor bet ont.erpeD,..n IOlk voor logies) en de geldeu voor
>en belaagrijk en groot gebou.... mnaieklessan, Werkzaamheden teIa ,.erband lJlet bet Steijuebnl"8 beeproeiings.
chema ja nieb meer pdaan ClaD dOD__ loop beginnen na de Juli vakantie.
.p te meteo eD deD regeDnI Da UIgaan. J W LOUW
Bet werk in verband mei bet Keabardt '..,

eobema maakt be.,.edigende yorderinl. De Hon. Sec. Sch. Com.
omlWldilfe opmetinl "0 bet Calitadorp llehema Vlakte plaats,
ja ,.oItoold en met bet werk aal apoedil een Mei 25 1898.
UD'rLQ1J wot'deD gemaakt. •
Jlei de .tabltieke oppveo ill dit rapport

mllea wjj OIlH I• .era niet lutig ,vallea. OYeri.
JIDa bebbe. wij de ruimte ook Diet om io deD
breede in de &aak UIpAIl.

BET POSTWEZEN.
Bet jaarraPl'Drt "ID deo poetm_ter.gen ..

raai "oor bet Jaar 1897 ja _ Iii,.. blaawboek.
Dit blau.boek is VOOriDvenierd met eeD pede

, CoiopYlUI vau bet aieuwe poetklDtoorp.

ft':. "..a~tbaioren &aD bet einde YaD
bet jaar i-;;~ £k,aie ..... 934. Aaa eeD groot
UDiai batoten 0"" de geheele Koloaie ...er.
deD .ednreade bet afpJoopen jaar ,..rba,,"D.
rea ..... hracht. Bet rapport maakt ..erder
..... 'rLQ d. yoltooiiDi eD in ...jjdiDf na bei
1Iiea.... gebou ... te Kul»tM. De beeH 101"8
...ordt redraiea ODI bet gebou ........ braad te
baeoheriaea.

De nuaderpeat ...erd ook door be' poetw_rYOeld. W",_ de "enrOllUng .oor de peat
ID bet Traaakel gebied aaagericbt, ...aren de
traD8portprjj_D &00 gll&egea det bet departe-
meDt '£1,900 per jaar meer moeat betaleD ILUI
ooDWacten "«>orpOltye"oer.
De hoe,.eelheid good gedarende bet jaar doer

de post ,.eracmden, WY 3,616 pond 6J ons, eD
, diamaateD 2,482 poDd 7t OD8.

EeDe poote YefllCbeideaheid VaD artikeleD
...erd gnonden in oDbeatelde en onaqebaalde
brie,..D; 186.608 brinea ...erdeD Diet afgehaald
of besteld; 90,032 ...erdeD aan de IICbrijyen of
lICbriifaUln teruggezondeo; 49,181 .erden on.

--PIpend naar bet bnitenlaad teruggezonden, eli
~,~eo verbraad "'egens oDdaidelijkheid
na bet adr .. ot onbekendheid met b.t Yer.
blijf der zeo.en. De ,.ot,eode k9'ltbaarbedeD
werdeD geTondeD in geopende brinen:-
Banknoten, W1"""I•. cbeqoetl .£3,401 8 0
Geldwiuelll en postorders ~9 14 1
MUDt ... 51 7 7
P~U~g 1216 9

Totul £4,1:.16 li [)
ea o.&. DOg bowelijru-tificaten, prom_n,
procura'iea, &Nurantie poliuen, traJaportbr''''
Y'D, Darteo, grolldbrie,.en, eDI.
Ia oaafpbaalde pak~tten ....erden ge"ondeD

111 borlogea, 4 goudeo riDieá, 3 .i1veren bont.
.pelden. rouden eo .il,.ereD oorrin,.. ea andere
ju.eli .......raren, kIMderen, eoboeD'D, medicijDen,
Dadeu, bloembolleD, nucbteDboomen, gedroo(.
de nuchteo. brillen. .truinederen, eeu strui •.
YOIelei, piJpen. tabak. snuif. a1eutela, eeD ge.
...eer, rBvol,.en, mesoeo, een hoi.klok. een &fne.
men klftHJ, ..erkijkeMl, concertiou, baksteeD"n,
.... nkool eo een .. t valacb.. tande •.

Het rapport be ... t oor ..eel mee~ belaagrijke
laformatie. maar wegens lebrek aan plaat.roim.
te moeUln wii bekorten.

RAPPORT DER KOLONIALE VEE.
ARTSEN.

Tea.mea met de rapporten der &NWHnt.
koloniale yeeartaen OT.r bet jaar 1897 werd dit
blauwboek door deD boofd·arta, dr. BotoheoD,
opretrokkea eD aan ~ide baiaea .... bei pul ..
_nt yoorgelegd. la ,.erband met de bestrjj •m. der rDDderpelt, Iooot dit yenlag de, de

I . _Mllea staf tijdelijk docb groote!ëka "er.
.... , Dleerderd' werd gedurende b~t afpIoopen jaar.

ze waren eent 8 in i"tal, doch DOf _Uaa ...er.
den ooder apeciale overeeakomat ait Eapland
CI;IIiboden. Het ?".,.lag duidt ,.erder ... dat
elit blijkbaar groot getal 00J oayoldoeade .....
,m de aanvrage voor &OOdaDiae ambteaareu
fegéwoet te komeD, toeD d. alie_De iaentiaa
door de grenedimikteD der Kolonie YerkIaara
werd, eo meo aich toeo iD !IOIDm.ip diatrilriea

'. _YredeD te _tellea bad met plaateelijke personea
OlD bet ...erk .... ineDt~ iD boDae di.trikteD
900ri te aetHn. Zoodaniae peraoDeD ...erden
bij MD of ... er RWtatioa een. iD dit yak __
reJeid. . .-r

De booM,........, dr. HutoheoD, tabaJeen
.erder b.. pial beeaten YO!PU de di1ferfJl"
methodeD iDpiDi, b~YIII ~aten werd .. en
Iaoe,..leo stie"... VPmertIeIjjIr ja bet ait bat
rapport, dat d._ dil II!IO ..... de _
artaeu ,ek.ct waren. bet balde. _ haa nad ea
h.lp riepéll IOID de pet't onder bet .... lIiibrak.
V.... worden de reiaea eD .... rlr-eDlbedea..., ....v.n• r_ltaleD dH ye~
..... t·,...,... il ..,. m.joorD&lOIl ~
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OnderwiJzer B81\oodJgd.:
APPLICATIES met .. getui.g.

8Chriften van ~aamheld,
~ zedelijk gedrag, en! ~wijs.va.D
Lidmaatlchap ~er ~teet&ntsch8
Kerk. zullen worden iD~t door
den Onderget.eekende. • tot 12den
Juli 1898, voor de betrekking TaU

Hoofd Onderwijzer van d. Bde
IO&88APublieke &hool.: te Leeuw-
spruit, Udeeling Wodehoose.

Onderwijs w worden 'gegeven in
Engelach en Hollsndeeh.. ,

Balaris £100 per jaar en vrije
woning. .

Bij 't einde Tan dit jaar, zal de
Coinmiasie een BoardÏQg Departe-
ment openen in veri>aQd met de
School, Daar de Onderwijzer aan
het hoofd va.n dit Departe'ment zal
etaan, zal hij een extra toelage daar-
voor bekomen' Alreeds zijn er zes
(6) Boarders beloofd. .
Een gehuwd persoon zal de voor-

kenr hebben.
Werkzaamheid te beginnen in

Juli DS de Juni vacantie.
EDW. MEYERS,

Voorzitter School Com.,
Leeuwspruit School.
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R.AnoBT OViR HET JAAR 1897,

Nieuwe Bezigheid ... £1,166,775

~ of.~et v~~~. 254,286

Polissen geschreven ... :£912,489·
BELEGD FONDS.

December, 1898... £1,158,059
VeimeerderiDK, 1897, 80,790Adres:

Jemestown.
Fbndsen.op31 Decem-

ber 1897... ... £1,238,849
Totaallnkomsten

voor 1897 £279,316
Zend om ~tns en Rapport

over 1897, verkrilbaa.r bij de

HoofdZ1ddMritllllSdle (antoru,
30,ST.G~BGB8 BTB.U.T. K...u.P8TAD.

Cx.uu.Bs FnmEB SKUTS,
B.munwr voor Zmd ~

••• i/••• a.
Ncdcrlandschc Zuid-Afrlk&~nscbo'

. ' .1-

SPOORWE Grt'!AA TSCHAPPIJ.'
_____ ,-------------

Kortste enGoedkoopste Route voor Rerzlgers en
Goederer:"vande Zee naar Jchannesbura, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal..

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21uur naar Pretoria.

Tarid ,oor ReJzJgeradiU lohann_ £4 .f1L~ .£3 UI
"Fl'dorll a 6s. &d.-en.£3 fI

-----'" LIcdbatoGr 1 lWLLII&8'1'J.U." I'ItIJIl"i IPP..LIOATIB8 voo. r ~'f8D. ge-a 1lOemd. ~Ji. ~
~"Nt ~ ... seld van de. bij ae wet ~~
. . -.. getUigICllrifte van belnfaamheid

DRUD1IIU I en goed gedra,. VaR d~ luWe
lto.a. ALJ'BBD UDD, VOCIntttIr. SchóoJ....oommiuie en PrediWaut waar
BBBB.YSOLOJlOlf. Su. .&_~t werbaata. ..., en V.lDB ft1l eie ~d. KOJO.iaIJ
1'&&0.1. O~s. J -t'~1'.2...:--a.A_ba ri..La._.__a. J.I1. "DnIB8. _ IIORIGHTQN" .....
PAUL DI VlLLIBB8. . - -van lWIRIIIIIDU . P eener rllO~... GtV CJ. PbeeLt E:OJOUia. Z.dU
OODJ'BBY SIODL.' iohe Kerk, lullen door den pnd8rge- ~.1'Q £8 __ . 0aM:::£
J.G.·8DYTLBB . teek.de iDgeW'lCht wo~ tot op ""w 0JlI1 ',b of ..0111' ......[A:''Ia~~ 80 Jmn. e.k. . . I.' ......,._ .. CJ. kIaD_
lIÓD. 1.:x. lflIBB}1Wf, JI.L.A, W.erku·"beden te begiuen op TVXGlEIN

IDftI 8DDPVDla ADmlVL . 19 J~ 1898.' . ! lW ........ So.h1l1lRNDl', .....

G.1I.0.UDKi.~.~~ ..D )(..i.:~..s:"'~den..£120 per jaar.! en de :ViS:.TaAA~.
J1.U.LIJDCD[1 r!!'fI- !ze.A.llefm ongehuwde penonen KAAPSTAD.JOr= ~ ~,' i+:J63 nlJen .in aatllDerking ~ ~
(/fW _,. ..... ~,. worden. !

' ........_'. I Billijke reia~n, ~d door
. kwitanties, mllen vergoed "fordeu. . ,; ,

......uJIIft;~J, N.B·-De geslaagde ,.pplicant .
i~~~G~......... I moet zich TOOI'Sien van ~ ,onder- ZUID-AJl'RIKAANSCrh. ...

DW.""*",, . wijzers ida klu lpOOrW:tcertifi- ION.IRXWKE IUUJ)[EN8T
.._ ea +a.an halfp'" te

va<_ ~ om -e"'&& i li . De "CAstLE MAiL» MaatIChappQmzen. . i, I _

~" DB 8teomboota -.. Li' ..-tZUbDN. D. GBLDB~u:J.~ I!. S, ftJl=:..d aaar r.:dIIl om_.' seo. B4h- Com., __ WO • ta , uv u.m., ....
lr..._._...... k R:~I1' I 1ltCWn _ PlpDOath, &ot Su, Bel... III.- """......' p.. wlI~aueJ,. i AMea.iOa tulégende op CJ. bftJ-lde i1II

Boshof O.V.S., I J1lD1t :1898. ~

RondmUl nda Onderwijzer i~~'ri~:~~8~~:~~~~G~~.
. C- , "" tl-C-'lWIBBOOIt CASTLE Kap,. ROBUla

BENOODIGD TE ADCS-DUliVJIiGA.N CASTLE. Kopt. Iiu.
n 17-rANTALLON CASTLE, Xa{,t. Do!WI.

Frankrijk, Wijk. Molenrivier • 1Itelu" lo Lu Pal
' - .', i Iltra ..... Joor Il. llA lO

APPLICATIES ; bb'. J.BUND8L CA8'l'LE, Kapt. BIIOW1<,omtrent tvoor '. ,venge- lUId (Yia St. Helena en AilcDsWn)
noemde betrekking, i verge- Voor VrteM of PlIIIIIlge .ervoege met

.Id van de bij de wet Tereisehte Jieh bU de Apnten van de CASTLE

ge.. tuigaohrift, .n van be=re" . eid, KAILBOOTMAATSCHAPPIJ, (Bpkt).
en go8daedra«,Tandetaat.te 001- naoo.miaa1e en "Predikant Appli-
cant .werkzaam was, ~ Tan { ,
lidmMtschap eener Pro=t.ohe
Kerk, l1illen door den 0 tee-
kende ingewacht worden ~t op 2 UXXOK LXJlW
Juli, e.k. , . i IONIN.KLUKB MA lLDIENST

Werbaamheden te begin~n 100 . _
l})08Cli« JDOeA8}i ·k. ' i UJIOI STOODOOTIAJ.TSCWPU
, ~ £12(>~ jaar endefllChool- aa .. JDBK.TI.
gelden. i .

Billijke reiskosten, geatGfd door
kwitanties, mllen. vqoed ~~
N.B.- De geSJaagde applioaut

moet zich TOOrZien van een-Onder-
wijl81'S 2de klu apoor.ng !oertifi.-
caat om-tégeD halfprijs te reizen.

P. J. J. du PLESS$,
Voon. School Commiuie.

Springfield Harrismith,
2 Juni,' 1898.

A. T~RUTTER,

Koloniale leeskamer eo Tmt
MAATSCHAPPIJ,

No. 4, Kerkplein, Kaapstad.
poeT_ua 14a.

Telegra&t en .Kabel a.d.reII : u nDlLITY."
Telefoon JG. 160.

" " "Dágelijksche pérsonendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vriistaat.
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Opqerichl 3t Maart, 1846.

...

Kapitaal '"
Reserve Fonds ...

£25,000.
'" £60,000.

Voor de Admiamn.tie van Boedela en
Eigendommen, ale Exeoateareu,Adminiltre.-
teurs, Voogden. Curators, ~ van
IaeolventeD Boedel. en onder Buwelijb-
'VOOMI"aarden. Iaspektors, .Aai~, Apnt-
eD voor Ingeuteaen 811 Niet-IJ1Ireseteneu,
Liquidateuren van Onderli~ Maat-
schappijen en Firmas.
Voor de Invordering van Verban-

den. Wisselsen andere Schulden•
Voor leening van Geld op Eerste

Verbanden van Vaatcoeden andere
goedgekeurde Seourlteiten, het Be-
leggen van Kapitaal. den Koop en
verkoop van Vastgoed en ander
Eigendom.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingena maken dJ Fa:..
brikanten zich gereed om

~,OOO BUKKSN
TE VERSCHEPEN.

DIREKTEUREN :
PAUL DE VILLIERS, Procureur.

VOORZlTTE ••

HARRT BOLUS, F. W. }hLLS,
H. J. DUPlBs n. M. A.DUD.

C. M. BIUUD, E. J. LIP.
Desulken die heil wenschen aan te .tellen

geLeven beo te Domiaeeren ala II De
Koloniale W_kamer en 'fru.t Maat-
schappij.

~De Insolvente Tak wordt beetierd
door den Secretaris, voor wiellI dadea d.
Maatschappij verantwoordelijk sijn lal •

..I,

De,
o! dl:
ctiatril
IpcoM
vfme
Dr.

yerdeJ
clietm
~ kc

• spoor1

BBNOODIGD.PARLEMENT. -' IOLOlIlLBDESI'm II
1l1TSClllPPU.·

WAARBORG TAk.
Voor het Guarandeeren nil de Eerlijk.

heid, Rechtschapenheid en Getnln"heid
van PInIODen die Verantwoordelijke Paai.
tie!! bekleeden, bij het betalen "fan eeue
Jaarlijkacbe Premie.
WOe Polissen der Maatschappij wor-

den in ontvanget genomen door de Imperiale,
Koloniale, TraDavaallcbe ell OraD;;' Vrij.
•t.atsche ~en, Monicipaliteiten ft
AfdeeliJJgera4lea, Sullen, andere Publiek.
lnrichtiDgen en Ma.tachappijen.

De Direkteuren komen eikell Dillldag OM
10 •. m. bijeen om zaken af te handeleIl.

G. W. STEYTLER, SecretariL

unI. Boon.s VOORItNG&LA.N'u,
GUKLPH " i.apt N.t:lLfiOS, omuent J'

Jlllll
60TH

JIIDI
Een 1'Q de Maatschppifa r:;ooieStoom

booten sal SOUTHAMPTON Vfr'aten voar
lLUtBUl'G. kort JU de a&1Jko~ nil

a- lf.&ilstoombooten.
BBTOURKA..!BT JE8naarENG ELAND

gaugbtar .oor ZeI Maanden, worden. aitp-
roikt tegen _ verm.inderin~.nD 10 perceai
op deu Dubbelen P~prlJ8.

RKTOURIU.A.RTJES naar HAVENS
leap di KUST,..ordm uitgereikt 1'001" ,de
t.ap. binDen Driellaandea perde UIIIOD

fil &h. OutJ.llMtIlchappij Stoombooten.
Voor Vracht af Paasage doe men ~

MD de Kantoren V&Il de UniOD Stoomboll&..... .".nj.~,

Beestenvleesoh.
,citlaUUte LerénoClerw ttlO~:tmrl)rl!:r:,

~ ...'.--..
~

A. SPOLANOER& CO.,
GEVESTIGD U JAREN

- -cIlmOllleter .. JI~ eJi I1ok~ .
Jl..., a.... ~l,i

Gowhm en Zilveren Horol0i'-"
VUQITIIMlpJao'"



EN LANCASHIRE
LEVENS
le Maatschappij
gericht 1862.

\'ER HET J.uJl 1897.

~heid £1,166..215
f niet vol.

:hreven ... £912,489
EGD FONDS.
, 1898 ... £lt158,~9
ng, 1897, 80,790

n Decem-
£1,238,849

nkomsten
1897 £279,316
;'ospectus en Rapport
rkrijbaar bij de

urikalll3che lantOfen,
'ES STRAAT, lLu.P8TAD •.

FISHER SMUTS,
rder voor Zuid Afrika.

if'.

.

RUTTER,
de beroemde KoJo.irJe

.. en" CRfGHTON"udaI.,
f!eheele Kolonie. Zeda':'CZ
''''1 iJ en meer. oud.
.kt of 111kuur DAS k*
n Tan de ~teL

l::rJ:GEJN
SchuitBtl'elll', OIR W

[Omen.
:'njal ijllten
LLJ:NG&T:liLA..AT.
'..AAPSTAD.

,FRI KAANSC ..h.:

fKE MAILDIENST
MAIL" Maatschappij

)ten deer Lijn .,.erf;nkba
~8..ad naar Londen om '*-
lag, te 40 UUl" n.m., DaM'
month, t.J Si~t Helena ..
:gcnde op de hflpulde ..

'E~ CASTLE, KApt. BIGBT.
, .~~TL;;. Kapt. RDD~I.L.
"" I'A,;TLE, K.pt. ROBllfSO.
. '\ ,'.\S rLE, Kapt. !hr.
';; CASTLE, Kal't, Dt1lIo.oU'.

r Ell(ewul, na Lu Pal•••
. t., K'II,t, llaoWlI', omtrent 8
l.lo t'f! ~-\~nsion)
!1 Pasaage vervoege met
:"llr"ri ,an de CASTLlil
,_\TSCHAPPIJ, (Bpkt).

I
>N
KR

BOOT1LU.T8ClIJ.PPTJ

LXJ_
MAILDIENST

PERKT).

der Maa.t.ecllap_pij .~.
Kaapstad naar .KnPIIIDCI
:t'u !Wderen Woe1IICIac" '
ier aa.nleggende r
ENGELAND. ' ..

Kapt. MOBTOl".1:
Kal!t.lUTllOLJlll

i '·.)UR KNO Ii:LA1W.
!i.'pt ~ ";1l.sOS, omt.rent l'

K.l~...t.;; .L_}J' ER, omtrent 30

.t.ch.ppij'" Clooie Stoom _
lA.\! PTU!'i nr!ateD 'f(d
l na de aa.uk:~t nil

ten.
H JESnaarENGELAHD
.\I .... udan, worden uittre-
mindering V&Jl 10 peroeut
' ..~pr.j8.
-{TJ ~S uaar HAVENS
jrden uitgereikt 'fOOl' ..

['ie Maanden perde UniOIl
;chappij Stoombooien.
1>~8age doe men ~
73.0 de Union Stoom~
erleystraat·

•

7_a;t~

MAANDAG, 13 JUNI.

..•

c," PIU:LL DOflPIBFsrI:VlI.

Ite ,-J. heer ROOIs\'I'oêg of de regeering &ek_
r, I,n,,,.,ntatie~ heuft onh",ngen Viln de inwoo8lll
<:I:, (·.mpbell. 'Grikwahmd \Veal, 'l'l'Af"nde om
,j,. ':'l'hrmg van oen dorpsbestuur, en Indie ja,
"f ,j., r,·:,:termg "an plan ia bet venoek toe le
-tn.rn t
l ir. ,"mara antwoordde d·t bH de zaak had

il,I.·"",I.r. In 1i19l bestond er een dorpabe-
..t uu r 1U:\:lr wegeus ll",nl'ek aan "!oodMn ._t
I",; 1,,·.'luur uurred ..n. Er waren geen fonct.en
It" ;I"illil:lI~t.rt"dren.' Er waren slecbte 4t .~
ft,,·b!I!.: len. {)~ inkomsten waren te kleÏD.- be
ri' ...'t·('!'T'){ z.ou zieu wa.e. er ~ doen wu in dese

MI.OS·RI.tTVJG.t;S.

II" ,d, Ilu Wet vroeg den commiuaris .-oor
t'l.·n)'!lfV "\·cr~''-·uof voorziening gemaak' kan

" .. rdeu oru d,",rga ..rnde .alon-riJtuigm te heb-
1':111 b: uubur lej-, Pretori .., Kaa~ en Port

1-.!1/'!1 -t h In':H on van AliwaJ Noord.
II ct -d. hol zei d.t vel" .iAke mellachea naar

I.,; ', •. 1 ;;In~e", en dar er geen salon·rjjtuigen
",e; il rn·,.,"'". ze bij de jllneties oventappen,
In t , l'l':\ zr-er ougerieftij]r wall. . .

II <mar t t rei dat er niet genoeg salon-rij·
: _'t'n w-rr...:11 Ook wa~ «r uiet genoog t.ra.6.ek
'.,,' \,'"aI Xoord OBIpxtra kOlten te maken.
I'.· I, Il I,ct",.! je niet, Br was laatjlte jur een

..r.\.'lu, \l{J) WAARDE \"."" S'rEESK.OOl ••
! i.. ~·L heer \\~ilmo!. 'Vroeg den commiaaria
I'U' lu-ke werk. li ..."t i. de standaard w•• rde

1- \:1 ,J •. ve'r"'l'lJillende soorten van Zuid-Afri-
LI (: ."r~,.:I,knlt,·n die door de tender oom·
Ill; ''''1 :1, ;l;IlHne-rkin~ genomen moeten worden
I .i. '.:I',u""11ng der onhn!!" door bet fOUyer-
I' "'H:' :""",,,~d,· tender. voor bet jaar 1899.

lit "':'I)ar!t !.t.'i dat papieren mel iDforqlatie
v . - _I'j l\~W' ter tafel gele;,rd louden worden.

"i' ." ""I'ic,,' ":-aag van den ed. bAerWilmot
'1" ....m.rr t t dat -r ~f:'ell ounoodig YEll"loim

I 1 r 1: I)~, in formatie zou zoo t'poedig mo-
't'r' ti :,-1 wor ien gele~tf.

Pl' ,-.! lr-er l)~ 'Vi."" vroeg den oommi.uaris
.. ikke, ",,,rho of he t gonvernement v.n

.• i-innen korten tijd cene opper-
\ i lio.h:,_" llh_'tillg' té doen maken voor een _poor·

. " .. \l'I<.1 :\'ood na~r Bar~ly 008t "óa
I... , 1 •• ~. \

1 i, ....:lL·irtt lei Jat er CeHtI op~uetiDJ. gedaan
w , ••. ,. lid resu lrnat zou ier Wel gelegd wor-
,j,

WETGEVENDE VERGADERING.,'\(iUtE(iEI.IlE TR£tSDI£S8T.

i :lt..'·r Pre torius vroeg of ter kennisae
.: \'1 ver ne :1t'1l~ gebracbt is geworden,
. ,)'j)!,·rit'f lt::'r~urlalkt aan i\USagierl
.. Il,,~r H"'"L'ad Junctie reiacn, om de Het buis bervatte ten 2 are.
v.ut el! uaar Port Elizabeth en Ooat . 1'~TITJE8
... krIlgen, door de ongeregeldheid in werden inlJllleTerd o.a. door de heeren OliTieri" t • ")lll .•l en het .".trek un Jen trein, soo- vragende ondenteltning Toor de lendinllllChoo

'I.,' I'"'' ,,"en; verplicht 'iln speciale vassagien- te Oudahoornj P. J. dn Toit, een ait Gordeaia,
"., ,,' \,. Luren: eo of instructies geleven ml- Tnl"nde apDOnreguitbreidina lIlI&I' bet noord-
" i'., -:ien ler voorkoming "an deze oneegel- .eaten; P. J. de Wei, van P. A.: BoNou. en

i.. :,1, ell een einde te maken aan het on- anderen nagande om ~liike bnlp Toor kleine
c, c: I """f 't publiek. Het...:l. lid .ei dat de .... tenchemu, en een uii Woodho_, vragende
"""·,,,.·t ,'n \'ertr~k van den trein ongereield vennindering Tau nM:Qjfnitie.gelden( en DOl een
~ I' ; I·, ""f("Jrzaakte ongerief. Kamtn wor· vragende TeidkomeU811 beter te betalen, DOl
" , " ··r,.ikt en een \·erlie.. aan de spoor "eg· een nit Woodboue, Tragende da~ de Barldy
IC.k "L",';; Vd·""I'"aakt. Pu door de regeerina ui oaderhouden worden.

I', ~",,,tt lel ,ht de r~gecring informatie lCElrMllGBVUlGIlN
L ,. i 'l'. I" tn'incn niet zoo ougerei"ld waren. werden ingediend een heele boal, o.a. door den

~EW 8ETIlE~OA WEG. beer lmmelmaD die AI ..oonteileD de heer Le
lJr ,,~ heer Da Toit Troeg het gou'l'eme- Boex tot he' b~daiekte comité toe te 'foeg~i

OH'I.· i>I ne weg van Nieuw Betbeeda, iiir Gordon Spriga AI voontellen dai het baJa
1.-.,) ..• 1: !laar de Bpthesda spoorw.., latle, in- 'I'lUl&f deu lIOIItea .Tonchittinpa UI hebben.
~.·i, .,..:, '" in de ,"mwa nn ;£3,300 die op de ILAJ'l'()JtTIllI

I·,·;r.. d:tIC geplaatst is, onder het boof4: "We- en eeo' ..e -pieren werden ~r ~el 181. egd,o.&.
':t'r: I· ld"l.de naar ~p.>or .. cg .tatiee"~ ... r- d ~e]

lt. ..:1. h""r Du Toit zei bU"d.oo de v.... a. de opgaven aangaande e gu .en.._" D.l heer :{.onw TI'08I wanneer de'luate p&-
,,'u I.,' H-th""da aanMpraak bad erop. Het dorp pieren hieromtrent ter _ tafel sullen PIerd
:fr' ,l' l,· lJ!1 Jt'l£J dag aan.

11- ~1D'lrt l 70i dat indien de lOm welke laai- wo:nPieter Fanre aei da, dit nOf .. nipn tijd
-c,. I." "P 'Ie lJ..grooting .. as geplaatst niet vol· AI duren. . .
" I·· ')I,:oOkte !ij" zou er een yerdere lOm op Op eene Traag van den heer I_lman 181 ~
<I ,,·_""'tlnl(~eplaat.tworden.· Jam. dat deopmetinpn'fOOl'..,oorw8lllD1D

"""R\\'EO' S.W. OISTRJItTElI. het noordweaten nn in baoden TlIIl de drukken
I,., "d. h""r Du Toit vroeg het gouvernement &ijnen 1100 llpoedig mogeijjk ter ta1ellDnn p-

,.1 .1, ,!,d nwl gekomen i.de noord westeliJk!!, legd worden.
d .', ,\ eli 000 ..1. Prieska en Kenb.rdt, met D.l heer Van Wijk wilde de opgaftn ungu.oda
·i.· .. 'We" "ommunicatie te V'8~binden met een den Riyendaleepoorweg ook er bil hebbeD.
,,' ,,,.:: punt van de MiddellandllCbe lijn? Sir James lIIIidat hij hei ni~ bepaald kOD ~
Iir ~ll! .•rt! z,.i dat het thans niet gelagen '11'18 lOTen, DI8&.r hij kon het lid de Te~rlDg

I.'", '1' ">rIV"~uitbreiding tt. ondernemen. De gaTen, dat &I1en spoed met .le opmetlDJr p-
", •. , ':ell haddell echter r~cbt op considel'1ltie. maakt ia.
I... • 11.]1'11 »an.praak maken, ell met rooM, op DE PBOK:UBBUa..auutUAL.
',' "'"'g 'crbinding, Het buia ging o",r tot de ~eling Tan

!:!:'''8TH.HIE y .•li KIEZERS. bet rapport Tan.heti~~COlDlW.Opregela
lt.. ,·01 heer X .ethling stelde yoor dat een en orden dat nllDl.ten 10 ·t hoogerbulll ook op

'." I"r 'ilfd IlCI~:;d w()rd~ loon",nde het ge- comité. T:.n dit huia kunnen IiUen.
i "d",':1 ~t.re-:.(l.tr""rd opd" kie~nlijst van Aangenomen.'. ..

" ':Il'" ,,! eli ,le K,~.p.ch. af,lceling, en bet ge· BEDlITaJBUT;o:au. .. (vervolg).
;,,: 1l.1illeU in de respec:tie,.e a1deelingen D.l heer llerrilIIaD .:.. nOf _ het woord, eD
I\' lar JOle namen slecha eenmaal op de ljjaten .. i clas be' Terdttpn ftIl een debai dit tea
',,"rk"wen. • ~rdeeIe had dat IDeo bePDe loateD kon recht

Ue "oorllteller .ei dat er Tolg_ de joupte maken en d~ wilde hO he. liCI 'fOOI' Kimberley
r<·~"trati" Iljlten in ronde cijfer.! 8,000 Ine&erll (Haarbof) _1111 Tl'IlIftt.. omdat bii hem un·
...."r"TI III K..spatad en 8,000 in de K.aapaebe a1- L_" .. _-- h se 'f6eI IDhei Eft_I
de"I",~. Uet was een bekand feit das nlen die .toot ,.",11.-. -- U TlIIl ."u;:-.:
liJ ,k Had rere....: .. _..J waren en in de Toor. Mlhe par:lemeni ,..PrObD hM1t. ~ hu

I!~~~~ ka'" BrabeDt 'ook om ~ Yft88Ja
.I,d, li WUOU' en ook in de a1deeling geregi- o~t hij de ~ soo ~t TOOI'hei
':I,""rd ...aren. Zjjn vooratel bad ten doel te huiarebradli ud. Rij badc-- de lMpe
w, I,'" '. komen welke de l'niste cijten wareII. .. - de •• __

b· . een 'e11lltte be.. gaan, om ...... ~
lJ, '-UUr! t ."i dat de regeering geen 0 JeetJe dacht ftD be~.l!nbliek s. bftDaen. Rjj her-

bd :c~..n he\ ,.oorstel eu .lij &Onde opgaven haalde dat de tijd pkORn. TOOI' \et in~n
't·r :afd i,·ggen wodra te gereed wareD. .e van deMI bill_r 01JC1lllll~ !a&, waIIt elwu
. II. l ",'unItei .....rd I18ng8Domen. reeda geaoer ~"TiIIg, en. de hill _ laet Tel'er-

""')RSI~G OF" BILI.NDZIHTEWIlT. geren. En de . ~ dUnaD .__ ook
D.· .-Ide b.,.,r Van ~n HeeTer .telde "oor 'gebeel Terkeerd. . hUW ftIl TenepDwoor-

dOl' "'li "l>gllve ter tafel gelegd ...orde, ~ant__ a~g in de bilI.IIMI1J8Iead wu - oop-
"und,· Il"c ..eIe di.triklen de regeenn_g ge- lukkïg gekoHll. Hij had reeda er op ge.w-
",;w:d hebbeo om de werking der bundz.iekte- dat bet buis na een goed ~oord1lf8l1de
W".I ".' «'.h."r:lell gedurende de droogte tUll8C~n was, de belangell,~an allen weraen ~ Terte-
1 \1", 1~"; en 1 Janu..n 18\18; (2) welke di&- eowoordiad. HU weDICb,te er op te wusen dat
ti .k'"·,, ol , .. rom vroell~a: (3) .trnul de regee- ~ó nit.de 79 leden dedelijke ledell WU'e11. lien
"", .i,· ,', rl.Oek.schriften toe, indien niet, waar- becht ... kere waarde aan de cijfen TlIIl een
",lJ' i : .' Jagger (Ielach), doch hij Itan de waarde daar·
II.• ·,\,·1" he,.·r F.wre zei de regeenng had vau niet aieo. H'!i hield. ~I dat de s.tedelingen

~l'"'' ":"""lie t.... n het voontel. Het gevraagde DO!l altijd de meerderhe:UllD.hei bBll hadden,
l"'J ',.,. ,,,fe! ~del!,1 wC'",len. wurom rroegeD Jii nn nOl meer YertefleD'II'oor-

\ .... ",r. I .an!(·nnm~n. diging? Rij AI nu 0••. 00II: moeten aantoo_
WA f!',,1l0RE)(. .....t. het d .....l ... n de b~1 11'''' He' b8l'!ft..lrem

, > t erbaasd .ab den pr8lDlel' le hooren <!.t 111 1100I' (l I. I, er Pre'o·,u •• telde ,.>or ,,:\ op' Y. d landel' k be olking n
c., "r; 1 f ••1 "".rol. 1/' l,-gd a.lIh~)"t'Il,le: (1) gnnstlg w~ ~door......e. __..... E. e ."'.. ',,~_
I . I f h I~t e"""le II at m........ '"" paa. nte ..... ......,! I \\ l:~ I (I."re!~ ,',. r.,:.:eenns; .t* lO ton "le .~.. boor hoor). )laar die dek~u.ceJ

'''I "" ~·trXu,,··eorde'BIl. (-) "·,,, ... Ie beblx<. (, d..... L-- t L_.
'" J, ~, 11r1IS tt' dno meU IIlI er .,... - wa - W&nl,I, .... " ,.. ,r".nl • n ," ";'< G' d biU CIOOt- clan. _

t- ht· u I: I.,"cr, P:lIlipitown, CoIe>t_tW-r;j',Mid· doel ~ ~ TericleeD.woordina hebbea.
de' " • -'''hert. (:I) of de rerenng genoeg '~r 0 t_ heel_taf ....-wocmtipra
'Ia, " ,1 h..ef' 'Hn aan de Mllnage te yol- Hij noemde tea het-b"-behoordea.
CJ,,,, n " dien wet, ,·f de receerin, van pI~n die ....~o~~ 4:,': _ ~.......tH.. A :'fOiltiaI_
" " 'er ',lO te koopen,11OO IIpo8dig JD«!CllJiiIt, en.........n -- .

I,

.... Il'.t deR
kftchteD. n.
hebben Mr!iJk
JIPIDIIQ wenI;'::.;-=wn' einde a•.bilt
. De heer IAGw: .
..-auderen". . . I

De beer )(erriman: Ah j.t cl" 11de 'fleieDde
~lind~ - het pUIlt j=.'P
TOOr de tw'" Je~ eD 'f'OOl ..'
biood ea 'f*,"ll ~.

DeJll'OC.~ w~ 'CIadoorbt~illlit..
,_m01deIl Omdat hjj aich bij. he& kJ.' $ .....
tlotea had. __ de beer GrU.m .... aJiDUIMr ."
dan &il dachten. .~ had aicb daarbii JUl"" ..
ten, OlD eem de bID te heJPeIi dOordriI" .. eD.
dan ál de ~ It_ eit dit an. .... ftIl .
aeI1 lroalen. )laar hei dOeI .... depr.-»-
'fea w.terbn, UI wie __ de pl"IIIflIIIie_P
Wel toe nog $oe .... het weft:TlIIl d_.~t_
TlIIl .hei. oeDtruI anmiU alleen.Jijk -. die
tepn- de ltJnea..bm.!jr. in bet hui • ., breD8ea.
ot JII'OIft.IBÏ- on.diInteanda _lib_. <Rur.
een III&D die ~e a1IeI ~fI WIll. .Wa'
bebben de ~_ 'fOOI' oucImrija ,~
Toor oJlTOCldiDIiD TezyeljjlriJtg mei deu Bo~Bti
_l aeggen, wart iemaDd _i het leaea,
dat bet eenip doel TlIIl dese bill ... lUI TlIIl de
" F.J(feIIÏe_'" om den bMr Rboda in. he$.
mtnialerie te brenpn. Rjj _, aegPIl dat
l!ii biea wilde ~ teren de talenteu TlIIl CJea -.
... Bbod~ daar bij 'i ....te .... OlD bem in
llei álÏDilterie te breajell. Bet epeet beta ...
..... ,811, dat de beer Bhodel e lijn tlpDteD een
~ inT~ . politiek 1IitO·
oefanden.(Deae T~ w:t.:~t .ee1 ;.voeI.,
nilfelPnibn en in ~e grootste .tilte ODi~'
Bil wu venWncl onr' den. heer 10_ die
altijd Wou. het Iud pcliend 1ied,.811 OG._
..... .... tot de prGII~,''Iriv'Weft:'"
óllllerplll TlIIl bei laIId bedoelde. liDIrna
hii tot hi lid Toor de uni"lII'IIIteit. Bij ....
IIlet tepn nlk eea 1icI, lDaar..qï badde cbaraua
on nog weinia behoefte. De beer In.nea heeft
&OD Teel geeproke'll TIIl&~n aian tWn .tem.
J)ooh. spreke.. _t JIIIIPD aat eer men un
rediatrihuue kou denken, het Jri_hl eem
in orde mout pbracht worden. In 1892 heeb
de heer Ho""_yr lIich teu pll8te 'feI'IdaUd TlIIl
de dnbbele stem. De man die &l1e lutea del'
beluting droetr _t meer Toorrecbten bebben
dan de "porter" en dergeliiken. Wordt dit
gedaan, un IlQU bei onrechhaardige onder bes
tegenwoordip ,telael .weaedaan worden. ~
waren nog Tele andere iá\en wellte eent UI
orde moesten gebracht worden _ men TlIIl re-
diriributie kon eprekeu. De bill ia TOOrbaria
en eensiidil-. De premier heeft I~ het
blli. te ónt[,inden, iete dat hij Adelijk niet II1II
gebruiken, TOlgell8den heer Gladatone en andere
Toorname lIaa'-tuanneD. H·ij wu ftD ge'foelen
dAt deze uakeentt naar bet land "erwe_n moest
wordeu. Bet '.~a een ongelakkige daR '11'_11
ala deze bill 'Ultgenomen werd, waardOor de
deur Tan dit bnia toegealoteD w..rd 'foor den
armen III&D' en de- ~mantlen &11.. _abt iD
handen soaden hebben. Een menigte kwaad werd
na dool' de beitn gedaan. HO 'II'M zeker dat
lOO de heer Rhodes wiat welk k.. I 1'1 gedaan
werd en welke d. uitwerJring ..Tln ,. I d~ wrjj'ring
&ou '11'_, dan IOD ulla biJ er I~;m gaan.
Hij lIOn legen de t.eede letring .t,'mmen, in
belang Tan het land.

Spreker ging onder toejuicbilli: . illen, nl in
het geheel onae"eer een l11lI' >11 dri~lrwartier
geeproken te hebben.

Ifll' J_ lIIIidai h~ tot t.", beaJnit
... gekomen, dat de lIJ'IlI'''''!lh;n 1'oor de
bill kwaman TlU di tel(enaULnd, ... D_ ging

OTer om den heer Kerriman •.,,, I.al' lucht-
aanmerkingen \oe te TOe~ "'l. Sprekende

over plaaieeJijb regeeri'og, _kt~ bi; _ dat de
heer lIerrimaD ateeda tegen d.. lo tlren Orpena
achema 11'18.W.t den raad beirot,a:eIoofde hij
ook dat de eJekiie dier leden door deaelfde
leden niei goed .u. Maar dit wu pen up-
meut teten bet proep o... r het ~Ie land
ten goOllte TIll rediatributie TaJl Jrieuetela. TlIIl
dit bllia. Bet lt:iemlcht .telilel ... thau 100
goed ala iete ter wereld, en bij wilde ir lIwt in
pan. De heer:Merriman had bewuea dat dii
huia .lechi ..... want bij noemde 0IIlI8 regeering
een apotterij Tall Tera' t'll'oordeijjk batuar. Hii
meende dat bet Inl... ,1éd was, maar niet geheel
'ferlegeu.woordigend. W lit het arpmen' betnJf da,
het geToei in het b. ot th.aa groot ""18, l1li .....
niet Teel waard, .'" , I:ij .u 21 jaar in het land
en nooit wu het.) ,'.' l·geTool ooit weg. Men
sprak' alsof hM ; .. ui uechta aan dm _
kant wu, maar er" , . 'lliartkoppen ook aan den
uderen kant. D,· ,. r1l van die pulti wu ook
o.iet 100 gunltia al, ,~ beboorde te ajjD. MeD
_nIet area o ..er il8t TerMen IAteD poelen,
eD bjj betwilfelde hElt of, de'to.prak TU den
.heer Kerriman er toe &Ou~. Recliairi-
butie _* in de luate ~ Tan hét parle·
ment cIoorgedn't'811 wOlden, waIIi 11I1lIlen. IDOII&

toob na dt rediaVibatie. _ llieawe elektie
.Ja _ bill door 11gepaa. De ~

der Wal" J_ en ua- drODPOaan op ~ Dan !!prak _ TUI _

_ier waarop d_ bill ingebracht .. erd. BU
m__ dai deae hill 0IJI8IteJd, werd .. nauw-
kearig ODdenoek, en bet ..... niet de· 'fJ'UI ol
H een $oe~bill of iota &oden wu. "n
bad ren ~e-leidêrj ...n daárOJD kon. de re-
.. nDl aieÏ Dehoorheeld TlIIl EnaeIaDC1 voJgeo
OlD _ confenmtie te beleggen. De_ .....
wu T6ItegeInroordigend en men t.d pboolR.
dat het rapport DJlIIIIiem IlOl1 zijn. Rjj plooide
dat de Bowledell bjj .iebaelTea PnOmeD niet
tegen de bnl wann, maar 18 W&reD.' gen.Den. 011-
der de _ID-e TlIIl toeaicht.

De heer J&rriman: W.t. du?
Sir James: D.l heer MenimaD weet dU beter

dan ik. (Gelach.) Ik pI II 1IIJIIIeQ, ea ik p-
loof dat dé beeren Theron, -.r- der Wab ..
DIl PI ... ooder die comlDiaIÏe WVeD aeft)1en.

De ~ Van der Walt: Wat be&eeket dit ?
Sir Jamea : Ale gij bet wê.ter. wil : beU. den.

inTloed TIn den beer J. H. Bofmeyr (noepr
lid Toor 8tellenbo.ch), die wedel' in bet hu.
m_t aija (boor, hoor Vln de oppoaiwe). Bil
daqde de l.,den TI1I de commil8te Dit om llII1 to
tooDen dat elk .ate! VIID' bel meerderlteiftnp-
pori niet in de bill WM. .

De beer Van der Walt: KowrhL
Sir J.... : Ja, ik kom erhjj. De biJl ~ _

poging om de t'll'~" rap.porteD te. "enJeIllpII..
Hi} &ouniet in de bjja~ea ~ii daar
_ 4i&1 in. GOIIIiU-se-uJ kon...... . • 'be- .
.m-t ... al "" _ wiJde hebbM. Ia.__ . t6
bil men ~ -keD, .. de .......
rm,1011le O"""fella:,olll ~. Iiiook de
«tem TIn CJea beer lA ..C1Mr lMli a~ ..
... W"'wataaII- VIif..... WQI" .~

r:
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• JuDi lB9~.
N • ..w !n .ioeehritriD4r 'fill nieuwe leden

k_ cle NCliatribaiiebIU dadeltik in bebllJlde·

,~ ~""~ werd~ afg~t"lreo
.~ de 11.-0 J..._.......c AGrobbe_. Sr.
dieudell eie yolgeaie. r_batie in. wellt+ alge.
.1IUI8D • ....a aapn_a:-"Due "erpderiog,
plet. bebbeDde op het ~ der red~trjbutie.
biJl, wacrdoor OD" Waa.1jjke beYolkiog ~odeo
JP'(Rld &al' wordeo geboord, acltt den tjjd van
B¥_ ea .n~B~. be1regingen &eet: ooge-
tdI.ib 'rOOI' ~ biD, Itrekkende .m bet
Yolk DOl ._. _lIt1'Oliw'en ia de besiaande
NjlMrin, iD te bonemen; keurt de bPI ten
lterkate af,CJ ~ de leden "IUI beide hui-
_ 9&11 W parlelllo8llt clurtoegeu té .temmen.·
De Bhoclet-putij w~ leelijk afgbaald om

bere bOadiIII ter .,.,.nietiaiDg van bet Afri·
~, __ .doorlWe het nrUrd DU

~ "CJOII8UtatioD .. lewD.", _, behulp t1w 'een
_Jfjdige bill, .berekend 0lIl bet ~
eie-' hi hei: te "rOnken, ~o \'Ol·

. . . bieelI lMIIriIrej~n ge·
d • .,.. tc te bebben.

dr. IL V. S~)'1I-B. La~ .teI·
deo aa _'1Ie _ ~ .,etrtegea·
woOrdicen iD biet ~l de heereJI:; W. P.
8chniDtr., 'f1ID ltUpa~ J. A. Smuts no
ltlipfOoWe, i.ClOU &fd'. '

~""'_ea .
Ilea beI100t dadelijk 1..,k,iliti• .-oor dese

beerea te lat.eD teekeaea. .
Vu de aieDw. Dale wiJd. mell aiet« booren.

le_d lI8Ï, dat siebliilt kindje aal toch ;aoeten
1térYea, ~ de vader er leeu mediciip .oor
!teeft. .

£eDe JaDg~ d~ie werd gevoerd oiler bet
~YIID~ten .,oordeltlU aIdeelinp-
nad. Dit wftk werd Da gedlUlll door _,enten
eII·~ mei groote oolroatea, t_ijl df veld-
braettea QJk werk 'best kunnen dO,D met
weiuie oakoetin.

Da. Ha,o .prak nu eeu hart~lijlt woord, rer-
aaauend\t OD~ landgeaooten tot ge'ro" .. beid eo
.tanclftáicheid in de ..en "0:" on •• eer hacbe-
Ijjken ~jjd;en .wo, de ...ergadering met een teer
mehua- pbed~.~.!!!!!!!!~,!"!,!,,,!,"'"

Blindheid onder schapen.
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NOTULEN DEB G,EWONIlt _n"", .. unU4"'.A

8CBE YEBGAD~[J!iG,
OP 6.JUNI, 1898.[' .
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.. Ku.pelad. 11 JWli 18!18 .
.Aa. dell Ed...,..
Hilaheer.-Ia awe aitj~.. e van dezen morgen

~e ik, lOOaJ. a met recht .ftl!t. dat een .."",md~
:uekte te Van·der Walt.eboeIt, Camdebon. uitge-
broken ja, III blindheid onder de I!Ch"p"n
• lA mUn w~~~1 il bet ge e n onbekend.
1Iiekte. I a mOD tijd ala boer wu se "el drie-
maIea 0Dder aatia echapeD uitgebrobul. IIr beb
,_ ente. daard90r yerloreD. lit: gebruikte
h.. a101Dbelreacle eenyo'Gdige middel al. 'volgt :
N.... ' taIebou, (koloniale) met t'lIllr&I!Ch in
pljjke dealeD, ~. be, clegeJiilt fijD, IJt>em!
een PDII pen of een hol rietje, doet bet ml!~1
er ta eli bIaUt be, iD de ~U der schapen,
Jat lIeO _pari owa-en. herhaalt bet, indien de
-.te proef Diet yoldoeade ja, 2 dagen daarna.
Dr bn .,_brd dat b..t niet meer dan drie-
maIea al aoadia' lija om de bliDdbeid rebeel
eD al ftrd __ te lDifl8ll. Ik heb bet .Itooo
PdIIID met toed ge.,olg. Na is de veeartl!
CJerWUrt., 4ia prabiacbe keaau. ~ft er ..an.
~ heeft 'ii aalka DOl aooit 10 zijn leven,.._.

~~
,~, • 'I< I 't~_

~.!
."(..

o ~ r l
"

-,i
. ,~.

-,',-
;... o.heeI de uwe,

___ ... .,...:P..;.• ..:::B,.:_.Vil Run'.

lOBAlfNB8BURG.
:oa laJb-{hr teIepMf.)-Markt bet .... Verkoo-

s-!-BaaUt. II Id, Iloaanuo 76a, Driekopjet 2.
lel, .. 8aDIb til N, J'reDCh Bartda 28. 6d. Glen
:0-.. 611,u- CaaIa III lel, Kuight o.ep. 38. &d.
~ D1a~ 1'" RletfoDteln> 331 6d, ,"ogtl
~1"1d.

Boeken eii tijdschriften.
K.t.TBlLD&, dUO!' C. P. Brandt un
Doone. Verltrjjgbur bH J. C.
.J.ta 4111 00., Kaapetad. PriJ'~"
..-oor de iwee deelen.

De __ r ftD CI_ noYeUe i. iu Holland filet

~ beIleDC1 ala de IClhrijver faD "811;';"1(11
W" ea "Twjjfel".· Hathilde .telt voor d'e ,·",,1
«I 'fe8laiICliC b.prokea "nieuwe nou .." der
~ _wo Baal' kan.ltter wordt op
tIdende eD oDder-boudende wjj.., bescbreven.
De lICbrjjyer toont intieme Itennio te beh",,"
ftIl de Dak, .. lIjja lliil vau IChrijven i. OOt:lend
eD _Ri eie leeaJut op. Bet '-k i. groot en
daicleJjjk ,odnakt.

-~~!!!!

De heer Joseph Nolan,
TAND-ARTS.

KEYNES IlATHEW8 GEBOGWD,
ADDERLEY STR.U T.

KAAP"TAJ)

•

BET TBEXKES VA~ TA;l:UI5

ZOJ!iDEB PUN

GUN OBWBOFOBM.

GBEN GAS.

. GEJ:;NB BEDWELMTh

De ..... lIo1u ..tt eeue ApeCialiteitV.,_ r..I.a, ~ en of' de Il&tullrljjk.
~ .... de Iupt mopljjke prli""n.
. ..&AD'" mlxu VRIJ [AI>•.l
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