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Goed Sterk en 8u~tleelt en tesen

de volgende I..., prIlIzen.

Huisraad I Huisraad! !"
De Specialiteit vali deze Week:-

YM!luIer SIttU. "pisten. eB Pluk... .£tl tt •
BetUmer Settel liet Eebte Leder... .£u tt •

Dito dito met LueD Leder .£tl tt •
Wij dagen de Stad hiervoor uit.

ADa.BI

Geb_ers White, 80 lAnge straat;
KAAPSTAD.

KA.A.~'fA.D. ZA'f.E&I~ ;2.') .JUNI, .1898.

Departement loor ,PubHekelerteal_1f'L. GOUVE.RNEJtfBNTS KENNISGEVING
. No. ~ 1898.

Dep4rl-m 1l00r Lsadbou",. KGlIfIIlGd.
, KlUl.p tie Goede BOc1p, 13 Moi. 1898.

11:.0Eersteklasse Gedre81eerde LGOl1VBIUO:JBlfTS-PRLJDM VOOR
IJ A)(KlUXA.Ur80BJ: WUKGuaD

Hantam Paarden. PLAKTÁGE8, 1898.Tm: eincle de aan~Jdng van Amtri·
OP DINSDAG 28. JUNI, a.s .. ~ bauobe WijnetoklulIl MIl te moedi-
.' Id bl' k BW. wordeDda hiero~noemde prij.eD

Z li, I, EN opgeme e pu le ver- door de regeeriJIg yoor competiti. gedureo.
kocht worden te KLAPMUTII de het 1898 ~j aangebodea, nam.;-

!"'"[lr,-Zij zijn in extra conditie, • ..JG.Wa "A,"
\,111 ~\)t'\.ltJ kwaliteit. de aandacht v_ o.geftl" of Jl__ PWIIUIIg ...

J _ n gewnorborad de 1....-- .~. (1) VoorPiuI&apIna DIetmilKierdan 1000
II ~I..Ir 19, IJ -- " ucallO ~;_ _ s-

li'u, il !!edert lang ter markt ge. Tw" Prij_ T1UI .£Ir, elk .£30
Vi." "'£10,, .£40

-.£70 0 0
(~) VoorPIan'-geavan niet minderdan 600

•~llin :-
ZeI Prijsen van £6 olk .., M' £30 0 0

C. G. MAREE.
J. S, MARAIS & oo.,

Afslagers.

l'uLliiekc Verkooping
\'.-\:-1 KOSTBAAR

HUISRAAD.
f)E ll::der\?\.'LeekL'nde. begunstigd

Jud lO"tI'Llctll'~ nm Professor
~111'\II;, wiens huisgezin op het
1',.:,' -t aat naar Ellraplt. te rertrek-
kt I:. zal aan ZIJIlC wornag op het
Cv;I,'..(eplclll .vcrkoopcn, op
1I1\';Ll.\t;, deu ~81'ltell JUNI.

TE la URE V.M.

A _ n K.'stbaar Huisraad. bestaande
11'1 .

Voorkamer :-
t \. "';~;lrnl'r :-:llitcs en Voorkamer
'i'Jf\! ,) T:tfl,jS, ~ Whatcots,
1\a,'!, :<':>:, lIa;ll'dijzer, Schilderijen
"T' T";'.JII'II, 1,'r)~'.'I,'lUlLl Ptauo,
(Cu :,lnl en Collu rd.]

Eetkamer ;-
E'~'.: i,u·:t Sideboard, Tafels en
:-:1,,\ :"11 \:l·Jl'r), Kachelstuk, Gor-
r1IJII,·t1 eu Palen, Schilderijen,
L\LI'l'c'II, enz., enz. \y

Ontbijtkamer ;-
\l'·"·':'.llouten Tafel, 12 Paarde·
kl.,:' :': 'l·ll'!I, SidebO'drd, Eet- en
r ,·t'" l\'l':I, liaanlt)ZlJr en Kac·
}11'1 ",\ i',".t5chap. Kolenbak. Hoeden·
rak, ~l'lJilderijell. ellZ • em:.

Slaapkamer :-
~ UI::JbeltJBedden (Koper). I) Bed·
lkll l'll Strechers, BpriDg en klapper.
h'la!' Jlutrae!len. Beddegoed en
KUlldm<lrzen, Ladetafel, 4 Kasten,
K1L,:Jtail'b, WaSchtafels, Aarde-
werk, Halldllook Rakken. SpiegelII,
GurdiJDl'n L'U Palen, Tapijten. enz.

Keukengereedschap :--
TafL,I~,Dtoelen. JempotteD. Aarde·
werk, rIll., enz.
I;. ft, ,',' ",,1/1 I.' 1U'1I1.{·l. vall den datuTII.
;,::- J f .\ 1, 1~:Jt:i.

1'.\.l'L D. CLeVER, Afslager.
St.elleub<)och,

~ L J uui 169~.
--- ..- ----------

.J£.
Verkooping,

1!L.
Publieke

D1': OnJergetcekende zal publiek
doen vurkoopen ten dorpe
CALEDqN,

OP

Zaterdag. 2de Juli, t898,
40 Fraaie Ruin Paarden.
10 do. Merries.

JAN. J. LE ROUX.

CaJl'(]on, 17Je Juni, 1898.
\\" H. F. KLEYN, Afslager.

Zuid Afrikaansche College Raad.
COLLEGE HUIS.

I)t-; ILiad Leeft onlan~s in het
,L">ik\?,' Huis, additioneele

a""" ::il\O,):lta' aangebracht voor
:" ':" r ::juILiL'lIlt·n.

.\' ,'11. Lq~ecrig resident studenten
t. II ,,:·!l· 'I, worden verzocht vroeg·
(, 1·1 '" :la:lzoIL·kte doen.
. \ l'(J" to:l'llll'll, zooaL'! logies, enz.,

d" "" li aa IIzoek bij het Hoofd van
lu l·c1llvi.;L'lllJi~.

EX ECU T E U RS K~~fER. MdéeHngsraad, '·CalYlDia. -UN BA.ISTJEMVORMERS.
_ ea fed_ !YD leg. _NDER~worden'gevraagd voor

P rd K Bo 'te "aal --- . I de levering ~ 10,000 Blauwe IPPLICATIBS voor boTeuge.aa en, arren, uwma fi , enz., AANZOEK gemaakt ztinde door H~ Brieks, van: egale .hoedanig- a noemde .~ Terp.
: . dén heer W. P. J. :Louw van held als het JDOnat..,r, te ZIen op het meld. van ~e bij de wet v~

•OP DE GROOTE PARADE. ..Nariaiet wijk achter Hantam in kantoor:van den OndergeteekeDde. getwgachriften van bekwaamheid.
--' de Afdeel' Cal" 'De bricks moeten worden afsce. eDgoed~. vandeJaat.ste8chool-

In den Boedel van wijlen Kaptein THOMA8TI!AGUI. keren weg~ m::~~m (~; leverd in het Dok op het Hoofd, oommiMie eD 'Predikant W'B&l' Appli~
(A) ala s-Joteo.--ea angeOlD' 118 langs de .Rob~D ;Eiland Boot, en ~t WW~ 'Wy, eD -D~heeren H. JO.N.IS & Oe., ~hoorlijk gelast ~_ ~eJJ~Dde. keren weg' ala hierondér'l merkt Gechta.JJlIa1e briob . rollen worden' lid........ bap eenur Protest.anl.iólii

, sullen op de Parade verkoopen, op (B) ala een verleggiug van :=noem. aangenomen. Kerk, ~ullen door den Ondergete,e ..
den weg, te verklaren j__ Tenderaars moeten opgevtJn bin- ke~de Ingewacht worden tot op 20

Z hied hi nen welken tijd zij de geheele hoe- Juli ek
00 gese' t iermede kennis- lh id k f . • .geving, dat de Afdeelingsraad van vee Cl unnen a leveren. ooWerkzaamheden te bc~nncn rop

Calvinia van voorn . bi Z" Tenders. duidelijk gemerkt, •Ten- .... Augustuti. 1898 .
oondlt1e. emen ss, lJ lJn d f B' ks f Robbe I land • S_I' P1""0' 'Excellentie den Gouverneur, in ter- er or ric or n ti • ;wartSN - per Jaar en Jc school ..

men van Sectie No. 152, Akte 40 zullen door den Controleur en geld~n.. .
va.n 1889~k te doen, om eene Auditeur.Generaal, Kaapstad. wor- J:lIllIJ~e reiskosten, gestaafd door
Proklamatie uit to vaardigen, den den ingewacht tot twaalf uUI' 's kWl~ntles, zullen vergoed wo~n.
volgenden weg sluitende, teweten:- mid4ags op Donderdag. 30 Juni. 1" .B.:-De geslaagde applicant

(a) Den weg leidende van" Wit- 1898. m~t Zich voorsreu van een ond~r-
puts II naar ..BitterPuts II zuid De laagste of eenige Tender zal wijzers 2de klas s~l"Weg .certlS-
westen I van af een distantie t niet noodzakelijk . worden aange- caat om tegen halfprijs te reizen,
omtrent 200 yds., ten zaiden~ nomen. C. J. :::i.NYM.AN,
eenen nieuwen Dam gemaakt in H, S. GREAVES, Voorz. Sch. Oom.
genoemden weg van de plaats' L...Architect. Ventersburg, O.V.S.,

Departement van Publieke Werken, 1"] . 1898••Bitter PUts," door den dam heen Caledonplein, Kaapet.a.d, 22 Juni lIi98. i) uni •
tot op eene distantie van omtrent -----.--
200 yds. ten noorden van genoem. Rondgaande Onderwij zar Benoodigd
den Dam. Voor Vergrootte Portretten TE

En in termen van Sectie 149 IN Waterkleuren, ou-.verf, Zwart Iiietkuil, Wijk Mid. Valschrivier.
Akte 40 van 1889, een Prok1amati~ . of Wit, probeer den Zuid AfM·
voor.de Verlegging te laten uitvaar- kaanschen Portret Vergrooter,
digen, te weten:- FRANK LOV. RAYMOND,

(b) Den weg leidende van af
"W itputs II naar II Bitterputs " ziad 236 Albert Road,
westen, omtrent 200 yds, ten oos. Wood.stock.
ten, van genoemden Dam zich af.
sc!{eidende. den Dam ten westen
voorbijgaande en zich met den ou- WYNBERG HOOGE SCHOOL
den weg omtrent 200 yds. ten noor.
den van genoemden Dam vereeni-
gende.

Eenige objecties tegen de sluiting
en verlegging van bovengenoemde
wegen moeten in geschrifte bij den
Ondergeteekende ingediend worden
binnenMdrie maanden van af datum
dezes.

(2) Voor KWlIGbriiea nn niet
minderdan 6,UOO &"Dt.e.~II-
j8ll.- VierPrOun no £15 .li:

.£60
Twee.. £10 elk

.£20

r '

PUBLIEKE VEBKOOpiNG! VAN

'VOENSDAG, 29 JUNI AANST.,
TE 11 UUR DES VOORN/DDAGS.

CONDITIEN.:
Prijsen lullenword~ntoegekendmetspeciale

b<otrek~inlltot oiogeechiklhoiden. eenvormig.
heidder vel'1lOboidenheitiAmorikaaoflChe8tok·
k.u aanl!"k...""kt : en de voor1liltl1f':u..lworden
gOlgOl.enun .t.okkenvan de volgendesoorten,
nam,:-Riparia GlOlredeMontpellier,Rupee-
tris, MotaJlica, Rupestrie MOIJIl~la,of .....nig
andererkende own Bupeetrie. . .
Plantage.moeren meerof minVilli denhoofd

...ijng1ULl'da.fge&cheidensijn, IIOOdatde liiW"ll
de Beoordeelaars w tevredenatollendat Lij ala
bo'llJ fide Moeder Plan~. lijn aang..l8Jjd
ge"orden,
De .tokkenmoetenniet mindordan vUfvoet

vanolkaArin elkeriehtinggeplan't&Un.
Compenne ...ordt beperkt tol .tokkendie in

denplanttiJdvóórden tijdvanoompetitie uiIge.
plant "Iln' .....orden.

Entre. fooi ;-IVo. in subdiviaie (I).
ba, " (~).

Zes paar sterke goed dienst doende Paarden. in Uitmuntende
zee sterke Sohotsohe Karren, bijna nieuw.
Een groote hoeveelheid Bouwmateriaal. zooals Deuren. Ramen. Oe·

galvaniseerd IJzer. enz.
J. H. N, ROOS,

Executeur Testamentair.
Executeurskamer Gebouwen,
Hoek Adderley- en vialest.raat,

Kaapstad. 20 Juni Hl98.

KLA8lIE .. B."
Gci!lue l'laflldyr s.

( I) .voor Plantage.VIUI nietminderdan 600
geeuw.tokken :-

T ...ee Prjjsen van £.'15 elk £.50
Vier " £15 elk ·.£00

-£110 u 0
(~) VoorPlan'-g811vannietminderdan 4,000

geen te stokken:-
Z .... Prjjseu van £10 eIk... ... £GO 0 0
(3) Voor Plantages vanniutminderdan :!OOO

~eentestokken :-zee Prtizenvan£ii elk ... ....£30 0 0

CONDITIE:-<.
Degeënt" stokken moeton nietminderdan

vier roet van elkaar in .li:e nchting geplant
Iun,

OeH Prjjsen zijnook'l'oorhet volgende;-
(1) Plantages ~ttënt io hetzelfdejaarg.tIi

aLo ingeochreven,op .tokkon dIe ""n
of t ..."e jaren tevoren 'Un Uitgeplant.

(2) !StokkenlI""ntin de kw...,kerij,of op
ge...ortelde,of op onge....orteldeet.,kj""
in het jaargvtij vóórdeoompetiti.en
uitgeplantin d.n wijngaardgedurende
het competitiejaar.

(3) 8tokkeageen' of op I!" ....orteldeof op
ongewortolde.tekjea,eo uilpplaot 80-
durendehet oompetitiojUl. I

Ent.reefooi ;-10 •. in lubdin.ie (I~
lOa. " (2
6•. ~: (3

KLASSE "C."
Gei!.u6 Itolt;...... n KlDfI<lttrjjt"-

( 1) VoorK ....eekernenvannietminder dan 10,000
geente.tolQ....-Zee Pr\jaeoTan£~ elk,..,

.il~ 0 0

De Fi IIU lay :\ icu wc Intente OlllslagofHeuv~lImnt Ploeg
ls onz.: I i":l'lll' uitvinding. Wij zijn erin geslaagd. de moeilijkheid, die er
met lleuvelkunt Ploegen bestond, uit den weg te ruimen door dit patent
.n te voeren, en beroemen or ons .OF·. dat wij den oenigsten Omslag
fllo.'" 'in de W("'c,ld bezitten, waarbij voorziening 18 gemllakt",dBt hij lijD
verk'" behoorlijk kan doen. Het is eene envoudige maar praktische nit-
vinding. Wanneer men den Ploeg omslaat, draait niet alleen het kouter
'm, maar met l'en hefboom kan men het wielgestel ook iu een oogenbiik
omslaan, zoodat het groowJ'fl wiel beneden in de ploegvoor blijft voor-
trollen, terwijl hot kleinere op den bovenkant werkt. De wielen kun·
nen ook dieper of vlakker gesteld worden. zijn van het beste mat~~J
gemaakt. en hebben wisselbare bussen. De Beharen, Kouters, Stnl'"
borden. enz., zijn van ecbt verkoeld Staal.

Behalve bovengenoemde houden wij ook alle IOOrten Ploegen in
voorraad.

George .rindla, & Co.
A~emeene IJzerenlaren Handelaars.

XA.APST~A-D_

KENNISGEVING AAN BOEREN..£SO 0 0
Entree fooi :-10a. in anbdiriaie(I)

be. It It (2)
BoyengenoemdeprijzenlulleI!~keod wor·

den naar I!"lanll dermerkeIl~ iJl d. '1'01·
pnd acbull-

KLAME "A."
GroeienGeIODdhoid...
KwaliteitenEenvormigheidYlIDlIOOrt
Bow.rllingenAlg ..meenoultuur ...
Urootte
Ant.aJldin hel PI..ntea

.0 Merk.
20 "
2IJ "
lO
5

Bedrag 100 "
KLAASE " D."

GroeienGewndb..id... .0 Merk.
Be...erkingen AlgemuunCulLuur... 30 "
Grootte ... ... ... ...:l5"
Afatandin het Planten 5 ,.

Bodra.g 100
KI.AME "C."

Porcon tage \'an het 8uocea... ..,
Behall<lelingun wiJ&8"an Bowerlrinll
Oroeien OUlondheid
Groott.tJ

35 Merk.
35
16
15

D·E Óndergeteekende ontvangen nu hun voorraad L.,A.. NDROLLEas,
ÁaWlwndcmededingenm~:a b~~en ';n. en daar een aantal er Tan verkocht ~is, zoo is v~gtijdig aanzoek

dergetookende hunne namen m.endeo oiot n~elijk
later dan 19 DeoelDber,1898 ; en hotonde~oek
der plantagosen k....eekerjjeDzal ~luta vindeo
onp.eer in het middenVaD Januart, 1899. De
booordeelaan&ull.D,alwaar lDopliUr,deodatoDl
vanhun ho_k bekend .teU.n, dooh daar het
lOmein eenigegenl1ea niet lDOIIelijk iaomh.t
ondenoekopd.n bepaald~ d., te.doenplull
vinden ...orden d. mede4iogera,die ftlI Lunne
Pluteen.' mill10hien&tw, aitJ Jullea JUnop den
doorde Beoord~ bepaaldendatum, v~.
IOCht&00goed te *ll1enJijn om de aOOdiKe
bjjwnderhed.n hotreft~ndea. plan.... iI..
kweekerijeDun diegene diemet het bejl.. r
d. Plaabeobelaatajjn, ~kend t.e.tollen. 'to"
Geeumededingernl ~ióegelatenworden"'lob

voor meerdan éilne.ubdiviaie in elkekluie te
1at.eoWchriiven. 1

Co-<>ptra'iet'e 'IIlDUur;J.1l ",nrdm "(){)r dru. Nm-
petjl~' ",.j tU"flelat," "eil ."ur 1"''.1:." I. lateA
i1Wchr~w',

cnARLES CURnEY,
OnderS<lcretariavoorLandbou....

ALSOOK
•Wijngaard Spade.D.en Cultivators,

Spaden R. M. R., Special en 0 Entii1g,

Gereedschap, en Snoeimessen,
MUley Harris Cultivators,

Getand IJzerdraad en Standaard,
Stoves, Bolirider, en andere.

B.•• BOSS~Co.•
VERTOONXAltlERS, -STRA~DSTRAAT,

LANDBOUW PAKHUIS, STRANDSTRAAT.JOll~ PROCTOR.
::lee. Colle~e Raad. DOKTER BENOODIGD TE

Zuid Mfilaansche College School. BULTFONTEIN o. V.S.

I)1:-':,'bool lal op 25 Juli 181>8,
h'·'·()pelll:'n.

I) \;11' d,t hl·t bt>gin van het school·
," .<, z\lll~n klassen voor do
\,."lt,'tt ~choolexameDJ! bij het

":.:1 lan Jen termijn gevormd
',\~)~r_il':~ ,

~r Z,:;iL'llopeningen zijn voor een
he;',erKt ~~lltal kostganger1l te Rose·
d,,;c'

Vr.· :. tarnen, enz .• doe men aan·
£oek ~)J ueu Principaal.

W . .i. BUSSELL,
Pri.uoipul

Boomep. en Tafeldrui ven. BENOODIGD.

ER oost.a'lt een goede opening
alhier voor eenen Afn.ltatcdet'

Doktor. Een Dokter b3hoorlijk ge.
kwal ificeeru, zal een goed bestaan
vinden daar het dorp bloeiend en
het district zeer uitgebreid en be·
volkt is en dus een uitgebreide en
winlItgevende practijk aan~!edt.

Medici die verl~d ZlJn n~
een i~ bestaan gelieve dadelijk
te 80hrijven aan J. B. "Ona Lana"
kantoor Kaaplltad. Alle verdere
informatie ill verkrijgbaar op uu·
lOek bij ODI ltaDtoor,

G EENTE Vruchtboomen en .
Goocnleerde Limoen, Naartje EEN Onderwijzer of Onder·

en Zuurlimoen boomen, van de, wijzeres opeene Boerenpla.ate,
hellte Ingevoerde .en Koloniale Ibekwaam om: onder ;vijIl in het
IIOOrten. Ook OO~ mtgezochte ver· Hollandsch en Engelsoh te geven.
lameling op Amerlkaaneche (Phy. Salaris £50 per anJlutn met mj
loxera proef) 'geënte Tafel druiven logies.
stokken, geschikt voor Priëel uit- J _ ..

planting. te kcop bil Doe aanzoek aan
S. W. JOUBERT, J., H. PETYER,
Boven Vallei, Wellington. Vaalnek.

P.B, Catalogus gratia verkrijg· • P,O. Franlt.fort,
bIiI' opIiIlTJ'll8. Diat. ltiJII WilliaIDI Ton.

Rondgaande Onderwijzer
BENOODIGD TE

Samenloop, wijk ZaDdrivier ~

lPPLICATIK:::l voor bovenge-
noemde betrekking, verge-

zeld van de bij de Wet vereischte
getuigschriften van bek waamheid, en
goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was. en van
lidmaatschap eener Protestantsohe
Kerk. zullen door den Onderge-
teekende ingewacht wordeu tot
op 13 Juli 1t;'Jtl.

Werkzaamheden te beginnen op
2 Augustus, 1898.

Salaris £120 per Jaar en de
schoolgelden.

Kennis van Muziek eene sterke
aanbeveling.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg oert\&.
~t om tegen halfprije te
relZ6Il.

VOOR JONGENS.
--'-.-

Op laat,

N. S. LOUW,
Secretaris.

Afdeeling'llraad Kantoor,
Calvinia, 10 Juni, 1898.

DEZE School heropent Juli 25.
aanst, En zijne nog eenige

openingen voor Kostleerlingen.
Voor bijzonderheden doe men aan-
zoek bij
E. T. LITTLEWOOD, M.A., B. ::;c.

Principaal,
of Ds. A. J, L. HOFMEYR, B.A.,

Hon. Boo1'.

KENNISGEVING.
Gollern_ta wdbouISChool,

ELSE.BURG, STElLElBOSCH. OP de plaata Vogel£ontein van den
Ondergeteekende is in Februari

komen aanloopen,--Een bloed·rood
Afrikaner BuI. effens hang horens,
ongemerkt, 3 of 4. jaren oud. lndien
de eigenaar uit komt, is hii gewillig
den zelve af te geven op vergoeding
van de kosten dezer Advertentie,
oppa8ling, weiding, enz. j indien niet
gelost na r.es weken zal het dier
aangehouden worden voor bovenge-
melde kosten. .

T. J.:B. STRAUSS.

B. J. Jd. WESSELS,
Sec. Soh. Com.

GelukskraaJ, Kroonstad,
16 Juni, 1998.
--~_._-- --------
Rondgaande Onde~Uzer

BKNOODIGD TE
Weltevreden, wijk lIIldden ..

veld, dist. Fauresmith.

lPPLIC.A TIES voor bovenge-
noemde betrekking, verp ..

zeld van do bij de wet vereisohte
getuigechriften van belcwaamheid
en goed gedrag. VaD de I.aat.ete
School-commist>ie en Predikant waar
Applicant werbaam was, en
van lidmaatschap eener Protestant..
t;CheKerk, zullen door den Onderge-
teek ende inkewaoht worden tot op
11 Juli, e.k •

Werkzaa.mheden te beginnen op
1 Augustus, 1898 •

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten. gestaafd dool"
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applioanb
moet zich voorzien van eeu onder.
wijzers 2de klu spoorweg certificaa'
om tegen halfprijs te reizen.

Ds. W. ROBERTSON,
Voorz. Sch. Com.

Petrusburg.O.V.B.,
17 Juni, 1898.

DE aanstaande Sessie van de
Gouvernemen'" Landbouw·

school, het verhuitIen waarvan nu
plaats vindt, van het dorp Stellen·
bosch IUWP' het welbekende landgoed
Elsenburg, onlangs door het Gou.
vernement verkregen, zal op' 1
Augustus aanat. geopend worden.

Yeranderingen en verbeteringen
zijn nu aan het landgoed gemaakt
en alles zal worden aangewend om
bekendheid te krijgen met de theorie
en praktijk van Landbouw.

De lessen zullen loopf.n over
Landbouw, Veeboerdorij, Melkérij,
Wijngaardbouw, Wijn.maken,
Vruchtenteelt, Veeartsenijkunde,
Chemie,!enz.

Eenige Beurzen van £25 per jaar
worden toegekend aan zonen van
ouders, die in geen goede omstandig.
heden verkeeren.

V rije Passen op de Kaapsche
Gouvernement Spoorwegen worden
verleend aan Studenten, volgen II

Gouvernement8KenniegevingN 0888,
van 1896.

De kosten van onderwijs, kOllt en
inwoning, enz., beloopen £35 per
jaar.

Doe voor pl'Oflpectussen aanzoek
bij A. C, MacDonald, Waarnemend
Principaal.

Vogelfontein,
Dist. Clanwilliam,

18den Juni, 1898.

GEVRA.AGD,
V EN Onderwijzer voor do Derde
.D Klasse' Publieke School, Rooi
Krantz, Salaris· £120 per a.nnum;
WerkzaamhedeD t.e beginnen na de
Juni. vacantie.-Applicaties met ~f.
IIChri£teil van certificaten eD getUlg.
schriften moeten Diet later dan 10
Juli a.1I., aan den heer G. F. M.\RX,
Hon. Secretaris, Almanskraal, Post
Retief, Fort Beaufort, gezonden
worden.

~chutbericht.

OVERLEDE~ te Uniondale, op Zater-
Jag, dt'n llJen dezer, mijn tet.oder·

beminue echtgenoot MATTHIJ,; PETRU'8
HENDRIK ZO!'iDAGll, in den onucruom
van 27 juren en ;) Illaanden, mij Mlat na..
met 2 kinderen. Diel' bt:trtlnrd.

De bedroefde WOOUW~,
A. C. ZONDAGH,

geboren SCHOElflAX .

BOOMPolES 1 BOOMPJES I

Keiappel) 211.6d. ~r. ~OOj Blanwgom in
BalQes. 46.per lOO. Hakjes terug.

TE KOOP BIJ Assistente Benoodigd
TE

TROMPSBURG.-------~-. J. J. v. d, MERWE, P. loon,
Bllgstrllt, lell1n&tol.

APPLICATIES voor bovenge-
noemdo betrekking. vergezeld

van de bij de wet vereischte ge-
tuigschrtft.en van bekwaamheid, ell
goed ~edrag, van de laatste School.
commissie eu Predikant waar Appli-
cante werkzaam was. en VIIOIl
lidmaatschap eener Protest&ntsche
Ker\c, zullen door den Onderge..
toeken~e ingewacht wvrden tot op .,)
23 JulI, e.k.. ...

Werkzaamheden te beginnen zoo-
spoedig mogelijlc.

Salaris £115 perjaar.
Kennis van' Muziek eene aanbe-

veling,
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed ¥orden.
N.B.- De geslaagde applicant ~

moet zich voorzien van een Onder ..
wijzers spoorweg certificaat o~
tegen halfprijs te reizen.

Ds. P. DC TOIT,
Voorz.Soh. com

Edenburg,O,V,S'1
18 JQDi 189&

OPGESLOTEN in het Schnt te Zeekoe·
V o.l!ei,ClanwilliaJll, langer dan den

bepaalden tijd :-1 zwa.rtekoe, omtrent 8
jaren and, gemerkt winkelhaak, in het
r80hteroorvan achter en linkeroor zwaluw-
staart en bneedje nn achter; 1 roode
vaan omtrent 2 j..ren ond; ongemerkt j

1 rood bulletje met een wittepell8, om-
trent 2 jur oud. ongemerkt.
ID!lienniet tevoren gelost lullen ge-

llielJe beesten publiek wordenverkocht op
Zaterdag. 30 Juli 1898,ten 10 uur v.m.

A. E. L. VAN WIJK,
Schutmeester.

DOODBERICHTEN.

Uniondale,
14 JunilS~8.

HETheeft den Heece behaagd ander·
maal binnen den tijd YaIl twee

jaren, yoor de vierde maal mijne woning
binnen te treden en door den dood YllIl

DIll weg te nemen. na een Ziekbed nn
8lechte 4 dagen, onze geliefde dochter
EsTHER, in den ouderdom 'YIUl20 j&l'eD'en
drie maanden. .

Wij zwijgen en aanbidden want de
Heere heeft het gedaan.

De bedroefde ouders,
PAUL ROux,K. Eo ROP.:so

ParI, 19Jul, 188a."lA u.

\lIilnUUkeLmruclerWb~Obsmatorlilt

~

A. SPOLANDER & CO.,
GEVESTIGD 68 JAREN

Chronometer·, Borologe. en llokm&km
JlWwJl ~ Dar~

Gouden en Zilveren Horolopi iD
Voomad. pboudu.
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~ maar b, lief, ltooals de Leer
SCIm&J1fBB beweerde.

Ell wa& m~ Dil nog pwonnen worden?
~e ~ng moet 'VllD de kussens, die zij
Du~t wil .erlateD, door de kieze~ g...

dreven wordeD. De groote strijd bij d~
komende elekUe Eal zijn : "kapitaal teg~n.
Oftr land" ~ den eenen kant zal men al
de invloeden hebben .an een lange beu l'S

en aan den anderen kant de blij <!'nd~
en dure belausen -ran het land onzer ill-
woning. Wij gelooven nat dat de bevo..
king van onal~nd met tI4Illkrachtigl' "1"'11
aal BpNken tegen de Mamrnon',ulllJld-
diDg, dl .. de kapitalitJttm 1 ij ons wi l len . 11-
.oeren, om ona en onze nakolll~lIDë"u
onder !lan ijzeren ja:' te j laatsen.

Wij bepaleu de aandacht onzer lew.
eer speciaal I'V den ernstigen brief van
"Een Parlementelid," waarin bij dp k:.-
lI8fII op de hoofdpunten thaIIs voor bet
laud wUit..

De tijd 18 leer korl. De regeering \\'11

de elektie 100 apoedig mogelijk hebben
en de Bondalamdidaten moeten dadelQI:
genomineerd worden, anders kan nien
niet gereed sijn voor den nominatie'
dag, een ...... t VaD zaken waarop de tegen-
~ eaIliJnt te bouwen.

Men leae de oproeping van de eom-
miuie .en toellic:lt op elektiee toch
Dauwkenric na en l"enuime niet de
noOdigé etappen dadelijk te nemen.

Wat wij met den meesten ernst op het
gemoed der leiders in de verschillends
kieeafdeelingen wenachen te drukken is:
nomineer vertrouwbare mannen, en niet
meer dan wat men kan ink:rtjgen. Het
is thana niet de tUd om onze krach-
ten te "rdeele~ Er moet spoedig

LONDEN. en met beeliatbeld gehandeld wor·

JS JUIfL-(Per tel&igrut).-$r la g-'c nuc den. ID die kieealdeelingen waarin
our bokYeJ1en, .w..." ".llen !WaleD 'd hooger, de Bond In ltaat is twee BODus'
lichte td wt Id Iagur, en elLtnI lichte \"&Il Id tot Jd. mannen in te brengen, daar behoort n.en
h.r. met aUe ktacht voor de Bondakaudi-

VE.lUtOOPINGEN daten te werken. En in die k iesafdee
lingeu, wu.ar het wenscheltjker Is evn
Boudekandidaat en independent te onder-
steunen, die het met ons in de groote
kwestie eons is, da&r behoort zulks !;e.
daan te worden.

Kies de rechre mannen, en niet meer
~ het benoodigd getal. Doet men dil
niet _dan vreezen wij dat wij sullen ver-
Iiezen, waar wij alle kans hadden om te
winnen. Laten wij tocb alle punten van

Barkl1 ondergeschikt I elaIli en allen ptln;o"ll·
lijken naijver, wur die misschieu gevou-
den !hag worden, op zijd~ zetten. De be-
lan~en van ons land eisehen dit van ons,

Weetlt standvdsti!(, eensgezind en sterk,
Begint da lt lij k met moed en kracht te
werken. St. I niet nit. De overwinning
is zeker al8 iel ..r zijn plicht doet, en wie
ZIIl het niet <loea!---...--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
H
G=:T~;~~I~~~JDE BONDS
lICha.pen zoontje geschoulteo, ma.ar -----------

duur deu Gever wil~r te~ggen~m"n. Exemplaren van de A frikaander .
ZIJn wil getiChlooe ! • ' ~ ; <.. . d.1 h t' ~ DB..BemtD HOBOT.l\ & ZOON
1'. s. DU TOIT V.DM.· stitutie, zooals geWJJzlg uoor e JongsII'O ,mn~op~ Parade'hedenmor-

C_ c. DU TOIT. provinciaal bestuur te Worcester, ZJJn thans ,geIlte 11 ure 'ftrkoopeD, den. la-
op ohs kantoor verkrijgbaar tegen 3d. per OP JDUINLI,S~~Gd'do~nd Men fi;'~8m~:i~"J=

k f
4.}", dozi tg ld i b - e 4 er~etee· ~..... ",. VA~.,.~--stu ,<? ~,per OZJJD. pos e In egrepen. kende 'Publiek doen Ter'QOpen te oud. '----~----~~--~--~-

VaDde Saodt de Villiers i Co., Beperkt. :,Klapmuts .Sta~ion, .!I!C
Kaapstad, 24 Juni, 1898. gemeld getal Paarden' ~n Ezels, I

groot, sterk, in goede conditie en
geeohikt-. voor dadelijk] gebruik, "A.~R!6it. Dm-'
waaronder nneheidene paren T&D L'nJlII.D .PO.,
16 handen. Allen zijn ~o. '

P G lrlARAlHi P G DE Terkooping 'VaD d~ hee,r T..J.
.• "~ " • zo. Roos, zal worden TOOrtgeset

A. B. De IDliers &: Co.,tAfslagcrs. op WOENSDAG, 29 de~~, -
Paarl, 2'4 Juni, 1898. en indien noodig, op DONDERDA.G,
Iii P .s. - Geen, ~ngebraoht 30 deser, ala ~em: zal worden

Veta zal verkocht word~n ronder verk~t de wtgebreide Voorraad
TOOl'8f geadY8rteerd te zijh.,geweest. N~t1e, Smeer én andm-e, Waren.

. . ,; ~tuigen, Paarden, en :Melk
lolollale ' .. shmel eD Tl'IS~tscUppU, Komen, enz., en wat er :p1eer ten

., _,' verkoop r.al worden aangeboden.
Publieke VerkoQping Yerbopllg te beClIUI o. ti In 1.11.

P. J. BOSMAN &10011, AfsJagITs.
St.ellenboach, 24 Juni, 1898.

CONSTIT UTIE ....

GodenluJchool,
Dal JOIlIlpha.t,

23 Jani, 1 tlU8.
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.A.LL,SaLlEII.

81r A \fred Milner.
Het 8cuijn~ dat onze wUllDerkingeo in

ons vori'~ inleidil1~linrtiklll o"er cle pot!itie
vau IIir Alfred Miln ..r, den gouverneur,
onze plaatsf' Iijkl' }<~n!leI8che tijdgenootell
een l!C:lri k 0l' bilt lijf hebben gtjllllgd, en
dil en I"' :r,l/II'. haalt el'll nantal antoritpi·
!.en aa-', 'HU wat r." du"n :-Om III b~wij.
zen, d.l: "',,: wU gt'zegd hebbtln absolnut
('orn;ct Wa,; ~

Wij l!~ldH'n uet recht "an den (:oover·
neur om lId parlement te untbiIJden nooit
in twijf .. J ;;otrokkeD. "u indien het par-
lemont dl' J1uvdige nitpaf voorlooplg
bekrdchtil't, wet toeD ronde som te attom·
meo, z."III. I' de .tinanáeew Jlolitiek dn
/'orren "fj daa I'tj'.tlr le ~l('IHtttl, dim vol!rt
men ~:~('hl'" in OP OIl1le padell ~n hl't
VOel 1,...-101 v:tO h~t lJrit~ehe parl ..mt'Dt.
M,,,,' il!,LpII IU"I\ bet parlement \toU ont·
bi ,t!l)U, 7,L!I"kr de uitgave van deze ~OID

d )')r het bt'~t.aaDJIl parlement te lal';D
b lkrachtigl'D, of indien bet parlement zou
W_'iger"D de gevraagde !;Om te 8ttomrnen,
lIan zou d.e j;!ou"erneur eeDe bnitengewone
verantwoordelijkheid up zicb nemen. en
dail kon r;ij II positie onhoudbaar worden,
na ,It, elekt.ie, indien de regeering bet bij
je 8t ..mhns \tou verliezen.

Wat "ir Alfrt'd thans gedaRn he ..ft 18

llie:~ buitpugewoon8. Sir Gordon 8priltll
LtIlI"Lt hem geVTlillgd het purleruellt te
ontijinden, en 8ir Alfred heeft ..rin t~",,·
;temu, daardoor een .."kere mate van
verantwoor.lelijkbeid op zich nemende,
d~ eene verantwoordelijkheid die \tijDe
poeitie niet ondragelijk zou mahn ill'
,Hen do elektie tegen sir Gordon uitvalt,
,laar het l'arlement h ..t ~eld g(,l!t~rud
ileeft. De uitgave vao de nDOdige geldPD
voor de admini~tr ...tie van het land, i.
voor het parlemeot gelegd ell door hN
parlement Llt>krachtigd. Dus i. alle.; In
ord ...

Bondsbenoem1ngen.
Elders l'uiJlicl'eN'n \\ ij "cr." Opr()"ljJI,~

v,,-n d!' comrnillbie \'Rn toezicht op ~ld,' I".,
d' aandacht ,"all aliI' Bond8m:lllllPI. i.,,·
p ,'ende bil de op bandell zijnde I''');: 1'_

Er is g"ton tijd le verliezen, meu wod
da If>lijk o,.giUlJen u> werken.

Met bet OOR' op de nominati!',; ku nn"1l
wij wI:(;.:en. dat d" herdrukte l;'",o!.-
constilutie thans op OltH kaut"or H·rl.riJ~-
baar is, volgen8 een elders ,"l',-,.I'h·!'WI''!''
advortentie. Maar ter algempetJe i li f"rill IIlP
kunnen wij ook zt'Iggen dal ~r in ar!,~:<'
X I der provinciale cun~titnlit: :JUli' ",-
anderl-ng IS grlllaal:t ~ut'rt Ut- Y'.: I..""

uitgave, zood at. de nomiD!,ti~ vali 1:"n.l,-
kandidaten volgeull dit a.rtikel III J~ , ...
rige uitgave der constitutie OJ(,.,t I!p,"chi.--
den. De takken die nOl( Ili .. t ;';"noIIlJIWerd
hebben behooreu znlkR hot' e.,ro.'r I,·",'
liever te Joen, al'll1uk hunnt:af~,Ya-I'-
digden Daal' de l;"noemingtiveq;.uerll.:
tl1 kiezen.

Dil Afi1kaa.Lder Z"-:.~:,
\Vij heIJh'-11 ('t'U uaut~l t.J":''':''IJ:f'11 " .

verscLill'.lId,. d~t-ll'n dt-'~ Lllldr'l ~,:J! \',,11;.."'1

dil Afrik L1l1,dt,r pari ij Il,,!uk-.\ l'lJN-I,,·,,·I,
met het ~li(:oel§ iu dl' afg-elu(/IJf'n \\t·~··lJ

behaald. Dd u\'erWiIJllil1;': lt- \\""I(",:,-r
en de aa::D:.in10 '.tn d~ u:(ltit' \rlO \\,!:i"

trouwen zijn voorwaar ::~l)t'urtl'Il1.,'" Il
waarover wij ons met reelit ).;unlltll ,"1-
blijden, en ui" on. IJeht)t'I'"n ,"'11 I_ Jll"'--
digen m~~ ~roott'l'~ toe;;';t~\\'ljrlh' 1 1 tI:

meerderet't;Il';':"zilluheiJ cU "·11"1,,,'1,-, _I~
naar UO 8tt:'iU!_lU=" le ;.'a;lti. \",'lJ I,llj"! lj 'lt"

~uuef'b 'r ....:1 d\·u:' t('Jf':!r\:llDrll~11 (bn;-. lJ ,,~:
voor hU:ltlf~ lJ~lJl(,eJigiog elJ ri!~"'ll!'·. I :1

huullt> verdere und~rsleuniDg HJ! .,,'.-
lijke sam>'n w..rkinl/ iu dell .'lr~u :.' . -[ ,
bij ut> stembUl! wacht.
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DOODBERICHT.

OVERI ..EDKN opden2'2stenJnni,one gc-
geliefde dochter, MARIA M.AGAIUIiTHA

AaJU, in den onderdom van tes maanden .
H. J. UYS
E. A. UYS

Gebom Vu der Spuy.
Liohteabllll!' '

Durbanville, 23 Jnni 1698.

PORT ELIZABETH,

I.J. HOFMEYR tt ZOON, AFSLAGERS.
28 Jooi-Te Durbanitatle, 60 notte "&rmL
I Juli-In Millatrar.t, Newlalub, kotJtbu:r ..ut-

p:d. -
Il. L. SMITH " co, AJ'SLAOliiR8.

29 Jul-Te WelliJIgt.on, bulMUd,
A. B. DI VILLIERS" CO~ AFSLAGER.

5 Juli-Te Kl"plBut.tade, pa4rden en eselL
J. w. HOORREil:S Ja. • 00., AYSLAO&BS.
1 Juli-Te HoorfOOl!burg,&fdecJiliil lh.lm .. bllry

" .. tJl<*l.
li il WILLIAMS, AF'SL-AOlW.

20 JIlU-Te KOO!'Ul ..... fontuiu, aIdochDIl
WCBt, vee en wi n~c4:ocd"rcn.

WH 1" KLEYN, AF'SLAGKIL
'Juli-Te C.. le-ton, l'.w.len en 'j,',.ri -s,

J ti LIl< DENBKUO, At·I!LAUKI\.
9 Juli-Te W"""""ter, 1"Il.tgOOd.

TeW JOHS~ON, AI'tlIi;AGER.
lIOJllli-Tu Rietfontein, A~ute roow.berg, di.

trikt LadJWlllllh, levende Ita re, boertlcrijgereo<l.ehap
buluud, "" ••, ben... en. de built "... de VlaaS.
Boc.manlgat. '

DE ZUID-AFRUtAAN
YIMIIIU .-r.

ONS LA.!{·D.
Z.\ TERDAG, 25 JUNI, H!!JIi.

NA.AH DE K1EZiKHS.
DE wetgevende vttl'gaderiDg Btaat binnen
weinige dagen ontbonden te worden,
daar sir GORDON SPRIGG den gonver·
neur geraden heeft het parlement te ont-
binden, en deze heeft zij'n6 toelltemming
ertoe gegeven. Men is thans me' den
voorloopigen stap be,ïg, dat ill, om een
ronde som te lItemmen om de administra-
tie van het land mede Vlhort te z"tten,
totdat het nieuwe parlement in 8!'ptem-
ber kan vergaderen. Door dez.e BOm te
stemmen, geeft men geenszins te kennen,
dat men weder "'ertrouw~n de re~oo-
ring heeft, daar hare finautiêele politiek
daardoor niet bekracbtigd wordt. Men
kou wel van sir GORDON'S mini8terie ver-
wacht hebben, dat het na deze tweede en
Ueslis!.er nederlaag, dadelijk hare bedan-
king ;rou ingezonden heb~en; doch znlks
is niet Ireschied, daar de ministers te vaat
op de kUI!8eD8 geplakt zijn, en geen zelf-
respekt meer schijnen te bellitten.

Maar no is de vraag, wat hebben wij
door de aanname van de motie van wan·
trouwen gewonnen? Wij -zullen slecht..
drie groote voordeelen noemen, die echter
Vall onberekenbare waarde voor en:le
zaak zijn:-

1. De zoogenaamde redistribut.iebill
Viloil sir GORDON, die tlln doel had de
landelijke belangen voor altijd IlIln de
stedelijke te onderwerpen om daardoor het
dool der kllpitaliskn, op "coDstitnuoneele
wijze" te bevordereu, is v6rnietigu. De
aanstaande elektie·strijd zal door de be·
strumde kiesafueelingen gtlSitreden worden,
en het hangt van de kiezers af, of rij een
regeering op de kU8l;ens znllen honden,
die deze onuerdrukkiD~iIl zal door-
drij ven, dan wel Ilen anJer i n haar plaatAJ
tjl stellen,' die gE'reed zal:r.ijn rechtvaar·
dige veratlderin gen ni L le vOt!ren, zonder
om de eene partij ten k08~e van de andere
te bevoordeel en. Het feit dat wij dew
bill, zooalll door sir GORDON ingebracht,
bebben doodgedrukt is voor onze partij
van het hoogste belaug.

2. Wij hebben den ondersteuners van
de Gechartlerde-kapitalistea-klick in Enge-
land, in Zuid·Afrikli en ",,!.ar zij zicb ook
mogl'n schuilhooden, ccn gednchtige les
geleerd en ~en besl iste moreel" nederlaag
besorgd. De heer l{HODE;'; kwam van Enge.
land met de bellte weuscben van deu heer
CHAMBERLADi al§ de opvolger van sir
GORDOY J:!PRIVG als \)remier dezer Kolo-
nie. In' plaat..! daarvau w"rd de re-
geering van sir GonlJO~, door den heer
RHODES ~t'8teund, in de minderheid ge-
steld, en; dit door hetzelfde parlement,
dat vijf jaar geleden zich voor den beer
RHODES rerklaard~ en waarin de r..gee.
ring YaA' den heer &Houes vroeger eene
meerderll,eid van iI:()owat 'n twintig stem-
men had.' Deze overwinning zal in Enge-
land een r.eér heilzamen invloed nitoefe-
nen en wij zullen het effect ervan spoedig
zien.

:1. Het mini8terie V<in sir GorJon dat
voor de tweede maal in de minderbeid
gesteld is, staat in de achting v?n elk wel-
denkend mensch Z()o laag mogdijk. Dt
beer SCHREINER toolldegi8;.ertnidd~g ten
duidelijktte aan, wa.t van een r~geering
met een greintje van zelfrespekt verwacht
werd, en de heer V. D. WALT verkli.arde
dnt de miniaters .1ecbtAJ met geweld TIW
de kUll8D8 getrokken konden worden.
Hoe dat eenige kiezer nQg voor een kan·
didaat kan Il&emm8D, we ,uLk el1nt' I"\"gee·
riDI pat ItelUl8ll,iaone een rUdIel. Bonn
.u. lwbba lie miAiJte:a AU potiUlIIA

Achter de deur.
Een tjrtg"noot J ..ldd "iJ!)" ~I""'" \ --

vallen p "itid I~ vvlletereu II, 1.,: -....
Vin het fnbliek. uo< rtl' ,-erJt::'-L-
()II-' LUIU n:et vrij is in wat hQ 1"':,'
Ja,ll" er pen R.Tid ... r pf-'NO(!ll ~H:lj:f-':' .,.[!

edit~ur J.it~ d,t!' .zt'J(~ 'Ot r:llJLll'l"l1 ;",
OD!! kantf)(lr III re.·d. 1::' t-tIJ:el'-:'
"oorschrijft. Dit i•."!lJ h.:t in j"" I. -
taire taal niL ,,, d~u kkeu. ,.~!." ~I' '

waarhl1id, en hoe"",} wij d, t .. ;' 1',.'"
uiulrnkking gebrniken \,.(,r uil \tu ..u,I·,.
i~ bet loch eene lIfUl.ll' 'Cll:':t'D .• 11" ·"c!.',
in den mond "i1n ~~'n ë~,!'iUfH"ii.!,fj.Or'tl'
brood40hrijnr te wekeu 18, En hlcf!1" ,',
a de selleele auk, Will OD.l betreft, "t·
alo_

lil de Afdeeling van SWELLENDA.M
den verzocht,

wor-

llalmesbury Exeeuteunkamer en voog-
dll en Brand Assunntie .aatsobapplJ·.

VERKOOPING TE
MOORREESBURG!

Eene PUBLIEKE YERGADERING,
TE WORDEN GEHOUDEN ui DE

HOFZAAL, TE ROBERTSON,.'\1 Ondergeteekende, behoorlijk
U daartoe gelast door de Execu-
trice Testamentair in den Boedel
Tan wijlen Hrco LAJlBRECHTS, zal
publiek doen verkoopen, te Moorres-
burg, op

DONDERDAG, 7 Juli, 7898,
T8J tt un 's yoormiddags,

Zeker ERF No. lO, met daarop-
staande Woonhuis en Gebouwen,
gelegen in het Dorp Moorreesburg,
en ook het gewone assortiment
Huisraad.

OP

AAN8T. ~JULI,9denZATERDAG, den VAN

TAND·ARTS.

Kostbaar Gl'OIld.E~endom,
IN MILLSTRAAT, NEW~ANOS. HUWELIJKSBERICHT.

<0(

G·EBUWD pet" speciale licentie, te Dar-
ling, op den 20sten Juni, door DIl. I.

de ViIli8l'll, de jongeheer J. W. A.VntlFILD,
met jongejnffrouw LITTlE GIE, .dochter
van wijlen den heer S. V. Gie.

Te. ~0 ,n 's IOOfl1lddags, bij te Ion •• ;
Ten einde te beslissen wie men benoemen zal als Kandi-
daten voor bovengenoemde Kiesafdeeling bij de aanstaande

Elektie voor de Wetgevende Vergadering·

_-
Op VRIJDAG. t Juli., aansl .•

Zullo op de Pluts lordeD ;noekt :

TWEE COTTAGES te New.
lands, in Millstraut, in eene

prachtTge.p<>sitie, omtre'1~ 2 minuten
van de Spoorweg 'St.atié, De Ge-
bou wen hebben Bloemtuinen voor
de deur, en bevatten 4 Kamers elk.
Keuken, Dispens, Bedienden Kamer
en groote Achterplaa.ta. De Huizen
zijn verhuurd tegen £.~elk. Er
grenst genoeg land aan Let eigendom
om nog drie Y ills. W oniDgen op te
bouwen, waarvoor de , geschikte
ligging van het eigendom, het
sohoone landschap, de IWJlgename
schaduwen reine lucht: hêt uitne-
mend verkiezelijk maakt,

Newlands is bepaald: een' zeer
vooruitgaande gebuurte, .wier voor-
uitgang verzekerd is. , .

Bovengenoemde zal bepaald een
zeer wenschelijke bezitting .zijn, die
in de toekomst gewissen voordeel den
ondernemenden koeper aanbrengen
zal-
Verkooping ts beénnsn Isn 11 ure.

G. W, STEYTLER.
Koloniale Weeskamer Oebou;wen,

Kel'kplcill, ,~
Ka.upstad, 22 Jnni, 1898,

J. J. HOF.M~YR &; ZOON,
'Afslagers

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

flf_ ..If!L. $iL
STOCK FAIR EN SALVAGE VERKOOPING,

TE

KOOPMANSFONTEIN,

G. W.KOTZE,
Secretaris.

J. W. MOORREES Jr .. & ce.,
Afslagers.

Malmeslmry ,
23 Juni, 1808.

Assistente Benoodigd
We.t.In de afdeeling van Barkly

-=z...
In de Regenbui•.•

Tl::

FIOKSBURG. DE Olldel'gfltookendc, behoorlijk daartoe gelall~ zijnde .d?<,r do, Hoeren
~ALKt:SDER,BLOJ,;MBERG& Co., zal een "~tock Fair" en "Salvage"

Verkooping houden op bovongenoemde wolbekende plaats, ten 10: ure in
den voormiddag, s:

werd' de man druipend nat. Het nat
~rden bezorgde hem eene verkoud-
heid. Door verwaarlozing der ver-,
koudheid ontstond een hoest. De
hoest wierp hem op het ziekbed.
Eeue .osia Ayer's Kersen Bontmid-
del terstond Ingenomen, ZOU de
verkoudheid in den aanvang gestuit
hebben, en zou xiekte, lijden eD kos-
ten bespaard hebben. Het huismid-
del voor verkoudheid, hl)C5t CD alle
Joogkwalen is

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de wet vereischte go.
tuigschriften van bekwaamheid, en
goed gedrag, van de lautete School-
ocmmissie, en Predikant waar Appii-
cante werkzaam wa", en vali lidmaat-
schap eener I'rotest-urtsche Kerk, zul-
len door den Ondergeteekende inge-
-wacht worden tot op 1.') Lugustus,
1898.

Werkzaamheden te beóinnen op
1 September', 1.:;D8.

Salaris £110 pel' jaar.
Kennis van !tet Kinuergartcn

systeem een vL·reischte.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zulltm vergoed worden.
N.B.-Ve geslaagde applicantc

moet zich voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat om
tegen halfprijs te reizen.

Ds. 1'. BOSHOFF,
Sec. Sch. Com.

Fick:-.burg, 14 Juni, 1E:l98.

Op WOENSDAG, 20 JULI, 1898 ..
De " titock Fair" zal de volgeurle borutten :-

ti Paren Eerste Klas Karpaarden, uit de welbekende ILlDgsl
" Saint Joseph," .

.) Paren g0edget~lde Kur~'aar(kn,
1':> Uitilluutcm!e Aar.teel Merries, '
10 Rijpaarden,

2U(j tichapl'u en Bokken ge~cLikt voor Jeu f;Jager,
50 Aanteel Bepoten,
1u Merric;!, gedekt uoor eell EZl·1 Henj:H,
;) Donkil''''

1:Ju titruis Vogels, van G lIla;~nuen tot 2 jaron oud, en nog
verschdlende hoeyeelhtden Levenue Have.

De " Salvage" of Gchorgenc Goederen zullen bestaan uit do volgende;-
Huisraad ill goede orde, Koffie, 8uiker, R.ijst, en allerlei Kruidpniers

waren, IJzerwerk III groote hoeveelheid, Ploegen, eotten, K"tels, !laak-
draau, lj zerplaten en Hout, H<!\"ergenoll, Mielies en K'if, Tuigen,
Dubbel en Enkel, Zadels, Toomen, W l'l'klllacliines, Laarzen, SchotJllen
Pak.ken Kleedereu', Mans en Kinderón, ook BlikwarJn, enz. '

Veeboeren cn anderen die vee hebben van de hand te zetten zullen
wel doen van ueze gelegelloeid gebruik te makel!. Breng uw Voe naar de
Stock Fair.

Yoor ve_rdere bijzonderheden doe aanzoek bij de Heeren SUKINVER,
BLOE\lBI::RG& Co., te Koopm~n<ifontein, of bij 'uen OndergeuJekellde.

H. B. WILLIAMS, Afslager.
Daniels Kuil, Barkly West.

- ..
I •
I.-,.;

GEPI.&PAIUtDD DOO" "'!--'" .
OR; J. C. AVER & CO~WELLI~GTON. Lo.II', Man., U.S.At, "

P LIblieke Verllooping.
~ ¥ .... ~w ...... ,.,.......

a. UIet 0' .. v ..
...... d.'1'IIItM... III..... ,l

ICI'"" Wacht •• oor gOeCIkOOPO rwnul<Joh. Do
.... m - Ay_ .C....,. PCtenJ - dui·
delijk op de. ~ ... la pr la. IIIM ....
GCICb pblaacA.

Op WOENSDAG, den29slen dezer,
'ri namiddagri. ten 2 oni precie8,

ZAL de OndMgdeckóndc publiek
lai<lu verkoopOIl aan zijne

woning, MAIN STI'A~T,~ zijn .

HUISRAAD,
bestaande uit Aan~, W~_h, Kleed,
eD andere Tafels, ~' do~ eersteklas
Stoelen, Toilet Spiegels, 2 Groote
Ledikanten, 1 Stretche~, 1 Rofa, 3
Kleederkasten, 1 Sideboard, ]
prachtige Hang Lamp, 1 Stove, 1
do. (Paraffin), 2 Stoepbanken, Hak-
ken, 1 Hoenderkorf, . Porcelein-,
Glas. en Aardewerk, KeUkengereed.
schap, enz., enz.

VOORTS,

2.Kap Karren, 6 Open do., 1 paar
Tuigen, cn wat verder zal aange-
boden worden, te veel voor om-
schrijving.

DANIEL J. MA~!N, D. J.zn.
M. L ..SMITH & Co.,

AtSlagers.

A.LGEMEENE KW Nl.EN.Vierde Assistente
BENOODIGD TE

FIOKSBURG-
DE LEVER.

Dc :e"er ia het grootste orgaau in het licbaul
8n . heeft. veehuidige plicbten te "er"1ullen in
de IDwen<Jlge economie VIn het ,,~,
Naut de maag, ill het bet meeat m~_ ..an
al de' "erteer-organen. H.t WON~ .... bm-
meerd en ~oor een .u.brnik ~l,
en ban. .1'8rricbtingen wordeu ge~ e...m-
brenk op pmaaki door bet gebruik 'll&lldauJlÏo.
IUllr,. het ,o"olg· TaR thee drinkea..:1Zedree.s.
voedtng leidt lDi_e ..tsnDind~
van g~ De le9ll!"WWdt "eratjjfd e - D"
de !r"breken ... -.m den bloeda~ Da-
d~lige ,:,,"oo~woolden in aDculat.i&
~.o>racbt,-bet nl wwdtelel e. mecId .... 1IrigI
en de tong "...Jijaet. Het le". "'_"_o,
last, en bet elacbtotll;r -.rt:. ''flet.''IÓ4It-.rd:
te leven!" Bij n~"laclaUOl.~-
:l~n, blau~e r.i1len eD andere soeganaamd ..
patente midde en, yiDdtt6jjdeljjk. TUfichtiDg en
vervalt to~ een ~ to-t....,duJ,Je"oren-.
Yern,I,:Ugt lijn Ipii8~ door w81geliik~
m..mennen ..en '1.... "" ~n, ea ,,81'WOIIdt,rtaicb
waarom, bIJ OlIbtcld, dof, al~ en' sonder
geeat sich genIeIt. Hjj .tut .0C)lt stil te be-
denken .at de oorzaalt-eigenljjk is, OIIar I;
"oort met zich zelf te doberen, of WOIIdtJ:..
ItKieren tot een bepaaidenJijder ~ll'Il, die
bijna ultoost"-an bet grns gerukt doo~_ ajjll
maag een vergaarbak 1'aQ al de &OOg_Ymde
lev~r :emediën 1"'1 de apoth""k te maken. ,j
Kr lt! slecbt. é~n methode um de leverla..goed

werkende ON_O te houden, en die ia,.door de
o.:u'dacl~t te wuden aan d"'_ding enocxeJICitie.
GelnkkJg de 1D&Il' of vrouw die nie~
bii of aV. eon le;er booft;,! Tenzij diQ~
urgaan sIJn voornaamate werk VIn =-af'1rB
werpen beboorlijk "8UÏcht,Jw een_eelJewle
kwalen ontataan. '

H.n kOU! Diet m,-t medieun g.cltieden.
Het kan echter g~orden met ~_

fecten ~I· drank, zooale Dr. Tibbl&'. Vi.
cocoa, die bwtengewooe levSI-go"ende "'10-
ICba~n lNIlit. Het aal uwe dirati&-..e
gedoe te nn baar werk besparen, en 1& """,,,weg
meer "oed .... m!!en ondedtoadend dan thee of
de getlrono cocoa, terwijl ,bot e<lne venierk- en
berlevlD".~r~chtbe\tit die,goen van beide heeft.

Dr. T,bb e 8 V'-cocoa iv..angenaam on smaak-
vol -en aange z'en bc~ aJ,tde voornaamste begin·
!!eien vaO" mout, hop, kola en cocoa bent, is
bet voedend cu geeftIkracht. Ala een "OedIel-
drank il! bet onwaardeerbaar.
..Dr. Tibble' Vi-cocoa kan worden "erlr::regeo

bIJ olie apotb ..lre"., kruidenien en winker., of
'fan Dr, Tibble'8 Vi.ooooa, beperkt, :11Kaaieel.
.trut, Kaapetad. •

Ale eene ,proefneming der kwaliteit llILl'l18li
mo~ter-bhlrJe gratia en fnwco op aanzoek lUW

eo_DIg adrea ,,_enonden wwden, son eenige lezer,
bU he,t I!Chru"en, 0... Land nc:>emt. Een poet'
kaart IS 't'oldocnde.-[Anv.j

APPLICATIES voor Uovengp-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de wet vereischt.., getuig-
schriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laa,tstc School
commi88Ïe en Predikant waar Appli-
cante werkzaam was, en van lid-
maatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den Ondl'rgetee-
kendo ingewacht worden tot op 15
Juli, e.k.
, W orkzaamheden te beginnen ,zoo

spoedig l1Iogelijk. '
Salari.:s £7 i> per jaar.
Billijke reiskostclJ, ge~taafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B. - De geslaagde lIPplicante

moet zicu voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat, om to-
gen halfprijs te reizen.

Ds. 1'. BOSliOFF,
Sec. Sch. Com.

Ficksbtlrg; 10 Juni, 1.'l08.

K aapsche Gouvernements ~p00rwegén.
Trem Veranderingen.-Beginnende Zondag, 3 Juli 1898.

1. l'a"sagiers voor de (jJ)"teliike en' MiddelIlLII d8CI/I! Lijnen worden dagelijks
slecbtti per 0.0 v.m., trein vervoerd. - - .

;!. Passagiers voor ~imIJ,')"I,:y en Vryu/I (Ij woruen uagelijks per O.O. v.m.,
en 9.U n.m., tremen vervoerd.

3. Passagiers voor Kimut·rl"!1 ell iluluw(//tu Lijnen worden ua,gelijks per
0.0 n.Ill., trem vervoerd.

4. Pa.'Ssagi.~r.; voor de I'njs/tliltocltt:. n ;r!"an~vl1,ab;clll' Lijnen worden
dagelIjks per 0.0 v.m., en 9.0 n.m., tr·tlinen ver.voerd.

5. fO I(/li 1l.IIL, nw uf }\-ooj'lS/ad :ul /lid 111t:!:/' IvUpt:IL.

li. frelUen dw nil van De Aar om :J.:3;jV.lp ell 4.32 V.ID., vertrekken
zu.ilen worden ver;et1i~d en De Aar om 4.U v.m., vcrla.ton; ue tijde~
hiJ mtel"luedmrl' StatIes veranuerd en te Kaapstad 'om 7.0 v.m.,
arnveeren. .

7. De tl'L'in die TlU van Wellington om 3 uur Il.m. vertre)(t zal dagelijks
behalve '8 Zondags, om 2.55 n.m., vortrekk~n.' '.

V oor v~rdere kleinere veranderingen en bijzonderheden omtrent do tijd
~IJ IDtermedlal'e Staties, zie Tijd Tafels, verkrijgbaar Lij alle
~tatles na J IIUl.

C. B. ELLIOTT, Generale Besluurder.

BENOODIGD.

EEN Onderwijzer voor de Armen-
Hchool te Bamboeshoek.

Salaris £60 per jaar met vrijo in-
woning. Werk te beginnen op den
25sten Juli, d.w.z. na de winter
Vacantie. Getuigschriften en eer·
tificaten mooten 'toegezonden
~orden aan uen Ondergeteekende
vóór lOden Juli 1898.

M, F. RO;ETS,
Baw boebhoek,

Kaapstad, 20 Juni 1808.

lan W1jn en Brandewijn Kooplieden,
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

P.RIV ATE VERBRU!I{ERS
"DE DOO~ _"'CIf ff_ ..... .0:3 ST A.T:J:.E.

J. W. KRAHE, DE na,all1 van de Swtie tot hil'rtoll bekL!ud al:; "Hex RiviuJ' Oost" IS

1Viju eli Bl'ttllliewijll Koopmall, YL'ralluerd gl'wonl<m tot" Ve Doorn.:;." .

C. B. ELLIOTT,
Generale Be~tuurdcr.

P.O. Clifford,
-'1:3arkJy Oost.W E~~CllT te bt'rIchten dat !tIj

de oezJCTltt'idvan cpn \VI-J-n. " ,
Brandewijn en Spiritlls Hanuelaar,
voor zoo \'elL· ja~n tI' W orce~ter
door dell hCl'l' George l~tttU voort-
gezet, hedt overgenomen.

KlanteIl mogen op het voordeel
der groote omlervilldlOg van dcn
heer J. W. Kf1.\lIr:;;telluen, dool'uat
hij inst,w.~ i~ groote s<ltisfactie lil

kwaLteit en PrIjs te geven.
l'riJg L~st wordt gratis en franco

op a:w vrage toeg<,wnden.
Eene proefneming wordt \Tiende-

lijk gevraagd.

Kaap;;tad, :!l JUIll, 1':;~1~.

Re;Boyal is de beste' Dak.poeder
~~bêkeDd is. >Werkelijko proef~
~(tn toontD ,dllt .lij. een-d.erd.
"t'WUf' sea'. dan eerug and.

~1.

ROYAL
BAK-

POEDER,
.ABSOLUUT ZUIVER.
De eenige Bt.k.l)Oeder'idie niet door
weeragesteldheiil aang~ wordt..,
Blijft vench en Tan ,volle kracht

tot men haar gebruikt.
De ware Royal nak-Poeder wordt

Teinardigd- door

Royal Baking Powder Co.,
DWY~:tT.LA..

IU::DISTRIBUTIE.
De heer Joseph Nolan,; De EENIGSTE Kaart Waa1"Dn alle KIES

i DISTRICTEN volledig en na;wkeurit; zijn
: aangcg'cven, is thans verkrijgbaar tegen Is.
I postvrij, bij de Uitgevers,

JACQUES DUSSEAU & CO.,
6, KERK STRAAT,

VERKOOPING
BEYNES MA THEWS GEBOUWEN,

ADDE:RLEY STRAAT,
KA.A.P8TAD'

BET!ITREKKEN VAN TANDEN
ZONDER PUN

GEEN CHLOROFOltlL

OKEN OÁS

GEENE BEDWELlWt

De beer Nolu' maakt _ ~allten na
Yllldl Taa.., 'IOImukt.:.:ru nataarlj.JtlU-", ..... de lIIIPt a pril-.

JU,.Al)lIT.lGDlCi vau [.bY,)

\".\N

60 VETTE VARKENS
PO~BUS 288,

~A.A.P&T.A.D.J. W. KRAHE,
W orCl'ster K.K.

TE

Durban Statie,
Op Dinsdag den 28sten dezer,'

ten 10 ure, I
ZULLEN bovengemelde Varkens .,.

publiek worden verkocht te V OOR Studenten te Stellen.
Durban Weg Statie. bosch. Mev. BLOCK, Dorp

J J H -I Straat, zal gereed zijn Studenten in
, • 0,meyr " Zoon, te nemen vaD af JUDi kwartaal,

Afslagers. ,tegen Hel' billijke prijlen~

LOGIES HUIS.8CHUTBERICHT.

T~wun!. I: ,-crkoc.ht te Orikwutad Op
~~l Juli, l:-l'b. t~n lO UIll' V.I1I, indien

niet gelost 1 BI"<1'.:\!eflw, druk plek op
fUg, 8 )&&r oud.

W, P JOUBERT,
!Schn.tmHI-.r,



I I ~ "oewoDnen worden 1
tt van de ku!lll8na, die lil
I J( or de iiezenl ...
lJt' groote I>t!'\jll bij ek
ti ZIJD "kapitaal k!cen-
n lenen "ant al mg al
beu van een laOg1l beun

.lereu kant de bllJYeode
>; il UI hot land OOller 111
lo \ t Il v ....t uat de bevc],
t 1\ ( ..,11 krachtige litem

I \Llrnuron aanbid.
I 1\ IJ ons willen m-

n ze uakomellngen
Jl t Ilaat.len

»udsc lt onzer lezen
le ernsngen bnef Vin

waarin bil dil kie«
uuteu thaus voor he4

De regeering Wll
t K mogdijk: hebbeo
e I moeten dadelIJk

unders kan men
den nominatie'

h ti waarop de tegen.
""eu
t' t ug VIlD de 00111.

"tektiet! toch
niet de

-te I ern ..t op het
<ltl ,erM.'blllende

,dlt'U te drukkPD IS

wor·
'\\aarlll

tw.ee Bouds
Ir hd.lOort rnI'll

I" H lld~kaudl
k lt·safdee·

18 ~t'll

,
door hPt
alle:! l!l

wal lal CIJIden&euu of bu) IIllIVor.~4ie MD
groot palll of hili .. Yer d", !J&a..ilp DOIi~
YIUl dill lIAriil wat Ter dlc r"'jo&nnll1l ru. mm
derheUl ,"I' bel, of.er die poIi&iek VaD die
regeenDg wat Dl. VaD dU ~1IIIlDfP wiJ PaD
IU", omdAt bol bou. die groot6 QpttiliÁ, daar
dear gecllen ...ord. Die Ilnele'!'pUDte .IUI mInder
belang moe' ona ID dl. lro<>te al 'lid .....t op
band. la 110 •• 01 Ba mQlfelik i. np.lI IMt bin
M.ur op d .. puDl moet die antwoordo oodllbllel.
.lDIlII ...-, ander. ruk ona nog gefop

o 0e
Ek kOIl- )OU R Deef, dat die ItIomp Afri

hander!..de net opat&ndl;r na iOeD hol hoor
dd dl. "'lleerIIII Dl. .A die kllAUlgl kaa
g.Jaag .. ord nl8 Bul .. ou 110maar naderhand
vu .. geslaan het, .D hul wou ou seur Sprlk m.t
geea penoy meer •• r1rot:w het DIe lj ui het
IlO n voorloop ge 7ergadenng gehad I'!O die
gemoedere ..u Det baiDi opge .. oude Dit het
Dog UItgekom ID die t08llprake van meneer Van
der Walt en Luttlg In die parlement van nud
dag Ek kaa JOu sê .ador ""utUg hel holD 10
die aak ballli IInb pin..

o a
Maar nadat hul di. 0 saak van sl die kaaLe

oerweeg het het hul tot die _lUit gekom om
mur toe te gé en naar die land te gaan, hoe eer
der boe Ite.... Die alil"WeeDe gevoele toeu .....
om DIe tceu die gouverneur te !IUD nie DOUdat
bU &I alJn toestemmlBg tot die oDtblodmg gegé
beL Bo ..endiea kan ona nou al die dade
Villi die ouvenrouwbare regeerIDg voor die land
bnog eu .. bul bedank bet dan ..... bnl dood en
dan moes ona op ona elgeDe beue gestaan bet

o 0o
Verder ...il ek Dog lI&flioon dat die "'lleerut,

u'" met die £ 1 000 000 vertrou ...ord OUl Dit
'11'11 .ê bul moet dit oet ... r uoodl(e wtgaaf ge
brolk eu die rek.rungoD later ..oor die pari ..
meut lê om beluag..tg te ...ord llur bet JU al
OOIt vaD ooon "'lleertn¥ gehoor ...at 110.U op
die kUMlDg. geplel&Ler I&? Ek dink .. 011. hnl
eeDdag af ruk dan blU hul broeke eD u .tuk
vaD bul '0,,1 II.&Udie bankp TU lit

De Bond on de genakende
olectlen. SBT PaLIIJWIT al waanclljjn1u1r u

Woeudas OIl*bonda word...
)bYL BLOCK, no.p.au.&, SWIea"_'"

opeat eeD JotP-bIlM ..oor 1ItndateA.
v06B KOWIIIUL-O.JU4&T HUIIJLU.D, P

naar gebroed.. While, 80 LuIC"U'a&t, Kaap-
.t.d.

Dil JtL&TlW"'~. eie ... , di. de I!AIUrr&
ECAU &lUI h•• KMpiCbe ~t ,... N"
IlvleieDll
De IKO"IVO.IlDB U.KOIT "8iDtJI.l CNd"

komt bedeluao .. en 10lIl Il uar op de Pande
onclet"d&n b_

DE REGERIlIG peft tenDI. det de PaaIJI der
.taGe tot hiertue bek.nd ala .. Hun,ter 00Ii, "
yeraDderd la So~ De Dooru.. '
OSLA~U8 ...erd het Ste,YDllbaq ~tel door

eeu koe eo een os be&oeht Zij: pren heel
.... t JD08lte om hen ...ed.r mt te hup..

DE 1CIuDm'.lITn -De eenipte ku.ri .......
op de kitoediatrikt.en .on UJIIeI8ven, tot op
heden bijge ...erkt, u tetIen 1.. Yel'krjjrt.ar bij de
ultge.en Jaoq_ D_ ei Co, volgena ad
vertentie rn deH ultgaa

DE beer J W K.rahe VaD Worceater, ad • er-
teed dat hll de be.libeid nn een ...elbekend.
wlJu en brandewun·koopmau beeft ove ... oo-
meo ou verzoekt bet pubhek .neDdeluk hUIlDe
beatellinten bU hem te doen

Dg WIJIIBERG HOOGB IICHOOL .oor )Onaena
herol;"'Dt op 26 Jub a a Hr avo nog "Olge
openmgeu ..oer kostieerlinsl.D MeD doe aansoek
.oor bllllODd.rhedeD bO den pr1DClpul, of bg
da. A J L BofmEyr lion eecretariL

TUINVEIlAIIDE&llCGEII-Vanaf 3 JDli e lt:
komen er h.. l .... t belangruke Teranderiogen In
onsen teieDWoordlll8D treludieDÁ. Men 111.
onse advertentie daaromtrent, of de Dleu.. e
tjjdtafela te ...ord.n nrkr8£8u bU elke .tatle

ONDF:Kde klellrhngeD van Johannesburg wo
nen le binn.", deu clfkel unJ muielI (vau hot
lIlarldpleln) kwamen In MeI tweemallllooveel
.terfgevaUun voor al. onder de bhlllko bevol
Icu:.g Het ....nLaI blankelI eo kleurlwg"n lil on
geveer e\en groot

td-:KHJ.:ID -Een corre.poodent Haagt n.an
eeD 'tlJdgeooot of lemaoli 0.1 OOit ondernomeo
beeft In eoo papieren pak Id.ederell met
.locbUi een .Iochte balf peony op "li' Ilaar
SIIt.bnr) t.. voet te gaan eD zeit verder dat hU
van plall 18 zulle. t.. doeo

EEN \ AS DI: 'ERWIJTE" tegen een zeker
edeotte Afnkaanden ... gewoooiIJk dat zu m~t

I ur no kleederen .Iapen ;lO u kl""!{t "en dame
aan de oo.t Londen /)a ly "M'8chtelllk ov"r
oeulge A lrtkaander. dIe 'Ieh ootkle&fden ID
bet.elfJe 'poorw~!lr JtUig wurm Zl) WBa

Er:~E I \JHIIFKf \ t:.! A t:lllSU .taat gehou
jen te wo t<rl In ie hof ..... 1 te RobertaclU op
l.ted g } J ui a • ten !lJ ure ., ooronuld&if1'
ten ell ct .. te he.11SIku ww voor d. leleaafdeelinll
nn S .. ellendam al. kaudldawo te ben lemen
voor de ~a I.ta,~de el"ktle vour de wetgevende
.ergad.rlng
DE AfKIK\ASlJfll 1l"1~ "'1Irl1IE 1'.00

al. gewl)zlg i door het Jong.t .. provlUCiaIll b..
.tuur to Wêrctl"tor I. thana 'an de per. eo
fJxcl1lplaruD kUl u 1 op Ol s kantoor wordun ver
kre"~ I teg"u kt .tuk of is per dozun fr ..nco
Do nrma' an de t'landt du VIllter. eli (;0 be
perkt I' de drukker.
'if L \A r< Ilf lIJ Ee" OudtKhoorn.cho

Olrwt ,e t dat .0 'an !<Id tet till "<rIcht
heeft ont'llul!.;~ndat deze g't" ftttidc l.1\.;k u t:r0
heenlcbt onder du boerenbvolklng \ HU etlO
WIJkm ""U aaugreuzend d ...trlkt Do .ut<>nwi
teo drageu zek..r keun ... VOIIdeo toc.tand 'ao
zakeo en tocb worden er geeue st Jppen genomen

'vi lE liET I \AIE" lt \N - De ~tar vao Jo-
banneobuq~ houdt een ltnotype macbJOe er op
IIA om lettenl voor de courani te z~tteo De
machIDe mukt uog al vaak onaakacbe bokke
'prollgen De Toli~nde luo komt .oor ID een
Illeuw8hencLt WIe kan de ootclJfenDg geven

•• t wY quUo TIDeo .hrdl .brdla
KO)lES AASLOOPES - De beer F J S

StnulIII Tan' ogelfontelD afd ClanWilliam be
nout dat bil bem reed. In Febraan ... komen
aanloopen eell ulood rool Afrikaoer bul H
v"r .. acb t dat de elieilaar het dier ui komen
balen bIDnen 'c. w~k.n IlIIders zal bil bet al.
Z In eigendom beschouwen om de door het dier
oot.tane ko.tl'O ie verelIeoeo
Il) J( E- OCDEKlJO)I - Een onde man Cbr ...

haan J",,"Oh!ogebeeten die 8 ]aren ou1 11''''' toeo
d" Knap d, r de Engeiacben genomen werd '"
eenI!;... ligen geleden overleden ID den hoogen
oooerdnrn vau l07 lareD HIJ '11'... gedureDde de
Ila .te ~O aren ID dienst bi) de familie B1ancken
lier, 7. In i roed.r ISonJ&ugooverledeu la deu
oud"rdom van ~l JareD
Et" GOED MIDDEL-Geueraal Joubert w...

onlan,' eun <an de toeachJU\\e .. bil het Ill"

hl J ~e h()(}go;~rlugen der 7de buzar.lO tu deo
li htalreo .prtn~w"dAtr Jd IJJ de tentoo,stel
I n;.; te Mantzhrug bIJ welk. gelegellhetd hIJ
aan el \ neod de opmerkmg maakte Nu
wwt Ik boe ]ulle Ellgebcbeli bUiten de I raOI
v",,1 fe bonden Ik zal eeo 4 vt booge om
Iiemmg langa lalle grenzen oplllaaJl

Is nf S TKOS" t.:8<. JiRF.VE~-DeStall lar I I rd
D'gy"' \ < r. van J ohaune.bu~ pu bhooert tbllllo
....n 0' erLiebt van de IIlteroatlooale relanee van
de groote mogendhedell 'aD ~ uropa door
Lou~tlIKurt ah .... baron Vou Veldhelm die Zl)lle
tereehl.8tellt g wog.oo. den moord Villid"ll beer
Woolf Joel .. t af te wa.cbt.en lrJ den tronk ge
.chreven Deze man bad vOIgOD"vele getul(en
eun d cp door~lCbt van Europeeaebo poliileke
to""tanden

nam nil de oom
er de tM' Joor middel

~ e )I)t j"mannc Il \40 her
et de '\ erlr&donog .taa'
dat nieUW" leden van

, Lullen moeten wordeD ge

en vooral bepaleu bU
.... Ic { on.tltutle (als m

ten an W"kat.akken
"" urga !ermgen OlD

l li do .JlerbelaDg
nw Kolonie vlaats

t: li heel de t.o<Jkomal
I ), ze t..genatanders

;,nuue strtJdkra.cbt..o
et geil noeh arbeid

e bereiken Van onsen
ue r dan gewone wak.

e i te "vrJen gestre:ieo
t ulur

d at onse leden
~e.cLu zu llen lawn

en belang

dsman
,< He"lIAS

il ee ie \ an toeeicbt

KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN
Z()';D \G ' JC;IOI 18~8

d.

Langotraai -
w. ti ur. d.

[[

, '!vq~eD'
~ ",all

1 ber e'er Zend n~kcrk R01.u.traat - • ~or
gen. ~:lO en "aYoud, ti ~) cefW Dre) er

\ ru~ Protec!lanu. i" K rk HouL8tra.at -
i\,oDddI6n.t ten 6 3u ond~rwerp Wb ..t lO
Llueral RellglOn ... rw R Dalmforth

WIJnberg -In de IIChoolr.aa1 naast de pusto
ne-s'lor"e,. 10J) ure (Holland!!cb) eD
.. wnd. I 10 ure (J-;Ilgel.och) dl! A J -'i..
Hof me)' H \
8lmon .. tad - • Morgen, (Holland!!cb) eu

• avond. (t:nf'il'Ch) d. '\ an '-'mg...
KaJkba.al-. Morgens lO:lO d. P Ronx

Parleillentse PI aatJ8S.
O~ I ANGS zat oeo wan ID eeu bol ..lbar te

Johannesburg met een lemderv,.toultJe van
het &oontJe van den hotelhouder te "r elell Wen
d" barman dIe ook een bl"'urder w .... I ern HO\:g

f h I een hceotle voor het wnpen h.d li}
"'It woord ie 0 lkonner I en ,oogde er .chert
send bJ d ,t hd een van du laal.8te ultvlDdJU~en
W:ll! De "I curder ontnam hem bet I'...tool en
iUiA"te • ch du zaale aau W geven Eemg'e dagen
later bracht I J het pl"wol teruf1 uadat '"J UIt
gevonden h.d dat b~t .p"cltUlg slecbts tid
koote

De IOW ilng van het gezamenlJJke kerk ge
bouw >au d.. ~emeenten Krtll".lle en Tulbagb
t~ Cere." êo'tatle lnlol _I J uit pLrats heL.b.u

D" Ba T d e voor de t"eede maal te Mur
" hodt \\eder beda.llkt

l':erw .. J I' lier zal op \ rillaga' ond 8
J ui ol; I cr .... r aa het lu d Afnka:illllebe
ge.t ebt all cr worden 16,C'shgd

HOOGGERECHTSHOF

,an Kaap.tlld IJleid Dooder
, e r .aandelll"c1le vergadering
Itedl) klaaggp dat straat vUIID... op
I , , Igeweren plaa l.8en geworpen

Il le i \to ti LUreen emde aan moest
worden g 11 k De L.urg"mo""ter zeI dat alle
r I ~cllk , 'r pel zoudeo worden genomen om
eu Clnde t rt ak r aan het kwaad De heer
"1Il .. t k laol,!de 0 er den .Iechwn to.>.tand der
.tr"ton ]'i, dell rellen waren de straten letterl! k
mud lel poelen "a een lange dl!ICu,sle over deze
z U\k werd het rapport der straatcomml""le Wln
genomo J De "'lil! 6vehnl!" van het pubheke
werkelI cc II le om een .tuk groud op het 1 UlO
pie n I let te ontvreemden voor de oprlcbtmg
'au een ".emba! werd aangenomeo \ erder
waren er gecne zakelI van overwegeod belang

F.E'! It 011: 'fA' • KE~S(;IIER'T -Ker
""hert,ond ISde voJgende anecdote Uit bet levelI
vnn dun grooten (-.Iadst no eeDM door eon En
gcl.chan predlk.r medegedeold Een oud maJ)

wa gu" >OlI0 u d .traat te vegen \ oor hefde
pc n I~C1 ab do parlem nt_gebouwen ID

I v den JareD ad tereelI Up ,ekeren dag w~
IJ J afwe.!g ~ a onderwek word hU gevonden
'loooreen .tad .. endeiwg In oeo klem opkamerlJe
liet ,udJe W'... krank en ID bet vertrok Wall

.Ie lt. c n bed eli eell.toel (J zUt IJler een
<aB 11 ,mdo Je 1.e' lellllg hudt u Dlemaod
\ "'ocht () p antwoord':!e hIJ VertlChel
s1eou 1"'''!Ollcl hebben mu bewcht - ooder an
d~ren du hcer lilad.tone HII la. mIJ roor
Wat heeft de hoer G1ad.tolle u bezocht Rn

". J., lt Udali IJ Jl .at op die ItO<l1daar ,,0
I I' m voor nIt den BUbel Is bet n et
tre tIend Do groot&1-e.taahman ID de woreld
op een .toel In cOil bovenkamertJo ZIttende eu
I et woord van Und ""n armen stra.atveger "oor
le.end

O,xuua.

J II de I /I lTl

nl I/<lad' rj )

Cl\au: l\KI:'I

Waar ZlJn zlJ gebleven?
Worce.ter:"\ It A ... \'"

nez 'tij l~ et: 1 Ilpi>l ,LIO up keno ~guvlI g
r un r lur om h~t VtT"-lag to lnendeeron

a I u welk. voor Jen roe dunt mn:(lA
""t van B" kly Oo.t dJ<n iu 11 J.nu IT! en

I I r or IJ w,,"" u dd appl ant tl I behoeve
\ • ol nic J <r.~e dochter d~n re.pondeut
I. u rd. 'Ot r .!. 18 ...oor med .cbo ollkoeten IU
,.rba d met de g'eboorte van ~en kllJd w....r
van re.ponlent be"o~rd werd dd va Ier te zun
on £2 ,oor on lerbuud vau het !IIlld De ma
!l1.tra.at S~f .haolutlc vau ~o lD.tanUe "" lip
pllC&llt toekeode appel I14n tegel'! de U1Ulpruk
IJ I dued DU alInwek OLDde "II"gllll!en .v.D de
.r"desdo ...erldanugen daar het nr.tag van
rl .. gelulI~enJ. fIJotle t ww! Aao d.n andereu
kant verklaardol\ de magt.traat UJllltaot-lD6IJ.a
tr~at eo mag $u'aat.klcrk dat bet ,enlag ]alllt

""~ I. bat '{eG re or n~eh cu ten behoe.e
va ,ppIJt::t. t

Ad,okaat Jonel voor reapoudeut
ao\ bllf WC1iwdo d, appliGltat 1111\ iottu.

-tan le, Ed tc:ur

MIJnbeer - Heden 9te Ik III de Il nrce<ltu
(Lo~all) ::'UI c "'rr I dai er eeD II"roote opgewon
den beid btleNCbt.. t-oeo de UIUllag der ..lektIe
bekeud gesteld 'II "rd

Ue editeur >an de ~ta",l<bd gO'IfMgde v,n
twee boeren die ellmnder omheladeu '&n bl 1'1
schap maar bU zefl't Olet hoe de ]IDgo partll
bare n..der.aag ontvlDg

De correspondeot der ()rpt T nu bIer kreoi
znlk een hevtge ocbok dat bU ,erpltcht ...u
eeuige dagen 10 bed lAlbluyeo en daarom la het
dat geDoomd blad Uiot de Ultstag yolledl( pnblt
ceerde

De veraJagen kaDdidaat kon bet ook Illet
bODden en m08llt maar naar bed Wai nu "UU
Kaap80he Ilient geworden II wee~ DIemand
Hn la totaal ..efd .. "uen. M:lAChien ... bU naar
.Bbodea1L

Do lIW"till nt:'u8Q

4l Vd riLl t:f1i naar d e nle~

, '0 Jl 'Ta t ~g 'ot jj Iii, unl14da"

Dil UNI':
OmWeut vUl ...ekeu geleden .. d. heer Hop-

kina nu de,.., plaal.8 verir<>kken om al de .oor
oaamste .toden ou dorpen te bezoekeu mot he.
doel takken"lID de Koloojal. U Die te .tlCbteu
Het IS DOg!liet bekeDd mat welk.n OIUiI", Op
bet oo".mbhk benudt bU Ilcb te Koyona

[JE A.!.NsrAA!'jI)JilEL~KTIE
De beer J P Elateenr die maar rneu Hgt te

lameD met Ilf Plet"r FallI" bU de aanatwlnd ..
elektie dOllki te .tlUW b""ft oulaagt! zeo zest
m~n eell ooderboud milt doo b.r Ooatoo on
lUldere lOgezeteuen van Weil! glau gehad 10

verban<i met do elt,lrtlu V It ""0 v.,rtrouw
bare bron wordt vernomealdat Ilr Pieter Faure
zoow,,1 al. d" b""r Elat.een eell veel K"rmger
ondbrtlteuulDg te "ellingtoo zal erlaugeo dan
m"n wel kan v"rwachteo Ook de reepectabele
kleurhngt ~ g.lUk de H1Ier editeur vau I ra
Zien nu to dat ZIJverlceerdt.\JUdeo bandeieu deu
beer Rbod"" CII .une nayolg£fO aan te bangeu
want '11 zuu ouk rood. bekeod met het feli dat
do beer Rhooe. voor een .lropblll wlW!.n .Iecbt.
d.. blaDkeu Wilde l>evoorricbteo geluk &uue Uit
drnkkin" Equal nghts!to all wint .. South of
the SamOOaI aantoondo terw,,1 de b,"r Hof
meyr (Ouse Jan) ell de AfTllcaauocb gezloden
teguo ,j" .tropbtll waren eo tbana hegeeren te
~Ieo dat alle f ..t.cooenlukekl~urllDgen eeD Item
zullen heb beo Zoo Z18t 'U dikt er kleurliugeu
ZIJU die meh DIet bhudeh0J" ~Illleo laten leldeo
IDJW" wat aangaat gezoMe opiwe op geluken
voet kan gesteld WOrd.D met. e"ol( bJankeo
man Wu bebben bier ookgekleurdeu die .oor
belde () ti La u' en de T, ",. IDteekenen, eo
.ommlgen dIe zeer relden een kraot ID handeo
neme I < I ZIch door Jun Rap pI "Unmaat laten
lel tun leunuoll bl heu <lIJn1,,0leeren omtrollt
recLt (n gerecbtlgbeld 10 verband met pohtlCk

MOTIEVAN"">11 Hl" E'i

W/lt '11''''' de \Ceu"tle grout toeD het verno
men weN dat do mutle vali wautroo weD ID bet
miuisterie doo,",epaan 18 Em glimlach werd
op led .. llllngczlcht op DooderdagmorKeo gt'
Zlon W Uzeggeu lede... Wllot de audereo
waren OIet te 'lOO cn d..gullen die toen de re
dlstnbutle doorglug rondl;0gaan waren om de
bl ~ le tud.ug aau "on lader te breogau dat het
goa veruement bet gewonllen bnd wareu oer
gens t.e vloden De neugd.. l\all de eeoe ziJde
Will!groot docb de telen ... tellillg uu de andere
ZUde grooter t

Uit 811 r.; lJ"OSIl£~
\anstaallde Woensdag ui het tweede "pan

vau W orce.ter met da t va* do Paarl eeu wed
_tr\ld hebben voor den \leker Bet spel ... 1
te balf vier ure op de .poelgroodell &lbler plant.
bobben

Hedeo (VrIJdag) werd etu begID gemukt met
bet boowell "ILo het DIep" pavllloeu op de
8peelgrooden

De ru Wiel buo gelukt thans meer op eeu
wbl,eld dau eeD baan doordat die bUDA over
dekt la met gru NatuurliJk.,.i all ... weer In
orde ...ord.n gebracbt voordat eeD wedren weder
plaals vlDaeu .a.1

'OfTr~DEN
J)e voetlJUden dlO ou langt; gema.akt 'UIl aan

do Noorder Paar~ v""k_..jen .. ed. ID een
.Iecbten toeetalld doordat er goene steenen of
grul4khppen nail de straatzudo geplaaUit I'.lJu
De mUOlClpahwlt .ou w~1 t!o~o .ulla Bpoedlg
te lateu doen om &boo latere ouk08teo t.e be
.paren

Dames brief

LIC,e ~annle -Tk verwacbt dat 1.1.8 ent"tlg.
\)ver JIl I .al komelI daar Ik een .eer akehgeo
droom T"rledeu uacht had Ee."t kwam Ik op
een boerer plaat. al .. ,.,.r oon groote .warw
hond WIJWilde buten docb de boer helette bem
znlks te t1 JeU L ,ter bevond Ik mu In het ZUI
der I'l13rl k... khof llIet een ander pert!O<ln Het
w&!! tegen den avond en alle. Z.lg er akeltg lilt
De geop< ,de dOllk8ro keldc ... en gnven wareo
schrIkwekkend \\ m"".ten 011S eeu weg door
ic m"t gr..... Itcht begroeide graven baneo eli
dlkw[ll. v rkeerele Ik 10 gevaar III de lO~ezon
kene gakn te tUlffieler 1erw II lie snkkelende
"a..~ o\er tie graven dw krOl! en dwartJ ?oor m I
laoen weid Ik ""kk.r Ik boop Dlet
weër wIk "en na.<;lrtmerrle te hebben daar bet
tocb bc...1 ten weid het hof ID orde te brengen
Ik kan n Ulet .e~gen boe blu':!e Ik beo dat Ik mu

nog !liet verlo()ftYbe~ want bet wordt bIer ge
zegd .oodra !lUwo 'Oorgevorderd z[lt uwe vn~n
dmnen u dan begeven ~uden zulke' rtendlll
nen ml!ScblOn dunken dllt g 1 g~lIoeg te doen
bebt met ]a ""n.taan Ic of LOU bd enkel Ja
loerschhe d we.eu
"WaaroHr Ik m 1 ook verbI J Iele IS dat d.
lIIoe rree. Zonda" voor acb! dagen de Jongcheer
tJes die Uu de ke k allefl~,e praatjes verkoopen
goed geroskamd heeft Bet I. all(!l)beha! ve
aangenaam u .. eu weg door eeD aantal ]ongehn
gen t. ballen en dau alle ongepaste aaDmerklO
gen te verr .,men \Yoórdel wekken maar
voorheeldeo trekken en .omm gen onzer oudere
hudell dIe gewoon ZIJn onmIddelluk na den
dlen.t dee Zoudags over wekollJksche zaken te
redelleeren ku nen gcrlfst eeD het.er voorbeeld
aan het Jongere !lealach~ geven lndien Ik lo

de kme teo k JU .cbrn veo dan .oil Ik beu gedncb t
op du vIngers tlkkeo

La"t.t waren LettJe eu Ik b J de toonoel op
voorlOgen In de .tadszaaJ WH wale3 zeer IUge
nomen met allés dat gehpoeld werd fo('o WIJ
ultk, amun kon lie muzel .."u Ultt terughouden
TaO lJ lI'dop te lacheo toen Ik eene aanmerklUg
boorde maken door lemar.d dlo door zun eigen
gcrUM nooit lw. woten wa.t er gaaode was IJ I
zCllo de opvuc mg Wal prachtig cn weet gU
waarom' Omdat de dame doo deo geheel"o
av ud Mn oon .tuk vloosch kauwde hem zoo
• eol cleud lachen Ik mpet zeggen dat ur bIer
nog .~Iell .un dIe .lecbt.. Illfbeid eu uUlten
.pongbeden op een platform begeereo te zien
d >ch Ultl.mende tooo"elotukken te volgelI of
op PIlJ' te .t"llen dat kunDeo of wIlI.D "ll DIet

:!lien v!Ddt tocb wonderlilke menocbl'!o ID deze
wereld Ik kuo e"n r lobt)a ID bet onderveld
d I DIet eene vloo wd dlllPdon omdat zoo zegt
z bol dwrtJo 03k l.tJn levQI1lief heeft. Unlang.
outmoette ik wcor Iemand dIe er op tegen IS dat
III u do munlelp.hteIUlI~n £Ili verzoekeo de
Nku bladeren lann• de .tuteo te verwuderM
want .<lldd h I de "iad.~enl kunnen UIot cr
voor dat de bladerelI af~aaleD Belacb. Iu I I_
t nIet'
Den anderen avond W&aIk uaar de opYoenng

van bet Dclrov. !(ezel.tichap met A ge,,-aan
Onder aodere beautwoorcle de droomeude
vrou w eeD &autal vrageu Zu noemde eerat de
..rageu en dau !laf zU eeD lutwoord er op V.n
het begtu bleek bet dat deze WUCHgg8ru eeu
fopperIJ '11'''' ... ant de d4me kou de nameD der
vragers DIet recbt ultwpieken, en .erder zeide
.IJ aat Iemand haar lellt ommnt de nomIDg
cap gevraagd lJad t.enrlll de vr&fl8rde no.nlry
cap'" beJoelde Bare aqt ...oordeu w.reu ook
Diet bevredigeDd. Onder llldere Aide SUdat
de moUe no .... OlroUW.D ID het IDJDllterie DJ8t
IOn dooryaan De fopperij ...nrdt op de .01
geode WOHgedaan, l.6u 1DIJtate, dit 1& IllUDe re-
dachte De menaobeD dM .nlb b8£eeraa, ent
vanlteo elk een papleri)e &Jl eeu kaartbord H.t
p&plerile wordt op bet ~bord geplae"l "06r
dat men de 'yn.&( wtaahriift N.warljjk rnaaki
he. potlood ook _ imS-- op da liaan-
.... di. dill ............. Dl'.U

bou4an
l&atie, die ODtataan
DIU aid_en bel
~iform, ena. Clfca te&ell...ool'dtg

De beer P A.)( ...erd tot .oomtter
a-"Mlalil1á11(ëo1eD. Na bel - eD ~_ seJll&'d te heb-_ beD, - de bear F BOeIItaD het woord OD

YVteJde hoe bij "oor tw .. weken bIJna .VOD
PIaki waa, doordat de ~ D18tbn het plat
lOI"!Il atilbiaId Ho tOOqILI au hoedat bU
l&atl. die .er D18t IOOveel opbreucen all Kuile
nriee statie, betere .ooraJeDIIIgeJI ~naaakt
IIIJD.

De !teer D JOIlbert.P'1'k ook oyet" de on
'_"en eD tooQde UIl boe dat "'u op hetere
bebaDd.1iDa' bmaaa aanalriak makeD

De bear De Wet vert.eJil .... t al IDIIt de &gneu
bIi de atatie gebeurd .....

De heer I8aaIt: Boeman ~ide dat het alle. be
haIV. _1 traS om eie ~_ die no de atad
Io_ en bier IJIoeteD mtklimm.D van d.D
trein te GIlD ~ om er no af te 11.010611
En den beeft de, treJD bil:due.t. ye nooit tud
om _ -1DlI 1A ....chteu.

De beer De Itlerk IoD iáeb nHtt herinnereD
in be. bo...alUd OOit eeD .t.ti. gUUtD te beb-
ben .... treiD8a ~ en waar er alecht.
één platform ..

De beer Jan Boeman ~ s.middeld tar
waarde VaD .£5eO per _4 &all .ee bij Darban
Bold .taue af, eD YlO8I "_m hU liJD."
D18t bier kon op- of ~8Il. Ook and.ren
.p""a 111 den&elfden g_

De beefeD P d. Villiers H Botuaan La ...
renOII, GeId.tDhUlll ea EfrQiken .praken alleo
meer of mln over de grl."lIll eD 1Chad. dl. de
toestaod 'rIUI &aken bij de .tatle veroonaalrt,
eD d. .elllChelii kbeid VUl QOue verandermg
te .. eeg te br.ugen

Na al de ernstl(e llllJIaprmn werd Joor den
beer De Wei voorgesteld g~."""nduerd door
deo htoer P de VIllier. en tI!laDlem ",",geil)
meo .ut een deputati" h68u..nde UIt de boordl
P Hnuk, F noomall A de W 1141~n P FII!CbCI
(de beer P de VIltter. "erd hier "lJgC\oegd uv
voortltel ..an d"u heer F Jlogrnau) zou afgt
vaardigd wordeD om deD mHlI.t~r van pubheke
werken 0\ er deze grl'" "n t.o gaaD spr ..ken
]'ia eeD zeer ordeluke vergadering werdelI de

vemcbil~en s".lown met ~en bedankje aau
d.u voorirtter

DE S IlO IL
Met de ""bool gaat hvt no~ "l"ed •• orlHt

Veel IB te wUton aan deo uver van de !lebool
Onlangs

REDISTRIBUTIi-BILL.---WEDEBLEOGING UIT PBIESJ[A.

Aall "'" Editeur
Mjjaheer,-Met IletrekkinC tot eeD te~m

..enchenen ID u.... Ol"". na 7 d_ mt
Prieek. teD gunate 9&Dde recliatributiebln, ...il
ik 1I88I8D dat he' DMl VaD bet pnb~k IL
Terecht _ki ill &all ut hee telepam alecthta
1lItrU'i 9&11 sekere JlItgO achrMu.en Uit hilt
dorp Zoo vur mu bekeDd, .taat Prieska de bill
heel.maaI tegeu Hoe .. el ...O een .I(eD lid
,ulleo !uiig.u, kunDen .. U alet de gebeeI. Ian
deluk. be ..olklDg ID verdruklriag breneeu Bet
&Ou heter ZIJD als Pnealta het voorbeeld voljlt
van ooovele and ..re diatrikWJo Ik ...11slechts
.eggeD dat het publiek Olet betrokk.n la In de
r.oogenaamde resolutie eo wo hecht.en er maar
welDI( waarde &aD

Door opllame blervllII &ult gU .erplicbten
De nwe

J F VAS WIJK
WItpUt 18 Jam 1898------MAILNIEUWS
De matlboot ..an de ..... k de IJ"" In wru

deze week weder Ia.i Eertlt Donderdag ,. er
den de maiJbludeu die tot op den 4den de.er
loopeu besteld

IZtJlD AlltlKA
0., bl...Jeo 'IIn no. vol Va.D beachou" loger.

over het AOtWOOrdder Tr.navaal op d"" beereo
Chamberlains berucbte su ... r~IDltelto d~pccb~
De regeenngsbladen .tenneu natuurllIk de po
.Itle door deo beer ChamberIaID Ingenomeo
Welke ult ...erklDS de recente nederlaag der
Kaapsche regeenng op de positie l'llD den beer
(;baJllberlalD zal nltoefeu staat Dog te bezie ..

De receote tO<>IIrraak TaU deu beer Ewald
E_len IICbuot bee '11'''' opspraak veroorzll&kt
te bebbeo

Bu ZIJDaankom.i III Engeland werd ex hoofd
ruchter Kotze door de veralaime."1"11 van ver
IICbllJende krallteu beatorma~ dIe hun be.t
deden hem te pOlopiU maar er w"" met veel
bU bom te haleo De heer Kotzl verklaaNe geen
verbetermg ID deo toestand van .,.kell te ver
w&chten zoolang pre.ldeut KrUier allo bet roer
bl~ft
IJ. ""o.tull ng van dr I,e)ds ai. dlplooutl

ICbe vertegenwoordiger der I rtloBvaallllot alleen
ID BerilJu den HI\Il!( ParIJs en LUII,.bón mllar
ook te Rome er :st P"te"buJ wordt bescbouwd
Tan veel beteekeol8 te zun Wel ...waar z Jn de
oeiaugelI van Itahe ID de I ran,vaa i
Diet groot maar ID bet goval vau Ru.
land wordt op het feIt gew"zco c' ,t toen
D lItachIand Iu 189G aalldrong op behoud van
den .talud l' III de fran.vaal ell Delagoabl1al
Rusland ook de I14ndacht lIepaalde b J ZJne be
langen ID ZUid Afrika wur er g¥zeg I wordt
eeD I 6 HJ ltu~lsche ouderdanen te zlln De
~ 0.. '" Áe Ze.tu 19 &egt dat bet ID 18~1J.cheen of
er voorulUlcht op w"" dat DUltacbiand Ru"
laud eli F rallkruk .ouden .. mell wel ken ten
guo.te der 1 rallll,aal Uet orgaao der hberal80
te Berlun meeot dat bet aan bet roer komeo
Ta.n eell Bourgeola mm18tene de positie yeuu
<ierde ten gunate vao Eogelaud maar dat er
thaol een vooru.men Ich!Jot te bestaau om
,.eder d", polttteke ncbUne te ToigeIl

tJ IT ENGI:L.UiD
IS het "oornliADl8te DIea•• de ter aarde beatel
hng Villi wl)leu den ..deleu btoer Gladttooe ID

WestmlD.ter Abbey De .. plechtige gebeurt.e
Ill. vond pi..,.... m tegeo woordigheid van een
zeer groote scbare waaronder waren de pnDs
ea pnnce:< VaD Wali", en andere leden 'I1I.Il de
kODlnkluke £aDulte de ledeo vaD belde bnl
zen van bet parl.meot de vertegenwoordi
gers van publieke lichamen en d.... erteg.o
woordl"e.. vw bnlWJolandaebe mogeodbedeo
De aarl.8bu'l!Chop VaBCanterbnry hield de
dlen.t Londell en andere Btedeo w&reo ID
ronw De kontlli'Q &ond eeD boodschap aan
.. evr GIad_tooe haar Inol( leedwezeo betUI
gende

In IerlaDd glug bet Diet erg rustig !.oe bIJ de
vlerml{ vaD de herdeDkmg 8&n den opstaod
van 17~8 deor de I'arnollteten en lekere .ectle
der NatJooill ...teu

De wcrkataklog der Uluuwerker.! ID ZDld
W.II ... heeft aanleidlO" gegevell tot oproerlle
touneel~r eli de hulp' an eeD gewapeode I"'lttte
macbt "a. noodl( om er "eli ell1d~ aan te
lllaKell De vo<>rult.. cbten op eell dcblkkmg
tU88Cheode werkatake .. eD do bazen ZUil DOg
du "ter

Op ;lt) :Mm z Jn vIer Jonge manneIl te \ ar
mouth en op II Mal drie nabll LIverpool ver
drollken door bet omslaao van SChUIkIl

ANlliRI I -lN»ES
De regeenng van Vlewna Austrahe gaat ccO

maatregel IJldIeneo om aall vrouwen het kw.
lecbt te geven

}o,eoovero,mkomslll ge,ioten tnsschen Canada
eli de VereeOigdo Sl.tI.teo VaD ]'ioord \merlka
voor bet aan8~ellen van een comm18tue aan wie
alle d ...pnt..r ter besh ..KlOg zullen worden
,oorgelegd De too.troomlOl: (Jaar de ) ukon
goudvelden lJi uog DIet verminderd Sedert
Jalluan '!lO ;!" 0 I~ meascbeo naar ,iJe goud ..el
den gogaan

De poglDgen om de Noordpool te VIndeo I'.In
nog DIet vermlDderd ~ n weer IS een DUltsche
expedlile op weg daarbeen en twee Amerl
kaaosche expedliles makeo zlcb gereed voor
vertrek

lo de Dleu.. e Belgische k~mer hebben de
Roam.ch Katboheken oon mearderbeld,.an 2
I[ trankr Ik worden Ilog lteed. verdere open

banrmaklDg"o gepubhceerd mei bet doel de
van DreyfU>!t.e oow\lzen

Omtrent den Spaanacb Amenkaanscheo oor
log bttvatten de bladeo DIet veel meer daD wat
reeds bekelld J' mt de t.legrafi~he benchterl

Een woeste aanvaller.
EE~ JON(,EN TE llALFOLR VERMD\KT

Jo; n oorre'pon Jent te Opp' r Hlmkwawr
}Jalfuur I .chr ft .Idu. hoe. 0 L.roeder vcr
rotokt werd door deD v\llIlld .lw l 0 n groote
ellende ID Z IJd Afnb veroorlaakt-rhellmaflek
De dr Wdh, O. Pink PJlt. waren voor mlln

broeder die .md. 7 In J"ugd d.or zlOki0!l koort.
vormIOkt werd ()Ill..ogtl leed b zooveel Plln
d.t hiJ nieL lO,taat WllliI.UI te doen en kon lIJD
plUll"d Illet r IdeD Alle medlCunen faalden tot
dat b I uwc plJleo gobrulkte en DU(ofl!Choon
nog kreupel) b(,dt bU geen PIJII IS gezolld en
> er ,staat te paard te rIJduIl lill Imnt zoo
nit goed genoei( dunkt blenan gebruik
mak lJ ~et daok de uwe !Ietrouwe J ti
I oune {redurend" .ekere t!Jdell l'llD bet Jaar
h J verandering van JurgetU en In nat ",eder
bcofllCb"n rbeumatlek 8Ctabca ruggegraotJicht
zenu "pun borstkwaal eo keeloutsteklng en
penooeo dt.e era.&D onderbeng 'ilO hebooreu
dr Wilbama Pink Pill. for Pale People te ge
bruikeu )f om deu aanval te ...ereo uf om ge
nu.Jeo te word.a. Ala eene reme,he voor de
en ... le gevolgeu l'llD IDlluoo"", verkojldbeld
hoellt eo koorta IlJn dcze pillen ougeereuaard
Verkocht door alle bandelaan of ... rkrugboar
bU dr WIllialDJl medlcuo maal8cbllPPIl, 43 Lange
atraat, KUplltad poehTU - UIl botteiA.oor
17. of éeo bQrtel ..oor 3tI 3d Zu .Uu eeue
.pecifiek 'foor a1echte .Pllavertenng of dyapep
II&, hoofdpijn leverkwaal nierkwaal, teriug of
ul~teonende SU1)<te oeerslacbtlgb.ld. bloed&-
armoede olapeloo.beid, lIOO el ala .oor!buid
lIlekte SOOaJa rooa ldie eUeu IIDL, eD
~a VaD het leun1rBtelM~ IIOO&Ia ~te-
)nke beroerte, raahibl .. St. V1tva dana.
Vroano Iliê aan de kWaIea huw ........~ .wa .. 1,_q .. W ~ .

( llcouer-ukg ....", "''''' 1
GROOTE VOORBEREIDSELEN

Los DEN 22 JL"I -Dc Cbiaeeeeu hebbla
last gegeveo dat de P>paaWlCbeboot ZojirvJ eie
Chmeo.sclte wate'" moet verlat.eo alwaar .0 ...
ankerd "., teu einde de neu tl"llhtelt.a reetriol;ia
le vermijden
De A.merikaaDache tranaporwchepen lUll ...

anken! 10 muien vali Santiago de Cuba. De
lobbted en detulD van de l.andInr der u..p.a
... nolS DI"t bekend maAr een heftige *-lea-
ltand IS z.ker daar de Spau)aarden 111 .1&&& ...
op eeD,," plaats 45 000 troepen te_
treeren

De TIllla ~pondeut te H.v.Da meldt d..
gelK'T"UlLIIIWU telegrafeert dat GO lICbePeD die
..erondersteld wonteo tie Am ..-ikaanache ~
dJt e te ..ervoeren te SantIagO aanr.lro_ 1lJD.
ManehaIk Blanco .. ndt 6 bataJ)OIlI 0.. d. kud
te b.cIaennen Dezelfde .rreapondeDt telerra.
feert ook dat geaeraal Sbafter en adnainal
Sampeon aan land gepau £!JD 17 mu'" ten
weaten Y&D Santiago eu naar bet kamp der op-
ataadellupn geguu &Jiu&lwaar 'U eeu oom--
be badden lDet Garcia de 16ider der opatando-
liDgeil

DE LANDING VAN ABttBlKANEBS

NOG EL~ EXPEDITIE NAAR MANILLA.

LONDE(( 23 Jt:Nl - Een 0lil0981. Amen.
lca&Deche clépkbe m.ldt dat een aannnc ge-
maaIrt la met het aan ...al brenae •• an Aaen-
kaanoebe troopeu ID Cuba, _ er IlJIl boege-
ooellld _geeoe bijsoodttbeden

Garol& de leider der oplltaDdeltageo "eeft
admu:aa1 &mpeon bekend g8lllll8k1 dal geo.raa1
Pand" m"t eeD groote macbt op weg ISom SIUI
ttago te vertlterken

1::eodokter v"rbou.J.en aan de vlooi no adml
raai SamJl'lOn beefl' "rkJaard dat de gedeodde
'\m"nkan, ... DIer >ermUlkt warel lIlaar dat d.
wouder Wl'kc .1. zooda<"1( Uescbo .. d .... rdeu
'croorzaakt !WIlreudOClr~lau" kog.!.

Eeu derde c.ptod tIC naar Man II. ui Val 8au
f ranCI'cc; <ertrekken up den Z,.tcll de ..." en
tal waarschUIlI Jk Tcrgclcld WOrdeDdoor ~It.e
r'.lal :Merr tI

I1t:r IA"DE:\ Dt:R AMJ::H1K.A;IOE.Rb

De Stellenbossohe wegen
Hani ook dl.tlJkl t\tdlcnbo""t

2J JunI li! III
Aan ,kn &idcur
MUnl eer -Ik w"" t "" ol li <ter<IT te Mei

leoboach toen de .fdedmg,r"'J 'C ~ cenl< n ,t
had en ofscboon een vreemd hn~ Il Jcruzal m
daar Ik maar voor eeuu.:~ lIlaaudtH h cr
plaal.t! gekocht heb wa, hol m eer mad"el I
of <ile leden d e go,J. m \ al le wcgen b
booren be.s:end t.e Wt:'leo - JOlo: d n lender LU

denzelfden J.l<',"vur koorle g~ll bebi",
Ik oal bL-glllllenmet dB, aoek
ik l"1)d UlO • Il zulk e r ci\a 0 I h t m IT e
er ,aD te luggen lat do ,,~~ I, I<a' ur d! ur
L, mpt een ka r of I na trt 1 ud L- r le
aan wagen 'let oe Ha Iwage ka rOe
ander. dao stapvod 'Il) oud lot I ~
r Jden I Il do Jonker.h k wcg tt
erbarmInk I)c weg dIe o'er d, (Jud Ht
bo .gte naar de pluatllClI Ad" lel en Hu.tonburg
leidt 18 uet 1.00 en die vau Klapmut. ook :'\
de anOere wegen hcb Ik met gef.wn m"" dIU
allO alloo slecht lo er dan gecn weg IUOF"kteu
zooal. mell aan de Paarl beeft om de leden er
aall opmerkzaam te maken Ledun UI deu
8teU.ubo!!8Cbeo d'llltriktaraad -ik ben met u allcn
onbekeod maar O.I. gIJ Stellenboscb zoo ver
tegellwoordlgt dan geef Ik U o.Ilen e"l1 raad
komt eo gaat met mIJ naar de Paarl cn dao
knnt gU wegeo lieD eo dan kunt gIJ ..lieD eeO
les guo oemen hoe of wegeo moe~n gemaakt
wordeD In deo kort.eu tud waarin ik onder u
WOODkau Ik nl~t anders zeggen dail da t bet oou
scb IIde til voor 8telleo bosch
ED verder Ik weet met WICof de leden vao

de mUDlclpalttelt zun maar dit kao Ik &eggen
dat muD wagen mei 0011 vraabt ID bet midden
na de straat 100 diep ID do! modder Will! d3t
Ik balp noodig haddeo om t>r lut te komen Dit
... eeD aohande ..oor Stellenbosch daar ~IJ de
grool.8te plaat. In ZUid Afrika UI voor ..ducatle

Ik ben
EE" BKLA~TINUIIETALEIt

o IUA' :! \ J, \ dl Kaapscbe tU-
Dl8terwelu ert. gc .. agen le zegt de 4durt._
dat de heer &hremer .I""bt. een OIlW~
tnomf heeft bebaaId wact ze .ertegellwoordigi
.leehtJo eeD t Idel'lke 'crwmnlOg over de pro
gr~' leven ;lO u zullen de progre...leTen bard.
moewn v..cbt"n voorde red .. tTlbatle Wat N.tal
betreft mag de oederlaag 'a I bet mllll.tene _
volkomen omweotehog VaD bet tolver\'ond eD
de pulttteke verboudu g I-eD gevolge bebben
Indlen de Bond "cier "",u bet roer komt ul
~ataJ bare posltle w..der UI o'fervoeglng mooten
uem.m want ]'iata! kan Illet In eell verbond
tredcu lOet den Bood op de vourwaarJ"u n.
aangeDomen Indleu de progre8SleVell ecbter 10
de meerderheld ZIJDmag de con yen tie verbeterd
wordeD

\) t:rlrwg Jel re
s ... rlJaLJog albler,
w r u \ t"legram

itJ"£ r t"lIgen maar
1.:0" kO \"an wal

j I heer &>10-

wed"r kaa·

OPI~n D~n ~ \T~L"CIU PERS

OUDTSHOORN.

Zond&!( 12 J Ulll I" wederoUl cell ou.er oude
InWOlleN en .teunptlareu der Ned G. ref kerk
door dun dood ontrukt gewor len \levr J
lil vall dor Wet!thulzcn overleed na .Ied (Jl oeu
kOrll!toodlJ( .. eki d, nn !O !lalleu ID dell ouder
dow van I 7 pren De I cgrafeQI5 die wer
talruk WlUl w~rd door vnaoden on betrekk
gen UIt heoric CU () IdL.bt>UrDcu ""n talr Jke
f anultckrtu,? bugewoond O4Ik al bare ZOOIlS

ware u tegenwoordig 'Jtgellomen de beer J
nn der 'VesthUlzen van lltcuÏ'a~c die net
b Jt Jd, ,oor de begrafenI' aldlUlr kon zIJn 0-
Ru"souw sprak oaar aanlrudlng \I1n 2 Cor I lO

over de (I ,d aller vortrOO!!tlDg ec ge
w....gde 0 a dat dIt de derde maal III deze maand
was dat zuuocrw over den berg gekomen" as
om eell der UeJurde .teullpllRrell nzer kerk
ter aarde te komeD be.t"lIell D. ( 00 ?II urTa)
'lID OudtsbGOro sprak o'er het waarom van
de bandeiwIJze (oiK NI aHoov dlcr to,,"pra
ken bewoog zlcb de talr Jke IlIn,,_t naar de
Itllle rootplaat. der dooden De overled"ne
werd llaBl!t het graf van wuIen hareo overleden
och1geooot ter aarde besteld MeD had de kIst
van haren echtgenoot opgegravelI en verplaaUlt
ID eell olenw graf op bet lamtllekerkbef bilge
.et Ofscboou r~. de kISt 15 Jaar In de aarde
geweest WIW!Will! ZU Ilog gaaf er goed Hllnne
&88Cheruste ID vrede Mcvr \ au d"r We.t
bUlzeo WD.8algemeen bemlad om hare gastvrIj
beId eo mildadtghcld en zal door nl"l1 reuI(e ...
roowel al. noodlndeodeu gemLOt worden Zo
ww! eene .uster van ons pariellleot.hd de bL",r
(, C Oh ..ler L W V Zi.j ..... de Jame die
'llnex den gou.eroenr ell ge.el""h.r n het
voruee laar op bun toer door de <Uld wCllwlUke
dll'tnkten zoo gulhartig op eell Innch ontb ....k1 L
heeft eo DOg n et lang gtleder Wa>! SH hmO>! I I b'd' ~
Slve..-nght dil g ... t van men Van dcr We" I • t e! tt
bllt&en ~~n~~lh

UKI" Ell "I
Zaterdag 18 JUni' I uet vc~rt de J~ r

IUkache o~thaai dezer \tretlllglnl( plaaL'
den reger ell k udc ] de been; I en I u
tlueoz. te oord ....lel w. (~~ opkom.t tamel "
De avoll<l werd li loegelilk eloorgebr:uJ t
Eenige koorzangen n t de P nkl.terlC6g.t{,B
Lwdtren van pr,f J ~ de '\ Il ers ,r van
de P ..... I werden ul!.gcVV{fd en werdCl welSe ti

bunoe ac;hoonheld met ..Jgemeene t''''Ju chtng
begroot EenJge recItatI'" cU zaug.tnkleel
zoowel al. tw"" tno K op 1 'UNI werden UIt
gevoerd Een duet door t'll ce Jonl(o damt' V~ I
llazeulacbt vond ,,,,,1 b'T"al All"" Wtaw"n
genomen hepen de "ernch ~lgeD zeer guOO 'all

.Uipel Een voorWUDezaak was dat op ,woe
8Ongoua, all"" ID de Bollandttehe taal guchlOO
de en ala meu Uit de bUJtenwlJk"n ook eeu
weml( IuIlpt dan zullen "U ..oortaan allet! m
de Hol.l&odeche taal kunQen laten verncbten
voor&! ala ooze oude' ader in de mo:tlek prof
J 8 de Vlllle ..... oortgaat met 'liner beerluke
aaogmllltlek te publ"ltloren De boekjet! Ion
slechts:.la 6d per .tuk ffi,t... te bopen dat
men van de geiegeobeid zal eebruik makeo

Bet belltge a.oudmaal vindt Zondag 3 Joll,
plaats bij welke gelegeuheid da Beyen van
WiJlo maft de r.endelq lD8pekteur ver
>nebt ordt De vergadering ...aarop de QJaten
..oor b.t 0.... 1 ...orden ~ al op Vrijdag
.rond, I Jnll, plaats .11Idep Er 1& reed. YlÓr
o•• r eie £1 000 .oor het o¥ ~re.1III.

W'u bobbeu Maa~t, 20 JUDl" biur
roP gehad, 100II1. er ID~' ~n.r-' 1&
Er &UD pde ~ V~ .~ftlIen

CIOOIa iD 1OIIIIIIIII1v.a. ..... ODII4inriki bIi)ft
.... 4rooI-

TlME~ O\t:ll III ~!Jill VA.~
W:\.~TRI l Wt'

L ~ r.' _ol J ~ -D I gt III oen in
leldJl1!!",nttkd oVer d lm t a walJtrouwen
In de Kaap.ci c r ..ge .. n.g lU J, wrol voli"D
de onthlndTDg "ar bel f'l'rlcruent dat te oor
deel"r ....lT de r"""DLe eI"klle.; voor Il t booger.
hUI" de m nl"ter-. WCJUlg 1<: n.,,,~cn hehbeu 9&D
een buoep Ol d" tegenwoordIge 1<1ezeN

P ol be'''IJ
rOb"tt: .tt cVl:D het lullen

Legt <Li t de beer
~ valoon groot
I ahn tenzIJ

l'\<Irdat d.

AANDEELENMA.RKT

90HEEPV AA RTBERIOHTEN.
K..u.I~rAD

A..UIOItXOV.ILli

J UD.J 22-Luna y&n de kWH
23-TUltagel C"",k ~an 'Sat <i
23-MAillJool M~ ""n '~n""
~-14endlan, "'0 So u:l<rla 1

.. 2BTJI.OIIJl.D

J UDl 2i-R...'1!OIu,naar de k"ot
23-Rutherglcn eaa.t Karnet
23- Du nera, oa&r Kn !.anci
2i-b;I.bctb naar Barblitl",
U- T nt"l;el Castle naar Logt bu 1
~i-Idat&bcle DaAr ,<"tal

LO'SDh:S
21 JgGi.-(Per tdclf"'&! }-~ \1., h.den

aTOD<iom lO uur ...an M,.1en1J!lA&I KlUt.pst.ad.er
tNltken. D..: OutwitaI c....tk op rel. ilert ...... UI
Jlaandaca ..oDd om ~ "lIJ: te Madelra u~

lIB SUVOIGIBL
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G A M EVER &Co ,'uvoorwunldlik verbeurd verklaron;en het
• • ., land ten op"eh&c waunllJlde liceutie ulll!t~rcikt

.s, zal aalt Je Rei!"Cring tcru,p'alJt:lI, en mJIQu
het bewezen wordt ten b'euocge "all dun
!I1ini.ter dat bet verzuim OlD te oeeu peeren ver-
""naakt wao door droop, dan kan !Jli.oodaDig
verzuim veront.chukligen, doch .ood"l1lg~

j E(ifiE:, zich iu 't bijzonder toe op het verontschuldiging ... 1 niet gegeveD worden yoo.'
..J Vel k00I','n tezen de Hocgate Markt- een langer tlidperk dan twaalf maanden, tenzll

prij zen , "au WOL. BOKKEHAAR, zoodanige droogte voor een langer tijdperk
VELLEN, HUIDEN Enz. Er wordt duurt. . .
llpeciaa.lgtlletop zendiugeu v••nSTRUIS- io. Na den :LlIoop'fan de vijf jaren WUJ"'oor

eene licenue uitgereikt 18, en indien de MiDl8tor·
VEEREN. Goederen worden geklaard ov~rtuigd io dal de daariD .~er\'l,tt" conditiea
MIl het Accijnskantoor en uiet alle spoed beboorhjk vsrvuld <1Jn, zal biJ "",n den iehll<ln-
doorgezondeu. Alle Commiseies worden t ieerde eeue toekenniug op erfpacht.beElt doeu
dadelijk nitcevoerd. Ommiddelhjke af- uitreiken van bet land door hem gebonden en
rekeJliuj:. Hankiers, Bank van Afrika. geoocupoord. ouderworpen aan de condities

G. A. MEYER & Co. 'Postbus ti60 ••rmeld iu artik e 1 I) van Wet 15 van 1«!!7,
, onderworpen aan de betaling' van vijftien Jaar·

TelE.'g'rafisch Adres: ,. G 1S0KOlS, lijkscbe puau-meuten e Ik van b .. t bedrag vun
~YKR." eent wiu trgwte an de "(....,..Je van hel land,

tezamen mei do waarde van de opmetlJ1~ en
andere kosten die een eerste mot zullên zijn op
zoodanig land, cu verzekerd zuilen "'orden door
rer-band ten gUlls'" van do RegeeriDg, en
ill geval het bewezen wordt ten ienoegen
van dell Mini.ter, die certitikateu ten dien
eff ecte zal vuroiechen, dat de gelicontiëerde na
twoo jaren occupaue peruianente verbeteringen
!Jc..!tgemaakt up bd land' door Lem I(e·
oor-upeerd onder zoodanige !lccutie minstens
gelijk aan de waarde mn gezcgd land, dan kan
de loIlIJ',.ter aaI, hem doen uitreiken een grond-
brref tot hel land door heui gehouden of
get>ccul'\lCrd, onderworpen aan, de betaling van
'00 vele jnnrlijksche paaiementen van een-
IWlotl~.tc v.ru de waard" van het land, teZllmeo
me t de waarde van Je opmt)t¥Ig'1l en andere
kosten als. tczuruen met de jnar iijkschc be-
tahngcu door hom ~cdaan teu opzichte van de
Iicem.ie tot g~l.cgtlcn grond, zullen Uitmaken de
gebeele waarde, en zoodanige jaa rhjkeche
verschuldigde betalingen zullen verzekerd wor-
doo door verband.

II Indeed cell paaiement niet betaald wordt
binnen drie maandeu na dun daturn waarop het
\'cnor.buldiwl en o..taalbaar io, dan &lI cene
aJditlOllL'cfe 00'" gehjk aan "cn vierde deel er
vao, bij W'rjE" \'lUl boet.e, daarbij gevoegd worden
en zal temmen met bet achtenot.a1lige palllement,
op kkhtu der Regeenog verbaaid kuoDeo
worden i" eenig be\"",gd Hof.

De TeckenlDgen un Li,:cntic Akt.en kunoen
gt'zJt:~n \vurdcu ten ka~ture van d~n CJ \'iolen
COJlln:l~~ns tu Yryl:,iJr~ CIl lelt kauture VILlidell
L,uHllllwtt:r,(jencrH.al. Kaalltitad.

JJ. A.·'I<ll'pr.j!f III elk YO'fli li/Uit III d. k"lJttrl ruJl
(JjHIlt'lt:fI fil (.wd~rt' (}"kI/6tt'll. .

Alle Inlicbting,," muden geuJrc!l8CHd worden
MU den Laudwder·l; ent raaI.

Importeurs. A/gemeene Make/aars,
Scheepsagenten en £xpediteurs,

LEWIJ CHUllERS, 23 KASTE.ELSTRA.!T,

,.,
J:£N Vl'O:J,;:-;J::LIJKE ilUJ::.j~.
leEN VlO::';'::'!_ LIJKE HUEST.
&EN VRl!:ESELlJHE HOEST . ..,>

J)l'p.lrtl_·t!lllll vall 1.;ul,II"l\lW. Iloff

K..1ap Ut' (,.f)t~l(' 11,.nl' I'" ,\I,l,lrt 1":'.1)01 ltd
VERm.lJlwn lt I-: 1..\ \HP!;: I..'''PI:S

1'lIpl\ II'.\ '\' I 1.\ Hl" ,1(1.1 ,,(; I-. '\' HI>Ut
Vr: \'!J(II( II'I'KILZI"I, \','J.r,L",'; 1':;(
W LT 4" \. \.\ I '~':, I'd

ONPJ-:I_t ~'n krol' Ltd!." d, \r,·t ~', .:7 'III!

104','1 '·It I:J IUit]t lj \,111 ,\:I,k ... ! \ Il \all Il,,:}

Wat ':\V 4u \,\11 1....'.). \\t.trdt Ij~\'rIllt.'Jt.: t, rilft;
alg"mct.:DtJf kt:lll.ll"l.:tJllC 'lI pnbllCl:CrJ dat dt! lil;
nageutx:mdc pLl.a:"t!: ~'t !t'L;'VII 111 dt: :\tdL'l·IIT'g lt; ....
Yrybur~ '·:'lil,·'l ;:. \\'vt! ..dag dt,;11 tiJu: Jnl!. 1t\~1

181J~. Opl.-Il lld;, 1: L]ll \()Ur Illt~H'nl'r; illJ de! 17v
Wuze tU UI,) JL' \ (I('rwa:l~,kl) 1).:paalJ III de I _
gcnuemd~ "d 41) \i:I,ll 1"':'.'. L'1I blL'rllll ultcell' I/I
gezet, nam, - 1ï:!

1. I~(kr u.a: I.'H,k l.OI l,)oJanl~ laIld zul 17.\
echnftell k g.;d<l..l·\ \\!lrdt_'1l :l:lJl ...11:11 l';·'lden 17 ~
COmml:01-,,lP'' \<111 ol, :I~dl\ !I['I{ "'I1<lrJll z.oodaJllgt: 17,)
landen gdCg\:11 I.j:!I, dJI.' dUJ1!qp d, Il dag taJ 1i.1ll' l,;,j
\eeken\l:1 y. u:-!,P ll}od;HlI~ II,UTll(\t_·k door tWill lïi
ontvan~t;l! I ... t_·'·1 bcl ullIlllUJdllk Lal l,!I'l.t.'IHh..n g~I

naar dell l:IlJII!ltt::r IbtJ I
~. ,"ppr tk, duul ...'lnJLlI \ï.111d~l\": \rd zullelJ

ee.n.i8 t .... I'~ 1)1' :u ...:\:r a<llltOt'KCn \'l)Or hctZl'!fdti

land ontvur'g<n "I' J,·""dflk,, ol,,,,. na <lC" :II'~T li I.' ~T..' I.:' 111.'11\J ALLE'i"-.
dat,urn \'a'l kl.'wll:-.!;e\·Hlj,{. l".;"chouwu worden J. '" L ....,_l~ LL" l'
geljjktudJg !{i,'daal! k ld!l. en aJl~ h,auzot-·kl'll
a.daan vu,ir Jell III de kcnnJ"i~,!nJ)~ 1Jt.'l'ualdf..'n
datum lullen I,.,:hand.._.id "'~lrdt'Tl al~of ZJj
gedaan wart:n op ,len aldu ....\I.')I:nJu\.)1I datllln,

3, Dc llimst.er zal ,lu hlldcTl wa.;,LrlOm aldus
aanzoek i'l 1{t,;~laaJl t()t.'kulluen \'lIlgt'I1!'\ dtl ['ril/rI'

teit van net aanz(l._~k. mltl'l dail '4"annl'~r I wet' óf
meer aanloekt.'11 gelIjktijdIg' \'O',r h,·ttclf,lt' 1:111(1
gedaan 7.IJO. ht·t r,:C'bt V!lll prIurItelt L(.:)I,I",tt zal
woeden ,toor IIJl 11l~

4. (etl~r aprJWltJlt /·111land "Ilder dl' l*,pahnlZt.·n
van dt"L~ \\'t:t zal t'~'f1C dt,t'bratlt> llIakt'l1 en aan
a;n aanzoek btwhtell. "all dell \, ,lgt·udt·l1
whoud.-

Ik. [A.B 1 (n>l III w"""I'I"at. eli I,el'o,'p).
\"t:·rklaa.r plcdJtlg un opre('ht dat Ik Viln

d~n I~cftqd VI\II l-'t.ln'ell,twlnU" jaren en
da.arbo\'c!1 I~lt. dat ik dit Iluu:tuuk mnak
voor 11I!111 t'Ig'I.!f1 UIU,IUltl._·(HI gt'hr,;UJk en

nut, CII f1l4:'lt Jln:i:t of IIIdlrPj·t \·'H.}r ,. hl·t
gt:brulk of nut \'an t't·nigtt\l andpfl'11 p(~r·
SOoD ~}()('li"naIund. dat Ik nit·t dj~ buuder
ben \'.ln l:t:'Ill!!{ bnd. dat Ik rud ~dllkk:Ing
of (n;t'rPtHlk(lm~t heb ~t'maakt om Iemand
andt~r!'l IU ~t.l.lt tt~ ..tt·II.'n nf tOt' te lakn
JUlI' konp ,)f :l1Id,'rZIH~ ltd la lid It_'

U.,kl)(llt.l1 t·-n OpLicht,. \\:LarVan dit mlJlI
ILlIll"ek ._:'t,d:tan 'Al'rd!.

;" lcdi:! '~pplll':1/" 1.11 ktl ! '1,It-: W.HUIf·t.·r hll
&a(lz~k d,wl 1>1 ,j. ij I 1"1 ... 1"11 l "11l1ll1 ....... ln .. \':11l

dt.J tlfJ"'~·h11~ \ .. :~.I'I:I ll+".t;jljl~ 1..,ld 1lt.']t.~1'1l I".

d"fK)ueerlll 1·,·11C ""llll !..'t·l.lk l;lr: t"'1\ ' .....I:]II;.: .. le

van dij wl..4nh: Vil'I I.tll.d:Ulig 1.1·ld utI van tIt·
opmetlng" lil ,llldl.'!" kq .." :1-Itl \, rl'_IIl,1 daar·

medo. en IJ: gC\'.d hll \,·r/.lIl!ll' "t \\I·I:.; •.:rt "TIl hel
land WaartJ[11 Iddll" ilUll/.It,·k L't·t!iliUJ I" 11ldl!·n

aJUI heUl t, 11.';':1kt'rld U!' tI l.I'm"!1 d,ill /..d
g-szegdc ~ltl (!tl\·t~Jrwa:trdl·lllk ~I rt/t;!urd \l'r·

klaanl. WdTdt'll \"l,r dt.· H"!.;'L'~'rlfl~ ,'11 III
gt:nd 1ft·, Ia!ld " lar"!!1 !lall/.PI·k gt.'dauu I'" nIl'{

UIl heUl Wprdt tL'\"g,·k, liJ, lw' Iwdnt~ \:Hl dl
MJOl door hem Io!L.J~pl.)fH·I.'f(i "ulllldd~·JJlik anTI

hem ti!rug~t'~C\'l'lJ I..d w' ,rJl'll
t). _A,liJ It."dcr\! 11Illlldl~I·1l pt.'r"'(~ITI k:\l, 1.1Ild

toogckélld wprdc[l IIlldt:! dt l'epaltll,l.!I.[} \':lll Jl'l.l'

Wet, uuch K~tll !,C f"'t>O I: dIl' dt· ~':fcl{I!'ltrt·l.rdL'

eigenaar \'all laud hllll1ell de Kol\llllc I", l')1 ~1't'1I

penoou djc tell t ude \ïUl hd I:,nl'lck ll(H1U,{I.'

8Chikklng lJf o\'erC~llkOIll~t ht'cft ~em;lakt urn
ooDlgeu anderen pt!~UOll to,-! !~ lalt_'fl lid lanJ
wa81'em a.ldU:i ~UlOLoek t;1."j;·UIl I~ dlk.lr k'H,IP of
ande.n..I1IlS w bekolllt'J! :al Ia.nd ~lll tlh:g-ekt ud
WOnlOIl. ca ~~Ut.:ll· i="- r""Ool: .r.al II!I.'\ r .laf! 'I'IH.!

tockeUIlJI:~ kradJtt_'u~ UJtkllt;lllilllflULr dell.: ""ct
kunucil ulltvan!o:"1I

7, LJt.: .\EIIl!"'!I.'r l,d u:trukl'fl a..lll ,It'jl h..r~!cn

apphcallt Jl'-' ,lo ~e"'p,,:,·Jtlt'(,'or\k "\)ndl!\\" \1'111 I
hwd unt1cr d...:ze \\"1.:1 lH..'t.f· '·un"!lld. "t If! Ilt'"d
van tw ...~ lil Ull.·t·r '''lIj/.,~\ k, Il 1'111 helI, ltd,· brld I
un dun .l}lpll(,l!it IIm.It...' d""f 1""Ill..; ll'lJ~ I

licentie um het I.I/HI wa..lf'ill .. 1.U.f,,"·k I" :.red.tMl
te huUJI.·~1 ulldtr Jt' \'\,h,:I.·IH.lL· \'''Iol''IUlrdl"l' lU

CODl.hticl'l -

('1) Du 111.'1.,ltlc /,,1.1 ! !: \ ,"'f' ":! j.lrt'll

~t.·rl.,kc[}d ~,lj, de I ('tr .. 'tl, Jl!], !If Iil.'Ii I

Cl'r"'tt.:u .J ,lnll.lIl Cl_'r~:\ tI..,'t ndl .It Il dal illfl I
't':w de l\\.cJ.il ...". dl !"d I!!,"!illki' Lt 1 t"tI
perk tU~M'bt:n d~u Jatl!fU \,01.11dl.. hu.:n·tlt.:

cu ,,>u<lllillgcll dag. I \' It'U\I'l' I;VI.i"-,lll'i,j
(IJ) Lh.: Jaarl!lk~l.."bl: bd.illi,_' 'I.: .. ;'t:l'iJte ,.

\';Lll ;'I)'Oda!II~t! li"'·I.'!,!IL •. 11. ...;\ I ,k ,I.l!' tjt'\\ (\l~t..'nlJ ol Lkt \ lJ;"
c-.:II !Wlull:;..,[l' \;'1: dCL: j'l .. \·I,":.;(, .. tt;ld tLlJ,d
\'Pllr hl·t ,dJU" ~t:bt'll ...klj l.li ,I 'l/.llllL'll

tilL' t I!'LII·! ....:Il [J"...tc \ ~ ~!I'" ('I '11,1· t jil!.! .. t. Il

,tUtlt.:TI. ko,"! tt..' r: \'p /.'·'''~,\1,1'': :,li.d I.lJ .:a1
y,)(,rUlt bt_,t.udJ wI,nll. '

(L') I •...: "lurtlr.b tx.-ta.dd tt Il I . .lt \"W Ld
u..1::.:lh,:k l.d ll:.Il HI )~::tl:1,~ \' loOL\ ~ l>t.·dn\~
\'t..'f' ..t'huIJle{O 6p dl'll eer ...! \·(Il.~ ~·n.jt,;Il ",~,.'r",
tt'11 dag van JaflUan uf Jul!. :I.lar bd
gl.:\·al Illl'~t: li\fl.

(ti) Oe pl.·r"o.AHl a,an \\ iun il,.",lit.lllgl IIL't.<tllll' I

.. ordt lllt~l'rt:lki 1..\1 t!llll)l:U lt.'!'! rn.UlnduI

Da d~ ultrl!lkwg \'an ELJllt: hC"elltlC /)(;r,
aoon10k bet li&u bem to~l{ekelld and
occupilerell Oil ",1000dalllg land aldu.
b4i"eo wcupo>eren b.:h ..h~ geluk h,er·
onder i. bepaald voor b~l tbipere "an 'l'llt
jart'n of totdat hti OtlD grondbrief tot
looJU"'. lUId bekomt.

8. Geul} lau" ~éhoudcn ondor de bepalingen
na deu Wet bn ""U'l(ooragen worden go.
da.rende deD duur Villi ,I. heen tie vermeld in be'
.. *,"oorgaand. artlklll.
9. ID het gev,,! 'fan c,\:041 verZUim {;l'dcrrnde

dell juur VlWl ao Ikcnwo ow do cuu<htlovan
_paWl te tcTUllllIl, un d& AWu.\W d. ~UO

·'9" vJnllI1t:n:\a.llt ~l. l'l'l.'kl',lIrl. I:.! J uli.
•• Gc:u'hh' Ij1'1.'r~-1 k l e-u n';\.I.lr 1. .... a.k , In

mijot· p·V(Jd.;ll~ uil tt' .1!uhl,·I! waar \lJ) t.

gaaruv dank 1t-'~J.!Cfl. 1"\1 1·.J'.•·1I~'·1i ~lI'l,t"" II

,vt.o,krt'f1 vr-r r !'Il' '!,'I,·r ;'\ J \a:\ HllJO 11'"',,,:

te t..:\'rlj •.• -n St:lt ..,!.· 1 nu·h. "',.my <!llt'r.tl!'

op m j '\l'rd :.ll·IIl,I)\k~ ( :.1.1 I( lt' .hc WIJk" dl.
Vu., ....:". kl.'lu·r 1>11.1"1':1[1::. ,I. ~'h ,jo. I, Lu, k.
ik k..f n.':.:) !U )z':l Sr !;;Llth"I"ltll'W'" 1I1~.

JlIt.aL k· ·1 niem.m.l n" h, \'.j,!':r hlll,;':"it i('I:·haal
ht'hl .. 'tj . h ..t \':L..... lm'.1'1 .. {..~llwaar,laT ht:'
1111] lil'CJ'·'JI:\.d UIII'ull, 'I.,. ",1'Joq:!u·ul h,.
"loci cn tn ...l.1 ".~ werd "'rduI!'! eli rk wt'r,1
in ItLtiat -,...·~ldJ lJ,.tl'l.kr !UC.. ·)"· erY~Ul 1'111

alallen te rak':u.-Ik ben. uujn hc er . •
~I.·'r"uw .It· \lW1 .1 ,HILL,

EEN DOKTERS GETUIGENIS.
I!:EN DOKTEtiS GETUIGENIS
£'EN DOKTERS GETUlGKN1S.

I' H t"t ,j ....-t ru J \\':\.:1.': J k !:l'nlJt ~1'1l, ..~~~'n n.
Uw ,.,,_.. rio-flIt' 11,.... L·,l. ..·w..:t·'" ,'rt'l,atant I
~t'{UII(\'I', ell ib. )11'1, hd nil v.,.. r (c lnat~t-.

I..dd )n..n:1l III !II:Jn~ hosi'ltall'lI tn ~n~a.:l
pral.;llJk "_"_,r·:.::\~·h~'·\'l·II.l'll hd VRn ~'OOft'l

votlr.kd t.w"· "":l'n Jh. IjJd dlkw:JlJ 1L~,

t_.:hr\)Qlc Hr'![11 Ill: 1.04 HWt·Il)~tH/£ I~ ,Ic ~'enl,l

rcrut.'1h~' dl.· I:. J <"'.:' 1.uU.k,·IIJkO YC1!:cbl
lUg' v.!rtid,a.~l. Jl.'" lIn' f ... :,'1:: :1. 11."'·
u\Zt.'n,,",t~ hd j<IlL:., k .!:~! ha') '·;Itttf!1.

Bri\ndutl ... \\"1." r \, rktl\l.l\w d of l'\..rl1

1V'1rt [ ..Jn~ k ....I·,. :,;.: LJ lt kIl I\.·,·rsft: eu {.'
~k ..tt':l.:UI. ,I.,·t dlJ'\ d, 11'\'·

.. A. I •. } l', IUE I. II jJ. LE' i: "Ol L ·~I
K.\i!lUUl',.;fl I. 1: \' ~ ,"; I .\1 b1:nll!lr)"h

GEBRUIK KFATI:-;G:3 LOZE~OES.
ITEBHCIK J:(V\lT"_;:c! LO?~:;Gr:S
GEllRLJ1K hl:..A! l~(j:::l LOL.L~GE8.

., T 1 .. 1.[,-"; \ .. , J\.": (,r.~,~:nR.'" ')\i:il~

Kr: \ r: ~, ,!, I! I I l':~ r 1.1 "" r: \ (i KS L't'f~

,~~~:\:..1:l~\'fl;~~\I~~~~;':~!!~:l:\~~'~I'~;I:l~~f;;~.t'.:~
): ,:\11' li \(' . I,':.l.':": "n~' 'lo f'lil.: \':.l!~ \\'illlt>f

H .... ' \ _t :l"la eil BIVI,dllt.~ l!:U&.:ht; OOu

BEPAALD O:-;O"EHTROFFEN.
BEPAALD O!\OVF.lnl~On·Jo:"
BEPAALD O!'OVEHTHOFJo'E,'II

K~till~'" l{,·,"'t l"\,.'n.."",, i,· (,1111\'cr'rn:T,·n

rem.ti,. '....." 1I".·;"r. 11~:r:'lïlltr.IIJ ,." h EI-:/.
KWALF.~, w~)rd. 'i III UJlhjL"S t!uUvlk;i:o\ "wr :dle
ADt.tthckCr1l ycr\.. . .t .,l.

---~~--
GOUVEn\"E~[EXT~HE1U CIlT,

'\"". :2:11, I."'~),".

Malan &Ha&scll
Wellington, K.K. --'

Gevestigd meer dan 20 jaar.

Malan & Hassall
(On/onES Malan & 00.).

La-ken vorkoopers,
l{ostuummakers,

Stevels en Schoenen
Fabrikanten

TE

Wellington (K.K).
Hebben den

Besten voorraad Goederen
IN DE KOLONIE

Tegen uitgedaagde Prijzen.
Als Motleumakster hebben wij

hepaalJ oen van de beste Kostuum-
.naaksters in bet land ontboden.
lij is pas uit Europa aangeland, ~l-
waar zij de kunst booft geleerd ID

beroemde huizen onder het beste
toezicht. Wij kunnen dus de
nieuwste en volmaak ste K08tuums
mogelijk vervaar~en ; getuige
daarvan de getuigschriften, de uit.
nemendheid van haar werk ver-
meldende, dagelijks ontvangen.

Daar wij aan elke Dame de ge·
legenheld willen geven om zich een
dier Volmaakte Kunst-stukken te
,-arschaffen, heb\:)cll wij besloten
leze Kostuums voor eenen korten
tijd tegen verminderde prijzen te
vena [rJigen. Wij zullen op ver-
wd e monsters zenden van onze
ilracbtigtl Kleedingstoffen, ~lsook
.Ol"IIlCIl roor ~ig-ene maatnemmg.

. ilrllid~ en Trollw-Onlers ontvan-
Groote I - .1'" K t,= ~eu spoeuige UltvoêrHlg. OS UUID!!,~~~Il ;il'rJij k opgmaakt. met de prach..~~1~ :ig~te vt'rblJlclings-stDffl'n, vooral

I;" iJeprodll door volmaakw SChOOIl-
-·----------1- -!~ hei I VRn stijl, volledig voor
Ii" I'orcocl I ,,,,,,,"uul W,tkput :HI\I>I ~.II; 5.& l:;l III~. U,i., £ ~Us. OJ., £4 lOs. Od..
1;,,'01 - Sl,nll~tx)k 0.1 ~ - lUo 0.1 I

~(.k 1~~3 1'~'.j1j(J C0 \):; u.":'v s. u, en 100gc!'.
Jul,,"-·.· rot £~I).
~J!rful": 1:!:!1'f W' ();\.3 El'n PrachtiC7 Lot Klced ..swffen,

'l\wllI'!cr 1;~~J7 ~Jtf.} .'J4.i ,.....
(;..It,\<' ·!Tl'fl ell gehiliellld, tegl'o Lo per
~I"r" I:t;:, ~~;! :,-11) 'I Z tt

I.'''"¥<r" 1~7(J ....,.. :.vo ,·d. Scl'l'ijf Olll.l on~lL'rs. war'
B,,,t,· IJ.J1 1;(; ;.w, ,;1,'c·d- ...tofIen, alk soorten, effen en
~1.ll:t! \Ju!" II:, -,:'0 .,.werkt.uor ... 1-1:,1,~~
Le.d)) .. laul ~lJ;', j.j5 EC'n gocde voorraad Zij(}e en
)I,ddlo BI
I'.rk 1;0;' :,.'il "êo Fluweel, gesclIikt voor ouses en

r:a..tbro"kt I'J~ JU. ó6c' .\ vonJdracht, enz.
T(!wtd{'\, lJ.~)7 4.07 ïW 16
I:"k.'''''·'y I~,;~-Ili~ -IlIv Dames Onderrokke!:, van 7; tot
~:;.,,~:I'CO"- IJ.~:iII•• ,u 21·, ,.Ill' @oorten. Bij't bestellen
::""kd.·,I" 1;(:'; W~ .~;, ~','nd heschrijving van hetgeen be-
Lowe,to(t II'i; b~~ 'iV;' noodigd wordt. (
I )r\,'~ JtA''; 4~11 .~J';O
B""ilea. II.;. IlO .j.;'; Keurli jf jes van alle soorten en

:~~,~~ ~~ vormen,.insluit~mde 'l'hompson's
I~;" ~~ ·W·, (voegzame) en hod's Houp-banden,
1:>10\ II tiJVen de oeroemdo C,B.
1:10:1 ~)t.j ~I.;

Ilvo ->ti ,w Dames OnderIdeeding
in Flallelette en
Linnen,

-alles van Let nieu wste tioort. Klaar-
gemaakte Kind~rgoeu, in ~roote
sorteer:ing. Kousen, Linteo, Kant,
Bloemen, Chiffon!!, :-;luiers, enz.
alles nieuw en goede wuarde, •

LiDneU.

CllARLEi-\ eCRUEY,
Uuder ::;"crclurirl

~oLo.1l11 \'au l'Lw,t'-.

lI;:!
ï

J:.!
II

li)

:!l (;ah'''t,y
FrLIoI ,)

)'lIUIU~.

:!Ij

Su l~tJur.:.

Z\\a'rt !'Ilt~
Ula,;kj'lJ\Jj

'[IJNnEF:R,--Negcn mMDden geled.eD
.J vctui){du ik in een brief &&n u VlD

Jc ~e nitwerking vin RH EUM.!.TI-
Cl' IU) in mijn g8val, Ik ben 60 jaren ond
eo lw" 2:1 j"n,n Jan~ geleden u.n CHRON-
ISCHE ASTH~IA en HHEUMA.TIEI: en
IOCht \·c ..lrehlillgvan vele'beroemde geu_.
Ir:undigen. ell prubeerde ...!lea .onder baat te
villden en had in mijn geval ...lIe gflloof in
men.chAlijke hekw""mheid verloren, tot dlo.
ik RHEUMATlCURO probeerde eD meeu
'Ijn mijn Neuralgia, Rheum ...tiek en pijnen
iD hoofd en a.angc.ioht verdwenen en het
weu W8 is ver en wijd veM!preid d.... ...ou-
meeater V.... ROOT ...mper heellem&&! geHad
w .. vaf> Jie wonderlijke Medioijn," en dil
.... werlr:eliik. het genl; .lk88JI di. hel
probeerde b",.....elt bet .... n.

D" Leer J..CUB lA" ZIJL ..&Il V1lolrfOD~ln
(3 uur van St..'ju.bul)(), is gene.en "&Il

een IIChij"bur onl!lt""6slijlr:ge, ..1 nn Rbeu·
lIlutiek ~n Jicht. NvvIt, lel lijn moed .. ·
Men- V.~ ZIJL RAu u.ij. "lUI ~r e"o erger ge-
va.l van Il Kuvrta Zlt~kt"," f,()()A.lazij tJ~t noe~
men. De "".W dUIt" jUIElJ~lATICURO
de ..d de lijd~'"J" jU"hP mlLu ,u.tlg slapen ell
medecijn w.r<l voortdurend toegediend,
hoewel de buren eD vMenden leiden dat
zij oiet verwaciltel) dat hl] leveD laD, _,
"'J ru·_.-maol.h .... , en getlllRde v .. n db'geneea-
kracht ran de RHEI..'.MATlCURO·en
PILl.E~.

..t1,100,-;-;;:'

:K iet tegenstanmle de Prijzen in
Europa aan 't stijgen zijn.bieden wij
nog ~tandaard maaksels alln, tegon
milluer aan den gewonell aanland-
ingsprijs. HOl'l'ockses Al, 3t3 duim,
voor 12 G. Crewdsons No. 2, 36
duim voor 14 6.

Laken Linnell voor ellkelo en
dubbele beuJen. Alll' !loorten, effen
en gckeperJ. .Monsters en PrijwIJ
op aanvrage.

KomLaarsen cn lJl'k'!ll~, allo soor-
tell. !::ieiJhrijf OlDpl'ijslij~t.

l?le[lnies,
Wit ,ll HooJ, van af 1,- l'lT yo
Frall~(,Jl!' 1.'" '],epl'l'de l:kIlIl il''', alk
k Jell reil. F lanl·It'1 tes, de IJI·~t(' ir
kwaliteit 1'11 klt'llr OD:'::l't II·i.Jl·Jd
(jJ., ï ~d., 9J. Pl'l' yJ. Iylj Ll'iJhl'f
l'l'O grootcu \'0()I'I'1\I\11 :s!.ufh'fl, ir.
slt;itende prachtige J,atrOnl'f
TapijtelI Stl'veL,; elI :-,·homen. Di·
geJe(_,Jte i~ rm voorziell vali gOl'ue
ren uitslllitclijk- \'oor Lns .na.ar UI
laatste mode ~emaakt, beroome
\'oor gemak ~U duurzaamheid. DI
V oorl'lIad bevat cene volle lijs:
Heeren, Dames, en Kinder SteveL

-l'n Schoenen. Prii~lijst ap nanvrag(
In het Heeren en Jongens Kleed'ing·
Citrui:>tmg DcpartemL'nts, hebuo
wi,) een gl'llecl niC'tmen yoorraau
gemaakt van de Ue~te Stoffo-n doOI
de bekwauliiste Ir cl'klieuen ill

EUl'opa. PrijslijlSt op aanvrage.

~1anshemden, llobrd-
jp~, Hoeden, Dassen,
euz.

in L,'-rooteverscheidenheid. MALAN
& 1.rASSELL kunnen de behoefte
van_ elke Dame, H('('r, Meisje of
Jongen vervullen. Bijzondere aan-
daebt wordt gt'gl'vl'n aan School-
Uitrusting. Prijslijsten op aan-
vrage.
. Daal' ons _Voorraad zoo groot en

uitgestrekt 15". 15 het onmogelijk de
waarde nn alks te beschrijven.
.Monsters worul'O op Yl'l'lOok toege-
'zonden.

O. uude h..,r V .. n Dn WnT, '!'UI ReddenbUlJ,
werd ~t>nt'.:eIJ door eoen bottel.
n. h... r .\. (~,r;ruw, Brand.lei, Middelbur!!,. O.C.

rond dad.hjlt •• rlicbtln~. M'jn loon Ju ea lijn
~b{)OJIH'8der, de bt"er J ..\. Ml! lT, n.n w('lldltr~,
BHr~l'"8dorp .• erJt"D ook jl"lH'z··n maar ik m~ DO
.huten-Ik bllJC " .. dank I",," f"cIld, J. C. nu

JONES RHEUMATICURO.
, Het 11"'''''''' Zuid-A!rik ... n""b. pn_middel 'foor
Jicbt • 'Lbellm&tiek, Ith.lIm.tl ...,b. ~lChL, unci.
Jiebl, d.up J iebl, AaoSUwh\-pijnOll, ....... u boolt
nI•.duiMnclm ,.nJIen, nel .rpr du ~
Doemden If"D.aen. r... ... krijllbo&r '!'UI all. A~
kil!ll'leo W lldu'th.n drKir K~L"I ZUld-Alrik.J.

LONDEN EN LANCASHIRE
LEVENS

Assura~ ti~ Wa1 tsc h~ppij

~.j 1,~.sG

f\l:j: ...~< Tl ~~\·.'(·1 71"'('11 ......(.'1~,.l~~..
1:::1.1./;11 j'()\"[J:-;.

j " ('t ' IJ , ~'l ' :., 1 -:--', f ,"'"

\"'l'lll.t ~.!Lot 1 ;l:g, 1:~1~,
J.: J, 1~)~,(I,j9

~U, i90

[:o!l(lsell" I':; 1 DlC'I.'m·

uer I::-~; ..
Tot aal IlJ I..,!rD:;ll'll

£ I,~3~,S-lf1

"\"oor 18~.-; '" ,C~~',:~IC
ZenJ, ~m Pro~pc'tll:5 .PllI:,q'!Jort\

over bJ" \'erkl'ljbalir biJ Je

Hoofd Zuid Afrikaansche KantoreIi,
30, ST. GEORGES STRAAT. KAAPSTAD,

CUARL!I ,F'ISH1!.B SllLH,

Beatuunier voor Zuid .Afrika.

Malan en -HasseIl~
WELLII\GTON,

Kaa, ".I.llIe,·

AANGB1IOBDIG~ door de.on~ iie 9DI8 uitpTe· ftII
een Ho)JandJcb~ " Man-arel" na c1e ~ ~me 8el8ie beeft erlangd, hebben wij beel<*B ... ~ ~

voor de 8euie van 1898 uit te geven; .
De mt.eokeoareDivan O.q. Weekblad dieaa er op

te letten dat de b~jden VaD ODII Weekblad. geClUnmdI
de 8eeaie inëmpbrok.en volgorde worden aangeaommerd. en dat au'.
einde der Sessie een vqlledige bladwijzer zal. worden "&geTent IOOCIM de
be-.raardtn'S V&n de Parlementaire nummera van 0&18Week ..
blad tegelijk een 64Han.a.rd " .ullen hebbea. '

~ Daar (le' oplaag geregeld moet worden %lUI' het getal. der ....
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten 'WOrden ~ doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag yoor de beIt.eIlbag mei
het aansoek ,
AGII YJH DE SANDT DE VILLIERS cl Co., Beptrlat,

KAAPSTAD.
Geliet16 kiemeve1I.I te f1Ïndi,,,, de BOm fHJfi· ..... }... ,AiIUf&g8. .,. ..

cltum,oor per .••••.....•.. .. t te 2enden, na afU>cp dM &.u, em ..",."..,.
va" " ONi PAJU.BDNT, ~898,"

Gea.dr8&lBtlf'd , aan§ .••. I"~ •••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• ~ •••••••••••

,r§: .••••••••• 1' •••••••••••••• ~ .
'V UI In -V' indien per vein ol ti Kaapotad, ... indien per poel tWIUP-
tVul1n Ir.. ol ,.n, ollad ODinpYUld lndien " Xaptad ~
'Vul lo ,.oU.., 11tI&aJ en ..ua..~

Draad I 'Draad! ! Draad II!
DE!ONDERGETEEKENDEN HEBBEN IN VOORRAAD

Bulb Tee
"_"I;StaD-d~a-ar-"ds\

Getand Draad.

Hoék Palen.

Opwin Bouten.

Zwart Staal
Draad. DuivelsKnijpera

Gegalvaniseerd
Staal Draad. OpwinMachines.

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle grootten. Oogjes Draad
speciaal ~k, voor Draad voor Varkens. .

" ' -
Btl'" VRAAG NAA.R. ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS

ANDERS 'rE KOOPEN.

JAMES WILEY & 00., DA~~~~:i:~~T,
Het 800rt <JHt alles Verfstof is.

DIAMON D DYES.
:Duurznunl !Brilliant! Economisch !

Diamon(l Dyes overtrofTen ullo andere in Kracht, Reinheid en
Duurzan.mlteiJ. Geene :underen zijn oven goed. Wacht u tegen vt)r·
v~lschte klellr~t.olr..Jn, othlht zij van goe~koope en inferieure material(Jl]
zIJn gemaakt, en slechte, f1~LU\VtJ, vlekluge kleuren geTen. Om VaD
succes vt:nekerJ to zijn géuruik slechts .

DIAMOND DYE:S
voor hot verwt'n van T.bberts~ Kousen, Vederen, Lintén, Garene, en.

. 'T IS Gr;~1AKKEL:rJK OM MET

to verwon. Ze kleuren Zware zoowel als lichte stoffen.

Wij lV'l.al'bol'~en dat zij llwer gnc\leren .. pak na pak, zullen kleuren,
dan cellig l\11dl'l'kJc11r"l'l ooit ;:c!lluakt, en TOeer brilliante en duurzame
!cleaN:l :.e goven. \'raagt OlD de Diamond Dyes, en neemt geene
anderen. Overal in Gd. pakj~'s verkocht.

TE KAAPSTAD BIJ

Co., .p. J. Petersen
Mn.thnw & 00

B. G. Lonnon & & 00" en \Heynes

umn·elllingsMateriaal tegen.K9stprijs~
EEN BOITENGE~KaNs.

'i ' ..

DeKaapsche Kolonisatie Maatschappij:1n Jikwadatie.

Kortste en Goedkoopste Route Voor R .eizig-ers en
Goederen ván ,de Zee naar Joha·nnesbur g, Pretoria
en andere plaatse!'" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van~ _Lourenco
Marques (Dera~ob~aj) in 24 uren naar Jc,hat mesburg
en 21 uur naar Pretoria.

tarief loor ReUigers, naar Jobannesbillg £~i1r..-en •~3 178
" " ti ". Pretoria .£4 es, tJ.-DJ 3 45.

~Dagelijksche pe,:sohcndienst van'Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en anQere pJ:aal tsen in
de Tran~vaaJ en Oranlf) Vrijstaat.

RETIEF,
....... JnpleI.D, Paarl

, d· ,KIRSTEN BESTER, DE ~~ .1'; ijswinnor VOOrh( b.
. ' _'~ft. • ~ RijtUI.~t'I! hf·,·ft ~ne Oll(.b.

Rijtuig ~b ...~ten, ~~ V~ num 25 Jaren in de

LADY GREY ST.RAA·r PAARL ~u~ ~held opgedaan, en zijne
. I , • riJtmgen ZlJQ wegens hunne );oeCe

----:" hoedaniglwilll.lolU loekend uv cr ,eo
J. P. JUIIST&lI o-tat ~ de finna Vu he ,I Z'JiJ-Afrika.

Ni.kerk: & Kirsten) tUl A:.I. BaTP (YOOl'
de Jaa.t.etAI 9i jaar SaperiQteDdeDt YaIl de Alles ha.ndw:rk (en van goed drr og
.8ergri'rier Rijtuig Werlrj'D - de heereu lout) en geWlIL! borgd goed te l.i.Jll.
Bttief, de Ville & Oo.), m veWlOOteehapPrijslijsten el Portretten gratis op
gegaan lIijDAie tJa ~jtuig .Fabribnt.eD tie 8,nvrang.
Lady Grey SinIat, Paarl,-1'ftt8tIU beleefde- Let Op het adres: .F. J. RETIEF
lijk: om de CllldentfnmÏDg ftIl het publiek:. Marktplein. '

All. orderl .•ulleu h11IlDe sf*liale MIl-
dacht genieten, ell .ullttU: met epoed tUl Tel. adrei: Retief, Markt,Paarl.

ueth8idui~ ~I GEOOOULEERDE
Tuigen eene Specialitiet.

CA, OF SCHRIJF AA"

1. _·Ul::LEB
45 EI 47 STIlAH8STWT, WPSTAii.

II: Bu lS3. TelCj!llIfiocb.Á<lra: H Bellum.·

Ol lLLE Eft EUIGE SOOIT .
Iuztek Instrumenten.
Inziekale Benoodigdbedet:
nstrumenten Reparatie en

Stemming.
~. MULl,ER verschaft 8fnig ding in
e lijn van IIuziek, ,'3n hel grootste
: erk Orbrel tot de J oodache Harp.

MtïLLER'S

~oot en Klelnh!ndel Illt:U
HaDdel~huileD,

KAAPSTAD.

tL Mïlf.Ult'S Illij~lijsten worden,
I'rllnco gt';f,otl<lenop rplnvraa,ll.

TANDEN I
TANDENll
TANDEN!!!

J.

GROEN- ea Plat-nartjl' Boomen
Washington-, Kaapsche- ex:

Zure Limoenbocmen. BelSw COn.
fijt vruohtaoorten enz., ens., b~
JAOS. VAN DER .MERWE, J. r:n

BJauwvallei, Wellington. '

MEQ.F. Kirsten
Stellen bosoh.

MAAKT bekend dat zij met
het Juli kwartaal weer haar

10gieehnia voor studenten zal openen
in de Kerbq.r&&t waar vroeger het
oude logieehuis Tan Mpl. WiUUl was.

Komen Aanloopen,
OP de plaats van den Ondcrgp.

teekende De l.'uin, 24 Rivieren.
Een kleine vJal-bruin merrie Ezel
5 jaar oud. '

!Je Eigenal.r kan haar krijgen
door betalin; van kosten der
advertentie.

GIJSBEH.T C.IMMELMAN,
p.O. Halfm ILIl.8hof.

De Tuin,
20 Juni ltlV8.

Aan de ZeekU8-t.

Gordon's Baai Hotel.
H O. HENDliIKSZ, Eigenaar.

PlUCHTI(}E POSITIE.
EXOELLENTE EETT UEI..

TERXENIBILLIJ K4
VOL'..E LIOENTIE VooRREOHTEN

Kar ontmoet aJlu Treinen te Sir Lowry'l
PUIl Statie.

BEPERKT,

Londensche Tand~n Instituu~,
(jp,enle Vruchtboomen

GroeneIllAl'k ilaapstad1-UJster ChAmbers,
Plein.

Port Eliubetb,-34, lWnstraat.
DE DIREKTEUR

HEEFT de &er ~ het publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EE~ DAG kan
leveren tegen minder dan de
HEL FT van den gewonen prijs •

Alle Consultaties geheel Gratia.

DE ZUID AFRULlAKSCHE
IOTOR OAR Maatschappij.

,
.' ENE g'r':Joto \'oorraad is in onw handen gesteld, en.wij .hebben be-

flukll dl'l.l'lye tegen kost prijs te verkoopen, n.l.:
Zwar ~ Dl'ieboehige IJzeren Palen gesohiktf1voor~gladde en

Joornuraad, 15/ G per dozijn.
Bouten en Krammen b~noodigd slechts voor door udraad, 5/. J8 met

gross. .
Winpalen (in het middon) 21/. Btuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/. per 8tuk. ~
Dubbt3le Hekken, 4 voet en 12 voet mot pilanm" haDghc_,,~
staandel'!! kompleet, £5 128. 6d.
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

KOCHen iDIXIE, KMpstad, BIJ St LS.
---------. ---_____ Goedkoop en Ste\'jg Gebonden," .••. -a .- SW~~~:f1 .. i1IiP'

Nede.rlandsche Zuid-Afr,ikaallsche
~POORWEGrt1AA TSCHAPPIJ.: '

Toertjes Il&&l' Som81'88t West Strand

BOVENGENOEMD Maataohappij
zal voor het vervoer van' pa88&'

gien hare schoone en geriefelijke
Oara elken Zondag tot verdere ken.
nilgeving laten loopen, den~elfden
avond terugkomende.

Vertrekt van Kaapstad van ar
de Theater Gebouwen, Darlingstraat
8.30 T.m. •
Vertrekt VaD Somerset Strand, om

4 uur n.m.
Zoo de Pa88&gÏ.ers het wenschen,

zal tUur voor Ontbijt te Durban Weg
Station worden toegelaten.

PlaafBen worden ingeschreven tot,
Zaterdag namiddag om 4 nur aan
de kantoren der Maatsohappij,
Theater Gebouwen (eerste verdie-
ping) Darlingstraat ingang:

Retour Prijs 169.,
Dinner te Somerset Strand

inbegrepen.

DeZuidAlr1iwsche lotor Cu lutac.U
KOENIG & 00.,
Agenten en Bestuunlen.

HOOFD
AAN HKT

A

BIJBEL- DEPOT,
VAN IlIIT

ZUID AFRIKAANSCHE
BIJBEL GE~OOTSCHAP
(Hulp van het Br. en Buit. Bijb.

Genootschap).
Groe:nellDa...k.ple1n,

KAAPSTAD.

EERw. L. NUTTALL, Secretan.
P.K. nL~ ~15.

Telegl'afisch Adres: lf Bijbels'"

PRIJSI.IJSTE}; FRANCO.
.,:~

25.000 Bijhpls in JIoJlaudscb.
.Engclse!t, enz., in voorraad

l!ehouden.

YAK D. SPUY, IIIELIAlf &: Co.,
.VenduAfslagers en ~nten.

Tel. Ad. MaJm.bury III Pwl,
"UNITY,"

VA~ de beste kwaliteit.. zijn ver·
krijgbaar bij J. van der By~

J. zo)n, aan zijn welbekende kwee-
kerijen te Stellenbosch.

Orders worden ook ontvangen
door de heeren L. P. CAUVIN &; Co.,
Kaapstad.

ZUID-AFRIKAANSC,., .:

KONINKLIJKE MAILDIENST

De .. CASTLE MAl L" Maatachappll

DE 8~bootttU Ii_ Lijn -...rtnkk:811
"an Kaapet.-d _ Londen OlD GtJD

ADdenD lt'0IIIIIdag, te .. "ur n.m., _
Madeira en Plymouth, tot 8i>.i Helna III

~iOD MAl ..... op de bepulda RI
~8Diijclm.
JuU 8-NORRA.lI 04STLlii, Kapt. RDn.lLL.

" lIO-CARI~8ROOI[ CASTLlC, Kapt. BoBII<1I01
Aug 8-OUNV&UA..N CA8TI.&, .Kr.pt. Hu,
" l1-TANTALLON CA8TLIi:, Áapt. DUl<cAII.
" 8I-D{;NOTTA~ CA!lTLK, bpt, H.U.&I80J

btra Boota loor bgllUd, Ila Lu Palm,.
PEM BROleR CASTLE, Kapt. MAB.HUL,o'llt",n'
i Juli (vin St. Helena en Aact:n8lon)

AI:UN DKL CASTLK, Kapt. WII<I>" ..,ODlIn:nt 20
InH

DU SOLLY CASTLE, K"l't. W.. LL.lCI!. OIDI",nt
4 A ugnotu. (via ISL. Hd"na en AM%O>Ilou)

OAUTlI CASTI,", I> "pt. W .. BOES. IJDltnlDtI'
AU~ltatus.

Voor Vracht of P~ 'Ve~ wet
Iioh lrij ti" Ageu~n van de CAJ:;TU
M.AlLbOOT MAA1'J:;CHAl'l'IJ, (Bpk!).

u.IO_ L:lJ:N

KONIN KLUKB MAlLDlENtlT

nml IITOOllBOOTlUATSCWPU
(._ ..maaT).

nB Jrlail!!ooWD de .M.ar.cn..pplj nr-
JJ tnklt~n 'f_ x....pet.d wwror .b.ngelaud

-ria Kad.ir ... om df'D awdel'1lll Woe~..,
" uur Il..m , ala onder MIlIeggwd.

VO)R J:NGELAND.
Jt1Dll$-N Il(MA~, Tw,,, Bere"-.Kaf't.Iin'~OLI>e
Juli IJ-M~;\Il'A:;, Á.I".lI.IITLII'
"lI7-MO Ih. KlLl't.Gl1lnls

4ug. Io-B .1 rv:>, 1,"cutx;",w, K~l'l. !ohL"'! :
,,~i-8<;'f, 11 h.ll1·l.}'I"HT'.J~·

8e~ 7-NI);;.u:..N 1\."1'1 li" ."LU,

'lXTB\ .BOOTK." VOOR E!'IGKL .. "'D,
GOTH. Tw ! "'"'LIV,I Kapt. )'ó"ILe(Jl'. o",.,tnl .)ij

Juni
Een ..at! de M....tllch ...ppij'a mooie Stoom

bOOteD al SOUTli.!..MI'TUN v('rl"I ... ~"Jr
HAMBUli i, kort n.. <i~ II.&It.kUUJJlt fiJI

d.- M.ail;t >OIDWvten.
RETOU I{K.AA1HJ ESllaarE~G ~;LAI\ U

ga.ng't.ar .. ><Jr ZeIl Maandeu, worden n, I (lf'-
reikt ~n een vermindering n.n 10 pen'eDt
op den On?beleo P&ll~~rijl.

RKTOUalU.Af~TJ)<;8 n..ar HAVF.]'iB
laap de K,IST w"rden lI:t;tel"lnkt VOOT d.
terugreis b.uutlll Une ;'J,,,WJ"lIIwr d. Lt. crc
of thu Cu .Ie .\l_tJO>-t.''1'r'j S,,.,mIJO',t#!.

Voor Vrr.cht of P_~dne IlU!n&ruIl' lik
MIl de Kautonro "Ion d .. U niQCI Swomt.wt
MMtaohl.ppfj, ACI~

•



r. RETIEF,
ktplelD, ....... ,

ClI~ 1\ inner voor, lit-h.
IJt I ., lt h" ft eene ond

c) - • e....
m ruim .. ) laren iu de
'Ig lt Id opgednsu. en zijne
I'JII "ogens hunne goed.
kt, I .1111 Il k eud OV~

!tl' 1.llld••\trlkll. ie-
lw .1\ .en van goed drc
goui ia borgd goed te w,;OC~n.
'1 lil',) t rvt ten gratus 0

,1'i1l \ I ,Id);. P

¥
adres 1'. J. RETIEF
\[arktpielll. t

l' ltetlef. Markt,Paarl.

~ CCULEERDE

\. Cl Plat.nartje Boomen
U~ Jl igton-, Kaap8Ch~ ~
11 ell xximen. Bes~ COn.

ens., biJ
A.' DBH. MER WE,I. ID
l3l uwvallet. Wellington. '

Kirsten
lel enbosoh.

•

KT oJkcml. dat ZiJl me'
ut J lt 1 b, ,lrtaa! weer haar
" '00 "tudL'nten zal openen
rrk:,tr~t waar vroeger het
LshUl;5 \an ~JP1.WlUm WM.

len .A..anloopen,
I liJ \ ,in tien Ondor~.
mil lJL rUlfi, 24 RIvIeren.

,IL \ l.d·OIUIU mer rIO Ezel
I. \ I

k:.m haar krijgen
kosten der

"::CI\;l11

t lhp J \ ..lll

Ut.

U~ L L' l I~I~lEL:MAN
l' O. llalfmaIUlhof.

I I I"

rl. de Zeeku.~.

'Jn's Baai Hotel.
I r_\ j)Hll\sZ, Eigenaar.
[ ,!:. po~rrlE
~LLE~ r~ EETTAFE~

T~I{ME:'<IBILLIJK1
=- LICE" fIE VOORRECHfEN

cl ,I " T"o!lllCfl te tltr Lowry's
I «,,, :-'tat<e

le Vruchtboomen
lJ. ,te kIl ,dlt€lt. ZIJn ver-

._;I',ldl !JIJ J '"ill oer Byl,
ln zIJn v.elbekendo kwee-
"tt'lipllbo~ch

urckll ook ontvangen
l cl l:l Li'. C \ l I 1:-< & Co.,

Jl D-AFR IKAAN SC,.,.,:

KLIJKE MAlWIEN8T

::,TLE MAIL" Maat8chappiJ

r h<J(}ten dezer LIJn vertnkkP
K""I'Hta.J nll.ll1' Londen om ad

,\ u<l~ te .. uw- n m., DaAI'
,_ j'lymuath, td 0" t Helena eD
1i&llluggende op de bepWcY ..
n

rOl ( pT[ 1< Kart RIINDALL
1'1 ,", \'TU: lUpt ROBlyeoll
r " \" ( -\~11~. I'"pt H.u
, ",:,1 LI:. li.~,DullCAJf
1 I \ ~ \!l1 u; Ka!" HAJLJllbO.f

en voor EngellDd, Til Lu Pal ...
'[ \H"H.1LL omtrent

\. 'rT)
, 1 ~ lH': I omtrent 20

\\ A I I AC E omtrent
\ eli :\ eenHI n)

\\Aliuz" vtDlrent 1;

f I ,,,,,cs" "tll'V~ met
\. I 'Il "ll J" CA8TU

I \. \.1.1 ~lll \11'IJ, (I:lpkt).

~ION LXJ:N

...LI J hH lLULDlEN8T

lu01dllOUTMliTSClUPPU

JUIUU Il'" ~I .... """happtj .....
V lW K..,. potU.J. wwor ADgeland
uI.:..lde~ ",,"Jereli Woe~-

,J. under IWWle!{gvude

) JR ENGELAND.
I, Sc ,Kapt. Rn!fOLDII

\" t\. t \1 \.H.f l~

l \ ....,_ I.. \ \.a~ t :\{o[.,rtN1

t\ LI liUH.io !If

Kt! ! hJ: I !fULD~

'Jrr.~ \U.lI\ KS05LAND.
! t\...J,! t .....~IL~v.!( omlCent 30

\1 litt" 1RPP'J " mooIe Stoom
'L Il! \ \11' I () 'f vcrl .. ten -rout

, 1 r\, ud daH.ktJlll.8t ..&lt

J" t,..

'. \ I. tt J ,I L:-<li"'lr ES G ELAN IJ
t Z"8 ~la<illd"ll, .. orden Ullp-
J verrlJllJJenng \"lUl 10 pereent
, " 1''''''"l.:''PnJs
,K\.I,.1.1JE::i na.&l' HAVENS
... I w ,.de~ l1 t;te ....dtt voor d.

'I ~ ~L'\d.r lUI perde UDJO'D
~,t~ Kl I J :"'\roomUootFn.

, o' f' """"fe doe men "&[lI:~ek
Villi de Umon Stoombou£

J' Adderl,,..tru.a

Bl'A"'" 2~ JlSI - (!lul,r) - Eene
grove' xpe !iue vertrekt beden om hot >'bDtsle
kool.d j nah J oe Z~mb·,", op leu proef te .tel
lolO JIIen HrwaelJt dat flJ 'e' maaDden .. I
lEwC'l.I&, z1)n en dat. de a.rel ter lo;e gPlpro

'l'e to, rd l.al woroen
\toeder J leoha zal met het ko TluklUk roode

Je kr ..... worden gedeeMderd op Dln.<iag ek

Afdeelingsraad Prms Albert.
(,,,wone maandclllk.cf,e TergaderlIlg ",n den

llidcehngsrnad Tan Prins Albert gebouden op
I) Jun, 18 lt,
Te"enwoord'g de heere" L r \nderoen C C

en It M (, "'rut ter ) A (. 13ernhllrdt,~' B
U "thuHen, J le Grange, \ J "r""mus ell LJ
llas'ton ..

:-;otulen der ¥or'gc ,ergaderwg gelezen en
gfJe igekeuro

[)~ m'p""tcur w ,. gcgn.nn om den weg die
( oflraJI6 ontier k~lltrJkL Iteett t~ lnspccteereD,
~n wa~ nog nipt terug t.\u~ werd geen rapport
v)or!.jolegu

lie b.or l1ernhardt rapporteerde dat" eg_
et Il 1 Y. ne ftj"en ....___an de andere l.lJde "an Klaar
.tr "lT! ,,~. de Wlllo .. more ."etle weggespoeld
Dc r"a.I l,eorde 'IiU h:Ln(lelwJ.e go..d doordat
b J '1lllHt 1 had getOnden om de nood IS" repara
;'Ic te llUt: Il

U ,k I'l'pnrtcenle hd Beruh~nlt d.t de
"I'" ebler "eCU gued wer~ had gedaan op den
we 1 \ alK laar~trl)("'m nur Pno!\ Alhert

(~,J(,len c\:!\ bn-..:f van Conradie, weigerende
C~1l11.{ ~erJer werk te d ten en zpn taat.lte pUle

ment .,;chen le \ ,,,,,tel Bornhardt n"""'-n
() I a.J.tl lijn. bor;{( n keunl~ te gc\en dat tenzu
J \\t" IH llH:n 14 dl\g~n \ollOOld hl Je raad btJt

1. PlC k )~t. I zal I Lten ti )co
I ( ",11.Zt.:tl Le I Ilrl"J ,au Jt.:11hoer Jau l"an ZIJl

Il t i uIlt \.11 ,lI ikornct aanflumcnJt!, In de
pi, , 'J" d Jl I 'c" l' du Pie .... dIe bedankt
1Hl

Pdltl ~ r,-, ti nZwIIIHr:"'lp'''' ,oorl,eIJ('~par
llill I tIl l: h I l I dl il huur1llk onJcrte\.:kcnJ
Will. I ti r t lf I gl II ../

l' t!rt I" t J Z v'" 1","cck"'poort -Besloten
w r t d d tit t 1~ I V.lU Ladl!'\""th worde bekend
'~llJd~t--dt.:l.' rul zal 'UI uu voort.aan
:11.1_;Il .. J II Wi '"I ft P \rccren t,.('lt hl] het groot"
(J-t'\ \I Jat v Ut!dlt. ~()()()) lIS boTen Kubmee
tI 11... t--

nl.d ,I~Tl Wt r look <lit ,le jW"reh.rls aan dPn
\"111 \Itlll~ Iq\~ dl Jtlt~ rUlJ thans

III 1"'1 Jd ... 1\.. .. de pu',lJt.:_ke geT.oIldhel iswet
d 1 t n
l,t'l I. Il e n bnu{ \ au l"t IJ"'nbl~t Viln Ton

d~~ 7. \ 1 \, Il Ik\Il~ Hldl"n(;Tl b. BeslotclJ werd
II'll.. ~,n tt.: nelll~n en dal d1 !lo?Crttarl§ aan den
hc~r l' ft u P IC~~lS 1> zoon et!hrn ve of 1111 a-e
11 1~It.:qln_ UI d.e plulU ~an Jen heer \ ao Ton
J r ZIch, li I.t"u gevallen

I, "k. de woderoproetln van 8proea .. Con
!I. 1n \\ (rtl een brlef gelezen Tan den heer il
I' t ,hud nn Be~ufvrt baodelende o<er de
l: Uil udeerde registratie B~.lotell wed dat
dl' iil.\~rt:taru dl!rl llFJ: lffictcrJenelaal &ChrJven
lal

11c.1"tet w nl veIl'er d~t t o¥erill'e hnt:lD
t e hoek tlIUr Ka 'psU I w<lrd lIuonden om te

tezam,'" wonhn genummerd Ook ~d de audltenr ge

gcnll~eo ~:~~a~e~7;~~;il~o:~~~dfn~~ed~~:t~~t~:!:r~~:
t~gcn rcgceno1"'prUaiu k.l1,-en WOrdtlD voor
ZIenNAT AL. Kon'ant >n b,blt-en -D~ Inkomsten gedu
r('Jl 1... ,It I b,~lr ~ ~.·n i I ~ liJ!, Id en de ultga

\
".. (". \ lil !let hoot 1 "rT ~I,l I', - I l),ertrukktJn ...Issel. In de
v lcI co.n~ > "'1 lfl hnl Bank "n Oudt.l:norn bedruegen £H8

_- (. ,_ Jl "Il II" r,1 K()'J!lU1I 10 handen ~p ~I "el IWI~
aa~.~' '~11 ".t UI t." "rlell",,'~ vali het .1.11'.' 2J Uekenlnllengepa ...eerd-vanD J
nQorderlk~ b~c fJ en de eer-le vracut grond de" et OOlllmloltlle'rOOrverkoopi,!'" nn Z .. ut
,...ro bedcnmorJ'lD &Wi ..n)~ro bell Ptu tol, £2, A J Ecu111u., .tl ,Se.

Lo"DEN 22 Ju~ -:<&utm-) - De eel'1lte
ld_ kruJl!er .ilbio" .ep Iflateren roed vau
st.apellD b,)alJunil deo t.ert.ocende he~n VIUI
York De her\Ogtn cvemchtte de plech\tgheid
Het te water laten vau 12,000 ton veroorl&&kte
een golf .. elke over de verhoogtng heen &10"11,
.. sarop 30U toesebou wel'1l VILll de werkende
klaMe wareo ZlJ .. erden allen IU het wat.er
gedompeld Veleu .. erden gered, maar men
... _t dat mlO.teDIl nO yerdronkeo zun Tot
hiertoe lUO au I[lken ge.ondeD

De Noord-Afrika.aIll5ohe zaken.

-De heet Ore •• , _etuiS ftII den ~
ill AWlaYOod !lUI' Pon Eliat.b.tla ....rtrokbD,
ftIIW!W hli nUl' Dordrecht pan al, om de
e~ ftII dr. SID&I'" t.e be~

VE.,TEB TOCB 'N OPBEOBTE AFRI·
• K.AANDEJL

TWEE BO~DID"'TEN.

[81*_1 W~rtlfA,]

KLJPD~ ('B.t.U.:V-WIIST), 23 JUKI.-Eeo'
wvloedrUk• Vlrpderwi .. era door deD Bonda'
\ak 'I'IOD Khpam .. hoaden te 8pitalroP, $OeD

omtren' 60 ~Dllll .... nwoordia waND- De-
h_ H. D. Still!.qb ea 1_19oba' BarteD"er-
deD PDII_id rJ. Boadaandidaten, m.t
.,.,lamatie. De b_ StilllDIb "Vlrd, - echit
WeDde t_pruIl.
DE HEER WA T:Ki'NsVoOR KIMBERLEY.-[~.UUgrcl'" ]-KUUIEIlLEV, 23 JUlIl-&.e verpd~_,v1Ul
den KJipdam ak VlD den Bood, "erd _en'
middae te Spltakop iebonden. De h_ Geo
de P.. trok terq, .n de Mer B D. Sqbngh
en advokaat BurloD werd.u p.omlnNrd ..I.
BondtbDdidaten. De h_ W ..tldH Ja d.
eeRte kandiclut in het veld voor de vertegen
.. oordiginc VUl KlDlberl.y, eD"" bed,o in de
.Sad buig .temmen te ".nen.
DE TEGENWOORDIGE LEDEN VOOR

PIKETBERG.

rSptc.-l eeUgram]

PII(ETB&aO, \14 JUlI! -1(.... lDvloedrllke
petlhea, goed pteeken4 hl.r In het dl8tTlkt,
ligen ~ t. "orde. ..anrbod.D"'D de
heereA David de Waal eu Danlel K..nna, hen
..enoekende .Ich wed.r ... r!rieab r te .tellen
bij de volJ8ude all"meeoe el"k oor het
lagerhul8
1>e talaen en het "el&&ide .MD er goed alt,

mUl' t'8ien 111 noocbg

Deuwo,

[~Ier lele:Jrammm)

V.lY EEN BRIEF VAN DS. ANDREW
HOFMEYR, 'NATAL,AA.N DE LEDEN
VAN DB "8'l'frDENTEN ZENDnW-
VERE~~NIGING" TE 8TELLl:.~-
BOSCll

;__
Ra.rteluk ë.1llk voor de nnekenng van nw'

, ..bedou. De gedacb~ 11&11 de ..,beden vaa
(;.od. kiederen VOOI' de arbeiden ID "het leDd~·
nld u ecne hulp, 811 wIJ .. ndeliDlPD hebbea d ..
bWp 0 ."" noodqr Ala"il h.t werk van he'
&fgeloopen Jur aagaan, dan nndett-wll ..... dd
tot lof en d.wkaegJiog .temt, _ ook 1'Ni dat
WIj betrenrea en wauom wIJ oos voot' den Beer
verootmoedigen
& Ik gil U ee...t de IICbadU.....lJTlC ge ..eo.
Ik heb.-ll gomrld dat de Satan zuet alllpt,

en dllt hU de leden en.&8T I8DdlDfJ-gemeont.e
,or£Ockt eo t"t lOade v ..... ldt

z,.o,l. u m.i.. c1l1ea .. eet, II hel kelferb_ eeD
"111 de .....rbt.e ..enoekingea .. aartecen een be
ke""te helde .. te kampeu heeft Wel, de llODCIe
'CADdronk_hap 18 iD den laateten tOd lI".. el-
dig toegenomen onder de Zulu natlL ToeD d.
vtcescliike runderpest OLder hanne ~
vel'1lCheea, wu bei of ..U rich LDSpaoden0lII de
IJckto ..oot te komen, en hunne f1'8&l8-,
die &u te ..oren voor pu geld .. ilden ..erkoopen,
op te eten eer cq_afgem"'ld "orden. ZOO I'DI
er bilu.. geen ~ voorbU of men hoorde van
een "d_h-etery bU de eene of and.re 1InaI.
Het 'trU ..erkelIJk een lI"'I'al Tan Laat OL. ewn
en drinkeu want morgen .!.en ... onae heetten.
Ja, ooplnkkig"1f" h.t DIet "Iaat onl e\eD"
..Uilen, !DUI' ook tl"nke". En ael& na dat er
geen beesteu meor .un om te slachten, pat het
dnnken nog veart.

Dan oek hebben "U gednrende het ~oopen
)lW' meer gen1lea ..an onaedellJkhei4 ,ebad
clan tevoren, en .eo .. erd het noodi, ce_Dr op
..el'1lChillende penonen toe te pa_Il. Wellicht
.taat dit eu ..el in Dan" verband a.t het eerste.
Verder beeft .. ker UmbllUla, een geordeade

kaffer, 0D1I1I1 den IaatateD tij<!. veelll108lte ver-
oorzaakt BU"aI eeo veelbelovende evangeliat
van d. "Amencan Board of muw .... ", en werd
~oor dat lI"oootaehap, aooala bet nU erkend _t
.. oroeu, &oo.. at een d"rtl.(l 1aar geledoo te hu_
tig georoead Een tud lang gl.g het goed
La!.er .. erd hU opgebu.Z6Il en ollieboorzaam en
lIlen .. erd geuood.aakt hem af to utten Sedert
d.en tlld 18hU op eigen houtJe telferk ,eran,
en heeft hU op vel'foCbillende plaatlt!ll IJl Zulu·
land en Natal gem8t'nl.en gesticht Ook II hU
bier In ('mvoll begonnen te .. erkeD, en h.. h
bU ook oodor onze gemeeDteledeD een ... uhan,
gevonden

GU liet du! dat bet [Olet•.llce zonaeachun ea
Vool'1lpoed geweeot II gedarende het a.fgeloopea
}llllI' Toch II er .wnnt:ocbIJa en ~OOl'1lpoedge-
'Je<lAt, en daarvoor daDken .. u den Ileer T&O

ganacher harte
De .tababeke 0Pll..... n voor het Jaar 1897

toonen aan dat het &leiental der &endlJl8 p-
meente gestegen 111 tol 860, en dat der leden tot
WG, 'lJode er gedurende het Jaar aedoopt 99 eu
aangenomea 48 Ook &lIaer acbt PareD lD het
chmteluke hu ....elok beveotigd ge .. ordou.

De denr Toor het Evugelte .. ordt lteeda
"Ilder geopeud en de tegemtand "erdt al .... ak·
ker en I"akker De opkODJaten tot de dieuaten
zl)n o~er het ~heelll"nomeu goed.

Verledeu Zoad"" ""rden .. U het 8elll.(le
Avond maal op de plant. MISpa, Zoo .. at 100
oommunl<leerden DU die gelegenheid werden
IS volwusenen eu 16 kinderen gedoopt

De klas,oll der opleldi~ .. chool voor e..ango·
haten werden IJl het afgeloopen lUl' bl]gewoond
door 8 }olliena, benevens de 3 evangeh ..ten d te
ze ook TU tud tot tud bezocbten Yan die S
z'Jn 6 nit Transnal, t Uit Utrecht 3 Uit W ..k
k6l'1ltroom eu 1 Uit StaDdertoa, en I la J liDI Il
t~ruggekeerd naar Utrecbt waar hn na ala evau
gehst arbeidt, en oen ander iD D_mbar naar
Wakkel'1ltroom, ,. ... r hem ook een workkring sal
g<"ieven worden

ulJ &Iet dna dat on le oploidlugaschool reeda
",uch ten begtnt te dragen

Van de leden der blanke Ilemeenw. alhier on\-
Yangeo "U 8teedS v.. lliefde en ..nendellJkheid.

AFRIKAANDER BOND.
NOl."S.WEST, KENBAROT,

SoIuien ~ener vergader1Di gehouden te Noua·
Weat, dllltnkt Kenhardt, op B J.nl 1898
De nollriun ....erden gelezen eo eoedgekenrd.
D."rna werden dne Dleu.. e leden opfenom"",
llwr"p la. de IOCretana de opgestelde hnl8

boudelUlee rogeie voor, d.e werden .roedlrekenrd
en op Too~tel Strau5S-C!aauena 'beal':;ten 100
coplPn tt' laten drukkeo Algemeen UlIII"nomen.

\' oo~tt'1 F Strauss-(' Knoawd. - Om t
gOlHernement te ..er zoeken de beentie ta ver
mtndcron Tnn 2a Gd tot Is per 100 kleWV1!ll

en van "d per groot dier tot lA. per lO grootvee
gell)1ed,t t ge ....11a iD NllmaqnWnd. Algemeen
II&nl("noll'cn

Voo~I()1 Van Tldd"lll!-P ..au WUk om eeD
hd Ill. depula.nt af te nardlgen naar Kakamae
bU de opening der .... tervoor

Algemeeo aangeuomen ClII bealoteD den heer
W CIauscDl af te 'l'aarC'ien eu ala aecuadiua d•
beer J P Schul ..

Voon:tel fan Tidd.onl--1 P Schul ta
Wegens deu verren afstand aaaI ons dorp nl.
meer dan lOO mIJlen, ..err.oeken .. u 't gouver·
nemtont ,,"cndeluk een 'lT8derechter ID <>DI

midden te plaaiAen, met ma.cht kieme zakea te
behandelen en hulp der bw-gen m te roepen m
dringende gevallen

Algemeeu &angeuomen en den .ecretans ..-er-
roeh! dit punt dUIdelIJk Uit ta ...erken eu de
petItie op ta make.
Voorst .. 1Van Tiddtna-8tr&1IM om voor of

na afloop ..an elke veT'(ladenng een comité ver-
gaden U" te houden

Blerop .. erd mel 8chultl bedank, ..oor hare
gutvrnheld onl betoond en .. erd de ..erpdeMlll(
met II"bed gosloten door

B \ AS TIDDENM,
Secretana

HET LEVEN
SCHEEN EEN

VLOEK TE ZIJN.
~ J::RLORE~ ZE1\'UWKRACHT

VERLOREN ENERGIE
VERLOREN GELD

BET .ALlNG VOOR :MEDICIJN DIE
GEES GUED DEED.

t;P{)EDIG m:RSTEL AAN
CLEMENTS TONIC

VERSCBt: LDIG P.
Zegt

DE HEER M JOHNBTONE,
GEELO"G, VIC'T()RIA,

die op I'" Heptember 1~6 ochruft -Dlegeaen
die nooit ziekte kenden knnoen bet gevoel Y&D
dankbaarMlId nOOlt beseffen dat het geheeIe
geatel \'&11 Iemand In beZIt neemt, die na dagen,
.. ekea, en lIlren van luekl.e, tot kracht en ener
gte UI he .. t.. 1d ge .. ordon door de uUYlndmg van
lemand die ..un breiD heeft gebezigd !.e'Qeinde
kracht lllln deo .,eke t~ weergeven Ik 'IfU &00
cell ge .. eesL Voor langen tijd .. :18 Ik met
hUltengewoone neert1lachtl.(lheld geplaagd. Ik
dacht dat het meU andel'1ldu lUiheId .... en
.. ilde het weg werken, maar het uu"-, nteta
Ik ...erd ~r r.enowachtl.(l, en nn "er de
groote dmzelacbttgheld Wallik &I~ be-rr-d
dat Ik lOU vallen Ik Iwltte het Sien Tan voed
sel en kon nao .. ellJk. lelf! TerleereD, en werd
UIteIndeluk ged .. oagen naar bed te pul, al dien
tlld medlClJn'm gebrUIkeode ea de orden: der
dokt~1'1Iop ..olgeude Ik werd spoedig r.cer ver
mag"rd en Tond mil zoo zwak en uek dat bet
leven <en vloek ""heen, mun beu~ werd ook
""hral ..r en bet .tond mIJ met aan om Toor medi
cl)lI<lnte betalen dw "'IJ geea goed dedea Ken
UIIllhe hd dwooll mIJ om ('Iement. Tomc te ge
hrUiken Ik kocH een grooten bottd, eo het
verneh te ecn groot wondenrerk met me ?tI IIn
endUlIt k .. am ~rug mlJn vleetlCb kreeg eel) I"
zonde kleur, en Ik 1(' voelde miJ Dlct .. lleeQ ge·
nelgd, maar w Laook i!'retlg om to .. erken Al
IlII)D energ,e scheen heelemul b6rtlteJd, ~ Ik
schrIJf mIJn .poedtg be~tel alUl Clemente TOUle
too

AD' M Jom<m!(

EE' KRA<HT'GE \ERKLARIJSO - De heer
Ja"p"r Wob ..er nn \ rWcLgewaagd, W&8
onlang. 10 Welhngton, en toen hU nB den
Jpotbeker, den heer Busenberg, eton bott.el
Chamberlain'a h~t ge,,_iddel kocht., &elde
bU' 'GeJl'llM"81'deD nacht kreeg een mIJDer )On-
~~ op eeDlI de kroep, .ijn "keel was zoo vol
811J1IIdat bO DluWel1J1t1 kon ad~ "WIl
ga..eu hem eeDl.(ledosisfien CbambarlalD • hoest.-
genee5lluddel, dl" .poedtg alle .IUm Y8TWUder
den Vandaag 18 hU beelemaal bet.er Ik
gebrnlk d.. medicIJD .edert eeDlgen tnd la WIJn
"ms, en ik heb tot nu loe geeD ge val ge",en,
...aanu die g~n genezing aanbracht Ik houd
die lllt!Jd omdat lIIIJD..-rou.. DIet tevredea zou
'L1Dala er goen bott.el m baUl "''''', .. ant ,.oor
WtJ van die mtdiciJli hoorden ..erloAn .. U tw,,-
kindereu UIl kroep "-Ad"-

LoNDY.", 21 J~!(I - (&uUr) - Blr
Herbert Kttcb~ner en d. 111eestenv..n IIJne offi
~ren .lln ,.ertrokken 0IllU' Cairo, en su len ntet
tel'llikeereu ..oordat Omduraman ""valleu LI

De kbedl.e br"ogt &uae troepen over nl.lllr
Kerren en .. aob ~ daar da Eogel.sch EgyptlllChe
lDaoht op

11[ S..rn" .. I. DIe' ar ,n 1I-laagd eon DlOU"
k.blDet te vormeo _'---

Vloot bewegingen.
(HI!(EE8CHE EN AFRIKAL'ISCHE

KW !-.t:;1'1 ES

~ns", 2~ JUNI -(R,uUr) - De ..loot
""'Doeunc. Z'JD opgegeven,en vel'1lCbeldeneboo
~n 10 Enl.l.~be ha"ens bebheu last ontvaull'en
• I<lhbU deo zomertocbt 'l'lLnhet kanMI ~.kader
un t ... IUlteD, dat verlfacM .. ordt vroeg In
Juh te fortiand te ,uilen .amen trekken

De beer R.tchle, pr8IIldeut 1'IUI den haod.la·
raad,l8ide t.er"'1l1 hU eene conll8":ttieve ..ergade
rilli toeaprak la h.t Kn.t&ll811 PaleiS, Ire.. ""
makende VIln de Cblnee8Cbe en West
A!n!uLaDllChe kwestie. dat ntemand beieerde
dat Eogeland eeu oorlog lOU UOiun, hetz,)
md Frankr\lk of Ru.land, of met helden
I.e.amen .ender beboorll1~~ oorzaak mur een
oorlog van dien aard moch' nood'lI "Jn, en
lOdlen nood.g .on d .. elve ,mdcrnomen worden

I'reoldent faure heeft M Pe) tral gevrugd
een kabinet t~ vormen

De CbJeeeoche ::lungh Yamen hoeft eell l,)U
trakt getëekeuJ met .. gnor Lutzz;atlt verte:{on
woord'l:end~ een Anglo lt.al"un..-och .~ndll.Ult
w:I.ardoor aan bot oyndtka.t de algehed. :on
tr'lu lIegevcn wonlt over de IIzer en .tee!1~ool
JopoSlba ID b~1 nuordelllke gedeol"" v~u Halllcn

Een Engelsche overwinning.

L'1)1DI>S23 JUSI - (Rtu~r) - De .terkte
vaD de opslandlge :\le.ct •• te Blerre Leona ..
Ingenomen door de Bntloche tropp' Lu
Dant BusseIl werd errHll_:{ g 'V')n t '!I lUfl.; 1.1",

bet gelvecht.

DECONVE~TlE '~L"vEER
EE'i HUll'I"l>ERD\\')

ElectIe V00J:' het Eng-elsche
l:l.,;erhuis

A'lCUIJ{j, \..:\., Ul'- ..,1 ( l- ,'~,)OL

"O~ OF.' '\ J' - I RI) - I)J heer
Evelyn Ueetl \ ( ~"natlcf) 'd ".nr Oost lIert.
~ekolea '(ewurdcfl met 4: I) 1~ "·6mffio:"Tl d beAr
Spencer (hber ..~I) ontnn~ I~,J ,tcmm'n DIt
l! biJna gel Jk ",tJ.:1t1 ~~ !1l ....t f"en [ _'niier\"all~\ e
nedarl ....g da..tl' bet ,on,;e hd zonder tegenstanJ
.. erd Ilekozen

De W~.hln,ton .cl.atbm'r lal CL.tle .toom
I\cbepen toelattjo I m ml!t IR.ilO~eIl ~I.ten\cool \ an
pblladelph,a na" Ka 11."t. j tu ,ertrekken ,"n
wege dd \v ri{stlk1ll~ J r k J1VI1;"l\ t:l ... in

W~ll,.

Een eetID3.J.l

I '" IH , Jl' I - (I! I J - Du heer
OrvoJ ljC J llr~eme'e.t.t;r .... \ i'ndnn word

I ,een eetr \Od O[\th\1 I )(1 beL
d )[ 1 u heer 1 10\ 1 I 1 ~l P \ t.)c
1 lIen l ...l..,Jcu WIUt:Jl al~ b 1.':; dl t ~l tl

Ter dOOdveroordeeld.

Duu.t.lf, 23 JUlCL - ~J.n~::
IJtting van het rondpand bol he
werd eon kaler ter dood ..eroordeeld ,,~UI
den moord van een kleln1leel .Uaer lUIter. Bet
schunt dat een In.ter van den pr.onier eeDllfen
tud geledeo ten hU'll'eIUk"enom.n "erd, en hem
geell lobolo (koopprlJ'l) betaald werd De klew-
neef "Ilde toeu de and.re aulter ba.oo .n d.
pneonler be'lT88lid IUnd. dat 41e hem ook van
.Ull ,.ee lOU bel'GOveu, vermoordde beiden m.'
uaegaaleD. De meld kreeg 9 .teken VUl hfli
auegaal

::z::z
Z.-A. REPUBLIEK.

De heer Greene naar Europa.

PRETORIA, 28 JUIiI -(RIluleT) - De heer
Conynham Oreene 18 beden nUl' Europa ver-
trokken Hl) wetd &f,elten door eene groote
IIChare VlD lngezeteoeo en hoofdembtenaren,
Inslu,teade deu lItaatuocretarll, dIe den heer
Greene, ten beboeve VlW den prelident, een por
tret VIUIZHEd ILIlDboo.I

De league en munioipale zaken.

JOUAN)!ESIlURO, 23 JU!!I - (RmoUT) -

De Tra .... aalach. tak 'fin de Z A Leape
bemoeit Zich .... t de lDanlClpale .leetieI die,
n... r men 'fer"acht, IQ September .uileu plaate
lIellbell voor de dl8trikteD di. ioeie ..oead 'UU
tot de }uritMlietl. vau deD ltedanad aiater.
a.ond werd eeue ..erpelenng VIn de Doornfou·
taln aeche gehouden De aecretana b.-.cht 10
tar rechh ... rdllrlnll ... n huune ha.aclel.. uSl! dat
de.elfde mvloadea un het .. erk .. aren m mUnt
Clpale zaken als lo grootere zaken "l1li den ataat
De league ui trachteu de kle.e... te orpnl'

EJ-.NE ONTKENNINO •

PRETORIA, 2. J~NI (&..u.-) De r,OM zegt,
met betrekk.ng tot de vrue verlelanng In de
[)''):Jtr • .v.IC. nn hedeu dat de heer J Il
Robinson aan den prllAldent fUa bereid "llhg
b."J heeft te keunen ,egeven om cUne leentng
van '£100,(0) te doeu voortgaan ""1J bebl .. u
met het hoogste gelll\{ te .eggen da t er geen
walll'beid boe"enaamd IQ deze b... enng beltaat
lJet mterVle.. tuuchen den heer RoblOllODen
Zun Hoog Edele had betrekkioil op oakea nn
~e.,J grooter belang dan de fin.DClen en het IU
ter.luw .al bmue ...korl. wordeo herhaald

Een aanstelling

PIlErOltlA 24 Jt 'I -- (il uUr )-De hoer
Plet (,robler lOal' "l lJ lot ond ..r.secretan.
voor bUltenland,c!' .. k.n

Eeil wreede moord.

,T 't1I,'ESIl(RO, 24 JU)!I - (Rtul")-
(ot'telavond .. erd een Kupscbe Jongen op bra
tal" wuze vermoord op het Berea eigendom
Vroeg heden 1lI0f'ieu llel' een man met den .. eg
leidenJe. HlllO!'pltal II:!I naar GooTllle, en aag
,""u groote bloed pla. omtrent 15 treden v:tn een
plaats \lWllllr cen rllt1Jlg ~lonJ hcsp3.nnen met
p 'lf 1nl ven hIJ nog vcr Ier hop kwam hll 'lp
!H.:\. 11 alm d..lt Hl CcU btocdpl:u la']: Er w,ron
tWêf'l \rct"~o 1kt wondon nail bet hcofd en aan
do teek n n "het Jut Itlll< dat de man oen
la~ 'e en 'ree" lIJk" "or.lchng haJ met ~lJne
III ~nlcn3ar~ De beredC-1l politie en speurders
lIi'I,lluk'"llet 1I'.portn [)"n ...,m ,lUIden
\:t'n l)Or jl;jn m=.n \ra~ Muller en bq Wf8 In
.1< n,t v1n de h~ereu cuop~r & Co, van J ep pes

RhO OESlA.
Allerlei uit Bulawayo.

nl I I\I 1\) ~ 1 J t 'I - (!l,ILlrr) - f.en
l,lalll,;o tllJfl gt..:na.amfl Arthur lhropo, dIe
trachtte zdfLD )ord te ple;cn, door vergi.tt IlOk
nemon "n~ III het tTollk hospitaal en aan b.t
hClstdh:1l

liet buncht J.t een roan I(edood I' door
'eenwen op den Tuh weg wordt be.estigd

DIJ Zomlll correspondent van de Chrfm~de
meldt d.t de Angolllop.tand gei'ind.gd 1.-<, en
.lal het ('pp.' h )ofd zrlfmo>rd geplec;od bad, ten
eli le .tr~f te on Ikomen

"liJ >or \'all NIekerk ko nt naar zUideluk
Rhodes a met lO I~)<) .tult,., vee welke genomen
t;]tl nn Mposent

Treurige moord en zelfmoord.
nLi ,,,nf> 23 JlSI-(lV1ttu)-Een vree-

.ellike .aak IS g"terayond bier gebenrd De
be' r R,.bnrl H, I welbekcnd te :Maf.ktn"
'eh"nt op mCH Wood In de .trnat, baar won
donde H) stak daarop de re,ol.er IR zlJU
mo"d cn IIChoot f!Jne hersenen Uit Men
Wood wa. op weg nanr het theatre lDet een
andor man waardoor de ploel'1lChbCld ..an HIli
o"lnewekt wcrd 1I!J \\ aebtte hen op III de
8tr~at ~n ,uarde vier schoten, do. dame In den
lIek ra!rend. Zll .. erd DIet .rn.t" ge,vond
lIdi otlerf op we~ nMr het ho.plt.MI Er ui
b.den ecu on,lerlOok IOg... t 1j worden

Een oxpeditle naar de Zambesi

KIMBERLEY,

Dr Ratherforo Barrla sal, nur Wil veme
mea kandld ... t voor Klmbarley "l' In de plaa"
van' den beer Solomon, die leó'ln de regeenllg
geatemd heeft..

CBR ES

Notalen eener pubheke vergaderlflg gehoudeu
te Zoutl'aoadrift op 15 Jaul 1898

T'Jt ..oorIlItter .. erd ",kozen d. heer A. J
ntl WUk, A IOOU

Op \'erzoek vau den voorsitter opende deD
heer B K Herbta Sr de Tel'Jladerllll met Ife-
hed .. aarna de voonlUer het loeI der verg.de
rmg bekend .telde, en voelfde er bUdat de heer
J. Oraaff hierheeu "ekomen .... op ..... oek
..Itn de klesen lo deu "I,k, eu .-enoeht dien
heer het woord te nemea
•Nadat de heer Graaff de redeuen ~noeJlld

bad die hem verhmderde de verpaerlui te
UItkomat, ...aartoe hU altrenoodigd was, bU ta
wonen, .prak hU onieveer een uur over ue
iedlltnbntle bill, motie van .. antrou .. p.n, braad
Zlekte .. et. protectie, Bulawayo spoorlfel, pan~
.e1'1lChIP,beaproetiuga .. erken, ged .. ongen ond.r·
WU. 't bouwen van forten te KlDlberle7, en
,"~rt8en BU maakte een diepen ladruk op de
pnwezlgen en toonde un de nOodloUllIe IlIVel
gen ..&or de landelilke be ..ol!ring, ludlan de re
distributiebiJl be' hUil doorgaat, en moedigde
die part U aan ocbouder un IICbonder te .tun
Yoor hnnne rechten

Ben mohe van dank aau en vertrouweu In

den beer J Oraaff .,..m-Jvoorgesteld door den
heer Jan Hago, ,,~condeerd door deo heer
Jan Moller en eenparig aangenolIIen

Voorgesteld door den heer GLou", g_n
deerd door den beer J Hngo De .. "'raaderwg
IS van "evoelen dat de redJltnbattebllllngediend
lA om de landeluke bevolkm" te beoadeelen, eu
verzoekt bare ... rtegen"oordqren In het parle
ment tellen die bill te ,temmea eu voor de
motie vau .. antron .. en

Algemeen "'lIj{enomen
Na een bedankJe aan den voonlttet .Ioot de

lleer Il Berbte met gebed
A J "AN DIJIt AJ.zM,

Voorzitter

STELLENBOSCH.

Aa" tle1I IWlakteu~
MUnheer -SIr James Sivewnght, die nerae'"

een setel kan krlJlI"u, 111 op Stellenbosch genl
len Ik hoop det de Btellenbouchera geon llieea
onaangeroerd cnllen lateu om hem er ntt ~
hoodeo Dit kan onder de olDAtaudlilheden heit
beat iedun .. ordeu door de twee tegen .. oorcltge
led eo, de beeren Gideon Knge en Pieter De
Waal, nn hart. ta oDdenteunen W UIt,ullen
deze heeren ZIJ hebben .Iob f1mk gedragen, en
heboon de ..uurproef doorgee&aan Laten w~
onze krachteu toeh niet venfillen Ik r.al IIIIJ~
be.t voor hen doen en geloo dat de oYergroote
meerderheld der kle.el'1l het met mu eellll zullen
,un d",t Jae da ..el'1ltan,ltge .. eg 18

Ik noem mIJ,
GE\ EN EN "EllE"

O:'lTROl' WE BOSD:;~U.NNEN---.
A,u, den F.d,t,-ur
Munheer,- Veroorloof mq de aandacht der

klelel'1l hU de outrou Ife Boadomannen ID het
parlemet, "ooal. gebleken yooral In de Joa!l"te
~O""W vaD het parlement die nog ulet Jl"f'loditrd
II Ik boop dat geen Bondsman een eokele
stem .al "even aan de heeren AbrahamlIOn en
VIlneIL Eerstgeuoemde heeft ons reed. lang
geleden, laat.atgenoemde 10 d. twee afgeloopen
sessies, vermden Van dr Smartt Bir James
SlvelTnght en Lan soort .. enoch Ik DletA te .ell'
qen daar 'U reod~ genoeg&Mm bekend zUn tn
bunne .. tlTe kleuren Weg met de ontron .. e
Bondsmannen dle den Bond "ecbt. willea ge
brutken om hem te ..erraaien

De o ...e,

RAUDENBEIMER EN SEARLE VOOR
GEORGE

Aan ckn E,l'lcHr
MIJoheer,-Eeoo vergadering werd gehouden
DIepltloof, de plaats van den heer Jaa VIUIder

Ho.en, op 20 J UUI 18~)j, ten emde de pohttek
'Iln den becr Hendenk Jacobus Ral'henhelmer,
¥ao KI>pd.nft, dl.tnkt Uo)()rae, te hooreo die
govraagd .. erd Ilch verkiesbaar te .tellen bU de
aan.taande verkle.mg In deze kleaafdeelll1'g 'l'oor
bet lagerhnts Tegenwoordig waren de I,eeren
A PlO Jac en Jan Groene .. ald, H Reu.bnrg,
W Landman, W J Beckett, A Barnard, M
Botha en 32 anderen

Op verr.oeklY&Dden voorzitter (den heer Bec
kett) .pmk de heer R ..uhcnhelmer de veraa
denng toe over de voornaamste en bra.lldende
k .. estles van den dAlI BU .prak over apoor.eg
communicatie IQ de .uld westellIke dl8tnkten,
nameluk de .poorweg van .MOIIPelbaai ".a
George naar Oudt.llboorn, .. ellee het hem 'peet
te zeggen op een zeer toue "uze lLIlD koatrak
teu~ door 00" gouvernement overaegeven werd
1I1J.prak .terk 0' or onderwu" maar .. as tegen
ged .. ongen onder .. u. eolzel dat de;e een .. et was
dlClzeer voorzlchtl.(l moetlt mede gehandeld .. or
den HU ,,&li t.eu gunste van een bran<h ...lrte .... t.
lJl'\.U .. &li van ge..oelcn dat d.e .. et IQ drooge
.treken op eetl meer hcht.er of be.taanbare. "Il'"
moest UltgeYoerd .. orden HU <Wehtden naam
pro;:rm'8Ief zeer goed, maar mlllbraikt..

II unne leden namen gift Uit dle bloem en
Tolgden den h....r Rbodes op eene bhnde .. 1118
HII sprale o¥er protectie, nam.,lu" op vleea<:b
en brood I

Op utlnoodJlpng ..an eeuI"" klezel'1l was de
beer C Searle, Jun ook tegen~rdig, die ook
een kaodldaat 18 ..oor deze Ir:'iesafd... hag om,
op ycnoek, deze vergadennll ook toe te apre-
ken HII (de heer Searle) dacht dat meer mOHt
gedaan worden ..oor onderw))., voernameluk m
de bUlten"Uken, maar had zeer iroot.e be.." ..
ren tegen eea ged .. ougea oaderwu ... et m de-en
'egenwoordlgeu tIJd BU .. a. I~n gnns"" 'nu
protectie, op ..Ieeech au brood voornl, en wtu
meer ..oor bet IOhullochaal .telael

Voorstel Jaa Groene .. ald A PlO -' Deze
,ergadermg belooft hara ondersteuning eu .lelt
derbalve hur vertrouweu 10 belde kanduu.teu ~
benp:1ng aangenomen

G H MF.\ER,
&.ere tartll

PS Een .terk coml~ werd b.er gevormd,
en v"n bIer vertrekt de heer R1.nbenhelmer bur
.!IIO!l8elbn~1dlStnkt, .. aar ook verg~endgeD
..oor hem belegd "Un

HOPETOWN

A<lll ekll E,uuur
Mllnbeer -W ..... JO(l goed onderoolgeude m

u.. blad op te nemea ten emde mtllv.rstand te
voorkomeo dMr verkeerde namen !fenoemd
werdeo al. uniidaton Door t:lk "'0 , Hope
town, 'fJn g.oomlDeerd abo und ld. ten de beerelI
B J Badenhol'1lt en 0 J MllJ'IllS

Dea .. e,
PJ. I4Dt!fltolllr.

TROEPEN ..u..NOBltOHEli.

.AIJII'~ Ed;u..r.
KUnhMr,-Be' • IBU0 alle ware Afrikun·

den ,eeD arOOM blijcMchap. dat Onse vriUld, de
been' K. K. Vuter, SUD'Ingo-nieodoa etndelilk
en liIen Iutate o... lioord .eworpen h.. ft., d
sich ...eder l(eIt:haard beeft ... n de ajjde VUl
~ yl-' .D bIOeCL Er 18 ou geeD de
IIIIDJte wjjlel dU..ap VI'08lere vrHinden en
oDdjln __ dch "cider rondom hem .aUo
IQbUeD .D ..u. doen ID hlUl vertl)()gen 0111avn
.,.rtiuina bij de aanatunde elektie te ver.u-

Ik ".. er aJtijd "UI o..ertuigd dat de !seer
hut rech' "11 en dat hU slechts door

on'YOOratchl.llIhelJ IJl verkeerd gezelacbap ge.
rar.l't .....

BUll_DOU, 2$ J u~I-De Pretoria Yrll'
'WiJ1iIerII tia~ beden de (Il'III8 o...r, eD de
.-oodtoede der Ermelo "Il willigen benndt Ilch
~ 30 DlIJIeD van Bremenclorp. la het
lIPiiJ III bet rutil, daar beidt partijen Ilob .trikt
defeMiel bonden. WaancLjjult;k .ullen er
PR' asoeifJJkheden JrOmeD, totdd de koning
~~n "ordt n.,r Breaaendorp te komeu
llOud..r troepen, daar hU nigf-rt 0111 op te ru lt
ken sonder een' .terte _,ewapende macht
BeElpld ataat r.lle,.1 .til, of.achoon eenige
ItaffOfTfOII"ea 811k,ind~ren oog Ir.lchtea rond te
venten ID DreD16ndorp en bij de .. lDllel••

KAAPKOLONIE.
Een akelig,; [;'EJbeurtcnis

lH)I'f!. lI[ II" \:\ I I \j ld::D JUD

DE KAFFERMACllT VERSTERKT

DE KONINGIN TE DREMERSDORP.

KlUB .. PU.TOBIA, 23 Jmu - nut opperhoofd Urn-
.blaba nil Piet Rcllef I.gl8teren naar S.. a.le
!tu-d vertrokken, IDet al 1IJ0e imjJ'U cbe goed ge-
.... peDCl.\Ju.

WegeD' geruchten dat d. konlDJln aan'pra
krl,.k ul II"honden worden lOO Buaa f611t te
,d1()orsamen ... a het be ... 1VlD de regeerw" li
"U te Brementdorp ..encheuCID, ve"lezeld n.n 30
laduUU. KemmlllW'LI Krogb had. haar ved·iJe
geleide daarheen toege&e:rd

intwoord van een Boeren-
, dochter.

AaN rim Ed.Wvr
MlJnbeer,-Vergnn mu toch'een plaatale III

n" \>eel"ele... n blad teu ..ntlfoord op bet IcbrU-
..en n.n "0 S SH," van :Maf.kinll ..an den
70len Jnnl, tegon "die nooUlt)e!I _n ... nval
g~ncbt topn d. boeren dochten ..ooral.
"G S SH" noemt h3t eene" ..erapotte albll'e"
omrht h" eemge "boer DOOlnt,_ .. ontmoette die
IQ..bua IIItkamcr een g.. prek iD het Engelach
..oerd.n

Ik .. ce~ Uiot of" O. S SB" de Engelache
taal ..entaa', maar 100 Die" lOa het niet yeel
beter ",,_t zun, en bet.er gevolgen
rbad hehben die J0Dl!e oubedechtume lul
ópenlUk er aUi te henDDeAn dat het all"
.bchal ..e betaamlUk 18 ecu gesprek lo EugelllCb
... voeren la de tegen .. ooriigheld van ben die
de taal Uie' vel'1ltaan, Jan heu het door de cou
rPlt bekend te makeu' Moetan "IJ d ..u om
cc.J!.e, loyale AfrikaandAJ'& ta ZIJn, geen Rol·
I4ndllCh (sooala .. u die op on... eeholen leeren )
Engel!ICb, DUllach, euz, lenen, en ons ID die
\alen oefenen,-maar alleen onle Patrlot.ch
( .. elk Ik .-ent. "G, B SH' bedoelt met "ona
taal') leeren, leaen en apreken? Eu, yolgens
"G 8 SH' .. anneer "IJ dan ona vel'1ltand &00
trachten te ootwikkeleu dat"lJ kellol1l kunnen
verKrngen Tau de vele rIJke bronneu die, 100
wu alleen beleead zUDmet' 001 teal' voor orut
Ilesloten zlln, en ook oUle gedachten IlOIIISIn
die talen ultepreken, dan .~n Wil "met onuel
ven" u't'erapo\," "verachtelIJk en een" lf
""h~w In de oo"en .-ao allo .. aro Afrlkaandel'1l?"
Acb f01l1, hoe DIlu.. gezlnd, hoe bekrompen VIIO
geest' I "0 SBH Vindt het' wonderluk"
dat eeo T&O "die noolnt}e8' se,de "d.on't you
believe I'll marry that boer, he cau't eten Bpeak
Eagl,.b." Wel, dit khnkt mn D10t naar he'
gezegde .-an eeu ventAndl.(le, volwassene dame,
maar .. el van de onbedacbtr.&llle, onervaren
dochter van zestteD of "ven tien, die na eemge
Jaren, waoneer hdt stille dIepe medegeyoel van
dk ware vrouweluk hllrt In b....r ont .. aakt, .. cb
aal ocbameD zulk eeu UltdrtlkklDi OOit gemaakt
te hebben, en medeluden aal bebben met hare
medebroedel'1l eu ~U!lt.en die 10 zaken der op
voedlOg minder be ..oorrecht 'IJn, dan ZIJ Znlk
eene hehtzlomj(e eo .pottende Uitdrukking ge
eprokeu door eene dame, en voornl een boeren
dochter, ten koste van een minder be,oorrechte
boeren JonkmaD, &ehruf Ik aan loutere ver
.. aandheid en onkunde toe Doch ml_b,en kan
het één goede mt .. erklDll bebbtm,-door velen
van 0018 boerenzoollII t.e doen ontwaken en ben
W. laten lUllen de noodr.akellJkheld ..1UI huu
vel'1ltaDdte ont .. ikkelen en kenniS te ..ergade
ren, aoodat.U haoue rechto plaatsen ale de hee.
ren der achepplDg en de meerdere der ochoooe
sekBe ...aardl.(l blIJven en bebouden kUDDen,en
~If hunae rechten en onrechten m het parle
ment te gaan belpreken, m plaats no dorpe
lUl te soeken om dit te doea.

tla .. ur ,onze bO'lreu·lOOnSmoeten ¥cel wer
ken, ter"UI de doohtel'1llanger op school blqvea,
(en "U betreuren buna onze voorrecbtan m dit
ge..-al, wanneer "Il denkeo dat .. u ze knJgen tan
koste van onze heve boeties, die voor 0"' thml
moeten .. prken), maar geloof mo, "U bebbeu
toch nog overigen tUd die IIln de ontwlkkeliag
van hun ..eMlltlnd kau beat;:cd woroen, ZOO zu
daartoe geuel.(ld &Un--WlUlt .. aar daar een .. d
JJt-1lI een .. eg Reer edltenr, mune oudel'1l
behooren ook t<>t die "be¥e nedenge
boer mensche .. aarvan 'G S S H meldlDg
maakt, mune broedel'1l, tot de oobevoorreehte
boeren loons, - de boer en zUn belangen ·un
mu .eer dicht aan loet hart, en daarom kan Ik
DIet z"Ugeu mune medezUlften: eu vooral broe
del'1l In dit yak un te sporen nie' ..lIeen hunne
h.hameD, maar ook hao verstaod oefomng eo
ontwlkkehng te ~e..eD, .oociat de dag aanbreken
la! dat DIet meer lomand, die .Ieh onb.schoft en
onkundig gedraagt r.al verklaard .. orden "boer
.. h' ef 'hke tbe Ktnp,d boer' - DIet door
vreemden alleen, maar meer vooral door onze
eigene la.ndgenooten. ZUn "II teneden (eeue
pogtngen le lIlakeu om III de opvoeding on •• r
meer bevoorrechte Ulchten en .eeb ln de dor
pen en .tedeu aellJk te .Un of te overtreffen,
zUn "lJ tevreden slecbb een wemll Hollandach
te keunen (of .ooala G S R H he' hebben Wil
slecht. ons taal) omdat ooze oud8l'l! eu voor·
oude~ met .. eloli boelclleenll klaar gekomen
en ruk geworden 'Un, dan, 0 .. ee, 111 de toekoDlllt
mur dnlSter voor den boer van ZUid Alnke en
IUne belauilen Wl1heLben oos land en taal en
..olk .eer hef, en IUn daar }engchge dochtal'1l en
10011.1, die vergeten wat .u aan huune dierbare
oudera verschuldigd ,un die hen heeft laten
opvoeden, dan "lllen wu .e recbt hel~u en
Terieven, .. ant 'U weten DIet .. at IU doen,
wetende, dat .. anneer de OOien hnns vestauds
meer verlicht .uu, fU huone e1ll"ne onknude
culleu betreurea Dau emdlgt G B B B door
het feit te beklageu dat .U "ongelukkig maar u
vrOUW 111 en DIet een DIlln,soodat .U lD het
pubhek ..oor taal en volk kan werken Eeu
'knap vron!lf die het OOit zal beron ',dat IIIJ
gehuwd 18 met een braven man, eu .. aarachUnlUk
ook een moeder, eu gU .. enlltlbt een mau te Ion"
Neea, beve vr.endiu, blUf maar thnLa,daar lA
voor n we!", dat gIJ alleen en geen man kunt
doen probeer deu goedea, wIleD, loeten mvloed
vlLnecbtgenoote, moeder eo YrIl'ndiD, ID u .. bDUI
en bOlton, en IrU lUlt veel moer voor taal eo
volk doen dan de arme boerendocbter, die IlOm.
op baar ~eo planu Zit te .uchten naar
manr een .. ewl.(l van de krulDlkens der goede
..oorrecbteu 10 opvoedmg, d.o vele van bare ge
lukkl.(ler lusten daar lo de liteden 100 vert!pillen
en DIet .. aarcleereu - iD de courant te pnbh
ceereu En dan, waart gIJ een man, IUt gU mil'
"cluen ook een sJachto1fer ge..aHen aan de be·
koorlukheodeu der "boeren noomtJe8'. G
vrou .. en ea goede moeden hebben .. U ioo zeer
noodII, "1 maken de goede, edele en, daarom,
bemlllneluke zonen eo dochtel'1l - d" groote
manneIl vau oas volk en u.nd Ziedaar, de edele
roeptng van elke houwen moeder Laat &lJ
die vervullen. en ZIJ behoeft haar werk op aarde
nooit gennge'!' to acbten dan die van den man,
of te betreuren dat .u ntat tot dIl sterkere liebe
behoort

DE SW AZlES MAKEN ZICH ERNSTIG
KL.u.R .

JOU.t.l'illr.llIlUIIP,23 J":S1 -Vertrouwbare l-rI
hrmatle II alhter gebracbt door lem ....d die
lUist ..an SwaD8land allDgekomen IS, ten .ffecte
dat Bunn nil 8,000 tot 10,000 man bij &Ich
heeft, in een' .terkte, welke doop de oawarluke'
bggtD' daarvan groote beecherrrung nl verlee
nen ... n de S.. aZI8I Grotten zllu gelern ID

dloht boeclirlJk IlUId, ou .110 lIlc>eiljjkte viDden
De wapenen der B\\'UIetI ZU' beperlrt tot 400
MarhDl Hoon gc .. eren, en zu hebben ean
goedoa voorraad ammClnltle Laateten VruclAg
bezochten t .. ee Zulu IDduuu Bnnu, en ..eie
boodschappen SilO gl" isaeld tUll8Cbenhem en
een Zula opperhoofd die DIet bekend II De
8wa&leuprekeu openlllk er van dat III geholpen
InlleD .. ordea door DIll"nla, en Bllou heeft
1I01t. ouderhandeld met den lI{ajrato-st.m De
8wac... lallen de ullea uiet forceereu, maar
Kulleu eeDlge pogtng om deu kODlng te arrestee
reD, dadelIJk weerstUlIn De lanutgeooemde
.. ordt goed op de h'JOlIte van zaken gehouden
betrekkelu" de beWegingen der boeren HU
heeft een boodochap II' .zonder. aau de Engelacbe
handelaren, d.t &oe> • J een apart kamp vormea,
.11 DIet lIemoleateerd ruilen worden, maU.oo
IIV la Jager !rUn md de boeren, zUn ..olk hen
DIet nn oudencheldeu.

)len 'gelooft algemeen dat de boeren de tuk
dte .U ..oor haDdeu bebbeo, oadert1Chat hebben

COMMISSARI3 EN KONDiG IS,

PRETOllIl, 24 JUNI -De speclllie comml_
TlB te Breme~dorp h",,{t eon onder hond gehad
met de konmgtu moeder, loen Tert1Cbe.dene
'ITlIlLptukken besprokkeu .. et den Maar werd
gewgd dat haar .oon "eb zal moeten onder .. er-
pen aan de weltl.(le lutorltelten

DE AANKOMiIT YAN YRIJWILLIGERS.

PRETORIA,24 JUNI -De speciale co!Omll!SlU'Ul
telegrafeert d&t de vruwllhllen 2~ mIJlen ..-an
Bremersdorp zuo, en morgen aldaar Terwacht
worden.

Transvaal sche Volks raden.

DIVERSE ZAKEN

PRETORIA, 24 JC"I -De eerst.e raad beeft de
.taatsaecret.ar .... et Terwezen nalll' een comité
TlU den raad

De dlACUSSleover de wet omS<'hrlleende ..er
neJerende roncll!8eo \Vordt In den open raad
besproken

Een verdere toebge T~n £: 000 IS toogcslaan
voor den Matnreef ....c;:

Z. A. Taalbond Examen.
BOLLANDseH L \GEHE AFDf ELLS'U

Aan ,z,n Ed_IT
MUnheer,-lk ItraL ntet graag 10 kranten

docb 10 ,crhanJ mut bovengemeld examen
ben Ik genoopt teg lO beug en meng pro\et;t
aan te teekeneo tefeu de nftrtcl.n:"",.J'flh.i.d,
die daann te yoort1Ch~n lt wam

GU lalt u hennneren dat tu Apnl Il er eeu
kennlslll&lung In 0". lAud vet'llOheen, .. elke
keaol1l(lnVlDg ook lLIlD mn gewndeu .. ero De
mhoud er vau betrof het "Taalbood Examen"
dat dit J... r sou gehouden .. orden Onder Im

dere la. mea daann ..Bet lager examen ,.1
omvaLteu -dIktaat, vertalmi en vragen o..er
gealachten, getalieD, naamvallen, verbu'i1nll
vervoegul'g, trappen van vergelIJking en ,er·
klelnwooroeu" Na, wat llDIr ouae eummator
doen? In het papier dat bU ope~lde voegde
hU bU bovengemelde nog een vraag over hU'

ontled'ng, een o..er lCO()f'r/o"tkd"'!l, een over
verbetenng nu fontle ..e op"telleu eu een
vraag Wal het schruven van een opatal Deze
dlDfJen behoorun ... Igena de kenDlageYlllg tot
het Ioonger aamm

Ik vrug .. aarom .ulke ourechtvaardqrheld?
la 't toe te IIChr\Jvenaan den exammator door
het genoegen dat hU vlOdt om "un kan ... aar te
nemen (claar t mu &eh,Jut of er geeu mvderator
,,&li) Iua hmletou ta ovel'1lChruden, en alaoo de
arme kandi4a ten met de hand iD t baar den
echnk op " lijf te Jll(Ien?

Of moet men. het .. uten aan de nalattgheld
van den 118Cf'8t.ar1lom bthoorZ,Jk volledill" ken·
tUl! ta ~""n?

MU un geant .. oord .. orden, dat d. examUla
tor en t be.tanr knnn"n vrageb .. at.u .. illen
Ik ben bet met hen eeus doch ..... rom dan eeo
hal~ kennll.gevmg om de kandidaten te mJa)el
deu en bedrlegea?

GU mlat u .. doelWit mlJoe heere .. van deu
taalbood lnatec1e van ,lat 111een hefde voor de
Hollandacbe taal bil onzo Jeugd aank .. eekt,
doet gU het tegeno ..or"estelde """ door ...... 1'8
vragen lDlIar door t eene ding te zeggen eD t
aodere te doon

Verder, Ik heb geda,bt dat 't .,nmen sou I.IJu
om kinderen ID de l\ ederlandacbe taal te en
mlDeeren Mur Ik h...d plet recht, "lUIt Ik be-
boorde te .. eten, dat ala men zei Hol!aodach,
het beteekende dat er ook cea Traag ()JTer
KaapilCh llolland.c;h lI('UZlIn, DI a .. RoUandacb
.Imt In belde N~TlandM:h en Afr,kam .. ch
Weer lets voor philologeD en htt.eratnren '
Ik beroep mIJ op aw ODFUdlg 00rd«1,

munheer editenr, of bet recht II culk een vr ....g
t.c .t.ellen ala de laatst voorkomende III het pa
p.er De vr....g.. Geef bet KaapilCh Hollandacb
van -
a) UIJ doet ~HD.. OOIJ g.. tand
Ir) Zie boe JlJde mllllt opbaalt
c) De beate 5tauriui staan aau wal
d) De butk naar den .. md hangen
r) WIO kaatal moet den bal Yer.. ~ht.cn
tn de eerste plaat. meeu Ik dat deze vraag te

moellUk II voor kmderen, dlo nog OIet "School
Htgher' hebben afgel.wd Ik "II bona be.. eren
dat geeu k.. art der ke:xhdaten al de .. nltdruk
!ringen ..el'1ltaan Bet vra"llt "el.belezen men
scheu, die .e vel'1lwa

lo de t .. eede plaat. '11'11Ik den ~x:"mtnator
vragen .. elk antwoord hiJ Yen acbt op dele
vraag un Engebcbe londeren die nooit een
Kaapseb .. oord UI h m hUlZen belIgen, en
die toch begeeng z\ln e '0 degeluke .tndle van t
~ederu.ndach ta makeD

Ik vorzoek u, mIJnheer edltear, dit Ich'lJven
een prommente plaa' •• n uw geëerd en alomge
lezen blad te ge ..en. e 1 u.. ge'l'oelen daarom
t.rent Uit te spreken (aI. ruimte en tijd toelateo)

Ik ben onhaudlg In r~deneereD, docb Ik meen
ILIt mlln plel'dool op "In eigen hoenen kan
.taan,

Ik wenach door dezel, ook de aandacht van
, boofdbestuur bll bonn.taande te bepalen als
ook did van den ezamll:ator al. bU de papieren
corrl.(leert

Ik ])én cr.'
BnERI SDO(II rER

ZW..t\.RTLAND.
(Van e<n 'urraprntdenl)

I') JUDI 18'18
Zacbte cn zeer doordrlllirende regen!! fun

bier gevallen 11 Vrudag ...elke het hart van den
landm~n .eer verheugden Het geZ&lllde belooft
Teel

Hedennamiddag hadden IfIJ .. eder de gele
genhe.d om Gods .. oord. te hooren door den
leeraar dIL Vllhe~ van DIdin;; op de plaat.
Jonae Kloof, 10 het dl.lnKt Ihrhng

Volgell!f ge.. oonte rell.de zIJn weleer .. onge
veer 2 ureu ..er ~éa maal per mund om op ge
aoemde plaat. het woord te 'l'erkondllren,
m_tal aan diegenen die Diet ID de gelegenheid
'Iln OOInaar de ge.. one kerk te gJJUl Ook"lJ
atellen deu dienst grootellJko Gp prus, en lat.eu
.. etotg de Irons voorbl)!ilL~n,"ant In onze ge
meenta hooren w'l van tUIke opoffenngen DIet
De "each te predikant 1118bet resile hoofdatuk
van LeVltleul en het I ~e 'enl er"'LD nam hil tot
telolt Hn.prak mot zeer gepute .. oorden tot
de toehoordel'1l Er waren vele m.nlChen en
het geboa" ...u atampend vol Onder anderen
aag Ik ook een oud-ouderhng, oen oaderhng ea
een diaken van 0018 gemeen to MalmesbW'y
Zulleu d. ondorhngen en diakenen van Malm.,.
bary rhn na nog DIet wakker .. orden cn han
lee~ tocb ook Ulthrengen om on. een preek,..
t~ geven til den namiddag eun' per maand om
de armen een ,.kan. te geven ook ban leeraar te
lJen en te hoor eD'
C.. bil voon-t dankeade voor opname dezea,

BlUf ik de awe,
E£~ no. .tiSU~!I."

Dank voor opname,
tI

(Ds ) J F BonlA.
'(j nloodale, IB J UIII I ilJ8

MIJNBERICHTEN .
Dl VI Dl:~ DE 'l

JOIiA"SESBt'RO 23 J tnl-{Per lelegruf./)-De
V..-nrua maablchAppl] h "eft een dividend ft,!) I~Oreroen~ 'ftII'kIaard ..oor bet halfjaar eindlcel1lle met
JQlU.
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ktelll.. Il ZOOI' onwe ........... ", ,. B.. p' .....'-L.I GIJ WWal .., ..... _dr= reed. ua 18'7 10de mU'Cle:rbetcl -.8att 0• Sir Preter Faure :£el'dat bIJ geon objectie bad Hii "oelde zoo ...... op d_ aaaIr VaD der Walt WilIh den beer:aw. 1.iutnm,.I '. 'M E.al __ bar "
t",en bet voorstel. maar h!J moeftt bet edellid regeenna wild. teputaao, daar de...... claaken 'QoI' wat aU bet .... Yer. H_. Y__ fk.. '
er op wIJ"en dat b~ geld en t"d "erel8Cbte rinll geen respek .. meer I<!heen te laeblien. ~ hebb'J11 YerieJCI tW ~ Wll8oa, I... "'1 xaapaad
er Ullvo,'rlUjl ""-0 te g<;",en Ilj] zou de rappor- De premier bad den IOG-rwoear ...... Jae& 41 ~,,_ ea an ... ~ Lit ..,,,. W ..,
ten ,,-,,,,,cL,, li IJ ic niet deze .,tung kunnen hui. te ontbinden. Dit, _ode hjj, _ Diet de LateD -II. aa eerfijk W_ eD de aamea .IIoO&IJum, ... }' )
vvor levceu AI.Lete'J"I~ljllaarslJnlranloor beste raad; lDUt daar biJ betonwea.cheJjjkl·D __ n, wiJde d.. ~ '_~n7 Pope,Jl ... i
kwam e

kou
hJ Lcrn WIl!SC!.'eUde infannalte achtte don num nu dea 1OII"'8I'IIeUroTWde bij Yeriro!twcle hur met; maar de

ge vr-n vloer \'an dit bnia kale-ft .... dit de red., ::=!_niet. beIPea, WIUl~Ile uI heer Vnn den Heever beschouwde hee .. aarom zijD pvtjj .... ~ 80D ..... a 0' .. ....d. aa-.. Hjj_
n.et rvcht te 'UO dat leden naar d. kantoren dil ..oerstel om ....,·t iáDCl te pao. Door dit bei I Jteaamen omdat hjj de banCI.a
van mil Ister8 moesten gun om Inforn..tie. De te doen .... _ ~ illid-

t
_. lOll"_' lriICIe ....-.

papteren moealen hier ter tafel geleid .. orden, Woenadap9OllCl PdIU went. ..... dit ..... Laia, _ tW he. bDia ID __
seodat het land kon zren ... t er gebeurde, Hea "enen, omdat de premier OaJUP 111 lIUIIrCI. ~llIddpaeaalr •• toeItuCI ......... IDeO
huUl was de plaat. om deze weo t. bebandelen. dat omdat de betn'OotUlalu&Re}ur .... Wft d.,....no, niet na d. ~ kOD krUtrU.
Het kantoor van den miwster " .. daar ..oor &ereD,_taáo d. ~ niet in de 1IIiiI. Het koe.&e JM. ".. 11irjjCI om teM b •• beahiit &e
bern en z/iue klerken om ID te .. erken. derh81d ..... Ilea wilde toen deD p~_ kOjDen met dae bill l&UDeU te pu. BiJ 11'''
Het voerstel !l'en:! Wen lI&IlfeDomen. naar bei 1ubiU laten pao, en thana _-la.t .... ~ mu. lII&ar !&ad W~
Het huis verdaagde om ball 4 uur lot Maan· doel om niet tegon den goUftI'near &epu, 811 1lÓ4,... en hii kOli de ,.....no, bedao Diet

d,lg omdat m.n reende tW di. deae hoose OODáii.. ...eiler ftl'irwwea. MeD.Mi hem Ilat lae. 000-
tioneele weg w.... De, t :mllliD, *'feD d. re- liitauoneeJ..... maar tpob Iron bil bet nietWETGEVENDE VERGADERING. geen_g wu heden eerJur .kr_daD .wakker "..-u ea bet Iroatte h_ lbUd _yer te
dan Woensda.g. Voor ~0eo oopoblilr (Uir men kOIlMa, b;we1 hjj Uwl. ID de minderheidWu.DO~DEUJ)AG. 23 Je~I lAlrugop de Item nn laatsten WoeUdaf (toe- Het ~tel yell IJJ' C.-ordon ...... "erdee1* eo
JoicbtlDg). Maar wat bij nOf wild. we*en WY beérMht, ea daarom .temde biJ leien de repe.
h"e de £ 1.000,000 "erdeeld &ouwordea toucheD nnlt. Bli bD aUD Item niet; weder ,,~.
de v8l'1lehillend. depar1emeaten. Men deel __ tie Bo lek_en die iD den

Kul. Sebermbrucker sin, tem, tot de motie &Jd gingen aleebt. OlD bu doel te beNiba,
..an wantroo .. en van bet IaatltejUl'enbe~de eo Ban .. eder .... , and.n &eIPD. HU kon CijD
dat de rOlleerinl het y.rtrouweo y~ h•• land 1JeeiD8ellliet .pteveD, wan' bij yet tron ...de de
bad. Maar bet baia yvte,uwoorditrd. bel land ".pen'!l niel Haar bet .... ollltlat biJ niet
81ecbt Waarom lIOa d. beer SCltrwioer oie' anders lien dat bj; &Onltemmen om bare bill te
..e.r "'rugkomen Yoor Barkly W.. t? .,._,...
De beer T . .1. Holteao: omdat bij daar iD De heer A, 8. dn PIe.iI wiJd.... teD wat lOll

.leeM gezelac4ap .... (plach). wordn "ID den SkYllllburpcheD dam. Een
Velen no de leden yeriepn ...oorcIitden oiet b"8le boel!pld ia aldUr Ditgege ... n De hoofd.

hnnne kIelIera 1OOe1a. bei genl waa me' d. 2 ÏDfeDiear jU8d. noes, en.. De andere
Kaapecbe led.. ea d. heereo Kerrimao, Kol· iopoi8llrl hielden allerlei pJ8Izieren en eeD
•• c. beele boel b1I'en li=n daar en deden oieta...,no. "",Der.
De boer Saaer : Laatete jaar beeft d. kolonel ED 'di, #iag ep Ian 'octen, Dan .. y er ook

ge.egd dat Ik Diet ..... r "erlroaen III ...orden eeD 1"10' autal boerpIl die daar wachtende
en toch k .. am iIr In aan bel boofd "ID d...... 1I'V8U op werk. m:w- all kregen dat niet. HÓ
boa. wilde weten of de uitsavea niet konden in,e-Kol. Schermbrueker: - Ik beb dat DOOit kor' .. orden.

&egd Sir Gordon zei dat men bet aand ploecde m.t
i
e
De heer Saoer: - Ik heb bet edel hd dat dit debat. De ..~rklanng un den beer 8chnll-

niet perooonl"k boeren leggen, maar &00 weni Dor jl.,.,d bem a-root genoepn. Hu ...tlde geen
bil ID V., .... belden. bladen Il8rapporteerd en. nur profetie mun aangaaade den uita1ar der
Ik meen ook IDde Katfrar,a" Wak.\",a" (boor. elektie. HIJ meende dat er Yele gnalleD waren
boor. en' algemeen fj'ëlacb. ter"UI de kolonel ",l1J' een preml8l' op de kDUeIl8 bleef "oewel
.. tide bebben dat de beer Saner moetlt terog. de ~~ring in de minderbeid ..... afguien
trekken wat bn ge~egd bad. betgeen ..,blAlr ,'ol ~ande leden .hl' mlDJlltene. Bti kOD lIJD be-
standig ge .. elgerd .. erd). grOO(!rngbeden toch niet geyeD, eD DIet. lIrYen

HU gIng "oort te .e'ien dat het boel const. leggen ln't algemeen kon bIJ &eggen d.t er
totloneel .... bet bOl. te ontbinden De druf geen tekort lOa KUa'foor 't jUl' 1898, maar bij
veer van do opposItie .... DIet dat .~ &lebmet d. meende dat aan 't einde yan bet yolll8Dde
pohtlek der refi'eennll DIet kon vereemgen mR"r fi=.61'le Jaar de oltgaaf en inkoms' geliJk
omdat zll op de ko"""ns wtlde ko men HU ....IUI louden "nn. Men bad de ..enneenlering nn
,""vertulgd dat bet nlen ... hUIll zicb wor de re trOllIIlOpor IIlUIen 'den Langberg opet&nd, die
geenng zoo verklaren. veel geld namen. HU &On de biJl nn YOOr.

De heer Inge ... dde "!JD veronLwMrJlglDfj' ltellen.
.tIlten onr de toeoprnlk van kolonel :Scherm Iu ant .. oord op den 1i'IV Kerrimaa &ei de
brocket. d.e hIer o.t da >ergadermg ging. Maar premier dat er IMn aohednl. bO dew bill kOD
de boer Innet! .e. dat bU daardoor met zou zWIJ' Il8Y04!Ildword.n. HIi wilde 100 spoedig mage-
Ilen Het was eene vcrnedonng ow .. Ik een toe· lijk naar 'i laad ,aan.
opraak te honden IIIl waardeerde ten Tolle de De beer Hernmao objecteerdu om dadeluk in
handel ....U .. Hn den beer Hchrcrner. b!>ewel hU collli~ te gaaa.
hu de regeerlng go.taau zou bebben. UU ... r- CoDlité op IlaaDda(.
beoide Zlcb dat de heer SchreIDer en .une pertU Daarna Yeidaacde bet bnia te .( 15 UDr tot
tot bet beslUIt waren gekomen ow de ge. lIIaan~,
H Jagde IOWniet ta .. alger.n.
De hoe.- Rhodea me.ndo dat alle 4t niet all.

vertrouwen In de r.-geerlog ~.rloren laadden.
De beer Schreiner zei dat de beer Rbodee

hem nlat moest v~rke~rd vQoratellen. HU bad
met ge&egd dat de.~lfJe 41 8temwen konden
ullbrdn~eD, mahr ...el dat de meerderbeid d.l
kon doen

Ile be,'r Rhod"" was er 81erk ..oor met de
polItiek Tan d, rCleenng, VOOral de redllltnbo.
Jl) bIll ,.,arl,u de regeenn,!, eene groote meer.
derloed h.ri Daar bet land te gaan Wa8 bu ID
mhe',t zou h'l even eens nur bet land Ilun•
, ..nral "'a Ir dit O<!n.tervende parlement WIIAen
rl mr 3()'Dml~CD dIe Toor de motIe vaD wantrou.
"ell stemden DIet bonne Ie.ezera vertellen .. oor.
digdon
!)e heer Memm:ll1 zei dat bet hem genoegen

deed dat de beer Rhod81 opgestaan wa. om
kulonel &hermbrucker te 8teunen.

Dd hoer Rhodea meendo dal hU dit nIet ge.
J lAn had

De heer ~remman Ja. bU stond op na den
heer Innes, d,o kolonel 8cbermbrneker bad Yer
oordeeld D.t toonde een fraaJen geest en moo.
g~voel .n deft heer Rbod.. En wat deed hU.
bh gaf bern eeft voorlezlDll op begtnsel_n dal
'an hem Het 18 heel mooI om een bdl Olt te
kiezen en te zeqgen, dlt 11'1., bet belanlj'rlfce
punt . .M,,,,r wello:recht L~J men daartoc~ Wat
de r.gctrillg' gedaan had, 11''' DIet andera Mn
h:lar lotel te bebouden. Ilet sP<'el bem ~t de
Cape Tu/l.t'l4 d~n naam van den goa".rneur bad
gebruIkt al. eon part!] man Het"l111 ....ur dAt
er een .Icrk gevoel "Ill! tegen deze Inll te gaan.
;\".et zoo zoer "1lIl de le.den. maar, aD de go.
wane loden Waarom ') Om zulke zaken als
de Worc8Iler·elektJe·trelD en bet aanbrengen
van kiezen van heinde en "erre. Ook bet
opzonden eD rondsluren un pohtledltlnaren om
voor de prollre.,lleven te stemmen. DaD .. as
er de bnef ultgeleaen doer Ilr Jamee ID het
hoogerbulA. een brief dUID men wel kon "er.
.....cbten. maar d.on de commlsaaru lIooit bad
moeten I..en. Dan .. erd eeD !Jd Yan dit hub ID
8«l pm·... ka•• r ,. __ • 'D iMreftd, _
hn wet de op~e il.,ltel!llmen. met OppotI".
Ook werd h.m beloft6n Iedaan van een lagen
&lrd De b('8r Pd.Waal ba IDdit bui. manmoe-
dig Dpgestaan en gelegd w.t men aan b.1II ge.
dun had Sir Oordon vroeg £1.000.000 om de
elektlC. o.t te voeren. (groot gel"C") neeD. om
de elekt",. te lalcn doorgaan. Maar .. at bU
gaarne zou w.llen weten W&ll... at de finanCl"le
pos.t.e der Kolome was. Dit "aa e.n &&air "an
groot belang De cUfora toonen. ZOOY... gepa.
~hceerd, dat de mkomsten "oor de laatete lO
munnen WIlS. zoover hU bei kon ul.maken ait
de IKl;.,lt" een mvoer van oYer £~.OOO.()()() en
O.tvoer .l.'i 3:16.000 Eo loover hIJ kODOltm.ken
wao. er reeds een te kort vau £100.000. Er w..
dUR terw'JI deze b.ll Yoor £1.000.000 ge~d
werd, een tekort '11 de .t .. ~ka8. Hoi hni.
\VlIde welen .. ,lt gedHall werd met de inkoDUIten
van den Yrrl.taat8Cben apoor"eg. er W&lleen
£ï,IIOO die hU DIet kon Vloden. Hn kOIl nIet
verder gaan m dele zaak maar wdde !luormatle
hebbeo Indien do financIeele pollitie goed wa&,
dan zou SIr Gordon Sprlgg .. ellete geaegd beb.
ben, maar.nu de saken 81ecbt .tond8'll .weeg bU'
De "poorwegen vroegen naar nog meer geld. en
men leende maar gedurlll.
S.r Gordon De begrooltng ie lager dan de

ll\&'t<!tejaren
De heer Merrlman 0, maar waar il de addi.

trAneeie begrootIDg "aarm al de belolten Yer.
vuld moeten won:!en. en de rent.n op al bet
goleend geld? HII hoopte dat de kiuen d.
reieenng In de mIDderbeId zou stelJ,.en.
Sir James SI'fewnght zoi dat de regeoriq

JUlSt bet geld vroeg 0111 bet land een lrans t.
geven Zlcb DIt te 8preken. D. aan ..al V.n ,len
beer Merrlman op den spoorweg minIlIter, al8
zou hIJ m.sbrolk maken van de lpoor .. egen ~n
de elllploy_ In belang der regeerlUi
II!! got Inslrudies d.t d. employees d. bns
moesten gegeven .. orden om nUllne .temmell
u.1 te brengen. (HIOI' yond een heele standje
planl8 lo.""ben de beeren Merrlman. Sauer.
Molleao aan den eenen. en .ir James aan den
a"deren kant) Men .. i1de weten óf dl. _poor.
weg beambten d.e naar Wor~ter gingen "'lie
pas .. n hadden. Sir James WIlde de vraag eent
ontwuken. maar .eide latar1lat de 8poonreg be-
aml.ton die .-an de Kaapo!Che.tatle ..ertrokken wel
dogelIJk nlJ reioden. daar de trelD toeb ID elk ge.
val zou loopen. Maar de regeeriug oefende nooIt
Invloed op de 8poonreg employ_ u.t. Na nog
over den beruchten brief geaproken to bebben
kwam hIJ tot de fin.nel ....le zaken des laneh.
De zaken .. aren n.et '00 dUlllter al. ~oora-eateld
door don heer lIemman. De Rpoonregzaken
...erden verkeerd voorg8llteld dOClr deu beer
Men-unan. Laat.te Jaar werd ook geincbt
to verbmderen geld Ic stemmen. mUl'
dit mlslui<te. Vorder nam hn bet zeer kwalijk
dJrt de hee, Merrlman de Cap' THM' hier
Ingebracht bad die een aan ..al op den gonYet.
n~ur gedaan had. Maar wat deed 0". La1ld
'an gl8lAlren? 0". La'fd had een "eel barder
artikel. Dan werd Ileaesd dat de regeerin,
roeds verleden jaar b.t 'ltertroawen Y&D b.t hm.
verloreo bad. lDUt '-oor baar ooonlelóke pobtulk
-OYGrname ..an den Bnlawayo spoorweg-bad
"I eene groote meerderbeid ! Verder betreurde
hll de veronl<'lukklDg van de rediatributie.bill.
Maar hll WIUI Yan ge ..oelen dat het Dlea.. e
hDIAde redlBtnbctie·bill "el derJlJk &ea door.
baleu

De heer !'laner haalde lW! "an bet origineeie
kontrakt "an ~Ir James met de Bala"'yo'lJlOOr.
weg maatocbapPU. Men .. ilde bet kontrakt
slecbbi naar een comité "enrjjaeD YOOl'rapport
en DIet het kontrakt yeronlJelnlrlren. Sir Jam ..
had ovenl genaagd dal men hem "erb_bur
&00 .tellen. Pori Eliobeth. Oeorge en on
weder Stellenboech (rel.cb). HU Wilde all
Gambetta Yoor 3.3 kJaafdeeliogen staan (ge.
lach). HIJ Wilde weten of slecbte penoneo met
een vrue PIlSmet den nacbt~lD Daal WOfCNter
waren rereisd.
Sir James aeide dat eit lOO wao Yoor lOOyer

bU wlft. .
De beer Sauer: Allee wat d. 00IIUIIiUaria 11ft
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, P J PETJ:::USEN & Co

HE7~1;S. MATHEW & ('0 .•
K.uPs-rAD.

80~

wij
Wl.

PI
toi
To ;

DV;,DERDA(" ~J Jl ::\1 J8~8

De presider t nam dun stoel III om 2 JO uur
n m eu las hot gebed

I'Ellil[·
Er .. areo geen. petit Ie"-

\ Ei(1J\{rI~(;

De ~d beer Ro .... stelde VQ(,r.1" vcnlagUIg
van bat huie tot morgeu

De ed heer Wdmot \VrIdeweten wat de re
geenog te leg;;en Lad W ... er geen kanto de
'ragen op bet paplCr af te Landelen ' Uf zou
het beter w c een t e \ ~rJa!{en

De ed heer (Hall/lUI prccur eur generaal, lt"
dat het moer gelt;!rco zo u weZ'ln - oor Je regel
nnK LOthen Let hUli 'terdaagdo tot morlScl7

Daar n \ \ ert1aa,.; 1 Ilt t hu I' tol ~ r1Jdag
Do zJttlug ~Ju!1rJe..; Oll,t\lCr ) nn u uten

HlIf101w-,
4WaU II, Jl -_,lI B :..::.. '.: { Kaapetad......)(.., itx- ....D _ Lelt... Alice
Bu1.ir.;" ._ 1BoIarrr.. Laf*'beAtJ
'l'lW, 0 B • ( lil G KIII'k lI.iddelblU'Jf
CnaÁeld. W G RAli4 Ihnllend.m
1Iekbr. J 1 Kat.aaJ AI" ..ai N
8a;lillP. 1 J • Btrut88 Albert
W__ IS J( " T" C Huell ... p, EH,...beth
DIederiOU, Jl... Jf.taal Wi'lowmorea-. 1 8 ... A 8laekLIInl AJbo. t

KUllmg6.
BIn_that. E '''JB_bvg H '. J Wieht
III_tbai .t Co, Jl:Pi_. P ,.. T Thwaill ,..
Ball. J !lat u,,,
1Iacbe$b, R C T, yinl' ...
Ibobetb. B __• K s.."""tt ..
I1roob lIitchle1 '"
51001&"'

Brllliant Y
Duurzaam I
Economisch!Het huis hervatte ten .! ore.

Diamond Dyes overt refïen alle nnde." In
Knwht. Reluheld en D JUl"U>Il.m!:teid. Goene
andere u &lJU even ,rt, ,I 'V acht u tegen
vervalschte k leurstoff Il ómdat llJ van
goedkoope en lafér e 1"6 mar er'ialeu Zijn
gelllaakt. eu slechte, fI, uwe. \ lekklgtl kien.
ren geven. Om vau succes "enekord te
lijD. gebruik 8lech~

DIAMOND DYES
oor bet verwen van Tnbbel'tJl. KouBen,
Ve4eren. LlDten, Gal'eu, Tapl1ten, EnJ!.
EIUI. Wij .. aarborgen dat zi1 meer goede •
ren pak na pak uilen kleuN'n dan eeDlg
audF klenrsel ooit .gemukt. eu meer brll
ua.n ... en dourzame "leareD te geven,

Jt Is gemakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwen.

Ol

Ka.".~he Afd
Dt.: pr~sdt:tH I 11) lj Il s t H.:I !IJ Vlll 2 JJ uur

n rJJ eli las bd ót:btJ
11: III lt

, ErJTlE!!

werden iUlI'eleverd door de beeren 0 J nn
lill urt Ca IVI08. vragende een weil te laten
m~ken VaO Lambertebani naar Krnl8, 0, G. de
Waal nage"d. seholeu vrU te stellen Tan be-
lastw'non en nog eelllgo andere petiti ... erden
duor ~O:scheldeI!e leden iugedlend.

RAI'I'ORI EN.
Een 'ic rapporten eo papleren "eNen ter tafel

gelegd.
l'u,I rIE DE&-fEGBERIN.G.

Sir ('on:!on Spngg Wild. "ooraf leta zeggen.
"adat de molle van wantlouwen aang.nomen
....Ill! had bet kabmet een yll.-_,adenni gebouden
en mco Leoloot dat bet nOod19 .. ao bet parle.
men t te uu,blDden 011 wen:! aan &lrAlfred
]\hlller medeg<ldeeld, en air Alfred bad daann
toegestemd, met betrekkIng t<lt het lagerbull
:lI .... r daar~m bad bU een voorlooplge BOmnoo.
dig om de admm,.trat,e voort te zetten. Het
meuwe parlernout zou .n de eente ....eek van
Septelooer kunnen vergadereo. IiU overban.
d.gde eeo boodschap van den goovorneur.

Dc .peaker la. de boo.iJ<chap De regeerIDg
vr""g 'erlo! tot het Ind.enen ..an een blll voor
i I,IIUU.IX)I)
De ee ... te IO'lOg werd genomen en de tweede

Jezwg' vuor mQrgen nedergezet.
0.. hu"r ~chrelner &e. dat hU en "line vollle.

!rUilen nu voor hot ee ... t Tan bet plan van SIT
(.unlon hourden, en "U mo""ten dUi eerat eep
kans hebhun er Over na te denil:ea en wrlqe
",eten of de zaak no kon he.prokeu worden '"l

~Ir (,ordon ze. dat hIJ ioen t<lgenstand wIldti
b •• don, eo alle kans .. ride geven voor con8i\lera~
tie en 0' envegmg da" ...an, maar de raak ver.
".!!Chte spoed en kon Dlol afgesteld won:!en.

Ve heer D. C. de Waal wilde een u.tleg heb
ben en vroeg den premier of £ I,UUO.{J()()DIet te
vue! WB!'l

!le heer fnnes vroeg of men dan geen rmder
werk m~er ,ou doea, L v het tolveroond '
:-<"Galdon antwoordde dat hU zulk. DIet &00

doen en na de oom gCllten.d I! zou het buUl ont
bonden worden HU ",eende dat £I.OOOJXJO nIet
te veel ...a.

De heer Rbo<l"" lel dat het .lechl8 b.UUk ,.1
wezen de regeenng genoeg geld te gc \ en de
land~zakeD voor eenige maanden urt te '\ vuren.
en aidus het laad een kao .• te geve~ Zich u,t te
"preken b'J "'we von eeo elekt ••
D. beer Heart! ",lIde \Veten wa I ,.'u l(ed:"FI

"""den oolrekkelilk 'oond goedf rq"
~Ir (;qrduu ZeI dat de reI,{l:<. nL;f onder d0JO

om~tanJlg"eJen Dlet:t n Hl d..ll z mk kun doen
d I"' ZIJ geen macht load lo J I' ,lole I

De h'3t!f &hrelOer Z('I ,~ I'jl d, .nk('[) on't'er-
nnJ.erd mOl'!'Iteu LII)\C' l:t:.l lt:0~f1n;; W'~er
kun haodelen

De heer La~rcll
late lnll~Z)U ~!)r
Kapt Br,d)", t ",[

lart IJ OVt r:'it \:1. I{ollandsch op scholen.

Beanfort Wt
Ka'pocheAf'

Do
DoPet iues werdclJ ITlgtt(lI~ll~ door dt.:u eJ ueur

Van dOIJtl-Hel l\lt Alben, voor berro.plOg
dcr Lrandaekto"ór dvor den cd beer BH
huldt, Uil !'ctru ,v,ll .. '.0 denzelfden lOboud.

Kr \\:bcd \ J''HI~S

De ed twer \ ao deu H.~, er diende een ge
Wl)Llgd.! kt!rHlI~gtH lUIS 1'1 urutruut de lokataes ID
lltC'hu.tnahu-::d
D" ed heer \etlhball "veg dat ZlJU Haag

omtr~nt OJlLb<"lhglng Viln Jen dag des Hoeren
zou LIL/' (;n v\ e-r~taaJJ

I" j} Hl- ~

De ed IwOTl."baw Ic,;de "eotge paplereo Icr
tafel

Bail~1 ol (0 Qoeeb'a T.....
Kta4(lt'belCij •.

lI_e, " ti, H 5 .., MindJ Lad... Jfarray,~

K" \).., riF 1 II[ ITl!

Du l;J betr lIerhvlll \ rue.; Ul hoe ver het
gOU\rlfUf'lllt'1.1 gevol5' g~.;c\cn Luofr WUI de re
(I!rnUl~ndatle \ an het ~ ..kOZt'll comll(. omtreut
Ka.t~Lhc pOJUIt; dato Ju J UUI, I ~~Ii

De ttl heer (,ra.ham lel tint het felect co
ru t. l'i "':.liJfJe, t hngcu hld guJaan Aaobeve
lIng ilO 1 \\~ u,tgt\OlrJ De tWt!tJe-ver
met:fllt:r1Cl.c \:.lll Jt.! !!l!Lcht-werd ook Uttge
vperd lJ. d,rJe ~,u.be'cIJUl( werd !(odeeltdlUk
IIJt~e'0IJrJ \:lfl no ..J we..;rd Ult\Ol:'rItlg gegeven
Aan [lv" ) ('Il I) W ~ al~ Il Jil greB gt'vulg t;ege
'run ~,_r., ï en K ~crdl;:fl uJtgo\ot.'nl Urutrun!
" 1!1 en 11 l\:l-i "etge\ log 1I0Udlg .\l1n de
andere llluuevellBgtn Wl\~ tJok llltl,oenng gBgt1
\ en 10 IUO\ cr g~cll nJl'U W~ \\ ~tge, wg 1l0()(!J;.; wa!:!

S lt :i1!J\r.) ~1'II'1 \RI'

Ve 8d beer \ an Rb)" vroolS of Sif slooe!
Sblpp.UJ die..; eill l.dt'1 a.aIlgenOm~!1 he~ft 10
h4llt be~tuur Ut r l.et hnrterJ.., l'o nog twD jJen
IHoen \nn 1.11}IJIJ 'an dt.: Kolucrnl .. 8chatkl~t.

tre~t, en lJf hIJ ill deu 7etel JllGenomen te heb
beu op!{choudcll heeft b t pt n~ t)l"-U te trek keu
De ed heer Cjrah,lUI ,tIlI""urdde dat Ilf :S.u

nc) ~hlppard nog péuswen trekt
\\ \./ EH-BORE'\(

De <><l heer G 0 :-<ullth .tdd" VOor dal ID

de opmle van rlelen ltaaJ bd "ensebdllk ISdat
ht1t goU\·erllljmeant T.IJUt! water!.nrt'n zeer aan
aauzlenlilk z~d \ l rJ.ftccrd,,'rt:1l ZOUJllt appl)t..:a.tlc,
t~n ~ebrulke or 'll\ g,reed.Juker behandeld
kuaneu \\urdell JaIl under Je bt.~taande om
~tl1ndlbheJtn

De voor~~el1!.:r IZt.'1 d~t IU !llldt'ru lauuen "'erl
Dut gedaan lIP ad duur dIamant l;'.Jrer. In
:\ u~trnLL: \Ii Jrth; Il Jeze lIPren met \ cel SUc"e~

gebruIkt H!J lll)crude tt'lll;e bC'f"allen wa.arrn een
groote 11Oe\""edh, Id \\L~t~r t;C\UtlJt'tl \"erd door
deze boren Surekt:r \drllJ.l'dc zijne olldenlll
dlll~en III Be, h~all dand !lij "a. III Je KaiJban
Wt>e8tljO gewee~r liet Wl...i ~llo{eflJl)k ~een W'o~
tijD waar t;:en 1 i.nJ m~1 \ ed watt:r onder d~Hl

grunu dat MIet ht~ ulfglhaaJJ moest \\( rdeu
urn bet lanJ uc""uvllba;~r te makell Hl! wilde
g",.1.rIltj ZléD. dJ.t d ~ rege<:f!CJg li L;~rflruc\ t'U mOe~t
llt!IllCU ru~t bort'o 1l.J..ar watt'r Het lUid "J.~ zee!'
~~'\Jd \oor VOt:!J( >f.ltrll Illen Ill.)t_~t ,t.Jleeu Zlt'lJ

bet water bol"t:'l Jt.:1l gt'(_)nu t~ kTl
J
,5'tHl LI kuu

Tet! geteeld "orJt:n um Ut markten utr Kolonie
te vuurZIen li I hvople lat du rqeerlD!! meor
boren lOU aankoopen

liet \'uerl;t~l werd a.ang )'10mell

nr. ..., I:~'I- II \;1 q\! Ná. r "

Kapitaal
Reee7ve Fonds

£21S.000
£65.300

Voor de Administrat.ie van noed~ls er.
Bipndommen.a1a hecutearen.AdrnlUl8tro
&e1lra, VoogdeD, Ónratol1l. Trustee. ,~a1i
ln.olventen Boedel. en onder Bn'felrJkl
"oor waarden, In.pektoJ'll. Á88lgneoa. Ag, nt
en "oor 1n~r.eteDen pn N.rt In"ezet, 1If'1I.

(..iqa.da.t.enren "lUI Onde.ltlll\o Maat
lebappi1en en Fil WU.

V, or de InvorderIng van Verban.
den, Wissels en al'ld re SclWI Jen.
VOor leening van Geld op Eerst!

Verbanden van Vast5'Oed en anderl
goedgekeUrde fecurlte,tell, het Be
leggen van Kapitaal, dc'" Koop (."
Verkoop van Vastgoej en ar.dc
Eigendom,

BELANGRI.JK~

Publieke ,rerkooping
"AN ZEER

KOSTBAAR VASTGOED.CORREGTIE.

De beer G. Oliti.r L,W.V. schru1t on. alaYO'«! : _
lItras

Hoo~
Zeke

pacht 1
Worces
Omtrek
!l&&md
(beter
groot l
roeden,
den Al
op den

Yl

DIREKTEURE:'i :
PAUL DE VILLH, '-". ['", I," r

VCj('PlI1T'r.,
HABR\ DOll'. I' 1\' ~'I ••

H.• '. IlElitPEllS II .\1 ,\ -I I
C. lI. lJgI/~AlID. ,; .I EA ['

Dezulken die heu \\C ••,,·!tlll "'L" te 'tl il.
~I,e",en lieu te Ilomlue,,,,, al. 'II
Koloniale \\'eeskam'r eu Tlust Al~l
8Obappij.
~De Insol.entc T .•k "wd, h('Snol'"

door den Secretaii', "00" '" IL' d"dPI ,j.
Maatschapp.j ve.-uuf" 0 Jl de' J' .', I ""';

I)AAR de heer J, P. DE WET
vorsehe:deno aam;oeken ont-

I

vangen heeft Yoor het koopen van
zijn VASTI10EV, gelegan in Stocker:-
stro lil Straat, Worc~ster, zoo beeft
bij besloten het Publiek te laten
opveilen op

ZATERDAG, 9 JULI A.S.,
'8 Morgens ten TOUre,

zoouat een ieder ecn behoorlijke
kans tan bekom"n.

IIouae of Aaembly.
Cape Town,

MI.TNUEER.-In uwe wtgave "an beden ben
ik genpporteerd ala yolgt .
"Hil keDrde de "enneerderinll ..an leden "oor

de Kaap.n de Kaapecbe afdeelina' goed."
Dit heb iIr Diet gezegd. Iot8ff8Jl<)ee1Ik heb ge.

felld dat ik llacha dat bet .. etaant ...erp te ... Ie
ledln gaf un de Kaap en d.. Kaapecbe .fdee.
ling eli dat iIr niet ten gonste ...ao ..an bet lid
"oor d, UDI"enltelt." :: wat cri "\an Je pn

I, h, , I J,. Ldls to

I'· spc l~

vau Jl b II Aan q" £lit .......
Muabeer,-Ik be"am "an ganocber barte de

g-pu,", en zeer ....,..tandlge aanmerklDïen van
"ValkamalI '. Teracbenen In u.. blad Un den
tilden dezer. o..er bovengemeld belangrOk
onder .. erp. Daar Ik "'neger een ondenru_r
ge .. eeat ben. en de laahte h"ntll JareD. &l'ent.
afaJas-er. iez1l'oren translateur en lid Yan eeDe
oerate Ielaa me"Jes eu 'wude klaa JongeDs
""hool ben. kan Ik door ond ..r"indlog geleen:!
een ....c.9.g over doze z.aak meeprateo.

Ik beD zeer goed bekend met eeno eerate kW.
meuje. scbool III een '-an onze Iltootc dorP<'D.
waar de pnncipaJe eene EngelllCbe dame JIl, die.
DJettogen.taande zu ..eracheldeno Jaren re~8
bur levensonderhood beeft DIt de Iwaar vor
dIende gelden nu do arme Hollandach .pre.
kende b!ivolkiug. bet nog beDeden zicb acbt om
een woord of ..ol&ln te lfl8ren "an dat "borTId
Dutcb lanpage".
Het ongeluk ia dat de meerderhe.d Yan bet

school comité nu gemelde ocheol, EnielscbeD
of yerengelachte Atrilraal!den '!iD.

Onlang. klaagde een vader die drie docbtera
in dIe lICbool had. EJJnnood bn een der comité
Ietlen. Qat er pen Hollandache onderwiJlerel!
Y08!'.. n ..,nlw. tiJd.n dIe school ge"eest 18-
on .. al dJmkt • antwoordde dat ed. comIté hd
hem? Ml)n pen "elgert buna hei te achru ..en
"Damn Claatbeaatly bloody Doteb"l

En dat noemt men geluke recbten.
Zondeit bet parlement en dr. Mnlr aan dezen

onlJewell.lObten lltaat Yan zaken Jr88n elnde kon.
nen .makeu? Ik IOn nog meer en ergere genllen
knnnen noemen. lDUt gedacbtlg 'IJnde dat n.. e
rnimte no _r be~rkt Ill. III iIr geene nrdere
inhreuk maken.

Ued. hU "oorbeat dankende ..oor opname
deZ8ll. '

Dtjdragen tot ve""l'reldmg van
kennt8 ,r,angnande

.z U:I D -A.FR.:lK.,A.
DOOR

WAARBORG TAK.
Voor bet Gaarandeeren vnu de EedIJ'

heid, Rechtllclrapeuheid ['n Gel ruo" hCI
vaD Per-.;onen d,,, \'cl·"nl" •• r I, I;'," [\ ...
ti"s bekleeden. IIiJ hut u,t.d ..u lau 00"
lanrlljkacho PM'r.1Ie.

g-De P"ljs~en dcr !.f,ul!" L:'rplj w,
,len in onh'an!!""t "enomen do,,,' ,t, In' 1'1'11,.1
KOloniale. 'l'ra.ns ..aahclw eli O'.'lliJ" \T

".14\I\1&l'he [('gner~nRen, ~[u",c'PQI"eltpl1 ,
Afdeelingsraden. lI'lnkcn. nlldere l'uuIte
Inricbtingen en MaatschappiJen,

De ~irektenren l.:omen eIken Dinsdag ()
10 ".lIl. L. cl I O'UZaken al te ha.ndelen

ti. W, STEYTLER, Secrel4ru!

Het
op den
Commr
ten kRt
8tad, iD
maaodf
dag del
de ren
per ju
all de \
uitgavE
grip VE

en ve~
door dE
Het ei~
voorga
port
be.ljuw
houdt,
abienc

De ..
aan eel
onder (

VOPl
men lUI

Reside:

Tr l': of m6 I nid hei
II~t~ :' '1 liet \\oa.i een

111.... • liJd li.; hautIg
~Dit Eigendom i~ zoo goed

bekend, en reeds v roeg. 'I' Le koql'
g('ad~rte.erd uit de Iwnd, dat
vtlrdere !)cseltrijvir,g cr van over-
oodig i~,

lIet is een lI, r ,Kostbaarsto
Eigendommen allti.T en a.Ls een
Handéls-Stanu ono\ cl·trefbaar, Hct
zal In rdl'lc apal't,.) dcelen worden
opgeveild, elk met een groot stuk
Tuin Grond, beplant met Vruchten
Boomen, er aan.

LINDEN BERG &: CG" Mslagers.

IJt.: t.;J lJ ert, IJ :"'I U I~ "tflde v ur!' I l

wt"oscnltllk l~ Jd J~ ld lal...Jit -:lH Lt, I" r

lJCfllcut t>tJ't li I:lJ lJep.~"I.j, LJ WiJrJ n!.; iUI e lt
het rCLCS IJf)dt::un·\.l,lkkc1r,"",,\all "'prJ~ 1_"1

w~rkt[) IQ Dc<:bu<ln,danl flld L, t I lt I I II .....\,;

orud, te Illa'k~n \ if1 Jt! na~llllrl ,kt ...,tlr ... _\ .I'

l~~f"llbcJefl om ":.ltt.:r I j) le \ 1 1 ... 1' r )!! ..
lock tt tt ~n lUd "III! lndd Jil)! hl LI}

tllght:dtll t:1.!erJaafdl.! Hll dit ~lr~!\1 '1 \1;J.:.ll 1 \f JIJ ti r\;I,,,,i{\.LJ[~

waterlnJt'l"I,I~igT'ld !'~"'!llt i h_ .... hl·flll',.J ~~r vroeg of do reieenng
IJe \uor ...t(llef '''I dil /J Jd d~!o_; 7lll\ lit ti "'(JJ rnt!!1 f", lol !Zel !lende deze seslue &an do

Bechu:lnllbnd dl, t:1l \\ I:JL' li \( t ILrt:'l 11 if I \\CI, .! '1 I 1 l'lI\'rdt'ment voor tI) leggoen van
~r()i)t gebrek In jlt Lud "'Jol 1.; til ek 41" ,\ lt. YO"" (Il' a;Lt.:llrl~"lr,den aalilgaande het onder-
'Y.l.St:rmecrW-J.ter zou IJdlllldt.tll' •• J~r.f.J h)JI 'lil iiP~ b.Jofd'Weg~n In de KolonIe te
ter b~volklfl'5 kunnen Jr:J.~t'n H, ~II J J':"\\t_r ""urd, I ()\t r~( nomen door bet departement van
k~n waren zt!er no<~ll'{ III la 1\Ild ""pr. kcr we~~ 0I~'IJLare l\crken
.'Pp du Ueebu1aal.nJ ,.CI fll""r lOll kunn"" SIr.h""" nut"oordde oollun .. nn
opbr~ngtln El!~ £:1 mtC

r
[)~"rrut_ !,'g,Hf ....rlct:n h. I ~chermbrucker ha« .0-. twe.de l'r&.-1f.

wareu Lr "' ....ren &()! J !t lt_g. Il J Illt~t Il \ ( Ir J J('h b.' hUI~ ~goo n li levendig te worden, en
bet Ult\I)Crt:fj \.1.rJ I'("'pr )L'llfl;~"'CIktrJ Jp h er :-,chrOJner ~telde i'oor de T'erdagmg van
Aan du Kurcru.w!:'I r'\lcl k}:-J Cdl gfl)ut be!'4prOtl b(t hU11i

mgs'I\erk ultg"\otrJ "'lrJt'l Wl:lIJoof 1L1TJ \angetlomen

eCIl Ilroot aant.lI rn· n", hen l.:t'rI be·qa.HJ ltJU ~or lI('t h 11"1 \'C'rd ~.lgde 0111 22PI, na slechts 25
den hcll)r~J ~prê'ker hdrtll!de bét Ja& ~ll milluten gezden te behocf!
prJ.cht ~\J ~!r0()rIl wat~r al~ Jt. I )rauJe..; TI\ ]er un
~el_;rulkt na,r ce lee ni': t-'~t L)p~n 1111 \t.[
truu~dc Je rt·~(,t3lllJg Zou ll)Oé ,,"enkCll lil gUll

8tage CVfl"ldrlratlt' nCmtn Ild hUl~ bt rv dte om :! uur

De cJ heer \Vdrnot st~lJe \vqr a.l-l amcnde I rT! fil ~
meut Uilbllnl( van de w ,.rd'n III Be,hUIi" \\t 1", Ing('d"ud door rle 11Oe'enP (; \\'ege
l"oJ II IJ ,vliJ" J, m(dlc ,I;cn" eli 1.ebbell I Uil l~lvllli' vngende ondeNtCU.IO!i p J~.d.u
Wat v""r BetbuJnal.lIlJ g"lt! goU uok Toor I lOlL \u ..r herroepIng <an de brandZl"kte\Vet,
audere dt_·t..lt'n \an Jt' K,doLll.! I P .T Je ""et In lake cornr('n~atl~ rt' runder-
"If Henr) "t,., kO'''LI' 'II Zei dCle WIL·" li Jer pe,t Il C Ian H'cld 'Il (1) V00r verplaal8lDg

J.'llugrl'k3'e l\k~ll no~ m l!t'Z!J k nte 11tlulg' I, in ITifIUlt", h~'l \ Lrl HobboD<.:tland uaar hot
'lX'r bet bUI< I!"I" Ilht <Jp lIJIl" tleklle rc .. ".I"a"d ,l J Tou',ert een WItAlhert tegen
w~rd J~ k.vl'tt!J \:\'1 L~"'pr()f' 111!{'4\\crken ()~er~l d~ hrWUZlpk

'
0wet

tur sprake gt.:lJratbt \Jl~rW'('gt' \T~ rd de alO H ~f'I')j( J \;
dacht aln dt:7.C ZL.1.k .;e1i\1 d en "I,rt;~f'r ~'t)()IHe

dat de r~~ecrlIlg In dt!,e h,l1lr bNt I II dl)Cu I- r Yt rder wer~I('n E:el1lg'C rapportef} ter tafel ge-
" ..... Ytattr gt:o')(g JIJ .j,t land mell UI 't:~t hl: h:gJ dour U1111,:-.tl[·~ ln prnate leden
maar lllt:t n:wr d~ Zt"c lat~.l lo')rh: I Il IJ
W~ ('vk ')1)[ kiejIlere l,e~pn.)('lln__'''H~ hl ru]. ...

De ed heer \ an Jl'U Ht<u'<.;r lI..l dat tutll li ,
den anJ.~rl'u d:t~ zulk lt 'I m()tll~ tel" t del
bru(ht "I t:wJe dl! \"O(lrstell r \3.11 dc" motk lr
t~g'en ~ht ~ hCf'fl ht;ffi thlld~1 k d:n ~JI1)!Illge

)eJen ~<)m~ te~t_~[l een mr>tlt; ~'emd"fl et:fl\OU

dig p·nd .•t lij tegl'!l Jen p~rjol'JlJ "lrl II li IJ

r.IIU C{;bt.'r Jele lUutle '4ttUfh __" IllJ 1:'1 h t 111l"11

dement .l..1ngell /lIIt'll "'"erd aorit:r~ Zull hj) t;en

.ll.meud··menL \OONtl:JI,>1) OlJll\Tl on Jfrz)\k tlb

!lCheD lil p'~'1 )\1, Il ê'l Bur~, rSlI rp 1'1 fl ~tf lien
Dij ed lH'Lr ....milb Itl b! "J~ b~rt:IJ tJd

tlIDcnJemcnt a...n tt; I.lIJ't_!

00 ttJ llt':t:'r 'Sf't:tLllllil 'ILl t dL: II dit (J~I.l

'lJk Ulut nu, .•\; ¥, \ lt k \ :lP} U ,I Jl llldtr~
rcge~flilg "'Jil ht: t rlJl f " tI lt' rn"";t:1 Ik uelJ

auJt:>le polltlt:k h( I,b1.::1 'Tt "l kor de r8~('t f1!l~

we("it:r :.L.J 1 dt: tl,ik hcnr) • IL 1, JI Z JU dn
mutld uUdt_r~l(;UIlt' 1 I'lll! h. fNUr(l, hd Jat
'Offif1ll';c kJt Il ~ 11I~ tq;t I f. lkt.·!l , dl al~cmi en
br-Iallg lHl nl I, Il omJ lt lt .}VJr z;~kl.:re pt r""~Jn
wen.Jt'Jl .,uor;t:I,r.l hl .:\r~fl r ll!.:",t fI'er gamen
W~dLl.lJ \t))r Jc ..hJcnllt:lJ \{lh.!~rt \;lt! ht:t
land

Ut: ed ht:1.f Prt: "lllhi lt I ,k7.l.: \\<1 .."'1 Ct:/) lt.l r
belall~rl)kl.: L.uk \\ ,lt ld. r te !.:t.udt: vutorak
;va.s \\att:r Il\.. ~"{)n,l '" 1--'" !.;ocd dl(>cl'l ":.J.tlr
oo\.brlk '1t.·]J m >~I'II 111 d, lt Il "'HUt_f!Wt--'rkt/1

UI bt1L al~\.mu.:ll h< lJ.l)_; '.IUll mUt."t lOu r lH!
OpruUIIU:-::~'" l.:rkun !.tI'!) Tl II ) lt _,.pLC .It: fC=::ll.'
r1n~ L"U lid 11!!! li I) r{'rl " rmt udt_n

I)\) el htH r (, I ahanr I.. kt'!ldt_ de..; Lt Jangn k
blld \.lIl dt.: z... d.: 1/, bl rt t.: h~d mtfI Uhltr

111 bt:t JJnkl.fgt""l..lkr Ullrdt:!rt~lerIU:S\\I~

"an i hj) lJ tt I \\ H. diUI hgt: 'Jpmuw:; \ an de..;
KoJvllltJ tL I tl~l, Illlkt.:ll U \vr('rJ~ \lfllt re sLbe
mlU' In t, d, I l Jl [),Hl.\ I .. d... f\ t-tl'(,flng o(,k
'f'ilD pl.,] ,HII JL ""llltU 1'1 Ju:c laak Jlll,,..JC lt:
br(.:n~l;:'u

De ru ,t, u.," ~"- '4 Ll~J "l'-t ..d tvt:ll <i.1ngt:-

lilt f!u c: I tiJ lordIJ Wad

!J:I IJ \ P l~n rf 19 te nemen,
• l! ~ ~ n>' IJ Juu,;rl)k:e .taak

\ t 1 "I'" I \ I' '\ h' .
",' ,I, I lt d'\t Il t I I~t bUIlenzewoon

\'tI' flll[ dil t: t~ -fl,1 'JIJt eeu Ldl op
lt' II,:" 1 _ 1111 I r w I. ... ll.~lf:-l een voorbeeld

1 I. II I/ill Irl!.: ...Illit I doorgln;{ op eeu dag

PLAK-PAPIER. Worcest{lT, IJ J nni ld~lB.

Bij I. B. DE nrSSY. te Pretoria
en Amsterdam is verscheren:

AFRIKANERS EN NEDERWDtuccnt nan
"IU.JD \(; 2~ JI'XI 18~'~

GUSTAF ANDERSON & Co,)
35, Lilf. STR!!'!, KA.HSr lD,

Voor patronen ,an 11:lnne pr ..c!J: i,:
PJakl'npi'·,cn.

Beo ik. ..-
OOKEEl! '·OLRII)fAN. C, B. SPRUYT.

Vl:RBANDLIJSTEN.
+

Uif€ege"en ter voordeeJe ran holt"TAAL.
FONDS" tot behond elJ bevordering van
het Bollandsch ,ds \' olk~taal in de Boeren.
rE.'pubheken "an ZUId .\.frika, opgericht
Januari, lS96,

PRIJS 4..
Bij de 'voornaamste boekhandellll'tln in

Zuid-Afrika 18 dit boek te bekomen tegen
bovengemt>lde prrjs.
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VERF, VERIHS en S:"HILD.E:lr~'j_H
<

-_
- Kantoor

lWI'Hlll'l, 1898,

Hypo/hel en.
Cape Collleri81 I'chll'd bd, f

boudera Xaaplt.ad
Cape Tim. ... BnhaaMrika Do
G'_b-.rg, !ol "'1 --(Glauber, • .III JC... J de Villi.... Purl
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n pn ,ate bill, op pap,er werden allen OIt
gl""'lld tnt bet !J1"tlWO hUI~ "eder zal te1iamen
~pkor'!1~n t. Jn
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nc Jl 'I'" reo l"oromtrenl waal. gevraagd door
den hCf>r fheró(l werden door sir James Sl've
.\rlgbl tt'r tafel gdegd. HII lel dat er all nog
":'C I prof ,t "as mau het voordeellxBtoDd lIIet
In bet bt:werkt'1l van de lijn mUr Hl de traJiek
[Jel taflef 'aD :cl Per tnn per mUl .eaot.
alltw"orJde ~ .ed, en hij berekeode dat de
KvloOl" ,hardoor een J>L3rl:rklcb voordeel lOU
heblx n vao £::11)1) (~) I'on KaapkoloDJ.
nalf GL·,de"'l was gedurende Let lfgeloop'en
tijdperk ~ J71 tonnen \""erl'ocrJ De waarde van
art lktlen ('Tl p:.L'k~':1.gler!i \ \ rvoord over dIe IHn
w" n Lar Rhode"" £31 ~,O; I eli VSORbod88l:l
U' 4 ,4 w~kende eco Iota ,I van £ (.jl)53i voor
h,t t"lre.k gu.nJlgd lil \pfll DeK:a:lpscho
I Jl"" ha Iden ,L.mtoe blj,edraj.(en .l15I,.3:.5

!le Iller HhoJc. Is dIt prolijl'
S,r ,!lme. "een dIt I. geen profijt
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Pe heer ;-o,chr~met \~r')Og dro premu:r wat de

rt~' t_flflg glDg I]\)('n fuut bN protrwol voor bet
I I'erloont! met VnJstaa: en ~ltal. 1I!I"prail:
Illt t :1.11, \'n \ nor llcbzulrt_'l1

:-"rr (IIJrdr'lll zei dil 118t Dlct ZIjn Nlbuld ".1.",
d;,i.( Iii! toh crl,ond niet \'oor het hu!!t kan ko
llIen lJo 'I",aker L,.! geregeld dat men ecrot
In (IImJt~ "')IJ:: 1..1'] op Jc vermeenlermqen Do
hh r r "IJ\;8 bad een amendement om de Luk mt
te <I, lien en da Ir de .a3k I'cstruden werd. kOD
h~1 fllt:t~ d01'n ondl'r de om..,t.a.ndlgbeuen

In antwilord op tC'ti "fingo van tien heer
st:hr('ln~r T.t'] dl.: "p' aker d.lt men n'ct~ ko!] doen
'oord lt Ut! \'{'rrUlcnltrlllgf Il In cum1t~ hekrach-
t11{U ZlIn
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..erkt zooals Lene perlocw laulJef beboort te

.. edren. het g'ftItel "'.n'!fendo co ,erk"lkkende
::ouder bet t<l~erzw"kkell . gene .. t bardIJJngbeld
en !taN gefUliten Toor alt'Jd
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,",kcNer dan "atragclide kr,,,dcn, Een" gowllde
eond.lJe der ~.er,,", Le, tr • n ln~""ande!l lO de
.terk.t .. ,,)Orr.org t"gen Hoofdp'Jnen. Zwar<>
Verkoudbeden of Koortl!en

Mild en Zeker
ID e1Icet en bepaald 'riJ 'an oo",cn""heliJk"

bestanddeelen. Genee.boo'ren bc, clcn h..t un
MJllioonen hebben b"t on!--CbnUla:lrbe, noden
Kinderen genieten bH zwakke d.'Une., loden
het eell Ide&lllmedIcIJn 'J""1fC m..nneo nemen
bet &onder ongerief of OlJgtluaJ.:

Namaalcsel. en sub,titot, n
.Iln lalnJk. giJ mot'[ \Tagen
om .. Calfornia" SIrOOp
van Vijlen.
Zoekt den nllllm en Lct hln

delsmerk TIWI lie CalifOrDJA
Vijgen-Siroop )l[aatachBp.
pij; die ZIJnopel.kun IJot'e] ,he
ecbt UI.
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"Ir (;ordon .telde d. tweede Iczmg voor en
Zl'l tl.lt lnO hec hUl~ ontbonden wcrd, de regee
rlllg gek! moest hebLe" zoo lang de adm.Dlstratie
Uit te voe,en £1 I!\)<II~~''OD vol.trt'kl met te
\ aal w('zen. \\ :lut cr nJue!tt Voorzlemnq- gemaakt
'l\ordt'n \(lor mogclnk \JCrluun met ellJ eIeeticI
lI!! hoopte echh'r dat ('r geen \'erZ:UIUl zou
1,).1lts he1.b,,~ .nodat bet nlentre hUi. vroeg In
"<'pt.'mbcr kon b'leenkomf'n Doch er kon ver
lUIm W('zen en Junoor moeRt l"oor7.lemng g"
OllLLkt""rden 11'1 'leid" nu de tweede leZing
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Dcl ed httr 1)( \\1 O;:'IJJo')'lrdltL!ev,,!
ged~ PP~l\1 Ir \ dllll I !II ! lit W'lrli:.nt:' \lUl de
l.rMolld, '1(1 ..... , 1 • rt Ih ,I.: I "'" lrd, r

\ Il I I 1 I I J \ 1nn I rn d. ~"!1 \ l r
"ct&.\~'n r ...1.1, I ,I, I ' ...

j)1: k ""1 'I"' IIp.::rl!J''''~r''lhlftd()()r
111.t !""'."\t!ll'IlH·t ti ..., k l.l rllstl! \.!tldt'
plaat".m \l:i.: r I lik ... \l t~1 I rt \\( ti

~ I)e k }tit, I rt.'l/I.,'l' ....~. Il 't r!,;,l.l J Olt;t prIJ
fK"~Utlt'~ ooot.r Jt.: \1,. t "foor

lid ""lra-1 v I' ,). '" .. I, ,tld," bd.laid Il. he", Schreiner wd,le lets f.ei:gen over do
Joor dl~gt'n('n dIt:' \ Lnul~d ""crJu j)o('!"iltll! vali ht:"m cn 1.IJn partl! \\'oensdagavond

A&ugt'ournt'Il tncn de nJl)tJ6 "'UI wantronWCD werd aange

I I", I ! '" " I' I, I' \ ~:~';,::,n'<cl~·erdll:'~~:de";~:~:t ..~~ 'J:~~~g.;;o
ll,' "I h, ril. I "I I,] I, lo ri" I I, nl1~e onde .. teone ... dor reitlermg waren van dat

alr.",l, t rt' I. ' .' " ,', t ',r I", . 'I' ,l\ ootle I D~ he~r Rhode. bad n(>~gJr gezegd
r
ort

" '.lil, d "r. "I,~, "i'" I. \" ,'al I'", 'I rc!;cerl'lg.bdl ult,Jeworpen weN. bet
PIIc);,ka. II K\.'lI .....f! ~ ':9.fu1 .J!d! t~! lllu_:./.} j n]et n004I~!S was te belankeu. voornl met In deze
IK'r 1<.'; d .ar'" " ..k I," u el I:eltgd w .. rdcil Kolloole liet ww! ecbter gebeel lete anders

De <oorotdwr zei Jat IJ gaarlle dC'e 1.11'1'0r ulet e~n dlrek~ motJo vau wantrou .. en. De
~en wijde beobt:n omd"t "r .en.ge t"!!en~trlldlg ulthre.dlog van bet beaineel om Olet te beCIaa.
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