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In de Zaak van GfOIiUE MONTGOliERY
W ALKEn, Klager, en DANIEL BAR-
TllOLOMEl'S 'l'Rl1TER en Esxsr
HENDRJK WOLFHIWT TRUTER, in-
dividueel en in hun capaciteit als
Executeurs Testamentair in den
Boedel van wijlen CHHl5TINA PHIL-
LII'IN.\. M,\Rl'ARETIIA THuTfR; en
PETI!l'S BE:\'JA~IIN VAN RllYN, als'

Execut'~lur ~~tief in den Boedel ~ 1f!L. JiL,' jo
van wIJ en r l(.U;~ JOll.L'INE~ DB

~~fCKER TRnER, Verweerders,
I

STOCK FAIR EN SALVAGE VERKOOPING,

De V crkooping 7.:11 onderworpen
zijn aan eeu Reserve Prijs, bepaald
volgeDs regel 113 van 't Hof.

Voor verdere bijzonderheden doe Knapsche Gouvernemen~ Sp(lOrwegen.

aanzoek bij IwtRcsitlLlUt Mugistraats Trel'n Veranderingen Beetrinende Z d g Q Juli 1898
Kantoor, Van Rhijnsdorp. _~__::_ ~n a , 0 • Op WOENSDAG den 29sten dezer,

1. 1'1I,'sllgiors voor de (),,-;ile I Ijl,,' en Jfiddt'/I'III,]."t'/I/' Lijnen w,')rden dagelijks '6 muuiddag s. tPIl :2 III·tl PT! eie"
H. TENN ANT, I 1 0 ' I k I~ cc 1(:-< per ~J, v.m., trem vervoerd. ZAL de Ondergeteekende pu bie ! () P DINSDAG, den ëden

Opper Baljuw. 2. Pussugiers voor Kiml,,-rl,'!) en V"'II". 1':1 worden dagelijks F-ocr O.O. v.m., ,blen v~rkoopen aan ZIJne i JULI, zal dl' Undergetee-
Kantoor van deu Opper Baljuw, eli \1,1) n.m. treinen vervoerd, woning, MAIN :::I1'11A,H,al ZIJn ~kende publiek doen verkoepen te

Kaal'~tad,];I Juui l1i~I,~. 3. Passagiers voor Kim/)(·rl"!J en 11,,1,,1I'(I!/u Lijnen worden dagelijks per HUISRAAD I KI S
~),II n.m., trein vervoerd. J apm uts tation,

Passagier~ voor de Vr~;.~I"l/tsi'he "/1 Ti'fl1l8r'l>llxrh," Lijnen worden bestaande uit Aanzit, Wasch, Kleb.!, gemeld getal l'aardén en Ezels,
dagelijks per \).0 V.1ll , en D.O n,m., treilltm vervoerd. en andere Tafels, 2 doz. eersteklas groot, sterk, in goede conditie en

5. lU /III!' /1./11., rl/It '!f /\"I"j,sll/,{ z,,1 Iii'" lilt"!' ""'1"'/1. Stoele~, Toilet Spiegels, 2 Groote gescl,likt voor dadelijk gebruik,
G. 'l'reinen die nu van Du Aar om ;\.3.::' V.DI eli 4.;32 V.Ill., vertrekken, Ledikanten, I Stretcher, 1 Hofa, :J waaronder verscheidene paren van

zullen worden verecnigd en De Aar om 4.0 v.m., verlaum; de tijden Kleederkatlten, 1 Hideboard, ] ltj handen. Allen zijn paren.
bij intl'l'Inediare Stutics verander·J Oil tu Kuupstad om 7.0 v.m., prachtige Hang Lamp, 1 ti ton'; 1 ,#

arnvcenHl., do. (Paraffin), 2 Stoepbanken, Rak- P. G. MARAIS, P. G. zn.

7. D~, t
h
n.'II'1lu,ie Znll vll\n Welli~/i~~n 0111 :; UI~ il-klIk!.' veJ·trukt, zal dagelijks, ken, 1 lloenderkorf, Porcel~i~.;, A. B. De Villiers l. C4., Afs1a4ers .

ue a Vl' ti .om ags, om ....;),J n.m" Vet "re en. Glas- eli Aardewerk, KeukengertltJU- "'ó
Voor verdere kleinere veranderingen en bijzonderheden ollltrerrt, de tij!l !lchap, enz., enz. Paarl, 24 JllUi, 1898.

bij intermediare Staties, zie Tijd 'l'ufelt!, verkrijgbaar bij alle voonT:', ~ P.S. - Goon u.angebracht
t:itaties na Juni. 2 Kap Karren, 6 Open do., 1 pa.ar V ce zal verkocLt worden zonder

C. B. ELLIOT'!', GeIlerale BC:ltuurJ.,er. Tuigen, en wat verder zal aange-I vooraf gcadverWerd te zijn gllwee~"
b9den worden, te veel vour om- ---- -,- --------, -

Malmesbury Executeurskamer en Voog-
sch..-ijving. dil en Brand AssuranUe Maatschappij,

C, A NAD I ANK AN T·.'O() R DA~IEL J. l\IALAN,D, J.zn. VERKOOPING TE, M. L. SMITH & Co"
24, 'Vaal Straat, l~aapstn<l. _ Afslagers. MOORl~EtSUU itG .

,. _ T' ~ ~. i\E Ondergeteekende, behoorlijk~IOFF Ar Jl T. TCIIINTS & Co u, daartoe gelast- ~oor de Execu-.l. ' , .·L . 1 ~ ... ...t4~ trice 'I~!!tamelltalr ID den Boedd
. __ YOOR _ - ~O"llj'RSI;,rT WIJ'ST van Wijlen HI·,.'J L,IMI:Hf.(ïIT~, zal
; ~ lt. I:A ~ ~. publIek doon vtlrkOOpell, te Moorres·
. Cana.deescho Produkten en Manufacturen. .'. , burg, op

Generale Invoerders
I DE verkooping van den heer 1. J. DONDERDAG, 1 Juli, 7898,

en Age nte n7 Hoos, zal worden voortgbzet ( Ten ii.1lrt 's yoormiddags
__ O~ ~OEN~DAG, 29 dezer, Zeker ERF No. lO, met 'daarop •

SPECIALITEITEN:-Schllif, ]>latt~ Top Blad,en Staa.nde Kantoor Le88e.· en mdlennoodig,op DONDERDAG, I staande Woonhuis en Gebouwen,
ny,ar8, Kabirictkn, Kantoo;, :-itoell'n, Vouw Stoden, Ge{s'1luffreerd 30 dezer. als ,:,"annoo: zal worden gelegen in het Dorp Moorreesburg.
Metalen Z~ldl'rwerk én lhk Pannen, Inwendige Beschotten voor ,"arkocht de Uitgebreide Voorraad en ook het gewpne assortiment
Banken, \VlDkuls en Publll'ke Gebouwen. ,;:'" Nl~tie, Smeer en andare Waren. Huisraad.
,~enigcdnhvoerd~Nl va~ .. Ge~dr~" ~ Rolian~e '·-e~" New Barnes" iL,tuigen, Paarden. eD Melk .. G.W. KOTZE,

Bicye eli. ,~ertbYI uu,rI -aaoscKo k geS'henz• Teekeningefll van Zit- Koeie,~, enz •• end waangeboden-ater meer teD , 8ecretaria.
plaatsen en _eu e ement, voor er en, colen, eD Zalen YlOOrzieD en. ...-...Loop·sal wor en' J W voonn'lll·'IlI8 T IL. 00
Berekeningen gemaakt. ' . , '9y~ptq ti .... tt an J." .. .&1L ~ .,r~

Bouw" en Kerk-Commissies behooren met 0D8 te co~cmdeeren. P.J. BOSMAN'lou, A/sJ',Irs.~, 'i

MOFFAT, HUTOH'NS .t;: 00- ......., ..JuJ,:.. 181• .1" il'

DAMES GQ~TUUM ROKKEN.
MORRISON & Co., Plein straat,

L:eden een Uitgezochte Parti] aan in
lll,l]'té Gebloemde en E1ft:ln Lustres, tegen 9s.

lld .. Us, 9d .. 138. 9d., 1~8., tot 218., elk.
rl;;' \ Gekleurde do., tegen 7s. lld., 98. lld., lOs

Del , 12!i, 9d" tot 198. 6d., elk.
Z\O!'cl' Crepon en Corded Rokken, t8fJen 128.M,

lÓb .. 18s. 9d., tot 298. 6<1., elk.

, r 'Zt : ;0 dt Rokken die elkeDlDIl ku drlgBI, eD. gelijk stm
I, met Rokten op order tegel dubbel deD prijs.

Et
OnderProcesYIDbet HooggNtsbof Otd.r Procll.fU let JIotUtmbtahol'! In de Afdeeling van SWELLENi>iA.)I wor-

den verzocht, .

Y~~iD~I~~~~J Eene PUBLIEKE YERG~ERING.

I V~EL 69.-No 6,6i4.1

VERKOOPING

sell UT l~El{lClIT .

VERKOOPING

VAN

Landeigendom, VAN BH IJNSDOBP,
1,r;'.E';E:'i I~ DE APDEBLING

WORCESTER.

In Id"- ,I \'H, ,ALF:\,\~(lER RaRERT.

, " L 'l'hl'!', en deu boedel Tan
1\ : 'c:1 ;\.1'1\ \ f1.\~1P,:TlIl'S S,HA I.K-

" 1\ aarvuu RO~A HEHlllNA

j' "1\;:, Exccutr'ix Testanion-
- 1'[' .", \'L'f\\l-l'rder.

i: " "I'd ces voormiddags.

ZfITnD.\G, lG Juli 1898, ten '(ure in den voormiddag.
L \ L I'l'OR n s r - 01'-

Kd:éC" I' v.m den Resident ~Iagi-
s: ld. tl' \\'orce"ter, aan den ZATERDAG, 9 JULI, 7898,
ji ..:-é~[l :Jol,Jl'r worden verkocht" VUIlR HET MAGISTR,\.AT~K,\NTOOHTE

V.IN RHI.I:-;~I)()RI',
1."_ ,. ,',~ l'l';I\ngdll!'\'nd erf.

r k ' i "I 1:1 legen III de afdeeling
\\' : '>:' r Y,',kilrnetschap Achterste
li' ':' ~ v.u: Koud Bokkeveld, ge-
":<I,i::.1 K li,:.)llkiflL'11 "Paardekloof"
I,.:t'!" :-, 'l'I:'\ ab Pienaarsk loof),
1[-": • '~'I llluq!tln 512 vierkante
run:,:, .:,r,a:,;.p"l'tL'el'd op genoem-
Ct:~ :\,: l' \ \1 PUltl'8 :::l(·U.\LKWIJK,
O~ lL:I "Jl'U J uli 188::!.

Y')Jr'liHrden van Yeriooping.

Zal wordeu verkocht aan den
hoogsten Bieder :-Zeker stuk eeu-
wigllurencl erfpacht i,,>Tond (nu be-
kend als Melkboomclrift), zijrule ge-
deelte "van de plaat" 'U Bakkelij
Plaats j, gelegell in de afdeeling van
Van HhiJllsdorp, vroeger Clanwil-
liam, groot G23 morgen en :HG
vierkante roeden, getransporteerd
aan genoem<l FRANS JOHANNES DE
.N ECKLR TRenR, op 1-1: September,
1840. '

VERKOOPS-CONDITIËX.

li,' """I'l:,'iJ znl iletzij contant
O~ -:1 "';': lier \'LTkOUfJIIll{ nun den
l·J::.:;' ",1:,., worden Getaald, of
tc:: "r: : l' \'JIn dell Baljuw, Kaap-
~',l':' .': di:,' termijnen, ;3, G en 12
mda,~lkr: l"'''l'c'ct!eH:IIJk, van af den
ri",: I:C~ Yl d,OUPllll!, te samen met,
d., ""1'.-'[1 daarop tegen (j percent
pe; ,;,W'. [Je uf.::!lagerkosten, zoowel
Il:' ,'I' ~'~.<l'n v an transport, en alle
,:'~ill'lll 1'0' .. 1' t rau-port, met inbe-
!,rip v.rn dl' afdl'c]JDg-~I'l,a<l kosten
i-n I'pr<l,l'lIldl!.(Jc l'rfpacht moeten
,;()i,!' rl"!1 koeper gedragen worden,
He: ~I:-n.lom wordt verkocht als
'I'Oo:gl"te:llop dl' akte "Uil trans-
port dl k aa rt, torwij 1 de
Ilh::'iW Ill'lt n u-t verantwoordelijk
i:Uli:1 II'UI' "l'llige tekortkoming en
a'c, r,d,' v.u: alle overschot.

!h' I',l '"I-Opiiig lal onderhevig zijn
;kIl: ,'t'!ll;I-:""l'rYcl'rdc l'riil',bepaald
en-l-r dl'll Indril rl'gd vun het Hof.

y"" lê Yl'rdl'NJ bijzonderheden doo
"". 'I <tit:I/",'k tcn kantore van den
~l'~I,lcDt .\bgi~t raat van Worcester.

II. TEX~ANT.
Opper Baljuw.

[\1:;',,· ~ ,.,. 1"1\ "'1'1"'1 n,djuw,
K 1.1: ~',! I, ".:11,Jlllli*":I,,~ __~__.

De Koope-gelden te worden be-
taald iu Kontant, op datum van ver-
koopiug, of ten kantore van lien
Baljuw, Kaapstad, iJJ ecu paaieillent
binnen ti maanJcll VUIl af datum van
verkooping, tezamen met l'enten
daarop tegen G pel' cent, per annum.

De Vendu Rechten (1 percent)
zoowel als Transport Rechten, en
alle uitgaven voor 'I'ransport, inslui-
tende do Afd. Ra.ad Belasting en
Erfpacht verschuldigd, worden door
den Koeper gL'<iragen.

Het Eigendom wordt vcrkocht
zooals aauged li id in <le Tl'an,.;port
Akte en op de Kaart, en de Baljuw
houdt zich met verantwoordelijk
voor oenig tekort, eu ontzegt alle
overschotten.

HmC~.E GOUY~R~EI, -r SPooRWEG,EX,
lrc.r: :eer Zuid-Afnkaansche

Stoomkool.

TF\:'J':i:' wur.h-u !lt'''I1L;I~,1 voor het
,\ .. r- " \ .ui lJl'l ó;phel'1of .. en !lede .. lte

ri" '" T"n v..n :2,'M~' IbA per ton
/. .. ! .1" , ... IC'clIl' Stoo'wkóol, 1;61ur ..ude 4.

Paarlsche Executeurs-Kamer Beperkt,
--.~

Publieke VerKooping
.,' .~.1

'.< /I:" Il it l't'7.Ilcht, AI'J'f"l'ned
··.·~l '!lIJll Io:t~h;t:dd, vrij \';tfl

. \ i . )';ltt·!l. kl"IIlt' kool. yuïn:s
, _ ,.'. 1.:'" lW, .. t ""or Je afle\'ering

,', .·i I \\ "rdell (tenzij met voor-
",:1;\' '\. r \ 11l1lt·tlh'!,ar1ementl ~t"(lu.
:-.... I ,,','r;"!l:: \'~tIl wiq.:t"nH om op te
. :'1 " " d"",. Lien !I,x>fd L()('Olllotid
~·:II~ .. id.: I.f epn u.uder beambt~,
! ,. . ~,I ",r h"t Kaapjj('he GouveI'oe,
:1> T _. ,·,·:d, Wl'C't~1l worden g~dge-

I .

-VA~-

ZEER KO~TnARE

VASTGOED,
Aan de PAARL,

OP

WUENSDAG. 29 Juni,7898'~ ,...I moet,,!! wonlcn geda.ao
.\":'!'l ;';; l'IJ hd Kaap8chtl Gou·

- ',.,,,,,'wpW'.tatioo, het dichlst
\ ." II'll C,,!!lr-~kt"ur, t ..gen

, 'f id: \'OOf de total .. hoeveel-
'. _I.,', \';(IHI~!!Je Ol' dell eersten
',,', 1,~,'.1, en regelIDati~

: \ 1 ," I lllJl elkeo week dag
. ,a: '.le ~eh~ele hoe\'eelheid ie

Precie8 ten 10 ure 's voormiudags.\'.1 ~ ....j'"

I·
; )0 ~

/.> i", DE Ondergeteokende behoorlijk
gelast door den Heer SHl'lIANC8

ISAAC DU TOIT, P. ZIl(JN, zllI publiek
doen verkoopen zijn Kostbaar
Vastgoed, zeel' verkieslijk gelegen
in de Napier on Plein t:itrawn,
hovattende Woonhll'iI met drie buur
huizen annex, onder Galvanische
IJzeren Dak, wel ingericht en na.ar
den nieuw8ten smaak gebou wd,

Dezo is ecne Schoone Kans voor
iemand die eene aangename woning
verki,:,st of zijn geld voordedig wil
~oleggtm.

Komt en On:rt\ligt uzelven.
J. 1. D~ VILLIER:-i, A.P. Zoon.,

tiecretaris.

~.. '. ,.
,,, • .' :: ,'1, mn"leo m!',I~lh'l'leD

ut Ol~lII'D de kool zal

"'i·

'II, r. ,"j'lrWfL,;lrdt>D "'cll1

,'l1,I .. r \, 111.J1,()11Jr-·rht·dt"u
:'iJ ,lt __' :--il)rl!lr'4'~j,( ~laga.l~[1

!-: " •· ..1 1, 1'L)r~ J::Ill ..dJu!h uo

L',.'. :.:"r. Ir',~~"cr,1 aan
I,'d .\tl,lltt~tlr·(jellt:>r;L.Ll.

ier) LU:tt'llk";lIll ~~ult'r~t
......"1(\ .-\t'r;C.lll S ,',ut!
;-I·,tl :":,:I'\'\('lcht tot twudl

',~. ;' 11_'Il.l.'cd"".14.Juli 1~,11'
! ,-, ll1';!' ft'lId(·r nict HOOJ-

lel' "all ;enOllltlD. all hel
. : ..\",,, lt ll,'h lId rtlcht voor
.- ,.,.:, "t·,J""II~ der hoeveel,

, ..."'r it>\"Il,lc!'ll i:!, a..;n te

iV SI;iCL\lR,
,," ,t 1 SpV'Jr\\ell )!I4!"&'Jllmeellter,

"" ,'\ \,,'
lioo ' "IJU,,,w,,g Mil!1.1.ijollleelter,

lC",p,:.&',l, G Juw hBj.

TE wordeu verkocht te Grikwll6tad op
2lJ Juli, lb!i8, ten 10 U IU' V,Ill. indien

niet glllo8t : 1 Billuw Merne, drnk plek op
rog, tl jaar vod, '

W P. JOUDERT,. 1S~~WI:iIOI~,

28, JUNI, 1898.

I :E: ~ :E: "'~'

DB

KAAPS'l'AD.

HOFZAAL, TE ROBERTSON,
OP

ZATERDAG, den 9den JULI, AAN8T. ,
Ten 10 lire 's yoormlddags, bU te lonen;

Ten einde te beslissen wie men benoemen hal als K~ndi-
daten voor bovengenoemde Kiesafdeeling bij de aanstaande

ElektiEtvoor de Wetgevende Vergadering.

TE

KOOPMANSFONTEIN,
In. de a.f'deeling_ va.n. Ba.rkly We.t.

DE Ond,'rg'f·tcvkendl', behoorlijk dna-toe gelast zijnde door de Heeren
:::I,\I.I\I:'\IJU" BLOUII:I:I:,; & Co., zal een ":::Itock Fair" en "t:ialvagl1"

Verkooping bouden op bovongenoetndc welbekeJlue plaats, ten 10 ure in
den voormiddag,

Op'WOENSDAG, 20 JULI; 1898,
De " Stock Fair" zal de volgende bevatten ;-

6 Paren Eerste Klas Karpuardcn, nit de welbekende Henget
" Saint Joseph,"

i) Paren goedgeteelde Karpaardcn,
lp 1!itmuntl'nue Aanteel Mel'rioo,
W Rijpaarden,

~(JI) Schapen en Bokkeu gcachikt voor deu ~Iagel',
50 Aanteel Bee-ten,
lO Merr-ies, gedekt door cell Ezel Hengst,
;) Donkies,

1 ;30 Struis V ogPi:3, van lj maanden tot 2 jaren oud, en DOg
verschilleude hoeveelheden Levende Have.

De " Salvage" of Geborgene Goederen zullen bestaan \lit dl' volgende:-
Huisraad in goede orde, Koflie, tiuiker, Rijst, !(II allerlei Kruideniers

waren, IJ zerwerk in groote hoeveelheid, Ploegen, Potten, Ketels, HlI.8.k-
draad, IJzerplaten en Hout, Havergerven, Mielies en Kaf, 'l'uigen,
Dubbel en Enkel, Zadels, Toornen, werklllachinei' Laarzen, Schoenen,
Pakken Kleederen. Mans en Kinderen, ook l3likwa 'ell, enz.

Veeboeren en anderen die vee hebben van de land te zetten zullen
wel doen van deze gelegeneeid gebruik te maken. ,Breng uw Voo naar de
Stock Fair. ~

Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek bij dó Hocren SALKISDER,
BLOEYDERG~ Co., te Koopmansfontein, of bij oen, Ondergeteekende-

·H. B. WILLIAMS, 'Afslager.
DanieIs Kuil, Barkly w.«,

Kaapstad, 20 J'Uni 18G8.

cl. KolCi»ni.G.", ......
Qoed Sterk en 'Substantleel, en tesen

de VOlgende lage prijzen, .

Huisraad ;I Huisraad !I
Oe Specialileil van deze Week;-

Yooliamer SeUu, Tlplsterie 81 Plush... •.. £.1 te •
Eetkamer Settel met Echtê'Leder ••• ". £SS tO ,

Dito dito met LateI Leder ••• £11 .0,'
Wij dagen de Stad hiervoor uit.

AD ••• z

.Gebroeders WhIte, 80 lAnge strut,
KAAPBTAD.

Soliede Kotontoct-eemoakte Esschenhouter Slaapkamer Set.
£9 : .]lG : 0

(Als h.ierbQytUl lJ"ïllQAtreerd).

D. 1. & Co. richten do nar.ducht op het fei: dat alle artikelen (hilt' heil v('rva:ir(~il;d door de Kaa~
Gouvernements Spoorwegen worden vervoerd legen 20 per cent minder dan In ~;~
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel aa., 0:11(' vele l.l.mtcn (ivor' hl·t gansche land, die, doel'
hunne Orders in onze hundeu te plaatsou Je/,e grootc vermindering verzekeren, lJohaln· verzekerd te .~

GOED EN VERTROUWBAAR
GEMAAKT VA~

HUISRAAD

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie, '
Koepen tegen lagercri ],!'ijzl' dan ingevoerde Art.ikolci. van Inf.-rcuro kwaliteit.:·

l D. I. en Co.. _Wl, ..
enorm Voorraad Tapijten, LIl.oleUIIiS, BtdsttGtn lleddegoeJ, tëbiiTI6::.e:tn, Porctitin fn Gb.s, waar, Electl'llplut ea .. lilt ..

Gl!lli,,~treL'r.! C:italug-us en I'rij,llj,t, :'0poSt vrij op aauvraag,

Verloonkamers : Lanqemarkl Straat Fabriek ~~~nPakhuis: Barrack en Boom sa.
~~~I,sta,d...

DE BONDS CONSTITUTIE.

DOODBERICHT.

Publieke Verkooping
vAN KOSTBAAR

Exemplaren van de Afrikaander Bond Con-
stitutie, zooals gewijzigd door het jongste
provinciaal bestuur te Worcester, zijn thans
op ons kantoor verkrijgbaar tegen 3d. per
stuk, of Bs. per dozijn. postgeld inbegrepen.
Vao de Saodt de Villiers tt (Jo.)Beperkt.

Kaapstad, 24 Juni, 1898.

HU ISRAAD.
DE Ondergeteekende, begrUl8tigd

met instructies V&Il ProfEl8801'
McDo:uLl>, wiens huisgezin op het
punt staat Daar Europa te Tertrek.
ken, zal aan zijne woning op het
Collegeplein verkoopen, op

DINt;DAH, den 28!!ten .JUNI.
TE lO URE V.M.

AI zijn Kostbaar Huisraad. bestaQ"ds
uit,'

Voorkamer :-
::! Voorkamer Suites en Voorkamer
Tafel. ~ Tafels, 2 Whataote.
Kucbelstuk, Haardijzer, Schilderijen
en Tupijteu, Rozen/wui Paauo.
(Collard en Collard.]

" Eetkamer ;-
Eikc'nhollt Sideooard, Tafula en
Stoelen (Ieder), Kachell!tuk, (ffir-
dijnen en Palen, ~childeriJeDt
Lam pen, enz., enz.

Ontbijtkamer ;-
Mabonieboutcn 'l'afel, 12 Paarde-
haar Stoelen, Siueboard, Eet- en
Thooservius, HaardiJ~r en ]uc..
helgereodscbap, Kolenbak, Hoeden-
rak, Schilderijun, o~., Ctu.

pu:~~~I::::!'ing,i1f!L. .M:_
30 Eersteklas Ruin Paarden.
4 Dito dito Ezels.

Slaapkamer :-
2 Dllbbele Bedden (Koper), I) Bed.
den en Htrechers, Spring en klap~
haat' Matriissen, Beddegoed en
Komhaarzon, Ladetafel, 4 Kuten.
Kluodt.afels, Wa.sohtafels, Aarde-
werk, Handdoek Rakken, SpiegelI.
Go~dijneTl en Palen, TapijwD, enz.

Keukengereedschap:- ,-
Tafels, Stoelen, Jompotten, Aarde-o
werk, cnz., enz.

Gf!iv:.r:.' Mill le.-.en van den datum,
2/j J CS I, 189&:

PArL D. CL[VEh, Afslager.
Bt.eUenbol!ch,

21 Juni 1898.

OVERLEDJo:N opd"n 22sten J ani, ons po
geliefde dochter, MAILI! MJ.(J.lUT1l4

uU., in den ouderdom van &8111IlMÓden.
B.J. UYS
E. A. UTS

Gebom Vu .. SPIl,.
Llchtenbur(,

1)arbllmlle, as.Jui l89I.
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J\ PPLICA.TIES' voor bovenge-
t\ noemde betrekking vergezeld
van de bij de Wet' vereisehte ge-
tuigschrifteri van bekwaamheid, en
goed gedrag, van de laatst8School-
commissie en Predikant waar Appli.
cant werkzaam W~8, en van Iid-
maatschap eener • Protestantsche
Kerk, zullen door den Ondergetee-
kende ingewacht " worden tot 1
Augustus, e.k,

Werkzaamheden te beginnen op
15 Augustus e.k,

Indien Applif!f1nt ~huwd is, zal
eene woning met vier vertrekken
gratis gegeven werden.

Salaris £120 per jaar ende school-
gelden. ".;

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicant
moot zich voorzien van een onder-
wijzers 2do klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

C:H. J. MAREE, Jr.,
VoorJl, Sch, Com.

Mooivlei, P:K. Allandale, . MOORREESBURG,
Dist, Winburg.

20 Juni, 18~8. lOp VRIJDAG, 8 Juli, aanst.,

KEN NIS GE V I ~ G gl>sehicdt I IERI31J l' d k . " EEN Goede Waj.{elllllaker. Voor Te beginoen om 9 uur 'II morgena.
hi cl·1 d' I" t 'H . gese ne t enuisgevmg, I 1.. .1 I I ' '. ierrne e dut o IJS v;~n, dat de Kiezers LIjst in ternieu ver. ere "JZOIlUel'!lJ( Pil gl)- Rondgaande Onderwijzeres ---

stemgerecht.igden, oVl'I'l'l'nkOIIll!tlg' I '''. . ~. "(I <)0' lieve in conunuuic.u.ic te treden wet UL'SOO"'l';U TL' I·DE Ondergeteekenden, behoorlijk
, . ", () d' er prOVII!It'~ van !Jee ues V-M upr d ,1 kend c, '" 'e '"proVI,;Il'8 van ~l'ctll' 1.1 (m _II van e I Af 1 I' I Akt II) ,lu '(I en Ondergetee 'UIlUl', > .. daartoe gelast, zullen op boses-

t \f I 1 I I
-',:l(l' U!~. Ing~nHIA e -r Van o::lJ, Kameeldoorn ~,wIJk Onder Id 1_.. d bl kwe op , lee IlJgsI'LlI en van :;"'1", I 'I . I .. I 0 d d k t Il N P lOL' V ,;: gemu e plaats en atum pU' ie

thans voltooid zi iude tel' inzuze I vo tOUI( ;'lJrH l',ge uren e e an oor . ~. . , '\. Vet en VU. alrivier. verkoepen de volgende Goederen
,. J, . ~ lurcll t er 1I1ZalT~ '-'lUl het kantoor VUIl • v UVt.Ngedurende dl' Kantoor-uren h!!gun:.

l
I' d t "'" . I k Van Rhijnsdorp, - ......_ behoorende aan den, geii.ssiuneerden

zal van af den 1sten rot den 1~-lden : uen .aa ~~Sprmg Jo. liggen zal, 2;1 J ti Il i, I ~~I.s. boedel van den heer J. F. BUluuJW:
J I

· 1 'lot 11 f look uau het \VOOOhUI8 van elkeu , APPLICATIES voor bovenge-
• II I -: ", I'll Il p,'n 0 op Vrldkoruet ill deze Afdeelier voor ---- ------------- noemde hotrekkin.'.{, verge- L-VASTGOED, bestaande uit
Woun,-;Jac: d"n ~U>ltl'n.l uil ranstaan . .. 1 k ti '<:'1' ,. IJ cl bii d \V . h, , . 'l'Ull 1.1JIper van veer ICn uaireo, AFDEELINGSRAAD CAL"INIA ze van e IJ e; 'JC veretse te zekere drie Erven, gelegen op het
d,e, t"IJ 111 urv ~ voormiddusrs, aan k 0 10n J '180 ../' _ van v • getui!">'l;chriften van bekwaamheid, d0'l Moorreesburg met, een go-
de IJlddl"Ke Kantoren zal !!eholtflen' gdere u-u l!v'tln . _vH fUOl'1 JIL; ell '" """. " at oen 0 III e 0 zaa za wor- on goed gtlura.g, van de hutste rie ijk Gebouw or op.
wordeu. ten einde aanspraken OIl ob- I I d \V 1') J I' J ,. E.'",'\l"C'r,,'\'I".,'('r wordt 111'.1'School-counnissie eu Predikant waar J.. il l 1 eu gt: lOU eu op ,'I}!::S8IlA';, ,). u I, " '-' Ic.;' ",. . 1.-4 Prachtige Koloniale Ezels,
t~~\::e\~. ooreu en l aaromtrent tel::J~)6, ten 1q \I re in den voormiddag, \ 11"ze 1-(!'daalJ, III tcrru.-n V..I:I Á,pplicoDt worksaurn was, eu va.n groot, sterk en in eersteklas, oondi-

bustaantlc11ltdenVoorzittereutwee ~eeti(, ;ll'. Wet ~U, 1<1111t',"~I,dal lidmautsebnp eener Protcstuntsche ti .
Op la~t, ltuadslcdcn, uls wanneer eisehen te eeu e xvurpla.u: der Stem-LiJ"! I ()(II' Kerk, zulleu door den Undergetee- Idi 1 'trek en Rijpaarden, gOtld ge-

_\.. L, URODZI'AK. I wordeu iugevoegd en objecties togen deu .\f<l, dlllg' ...raad VUil ("!I\ïnla, 'kendo ingewacbt wor'den tot op 19 dresseerd en in excellente conditie.
Secret:uis. ,genoemoe Lijst zulleu worden go- tpl' inzagl' z:.d lig!,!ell kn Kalltul'l' JIlII, p.k.· 2 Extra Melk Koeien.

Kantoor mn den ,\fll"elihg,;mad, : Iworo en OVt'l·woge~. \,;111 genocIJldt.·11 H,;a l, n,OI' eell tijd- I 'Verkzaamhedeu te beginnen op 8 Vette \rarkens.
Mallll":'lbury, :2 -"ten .l ti ni, 1 ii'J~. Op IMt perk van 1 ~ da~ell, en dH.r.er tCIl 111; ~ Augllstus, o.k. 1Bijns nieuw Af.,llla.n Kap Kar

-=---.' 1\. J. LOY~!o:S, me Of' W"(,:I~da;:, IJ Ju\ I;·U,-';,L_,;';allaris
l
., £121) per jaar, en de (4 Plaats).

Secrl'taris, l'en vl'I'gaoering zal wordcn gelloll-I b'{:!loo f(tJ uell.. 1 Nibuw Water Kar.
Afdeeling~ráad va~ R~'~ert~O]. :\1']"':11 t.: r.lld I\. IIIl"' r. den in de Hofz'tlll, 01' welke \'er~a, , k' BillIJke rcrsk03ten gestaafd door 2 Open Karren.

I I \' I' derrn,'.! aan ver>nderln.r<>ll of' aaIl \'or-1' "Mntl.es, zullen vergoed worden. 1 uol Wa:::en.
~jlllll!..: H'':, . ,1111:lU;J:i ,1l\l', .~ a ,\.. J..:!.! .~

~.j JlIllI, I~.I~. d('J'ill,l(en zal woroen volunan, llI\n- N.B ..- Do g~shagde applicant 2 Span \Vagen Tuigen.
11IE'l'kilJ0'en te~ell g"Il()"rnde Lijst, moet ZIch \"oor1,leo Viln een onder- 1 Paar Achter 'ruigen.
aallge1l~ord en afgelnuddJ zulleu! wijzers 2de klas spoor .veg certifi· lOU Mudden Voer.
worden, i caat, om tegen halfprijs te reizen. IlL-liet te-land.staande Ge.

X. ~. LOl'\\', i F. LE CLUS, zaaide, bestaande uit:
t-'L'crl'tari5, .• Voorz. Sch. Com. 7 mll'1den Zaad Koorn.

Afrlcehng 1':1:1(1 Ka!Jtul!\'. 'Bu1Sfo?tf'ln, a.v.s., 30 do. do Haver.
Calvinia, :2 ~ JllI1i, l~~)~. 11 ,1l!I1, l~~)S. 2 do. do. Garst.

9 do. do. Gemengd Voer.
IV.-De geheele, voorraad

winkel goederen, bestaande uit
Negotiewaren, Smeerwaren, Glas
en Aarde werk, en een groote ver-
verscheidenheid Boerderijgereed.
schap"",alles van de beste Boort,
zijnde de meeste goederen onlangs
gekocht.

V ri enden behooren deze kans
niet te laten voorbijgaan, daar er
goede "Bargains" kunnen gemaakt
worqon.

"t"""T~' r "y~~~~~~~~
I !

.~EDBKEN N ISGEVI NG, DE Jaa.rlijkscbe Uitdeeling ian
Prijzen en, Goudeu Mt,>da.ille zal

plaats vinden op WOENSDAG, 29
dezer, ten half vier ure in den na-
middag. SlU PIETER FAtJU zal
presideeren.

Oudere en vrienden van
tingen worden verzee 11t togen woerdig
to zijn.

E. MOR'l'OK, Principaal,
W. E. MOORE, Voorzitter

der Directie.

wijlt Taai ..
boschspruit. .twee mij)e~aD
Eensgevop.#n Siding.

INFORMATIE GEVRAAGD.

DE Afgevaardigden van de verschillende Wijkstakken
van <ten Bond van Burgersdorp, Molteno, Venterstad,

en de Jl van Steynsburg, sorteerende onder de Kiesaf-
deeling van Albert, gekozen onder voorziening van Art.
II en 19 B der Provinciale Constitutie. worden bij dezen
opgeroepen te vergaderen te Burgersdorp, op WOENS-
DAG den 20sten JULI, 1898, om Kandidaten te benoe-
men voor 'de Wetgevende V~rgadering. Om 10 uur zal
eeÏl1'ublieke Bonds Vergadering gehouden worden om de
Kandidaten te hoeren, en dade~k na afloop zal ~e benoe-

ming plaa ta vinden. ,
P.S.-Art. 11 voorziet dat in elke Wijk een vergadering

zal gehouden worden. en waar meer dan een Tak in een
Veldkornetschap sorteert, een gekombineerde vergadering
te houden, om Kandidaten voor Parlement te stellen en
een afgevaardigde te kiezen, om zoodanigen tak op de
bovengenoemde benoemingsvergadering te vertegenwoor-

digen.

DAAR mijn broeder HIo:NDRIK A.
B~:YF.R:':, Johannesburg -P. den

Zevenden Juni per trein naar
Kaapstad verlaten heeft, er naar ik
vernomen heb in eone ,t;eetitelijke
dwaling verk aert, en tot nog •.toe
Diet opg(luaagJ. is, zoo verzoek ik
een ieder dit.' eenige iuf'orruatie om-
trent hem kan gC\'ell, ltd wij to
doen weten, dewelke met dank zal
out vangen worden door

J. W. DEYERH, Paarl.

J. JOUBERT,
Voorz. Hoofd Bestuur.

AFDEELINGSRAA ij MALIESBUKY 1 Afdeelingsraad Namaqraland¥ail
BENOO DIO Do

Lijst van Stemgerechtigden, I KIEZERS LIJST.

HS~:J:::~"G"i':~:"'\~:"~~'
dat lie Atdeellll;:'I'~ad van

Hohertiloll van \'oornt'rIH' I~ (1111
aanzoek l'lj Zijn E\Ct·II, Itie d( n
GOll\'t'rnPI'r tt' d0t'Il, III ti rilcn\aï 1
::3ectie 15:2, .:\.ktc .\" .. .jl' \" Il 1 "'U,
om don VOI!jl'IHJCIl WPp', '1\ (!Pze I
Ilfdeehnlr, als g'PSlott'll te latlD pro- I
!clsmeeren, t.w. - I

',' DI:'Il Takwp!!,Il'ldelldl' \'a 1 ho\'cn
DrlektlJl, Hoogte' dour Dol belaars
Kloof been, over BijIs· Hoek,
Heiutjl's Vlakte, uaar GaDna \lei"
alwaar hij in de Ollclehprg Pas loopt."

.I<;enigeohjectips t~t'n het ~ll1lten
\ao,genoeruden Weg moeten in ge·
schrifto wordEn ing-eleverd b~j den,
Ondergeteekende, binDcn drit) (1) i
maanden van af den datum dezer I
kennisge ...ing. I

Op IMt,
G. W, UOHCH'ERDS,

VE.BKOO}JjNG
\'.\~

DAGENl4 onderwIJzeresGevraag[
£~50 Sala.ri••

KAAPSTA.D.

STAD3RAAD KRN~15G2VI\iG.

MGGIVERN In zake de beke1:dstelling van
aanstakelijke ziekt ?n,

--r- i\ l'PLTCATIE') \'001' de i)l'tl·ek.
,~ klug \'all _,18S/.,St,,0: Mil 'de
PlIMid ' Sd('n{ te Potdwfstroom
zullen door den Onoergetcekonde
\\'ur.lI.!Il illri'l)Wac~lt lot Jon 13den
JIlli, Jb'IJS.EN

HENRY'S
1': E Raa:l wPIJ.~cht (lo nandal'llt van
IJ alle lIHi:!holJ(ler~ enz. ;lJ de
:-itId te H'8tl~ell op til' provisie ....van
:-iectie l'io. :_!,j oer }'ul!lieKe Gáono-
hcids ,\kte, yall 1,::J;:j7.(~o. ;2:3, 181J7)
dewelke ,orde rt, dat het de plieh t
za1 zijn van ieder persoon dio de
zorg or;ugt over (Jen ander, IijdelJde
aan eenlg der lJp~lllettelijke ziekten
vel'meld ill Sectie zeveu.:en-twiDtig,
of van ied')r 11ilish,)U(ler, hotelholldel'
logieshuishoudel', school hllishonder:
op wIens eigendom er iemand is
lijdende aan eenige zOodaniae be·

CLOSING OF ROAD. Vellkoop · sillettelijke ziekte, of van w~aniae
I lllg ziekto gewaarwordende, om onlllid.

NOTICE IS herl·Ly given that lt I '.rle'lijk kennis daarvan te geHm aan
IS tho Intent Ion (Jf t IlO deplaatselljko stedelijke auto:itoiten,

Divisional ('ou neil of H"I;ertson to 1 BEGINT of, inge"a! de pert;(lon die aan zoo-
apply to lIis E\t:l,llelll',I' the I danige óekte lijdt buiten de limieten
Govern"r, in term,; of ~ection I"!~, I0 V' Od 1J l' van wodunige l'la.atselijkeuutoriteit
of Ad l\o. ~I), uI' 1,""',1. to I'all"!' a ( P rIJ ag, u 1. 1-', om (b.anan kenHis te ge\'l'n uan
procialllation tll I,l' .i'~,I\('d dllslnu den Af,leeiingsraad, of in geval Ol'
the fullowl!1g road in thi" !>iVISio;1 : ",een ,\r,Jc.elingsraad i:;, Hall dell
VIr. ._ ' , Rl'~iuulJt ;\lagi~lraat V:IIJhd lJistrikt
,,"l'l I I ,SChrIJf om Vendu Cataloo'us j'IC iranc I r"ad l!'adill" I r"rll 0 ' zoo HPOl'( 19 Iilogelijk. EelJ iedeI'

the top of DI'lt)KlJils Hoogti', tllI'Oll:.:11' ' der zoodanl6'l'1l genoelJJll, dil' de ill
Dobbela.aI's Kloof, onT UI L- l!()(:k, : ull.ze ~l,('tie benoodigdekellni~gevilJg
HeiDtjt:H Vlakti', tQ Gill'lIla Vkl,! M CG IVER N & H EN RY, wel'rbollot, zal ~cl\IIldig zijn :llm een
where it join~ thl' Ulldellt'r~ "ass." lllhdaad onder dell' .\ kte,

Any ohJectlons agaln,;C till' CiOSlOg De be~mlCtte!ijke ziekten in Sfetie
of said road lIlust be lodged in :27 der .\ktl' u}teengezet zijn als
writing with the undersigned witbin Li n nen Yel'kuopc rs, vol~t: Pokken, en ziekten op pokhn
Three (:3) Months from the date of geltJkeml", Cholera, Witzeerkeel
this Notice. PL (Diptbl.:riaJ, de ziekte bekend al;

By ordl'r, EIXSTRAA T, ~cal'latina of Scharlaken Koorts
G. W, BOHCHE1W::i, en de KooI't~en bBkend ondl'1~

I\ "\A Jl :' T t D ~?~lgeen d"r. volgende namen:
/ .-llJphl1~,. BUlkkoorts, Terug-

: ., - --~ - keercnde Koorts, Gele of Puerperal: OnderWIJzer. es Benoodlgd Koort~, .:\Ielaatscheid, en eenig
! ' andere Ziekte dl(: de Gouverneur

WILLOWMORE MUNICIPAL'TEIT, I Al>l'~I~>.:TIE~ w.ordCIl door Ill,ij vaD tijd t?t tijd per ,proklamatie als
__ . _ _ g~\ I ,lc~gd . t(lt lip dl'll ::2Usten aao~tekehJk of ~be:;ml:ttelij k binnen

HIERBIJ, gpq·llJl'dt. k,""I!l~"geV\llgl·JI"d', v:",rue ,betrekkmgYa.1l (lOde,r. de, beteekellis de~er Akto, mag ver.
III termen 1"\JI~!'l"I,'.,I,.\kte wIJzer~s \oor.IO of 12 klTlfkreD.lklaren.

4'; van 1~d:!, dat dt' lO( Ip/'t'l'S Llj~t CertJticatl'n van l)t'kwILam!teicl I'D!
van de \~'dlo\\mort' ~!lll11L'ipalitl.it \:<1D god~d~en~t worelen Yerei6cht. i Op last,
v~r ht,t Ja-Ir 1"'~i... flpgl'tI'llkki'n i:<, SalariS J.A~ por Jaar met \TljO in-:
en 'voor het l'ld,]!l'K tl'!' InZ,I"t' in de wonlOg en kost. I J. HOBERT FIXCH,
M .' -\ K '" ,WIl.1rn.Stld~klerk.

Unlf'l'l'!Ue 3lJtllr't'II 11~~eIl zal. voor D. P. Ill"GO.
een tl]'dperk Van Z"\'I'II dagl'D belTI'n- ])I·,'lk. f <.;l'aI 1 t· t 1
IH'Dde van af dl'u 1:~delJ' LI,;", ~'an i ('a!'lI::ll'\'Oll, :> ~.:J. '2~8J~:::;,~;~\\I;:i;1' ,

JllD,i,lS98. . ~ 1_3f,rllrl:,l"~~.,. ,1 _
'erder dat een liof ge!JoIHh-'1l zal I ~,----- --.----~. --' --------

~ordl'n in het )lunicipaal Kantoor GEVIL\AGfl. KENNISGEVING.
op den 3~8tell JUDl, l'ly~, tcn 10 ure EEN OXDEinn.Jzr. ,
'II voormIddags, om el~cht'n te wor· I 1 .1' l'k I Er,H 7.00 ~pO['-
d· d f ' ulgmo);iE'IJ ,as ersteA~~I<' 0 h "Jl d KO
en rnge~~g , 0 oOJeC!les tegen I tent a1n de Dorl>s !-;'h I t I '/ ' e eer lVI. e eK

~zegdeLIJ8t,tehoorenent'roY('rtell "",' .,c.oo P Al"n, , '
besluiten. , I lur!f, "p een Halun., 1'~1l £:2,>1', ISTELLENBOSCH,

o las I Bne~en ver;~eze!d "an dt) !Joud,,,, ' ~' ,
P t, getuigschnften, te flChten aan d~I; i \:V E\SCET ~n het l'ubhek

F. J. S~100K, Ondergeteekende uiwrl~k tQt 1 ~ . ' bekend to m:dren dat hij
_ Staul)klerk. Augustus, a..8. j' ZIIl! L.cqll'Sht~I~, vroeger bekend als

AfdeehDgsraaJ Kan! "r, H J NEETH • !lrs. KIRS1E.N s Boarding House
Willowmort, 7 JUlIl, 1'l,l-, '. V LI~ G, M.A., met eersteklas nieuwe meubele~

. OOfi. der :Sch. Com. voorzien, in volle gereedheid heeft.

Applicautoll moeLen in het bezit
zijn van OIl<z,,'I'lrij-:l'l'1i - Certi(icaal
D,·,.dt 1{la""e 11,'1' ;t, A. N''jJltbliel.:,-of
van daarmeuo gelijkstaande certifi·
catou, en oc·rcid r.ijn binnen rede·
lijkeu tijd het uOQrde Wet vereischte
aanvullin'gs-examen to doen.

Applicant<.lll .mod.en met de applicaties
bewlJs~tukken Inzenden vali lidmaatschap
eoner Hall. Protestantsch\! Kerk, ell van
gotld zedelijk gtlumg . .zi.j moeten tovell1l
'n staat zijn onderwij~ ~ geven in de HoJ.
I"ndsche en Ei:agel8Che talen, terwijl het
medlllm van onderwijs de lIollan.u~he
tuul it!, Kennis VOinmuziek en d<imeti.
handwerk strekt tvt aanbevelill8'.

Het .alaris bedraagt .£150 per jaar.
In \lionst te tredeu op I Augustu~, 18911.

J. HOLLEM.AN,

~ecretaris,
Afdpclingsraan- Kantoor,

Robertson, ~b J tini, 1~0S.

EERSTE

-Winter
DiYisional of Roberlson.Council

Hou, Socl'etaris der SchoolcommiBliie
vau de "Publieke Schooi,"

l'utt:hdritroom, 2. A. H.

~eh utoerieh ten.

01'(; I':SI,OT E:-l ill h.~~ Schil t tl' B1aauw-
'",,'chdalll, afd .."l.ill'; Hope 'l'uwn,

{)Vl,rU>'11 g"",orloufJcn tijd, ell te worden
verkucht up ~trijdt.nLurg. "p Zat.erdag,
dell Iliden Juli, 11':1,.." OUl lO Hur 'b Yoor-
nilIJag" ilJllieu Uil,t [,,\'uren gelost, het
volgt'udtl Vee :-1licht brulU llJl\rl'ie, geen
merken.

(Get.) .I. ~. WHITEHEAD
Schutme~ster.

:-iecrdan',
Divi:;ional CoulIcil Ollj(',_" .

RolJert"0n,~.:' J':rll'. 1 '>(b.

TE worde~ yerkocht te Damp la.a t.ri, op -
Jeu 2.1.ten Juli, ltlgS, om Wnur '8

voormi(I,la(!'8,indien niet gelost :-:3 don,
kie.; I zwart heIl;gst, kniehalter merken
3 of ·1 j«ar oud i 1 vaal ruin, witpeu., knie:
halwr merken, :1 of -1 jMr oud: 1 vaal
merrie, witpena, omtrent 2 jaar oud.

:So \', D. WALT,
, Schutmeester.

DanllJl.lat.~,21 Jui:a.i, 189 .... .
0,.&1 is de~, ste Ba.k,-poedel

~e}ld fa, y Werke4jke proef.,sen tobDen ~t &ij een-derde
ftrcitr gaat dan eenig &Dd.

maakael.

ROYAL
BAK-

POEDER,
ABSOLUUT ZUIVER.
De eenige Bak-poeder die niet door
weengesteldheiCl aangedaan wordt.
Blijft Tench en van volle kracht

tot men haar gebruikt.
D. ware ~a1 Bak-poeder wordt

nrnardigd door

Royal Bakipg Powder Co.,
DwTon U.8..A..

'S:Z{r.';
In 'de AfdeeliÓg van ~T(JLnA.GtI worden

ver z()Ch t,

Eene Publieke Vergadering,
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TAND-ARTS.

. TE WORDEN GEHOUDEN IN DE

HOFZAAL, TE TULBAGH,
OP .

ZATERDAG, den êden JUllL AANBT.,
/

I Tu lO In '. Yoormtd4ags, bij te 101U;

Ten einde formeel te bespreken welk Kandidaat Tulbagh steunen UI. bij
de eerstkomende elektie. De inge.etenen van cerea worden speciaal
uitgenoodigJ om de vergadering bij te wonen als Kiezers en als .Afge-
vaardigden, om de positie te bespreken, met het oog op onderlinge
medewerking. .
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WOL.-z.. weIllig bcalihei~ .. en! (n de

uta ~ ....mb" eD de loeotand
..OJP. bel ...., rapport, Op de
~ .... lIedeII WerCItm '78 balen
III ftI'IIoaht. oom >elitie ..... doorpa ..
priJ- -- leD ,.Dote YaIl _koopon.
_ liable mailllilI rrunld "elwol ".
~t; 16 __ 1'pel' I..... Itarroo woj
lJ b&IeG meditull Il 'mnreet .rt ...ol, seer
dUie, a &id, ID lt bRlen Iw.btemeli ...
lIIlhe .... two! a 4.,1; :lil l>alen "'pe' 1,"1i"
nld nt_I, IlIpboorteu. 4id tot 41·1.••
Illpe!' IaDII" Wa"w .,·t,.."l • &rl lOl II", II
korte (OVS) 'Ntwal, iet .... t ;e~I"i· • ltd III
Wij~:-

DOODBElUOHTEN.

OVERLEDEN tAl:PotchefSroom, Z.A.
Republiek, op den ~en JIlDi, 1898,

ooze gtlliefde Veder; FaAII8 eHJll8Tl.LJr
GBBlCIt1l, in den ouderdom van 60 jaren,
6 lIIIWlden en U dapn.

De bedroefde kinderen,
J. H. GERIOKE.
J.8. GEWOD.
REUBEN GEKIen:.

UITGEBREIDE

Publieke Verkooping
TB

O·VERLEDEN a, ~terdaa den l8CleD
Juni, mijD dierbare lCchtceDOOt.,

HuGO LA.llBBBOHT$, in den ouderdom."nD
72 1aren, mij oalatAlnde om dU ouen'"
baar verlies te betrelll'8n.

VerderweDIICh ik mijD hartelijken dank
toe te brengen aan familie en ~enden voor
de' getrouwe hulp mij geikreDde .UD
lijden betoond.

Geaang 1~ ven 1;
De bedroefde weduwe,

JOHANIIA LAJlBRECHTS,
Geb. BESTS&.

Moorreeeburg .

PLOTSKLING OVKRLKDKN. Op
den namiddag van den 25sten Juni

1.s~8, nam de Heere onverwachtsult onll
midden weg, mijn geliefden echtgenoot
en onzen vader, ALBERTUS LUCAS
f:!TEY'N, in den -ouderdom van 73 jaren
en bijna 10 maanden, na een gelukkige
echtvarbinteni8 vaD ,over de 48 jaren.
Hij is weggenomen doo&Dien die hem

aan oWl gaf, en zoo hng voor ons gelatAln
heeft.
Ook wij moeten teggen~' "Eervol ont-

.lag, echtgenoot en tauerl"
De bt!droefde weduwe en

, kinderen,
M. C. STBYN,

Geb. HA1UUN.
E. L. P. STEYN.
J. N. H. STEYN.
A. C. V. D. STEYN.
BBSSIE STBYN.
G. P. STBYN.
K. C. STBYN.
H. A. STEYN.

Venuu Kantoor,
Malmesbury, Juni li98.

'Me'l7OuwP. R. Smitb. woonacbtogt.
wn, Transvaal, de TroUW VaD deD mtlt'",t
den bakker in dr .!.&d. "PMlk ,,,,hzd! ,jd",
toeD "i bellOcbtwerd ten H>urdeoleTlll
groote f&mili" Smith in 'I b,ill>O<lor,eD ...

D>bIllICbheidin 't algemeen ..Hel <l""1
genoegen, q sei le, .. t~ ~('rk.Jaren dat II
Williami Pink Pil ... gebruIkt.. Iot'nI. I&ll
meene neeral."htil:he.d. bedruhh"d 'aD
en yerlies van ....Uu.t een tIJd geleden
ik ontlaaDde_r groot .oo~ ... 1 .rnJl Ik
ooit ~ ..ertnigd dat III exoellen~ med,elln
YOGiI' 1Olli" wow,,1.1. voor oud. lul. Jk
Dr. WiUiamsPink Pili. ahOOI! 1n "U", en
1100&JOOt i~loof erio dat ik .e .. Ien beb
beyolen.

c JODpn. vD~on en mindcljarlgfto
hernieuwJe kracht en JH"n door b.1
... 0 dr. Willmm. Pink 1'111, tor P,I.
Ala eeD rdmedie voor al de Ir.alell ••n
811 jonp me,.j... 'Iin le on,·cdt.ar en
Yenwakt cI""r o"erwerl< ot "n&~n~h",l..
worden apo..ti, door haD geIlrul.
poesen bepaald rbeumuJe •. ICll .

if'Utjich~.• eoowpUneu... thm•.• ",,10

eo de e~."le gevollfeD Tan influent.,
beid eo koorii. Z,I 'P" een 'peel
alechte 1"I1;... e kennl( ot dy'l'.p""
oeenIaob'l!~beid, bloedll&Ttnoede, !enog
tereDde a eklt. eOl. V.r.""h I door .11.
Iaan en d lOr dr William. medlcpnm .... UOCh..I'Pf.·
~ Laui.Mut, K....pol.d. 'e> bollel.
ot een bo .lel voor 38. 3d. tranoo, Put op
aamaakae. en lub.titutllo,-.1,ir,

Kalabaskraal,
Koeberg.

JtlARKTPRIJZEN. .. cl.
81lpl!f lOtert?a nper .E1dI 0 to -
Kort en pmeal!i " 0 17 - 0
81lpl!f laD.., some __ 0 16 - 0
Goede ordiDaIn, (I Ut - 0
Korte " ... 014-1s.per lAll~Wanw.-rt.(O.V,I!,) 0 141 0
Lang blanwona-ort. '" ". 0 U • u
Rorte blou... PIWIIde O'JII!I. 0 lO _ 0
TWllI'riea 0 10 - 0
Lokkeu 0 6i - a

LU.P8TAD.

J6 Joo1l ....
... d.
o li 7
o 8 I
o V I
o lj ~
o II 6
o 16 6
o I 0
o IS 6
o 610
o 10 1
o Il •
o 8 0
o 6 8
o 0 V
o 10 0
o 0 II

1 J. HOP'JtlEYR _ ZOO~, AFSLAGK&!.
: 8 JUDI-Te Dttrb3nslai!e,&0 .eU •• &rieM.
I Jilli-I n JtlilbU..at, !\ew laDdO, kootbur

10 d.
M. L. SMITH _ CO. AFSLAGI::~.

tt Jul-To Welllo(t.on,hlllSrUd,
A. B. D. VILLI.BB _ CO_ AFSLAOn.

6 JaH-Te XlapIllU'-t&de, paardenen eOelL
J...... )(00&&&118 JL .. Co. A1'SLAOIU.
7 Juli-Te Jtloon..bvjJ, afdrclin,

TMt,_t.
H B WILLIAM!!, AYSL,WER,

re) Juli-Te XoopmatafDDtein, afd.,.UDI
W'It,.~.. ea~

WH Jl' Itl.XYN, AYSLAGER.
S Juli-Te Caledon. !...-doo eD memeL

J 0 LINDI!:NBERO, AFSLAGEb.
8 Jn.U-TeWOI'IlMler, ~i.

TC W JOHNSO.s, A t'i'!LAGER.
!'Il JaU-Te Rietfontein,Afbler TI1U~

!.riktLan1"lIlit.b,Ieyende ba.", boer-derl" ........ ,.
bw.r.u.a; eM., beDe'eII' de buu, ,..., de
S-"""gat.

Va.n der Spuy, Immelman & Co.
Afslagers.
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Ardeelingsraad Stellenbosch
KIEZERS i..IJST.

HIERMEDE geschiedt Konnis-
geving aan allen ;wie het moge

aangaan, dat een copie van boven-
genoemde kiezers lijst,"opgetrokken
in termen van Wet no 40 van 1889,
ter inspoctio zal liggen ten Afdeel-
ingi'!ra.a.d Kantoor te Stellenbosch,
voor oen tijdperk van 14 dagon, van
af den 29sum Jezer, en dat eon lIof
zal gehoudon worden voor het over-
wegen en beslissen van aanspraken
om namen in gezegde lijst te voegen
of objecties daartegen, in de hof.
zaal te Stellenbosch, op Woensdag
den 13den dag van Juli 1898ten
10 ure 's voormidda!:,'8.

PAUL D. CLUV.ER.

(Va fW B_ Ball" Co.)

Kupetad. 24 JDoi 1898
8TkUIBVEDEREN.- On&!!bbelgrammen m ,I,

dom Moe yerhooging in prjja nn 10 vereent io
WItten, 11.- eo .paIlldOIlllll, eo eeoe d&lio·
Yao 10 percent in feminu: 5 tot lO percent i·;
.~arteo eo nleD op de Loodenache... kon
plDgeD, '
Ooae markt werd Iwak .oorzi"D; .'>8;2 lb. ~-

haalden £1,075. De markt ia atil eo competitie
hI'WU_

De uihoor Yoor de wookWUI 1406lb.a_lllU'-
deerd op £2,8:H.

De. volg"nde.aiinde marktprijzen:
WItte ordllllure prima .£8 0. vd tot £9 oe od .

eArate .£6 iJl! od tot .£7 OS Od; twoode.£4&- od
tot .£5 OS Od; derde.£:10. od tot.£3 15 Od'
inferieure' tot hani £1 150 od tot .£210t!ru '.
wiifjllllwitte, eeTIIte tohuJlerieure £5 lOsod toi
~ lO. od; tweed" £3 17. 6d tot.£5 hOd; derde
J;2 lOa od tot£3158Od; inferiourtohlechte.£1
lOsod tot .£2 7. Gd; dOIlker'u 15s od tot.£5 lOo'

tiocreians. faocybyocb.£4 158od tot.£5 10SOd;staan wit~
£2 3a od tot £2 58od ;licbte £22e 6d tot £2 ..
6d ; donker f I M od tot £1 6a od ;licb te £0 OS toi
.£00. od. zwart lange £4 16e od tot.£5 1611od '
lang tol middelmatigij 511 od tot ij U,. od' mid:
delm&tigill lOa()d tot .£3 lO. 6d ; kort middel-

Imatig .£1 5s od toi £2 oa od' Yale' IBENOODIGD £3 .ISe od tot £4 5a()d; ~ ~7
° Ima~ £3 0. od tot £3 Iba ooI· midde1-

K' d rt U de .. matig .£1 lO. od tot £210. od kort ;Jdelmaiig10 erga en n rWlJzeres, Ifl 0. od tot £1 10. Od; epadonu wit'-
£1 le od tot £1 11 Od; donker £1 oa od tol

rOOR Di': £1 lOa od i zwart" midde!maii, en kort £0 1.
1".,. ls Soh I t W' b Ol tot " ba od; lang doe £110. od to. £1vuuv. 00, e 10 urg. 1511 Od;brt yloe£0 11116dtot 20a od; vaIe,1Mr

",loa'£O oa .od tot .£0 oa od ; laaie Yloe
.fl 10. od tot £1 IÓ8 od; korie ..loa IJ)

APPLICATIES V(lOr boveoge- 101 od tot £1 oa Ocl;kori pWOOD lO 8. id

dL -t kk' Id tot.£O lO. od ; sJ*loou, lichte .£1 1. odn~em e lJtj re l.ng vergez~ I tot £1 171 Gd i donker ehicb 21 &cl k»i
van de ,JIJ de wet vert ll8Chte getlllg- 6t Od.
bchl'lften \-an bekwaru nheiJ., en goed I WOL,-{teene verandertoI!in de prijaen,

d d I bs S h 1 Wij noteeren:-g~ ~g, van .e ua 'te c o~ com- Sup"r w., karoo ..ette 41 tot 5j-d . middel.
IDlSSle en Predikant waarApplicante matig 4*d tot 4td: ordinaire 4d tot 4td 1'It'aA
werkzaam was, en van lidmaatscbRp 811 infeneure do, 3dtotll1d, '
eener Protestant~chtJ Kerk znllen VELL~N.-De jrUHlI van 1IChup- eObok·

- , .. eUeo 'UD ,edaal .
door den Ondergeteckende inga- Wij noteereo:-
wacht worden tot op 26 Juli, e.k. BokYellen 12d tot Od; IOndroge7d tot Odl

W k hed t be . aogoru 3},J !.t,tOd:K."P"Che 20_ ru tot 0. Oder zaaffi en B gInnen op elk; lanqwol4fd tot 0,1; ,korte ..oI3l<I tot' Od:
15 AlIgli3tuS, 18~8. bcat1haclig.le3)J tol Od; b»ta&rda 3f d, '

Salaris £ lZO per jaar. &aohadilde \'IIUea Daar kwaliteit,
Billijke reiskosten, gestaafd door PORT ELIZABETH.

kwitenties, zullen vttrgoed worden.'
N.B.-De geslaagde applicantc I (V<lIItU ~ Hi,.lK1h, Lrnob•• ,..1 (A;

moet zich voorzien van een (Juder-! 11 JI\O: 1~:'8."., 'fi I VOOIU•.-r.U[I!.r:I:BI'!!f. - Kabel oom!Dunicatie,.
WJijzers tSpoorweg eert! caat OW, nn hemel I en wij<:Ijn tn h"sil uu )xorichteo...n
tegen halfprijs te reiu,n J <le LondeD .e,k",,~ioll"Ttder I""tate...""k, die <00

• : h~t ochijnt,boot,,, lijn lLf~oopc' dan ~bt werd.
Ds. J. J. T. MARQUARD I \I l!le", .pario .... , ,klo en !!U>a' I ,ed_a WanJD!et-

• I ...at beLer;w'JLIe.6 I><>rCléUI, e·' lwarteen Ie 7'
Voorz. 8ohoolcommlBsie. Ipereent la .... PlaatlelJjk eljn .lule' .'o.art lcren. I" tot lO percent beter, terwIlI W(IIenen >pAl .....

Wmburg,O.V.S. ook eeu kielAeYerbeleringaandniden;.,;fje'"ij'l
16 Juni, 1898. ~' 11t'II1eA en .&1= &lJUucrandca1,

Belangrijk voor de
Smith.

Stdlenboilch,
Juni, H:S9&

De Joseph Halan,

HEY~ES MATHEWS GEBOrwE~
ADDERLEY STRAA T

KliPSTA1J

HET£ITREKKE~ V.A.'>; T.A.'iDE:I'
ZONDER PIJN

GEEN CIILOROFDJUI.

GEEN GAll

GnNI; BEDWJ::L.Id.D
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I ok CO AFSLAGERS
\I ngton hnl.lrUd
ILLI.KRI! '" CO ATlILAO&a.

mu tas tade ;-nIcn en .,.JL
OliKKE!! Ja.'" CO U'SLAOI&!!
\1 !'Ttt8blUó aldrehn, lIhJm ••bcJ"_

! \\ I L LI.HI~ AFSLAGER
- r K oopm&nlfontelD afdeeliD,
n .. nlr.elgoedernn

\ Il F KLEYS AFSLA.GER
( edon l&&r len eD memeL

!I"D~tlERG AFSLAGER.
- re Ilo orc"1ncr ._,_1
T \I J H" ...O'l AH!LAGER

R _t

De he3f Joseph i olan,
TL"D ARTS

1 'L~ :UATnF.\\g GEBOUWElt
ADDERLEY STRAAT

K...U.P8T A.1l

Il!:;T TREKKE" VA.' TANDE..'
ZO~iDER PIJN

EI:;S CllLOROFORM

GEES GAS

GEES"E BEDWELKTh

DI"HD:\.G 28 JUNI 1898

DI J~tJUCll& - toa
keUniIIIt ftII d_ padéo ~ ... betQQede
Boop 8emIll&ftll, W ~ .,..... op w_
ehr, 29 duel' 81r PieW i'l1lt'II UI du YOOI'
utt.entoel bekleedea
DE HED J W Bus .. 'fill! d. Purl1...,...gt.

informatie om treIIi 'iD.n broeder elle Tall
Jeba_burr uur JUlilpetad II Tértórokba, en
die m een g_telukoa strIjd ver-keen. Tot nog
toe 18 hij nog DI.t u~d

DE HEER li de lr~1I SteUenbaeob., dUI
bet logijIIhl1ll ftII m.'fI'OII'" Kin_ beeft 0....
jlllDomen .... lIICht bei _pablielr te berichten dat
hii nog a!til4 gereed....1.':If=-- Terblol
1&11 "OII~en te ook beeb hU
het verbiOf no eerste ikIU _balen 'fooruen.

DE 1tlE%IlIl8LIJST voor de afdeelilll ftII JUl
meebury ligt ter map in bei afdeeliDpraMU
kanIoer aldaar en een bof 'foor het hoonn eD
beepreken 1"&11 aansprak!ID op en ob;eoue. tepn
f{enoemd.lgat, 1&1wOlden pboaden op Woe.
dag 20 Juli

SPOORWEG-ONELt:1t - TnaacheD 1 eD 2 nDl
ZaterCatrD&uuddag werd eeu blaak man ge-
II&&IIIdJOhD Bradle)" opden W"oabergsl;lO?rwer
bO DO 3 krnlJang dQOreen looomotief oyer
reden en gedood Het IU" werd D&&l bet doo
denhuis ver .. ijderd

rE BEIRA kan mon TOOteen poDd .terling
7ó ()()() ,.e. krugcn De M:o&alabiqne maatschap-
PU ",,,ndt w"Lhoplge polPllien aan om haar
koen (vao 4 5(J() '" .) te doeD ~oldeD De oor
Iprookellke waarde van eeD re.. "oDi'''88r ~n
t"'lnt.lgst~ van een peno)"
IE PRETOR A .. een hlUS verscbeldene yards

vencho.en zonder dat bet d....rooor ook maar
eemgermatc leed De vraag doet &Ichop Waar
om ...ordeD de bonderdeD leeistaande J obannea-
borgache hOllen DIet naar een pba1ll ierold
.. aar se no meer nut zUn'-Rand Port

EEN LrJK GEVOND_l:N -Het Ijjk VaD eeD ge
Idellrd kind werd Zonda(ll:orge. lo deD omtrek
no Kampatrut g....ond.o Het kind dat blOk
baar 14 dagen oud wa' BCheenreed. eeD week
laug .dood ge..._t te &yn Het lUk werd naar
bet doodeDbDI8 venoerd en eeD ODd.rsoek la!
worden J.DgeateJd

DE URMAMUH \T Ht:T lIl"d EN t VIlD24
W"!strut a.dverteert hllre pracb tige bureallS
l.....eD&&r&blcycl .... en a toemende Amenwo
!!Cbe orgell 10 OD&ellltga ve VIlO hedeD De les
eenl&n eD burou. IUD van allerlei 100rt met
IICbult deklei. plalw top enz terwIJl de orgel.
ooovertroften IUD

DE \ ow ESDE VERKIEZ ~O ID d. K....pkolonle
.egt den E,"'pr ... kan de gcn&d"slag toebrenge.
aan bet venturende uiellleut u I et Zu d Afn
kaansche pohtl.ke leven :!Illet boer tegen En
gel&chman n et rlU tegen ras mlBl"mdivldua
hsme tegen kapll.allBmll ZIJ t wachtwoord en
da kom talies recbt

AMERIKANERS EN SPA."\JAARDEN
!!L'\AGS

lt" ZWAAR \ ERLIE~

In OBM yorJ.rl ultga\"e 'hebben wU een
kon nnlag oener vergaderwg
heeru H J Raubenheim .. ,"f1W Klip-
drif\, George, en Charle8 Beule, "tall
Brakri~r, in nrband met buu kaudida-
tuur hebben toegesproken g~VU1)1rceerd
Het doet 008 geuoegen hed ..u ""Il volledig
rappon 'flin een toesprolllk vau den heer
Raubenheimer op eeue m"floedriJke nr
gaden ng te George uItg6llproken aan
onse 1_1'11 "foor te leggen, waaruit de
heer Raubfmhetmer zich doettennen ala
een oprechte 'I'Tlend van zijn tlesafdee-
llD(J In 't bijzonder en het land In talie-
meen

Uit vertlChdlende bronnen hebben wij
"fernomen, dilt de heeren Raubenheimer
en Beule algemeene ondeesteuntng er
langen, en lndien de kie1.81'11 eensgezind
lijn dan gelooven wij nll5, dat at! lullen
Ilagen. Dat beid. heeren indien verko-
len, een aanwinst sullen zijn in het parle-
ment daar houden wij ons met hunne
vrienden ten sterkste van overtuigd.

De heer Charlel Searle II een man van
beteekenll en invloed In het dlstnkt
Geo~ waann hij ~boren II, en al zgne
belangen zijn met bet distrikt en hAt land
verbonden Bij de vorige elektie WB8 hll
een der ~rkBte kaDdldaten, dooh hij trad
terug teil gunste van den heer Thomp-
IIOD ontier de oDl1!tandlghElden De heer
B.rle wordt door de Afnkaandel'll, die
"em kenr3D, beschonwd als een hunner
kandidaten en lijn el.ktie comité belltaat
grootendeeli nit Afrikaanders Hij IS dan
oot zelf een Afnkaander daar hij In het
land geboren en opgpg'TOOtd 18, en ZIch
met de blanke bevolklDg van het land
heeft vereen~lvlgd Maar bovenal Is bij
een man van karakter vaste beginaelen en
gr<>o4. bezadigdheid, ell zijn optreden ale
kIln4idaat heeft men aan de algemeeue
begeerte VBn de klezel'll te danken De
heer 8earle 18 ongetwijfeld een seer ge
wenschte en populaire kandidaat

De heer Rllubenhelmer 18 ook een van
de geachtete Ingezetentln van de klesaf
ueelinll die door lijn bekwaamheid en
karakter bet re ..pect van zijne medebur A MIld CntlCIsm Refused.
gers algemeen beef. gewonnen H J I~
een progressieve boer en spreekt evenals
ue heer ::lealle goed Holl~nu8Ch en En
gelsch Dtl h..er Ih lbenh~IWtlr I';!: ecl
bekend In Georgp MOll<!ell:t.1a eli (il on
dale en getrou .. d Uit 1..: nlOndale \vaar
zijne Id.mliiebetrekkingeu grooten lU\ loeu
bezitten

Dtl stry i zal waarschijnlijk hard best re
den worden duch met eendracht ge sa
menwerkIDg IS er ,,!le kan- lat le he( ren
I{aubenhelmer en ::learle ~ekollen zulle I
wor len \\ J wensch n t n stel k-t.e bJ
de kIezers 'an de kHlsafdeehng (_ 1ge
aan te urlllgeu om I.o1:h alle pUIlten v Il
ondergeHc h kt htllaug op den IChtergroud
to I'laattl!HI De -tr J I die ons w IOht
~Itlcbt van n,; zJlfopolferlng en een !l'e
zlOdheld De vr ,a~ die door uew el ktle
besltst lIal worden IS KaI"tahsllle en
~all'llllon-aanblcld ug t ~e v r u LI J
vende bel"ngen van ona lar I I aten II..
ware vrienden van d~ \\eh aart' au Zu I
\frlka de hand n IUc .. n~ n n d~ Hlr

IneZlug van de ht'elen lLiuoenht- lIlel en
Searle te vtlrzekeren "aar-loor onz~ r.-cht
vaard ge zaak eeu sch ttereuJt' zege zal
behalen EEN SLECHTE PRAKTIJK

[&uur~",-.]
---.-

DUITSCHLAliD ONZIJDIG

DE 8PANJAARDEÏt TREKKEN TERUG
--"-

LoNDItN 24 Jl Nt -[Het Spu.nsche eskader
.....0 admU1l&IC&maI.. Id ~I"n opgaande ID de
MiddellandlSClaczee

De Wuhingtoo regeel'lllg heeft bepulde vet
JekeriaJr oD'nngen dat Duit'SChJand pn voor
ailll8D beeft zich te bemoeiolJl lJlet de politiek
'I'UI Amerika OD ook geeD' p!&n1Wl lleeft bo
tnkblU. de Pbillipuoen

Het Ameriball.eche lep beeft Ien kan, van
het hoogland WurtD de ba ..en San·..... ..te Cuba
pJecen la bereikt eD de oatl"uaJ ;'lag rehe
1Chea. t& Juaeua, welke pla ..1.8 de Spa.njau-dell
oDtruimd hebbeu nadat aleohta .. mge welDl("ll
.,hoten gaw_id W&reI1

De SpanJaardeD trekken YOO' Wllleod t"rug
waarachjjnlOk om krugskDo~e poouhell III de
bereeD te behoDden l!:en beali.ende .Iag wordt
wet ..enn.cht voor ""lIge dagen

SPA..A...~SCH PARLEMES1 U~lDv~DEN

LO,.'~DEN2:l J~NI -&lnOf Raguta heeft bet
SpaaDBCbe Cortes ve~d ....egona d.. lIl8D&g
vuJdtge beluge del:mtlleD wa.ardoor de publieke
opgewDAdenheld verhOOjld w~rd

EEN GEVECHT MEl DE C[BL"\E~

EEN DREIGEME!oiT

o 0
oseur Bpnk hei ftII iDiddItl geM dai dl. pU

lemenialede blllle .-... ... ~ moet opeé
Toor dat hlll ....ertrek lID dat dUI .poorwer d.
p:&rtemeui daD aan elk. lid u HUUkaartJe aal
II~om ha .. toe te ru DIt Illk du. of die Nooth
lins ... k ..er bol geleer het 0111 oppaaaend te
...... en ctH .. oek beter 10 .. om op D lage
manier ....D 10 l.t.?er elebl.~oelemd .. ge
bruik te lIIUk 100II • teeDIot.Dder 'I'1UI lII.neer
NeeUiliDf gemaak hel •

Daa.r .. VIJf mlD"~ Seur Sprilt lIJD .1eI
.. g1<1 Yeilig 10 Ooet Looden 8Ddie yerldeor
mannetje Graham .It hij die rooi-epan ooeda\
hij me naar D setel behoef Uit te .. ell DIe. Dr
Du (Paddastoel) .t.a -.er Wod.ehOUI4Imaar
ek hoor daat aal .terk oppoutie teeD hom ...-
en dit aal mu oilm Yetwonder .. bU UltYai we
Seur J lema bn geeD .tel krii nl~ ...ant lIJD
yonp n-. WIl bom DIe w.... hê nIe, en DOD
aal hO ver Skllenboech ltun Kaar ,16 mo bH
kom DIe ~unn Die want bo la DOOtog daarom
a! te goed bekend u 0 manteld ...... er ....11dl ..
eerate water En .. ur Plet SnllifdOOI .. lid yer
die Pérl ...... r hU lterk oppoawe het in meneer
Mara .. eD dr Hoffm ..n

-WBO JlI8LtJJtT,
LolmIl:R 25 JT1lII - ( .... ) - Jl Peytral

i* Diet er ID gea1aacd eeu Fruaehe bbinët 1&
meD te ltellllll.

GLORIEUSE U\ERWINNU'lG'

J ~ .MARAlS zx DR IIuFFMAN
:MINEERD

A.INUUr
t nbeer -L~ crdAg 1 d ser heeft ..

tak "Un dr-ie aandel ",,,,i o vergad ~
den II op l)loUW "on ouden roem fó
en bew~en d&t de meerderbeid ... n ...
DIet de knie gebogen OOeft oDder den ~
malen C nie Ceeflt

~a de ieemg Jer notulen en de
4ng aerzelve en de kenOl"ll8"aag ......
spreilIn!: vall tw_l&chttgA nODcU en UD»-
leden tot de volgeode ..e~<!TIIlIl' lll~
was geworden en ander il"wlcht>g werk ........
""D>&~ vroeg e re 'ferwlkkelin&en ID clcr ~
~b.:wdtlld
Yervolgem gll&g mUDover toet do ~Jangr;jb

.. "r1uu.mheden bt iese ""legenheid. 1t8rA
werden 'f""",h"IJuuc u eu.u Ieden u~
en toeo Klug nieu ovur om tw.... taodidatea ..
benoemen voor dea dJJltrlktsr......I
De heeren PRet ef 0 G M.a.lan en B-

Dreyer werden voorg""teld !oiadat de beet
Reuef "e \TIenden bedankt bad \ 00· h.t .,....
trou ...en n bem gesteld trok de beer Ore,..
ttJn~ benoemIng terug en Mankte 001.: de beer
Yalan voor hct ."rd ..r 'fertrouwen LR bem. Bit
..,Ide on .. ,,.,,,,h Ihg le LUUebde t...l&ujr'1Jkea dieDd
ID de welr:omst \.e .... r ull..n doch _ will ......
tw"" gewlcbl&g" l,.I.:..U d.. oml..;uungll .... ' .,.
procla.neerd t<J krUien en ....n ~et oetercle sW~
sel ter lustandhouding 1'&0 de dilltriktaw'_"
dat bU boopte doorgevoerd te krtiien (iDdiID
hU ,.erkolen .. ordt) nam bU de bellOellWll la
dank a.a.n

ToeD kwam de ben<.>eaung TaO ~

voor het lagerbnu dle .t.u.t ontbond.. te
...orden ....n de ,",urt

De h68ren .u !'ieter F !ure J P E~
J 8 M&ral5 en dr HofflDJln werden Yoorge
steld M"t g~otcn .teIBhr ef jel! werd er ...
OLemd .0IgelL! oonstltUU.. n d. loeren Marua
en Hoffmllll m.t eone m""rderbeld"l111 ~
derdoo der Wien woord g I nde .telll~
den gekoten

Na d. IJlto~ bekend " ... gem:>akt maakte
d. voon tt ..r eonJ.ge "a.Ill erlnnl."'D de partó ..
llAomllnend. 0[ ocht n.t tut unsele eD .....-ed.-
hevende WI .e ond"rhog te werkeo ell te lJY-
voo b gc ooie louAJ. t. 0 ",-aand. Jetren
J c < re" cl n sL.g g le.rJ n geaellic •
be ti me !ka d. verktl<,..,

\ uvr op 3. Je. o..J £> vvr aat daD·
hodc uo<:m .k

r: \l Ir :\.LlSME \S
GEN

LANDBBELAN.

r "I UU! Lanl
8lt-1 he CaP' 1 (fUll banng dcdlD.xl a letter

com I enl ng on t. leMlo," would you kmdly
publ .b same ('" th .1 gbt altoratIOIJ)

DE XHAT.IFA GEVLUOHT

LoNDEN~UNI - {Reutff)-o. Pall Mall
Gruau pu rt een lIeric:ht ~"t d. khaIita
OIQliIU"llWl ..erlaten heen eD .uid...urta go-
.. Iuobt ..

DE SUl:ro::a CONFERENTIE

RDR£VfLf.

HET FlUN8CHE KABINET

LoNDEN 26 JUli! -{Bader)-) BOlur
COnfereDti. .. uitg_teld .. ,." dre haupDde dl
plomati.ke CHlCierband"lilllen

PreadeDt F _ heeft 4en beer Brl8lOli
opgeroepen 0lIl een bbm.t te \ onoen

• ra
Le kaud dateu der kapitulllt.en worden

I~ eu verre ge~onden om den strIJd
reu t~rwIJI het centrale comité
le oukosten van den strijd zorl[t.
ien kant dergenen die de

u ~t voor den BAaL willen buJgen
cl e le eeu w ge belangen van hun land

e btlvolklng boven alle andere
I. k~ belaugen fltell.n en die het
I~o vel ~en da hun nakomeliDgen

\ ~ o:e n kt IflUln oDder het ijzeren Juk
ct' kai tallSt~n he~ft men te letteD op

Ier meerderheid der kle~rs In
Ic esafJet'llDg Ml'n verstaat het
I aan den eenen kant behoeft
eer jle<laan te worden dan de ge-

bod laten te kiezen en
pa , for all waarvoor de
hu gehouuen sijn neder t! "fal
t (; u len Kalf te aanbidden

Inderen kant moet het
In cleru rhtHJ der klesere zelf
h~ ~tl,aar IS dat een veMlChl1

n. d.. keu1.e van de ge-

KAAPKOLONIE
REGEN.

o 0

Dit aal daarom 0 "'~ ...._ al die drie mln ..
tera a! dne ult.,.a~ En ,k WIl )0" gerUI! ....et
dl~ kOID 10 Dr Dal aal dIe paal net teker
nooit hul me eO ek beet DOUa! d.t hu D
lUlder plek .oek J lem. kru lo Stell ..nbo8cb
dtrekt met OIlZCl Jan te d~ en dit sal ml)
we verwonder as hU °er II paar dage ult'flDd
dat bU li..er ver Klmherl.y moet ltaan lUe
Sellr Piel SlIllifdooe beteeken PW .. hO ..andie
InallUDg. ta .D daar bU aIJn k_nt 10 gemID.,
.et< en iD dw _ gekilk het kom hij .. ker Dil
weer lO Kom ki_n laai ona di. drie ODAoIl ....
Bond.ID&DDeIlllikop Dit .. 1 nie 10 .wur KUD
DIe &II on. net bU _kaar .taall Pit aal die
eeDlgsle manIer weea om bul vaD die knawg.
af te kru Ek sal mUDbeet doeD eD JIllle .. ker
oek

PIItETIlERG 27 JUNI-(SptcJ<Jal)-Het regeDt
hier &edert ptermorgen. LaatsteD nacht ud
deo ...U ..... r o... tubn&g 'Teder ..efit'Mld V1lD
dODderslagen eD weerlicbt Een sterke Doord
w .... ter ........t eo het repnt oog De barometer
.. _r laag De n ner 18 aan het atogeD LONDEN 25 Jonl-Twee dlUZeDd CUbaneD

hebben ook een beflJ& rreyooht met de 8pa.n
Ja.ard.D gehad eD bUll verJiell wal bO Het
8~. yerliee ...... ook .... ur De Cllbanen
lDIIIlkten t ...ee Inm-rncltten le ...... middeleo
bult

Een Spll&Deoh. dépkhe meldt dat de Amen
kanen eeD un val doden op het Spaanacbe
kamp maar teM18fodreveD ...~rdeu en dat de
SpanJaarden beo acblerrolgden en hUDDeam
DlllDlue en Ideederen blllt ma&kteoot! Il()od gesag .. ordt te W uhlDgtoD ie~
dat mdien admiraaiOamaras eakader het tSue.
1u.naal wgaat een sterke eD ..... lIe Amenka.an
sche expeditie dadeJUk zal vertrelt&en om de
!!paanac1e haveIlS te bomberdeeren

OVERl,EPEN

GUU.LIIIIS'T,w 27 JUNI - (~)- De
dood Tan CU Guybon AtheratoD. ID den ouder
dom ....D 84 J&NIl wordt Ullf8kondigd

EEH JAS E BH Hid van den I rau.
vaalscbeu oor'teo r....d UO ioen ander dan een
lwart lakon. be pak de raad.al n duiJun
HU haalde ex pr". dent Re tz de. r d"gen UV6r
de kol.m omdaL I llleL ..an I htkltlunl!" l rod,
In de raadzalen ver&cbeen De hMr Rettz Yer
klaarde erostig dat Il acht~r de tafel stond
eo WlBt met dat tet 8Jlcle ltd hot nde",t. ge
deello Yart l'ID I chaam kon .ten oene verkla
nog dat veel gellLChveroorzaakte

"s ~

SYMPATHIE
J HA~~E8n[p.o ~5 J sr - (X,uler) - Beo

s bllCnptle IU.t ,~eop"od ten bebo"vo \ Lr Ic
vrouw VIlOden cahdfJ vur I e gtawre op het
B.re .. lllndgO<>d\ erm >ard werd. H .......Diet
eet K....pochc lOllien maar vao 8oot.cI e Ilt
kom.t

NATAL.
NIEUWS UIT NATAL• 0o

Ek Deem DOUafskeid ..er die .e8ln. en weD'
Jililte alle yoonpoed ea die .. g.n van de V~r
slenl,beld toe op lul werk Laat ona geloovlf
werk eD die God no ona Taden DIe Illt die OOi
verlte.

DUl1liAN 2b JI:NI - (R_) -Het .terfte
cufer voor de ltad WIUI laatste maand 14 32 per
laar rer 1 000 voor bla.nken 41 ó6 voo. lndien
en ~ 61 voor Wen

De kwet!tle van overname der tram ....egen door
doo .tadsraad .. erd bedenn&JDlddag "oor den
raad besproken toeD de leden eenpang het voor
•t ..1 goedkburdeo om de tramwegmaat!!Chappu
U t te koopen tegen 1:144 ()(Jl) eu electnllCbe
Ir[ Ikra hl te n !.all........n Voor hel teg"lF
woord ge zullen geen bepaalde .!.al peu geno
men word .." daar m"l het wenochbluk ..c~t bet
pubhek de gelegenhtlld te gevel de raplorten
te over" egeo roeger cl >or de CQmlLt\.ge.ubllill
teerd \ erd"r wordt gez..gd dat I.t oDmogeluk
• de ooc!ij7ehili deze •• blUe door bet pari"

krugen zood .. t n plaat. van d. tram
weg'fl1 n December over w uemen de rILadn ~t
U"t~t zal weZen zulko te doel voor Juni
het vol!(cnde llilir "!""!.... "'!'!"'.... _

\6n dat waar zulke

1>1 R

Z A ·REPUBLIEK
EEN BRAND

~ I::~ AAN:Sl I::LLING

I I f R A 2~ Jo - (UtIU r) -Een brend
hrak u t n do pakkamer van den Ieer Jones
"un apotueker p heelellu orgen H~t gd)(JUw
wed afg b anJ d '0 rn~>.J ern dd

De lt r Pel r LI r Oe ui I ut lJultenland
oche kantoor over or deo l.teu Jul d8.lLt h
aangosteld • al. u tenl ..nd.ch •• ,,~"ctartll m de
plaato v n de huer Va BuellChotu D.
urobler • 0"" kl n neef \a den pn ..udont

ó(evaa r
lek sa f I~I ngeu :tal ontstaan
er<taat i1et echter uat "erdeeld

r I b,,~t.iUlnde omstl\Ulbgheden
R bdeekent clan neJeriaag

hal en d lt er nel ~eU8
n dat ue uoor

zullen vt'r8taan en ver
..ste ter oe\ ord ..rlug van
te I en Zonder ze fop

ellr pol tlek vau gelen en
t el h ter Ulet gedaan" orden
D~ er vall overtlllgJ dat het

l<r Z Ik er toe bijdragen zal
KP en I crsoonl Jke kwelltles ol'
~rl1r d tllllChulVt"n opdat ODze

n,A • Arke partiJ met 011' erdllelde
I meeste tuegew Juheld naar

~ kan gRan
h het gebeuren hetgeen

A I!' reu ren zal ZIJD dat i'f

daar een misverstand ODt
j n behoor een sterke commis

Q u\luedriJke en onpartljdl~ ~reo
I klesaicleel1ngen re gaan

erleg met Je pla lt.8e lIJke lelderh
en de moeIlIJkheden nIt den weg

t. ru meu Zulk eene commiSSie be
Itaan le u t pel"llOnen met het dl.!ltrlkt
"aJr ~ehandeld moet worden samen
n eo e~n ge prommente stt.ate~llllneD die
h \ert rou '" en van ;lllen ~lltten zal
n'lll" "J [tild In staat wezen lit geschil
I t le \IIi eg te rUimen en d verlangda
..an pn\Hrk ng te lewerken

\!. J me.men echter dat het In geen
, v I II oil!z zal ziju zulk een com

aa n te 8t(>l1en daar alle vrlen
d Afr ka die waarlijk de

(r"" A ,... Ik "en'cl en te bevorderen zoo
len In lruk van het ~wlcht

"an Ipl~ I"ktle 8trijJ zIJn dat ZIJ ge
ull~n !trug tre len ten gouste vau
I I,at 1111 een beter kans heeft

De Krige en De Waal part J
Zoals men Wt'~t heeft ~Ir Jamp,

SI\ eWflght besloteu z eh voor St.,lIJU ~osch
vtlrklesbaar te ~t..lItlU en allt's zal aungtl
wenu wordt:!u mzJueverktt'zlI te'er
zekeren Al die PUi{ IH{"U zulle 1 I t r
weinig batf'n \\ an t le utslag \ In le I 00
gerhuls elekt e heft ll"et nd \\ cle
dterk~to partIJ I~ al~ m!>1 een~g"Z1n I •

D. hCArt'n ( J hrlge el I dWaal
Je t~genwoOlci ge lt! leu 'uu .'ilcllen
ro ch vertegeuwoondlgeu t"ep l'H~rke
part Jen en z j hebb!)u n t ,,,II,, II' t;

toond dat zg harteilik kunnen samenwer
ken ter be\ orclermg ?su de belangen, an
huu kletlafcleeltug eu het land In t alge
me n

De k 'p taltsten pal tit probeert ons oell
paar veIl ge zetels te ontuemen en daa
om staat 8 r Jaml8 te Stellenbusch Deze
brutale poglUg :tal echter Ulet gelukken
en door !>ene "chit .. rencle overwmn ng
zal men de tegeupartlj een geduchte Ic:!
kunnen leeren

Sir James :'lvewrtght en zIJn hancllun
gerd kunnen slecht:! "lagen IUd ('u le
Kflge en De \li aal part Jen verd"eld ZIJu
ea daarom IS het \ an t hoogste belang dat
zij zooals tot h prtoe hanJ aan hand
8amenwerken Iht JS thans Ulet d" I Jd
om T..rdeeld te zIJn De heeren Krlge eD
De \Vaal kunnen onzes IllZIelllI, slechts
inkomen Indien zij schouder 43Il8chouder
etaan met hunae gezamenliJke krachten
Dit t8 zoo dUidelijk al8 lete ter werelcl en
daarom behoeven wij er !liet nrder op
aan te dringen------

M

De heer Marais en dokUIr Ho1finaJl.WAR

Landbouwte.1toonstell1ng D AS 2~ J 'I -Du Il rt ry .tog! J.t de
polthek vlln de KaapkolaD" bekl&g" .wo.ardt!;
verward I. De regoormg voldoet leer weUll
ien en de meelt belangrIJk. kwoau"," worden
b88l.. t op punt~o nil I::l~~""'h en HollandllCb
De hoereD &hrClner en MernDl&n hebben met
stoute koppIgheid rauenhaat met groot 8UOllOll
opg .."ekt

BAR ER S ~J J 'I -(ReuIer )-De ze
v~llde J&lLr!ukschelandbouwteul.oolU!telhnS( werd
g .terco" Iedel bier iehouden De verteo
[ ng van prooukt.,n vru hten eo groeDteo Wil.

u tstekend voor ..1de la..""te twee wareo zeer
K.ed De levor de bavo wao zwak we~eDO de
ruDderpest en alder. oorzakeo De .port.! ...or
den hede ""houden waann de vrlJwtlhgenl deel
nemeo al.ook lO de teo ten opalun compet! he

DI:l CRJ8Ir; E~ I IllL\ERBO~U

PlfTElllURI rzot II [, J s -De T mu ("tW I zegt dat ze door dun premM!r gelDJlcbtlgd
lO te vtlrkla.ren dllt de r"i",,"08 zal 'fOOrl4r&lUl
met cle 1 ulverbo d bill Hetzelfde blrui over
de pohtleko politie der K L&pkolon" .p....kend ..
.preekt bet revoeien UI dat de cooventle be
kracbtlid zal worden welke partU ook de over
wlnolDg beltult hU de el~ktl"

M R
:sz

-GEdNGD NI~UW8Geen rassenverdeeling
Sommlgen dill Dlet dieper uan ue ver

drd.alde voorstelltngeu ...an anderen knn
nen zien geioovoln nog clat de verueel nK
tegen de regeer! ng <'<ln raSl!tln ver l"ell Ol{
Wa;! Deze voorstellIng 18 echter van hl'el
welUlg betetlkeDl~ met hel felt u lt er
niet Winder dan Jo ugel~che namen aan
dOll kallt tegen de regeerlDg voorkomen
namel Jk Ha) J ( en J I M lteuo
Merrilllan neal d S I m n An \VI upr
Laatlltll'enoelllie 8" el UI..t, tU ~ nf(tll~ h
afkomst llIaar zJu,;) Il1p Ith ~ IS geheel All

li met cle KteJen De heor :-iolurnon he f
Zich III dt'ze krlSlti zeer tand, lillig ~
dra!; T IlU ~ I J VOl r KlIuherle\ " Lr
de De Beers ~la Itl!Chal-'P J ol'permacht f.:

zo dat bIJ kou weter lat"~ hIJ tege)!
le regeer ng 8temde hIJ weiDlg kal1..~ zo I
hebben zIJn zetel voor Kimberley te I)ehou
den "len trachtte hem dau ook op alle
mogelijktl mauleren te Inlluenceeren
doch hIJ hleef bij Z Jn be.lult en stemue
tegen dOl l'tlgeerl0g volgens zijue overtnl
ging WIJ behoeveD het n lDwellJkd te
wgg.,n dat wIJ op sommige puuttln geheel
van den heer Solomon verschilleu maar
<lIt neemt nipt weg dat wij zijne handel
wIJze bIJ deze gelegenhe d '1\ etan op prlJ~
te Ktell8n Ln UA toestan lfln \un on:;
land ~iju zoo krltJek dilt WIJ all kW<JS
t e8 lte Olet direkt' oor de aandacht Il jn
tIJ le lOk op den a.ootRTgronl mOl'ten plaat
8en om daar loor de gruottl 7.aak waarvau
le toek )m,t van ZUid Afl li.a afhangt te
uoen &age, laren------

KERK EN SCHOOL

RHODESIA SWAZI ELAND ZAKEN.

11\ lH lt 'RIJ'" II I I I a"

~ (énVOU !tg Kaplt.ab~me
el ..n~l'n \ III het l:m I De
rf'e I~ twee malsH ID de

"getiteld heeft z rh on voor
nun k lUt v III t k lp ta
r I De mltlltlters latten op

• u ~",chtd de kiezers knnneu
d Jr l' "U en daardoor een elUde

~ n het dreigend gevaar dat ZUid
b wol.mg ~ij Ol' de kWl8e08

Vrijmetselaal's te Bulawayo
il " A \ 0 J" - (11.-" ) - lY stcren

bad ""nc groote en we1g6~laAgd" vrymet ... laan!
vergadorwg pl....t. De v~rtlcbt ng~o begonnen
met uen vrumetl!elur& dICDst In de EnlleiAcho
kerk de.,. rote albler ,eh uden De L...""hop
van :M... llODaland mt voor Er "' ... ecne PRIT R A :tb J )/1 - De nl wlillger. wor
opkomtlt VIL rumet.eela&rl! [, elk" 1l01Iell'en·~den Maalldag te U...."'er'Oorp vorwa I t Oe
held Broeder Henry Lamb werd ugez .. oren 8w .~Ie' I"n rusttg De aanval nn pokk .... •
al. meester VIUl de Bula ... yo loge Achtleo erDst&g Het III ODDlOg"!Jk t.< roor.pellen .. at
oud mA""ten waren tegenwoordig er ongeveer de wtloop &ai we&eo DJaar dlplomatl"ke poglo
10) led"l ~an het genootAChap De geheeie gen worden gedalUl om Bunu over te baJe.n .... "
ceremoDle hep good af SrotJder Lamb werd m de el8Cbco der regeenDl( Tl"eedaaam te voldoonl
ge.,." n dour broeder HowarJ lo Jg""taan door
aodoren 00 I r,.,d r Jo. A dert<Qn werd geko
.en ,,1" 0 Id.te on broeder (rerald Parker al.
Jong.te deurwallrtler il bet eetmaa.l In den
avund i.goJ n 10vLrde broeder Lamt.. een
pracht ëe tuc.prank ovor vri mctllelaru welk.
.eer gewlUlrdeerd \lIwrddoor Je leden In den
aIO ddag le cr le de I ""c op ".. n och tterende

""""pmak • de ceremon 0 Br )6d~r Lamb hood
I roeJ II ...ard de oud meeater oon pracbtlg

I ",au

IH ~WAZn" RCtiTll

TI (R \IIA'd~~TAD II 'ferleden ....eek eel kaf
ferdokt.,r ChagllO&g.weele~ door den mall'"
traat veroordeeld t< t ceo boete van £10 of i
nl"" d I bardel .r[J~ d d e cen kaffermeId
m"j c el 1o... 1 toegediend louJer heeo tie van
een doktor tu Le. tten Tor .erdedt\,'lng werd
.en cert likaat 0 r~llndlgd geteekend dr
'lack ol c Knapatad "'lL&n ge.egd wert! dal
d~ pr.o er oen ~ekwal tl""erd gene •• 1oor wa.
n wond rl kc ontdekk ngen had g"mallkt De
nag ,tr.at ze als dokt r '!ack. 'e Jaar ""0
lO IJ ook •• traft worden Al had pr.o er
elk nn 6 an Irru dun to li mocht h et

zo d 1 unt u bet b"l"O<!p~l1ngeneesh er be

v<'r ('nijl I" krdchten voor
II Iu wier h lOden le

~ lauJ ~ell !!' ~llll"n !lIJn

.ALL.£::H.LB1. Parlementse praatJes.
De el~kt1e te Paarl

1~98Kaapstad 2~ Ju E' -Deze d..gen hadden '"
hel g "d oe~loe vergroote portretten vcr
,ard lJ door de be r f fRnk L Ra) mond
;lij \ [Jert R .. l W .x1.tock te z el en knn
nco (l t a Ier dan n t lof van ZIJO werk .pre
.ell Dc portretteu va dr Kotl wllen dM

v d Wall den ed beer J H Hofme)' m
maar een paar w noemen Illten n et. te wen
",be over De w ze ....aarop de b e Ra mond
te werk gaat al. volgt JJ \ er dt ee ver
groote negat..,f van oe £ gew0"u portret en
dit' negat ef wordl dan u geur h n Indian
nkt of verf nsar me <fkl""t Daardoor
krUg! men een nauwlceung ponret daL tegd k
on veranderlnk. De kunstenaar van deo hoor
Raymond 18 de beer E Behr «ler een broeder
van wuien den heer W H Bcbr;;.}er den be
roemdeo IIjlOtprentmaksr Een portret m
IndIAn Inkt (groot 12 x lJ dUim lODder de
lust) met Y8rguld~ Inht kost ;)i)a een vaD 12
x l(j dUIm kOOit4Ó11 :hl.n kan eeol(e gro3tte
'-tellen Alle bMtellingeD wordeD prompt
lllte"roenl &li 1ll.1I alochta e.ID ,eed genom-D
ponr.t 1&11 • bo'oucuoemcl l4rw, lilt. lit
irief _"

ren letd

W &arde neef die Kallptl13d 18 <'u op horlO1(5
cD jl boo! net n k. a8 van de aanataandd eleka e
praat Put I !ti opgow"nd~ en and r lO uang
nur e' vert.rouW' op On! vo rmanne wat v~r
O' tol I ertoe g~hclp h~t Den ,em.,.,ne ge
ode 11 JaL dMr groote ".n_;;eM Jl J .. I. 0

dat dlv .tr ,d lekker u g ~,,~ si... Il I k
1 t ot!k. lu~ 0 n tiT d .., T'Mlle n1! t e ~ta:ln maar
ru n oU ,rvnw JO • dat ek nou .1 ()p~ewo le
!16U00• 8 en dit maar hever moet llUlt blU ~ou
J& ek • gereed 0 n m lO perllOO I ke eenlUg op
t.l offer \er mun land en 1111proboeromop
~ndllt m.Dlere ODSI&ak W bevord"r

o 0
o

T oen !!Ir vanmiddag UI
llf"oen !pao kom toe da~ ek d&d.lik aan 0
Roomse kerk Ott .... In dIe milldel yan d e
dag eO tocb bet die lampe gebraod DIe red"
WP omdat dh 10 batDi [l"8reeDdhet eD die hg
In dle saal maar Det ~. :as

"nilAf werd noo nib meer nn belaos IDdie
parl.,m<l..t ~ DIe ODdIe led. dmk mur om
bllia toe te Bun Dltl lD_t. no hlllle aal ll~
PUm'tIIIII1 "0mV" dill nri klMr kom. Jl

EEn: 'EKGAI t:llIS I-De kiezen IDde udee
IDg van 11llbagb eD oOk de Ing_tenen vaD
Ceres wordeD v~ eeDe publieke Tergad ...
nDg, te wordeD pb~ to de boba:U aldaat
op Donderdag 9 J 1li.i .. 1t. ten 10 Ilnl ._
middaia ~ ...OOelll ~D einde f_rel te be-=-~~lIlbIP __ II III



4

, , , Parllcb" MdeeIlDgsrut
• •• KENNISGEVING.

DE ONDERGETEEK.EN~EN' WBBN IN VOQRRA.AD

Draadl!,
ássistcnte BenoonlgdRondgaande Underwijzer

BE~OODIG D TE

Samenloop, wijk Zandrivier.

APPLlC .lTIES voor bovenge-
no-rnrle betrekking, verge·

seld VUil de bij de wet vereischte
gel,uigscbriften van bekwaamheid,
en goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
cant . werkzaam was, en van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, sullen door den Ondergetee-
Vende ingewacht worden tot op 20
Juli e.k.

Werkzaamheden te beginnen op
22 Augustus, 1898.

Salaris £120 per jaar en de school.
gelden;

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

C. J. S~YMAN,
Yoorz, Sch. Com.

Ventersburg. O.V.S.,
15 Juni isos.

TE

FlOKSBURG.; ,

AANGEMOEDIWladoor de_.ondersteu:ing die
een HollandschT" Hanll&X'Cl 9'an de iOlllnit.e

me Ses.ste heeft erlangd, ~9bben wij beeloteD· leDe IOOM!lij)l:l;
voor de Sessie van 1898 Uit te geven; .'

De iBteekenaren van On. Weekblad..· .er op
te letten. dat de bladzijden van On. W . " gedurencre
de Sessie in ongebroken v~lgorde w~rden l&DieDolllJllPd, en dat aan t
einde der Sessie Pen volledige blad.W1J~r zal :worden ~~geven, lIOOdai de
bewaardere van de Parlementaire iluuunera Tan On. We.k-
blad tegelijk een " Han.ard " &uIlen hebben. i

~ DaAr de oplaag geregeld moet worden naar het g,etal der lUl-
zoeken en velen bij de vorige uitgave moesten ....orden t'AU8lll"~ doe
men toch dadelijk lIAIlZoeken sende het bedrag voor de. beItelliDg met
het aanzoek
All" YAN DE SANDT DE PILLIERS ti Co., Bf]Hrkt,

KAAPSTAD. ,• _I.tU· ... Geliew hierneven& te vinden ek BOm Ván ~m '''9', M ....
daarvoor per ,t te %enden, na afloop ur 8U1iei,,~ ~,.plGM
van .. ONS P ARLEllllfT, 1898." . ",

. \

• Geadre88em-d aa.n§ ,.. ,•• , .•.•... , I" ••••••••••••••••••.•• t.'_~~""~c·'·'\e·••••••••••••.•••
§ ...•• -I •••••••••• , •••••••••• # ••••••••••••• tt",' •••••••••••••••

.Vul in "1' indien per trelll alle KlLajJ"lad.... indien por poll ~ i,

tVul in Ir ... ol pon, ot laat ollingllTuld iDdiOliIe ltuptt.d _lanp. , I
6Vul ill vollea naAln en ad .....

----
DEGENE ~ die 'bunne A.fdeeling...

raad Bel1l8ting, vervallen 21
October 1817, en B~nden Belasting,
vervallen al -Ianuer i 1898, nOjl niet
hebben bet ~al,j, worden Terzocbt
zulks t9 doen "(!Ór den Ssten J IIh
1898, ter verkooming van k~:eo'
terwijl allen die voor vorige Jart~
achte~ zijn, worden ge,Jag.
Turd zonder verdere kenDlsgeving.

Op last van den Raad,
J. P. F. PEROLD,

Secretaria.

APPLICA.TIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de hij de wet vereisch~ ge-
tuigschritwn van bekwaamheid, en
good gedrag, VII.[\ de laatste Scbool-
commissie, en Predikant waar- ApPI,"
cante werkzaam was, en van lidmaat-
schap eeuer ProteshntscheKerk, zul-
len door den Ondergeteekende inge-
wacht worden tot op 15 Lugustus,
1898.

Werkzaamheden te beginnen op
1 September, 189S.

Salaris £ IlO per jaar.
Kennis van het Kindergarten

systeem een vereiselite.
Billijke reiskosten, gestaafd door

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

moet neh voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat om
wgen half prijs te reizen.

Ds. P. BO~HOFF,
Sec. Soh. Com.

Hoet Palen.Bulb Tee
St&Ddaards'

Getand Draad.

Zwái-t 'Staal
Draad.

Gegalva~rd
Staal Draad.

Opw\ïn Bouten.
. !
I

Duive1aJtnijpers

OpwiDJ[achinea.
AfdeeliDpraa 1 Kantoor,
Purl, la Juni 1898. ~

Gegalvaniseerd Oogj.es Draad, alle grootte. n. Oogjes Draad
. speciaal át8lk, voor Draad voor VarkEmS.

rat VRAAG NuB· ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS
. ANDERS TE KOOPEN.

JAMES WILEY & 00., DA~=:f:~T,
Departement,oor PnbHete Welten. KENNISGEVING.-Afdeel1Dgsrud. yan Yan RllJUdorp.
,. ENDERS worden gevraagd voor - . •

de levering van 10,000. Blauwe KENNISGilVING wordt bi]
Hard Bricks, van egale hoedanig- dezen gedaan, in terme. van
heid als het monster, te zien op het sectie 20; wet 40, van 1889,\dat
kantoor van den Ondergeteekende. I een exemplaar der· StAl~jst voor

De bricks moeten worden afge-j den Afdeelingsraád van . Van
loverd in het Dok op het Hoofd, Rhynsdorp ter inzage zal liggen ten
langs de Robben Eiland Boot, en kantore van genoemden Raad, voor
slechts heele bricks zullen worden Ieen tijdperk van 14 dagen, en
aangenomen: I dat er ten 10 ure op Vrijdag, den

'I'onderears moeten opgeven bin- i 8sten dag van Juli 1898 een ve.r-
Den welken tijd zij de geheele hoe- gadering zal worden gehoud~n 10
veelheid kunn~n ~Ieveren. i ae Hofz&al! op welke vergadenng of

'renders, duidelijk gemerkt, 'Ten· : aan vorderingen zal ,"orden voldaan;
der for Bricks for Robben Island,' I aanmerkingen tegen genomenden
zullen door den Controleur en lijst aangehoord en afgehandeld sul-
Auditeur-Generaal, Kaapstad, wor- len worden.
den ingewacht tot twaalf uur 's
middage op Donderdag, 30 Juni,
1898.

De laagste of eenige Tender zal
niet . noodzakelijk worden aange-
nomen.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LlVEJSVlRZEKERING.AATIICHAPPIJ.

o PQ E ft I C H TIN 184 ~.

BETl:.R.f WAAKDE ONblulJ.t.LlJ 1\. ;~~.
GELIJKE JJ ONWAARSCHIJNLIJ •

KEUZE, FATSOEN EN ~A~EN ONOVERT.OFFEN
ONZE WINTERVOORRAAD la &angtlkOme~ Kharki, en

ICKS BURG 1'weed l"akken en allerlei KI~~~ren v~r Ma~lDen e. Jongens.
F - Regenjaseen, Overjassen, "Covert BaatJ8II, Wmter P kken, Wollen

Hemd. Ita Onderlcleeren, Hoeden en Stevels voor M&tia en Jongl:lDB.

AI11'LICA. Tl E~ voor boven ge· -- f
noemde lx-trckk ing, vcrgcze.d T H EI

van du Gij do wet vcreischte getuig- ofw lA
sch rifl.cn van bekwaamheid en ltrn wtd
goeJ gedrag, van de laatste School ,-. :{ /J~ ,
cOIllI.nissieOIl 1'l'Cdl~allt I.vaar App.h. , '
canto werk zanm was, vn van lid- _ .
maatschap eencr Protestanteolie
Kerk, zullen door den Ondergetee- . 1"""4
keude ingewacht wordeu tot op 151 J. ~.A. "WIl"~".E:~ ~ .......,40.,·
J ll~~,:1:t~aamLeJen te beginnen zoo langemarkl-slraal en Kerkplein, Kaapslae!.
spoedig moge..lijk. I NO'l'A.-Wlj hebben alechts l"n l'l'Zlgll,'~,I:l plJ..t,:.,. w,d".; ,!.~,\I'g')n

Salaris £7;-) per jaar. is in Langemarkt Strant en door n'IM Kerk Strant, 'lv U /.l'"",·1J ~"entl
Billijke reiskosten, gt'filLaafddoor reizigers uit om ons to vcrtgrnwool1llgen.

kwitanties, zullen vergoed worden. 1
N.B. - De geslaagde applicante M:l.,H, Zt,

moet zic1 voorzien van een onder- __ ..:_ ...:;..:..,_ _
wijzers spoorweg certificaat, om te-
gen halfprijs te reizen.

Ds. P. BOSHOFF,
Sec. ~ch. Com.

G.ïncorporeerd bij Act. ran Parlement 1881Ficksburg, 14 Juni, 1898.
Rondgaande Onderwijzer Benoodigd

n:
Rietkuil, Wijk Mid.' Va.lschri vier.

lI'PLlCATlED voor' bovenge-
noemde bctn'kkillg, verge·

seld van de bij de Wet vereischte
getuig!lchriftcu vau bckwaalllheid,PlI
goed ~cd ra~, van do laat stt' School-
commissie eu l'n·t!lkallt waal' Appli-
cant werkzaam : was, OIl van
lidmaatschap eeuer Protestantscho
Kerk, zull-n door den Ouderge-
teekende IIll.!'rWal·],t worden tot
op 13 Jllii l;~i,".

Werkzaamheden te beginnen op
2 Augu51 us, 1808.

Salaris £ 121) per Jaar en de
schoolgelden.

Kennis van hl uz ick eene sterke
aanbeveling.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.·-De g'pslaagde applicant
moet zich voorz ieu van een onder-
Wijzers ~de klas spoorweg ccrtifi-
caat om tegt'n halfprijs te

IoofIJtutoor t DULIJG8TB..UT, K.upN4.AAN BAKSTEEN VORMERS.Vierde Assistente
llESOODIGD TE

DIBllTn.r. I

Boil. ALFRED EB DEN, Voonitter.
HENRY SOLOMON, Su.
FRED. J. CENTLIVBES.
PAUL DI VILLIERS.
GODFREY 8ICHEL.
J. G. STEYTLKH.
HARRY BOLUS.
H. H. .ARDE RNE.
Bon. J. X. MERBDfAN, M.L.A.

.",TI OI'I&8I:OII"DIOI unut'B..
G. E. C. ANDE &SON, M.D., M.C., Londen

lL.B..C.S. Engeland.

J.uJJJIDCH t PUJlIl· £217,28&
IJKOJlU j IHTUIST 97.073

rolDSU IJ IllDIl - £1,947,700
G.MallHUtd ... Z.id-Af~ &cu_P. A. VAN ZIJL,

Secretaris Afdeelingsraad.
Afdeelingsraad Kantoor,

Van Rhynsdorp,
15 Juni 1~98.

omhei n ing VOOIIlU.olllITI v«6aDD:LD:

A.baolilte Zekerheid, Grtate Bonusoen.
Geen Beperkingen, .
Bepslingen omtrent niet- ....rbeurd .-erklr.ring

Geen rest.ricLie op ReUen eli _W oonpl.u.1L
.Mat.ige Onk"'II. o!

8poe,lill" Betaling .. n ..,rderin~D
AU. Voordeeleu ... oo....n aan d. Lede.

G..en P~rooonliju AÏLrupralcelijkbeid.
Onmiddellijke Bonus op Vorderiugell.

Ruime Betaling .oor O~'1!"ve.
Drie~lijksch Onderzoek, la&to& in Juni. 1896.

de yolgende ill JIlni, 1598.
Dertig dagen \oe~1Aa1l TOOr betaling .n

Premiuma, ge(bu~nde welk. de Polio van krachl
blijft

l'oli ..... n b~iJnIII nn kracht ZOOllLlllier voldooodt
overgaaf.",aarde IJ om teil ,kWU'tMllcb4 pl'lllllJl
le dekken. .,

umnelnings Mater iaal tegen Kostprijs. H. S. GREA VES,
Architect. GEOCCULEERDE

reizen.

GROEN-en Plat-nart je Boomen,
Washington-, Kaapsche- en

Zure Limoenbocmen. Beste con-
fiit vruchtsoorten enz., ens., bij
JACS. VAN DER MERWE,J. sn.,

Blauwva.lleit Wellington.

S. J. M. WP"SSEL~,
~l'c Sch. Corn.

Gelukskraal, Kroonstad,
16 Juni, I~~13.

Departement van Publieke Werken,
U&ledonplein, K&&P8t&d, 22 Juni 1898.EEN BUITENG~WONE KANS.

GoueI nemrnts Landbouwschool,
-R-ondgaande Onderwijzer ELSEN8UR~_S_TE~EN8OSCH.

BE:-iOODIGD TE I , .
. . I I \E nuustaande Sessie van de

Weltevreden, wijk Midden· I U Gouvernement>! Landbouw.
veld, rust. Fauresmlth. I scheel het verhuizen waarvan nu

Plaats' vindt, van het dorp Stellen-

lPPLICATIE::3 voor bovenge-
noemde betrekking, verge. bosch naar het welbekende landgoed

seld van de bij de .wet vereischte Elsenburg, onlangs door het Gou-
i, .•k h id verricment verkregen, zal op 1getuifNchriften van "" waam el

"'- d 1 AurrustHS aanst. geopend wordtjn.
en goed gedrag, van .e aatste Veranderingen en verbeteringen
School.commissle en Predikant waar
Applicant werkzaam was, eu zijn nu aan het landgoed gemaakt
van lidmaatschap eener Protestant. en alll'~ Zal worden aangewend om
sche Kerk, zullen door den Onderge. bekrnrlileill te krijgen met ue theorie
teekende ingewucht worJen tot op en praktijk van Landbouw.

De I"bsen zullen looptn over
114-~;k;~~~hl'den te beginnen op Landbo\lw, Veeboerderij, Melkerij,
l.Augustus, 189tl.. Wijngaardbouw, Wijn-maken,

Salaris £120 per Jaar on ue Vrucbtentuelt, Veeartsenijkunde,
schoolgelden. Chemie, ent:.

Billijko reiskaISten, gestaafd door Eenige Beurzen van £25 per jaar
kwitanties, zullen vcrgoed worden. worden toegekend ulI.n zonen van

N.B.-De geslaagde applicant ouders,die in g'oen gOtJde omstandig.
moet zich voorzien van oen onder. heden verkeeron.
wijzers 2de klas spoorweg cortificaat Vrije Pasllen op de Kaap1che.
om tegen lmlfprijs te reizen. Gouvernement Spoorwegen worden

verleend aan Studenten, volgens
D8. W. l{()BER'l'SO~, Q-ouvernementsKenni~gevingNo88S,

Voorz. Scb. Com. van HjI)G.
Petru:,burg,O.V.S., De kosten van onderwij8, kost et!
_1_7_.JI~lIi,_H~l':l. . . __ . iuwoning, enz., beloopen £:3;j per

Assistente Benoodigd par.
DOL' yonr pl'oRpectu~sen aanzoek

bij A. C, MacDulJald, Wual'llelllcnd
l'rinci 1'dal.

HET GENAS HEN ALLEN.De I\ ila psche Kolon isatie Maatsch~pplj in l1kwsd.atie.
MIJNHEER,-N egen maande rleden

betuigde ik in een bri.f IAn U nu
Je JrQed. uitwerlriug Tall RHEUllATI·
CURO in miju genl. Ik ben 60 jllZ'8l1 oud
en heb 23 i"ren lang geleden lIAIl OHRON·
ISCHE ASTHMA en RBEU1U.TIEK: en
IOOht vurliohting Ten Tele beroemd. rn-.
lrundigen, en probe.rd. allee _der baa$ te
riDden en had in mijn genl .ne plooi iD
meDllObeIijke bekwaamheid Terloren, tot c!r.t
ik RHEUlLATIOURO probeerde ell bl ....
cijn mijn NIIIlI'llIgia, Rh.umatWt en pijnIID
in hoofd lID aangelicht verdwenen en ha&
ai.uwe ja Ter en wijd T1Il'IIpreid dat "'ou.
auIe.ter V.ur ROOT amper heellemaal ~d
...... VILI> Jie wonderlijk. Jdedicijn," en dit
WY werkelijk het .rem; elkMa die )let
probeerde bt.vo:elt hei &all.

• De heer JACOI ... ..1 ZUL T1Ul Vla.kfontein
(3 uur Tall SteijWlbul'Jt), ja genezen Tall

een lCl!.ijnba.ar 0118t1I1_lijlrgeval n.a Rheu-
matiek en Jiah~ .Nuoit,.ei &ijn 1IIOCId...
HeTr. VAll ZUL UIl mij, wYer een erger ..
nl Ten " Kwrtll Ziekte," ..... 1.r.ij bet .oe-
men. D. llII.te d...ia B.HXUkATICURO
deed de lijd"llCle jonge lD&4 l~i« .!apeD en
medecijn werd voort.d\U\lnd . ~
hoew.l de buren en "rilUlden _den dai
dj aiet verwacht.en dat ~ leven !lOll, _
luj hH • ...-lM., en geungde TIIII de gegpa-
kncht T1Ul de RBlWlUTlOUBO ....
PILLEN. .
0. oude h_ VADDD Wa.t.,. B, ......

nrd ~ door _ bOMe!.
De la.r .A.. 00.,...., Brud'fW, 1I1dde1llart, Q.O.

...ad ~lr YWIiobt;lq. )(!ja _ Ju _ ....

.,boon,..der, eie heer J. .A.. 81O'r, _ ~
Burgendorp, werdea ook ~ _ lk _. III.
,luilen-Ik blijf uw dauk ..... TrieD4, J. O.....

JONES RHEUlIATICURO.
Bet ,...,ate Zolcl.Atriu.n.che ~_
licbt,.ll.hellmatiek, ~mali~ Jich\ !.-le
Sich', tJeop Jiab&, AUlpac"\-pijDflll, ..... ea helft
ftie dubenden genllen, '""" erger du !.Iv-.-
_do" g........ n. lo ~rijlfbur YUI alle .........
"- eo Winkali ... door PbMI ZuW·AJfib..

F1\ F. :';"10te voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben be-
• 1"1"11 dt'wlve tegell kost prijs te verkoopen, n.1.: ,

Zwar Drieboehige IJzeren Palen geschikt .,Toor gladde 8Il
d"ollldnuIl1, 10.0 !Jer dozijn.

Bouten en Krammen beuoodigd slechte voor doorndraad, ó/· per
gl·"~~.

Win palen (in het midden) 21/. stuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele stunnders, 30/- per .stuk. ,
Du bbcle Hekken, 4 voet en I ~ voet met pllaren,: hangboomeD,.
~TaHlld"r~ knrnplt'\\l, J;[) l~s. Gd. I~

Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

BENOODIGD . LAATSTt UJTBETALIN9EN, 1896·
. Pollnen 'I'U _hllleDdae duur wvdaa bNal4
_, de YOIIIWd. _ YOOr .,.... a,ooo - ill
-.pronkeUjlt ~;- .
Duur in lS96. .EEN Onderwijzer Toor de Armen·

school te Bamboeshoek.
Salaris £60 per jaar met vrije in-
woning. Werk te beginnen op den
25sten Juli, d.w.z. na de winter
Vacantie. Getuigschriften en cer·
tificaten moeten. toegezonden
~ orden aim den Ondergeteekende
vóór lOden Juli 1898.

Salari. voor een onderwijzer zon.
der certificaat.£48 stJl'.

M. F.ROETS,
Bam boeahoek,

liO JAAR
4'1 JAAR.
46 JAAR n'
IJ Jll.B ...
10 .'AAJ.
11JAAJ.
11JAil
" JAAR
ti JAAII.
H JAAR

a.(lII
11,9811
1I,72J1_
1,486
1,ll6O
1,l6»
1,168
1.102
1.060

~...
KOCH en DIXIE,' Kaapstad.

dlt~B~.:b.~~ $[~1".7J....'i\~~~~_!~~~,-,~~

Nede.rlandsche .Zuid-AfrikaAnsche
"::-'0 ORWEGrt1AA TSCHAPPIJ:

"ZUID-AFRlKAANIO" ..
KONINKLI1KE ,)[AlLDIE~'8T

P.O. Clifford,
Barkly Oost.

LONDEN EN LANCASHIRE
LEVENS

Assurar.tie Maatschappij

De II CASTLE MAl L" Maatschappij

DB theomboota deler Lijn 'f1l1rekba,..u Kaapet6d DUI' Londen om CIta
___ W~, te 6 uu n.m., ~
Kadei.ra .. Plpnollth, to. Shi Bel_ ..
~_ UDlesrncle op de bepulde '111
.ahatijde:a.
Jill! 6-NORHAII CA8TUt, Kapt. BDllHL.

" 2<'-CABltlBBOOK CAf!TLE, Kapt. RoBl~1OJ
Allg lI-DUNVEOAli CA.81'LE, K.pl. H.r.

" 17-TANTALLON CA.8TUt, KIII,l. J)ullCU.
" 31-DUNOTTAB CASTLE, KAf·t. HAUl"'"

.,'t
~ .--------------

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen 'Ian de Zee naar Johannesbura, Pretoria
en andere plaatsef" in de Transvaal. '

DageIijksche personendienst va'" Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Jo~annesburg
en 21 uur naar Pretoria. ,

Opgericht 1862.

RAPPOIlT atEn Il~T JUR IS!);".

Nieuwe Bezigheid
Geweigerd, of niet, ol.

tooid

£l,lGG,i75
n:

7RO MPSBU RG.
PEMBBOKE CASTLE, Xapt. MU"H-U.L, omfl'l.'IJl

7 Juli (yia St. Helena en A.ocen.. on)
ARUNDJl:L CASTLE, KAp\. WlJrDBM. omt.n.",1 20

.Iull
DUSOLLY CASTLE, Kapt. W.f.LLACI: OlDlreJlt

4 AugualllI ( ..ill 8" Helena eD AocemlOn)
GARTH CASTLE, l!apt. W4AVU, omtrent }j

A~na.

Voor Vracht of PU18g8 venoegl! met
Doh bÓ de Agenten Tan de CASTLE
KAILóOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt~

Polissen gl'!wl'Tc\'cn ... 19l ~,4S~
BELEGD FON~.

December, 1~~8... £1,1.j8,059
VermeerJering, 1697, 80,790

APPLICATIES voor bovenge.
noemde lJetrl'kking, vergezeld

van de bij de wet vereischte ge· EEN Onderwijzer voor ell' IkrLle
tui\(sehriften van bekwaamheid, l'll Kla~se Publieko ~chool, Hooi
~ gedrag, \'an de laatste Seh.ool· h:rantz, Hahu'is £12(1 per allnum j

oommissll' ell Predikant waar Appli. \r"rkza.amhl'den t.' h"gillnllD na ue
cante werkzaam wa~, en van .JII<l1 vac<llltll·.-Applicatios met af.
lidmaatschap l'eTlt'r Prote"tant;;cbe 'l·}mften l:tn certln('aten en getuig.
Kerle, Zilllen uoor den Onderge. I ~l'i liften Illndt'n TlI' t later dan 10
teekende ingewacht IH..rd,'n tot op Juli a.:3., aall dell hel·r G. F. l\f.~RX,

23 Jull, e.k. . Hon. ~ecrd"ri:;, Alrnani'kraal, Post
We.rkzaambe_den te beglDnen zoo- Retief, Fort Ue<.llifort} gezonden

spoedig mogelijk. worden. .
Salaris £ll·-) per jaar.
Kennis van Muziek eene aunbe-

Tel¥tll"
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, ZUllen vergoed worden.
N.B.- Dc geslaagde applicant

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

Ds. P. 1'1 TOIT,
\' oorz. Sch. Com

Edenhnr,l(, O. \'.~ ..
13 Juni 1098.

Tarief Joor Reizigers naar JOhannesburg £4 11s.~n £3 17s
Pretoria £, 6s. 6d.-ren£3 45

GEyHAAGD,
FRANCIS A. G. GUTHRIE,

Prokureur en Notaris,
CALEDON'"_

I
I
~

!

II " " "
I DageIijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en andere :plaatscn in
de Tranc;vaal en Oranje Vrijstaat. . ,

Fondsen. op 31 Decem·
ber 1~97 ...

Totaal I nkom~tell
voor 1S!-J7 £~i!),316

Zend om Pro",poctus en Rapport
over 1697, \crkl'ijhaar l(ij de

DOKTER BENOODIGD TE Hoofd Zuid Arrilaanscha KantoreIi,
BULTFONTEIN O.V.S. I

ER besta!1t een goede opening Ialhier voor eenen .Afriltan.der •

Dokter. rEen Dokter behoorlijk ge- R~'.DI8TD.BUTIIi'.
kwalificeerd, zal een goed bestaan .,., ~ I)
vinden daar het dorp bloeiend en
het district zeer uitgebreid en be-

is en dus een uitgebreide en
winstgevende practijk aanbiedt.
'Medici die verlangend zijn naar

een [goed bestaan gelieve dadelijk
te schrijven aan J. B. "Ons Land"
kantoor Kaapstad. A.lle verdere
informatie il! verkrijgbaar op aan-
zoek bij ons Kantoor.

£1 ,~;:;8,S4!)

A~ent voor de Koloniale Assu-
rantie(Brand}Maatachappij,Beperkt,
en S01~hern Levens Associatie, enz.,J, I). C.AJl,1~,vTRI(;II~'& Co.,

GLAS- EN PORCELEIN- M~GAZIJN,
}.DDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

VK~O..LI.J.
XONIN A.hlJ.KB llALLJJl E~ ST--
mol BTOODOOTllilTSCWPU

30, ST. UItORGF.S STnAAT.J{AAPSTA.D.

CUA RUS FISllF.R fhn: TS,
B~h1lT'l"flp,· .Vtvl.. r.l1in Afn!cll.

.I~'Eï'·. rl:tt;liit., en T];('(',~('rvil's, ToiletartikeletI en alle soorten Aarde-
...- \\'t't'" 1!1 ~l'()nte kl'\lze. :
lh:I~'('11 'l·;lf('I::~lllpt'FI,\'h'rl!.;mre>n voorde Voorkainer, Tafelmessen

en jUl/lf/,{I'" art l~( le:1 l'll <I~'! 111:hho:ld.Bl'noodill'dheden.
,. '1 I .. ,.,
YeI'ZIJl'l'l'l l' Cli 1:1;;1"· (' (;,)(·dercll. ;!e"chikt voor Ttonw.,of Verjaar.

11a;:;<prewlltea e; n ::i,)~\: ..Ji,:,:. J'li~t Od~''':ln,;cn een la;dioO' van hun
,;pL'~J:lI(l Pur:. : 0

~..aT) •

DB IIailllootea .. ~happij nr-
tnkkeu T1Ul Kaaplted. naAI' );ngelaod

.. Madeira, GIll da __ Woeneda«"
, lI1Ir D.IIl.. ala cmder ~

voo. D'GZLAND.

A. T. RUTTER, De EENIGSTE Jtaart narop aUle KIlle
DISTRICTEN volled1f eli n&1I1F1I:.url8 álJll
a&.II898'8ven, 111t.haJla ftJ'Ja1JB)laar tegeD 1••

po8tTrl,j, bij ~ U1tpven,bo.k"D-i. uv"r d. ;t\'),.r',I~ !o;,d,,"ic. Z...tel.o,
I),.,.j"r I(t'TUt\.AW:t • ~n l·'1 "rl Iu",--r Uud. aa.d.1t
CJfJU'" nr,,"'I'I~,\1(1. (li ... k.lIor nagw~
'U.~h. pall/I"orll v"n d~ ilh"'lItftu.

Jun! J9-NJR~A ,. T..-1n 8 ,,"c,,', Kap'. RET~Ol.Dl
Juli la-M ':X.CA', K.I".lI.I"'~

" 117-:11 lUi K '1,t. 0 Il'rIY
Aug.lQ-1J I OS T"'JD!klA. 1(."" \1"", 'T
"'H- SC 1T. K&j'( }IOIiT'"

Scpt.. 7-.s0RMAN K.al'l. !i<t,vLLe

IXTRA ROOnl' VOOB INOIL.l.lf D.
60TH. T...io 8 Cl ..... !I."I". 1'£IJ.lIl'~ Ull>tn:tt 30

JtUll
Ln Ten d• .Maat.ehaJ7Pij'1 mooie Stoom

booten u.l SOUTHAMPTON verlliU'r. HJOr

HAMBURG, kort Ila de ~om.1 nIl
dae Mailatoombooten.

RETOURlU..ARTJESnaacENGELA~D
gangt:..,.r TOOr :w. MAanden, worden n I t~

reikt t.eJren een vermindering Tan 10 peroenl
op den Dllbbelen PlIoM&g'l'prij•.

RlffOURlU..A.RTJl'':S naAI' HAVUS
laur de KUST worden Il:~reil<t 'ON d.
lerugreu biuneD One Maanden penl. r n aD

af the Cutl • .M.aat.ochll.ppiJ SLOumUo<""
Voor V..-cht of P'".t!&l('etloe men .....",.-.

&&II de Kantoren Tan d~ () moo St.ooru ,., I
Kaat.chappij, .Adderl.y.tra&&

" VICTOnL\~\1 \r~\.TER-'VIIITE OIL."
I::J' VUURPROEF,

lo Y:..::-::':T NOZZLE" EN KANNEN

JACQUES DUSSEAU " CO.,
6, KERK STRAAT,

POSTBUS 288,
K..A.,4.PIIT AD.

TUIGENAan de Zeekuat. Y.t d. ni.ll ...... Soh Ulfstrung, Oal ba'
toh.yeu te '-001"1."011:111-

Vl'&&iC om P,.,j.lij.t..,n

..a. DA..RLIN08TJ1.A.A.T.
"'A4PSTAD

Gordon's Baai Hotel. , "
I ,°0 I .. >:;~ (JLI E IN DE MARKT ..

Boomen en Tafeldruiven . G.A.MEYER&Co.,

J. C. SMITH & Co.,
[Jz~[, Ko~l en Timmerhontlagazijnen

':JLONLAJL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
STOOM

L~·:::traat

II ti. HE~D1{IKSZ, Eigenaar.

GEENTE Vruchtboomen en Importeurs. Algemee"e Makeloars.
Geoculeerde Limoen, ?\ aart]' e Scheep~W"le" en ExPediteurs.

LEWIN eli .us,23 lU.STIELSTllA.T,
en. Zuurlimoel\_ boomen, van de J EGltEN zich in 'tbijlOndertoe op heL
beste Ingevoetde en Koloniale J Velkoopen tellen de HQOJrIOU>?!...rkt •
soorten. Ook een uitgezochte ver· prijren van WOL BOKKEHA.AR.
:zamcl.ing op Amerikaansclle (Phv- VELLEN, HUIDEN Enz. E,' w .. , IC

loxera proef) geënte Tafel druiv~n ~peclall.lgeleto~ zenJi~n ,,.,,STRUIS"
kk h''k P ' .. 1 . VEEREN. UoeJeren worden geklaard

sto .en, gese 1 t _voor nee Ult· &&0 het AocijnskaDtoor en met alle apoed
p'lantlDg, te koop hl) !doorge.. zonden. .Alle Commiaietl. .worden

R W JOUB Lo' Po"" dadelijk uitgevoerd. Olilmidde~1te at·
, •• • .&:. ..... . rekening. Bankiers, Bank van .Afrika.
Boven Vallei, Wellington. G• .A. MEYER & Co., Poatbua 660 G.tnakt .. 01...- dOOr de Drillct :Vaat-

P.S. Catalogua pu. verkrijg- j Te1efta.fiaoh .A.dru; II GIOBGI ~ Ya dl il TW_ • ()).,!It
baar op aanmas. K1Tu.';\--- .. ..:.;.".. MlInI ... " ..

A.anloopen,KomenPRACHTIGE POSITIE.
EXCELLENTE EETTAFEL.

TERIlENIBILLIJK.'
VOLLE LICENTIE VOORRECHTEN

OP LI" plaats van den OndorgA-
. tet.·kende De Tuin, 2-! Rivieren.

Een kleine vaal· bruin merrie Ezel,
o jaar oud.

lJ... Eigenaar kan ha:Jr krijl('en
door betaling vun ko~ten der
ad verten tie.

K&r ontmoet Jl.lle Tr-eiuen te Sir Lowry's
PMS St&tie.

YAN D. SPUY, lllELlAM & CO.,
Yendu Afsla::rers en Agenten. GIJSBERT C. IMMELMAN,

P.O. Halfmanabof.
TI11. Ad. Malmesbury et! Paar~ De Tuin,

20 Juni 1B9B.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks
xt.AAP."'AD." UNITY,"
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6Tl' LLE~ llO~C Il. Al. die tUl maar degelvk cuder-maken ",liALIWAL NOORD.
WClen wordt

\. eleu vat! onze .·\fnlul.anAcbe Innderen moe-
tcn II rllandsch leeren door bet medium vaD
1 Fl>:e1. h t:1J wat nOl{ het .rlillte VlUlalles n,
hn d rn ·p,,",te exsmens wllrd~n do vratren van de
JJ d l'IrJ"t ht' p.tpl"·rt:n 111 het Fntt"~l~ch gesteld

dl~ \ f,l!;\>[1 kunnen dan ) f tn het t!ngehlcb
f II! het' lolJ.ind~( h he;J.fltw(lord worden hI, Il , let lit' tc h e l Ik: lulli li de exannnaroren D1et

I de tH)~ell op, n ...et ten als de Engeh;che pap1ereu
eens III Lot Hotlaudsch beantwoord worden'

LOlliES.

&UDtegen I_mda
de stem llJ8t Toorkomell."

AaaeaDoman.-
De volgende verga<lerjnr werd bel .. 1 "

Vaaltontein ten huiee ,au den heer •• .
Kruger. Datum te wor"cn bepaald door lila
aecret.aria.

Daarna sloot de heet" 0 L StrIJdom Sr. de l' el
gadonn!f met &eli dankgebed

o J. RrRUD'HI JR.,
_ SecretarIIL

lolODiale i ee&kiler en Tmt
MM TSCHAPPIJ,

No. ~4,Kerkplein, Kaapstad.
PO.T_V. 14a,

Telegra&t 611 Kabel d.d_ : "l'IDELlTY."
Teldlon lo. 180.

-Eene Bolldn.rgaderlnr' gebood en yan d.
Khpdamt&k te Holpan op 18 Jllnl '98,48 leden
tegeowoorditr. D. "lOt! voonltter, J SOllman,
ID deo Atoe[ DI beer E du To" werd idOHD
a.ls oecretaria ..oor dien dag,

De beer L Victor .teldol voor dat wti bet 00·
nllt~ .f~.,vaardlgd door hpt di.trlkt,be.tuur,
VI", recbt .u1I80 geven tot "I'"'kon In Ii., v er
.Jerwg Ali"cne en aanli~llllrnpn Daarop sprak

.~ beer E do TOIt "I. comitéhd da ver~aderlo!l
ioe.

Uil werd iBVOIgd door den boor Jo' Strau88
Daarna Iaa d. voorsuter de notolen "all de

'peelale nrgadeMllg, jl"ebouaeo (lP 21 M.l.
OoedQekeurd eo geleekeI¥!
Al. kandidaat werd toen a.Jgeme..n genoml

Deard de ed. C. J. Rbod_
All IeCOndol •• r4 lI~t.. mineerd tt. lIeer Jo'

I'trl\088 met 37 .. ammen
Besloten den pnmano. kennis te ieyen "a.D

I~n. benoeming.
De beer W. Lots werd gllko... o ala afge nar-

digde Daar de benoemlDilvergaderlDg en 4e lleer
C Sl)illler al. leCuodua.

De beer W 0 Johnssen 1fllrd geko&an all se:
cundus van deo bew J P. Moymau "001" bet
dlltrtkteb .. tour III plaate .-an dR heer 8. Bar
nard

Daarop a100t d. Yerpd.rt,l.

Verpdenni rehoud.n te HonUlgkranl op
9 MOl IR98

Tot voorsitter werd gekoz.n de beer J acobo.
PIenaar.
Al, kandidaten voor liet "'ierhuUl werd"n ge-

ko.un de heeren I J "nn der \Valt, LW. V en
N A J ..an Ren.hnr!l' en tot .ecuudl "erden
iokoJen de heeren D. VJil"en en (J Lou"

AI. afge,aardlGde naar de benoelllUlgA verp-
derlnlf werd gekown de h6llr G J oo.te en all
!leCuudu. d, beer it Havenga.

All kandidIlAt .oor d, n atd"ehnpraad "ord
"ekoteu d. beer N A J van Reu.burg en al.
""culldu. de buer J Pl.naar

Ho"lolen op .-oorstd R Ha~enllm Dele verga-
d, nnI( yerkluart ZIet. oeupulll,ten It.rlute tegen
du voorgestelde redllltnbutitl bill, al. ecbad.lUIl:
'oor de belaoien Vl!.ll de laudeluk. be,olkl"i ID
du Kaapkolollle, 011 verwekt bare ..ertegenwoor-
dl~c," IU l1et pa.dumeut er tepn te .temmen.

J. A. VOR8TK&,
r.8eorat.aN.

"IJK USDEit llANTAM, COLESBERG.

VergaJerIDg geboudeo op den 16deo JDnl
I~.'~ ,

'uu .. tel F N Jouberlr---'R OOIterhu ....... de
Ilcer,·u J J un der Walt en (} A Louw ala w-
d,,1 \tcn te nomlDeeren.

'oor"eKteld al. alllendement door R Badeo-
li ,rt!t-P Venter do heeren I J Yan derWals eo
}i A J VI\DReDllburg te Domuieeren.
Amend.ment aangenomen m.t 11 tegen 6

.temDleo .
Dil beer CJS YlLO der w.a "erd iBlI:oZ8o

al. a.fievaardijlde naar de benOlDUDpnrgada-
rln~

\ oorstel CJS van der Wal4-R Badenhorlt
DeLe veryaderlng verzoekt de repert"i om de
LrandZlekte "et te berroepen daar die "et haar
proef tud beeft doorgest.aan, en yer.oekt de
heeren I J van der Walt eD li M Veuter om
Ie!(eu de wet te werken ,
Amendement Jo' 1'1 Joubert--H D VllJoen.

Dat de wet bllJve .ooal. llJ IS
Voorotel mot groote m'"lrderbetd &ango-

{ I lj. I I I I , ~, /lfl,"t)

(I I ' /, Il )r ,

\ \ \ \ I

,;' 11\111, /\1\.1\

} F"RIKAANDER BOND.
WUL VEFO~Tto:IN, CULE~IlERO

liond "e' gnderlDlL gehouden te
Culu.berg, op den l"dcli Jun'

1," I

II'!' I I

, } r li ,I. r ,..Cklll">f clt" heer J IJ :""I van
di Il '/1· ~l..:cy,t~lI ~ ciM !}(\'! .l A .Lcosf «

Pr \vur"l' I ( .l .JU4t .. tt.:~ J I Ju I'c.it werd
d, beur I J 'un d. r Wali, L IV V. voorgesteld
al. b"dIJ",.t L I du ....Il.t.>"udc vcrklc<lull voor
bet liigerhu,"

\ o.u st.ol PYent. r ~r - JIll! 111ncs f..,mut.l, den
h·, r '\ \ .Ia"'''11 van ltuo.burll ai. t we..de kan,
did ~..1t L: heuocmeu

\ ',or'kJI J du Raftd-,J van der Walt, d.n
.eer C, Lou .... te hlJn~ND.n

lot :oitt tU mn, ~t'brlK'bt 'It!l"de mf f ;:t:-~loteQ
""mLnefJc, kwallI do heer Van der Walt. LWV,
JO,,- r"le op do 11)!lt, met aI6ew u-ene stommen, en
du heer "an lteD!;LllJ"i uret eeae Kroote meer
der he..1 tweed.

j) rarna werd aljiemetln be. loten den boor G
I..ou w te benoemen al" Ket:uudus

I ut ¥fZ' I aardl~,i.n naar de uetloemmg",,,rga.
JI~lUg werd~fI k:.Lr:uz:eu Je heer J H ~ van der
\V rl t eo JIJ voor Itte!

\ "or",e,,~id door J du Rand~J F du TOit,
ol,' .t~.,nardigden oen vrue hand te lawn op de
ut1ll()emln~M\ er"aJ~rlUg

VoorguHte Id door A vau H.n.buri~J Beuade,
OlD onder gOtHIC .m",tandl4lheld te werken voor
Jell Ireer' euter, LWV, u'l de beno4lmlDllHer.
gaJerwg'

Uour t..'ene meerJerbeid aaDgenom~D
I ut "OL uud Ild van d~(l h~or J 11 ti VBO der

'Valt Werd "p vlXJr.I,,1J F du TOlt.-A Ren.
burg <hl b.,ur J van d"r LIDde met algemuene
~teruru(;n beUI)OUHt

Up ",orot"l ti BI()eul~ W VIctor, "erd de
Irecr JU'" an der IV ait Ill.,t algumaene .tem

I,el.l>cwj.!al. k"nd,daat vour Jen afdeeIlnjl.

"I
Hili J ...ra x \ t., IJQr iur d ..... pr urt .'.H11JIUrBl, ccr d

)(.'01.\;:1 l Ie l..k~r"u.rOljl';i'Ht\";tn"",ol)rdl;j De
lcr", lJ\;! ! ........LrJ lilt t ~ I'ul ~ o pend I)~ voor

he t doc ! \ il I Je \ erili"dcn I ~ t..e
I.. rz n t er 'er IH !lt dl! k:.l.IlJ}(ja~a

I"

I, ,
" tI.... 1
\111

II \ u""I \.l

Wllwr en i Uil: I I
J10~",rJ)

"t.:huldlbJ l' IU d, I

.J 010 \I, er 1
Jolin t 1/1'11 I';

laaniuJl ar 0\;,10..1

• I

l'160a ..r, P•••
T"uber, L
Hugo, T
Hu;.co, D
Altree, B
Sre.anll, T ..
M.ld8r, R
Ward, J S

Het grootste genoutschap
m LIL: werclcL

Ht'Nk,tt IJ IU~~ 1l1l{~m~ene stommen op vooMitel
.l du H H,d L .J JUlI"te dllt,Je weg kontrak
ti ur JO(.Jf Jou Ilud z,aJ gO~JlJd~n worJflD ow
aUo..: Il"" lr!'iW dit!. op U~ wellen Dlt"t luualler te
ln:.tk..,;IJ J.UJ .! tr\:J~n L!I von huu~te VLW I voet
ell I trcdt!o bq cell hoogte van 2 voet .. ,

\\.J(rgy~tt-IJ Juur LJ JOO:1W-\V Vnt/Jr, de
\'\Jur,.utlt..:r lkrwt:1Ile l:~O ComruL'!lMld om ~CII me
l.ul le {JIJ te liltellen vUltrent ~ell po..'iWI.'Jt, !jD Lu
JU.tdl ltiekcllt.:ft loer ht!t parl~lD~nt

1 !Jt I(;J~'ll bt.:U(J~UlJdt! hetneo ~ A l au ll~nM
bur. f 11 ( J J !lO:1te

Be~l()ltHl op VOO! ~t/ J ,"11 den !l('f rctarHi-J
~trIlU~ lJt:lU l"tJr~aJljrlll'; \ l:rklaart Z:H.:lJtegcil
il' dwungt·n ondel Wllfoi

-\ IKbllleuu ll.OllJKt!lOOIJi I

lId \'ulJ,ln"IJe \ ol~t. J "'lrd lll"t!lt!verd om
trI lt de 1. )og\ n ~I H.h· h, dfHllale l nIe

\ )ur ...tt'1 ol I tu rUit -I J<mrt v Lil Jl)f \Vnlt
Dl:tl tfti.d III'; kt;urtteu~t!.:rh;:~r~llfduz()o
";~llalIll 1t.J h. J ,Ijl du I lilt" die f)p~ent:ht l~ "ali

ci~ J'L",l ,'( d-:-.;,.T du J uit eu l[J1l handlull
li II IL 1 !1l1J l,eft:keIJJ 1!4'lIU Ilitlt all ... n

J, r. J t '" I). lUll nu, lf Olll allo samen
L'l I fol log ...tt"llwndt:n te \'erh,DdereD,

I ,.,t !ll:1 Jeti ...terk~ttl D'j alle leJen vlln den
1 ,\ LJ I r JJ n j 111J OIJI l.Jf':elJe ). dell hJ wor
, dil r It" I 'I,) k h0111 t d('UI ,~r';fl.derlng de
I I l.dlJ"'; 'Illl du C()Il~lltUtlO up het la.abit.e
.; .. .: h~ I ~"eJ omdHt dlilt Bond door elle

\ ! Ill.' n'l~' Il IIII k "ti ~~ IUI\IJrd worden van
111 Il 1 'lndl.{ Zl1r1 tegen den Bond en
Illk 11.1,

"L.I\\I,\III \!Jli:i\1

I III UI \our Jl'1l
L 1 ct.. Il LI.!pfUl ! Jl

r I l~I I";

1" I...,
L.i pb.! ..., \ lu

rij tUIgen-md ustne.
.!.1.Jlllll 1" '>1

r I [to.:r .. I' Ih Oil de Wt'nlS( hcl!Jkheld UIt

I 'j I ~I' rl \ an ettn I'I( hlJf In dOlen
ti lt'l dat er ct!I1 ~t.::hUf moest op-- nODltHl.

, I r. r ;e'tcIJ door.T F da TOIt.-
lit er een !!Cb'lf opgericht zal

~
KLIPDÁM.

COLESBERG

VERBANDLIJSTEN.

WH Lol'w,
Secre~ns.

,
.. 1:J-'"

'IV Boq
'IV a.-
prioe BrOl •

::: } J HoI_yr •
M We"t&e
D Yanu.
P du TOI'
J Webeter

K...tmg8.
BdI Krycalu, Han•• er
S F&irb:idgo Barki" 0

.::1li Hugo
A M_roba'l Kaap.eho.U.,
C Lmd, .. , O.<1taboorn
C Bohmldt.. Kaapecrhe
KoiRegeerang Elliot

Huw VX>nDaardcn.
(
I

...l-

.. : J

lllJ.j(tlOmtll

I' ,,, i'" ,t- t· bepalen waar de .chiJ! tal op
!._' r! ht \\ lfden Poll ho~ dezeJve te regeleo, werl
'I' ,) r_ I ,J ~ du To,t--L J Jooste besloten
t, \ ril Jdd to vergaderen, en de voorzltter be-
II ,~Ul ltl pcn (OIllml!SSle van -) leden om d. rOieJ•
! I tI--' stdJcn

\ erder ',epaalJ dat alle ledeu "p den tw_loo
1\ ucn...lag In Augn.tul ek zull.u bueenkomon
0l' de plaat. van den beer Van Ren.burjl, wur
alles tn orde kan gemaakl worden

Algeween aangonomen
:\ Iet. meer voor de verg ..derln!' <lInde be-

dankt" de voorzltt..,r de vergaden"i voor de
!(oQt]e opkom.t en Loopte dat I') DOgaltoo. be-
llYlgBtellender .al worden

De heer;li A. van Reubnrjl .telde een iJlotl,
VaD dallk ..oe. &aDde. v"rlllter •• I_atane
die algemeen aangenomen "eH ...order b... lo~
om den ",'cretarot te gela.te. de !lotuleu van de
ver .....aerllJ!! aan dell edItour >an Olt. Land te
lenden

W.lt, ,d, N
Faune, JA
D)k,v,PC
Weueli, J ..
tdooilllB.ll,J
Moolman, L
.Moolmatl, J
.MoollD6D, J
Moolman, P
Moolman, 'IV
Vuren, Y, L
Vanm, Y, C
Vy .... r, .-d, Il'
Ho, ..,TA ..
."10, D)(
AI""",,. ._
Merwe, T d,
L',.aJfotd,D
111&),;0".), A Jd

J A ,J, 'I)STE.
~reb.ru

cuculH.t.t~ \ l', I IJ~! It
.oeder gt lllJtl!ot(_ Jl

hUdragu1 bdllh
'Yerk.oo jj \..t Il H ~I t; I" I

Afrlka.a.ll~t l; I,u !I.!'t:l
buna 43 'I)' I: 1
land.d, ~ rt

het heul'

r.en pu Lheke vergudenDi§ \ aD den tak: van
\ fnkaandcr Uond en 13oer~n be... bermlllgl

\t.. fel:nlglng lan \ oor (rroetrIYU,r" werd ge
II\.)udcu up Donrlerdag lj J llTli J H~x, te Doorn-
bO!o.1 IJ tco !JUll.e \.HI den j,.6(;rt)t.afl~

0" uurzIlter (lpendd Oe \erg-adtnng w~t gc
bed

L t.:S{t..'1l wO(:Jr d III de \ OCIrZI t ter on 11 leden
Ze~ !»estuur.'Iledeu tt!gerrwooNlg
I),· beer.J \! -Kruger gat verKlag VBnzIJn

... rk u I dell af Jee IIrtg'faad V.ln Willowmore
alM dVpUt..:lllt, 0\ cr de slochttl wegen

Il ,un u 'urzocbt de voorZItter don heer li J
"t,,'dum Sr om de I'urgadenng toe te spr~ken
tt n t mJu Z!)l1 b'tl\ oclens dUidelijk te ruo.ken (If

I. I ,"eh zal Itaodidaat stellen bIJ <le lolge~do
dgl IllvEiBC elektie, OOI bet Ia~erhull'l
[Je heer "trIJd0lU "r dankte den lak .-an

\ u ,( (rruutfl\ lt.:l '~Iur !Jd verLrouwefl JD ht!1D
g'l"ttld Ull1 !Jern te ,r~ISt:r1 om z1(:h kandlda.at le
hld!t.u

H, zlIdc n<lLr andel on. dat hU ZIch onbo-
k \\ (HIl ~l \ velde om zulk eene hoo~e poSItie te
,,, kleo.lcll _eli hij dacLI ol ,t de BonJ.heeron
JIJi h IlIll( 1l1()t~rtH1 te\rt-.Jcu fiJn met twt werk
ti lt IlJJ h t"r III Je Iliert po~.ta:i1 ,"oor bon doet
'Il II('ver Ulhlf"D om I"'mand :lnden. te k:rllge~

on.Jer geen l>m.t~ndlgbeden) die
Uil' het"r kali ve:teg-cnwoordli;cn In het parle.
mtlll t (\\ 1) geven i!cen gehoor dao.ra,lD )

li ,;[,, Ide tnen .i. hIJ ZI, lt lOU kandidaat atel.
11 r g lR r )111 Illt~t Jaar om aen zeker partiJ te
'I rtt:~l:1l\\4'()fdlgt;n maar wel loor land en volk:
~ tvf rb 'It ~II gfr(.~htlghe}d '

f )\).;,'{..: IHl)ltl,lt.l \tJlllt.:r\tdIl6dprnkt·n 'ft cru Ol"er di kaodl
, I. If II ti ,l !JU ,... d ,[lIUf , III dt n bt1t;r ~tf1'dJm:-;r wtlrd het vol
.1 ,I; "I Jl.. rJ. 11t~ I, \\ Il!lll!e, (lnrsft J f ('Ilpar 19 IlóLoienon'lcn

\ )()r~t.;..tclJ dOOf dOll heer:-.;, ~l'l -A ~t.:boo
I " " .' I I. 1 fr u,d lh li' Terb'8donng brengt baren barte

____ .. 1'1kel. dauk toe aal! dell heor cl StIJldom !:lr
~.... \(IIUI Jl u opelJhartlge a.an8pruak eu antwoord op

li t ~.ell1 tc 't:geuH.i..ll. lj \~rzock, ln dezen t.1,k
'-l.lkuru .. tq~ ti Il t'lnde lol lJ KUlldHla.at te Mtcllcu
\oor lite I ,ntd II} t iaJcrUUh vour Ot..te afliet.:

Iltlg
\ \()rgl::o\tvlJ UO'Jf dt.;Il h~cr (, Terblanche-
'cl D~n 'clf~tarl' wordt gewt om cen
t lt' pllhllct;cnn olD,,1 de Houd~takken

11 dl: klt I!' lfJt"tdll\l,{ t lO l lt(~nhBge te "rcrzoekcn
tf;_t(_ht~n met on!'! te T'erccllI,I{en, ten ~lnde
k III lId <tuur Tall de~ heer "tr"dom S. te

Ih ..:, \)nll en optbt OUZl: gd( :Ieron bil do vol
g't..nJe nl~( !nel~n~ elektlt: \'oor t lagcrnul'" niet

\ t rdu.::ld wurut_ Il l-.erngt' feltcn In het
t.:rC, ~tr1)JlJrn~r aan tc halen

trllJflt..ll (I' \\ elkt:n Ltrond WIJ hem gaan
lI'}f·lI!lt..t.. rt Tl

(I(,j .. JJ lIdIIl..! te In Ik"'n d Lt ~ lj de kaoduJa
'uur' Hl <lr "\ lllCIl ZUI!f>ll OIHJ... ~tt'unf"n IndJen
lIT) dntJr lnd( ft' t lkk, n f!t"'lOmlllt:erd ~ urdt '

\ '" I II Il • U1~t. PI!I.i! II

lid j",\ Id, \ hll!.:'''·cli d"nrdtobttrl. ~~JltdI)IJIJr-
II dil !t1ktot I' .....trl/duill t.C/C\t'q;.lderlng\aJlJecll:Jlvan
J II I I Jill/] f, 'O! I I, Tl \ fnk •.L:lJld, r BOlld til HOl rf f1 II('~( tu rnllng~

{ il,dJII! .... Il t, I \ ....rttflJ ...IIlf,{ \ lil \IHlr 1'(\)(ltnvHI \\1110'1\
li III \ lf .\ "'111.' III u rt' ll' n:d 1...1fl!)ti tIC lidI tballJo\' oor parlement
~I)llt, IJ ,ulll~ IL l'rnstlgt I \Cry,cgHl~ gen(Hntli hehbende. ver

kl.lart l1t..L be~lJ~[ te~UJ Je t~rmt'n erIn JWt'ru(:'
It:~d, cU \ ertrou \\ t dolt onze \ erlcgcnwoorrhg:r.
IPilt hll~t. "lIdd ..Jen lullen aanwendt,'l'fl de bdl te
verWt rptll Delt: rt::"'IIJutlC per tt le~rnaf te zen
del "lil d, n ioter.l I du Tnlt LW H

\ I.!f !Hr-ell l<lnl{t~tHlmt'1t

\ <J~lf.~~ ...tcld dUllr dcn huer {, ......trlJdom Jr-
, I 11 ...., b,~ ,rit r~U1.d D<1l et:1l t OflllUl8MlC, 1.,e",ta;Ul te

I ,_ L I Ir , Ill' Jt: "u::>rt;D I ?tt L..1.u!oJur. ~ Xel, cu (, Ter
t '"" 1 UI (Hul JJ lOt..be .ltJ.Ilt.:' "t\~--.IJ 'Aortic um met de heereu C

In h II ti", I lit I '.lIllltl~t "rll~;( r lV \"'l'O U XeJ J I( Ferreira en D
~ll; II t ...~t !11t III 'dl .....f hlJ)\'cr dtmkt IJ.hgnaut 1 te l!CtW.n llaar 'geJdkorotit Moore om
'. "cr L V LUt) l" aar '" "I. men het lufl.lrllllltl)' te 'rageD of er obJectlOti ~l!ekomeD
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Hypotheken.
A Y !Iee,eo
R Rob'n.
J Keil,
~' Ball
H Ardorne ""
AZlffimorlDan
A 'd Iloevea
A I' ltenabo'lf
J l'elorsoo .•
W ~'r&nkill' ,
F Orl.udlnl .;
V Sehwel.Jet
Spaar bank .•

)
j Bdl Taomu

Hcepban Bn,.
F••outen,.. kJ
Zeoderber& "

Duncan ,
IJ at t.enu ...

leD Brol .•
A le 8uear oH

H G..... d •
Jo; SCegmau .•
Il SUllth
H GaYlD

R GfII.?lD

J MUI'
F de W.t
E de Wet
Al T.lt
T llofmeyr ...
Du TOIL&: Oe'

Waal
J van Breda
Uou W f'ereen g
lY Herw,1J .
N Stoor1~. y Noo,d<lD
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!l"w
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EX8eut.t unkr
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B de VIIlt"...
KolRegeenn~
II Rol ••
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... ) S Fa.rbnuge

A Neethlll'g

SteYOlberg
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00I .. t-g
Do

Q_'. Two

W~r

Kaapl6e Afd
C.uVIJII.
Lad,.mit.ll
Kok.t.ad

Wo,..,..te.

rl&ntl.on

De Aar

Kaap.t.ad
Jameetown
Ultenbage
Kaap.taá

Do
Paarl
Kaapatad
Vlewn• WL
KlI&p,t.ad
W()roeswr
K... p..... d
Alber'
Umt..t.&

Kaal"'t.ad

Do
SutberláDd

Do

Brlt.town
Albert
KlIApache Afd
Oodt.bounJ

Do
Do
Do

WOrolllier
Swttllendam

Do
Kna,_he .Af.1

Du

lliddelbu,&
Ilo

Pt Ehtabeth
Kaap.t6'1
K... p""L~_.\ld

Do

p~ tcrville

o Londou

Kaapacbe AId
tdOllm.. bo.r"

Vo
nanonr
KlI&p.cbeAfu

)Ju
RIchmond
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BeeeJove J'0D4I-Á..

Voor de Admllli.t". v.n Boedel. G
a,'lJ*D"',mmen, .111 En<m1ltU1't!o.Adllllnillt$
,un, V (ll)gden, Curatora, Tl"UlIteM "'1
(nsolvpnl< n DoeMIs eo onder Bll .... lijk •.
I )(Jlwaltl "en, ln.}' ..ktors, A.e~lgnl_. il;ent
-n VOOI IngtoE"tulleu ell N)(,t-Inl7e& ..t~nell,
LI'lUldblt-IJI'6U VIOD Ondarhl,,,e .MaIOt-
"har'l"jen 1 Il r, mo.a
V or de Invor(!ertng van Verban-

J:Jn. Nl6'\tJts en a,11'j"J'EI scnut Jo,,"

VOOr Icon Ing \4 n Gul" op Eer_:rt~
I eroa ,J<::n V...lJl vói'·.;oed en andE!l'(
~)ed~ ~",eurde ::-ewurltttlJ_en, net .-e-
f ggen van Kap..u, doo Koop or
.;erl<o"._, vali VéSó~~:.j c n an~,
"11>c:tluUn\

.ea6,OOO
£86,800

nInEKnt1JUE:N:
i'_\l r, lil'; \ ILI.LEIl~, Procur-eur,

\" " l'I!ft'Y"~.

"., Jl"'r-, l" vr !f1ll.S,

• I "\lP' ". R At A-III HH,

. ", JJ,.,.KII, g J EA""
IllUllkcll die ht'lJ \{M\",·l,orr I"''' te1!tellew

I.J ('Veil I 0(1 ~t nonll noen-n nIs tt Dp
~ol(JlIl[lle \\ C6akulJl, FeuTrust" M.a.t ..
.,It·PPIJ

~ D.. 11"",h en'" T"k wordt beetierd
I.,or d. Il SI'I ,f·t.o"ll~, \oor WIf"U" dadev de
\(aal.cl"'l'f"J \ el "nt w"",'("l~hJk &IJUal.

li
Il

WAARBORG TAK.
V,~" Ird (,Ul\rdD lee<en va." de EerIrJ~

leHl ::t-L1,f""II/ljlt'IJUlIJ "n Getromwhcl'
I <1.D rel !'I lilt'! I du· \ ~I 'utwóorot"h.).ke P081

"8 o.,k 1...,Jen, IJl i louL lJ.taleu lao _0'
IRrIIJJ.,;S(·ht I'rt!nJIt_'
JliTIl,' 1'"II"eu dsr }[AntschapPlj wor

11111Jn nIlI \ H Il ,!'It gt'nOu\"fL door de Impen.Jt
(ol"r;'nlc. I r""n ....l~oloreen Oranje Vri)
.",,,,tHf'UH r'''':'''''I"" ..n. MtJniclpslit.eiteQ ..
Hdeellll;r<l ..dell, BanKeu, IWIdent Pllhllek
,.nchtlllgell en Maalteolulppljen.
De UlrektellI"Cn kom", eHt.n Olu.dag ani

o v m lJIJe.,n om Zakm al te ha.ndel8ll.
G W. STEYTLHR., Seeret.ria

v REESELIJ'1U: IOlilft.
':l~E~;S"LIJK. O.T.
VR r;EdELlJU ~T...)
.. ~ t (~, nrncrcl.u Bo.d, PeoItb&m, 12 JUiL

" GCI\Chteh_,-U: beo maar .wak "'"
ru,! c ;;e1oolonoaU ta ~n. DI&Al" .. il lt
g""" c dAD k l..gjI:L 11... Ioseftgeo heblJo.P
w,'ud,.n"l VCfTH:bt"'" 'mij 'f'an InlJu boelt
te bc\ MJdcn 8IUte I" 'rneheotonly' ~~
(III III IJ \~eld ICCIll...tt(dNelfdetftê WIJ de
J)ull)oo(;IIC k.l4'seJ' ~ni, doch 0 k.
Ik lA.:t filii, ....) In lt_ St. aanhol me ...', ac.
.O!t I.d, Ir..on lHefDand ewonhct'l)(Ct h(...._"tIt~
hotho u h. t wao MmLIJd.1OO........ r dat !MI
m Jil, • ""\al Ult['Ct1tc !Je .hJlwgheid.na·
vt.....l~II I ~... J ,,~., ""Ni yemund 61) Ik WU'd
In bLuLI j: ~dd 1Jmdcr moeii!.: or\nD onl~

,la {IJl~ r~kcn-Jk betl fllJJTlhccr,
~ rouw de u\\c, J HILL!

DOT{.TERS G:.:TUIOENIS
VOl{1EI(S GETUIGENIS.
U0K'lERS GETUIGENIS.
.. 11 ULb l'oJk, Cardl1J,ZUid \Valli..

2~ Scpt., lS~S.
.. Jld Ill\;t nl J wn."llllJk .twtJl }.,'1!nueJ.,'ClIl'Bt

II" ,Xi ti Id I t't't '''1~!I:(Cj prcpn.ltul&. t-
;.:.( IIIII-(~ ,\ IJ ol' ",-,L., II. I IIU \tJOr Jc lAa~
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BIJ BeELS.
Goedkoop en Stevig Gebonden,

AAN IlET

BIJBEL DEPOT,HOOFD
ZUID

BJ.JBLL

V AN JT ET

AFRIKAANSCHE
C EXOOTSCHAJ

(Hill] \.111 lwt Br. en Buit. Bijb,
ij "Tloulsehap),

Groenemarktplein,
KAAPSTAD.

I..:Y.RW. L. NUTT.ALL, Secretari~.
P.K. BUll 215.

Tel<'grnfi,C'lJ :\drl'5: " Bijbels."

PRIJSl IJST~ FRANCO.

'"lIollamkch
voorraad .

25,000 Bljhpls in
Eng('J~(h, elJ Z., III

t!ehouden.

CiA, OF SCHRIJF AAN

M:ULLEB
45 EN 47 STIlANDSTRAAT, WPSTAC.

R.
I K BUll33. Tele.-r.II.cb AdrCl .. Rellom ..

Ol ALLE EI EERIGE SOORT
\Iuziek Instrumenten,
ll:uzieka le Benoodigdheden
[nstrumenten Re!Ja.ratieen

Stemming.
~. MULLER verschaft et:nig ding in
lo lijn van MuzIek, van het grootste
.(erk Orgel tot de Joodsche Harp.

MULLER'S

~root 9 IJelllhudel Inlek
Hllldelshnl181,

KAAPSTAD.

R. M~LER'S P~ijsten WOrdeD,
franco gezonden o]laan·vr&ai[.

LLOYDS
• a·ZRMOTOR"

'8l".:a1d:.mt.e»I.ell1s.
GEBIIL lil STill G!LYlIIZRERDII YOLTtOIRGI YOLIOIENBESCHUT TEGElROEST

I Ia n, iJ n, eB 20 lt Wield, met GEBlLUCEEiD BEWEEGBARE OP
'fOlElS, JU 20 tol tOO lOet hoog...

De eenlaifWlndmolena gemaakt mil
Wielen Beweea-bare Torens. Z'.J1I~
meor water pompen dan eenli' a.nd.r.
Mo!ens In de markt.

Du hoofilste prtjs werd beh1\ald elOor
dez.) .. Motors" op do ChlC~O Wereld
Tentoonstellmif, 1693 •

LLOYOS' AEIUIOTUH.S HFnnn {I(J!;: rs
ZUID AJ:tlUK.A GETLJKKJ- ..x

Geuden :Medaille van de Landbouw -r l'"Ottl
Ing h. Port Blrz ..both ... .. h~
Gou,lcu "i",tallle eo J.:eMltcn "rIl8, Jo~an.r~
U-",. Tentoon8t.lhng. . lHIIó
Speelalen Prije, \V ostohlke ProViDCle, ~
tuon..tclhnlC. H..-ba.uk _ l~~
F..,,.,q,en Prijs, WestJelilk.e l'l1I.~nCle, 'l'~L.b...
II'tellc~, Rt:",.,bank ... l~~
F;, rstcn 1'1"IJO, Port Ehabeth, L.. ndbouw
V en "Dll{,"~ ••. tSK,

A"nbevoleh door het Beeproeiing. De~
Blhellt der KlU'p Kolonie, ala het but ~
mn water te pompen, gevonden .loor d.
Oov('rnementfl DilWLlWL Wntu te gebMIller..,
of '0 ope(1l1 putten.

lJ .. Lompe houten \VIndmolett wordt DD
IInel y .. ,. .... IJ~en door heL SLalen o..lvazu&eerie
LElIJIOT,PB..

Lloyds' Stalen ilB.MOTORS loopen lOet
den ZltclrtHu'n .. md, Eljn geheel Eell,!,¥loe.
rend, en "erkeu J;Jlet e,eD langen, """~lD 81'f.

Hilt AER.MOTOB.ijl de goedll:oo~te 110 lOeNt.
o(·tlnomu,cLe Beweegeode Kracht ter "_Id,
eIIn Pomp T08I!t.e1 kOlltendo een welD\g In_
Ua.n tWn goede paard, tennJI bet dag en nachl
wnrl",. eentg toezlcht of koaten werkt.

H..t AERllOTOB. neemt 0011: spoedIJr di
plaatA III VRn d" Iog-.;e en ko.tb&n ..NOMa
Ldt. ... ol Ilakkle! Pompeo

ZJJ dIe ..oornemeo zIJn Windmol_~lI.11
te k.oopen moeteIl. wel onderech81den tuncb_
Lloyllti' GalvlOn>.seenie Stalen !EB.)(OTOB.S, 011

.. ndere tnftlnellre ell .. a.ardelooze uabeot.&illjfWl.
H,·t echte, I,loyd~' AEB.)(OTOR zal bilt goed..

koop.t en bet.te IJevondcn wordWl, en 1e.1\
dell t ()elM roede doorgelItaan.

W .•nntlel ,·erelJlCht., worden lf88Chilrte ~
80nel! !It'zonden om het toestArl opl.tlzetten,
te""l! .,ukel gedoeltehJktr relalr.OIIien, of yolgeDi
spucl.de scblklw g

&1.. Ilf om pnJ811J8t ell getui~hriften,
of .,'ad hl!ZOlidel hrd.m omtreot d,epte "'0
den I,"t uf llucn.'()lb"ld .... ter eD.&.• "'&AMI!temtAI
)JCle~elllnlf der ko ..... n per volgend. post sal
t..veot ZuUUuU wOI.Jen.

GELIFVE TE LETTEN OP ONS NIUEW E~ EENIG ADRES:

~~<>"'Y':I:»8 'e~ CO.,
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD.

EXECUTEURSK~MER,
Voor de Adm.1nistrat1e van BoedelB en Effekten van Ov.rl.eden

Personen, Afwezigen, en a!ldercn, als EX6CuteUl'8n, Agenten,
TJ'U8tees en Administrateuren; de Belt!gg1ng nn K.ap\tále
Sommen onder Securlteit van

7
Vast E1gtllldom.
~

GEVESTI£D 1838.IN

Tl&DWOOB.DIGE ACTE GEINCDB.POB.XERn BIJ WIT V.u HET PULElIDT,lo.17, 1889

Kan~ren: Hoek"""n A.d.derley-en 'W'aalstraat
(INGANG WAA!..STRAAT,)

KAAPSTAD.
Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds - . - - _ _ - '£27,000

'£74,800

Ol RECTEU REN;
Edele heer J H JIOnrEYR, Yoorzitter.
Weloo heer W, HIDDl~Gll, L.L.D.

Wcl.,d h...,r W. M.\.RSU, (Firma M31'IIh
eu Z..{)u)

Wdl'd h""r A[JJ:{IA~ VAN DEH BIJL
(FlI"111~ Y:.U d~r llijl en Co.)

A H. l'ETEL~SE~, lil lJ.

g-Zti ..he ,le EXl'cnkursknmer wenl!Ch"t1 aan te stell,·u al~ Executeuren. Mede
.8xE¥:uwureu, oC ander>!ZlIlI\, g"lre"en hen te I,.,ul.elueu eu ;Uil te bl.,ll ..·u ceu vouilig ..lt
.. E:rlCuteurskulller" IU K..~.,} .t.IlL

Aanzoeken om Leenlng-en, onder Securlt .. lt
legen Loopende Koers v:t.n Intcre"t, wordCJl
Bezlgbelds-uren overwogen,

van V;l~t Eigendom,
dat:ellJks beJur()nd~

--_. -----
OE KAMER AD.lllN ISTrtEElr!' I \'SOT,\'::,\ 11:;

llA_U~ ,'.lt, l.l'I .\1: h.

J 1L !J

Het soort dat alles Verfstof is.

DIAMON 0 DYES.•Economisch IBrilliant! DuurzaaUl!
Diamond Dyes overtreffen alle andere ID Kracllt, Reinheid en

Duurzaamheid. Geene anderen zijn even goed. Wacht Il tegen ver-
valschte kle1lrstoffen, omdat zij van goedkoope en inferieure matenalen
zijn gemaakt, en slechte, flauwo, vlekkige kleuren geven. Om van
8Uccas verzekerd te zijn gebruik slechts

DIAMOND DYES
\ oor het verweD "an TllblJel'ts, Kousen, Yccieren, Linten, Garens, enz

'T IS GKMAKKELIJK OM MET

~:l.a,~O:.1d
te vcr" en. Ze kleuIen zware zoowel als Itchte stoffen.

Wij waarborgen dat Zij meer gONer('D, pak na pak, zlIllen kl, "~-~
dan cemg amiCI k le li t'lIpl OOit ;;pmaakt, en meer brtlhan l{' en rl'
lrleur~:l te gevcll. V raagt om de Diamond Dyes, CD Deel L g'
anderen. Overal In Gd. pakjp8 \'erkocht.

TE KAAPSTAD
P. J.

ilIJ
B. G. Lcnnon & & Co, en HeyncsCo., Petersen

Ma thew k. C:o

SOMERSET STRANDI/
EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS, G. P. VAN ZIJL,
G. BLA~E,

DE BE~TE Sl.\\'HI'LA.\T:-..

MONTAGU

8;LLU'<~
Wetsagent. I_.

GEVESTICiD 6EDE1itT 1870.

ItANTOOR :-BANKGE~.UWEN.

Vendn- A.1lslager, Algemeen en

P~;JZEN

IK KAB Elll IEDER Cl CJUAlfD££REI.


	gray00762.pdf
	gray00763.pdf
	gray00764.pdf
	gray00765.pdf
	gray00766.pdf
	gray00767.pdf

