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DE Ondergeteekende,
daartoe gelaat ~

Cp Donderdag, lt Sep...
T.

OE HOOP,
alias Bom liter, B!4&UIl••
Per publieke Teibng ftJ'.k60DEin

~OOr rekening van den
,,~len H~:NDRIK JACOBUS .
volg€'nde :-

On~qeteekelD.~ 1beboodijk ,~" . ' .'
sullen voor sijne rekeaing, 0)'

~ro:.u.laE.~.~. 17 ~~.~~W2aP~r~
UIT HUNNE ~U.KR.UL,

'lOO V.... i Kaa~:b. ··'Bcabil~.".K.pa.... Bold(:.n.
I •

Het vee beviDdt ~h in Uitmuntende Conditie
door den Eigenaar.!Detlgroote zorg 'VIU[" uit het ~!
zal zeker present ZIJn op den dag der Verkooping. ;

Jd. J. J. 1;!.LUl~»,QIJIoe
I "

J. W.Moorre8S, Jr. ei Co., A{8!aC8rs•
Vendu-Kantoor. Malmesbury,

2.Auguttus, 1898•.

01 ~[erries, waarvan 11)
van de beroemde .l!inllreJlllCl:ie
Hollandsche hengsten: .
t le en Marooco.

I,j Muil Ezels (gedresseerd) .
1 ]'aar eersteklas egale Kar

I j gedresseerde rij- en trek
Paarden.

1 paar gedresseerde
(.J, jaar oud).

4 Jonge Paarden,
jaar oud).

3 paren egale jouge Paarden. '
I oprechtgeteelde
Hengst (Apostle).
flprechtgeteelde
Hengst (Marocco).

11 G 13L'{'~tl'n) waaronder 20 .u.u<u..,"

met K alvaren zijn, uit
ra.., en 20 Jonge
Vaarzen, oprechtgeteeld.

1 direkt uit Holltnd ,..""..~ .. ~~
Bul. -,

6GI) xantcel t:chapen en UU .... "'LI.1

100 oprechtgeteel~~ ,M"rino
1ï oprechte Menno Rammen.

Losse Goederen:

1f!:..
·EZELS !e:

's [morgens ten 10 ure.
I
I

~ Bokwagens.
1 Scbotsch Kar.
1 Veerwagen.
~ Kup Karren.
2 Open Karren.
1 Snijmachine (Daisy)
1 Wanmachine.

16 Zwingels.
1 lot Ketting Trekken.
o Spill Wagen ens Ploeg
1 paar Kar Tuigen,

lG Halters.
1 lot Beestenvellen.
i) dubbele-voor Pleegenl
1 Egge (Howard'e).
1 lot gezaagde Hout.
I lot Kaf.

100 Mudden Koren.

-Ó; \ '~' "":":

, '

.

A'".
GROOTE UBllEKE

-VAN-

ERV

46 Eerste JOeria i~
seerde iPáaf(lD. ,.' .

Op Donderdao,' tiAug"
~N opgemelde PaardeD PU~

bliek verkocht, ,worden aan
0'tB $T:lTa. Onder cie.P--

den zijn vel'lJOheiclene' .
. . 'allen iD' OoIIditie.

~oo ...dacllelijjk~:eblnDa~.
IáaJ:l!1aoht l'aardig.

O. G. K.l.RBB.
J. 8. MAB.A18 ~ 00., AI8WJ8f'I.

·TE KOOP.. ,
... "PRINOE VICTOR."

Cal virria. 29 Juli, 1.898.

J8!C_
Ezelsl Paard

) ,,) Jaren,

2•.•...• "..•.••••.•••3....... . .
4..•'•.~:..-:..•.." , , ...•.••.•......
5.••••••'.•••••••••••• 6... .•..•. .

Kimber~ •

. De heer Schreiner zal .an het kan1t40r 'van hét 'OeAtraal. ~1ite..1
No. 3, Gordon Kaau;rs, 8tockdale '~ nND;c1dág van
~ lijn.

; Jl. D. 8TIGLINGH.
.; HBNRY BUBTON.I '...
I'.~~,

_.~'f) ..) Eersteklas Jonge EzellI, 2 .
20 do. do. Paarden,

K'ilJlberley, 5 Juli, 1898.
IOp VRIJDAG, 12 AUGUSTUS,

fJ l' LLI<;S bovengemelde Tjp
II r;zcls en paarden
v«rxocht worden ter
JI111ction" bewoond door de
JiJ t',,{'\1' & LOGw, omtrent
van J'IK~"BI::I;G STA,TlI.
Kl~\U Bergrivier Brug.

I lt' Ezel:; en Paarden zijn
zocht uu de beste stoeterijen
ri,'>! Ondergeteekende, en de
adcht van koopers waardig.

JURGE~S J.OLlV
P.J. P. MARA.IS, ADt.laIi~U
Yenrlnl<,tntovr. Tulbagh,

~t; .t nli. 1:--~8.

'-

MOFFAT, HU'fC],lfNS. & Co~,
. , '; . -:- VooR·....ii.· . .

C&na4eeache Proclukte!L ~ KanutaCturen.
, "'--

DE BONDS CONSTrIT
., .~ ,i

Generale ' Invoerder:sj 'en 'Agenten.-
',", '1

AESIAB

:Kanker G
E~emplaren van de -,\frikaander
stitutie, zooals gewijzigd door
provinciaal bestuur te Wor(~es·ter.
op OilS kan toor . T~(]l'An

stuk, of Ss. per dozijn. ~,nlVl!(Jjo'I"Prw:anl

V.a. de-Sa•• '.e 'Uilen
XaapRa4,1M J1mi.l8t&
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'KIEZERS VAN· DE ._~lB:"~-
OFFMAN, M:tiB. .M'1

DAG: DINSO
:~:lU.LIIESBUIY
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. Ul .. i, 189
Jl. .A.LPU..............

'. "'~jMl'pê
.,G~

Gefzuaia

.' .. '

WEST. I

. .-
(:;' .r ,

; ,

Aal ló t ' .""~l
Afrikaanders in Ktesatdeeling van Victoria \Vest!

I,
I
I ,

VERBEURDVE~KLAARDE, L
RESERVE~ TE MA8HOWING
VOLGENS WET 40 VAN

~o. 660, 189.8.,',

IN INBOORLINGEN.
IER VOOR UITKIEZING

r;ET-, Ontbijt-, en Tbccfervics, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
J~ werk in groote keuz;.
- Hang- en Tafelbmpcll~Vlo('rlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen

enfanw.sie- artikelen en aIrt 11uishoud-Benoodigdheden.
Verzilverde en Fanta~fJ Goederen, ~e.;chikt voor Tl"OlHv-,ofVerjaar-

1 dagspresenten een Specielitbit. J'I::it ootvangen een lading van hUD
lIpooiale Port. I

<.. "VICTORL\.NI \VATER-\VIIITE OIL."
~ PATENTE

i:: .

•6 18:__

Bij GE~RO

\vi ~borgeu alle .Aal U.:

J
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ier OJ.,
B.A.

Afdeeli
_·,·......DE··, ,u••
raad ...:van"-"'"Ni,ml

het Halfjaar geelnlSfgd 30 T......·~'<··.uIlIK.;'

1 16 ;0
10 3 ;9
0 0 ;0 0

hel ....
W IpD, I!JIL Totaal.
If, .. cl. 'If, .. -d,

Allll [l"I..n~-
.. Algemeene BeIIWl~
ting-Acbten;alliJ(9 _J

.. Loqpeoou C
:'url'l" •. tkhntvetkoop-

liI~CU

I "ten·,t or-.,.:Achtll_nltal.
li~.., lY ,......ingell •••

D el ..., IJ ng ingrzameld
voor rekening van
[n-t vt'lJt'gE're dorps.
lx-st uur VHn Spring.
bokfcurcin

Teru-rt ... t.lli(lg van
M LJ c. en anderen

Tertlll"loetr.liug duo!' '1.
(~\.uvernement vol-
"-""11'" \'"oor7.icningvan
~,·r,i.14 der Brand.
'" kre Akte 20 van
11':14. zijnde htllft
rl..r' 1I:000ten van een
dil't.a.nll: 0 0 0

Oven rokken BaI.n"n
op andere W"gen
.. bij de

nank £16.~ 7 8 0 0 0
:\lInKontant in Ku,...,

Th~""nrier £ti9. 7

Per Balarul-
" Onkosten Yall'Waar-
'. dtltu"Ïng ...
" 8aIariaea n.n secre-

taria, Audilieuren en
.lIe andere Beamb-
teu... ... ... 0 ~ 0 ~.

" BeWiDg aa:l BMda- . . ':
leden ... ... 0 * 0

" Maken, Onderhond 1,

en Reparatie ... n
Hoofd_gen, en 1
Daamaea daarop, j
GeWODe Hoofcl_ I
If8n... ... 0 ~ '0

" llak8ll, Onderhoud,
Reparatie 8Il Ver·
beteriJIg Y&1l Afdee-
liDgnregen en Dam·
men dauop

" Intere1lt op Over.
trokken Bekaing

" Andere UitpTen:-
Drukwerk, Ac1yer. I
teatie. enz. ... 0 Oi 0 41 ~ .~

Posterijaneukleinig. \
hwa ...

Comm.opinzmmeling
van Belasting ..• 0 0 0

Kaut.oor Huur, enz. 0 0 0
" BalanlMlll op Hoofd

W8If8u ... ... 0 0 0
.. BaI&118 op rekenin~

~.w.:-Iu de Ban 0 0 0•.0
In de Kast 0 0 0 0

TotMI ... Q 0 I 0 £868 Il

1\

0 0 38 1 li
0 0 ~ 16 11

0 0 0 12 1 10 12 1 10

0.0 0 1 16 0 1 16 0

0 0 0 8' 8 8 8

0 0 0 li 6 0 0 li 6 o 0 0

72 6 6

33 3 0 '83 3 0

o a 0 101 8! 0
f Io 0; 0 9 6 19

96 3 96 3 I o 0: 0.· 2 12 '0

TotAal .. I

Wij Cf'rti6ceervn mil. desen (i) hoTenl!taande Rekening van Ontvangat.en en Uitgaven den AhIeial~_1d
~.rnakwal"lld. voor bet half jUl" 30' Jnni 1898 hebben nagesien i ~,i)dat (onderworpen
eelve door behoorlijke bewi~lIItl1kken is ; (iii) dat, in .00 ver al. wij kunnen vernemen, du Qnt,Yn.~.... tA1l
hnt! de oenige sommen zijn glldurende tijdperk ontvangen; (i,,) dat. de uitgaaf wettig eD ove,t-nkom.loill C!'~lm, ...
!uti"" !'tI Contracten van den RanJ is; wit niet hebben toegelaten de som van .
!1""nd RApport; (IIi.) dat eie balans 4. I in banden van den Theaanrier bestaat (het1l'.n:
"lUI op de u l6Jen Juli 1898 &00&1. OD.II~e,ven in den Vorm C.A. 4S.A.) en nil. een Debet bala.oa
Corporatiebllllk. Kaap8tad en (vii) . verder dat. wij d. opgaaf TU Bateu en Luten Tan ~leld'BII
balt'J6&T bebben ondersocht dat me' het Grootboek oTereeuomt, Bn, TOOr IlOO Ter wij
correct is,

, :;.--
EJMJUUU·'IT.,. ..__

1- '-'- IJ Gb.

16 Juli. 1898, r· . .. ,
Ik.. \LrREo J.une LonES. oerti~fi . r mitll desen, onder de Toonieninga van Seotie 2 nii' Wet 32 VIUl l~, dat.

atnnde een waar en nauwkeurig 0 is vau mijne rekening alII Th88J.llrier Tan, den AfdeelingR'&ad v',,, YI\~kwal&Dd,
het balf'JIl&!" geëindigd 31 Juni, 1898. en t de balanI! is zooalll gespecificeerd op nevenagaaooen Vorm C A, 4J A-

l (Get.) A. J. LoYN'RS, Tbejlanrier.
15 Juli. 1898. \

(Get.) L. P. KEA'RNEY.
den Raad op den 20 Juli. 1898.

(Get.)

POBT BLlUBftB.

Esscltflllholltell Slaapka",er 88t. (Ala hierbo.... gell_Ntl~J

:.,1& : 0

('_"' __ ~~4W.) ,

. ~ "Á11I' I....
VOGlIYnVlU ...... - DIl _kt ... WM CI8-

......,w~- _ In.'"

... er .- ---. priJ-. DIl LOaIdea
v~ T1Dda PJUt. op -+- KMa-,........ :- .

.<:~do •• do
WI.. lIII)IIrIeU prbu... 8 ...~iCI - II 0 0
" l i'Iaa... •••• 10"0 T10 0

... wa&&. ... ... II 0 0 .... I JO . 0
T.... " • JO 0 - • 10 41
DanIe" 00-100
W~ npertear '" I 0 0 - 8 10 0

"aoedtcKse- .00-"100
"tweede ••• lOO 1100
:" . dade ••• ... 1 10 0 • 10 •

8:J011b CfaDaJ) .... •• I 10 0 • O. 0
IwuteJoed to&~"_' II 10-0 • lo' 0

" "1IiiddaIa I II 0 '10 0
• "kort 100 lUO

IWIlite hIfIrIear an 0 '0 0 11 0
.» viol 0118 1110v.,.. ... Wlnper'" • 0 0 '10 0
.. "..uaa11l0 lO'
.. "un. .. 010' 100
lI·bIfIIriev... ;'" 0 , 0 - 0 • •
to vDm .M 011. 111 •.........a-.- ).~.... 0 ~ .10 0

.. ... 811 lI,Nd ... 1 I 0 I 10 0
... aIdoI!1I.... MO' I • .... I 0 0

ItMrtwtt _ •• 0 IlO 0
,,1I&kIIud 0 110
" __ MO ._110 IleO
"BB ". ... I •• 1 I 0Kain .. ,.n.ate .nu. • WijIJII .. full·" __ .....

'1:ï-.-O~
Wll ..... :-

D.,d& ~~riehten de aanoaopr. op het feit dat a!l8 artikelen door ben verYaardiwl door de kaa~
Goulen1emen~ Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per cent minder dan! In evoaid
HuiBnad. Dil biedt ongelw groot voordeel aa .. OUt8 veilt kluoteo door het ~"n80be lau~. die, .~~
lamme orden in onse -banden te de7AI groote vermindering verzekenm. beb.J VI! verzekerd te!.W

VERTROUWBAAR HUISRAA~ <.::

GEKAAKT VAN

Uitgedroogd in de Kolonie,

,GOED EN

\.Hout G " ,

iJUleV'08J:-de Artikelen Tall W"rieont kwaliteit.
!JeIUI.... BeMêg... , ....,..10, PtralUI. GJ.a.mr.1I.lnIIliIt

~Vertoonkamers :

- ~~ ~--~-~--------~+---------------------,II------------~----~
\ELWK~ " GEDROST,

li L '~JZE,.FA";':SOEN EN ~.u..u._-:..__

"

gdsgon
senden IJ(l8ne

·¥uakt



o GEORGE FINDLAY '"
9 6 GRAVE STRAAT, KAAPSTAD.

~:-"". ._ ..

Deze P1<>e« voor éé:n Paard, is .eer
YlilOhteJikweekers. ,

Prijs met Enkele Wiel, 1 Extra 8chait.r en
Do. do. do. grooter

...-....,..-
.' .-

--------------~
3 6

'~ ,

-t, . . '

nommer •••

DifalTeR voor U 178. Gd"
, , LOT1: I Lengre ,yoor-PAk
, reD, blauw, bruin, of _t.ree1l1t1
i Mans Frokken en Onder-

broeken voor "-I:' 07
1--;-;;:_.

----------------
Alles voor tI 7s. Bd, wuro

Lar 3~l"Paar~S·~v--e-ls,-'---'-+-----,-
leer binnen naad, breede
amalle neuzen, goedkoop
3 paar Man. Solden, wol

cachemire ...

. '._:-"~ :

EEN BUITENGEWONE KAlQl
I

,.

EENH groote voorraad is in onse hand~ gesteld, eD wij 'bfJllbcmt'f
besloteadeselre tegen kostprijs te verkpopen; n.L:, ............~""""'''''!'--r"- .........~~'*~~':! IC: .... '.3

Zware Driehoekige IJzeren Palen [geschikt voor
doorndraad, 158. 6d. per dozijn.

Bouten en Krammen benoodigd slechta .voor doorndraad,
gros. I ~~

6 Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 35s. per stuk.
o Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet, met pilaren,

staanders kompleet, £6 12 6d. .
Gladde Zwarte Staal Draad, .£8 per ton.

-',en Op,erfcrit1R2:,
...., , ~

Ri.no&, OUB BET,JW ,1897. '

., Nieu.we Bezigheid "', £1,166,.71&',G.=rof.~V~~:BOCB·J
X.A.A.FST.A. '0'.

Dit allee voor ti ós., waacd, ~fïlilk'JOngeD8 --~--
, kort broek met band, nU!l.l~:'"

,fat!;oen, gewaarborgd goed
dragen, eenig nommer
I paar Jongellll Stevels,

en sterk •••

J.",oc~oV,

£2'19,316
eD Rapport

'!t'erllri ibll&l' bij eIe ,

Iuteru,'
ao.8'1'. BUUT, KUN'UD.
, 0nI.La \F!IBU SJWJ'B, '
, Beetutirder voor ZUid Afrib..

Staanders, 6 vt., 6 vt, 6 drum, alle lengten en grootteo.
Ge~oten Draad, Doorn Draad, eo Gladde Draad.
Wen Paleo en andere Palen, tegen goedkoope prijzen.
Draad Tangen en Wen Toestellen.

G. A. KBYJ1JR ct Oo.,PoetbuJ 660
Tele~h Adres: II G.lOBO.I

MJ:UB. '

------------------
SAM DE

PAA.1U.,

WENSC,RT ~ 'bDDia te
, geven dat hiW- gereed 'i'
is om Slacht Vee, 'Paárdin cm ,<

Ezels, te kóoptm tegen hoopte
markt priJaen.' ,
, Beaige8n die ft8 heeft om te
ftl'koopen. gelieve kennia te geven
aan

SAlIDE KOCK.
PaarL

WIl' •••• .-.:&..A..WIl':EI c:.:lW
KAAP ST AD,

B. G.HEND.KIK8Z, Eigenaar.

HEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Maplijn
ontvangen. Het.laatste en beste wapeD VOOt' bet aehieten

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs lt? 10& nett.
Bagel Geweren, Rifles, Rev-dIvers, en Patronen van de beste kWllJitillit..

PIU.OB'rIGIl POBJ'l'IK.
inrnwLT"~ D1'TAJ'BL.

...... 1lILLUK.
vom~ VOORB.aJlfidI

!

-----------
Dynamie~ Detonators, en Lont.

Blcycl~ JleycIes,
SOBlWJ' ox 'PBUS ~.



Il_u heeft pw'eteIi. Jlur I

de heer l.oeour4,er hU: "ik'ub ~ hi... ~~~~i~~iilll~~ beelitt gewelptd mijne toeeteD:!mlD,
tot de publikatie er v~ te ,eTen, ea ik 'tUI
aal een ondersoek iDIWlea hoe cUt,.. CIaaiIt

daaD. werd." Dr. 8~$ la d1ll In d... of. ·,a~jll~~~~5ilëa~li~t1~~~ilillpoelde: llJJ heeft eeD prh.tea brief, niet
I&D hem gericbt, gepubliceerd IOnder
de toestemmillg na deu persoon lUl
wien .. wel gericht wae.,.. Voor sulk _""""':1.1.11111
BOOn vau werk laat h1J zich gebrnlk~n en
womt er voor door de 0ap6 Ti11l811 en
anderen op den llIlhou~ geklopt!

Het gebruik van printe COJ'NIpoooen-
tie als een politiek wapen beeft bo\'enal
nog dil nadeel, men kan niet onderzoe-
ken of de persoon die ze gebruilrit de
juiste voorstelling van 't getIOhrevene
geeft.

Het ~lljkt nu maar al te duidelij~ dat
de Rhodes-parliJ pene middelen te laag
acht om hare positie' te verbeteren.
Men herinnert aich nog' de 8teed-onthnl-
Iingeu omtrent de driften-kwestie. Wie
maakte die geheime docnmljnU>!l
den heer Stead bekend? N u kom'
een dr. Smartt ook met eon
privaten brief voor elektie-doeJeinden
voor den dag, en dit IOnder de loe8tem-
ming na den persoon aan wien bU ge-
adresseeed was.

Men herinnert zich nog de scbande-
lijke Neethling-vervolging bij de hooger-
huia-e1ektie. Waarlijk de Rhod68-partiJ
acht geene middelen .te laag of gemeen
om 'YO:»rhaar doel te gebruiken. De Gapt!
Ti_ was voorziehtig ienoeg one artikel
van l.l Donderdag faheel onaanproerd
te laten, hoewel hij de Smartt-éellllltie
met groote lette!'ll publiceerde en aan dr.
Smartt een pluimpje gaf. Geen wODder
dat ooze tijdgeDoot thans belichaamd over
siClbaelven en de middelen sijner partij
is! De aanmerkingeu van dun Engel-
schen rechter in de Laboachêee VI. tI_
zaak qn ook op hen van toepaaainr. die
van dese Smant_n_tie gebruik maken.

illekt1e-m1sle1d1ng ~
In het distrikt QneeDlltownf wordt

een circulaire ten behoeve van de kandi-
datuur van de heeren Fl'OIIt en Berry aan
de ka1fera gegeven. Daarin worck O. Il.
het voa.ende ge.egel: "De vraag than. is,
of wij onze regeering van Yrijheld pan
verruilen voor de repering der TI'IID8\'1I81
of eenige andere." Het antwoord ID de
elroulaire is natnurlijk neen, en daarom
moeten al de hoofdmannen hunne onder-
boorigen krijg.n CImvoor de beerea F:roat.
en Berry te .temmen.

Zulke misleidende voorstellingen wor-
den in het land Tel'llpreid, door de repe-
riDgII·partij. D. onderieekenaara VaR dese
circulaire Oehooren te weten dat er geen
kweet!e van is om de Traa.vUlsche re-
geering in de Kolonie te brengen. Maar
dit is de wijze waarop men van eir Gor-
don'a "Briteeh-gesag geroep" gebruik
maakt. EenIge weken gele4!en sp~ sir
Gordon pereoonllJk eene vergadering van
8temge~htigde ka1f8l'll te QueeWltown
toe, waarin hij zeide: "Stem Toor de pro-
grees1even, andeJ'll is de regeering der
koningin in. gevaar I Sir Gordon ging al
Terder: ee!'llt verwarde hij zijn. eigen poIIi-
tie met het Briteehe rijk, daarna wae het:
onderstenn JI4j, d.I, de koningin. Het ill
bij hem: "ik eerBt en dan de koningin."
Seen wonder dat het elektie-comité van

de heeren Fl'OIIten Berry van deze mis·
leiding gebruik maakt.

Leer om leer.
Naar wij vernemen Will!bet kort Toor

de lltemming over de motie van wantrou-
wen in de rtgeering heel onseker aan
welken kant de~eer Kleyn zou stemmen,
Hij IoOU tegen de regeering stemmen, in-
dien de heer Hofmeyr KUnkandidatiaur
bij de kieze!'ll van Caledon aanbeval. De
heer Hofmeyr deed wat van hem ver-
langd werd, en tie heer Kleyn lltemde
tegen de regeering. .

Het parlement werd ontbonden, ell het
bleek dat de kiezerll de ~nbeveliDi'van
den heer Hofmeyr niet geredelijk wHllen
volgen. Men. had den heer Hofmeyr Ter-
der noodig. Goed, zeide de heer Hofmeyr,
maar nu i.}u.t mijn beurt: ik zal verder
doen wat van mij Terlangd wordt, ~
dan moeten de kandidaten beleven un
de AfribaDder kant te sullen staan, voor-
al op de groote kweetiee. .

Of de saak IIich werkelijk 100 heeft
vOOrpdrsceD, kunnen wij nie preeies
&8i88n, maar OWl lijkt het een kW8ltie
van "leer'om'leer".
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hoele k..... u. ia:_r :abode. of Idla
.. Raubenbeimer en 8earle ia Wn

g."tu., ..... ,. alleen ja nr laoaa. .J allle 1_ ~
Land eu weet gnaar Rhod.

land is, eo jullie eet boe die hew
Ko,b .. -tan,n .er lede jaar wor di. ~_ rqee-'

het, en I.gm die wed.motie· eo
...eer WO~ di .... ltd. Rhóclee reaeeiinl!

die yerderfelijke rediltrilNlti.hiJl. part1i
hg en ~ij .... il hij ...egpraai; _ ajjJa
stlat ID die parl •• en~boekeD 0Pi.·

daar ...... dit'ge:ri ...... ord.
was d!~stemme ÏIt de parlellHllli

hll net q)D .tem un die regie kut
dan ...as die regeerini af, en ...u dur
al di. geyoel eo biiWbeid in di. lan4

N.t dear aijn éen yepkeerde lIiear ia die
laad DOO in al die moeieljjkheid. Hur

progreasiev. dink moa hall. alleen ia
met licht nn bonn en ...eet alle.
Zou dit waar .. _ ? '

die heer Rober1.aQn prad oêr di. rediaUi-
, dan bet hij ~o pspiertje met ajjf8l'll

Rbodtltl-1DAl1Janer (Kaapatad) om te
dat die boere-be ..olkiog meer parlem1Hlta-
bU dan die stede, Zal :die heer .Jagger
"(land van ons) ons daD die .. aarb.id .~ ?

ono dit da.u gelo". ak OQIJ siet dat di e
ook lOO danig '1'er di. hili i,a? WaLn'm"."".
1'U"',-I van die Afrikaandets ' eg:- "Ik "il

. e h.. ,,~n maer lede in rlid~J.l&riëmeDt. te
. lA.. _.te<i. wat gbd 1lDd.'r I,~hn.e h.t ale
~re kril bulle m,,;leen hr-eu _eg: "Ons
~ " .:.ok g"""l h .. lp. (.':---1; ook weer ... o

I'rU'_;Tellllievc r,.Jcn~cr"l~ \ hm l) 1)1'. Te
bdt in dl') rutl'L mene verk l.ur d:..t toeo

D(.g in die UljflJ~lA.nt;l ~~ sIr Uo.Jun tipngl!{
hum teil tJn.,f ~u.otChrLfwe L~:H, dat abt dJ8

deur ;;J,.L it:l~ d,tl Ulw,lts-partu b1oj38terKOf
al' Llle .-\lllk '''-''lcr par+j]. En d1t het SU'

. in ...')11 ··d ......:e- eh .. tu Uost Lond4U1.
le lt:H l •.\l .tl\' kapltnll2lt\!, di~gt:l~-g()d,
en UIt"! :.J'.)( r zal ouderdruk word eu

lantI uaJl1r1"l),~~~;.;,l!J. Vld 1I0e,~UOUertttOO ~"4:
k..!lI ~llt ali~~ Jill 1.~c:lr ie Dan moe' die

w~~sc'JO ....I.:i .lIlt! heero lt iubonhenuer en
t~!brCDé{. wat di, wel kan zren. UlO
ka '1 toch ure CUll bluide neem wat me

3' diu ?ond IS kan r~k Kieu uie, om VÓ~l' op
10 w,';.:eku t~~~:. Oul leisels te Lou.
Ili" beer ltc.l,;,rt',,11 roem ol' .tin 20 j....,. werk
dl" Jan.!. 0"".1. die laud dank bow. Maar
d~~ to!Jn p(\httu;';; ,:ovlur bfJog, moe' eeD
dIe p,aas inneem. Dit kan weer "eel dat

stem iu uie parlement die dinge laa~
loop.
kie.en, ,.oodra iemand op twee stoele

om Uit Vriendelijkheid alle partije te be-
d&D kan hU IJle IDeeI'op bom leJf ook alaat
nie.

w,,~ al die kiezers begin te verdriet ja
heer Boberteou onaaoge_ begin te

tegeo die Afrikaan"", partij eo hoo kano'
Op die noemnatiedag bet h!i sicb tegen

,Raobeoheiwer eo Searle op eeo ver-
~uoa onbemmeluke, manier gedra· iete

DIe van hull .. :can .eg nie tf'genoër bom.
-wil hll soms to kenne geve dat die Afri-

lUO. opgevoed ::enoeg to nie om die
die progreeare v" pohrie k te verstaan.

hAll_~;.,;n.. lal ous L!! die stembus booallt-
maar ~ mi] die mense wut 80 mei hul

tu~ to ~oop lOOF t..iou Ja ird cur jUH1 wat

cr ljk : oa"i;.;oe~. wa,', vtr Hb,.dt·s en t:!Jn
aanh'll 1:04J{ruot ~tl pr ogressief: wurdlg~
. In·!t hulle 0V:,;~\'oc.jo \UOfmaOU8,

dit nlf: wil doen, !M DI.lU werd ure Ja die
llobL~rtM)n het JOQ\"'t'r I:e~llau om' te .é dat

.Ullk:nn,Jer pariII ""0 keer 'al. klein houd-
achter Rhod-s ""Dgdoup het," MlUU'was

me Rhodes j,. ""h~r hulle aangeloop heL
hulle latoe te bc Irrege ? Ea nQn ",I riid

ol!lgc.,jr~;u I.d, blij' éen u0l: bliud
bom aanloop --<lH beer Robert.soa, W.l

moer Itbodcs m",,, <uu' bondjin help ,
J~n d,L doet bl) ook. IJ ~Lf word J;lil),(J<.N in die
010:118 paodeer ver dl" elektie. 0,. George-

IJ~ iUD £2,1);)0. Een Zf)kCr meneer
I(;'~I' be. JIL k >m r"'1 lIJf"ng. En wat

eT'ur1o .. er ver ten arm l.a.lld a!s waar ona in
Waar [,I!I ee i man "Iln t<'tJ"llIk l:e1'oel en

gawe"",? Eo als Jl., :;.1dID ,,"':KOOp UI,6n'die
lnrk:.,.,..IH h..1, ko.n 111die parit$U1f'ut, dan moet

OruHA~(~"P~ mac ~lf daarouder Jr.
,beer I ul~~r het dl~geldeluke hti~raee

J", heer ;\tJvd.~ In die parlement erke a,
die ue~r_ I. issou ~an Malmesbury werd 'n
, ,'IL" i 1,.:) aan~p,bOOe 10 vurband met .uo

~!" heer Wego hd oek 1'an SIIU .teDi
l.he pan"we!l~ g"praal. III 0,,_. La",1 van 30
_krIIf die hoor W, v&o J .......veld en F.Lom-

dat "~" P.booi"" K;l6Dt balle J:OOop hallo
KVUI. :".:J.Il.Jregentta:r het, ow ver die
h."JI-Ial, to .t~ru, Dlaar Jut bulle "hew

~cJaa.1.t bel
UlO p.uleuleuwl.de Yau der Vijver en dr. Te
dlef kJaa~ ook ~It.'r ,ult:UJfdd UUlé:t!. Yrieude,

1:$ net \ ~'l.' L'::-Jl UJOA bang, on d.tt is dat 008

loop VIn tu gowoou t" ~orde aan die
eu. tC~:.!tlllet!IlSa.lUl ~a.ar mee om te gaan.
dit, ,."t ..mlwofJerll laag en .ul] bliJf, eli

J.t,all[llld Wit dit :\<1'1l".!1k, oek v ui] word.
l·.u nQU \ r:lil:: Ik.' 1:01d it een rochtyaardige

.ur l!'~'u'tOI'; u~od te werk ó•.an?" Eu aht
h, er I .. ~_JI' j,l\~ u.a-ner mkpuJ wat ver ba rt

. hU O:11!1'~ !0~:"~U til,..h')\lcAfrd~.l1J,UrliOll
Ht! b~·bJt-!'· : 1~I "at worJ Vall een rJ3t:C wllar

lt.., ~'j ~..JL<' \ l-r 1;«::1 j Terko0l' "orJ! .•:\fl i-
, 11''1 \10"1:1 uf ItHvH WII~! Ai'!!' UauOeD-

~r en S''':CU-:~ Ilid lukl)W ute. 1.an H.hodetl du~
r~:er:JtHd ~r!llU tile parlUmoUL; eo wat ditn?
op nr die b,'!J, Pa. "I' "tr bhlfug_ Bij

., "tem,)J la; lU'Jct 6eu ag-t!uti l.oo~nll bmne al!i

E..'{ BONDSMAN EN ZIJN MAAT.

. STRI-JDE!iBURG, 6 AUG.-(&uur.)-D. ind.
pendente ka~didateGd •. g,.J. dn TOI~en porob_
reur Da Vtlhera, spraken gisteren .. ne ..ugade-
rmg toe in da "ijk Katteekloof. <>npyen lIO
kiesers wareo ~woordig. Een motU ftD
vertrou een en belofte no onden_noing werd
aangeoomen; v\if of &011 8temden iD de minder-
held_, Da kaodldaten -uo vertrokken DU1' bei
dIB4r1kt Hopetown.

,VERGADERI~G TE PRINS ALBERT.

,Bv.,\\:roJ! WI:IlT, ~ AUG.- (S wd)-
Een.. publieke YUl,'lldoring .... rJ t:'erdag te
P: III" AILed gehoc.l e ,., .." door de heer<!n
\\ ecu6r _eo Oo.lbui""" I<.egesproken. lJ. hoor
J: LULLig .nr. bckle.dJs deo voorsiUerw~l.
:0;" de gevIleieo. de .. twee kandidaten phoord
te hobben, die ,,1 de vtaeeu bejIDLwoorddeo
w,el'l c~n motie "-"'" vertrou"en on ondel'llteu-
IIlng voorge8teld door deo beer 8. LuUig en
&angcuomeo met aleebt. II stemro,il tegen •

DE IIEER LUTTIG TREEDT TERUG.

BF.'\('f\)RT Wll5T, R AUG. - (S ;111&1)-
;)" heer LuHig i. terulf pWedeu ala ~didaa~
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Kiezers van Caledon
STE-'IT VOOR

H., P. Deye,:, en H. J. Dempers.
StelDdaJ: ~. 23 A.ngu8tU.
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TE worden verkocht op 2li A~
1898, om 10 uur v.m. indien Diet

gelOtlI:-1 vaal IIChimmel meme, 00-
duidelijk gebrand op liokerboat C.V.,
omtreut 2 jaar oad,

J, L. SNnfA.N,
Schutmeester.

BRIEVENBUS.

.. FAD lUez.r " ""ll1iifl ui&;Victoria WCf,t dat
de heer i.. S. le Roe" zieb IlAt gebruiken ou.
t•• ban ala iodependente kandidaat your de
wetlle.ende YeJ'lIlMICIIIlI, "&9 de wcttil(o
Bondlkandidaten, Kuha ell fllUllelllWl. 00IIl
Fanie heeft UIl ielDiUld te Vic&oriaWI»&om
ajjoe oad~ ptelepf_.t, IIIUI' tot
aija .roole teleliritelliDg kt..,. bij' teil aat.oord
dat bij mei een oprechWn lIOaClUDaD ~idOeD badme Kiab niet yoor ".kDoeid _k liet gebrui·
lllIA, l1li dit all_ nadat hij er 100 op ~
beeft ajjD le"eD te .ulieD P"811 \POOr ~n laD4
eD "OIk! B ii ia die lDaIl die jaar na JUl' door
deu..Bood nar tongrM .ordt Uge"urdigd, eD

, nil pat hii iD direkte oppotitie stuD! De be..r
W .. ber yu Beaufort W_t, beeft echter lIitp-
YOoden dat de plaats Tall oom Fanie, A~
fonteiD, aon land ia, en de putabewonera llIJD
yolk .liu. En nu 'I'!'Ugt echrijnr of het nog
onTerkJurbur ia da de Kolonie met ramp op
ramp gestraft .. ordt? Want een bllia dat te-
rn &icluelf yerdeeld Ï>l kaD niet heatUIl.

" Wwza&m .. IChrjjft over de Gedenbchool te
Dal Joaaphat. in antwoord op het IChrjiTen van
u Olldl!cholier ,. In ons uitga.e van 2!) Joh ver-
oehenen. en vl'UfIt of <. Oud-S." mi_hien ee~
der unie leden 1. Omdllt bjj geen kwaad wil
.. eten "aD de twee ex-domini ... , of millllOhien
een VlUldie ochooljongena die bV meer dan een
JJ.nd.ve~~nn!i getltemd hebben. Verder 'Oer·
"list bil <, Oud- iS ." op arL. 338 der kerkelulre
wol o~trent he' aannemen ..an iIeoUlaire betrek·
kIllgen door leeraars.

Een correspondeut UIt Calvinia ve~lelt dat
een der dingen die door een der Wege·onder·
.teune,.. ..erteld wordt '•• dat ala de beer W.
herkozen wordt. bp dan ..,ker een aetel ia het
miuisterie .. 'u krVg.m: Maar de kie." ... hebben
hem ....nvoudig1uit~lacb8n. De aanbieding van
een setel le ~iDloOSlltad lIJUl Weg., ja ook ..,,,

; ..an die dingen dat overal rond T8rteld werden.
I Hoe "oDderilik daL die dmgen te CalYlOI8 Dit·
I broeien!

~ Van c.JviDl& IICbl'lJti een t , Tabakoo.r " dal
aan een der kiese", .oor lijn .tem beloofd werd
I dat de kandid .. t"lin dochter Toor drie DIMD'
Ideu in Kaapatad zal voormes loceeren. Dan
i .p.... men 0011 vaa "a1eehtl .£3 YOGI' da
! nieu .. e paatorie, tenl'lll de belofte £~ ......

I'Ook is er .prake TaD tabak madriae. enz., in
verbaod met de olektl88 ; maar .. Tabakboer"
I v.......t dat dese ~e nooit Cah~ al be-
I reiken. Zulke elektie·belofte. ec:hUnen te Cal·
!vinia zeer goedkoop te aOn.

1 . Kiezer <an Rl~W' bepleit de kaadi.
Idatuur van den beer (l. J. vau WUk. "die geen
! geleerd wan ie, maar tocb In staat ja een
~ speech UI 't Eugelsch te volgen." Daar er
; geeD .. oord 'I'"n de politieke gevoelen. van den
; beer G. VSDW Ijk ill dezen brief .taat kunnenlwli bem UI"t opnemen.

{ Een correspondent sendt on. een veJ'>!lag
'eener vergadering le Stanford, van den heer
;,Van Breda. de eoogenaamde progressieve kaD·
idaal van Caledon. Het verslag be.at nietsInieu ... en daar onze ruimte zeer beperkt Ja
, kunnee "U bet met plutMn.

aijae .
«leu 3lateu

-vader, ,:JOIUlllDl8
JAOOBU8 oud 69 jar)I~, la maan·
den en eeniie dagen. t

W'Q blItnigen.mita due OId4U~ Iw1elijkeu
dank aan alle Vriend811 en 'Vriendinnen
.die hem aoo Wouw hebben biJpltuIl ge-
dDl'8nde zijn ~den. In 't b~4er UIl
den heer en mevr, Nicolqaf.Bekbr, die
_ert de laatste vier jaren aan den OT....
ledene hun trouwe halp en ~ lietu
hebben betoond. ,
Uit Daalll der .. zamenlijke kiDdereU,

-H. N. BEKKEB.

"

Vaalkop,
a cAngugtll8, 1898.

'.

VERHUISD .Daal' haren Beilaud, op
Vrijdag, den :HIen A~ UIl
wODing t.e Helderberg, SoIDel'let

est, SU8ARA CATHAJlIN.l JOB.llllU
HOF.EYR, geb. Benkee, hartelijk geliefde
echtgenoote van J. WIjnand L. Hofmeyr,
in haar +tate jaar. Zeer diep,be&Awd.

\

SCHUTBE~ICa'rEN

',r
Krugeredam.

, -, . A·ANGEHOUDEN in hilt Schut te
.. Olyven Rivier," :~1 licht vaal

struisvogel wijfje, omtrent drle jaren oud,
een onduidelijk brandmerk op de rechter-
been; 1 8truisv~1 wijfje o.-ntrent twee
jaren oud, met Tolle vederen, gomerkt P
op de rechterbeen j 2 [onge 8trninogela
omtrent een jaar oud, met volle vederen.

Verkooping indien niet geloet op Zater·
daB, den 27steo Angustus, ~t.

A. D. VAN WIJK,
Schutmeester. ~---~~+-------~---------Olyven ~ Ladismith,

15 Juli, 1898.

TE worden verkocht te Damplaate, in-
dien niet gelost, op 26 Angutu.,

1898, ten 10 ure '8 voormid~ :-Een
geel witpens 08, witte strepen op Weer-
zijden 1'an de lies tot op de kliie, een wit
streep op de linker rib, rechter voorbeen
wit, linker voorpoot wit, witte staart met
stomp kwast, linkerhoorn IICheef, gemerkt
rechteroor stomp, sneedje voor, linkeroor
twee slippen saeedje voor, omtrent 8 jaar
oud; een donkerbruin hengst. staart uit-
gesneden, omtrent ii jaar oud, j een effen
donkerbruin merrie. kol voor den kop,
linkeroor zwaluwstaart, verselie brand op
rechterkant van nek K, staart ilitgeanedell,
omtrent ;i jaar oud.

:So 'V. D. WALT,
Bch~tm_ter.

, "J. J. P. P." schrilft '''an Prins Albert dat
\ daar op :!9 en 30 J ah t .. ee invloedriJke verga·
t denpgen .. aren, biJgewoond door over de hon-
I derd kiese ...., en toegesproken door de heeren!W.eber en Oosthuizen. Moti ..... an vertrou-
i ....n en beloften "an oudersteuning .. erden aan·
~genonlen met .Ieeht. :! _temmen tf'gen. De
Ibeer Fisher van Rietfontein WY ID den laat.ten
I tIJd zeer !I"eng I""'g met de .tichtlng ran tskk.n

Ider kolomale ume. ZUil !J.cr Ja een betere
zaak waardIg. Zoover heeft bij .1ecl:Jt. '2 man-
inen voor da. 0" Tolt gewonnen. Eene Bonds-
;,Teri!aderlOg werd belegd om den beer Jan
; Luitig te nagen terug te trekken ten faveure
Ivan de Bondskandidaten. Pri ....at had bU be-ikeod gemaakt dat hli teruggetrokken ... d. Op
ide vergadering weigvrde b" bepaald te ant·
Iwooden of hij zou terugtrekken ten gnllllte van
,de Bondekandidaten. De beer LUllig heeft
,door zlln onbesliste bonding de Bonduaak be-
inadeeld HU dooki er behoort een artikel in

Ide"on. t. tu tre gevoegd te .. orden bepalende dat
kandidaten die uitvallen bjj de benoemu.....,er.
gadering dadeltik na afloop dier vergadering
lmoeten kennis gaven dat zii tetugtrekken. zoo
jJUet zullen z" onderhevig Zijn aan de uitspraak
.lnn de provinciale colIIItitutie. De progreseie-
!Ten bel pen hew nn met ziine elektie. Du beer
!NeethliDg, oen reoretander der progressieven

~

• kt voor bem en verklaarde dal biJ bem
, uttig) gaarne in bet parlement .. ilde ,"",D.

progntSll.6YOD bier, die verdeeldheid .. ilIen
en, zijn Diet van de IDvloedrjjJn.te vn meest

twikkelde menseben. Het .. ordt 'Ow ge·
d dat de Afri.lcaand."... Diet ondernemend zijn,

'. ...ie heeft het land gemaakt ... t het ia on-
den Il_I der 008t Indische compagnie en
.. anbestuur der Engelsehen. en landbouw

tn "",,\eelt ID zulke een hooge mate oot .. ik·
~eld? Wie beeft de twee republieken gesticht,
.e grooteie kerk in Znid·Afrika, d. machtig.te

F.
.tiueke vereeniging > De zoo vaak gehoonde
bMpoite boer, die 'Un Bjjbel hd heeft en Zijn

od niet verg ....t. En boe menigmaal i. de
rme boer niet door de beste en macbtigste re-

E·Il ter wereld .p schandelijke en onconati·
neele "1J18 bedrogen en nn llijn rechten
fd '! Su ..ordt.hO .. eer door een redia·

Ebo:tlebill bedreigd ... aardoor men aliD macht
ondermjjnen. Het ISzeer j.unmer dat .r

> Bondsmanne gevoDdon .. orden die om

ënlijke belangeu er niet om gey"n Ver·
heid iD onae gelederen te brengen. Ala

ndJman moet .. en de verplichtingeIl \PaD -un
&.chap getrou .. nakomen.I _

j De brief TU iemand die tegen .. oordig .... op
qe vergadering te Colesberg (23 Juh) kaD
1fegelIIIplutagebrek niot opgenomen .. orden.
I -_
a FAn oorret!pooden t -ran C"ledOD zal opletten

~

"t ,de heer J. (; Hugo met de elektie
kt. Hi) hoopt dat genoemde beer d. b""ren
en eo Dempe", ml .tellDen. •

'!" Opmerker .. T8D Wor~ter ~ dat d. beer
.NOO8 Meiring teguo de t .. ee Afrikaander un.
dldaten werkt. HU .. erd door fam.ilie..leden
t4n .tcrbte afgeradeD neh kandidaat te .tellen.
j

jAFRIKAANDER BOND.
i RYNO TAK.,
i ---
: ComIté verga:leriOIl geboudcD te Ryno. op 13
,,~h JIo19ll,teo bUlIo van den yoonattcr, den
It+er G. J. C. Myburgh.
tVergadenng met gebed geopend.
iAIs afgevaardigden naar de benoomings ver.

rt<Jenng te Jo:lliolt werdeo benoemd de heerenGi.!. C. Myburgh en J. C. de Bruin.
)u<> beer J. C. MolteD') .. enl met algemeene

.\fmmen beneamd ala BondllkaDdidaat.
pe heeren J. B. Beetge en S. G. Grietlel wer.

diif. ~noemd ala een elelrtie comité.
. ~oten werd een briefateUer te k:riiien TOOr

BqodJJtak No. I Elliot.
f)eo """retari ... erd gelast den beer J. B.

~tge 2•. 6d. te overhandigen om een bri~f.
.""Ier te koopen.
J. de gawoDe dankbetuigingen .Ioot de "oor.

IIltfer de vergaderIDg trlet gebed. ,
i J. C. OREYI.DIG,
I Secretaris.
I

~e heer Joseph Nolan,
i TAND·ARTS.

1IE~8 M.ATHEWS'GËBOUWE~,I ADDERLEY 8TlU.A~
i LU.P8T.A.D. -
ln;r.ITREKKEN' VAN TANDEN
! • ZONDEB PIni'
.L -O,.,.N CHLOROFORM.., ~

I
i,

De! heer Nolan w:18kt eene ~pec~'lIiteit 1'1UI
VBlaft. Ta..Jnc, volma&ki en 0J>de natnurljjk_
J8I.iJ~ode, tegen d. Ja..gat IDOplijke prjjaeu.I IlAADPT F.nING VRLJ [ADV.]

;
1'<·~"nsF. LE'·F.JlTIUA" '" een seer waJ,eJijke

do.. !!, ~I et!D leder zeg'{en die de oopleiaierige
ber:10'r'rtng valJ bet gebruik ernn heeft. Kaar
danlt: ·!tU moderne wetewtebap, gti koot nq een
ley"rt l1&fI preparaal krUg8Ddat cie. alleen "rij
is ya d.n wa!gelliken yiec:hamuk, en de geur

ongemellgde ofi., maar ten YOIAé SOG
a '''c'L ~rt1 le neuren ill ala liehte .. ijn bij dioer
met I .l,la". a.I de aotie"~1'1UI~
o,,~ i' II' "p:;CC.M!\lten. die waarlj:jll de CI~
d.r uh bezit!;",. Wii bedOeJea SrIAD'l WIJl''u VUT~'f,-ADV.

KIRSTEN &BESTER,
Rijtuig Fabrikanten.

LADY GREY STRAAT,. PAft.Rl.
J. F. KlllI!TBlf (Iaatet van de firma VaD

Niekerk & Kiraten) 110A. J. BUTIII (voor
de laaute 91 jaar Superintendent van de
Bergri1Jier Rijtuig Werken - de heuren
Retief, d. Ville & Co.), in vennoot.ohap
gegaan zijnde ala Rijtuig Fab.ri.kanten te
Lady Grey Shout, Paarl, vragen beleefde-
lijk om de oud81'llteuning '\'aD het publiek.
Alle orden mlleD hunne tlpeciale MIl-

dacht genieten, en uUen met spoed 811
netheid uitgevoerd worden.

Tuigen eene Specialitiet.

GEEN GA.B~
ONGEHUWDE ONDERWIJZER
BENOODIGD.

IN een Christelijk Huisgezin,
Gemeente Utrecht Z.A.R.

Salaris £96 per ja.ar (met 'V~

hooging zoodra de school sobeidie
verkrijgt) en alles vrij.

Bi11ijke reiskosten uitbetaald.
Men gelieve, 'benevens de gewone-

getuigschriften. in te sluiten bewijs
van goed gedrag en geaardheid,
onderteekend door don leeraar.

Applicaties ingewacht tot
Augustus. e.k.
r It. J, B• .6.L~. V

(a;~"E BEDWELMD.
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