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Secrelaris.

ONZE ICDEWISTERS DINITIIm.
B!lLANGRIJKE A.A.NXONDIGIBO.

GEDCRENDE den voo~ng Tan On_ Groote Klee-
deren Uitverkooping koup"n de DUaeI DreI8

~I..l('rl,dj'n op tegeo la. per yard en kannen de_I .. opfre-
Il.,Llkt krijgeo door ooze begaaCd. D~. De
'I('ijlru voor bet )h.ken en Opmaken UI We&eIl8&J.
Iieze is eene uitstekende kau

VOOR D.A._Sa '- OU(. • ...;.~'
f'-:~bol:t..r~·~~wm"d::-e:i!I~~i~::~:~~~aard~te wae.

I.""t ,Iere echOO08 kanil niet ODgebrui~ -roorbllpan, OlD
~~Il Rijke Costume Jremwt te krijgen tegea ongneet'
l!~Helft Y~ deo Gewonen PrlJa. '

MORRISON&: Co. Plelnstraat,Kaapstad
DEEL 70.-No 6,645.1

VERJtOOPING VAH

UIBMEUBELEN,
AAN OE PAARL,

(te Breclaa VUla.)

;.... \ Aan de Kiesers Yan de lleaafdtellng Swellendam.
G~~"!1TE UEEIlEN EN VRIENDEN:

liet i~haast onmogelijk u allen persoonlijk te danken; veroorloof
rmj dus door middel van dese advertentie u allen hartelijk te daaken
'!'por liet groote vertrouwen in mij gesteld, en de dubbele eer mij aange-
tLWll door mij andenna.al als uwe vertegenwoordiger te kiezen en mij de
"aardig-~ positie aan het hoofd der stembus te vencbafteu.

Gdoof mij ik zal trachten om u getrouw te dieoen alt opreohw
Afnkaander, en UI werken lot welvaart vau Land en Volk in algemeen
eu Jat van u bJlangrijke KieaafJeeliog in het bIjlOnder.

Ik verblijf met hoogachting,
Uw Dienstwillige Dienaaren Vriend,

G. S. Wolvaa rdt,
GOIï!'(', nabij Ashton,

ti September, 1808,

KOOKKACHELS.
nr: O~DEIWETEEKENDEN HEBBEN IN VOORRi.AD:

enamelied

IJnwm

Tan

a 1~e

B~dsledeD,
D:ud

tatrusea,
Ilapperhaar

r"rass~D,
Slaapillr.cr

Toilet
Setten.

Kookkachels.

~Lortt r.,

Do Bolin~er Zwecdscb'e

In den ·lttsolventoDBoedel van ylarren
en 6sborne.
-----_----'1 EN einde I'll tenkooplieden en Handelaars eene kan8 te gev.,n om

voordeelige iuko 'peD to maken, zal de Uitverkoop van den over ..
geblev~n wolgt·as80rteerde Handell!voorraad in bovengemelde Boedels tot
op den 151lEN SJWT KMBER Danst. voortgezet worden.

Do bezigheid gebouwen, 2ti T'urgstraat, zullen op VRIJDAG en . '
ZATt-:IWAG gas'oten sijn, en 0'1 MAANDAG, den Men SEPTEMBER
a.s, weder voor bet publiek ge-opend worden.

Buitenbesigbeidslieden haasten zioh van deze gelegenheid gebruik
te maken.

Yerscheidene Kiston (Iocderen nog niet aangeboden zullen ontpakt
eo tor verkoop aangeboden worden,

Ton geriove vaD Koopers zullon aanbiedingen zoowel voor kleine alt
groote hoeveelheden Goederen aangenomen worden.

EMILE H. VAN NOORDEN,
AFSLAGER.

Kaapstad, 31 Augustus, 1898.

.. Schrijf om geillustreerde Prijslijsten, Maandag, 5 September a.s., 26, Burgstraat,
JAMES WILEY & CO., .Naast de heeren.m: W~ 00.

IJzer~aar Pakhuizen,
Darling Straat, KAAPSTAD. BELANGRIJK~AN VERKOOPING

1..0& ~eelP

KOSTBARE ONBEBOUWDE ERVEN.

~~. ~..A.'WIC~CJt~lED,
K A ~ PST AD,' -A-a-n-d-e-K-i-e-ze-r-s-v-_a-n-L-ad-j-"-ln-i-th-en-n-i-ve-r-s-d-a-Ie.

IJE EFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Geweer
lontvallgen. Het laatste en beste wapeo voor het echieten van

.aller\-ri soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 108. nett.
IIagel Geweren, Riïles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit..

DE BONDS CONSTITUTIE.

en
J \cllll,larcn van de Afrikannder Bond Con-
stitulic, zooals gewijzigd door het jongste
provinciaal hestuur to Worcestcr, zijn thans
op ons kantoor verkrijgbaar teA'<,n Bd, per
sf uk , of :1~per dozijn. postgeld inbegrepen.

"nn de S:lndt, de '111Iers l Co., Beperkt
Rnpstad, 24 Juni, 1898.

))yllU In iet, Detonators, en Lont.
Bicycles, :Bicycles, Bicycles t

SCIIRIJF OM PRIJS LIJSTEN.
.---- ------------------Omhetniogs Materiaal tegen Kostprijs.

-_.------
E:ftr-I BUITENGEWONE KANS,

"I:'-L~I', ~root.~ voorraau ia in O~le lUUlden gesteld, en wij hebben
L b~!ilol:n Ut'l.dvc togen kostprIJs te verkoopen, n.l.:
Zwa.ro Driehoekige IJzeron Palen geschikt voor gladde en

.j'}()I'OJraad, 153. tid, per dozijn.
D0uten en Krammen benoodigd Illechts VÓOT' doorndraad, 68. per

gros.
i::-c!tpJ.!on, m. L ::! JUU'll le st:ntal ...r3, 35s. pcr stUK.
D'JlJtclo IIcldtcn, ~ voet rn I:! vod, tnet villlfcn, hUDgboomon,

h' ;U:ldt'r:s k.utn r ket,.cG 1Z (jj.

Gladde Zwarto Staal Draad, £8 per ton.

D
E Oodergcteckende daartoe vllrschilleDde malen verzocht geworden

zijDde, om meer Erven te verkoopen, heeft nu besloten publiek te
doen verkoopen op-- ,

DONDERDAG, SEPTEMBER, 1898,
Om i tt ure precies, _

Doveogemcld getal Erven, 100 x 150 en daarboven, alles Eigendom
grond j gelegen 300 yds. en verder v::n het Lady Grey Bridge Station,
annex den Hoofdweg naar WellingtoD en den weg leid en de naar Klein
Drakenstein hebbende een prachtig uitzicht en zijn gezond en hoog ge·
lt-gen, greczende ook aan den vrijen doortocht IC Korte Vlei." Met
behulp van de thans bestaand Water Pompen is overal water te viodeu
van 10 tot 20 voeten. Wegens den grooten aanbouw in de J..ady Grey
Straat eo verder is deze waarlijk eene schoone gelegenheid voor geld-
belegging. Komt koopt naar-~ust.

J. D. J. UYS.

A. 8. De villiers & Co. Afs/agers.
Paarl, 6 September~ 1898.,

,~-",

GEACHT!: BIEREN: +---------.. ..-. ",'

Ontvangt bij dezen onze dankbare erkenning, voor de echt barte·
lijke wijze waarop gij zoo eenparig en voor de derde maal, uw hoogste
vertrouwen ons schenkt door ons weer als uwe Vl',roogcDwQOrdigers naar
het Parlement te zenden. Weest verzekerd dat wij die eer hoog schatten,
en onse uiterste krachten zullen inspannen die eer waardig te sijn, Wij
vl'rtE'genwoordigt'n wo wel diegenen die voor, als tegen 008 gestemd
hebben. Allen hebben de volste aanspraak op onze diensten. Wij
hopen met Gods .hulp voo~ den ~.areo 1 vooruitgang, ,!,oorpoed, ~el.uk en
vrede van deze districten m het bijzonder, en OOI gehefd Kolonie ID h~t
algemeen, onze krachten en tijd te wijden, en op uwe hartelijke mede-
werking verder vertrouwende, ,

Verblijven wij met hoogachting,
, Uwe onderdanige DieDaren en getrouwe Vrienden,

D. J. Van Wijk.
I. W. J. Van der Vijver.

Aun do Kiezers, dcr [{iesafdeeliug van
W orcl'stcl'.

MIJNE HunEN I

Wij gevoc]en OOI gedrong!.'n n ho.!telijk te dauken voor het ,ycrtrou·
wen. in ons gesteld door ODStoet ceDe overweldigende meerderheid voor
de eervolle positie all uwe vert:.fogenwoordigers in de Wctgevende Ver-

cD gadering te kiezen. Het ODgeéVl'nnardtl aantal stemmen op OD8 uitge-
bracht bewijst dat wij de Raadszaal betreden met het voUe vertrouwen
van de groote meerderheid der kiezers, en dit beWU8ligen zal 'foor ODS
eene aaD8pOring lijn om niet alleen de beste belangen T&D de Woroeater
Kieaafdeeling, maar ook die VIn ODI land in 't algemeen te bevorderen.

U nogmaals dankende Toor uwe ODdenteUDÏDg noemen wij ona, enl"
J. J. A. Graa1f,
I). de VOl, Ba))io.

M. PIENAAR.

I. B.' Da villiers & e, Af_.
Paarl 6 Sept" 18~9.

~

Publieke Ver~ooping

.._
36 Eerste klas ;auin Paarden DARLING;

-,
Dc Ondergeteekende zal te

. VAlf

Onbebouwde Erven en Losse
Goederen aan d~'paarl

Oplewd., 1440 dmr.

ZULLÊ~ de Ondergot.eekendeB
Pubhek doen' verkoop 'D te

KLAPMUTISTATTE bovengemeld getal
Paarden, allen ge iresseerd, ' egale
~aren, gro<>t sterk in pde Coadi-
tie,. eo geschi.~t voor dadelijk ge-
bruik, WaarhJk een prachtig lot .

C. G. MAREE
en H. ROUX.

A. B. de ;llllers & fA., Afslagen.
Paarl, 6 Sept. 1898.

doen verkoopen,

Op lo_ag, 14 September, i8t8,
Ten 10 lire 's voormiddags,

het volgende:
I.-Zekere () Erven gelegen in : '

het Dorp Darling, in de Hoofd
Straat, met een standhoudend"
Waterput crop.

IL-lOpen Kar op voeren, 1,
Groote Ladder, 1 Paar Achtertuigen
1 Fora Pomp.

FRED WERDMULLER,
Eenig .....-, ...... -

Va,lt de,: Sp"y, immelma'u f 00., "
Af8~e1".

In den Boedel vJ\n wijlen den heer
W. K. VAN DER SI'UY.

DE OndergeteekeDden daartoe be-
gunstigd door den E,J:ecuteurs

Datief, den' beer J. F. P, PEnoLD,
lullen publiek verkooMD '

Op Vr\jdaq. eien 9.n! dezer,
Om 10 ure p~es i:

1ste.-2 ONBEBOUWi>E ERVEN Publieke Verkooping
gelegen te Kliprug, 'met verre -> TB
.van de Kain Btr$t; beplant _~.
met Bluegum Boomen.. PZK.STBSRG.

2de -LOS":E GOEDJUl~N. Het Voor het Xantoolvan P. 1. RITID'. B,I J SIEBERT en VAl( EED.,
gewone UIOrtiment Huia- OP , Swellendam: Drie oprechte
meubelen, ala Aanzi~ Wasob, Ez~l.bengsten, 12 handen hoog; 18
Kleed en Bonde T~feU, IJ zeren MAA NDAG, 19 SEPT., maanden oud j van een goede ru. , '.
Ledehnten en Ka.tle~ 1 Piano, Swellendam,'
Lampen, Spiegels, Schilderijen. VAN 29 Augustus, 1898.
Kleede~eD, Pqrcelein, Glaa 250 tUDDEI EXTRA 100111
en Aardswerk, en ~eukeDge- -' I Irt 19 me Uandh.1A
reedacliaPt waa.ro~deJ,' een Bo. S.ETTMAN. arA - li e n ~,
linder Stove. Verder: 1 Ge- P. J. RETIEF, Afslager TE JOH.A.NNESBURG.
weer, Belies, BiJlen, Graven,
Pikken, Bchoftela, Zagen. llot VendU. Kantoor.
IJzeren Standar~ 1 lot Kaf, 1 Piketberg, 3 &>pt., 1898. , nE OndergeteekeDden, vroeger be-
do. HavergerveD, enz. 0 'U zigheid doende onder den stiJ1

Sde.-2 extra Kar P~en, 1 Af- . nderwijzer Gevraagd vau OCHS! EN Jll(lBSON, mabIl
slaan Kar, lOpen do., 2 paar Salaris £80 p.L

J
met YrIJ Logies. bekend dat de bezigheid zal voart-, '

Tuigen en wat meer zal worden gezet worden in hun naam.-.AUe·
aangebodeD. v

O
orders aan hen toevertrouwd ZUllaD

j B De Villi' ,_ CO H..1...-... OR de Armen 8chool (Poor met stiptheid worden uitgevoerd.-

Paar
'.A.I,1· IOl..ntembe8l8.r,IIo

1S
'9·S'.~UA'" School) te Wittebergskopje, Referentie Marktmeester, Johannel-

""'!' diat. Kimberley. Applieanten moet- '
en het ill Klas Onderwijzers Oer- burg.
tiftcaat besitten en bekwaam wezen P- adreI: BUI 371, Johannesburg.
in 't HoUaudsch, zoo wel als in't Telegradlch adrea: OUrler, 1Urki.
Engelsch Onderwijs te geven, en Jolwmelburg.
moeten bewijs leveren van lidmaat- DI frlBR01D1RS OLIVIllL
schap van een Proteetantsebe Kerk

Publieke. Yerkooping zoo wel als vau goed ~elijk ge-
-: ! i ' • drag. Werk te beginnen met
,~ , October kwartaal. Applicaties

G'1It\4nberg We'l1ind.on moeten den Ondel'geteekende niet
lW , "'11l6~' later dan 246teD SEPTEMBER

; bereiken.
ID do Boedel van wijle~ den heer P. J. PEROLD, V.D.H.

GCILLAUMEJ. Cl~IE. Adres Warrenton,
via Kimberley.

P1:KJnTBERG.
J,l.lmesburyt

September, 1898,

TE KOOP,

BENOODIGD.

Op Vrijdag, {) Sept, a.s,
" mOI1I1' tel tO m,

'lULLEN de Onder~teekeoden
IJ doen verkoepen ter plaatse

SLANC RIVIER
2 Karpaarden, 2 Koeie~ in melk, 8
Varkens, 1 Koperen Kookpot, 1
groote IJzeren Pot, 1 Rozijnen
Ketel, 1 Slijplteen, 1 :Kapkar op
veeren, 1 OpeDkar, 1 Kruiwagen, 1
Egge, 3 paaI' Kartuig~n, en een
menigte nuttige artikel~n voor de
Boerderij.

VOORTS.-Het gewone j8ssortimeDt
Zitkamer, Eetkamer en Slaapkamer
meUbelen, waaronder 4 ij:uisklokken
een waarvan een oud HoUandsche
Staande Klok van de ~hte soort,
verschillende merkw:ilarcl~ oud-
hooen sooa1s Zilvergoe<t'lluiaraad.
ens., Glas en Aardewerk, Dispens
Goederen, Kenkengereejischap, enz. ------------

EINDELIJK: Vijf AandeeIen in de GEVRAAGD,
Koloniale Brandewijn ?t(aatachappij.

P. J. P. :CILLIE,
P. J. QILLIE,

Ex. Teetamentair.

I.S.KaraiI " Oo.. ~·

TWEE oDgehuwde onderwijr.ers.
met minstens een lilde klaua

onderwijzers acte voor bnitensoholeD.
in het distrikt Potchefstroom.

Applicanten moeten oolt in Ho1- .......
landsehe gep8B8Cerd hebben, hewj , '
in hun onderwiJwrs examen of iD
het Taalbond examen, Hopsere
Afdeeling.

Salaris, , de inkemsten der school,
gewaarborgd op minstens £12 lo..
per maand. Logies vrij.

Diensttijd te beginnen tegen 16
October.

Ds, M. L. FICK,

BENOODIGD.

Een Onderwijzeres, 'om onderwijs
te goveD, in Engelsch, Hol-

landsch en muzielr, aan acht kinde-
ren (meisjes). Slechts drie in
m\lZiek.

Salaris £50 per jaar, met nije _P_otc_he_u-t-r<>O-m-.--------
inwoning.

Certificaten van bekwaamheid
met applicaties mede te zenden.

Applicaties niet later te worden
gemaakt dan 20 September.

W~rkzaamheden te beginnen met
a.anstaand~ kwartaal.

Drie uren van het dorp, post drie
malen ~r week. '

A. P. OLIVIER.
IJzerkoppen, Victoria West.'

30 Aug., 1898.

Bij J. H. DE BL"SSY. te Pretoria
en Amsterdam ii'! verschev8D :

AFRIKANERS EK NED&RLlKDIIU
DijW-dgco tot verspreiding van

kennis aaupande

'u Z:O-APRZK.A
DOOR

C. B. SPRUYT.

IEN Boef- en Wagensmid,
, Wigenmaker.

Doe UPOe~ bij
L,

Uitgegeven ter voordee1e VlUl het "TA.ALo
FONDS" rot behoud tdf>evorderiDg fill
het Ho1landach als VolkitaaI In de BOe!eIl-

en republieken van Zuid Afrika, opprlcllt
Januari, lSW.

PRIJ .....
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WELLINGTON.
Publieke Verkooping

V.L~ AL HET

LOSGOED,
Behoorende tot den Boedel van

wijlen den heer JOHANNES
Rossouw, S. D._G. G. Zn., tt!
Blauwvallei.

Op WOENSDAG, 21 September, e.k.,
's Morgens ten 10 ure precies.

ZU LLEN de Executeuren Testa·
mentair publiek laten verkoepen

al het Losgoed tot bovengemelde
behoorende ala volgt;

2 Stuk vaten, VIUl ï leggen, ge-
heel nieuw, en 2 do. van tj leggers,
[> Kuip Balies, Leggers, Pijpen,
Hogsheads, Halfarnen en Ankers,
1 Pers Machine, 1 Wijn Pomp, 1
Brandewijn Ketel, 1 Rozijnen Ketel,
Trechters, Kranen, Emmers, Man·
den, Zagen, Bijlen, Graven, Pikken,
Schoffels, 25 Stellaadjes, 1 Schroef,
1 Rlijpsteen,1 Lot Vruchten K.ist-
jes, 1 Wijngaard Ploeg, 1 Cultiva-
tor, 1 Land Ploeg, 3 Leeren. enz.,
enz.

1 Kap Kar, 2 Open Karren, 2
Buggies, 1 Lichte Wagen, geschikt
voor twee paarden, 3 Paar Tuigen,
1 Paar Voor Tuigen, 1 Lot Deuren
en Vensters, 1 Fraai Blok Kajaten
Hout.

LEVENDE RAVE:
3 Paar Kar Paarden, waaronder

een paar egale donker- bruine Heng-
sten, 4. jaar oud, 15 hand hoog,
giets), ~etee.ld bij den heer Lubbe,

~<, aii'WtTl am Distrikt, bijzouder
zwierig en knap in het tuig, 2 Kar
Ezels. groot en sterk, 4 Melk Koei-
ien, 3.. V aarsen, 25 Bokken, 40 Aan-
teel Schapen, 9 Varken-. ' +onder
er 2 gemesten zijn.

AANDEELE.\
5- Aandeeien in de Kolor,iale

Brandewijn Maatschappij Beperkt.
1 Aandeel Paarl lIC'rg- \\'inl' en

Brandewijn Maatschappij Beperkt.

EINDELIJK:
Het gewone· assort imCI! tIl· i~raad,

bestaande in ~<\an zPl- l'll audere 'l'a-
fels, Stoel '1, ~ Kleuren Kaste-n,
Ledikar,t lJ «n Katels, Glas- en
Aarl!c'lI"c,.k, Keukengereedschap, en
wat verder zal voorgebracht \\'01'-

den, te veel om te ornsclirijvcu.

WED. JOUA~NES RC"SSOUW,

S. D. G. RUSSOUW,
Exccuteuren TCtitamentair.

M. L. SMITH & Co.,
Afslagers.

~
22 Eerste Klas Ruin Paarden, 22
OP DINSDAG, 13 DEZER,

ZAL de Ontlct'geteokendo jJnblick
. doen Yl'rkoopen te KJ.Anll:Ts

ST.HIO'i g"emelJ getal Paarden;
nllen gtc-dress('erJ en van goeJ ru., ;
waaronder 2 paar Zwart Brllincn,
1 do Donker Bruinen, 1 do. illall W
SchimmeL" 1 do. licht Bruinen
paren zijn, -Jo en iJ jaren oud. ~ u
is er kans.

1'. B. I'F. VILLE, J".

A. B. de Villiers tt Co., Afslagers.
Pa.arl,

G September, 1898.

Departement foor Openbaar Onderwijs.
Kennh;!eving aan Ondenvijzcrs.

EEN vrije Opleidings-cul'StJs
~ 'oor
(a) WSlrnem('nde Ong(·('ertifi.

ceenle Onderwijzers (KW('l'-
keling('n uitgesloten),

(IJ) G"ccrtificeerde Omlerwij.
zer,;,

zal te Kfl.apstad gedurende J(' vol-
gende Zomer Vakantie wurden
gegever, Leoto~s Jipecia<"d bevoegd
Olll de bestc wijzen van onderwijs
in de verscheidene elementaire
schJol-ondl'rwerpcn, to Illu"trecrl'n,
zullen gt'ëngagt'erd wur·den.

Alle boeken en materieol zullen
gratis worden verschaft, cn de rtis-
kosten, bdmlve onderhoud op weg,
zulJeu door het DepartellJt'nt na hl't
einde van deT! C'lll'l'IlS worden teI'llg.
betaald. Do (,cIlige unkosteD door
de studenten te wllrden nangq;,aan
zullcIl zijn voor IOi-\irs ged ul'ende
den !t·dllllr-('ursu~.

Onderwijzers bt'gl'lTig um van
deze oplt'idiIlg' gehruik te maken,
moeten dadelijk aanzoek 0111 appli.
katltH'orrn!l dut'!l I,ij den Superin-
tendent (h'neraal ~a n Ond.'rwijs,
AutboI'lsmg 13rallch, KII.:lpstaJ.

GEO. w. C.lS~E,
(pro Supt. Genl'. \". Ondt'rwijs)

Ondl'rwijs Kantoor, Kaapstad.
2-~ Allgustll~, 18\1~.

Nieuwe III uziek.
"Litt1l' J'hn'hl'" ~rnrch, Uoor

R.AM~[\K.".
"Minuet," door Ilaynillg.

';EI'l:SLI!'F.EiW I"" 'il

BYRNE & Go
. "

Groenemarkt Plein, Kaapstad.

Mdeelingsraad Malmesbury.
AlGEIEENE BLEITIE.

MET betrekking tot mijn Ken-
nisgeving, d.d. ~ Augustus,

1898, geef ik hiermede Kennis dat
de volgende heeren behoorlijk ala
Kandidaten voor den Afdeelings-
raad van deze Afdeeling, voor de
tegenover hunne namen geplaatste
Wijkcn, zijn genomineerd geword-
en, t.w.:

WI.J K No. I.-V eldkornetschap-
pen Malmesbury, Middel Zwartland
en Voor Riebeeks Kasteel.

1. Jan Willem Moorrees; 2. Jaco-
bus Johannes Louw.

WIJ KNo. II.-Veldkornetschep-
pen Voor Zwartland, Paardenberg
en Mosselbanksrivier.

1. Johannesburg Nicolaas Ham-
man ffiteyn.

WIJK No. IlL-Veldkornet-
schappen Achter Riebeeks Kasteel
en Honingberg .

1. Daniel Petrus Stephanus Brink;
2. Daniel Francois Malan.

WIJK No. IV.- Veldkornet-
schappen Groenekloof Oost, Groene-
kloof West, en Zwartwater.
1. Johannes Andries Basson.
WIJ KNo. V.- Veldkornetsebap-

pen Schrijvers Hoek, Saldanha
Baai en St. Helena Baai.
!. Nicolaas Lambertus Bestbier.
WIJK No. Vl.-Veldkornet-

schappen Zoutrivier en Achter
Zwartland.

1. Gabriel Hendrik Steyn; 2.
Andries George Hendrik Kotze;
3 Dirk ,,'outer Ackerm:::n.

Daar geen grooter getal Kn n.ii-
daten voor Wijken No~. I. II,lV,
en V genomineerd wer.I Jan het
getal dat moet vcrkozen worden,
zal geen sternbus in deze Wijk(,11
plaats \ inlcn. De Kandidaten ge-
nomitu r-: ol voor deze respectieve
Wijkcn worden hi('I'l].)()!, behoorlijk
verkozen verklaard, lJarn.:-

VOOR W LJ K Ko. 1.
1. Jan Willem Moorrces ; 2. Jaco-

bus Johannes Louw.

VOOR WI.) K No, II.
I. Johannes ~ icolaas

Steyn.

VOOH wu K ~o.

Hamman

tv.
] .. Joliannes A:I lries Bassou.

v oou \\'I.J K X0, V.
I. Nicolaas Larnbertu» Bestbier.
De stembns \"uor ue verkiezing

van leuen voor \\ïjkfm Kos. III eT!
V I zal worden g-eholltlen op V RIJ-
DAG, 7 OCTOBER 189~, tus!lcben
8 uur 's YoormiJdAgs en 5 uur '1'1

namiddags, als volgt :-
WIJK No. IlL-Bij den Veld-

kornet van Achter Riebeeks Kas-
teel, aan zijn woonplaats Riebeeks
Kasteel, en bij den Veldkornet van
lIoningberg aan zijn woonplaats
Klipfontein, en hij den Assistent
Veldkornet valt Achter Hiebeeks
Kasteei in de hofzaal te Hiebcek
\\' cst, en te Zorn(;r~\·Llnlriet Lij den
heel' A. L. Brorlzi.ak.

WIJK No. VL-Bij den Veld-
kornet van ZOlltl'ivier aan zijn
woonplaats Vogi'lstrui"f!)lltein, bij
den A~si~tcnt V l'ldkornet :laD zijn
woouplaats Klipbank, bij den
A;-,sistent Hesi,len t ~IDgi;;trallt in de
Hofza.al te Ilopdield, en bij den
Veldkornet van Achter Zwal-tland
aan zijn woonplaat.s Egbertsvlei, eri
te Moorrl'Csbnrg bij den heer Rijk
Gabriel RIISSOUW, hrj de Loc klip te
Muorreesburg.

J. W. II· RUSSOUW,
Civ:e le Commissaris.

Kanto{)r van Jen ei ~i"len Commldsaris,
:\lalull'8bury, ;, Sl'pt . 18:J,~.

o PYOl-~ !)!«(]snIG.
I>EXOODIG D,- Een Assistent
) Onderwijzl'r voor de lste

Klasse Publieke School te .Adelaide.
Hollandsch en Z;mgkllnst (Tonic
Solfa) bep;Jald Iloodzakelijk.

Salaris £Uiu st,g. per rI Ilnu lil.
Plichten te aanvaanl"l1 IJa de

Kerstfeest VakarJtil·. Geruatl'icu.
leerde Stud,'ntcll IIl'Lhell de yoor.
kt'ur
•\aIlZlJ!.'keT! lI:t't CCI tifikatl'll en

Getuigschriflc'lI ir:gczondl'1I to zijn
op uf v6"r -; (kt uuel', I S0,~, niet
later, ('rt ger:el:t a:\:l

W. l'l{l~GLE,
. tecl'ctaris.

DcLoolbcs!1IIII', Adc'luidt',
Kaap Ku/oDi,).

TE KOOP.

Stol/es BauemdtJ Cottage Piqnos.
Speciaal g'.'lTlxlkt Olll dit Klimaat

:e weur:,:taan.
Doe aallZuek Lij

VAN OER BYL & Co,
- '--~~ --- -------------
.C:':~ .. ~'l D "I.l KOC-;;-...__.... - .L..... _Iii Is ,

PAARL,\V ENSCilT hiermede kennis te
t'. geven dut hij altoos gereed

is om Slacht Vee, Paarden en
Ezels, te koo~n togen hoogste
markt prijzen. .

Eenigoon die vee;_heeft om te
verkoopen gelieve kennis te geven
aan

~AM DE KOCK,
Paar].

Hiermede wij u onaen

dank te betuigen de eer 008

aangedaan door ons uwe verte-
genwoordigers in WetgeveDde
Vergadering te Wij steilen
die (Jer te meer op ~rijs omdat het
ons te leeurt gevallen is op een zeer
gewichtigen tijd in ~e gesohiedeins
van ons land, en kunnen u ver-
zekeren dat wij trachten zullen het

vertrou wen in ons i ges1.eld op de
best mogelijke wijzcite handhaven.

OVERLEDQ' ..-n djn woonha.ia te
, ~,"lfdeeJing Cerea, op Woeua~

dag,' 81 Aqutu 1898, PETItI;. JOB.A.lQ[Z1

I..co.us ".UI DDlh'WI, ua lijn 79ste jaar,
&Jl ~ door sijn betnldwlgeo en
niendeD .• '

Zijn tn1U'e1lClebroeder, ,
I. O. a VAN DER :MERWE.

BOHDCIal, j a.jK. 1896. '

U allen nogmaals dankende

met achting
Uw Dienstw. Dienaren

AAN FamiHe en mendeu wordt be-
kead ~m .. kt clat mijne twee joug-

lite klodereD llédert 27 Aug, lIeiODnen
te lijden lWl de croup en dat de oudste
War twee, mijn illnig geliefd dochtenje
.A.NIU GLOUDINA FUANCIN .. op den laten
Sept. bezweelrj oud 3 jaar en 2 maanden.
JIet jODfpte II thaDI hersteld,
Ik betuig mijn oprechten dank aau Dr.

Logi,e en de ,eie vrienden voor de liefde.
dleD8ten mi) hl' dezen bepro ....~tiJd
betoond. Hoe zwaar dit v8rliM ook ZIJ,
ik zal zwijgen en -aanbiddlitJ ..

De bedroefde moeder,
W. C. LAUBSCHER.

Geb. Smit.
En ufwazlge Echtgenoot naar het onder-

H. P. BBYERS, veld, J. J. LAUBSCHER.
H. J. DEMPERS. Vrijgunit, ,

Kaapstad, 7 Sept., .1:898. ruebeekakaatR.et
5 8ept,.1898.

BENOOplGD.,
-_"". __,.;.- ,..,::;!tc: L......-

EEN Flinke JOD~ Man voor een
algemeens besigheid, die goed

kennis van bO(:l.kbouden heeft; moet
kan Hollandach spreken en schrijven.

Doe dadelijk aanzoek per brief
met opgave van S~laris vereischt

.
( ) VER r,EDE N op den 30stu

A UgUJtu te Tulb:lgb, mijn geliefde
echtgenoot THOMAs NICOLA4S RBDB-
LINGBUl8, In den ouderdom van 70 jareD,a maanden, en :n dagen, .
. Teven~ "1'Il.icb ik mijll dank te betui-
gen mn do Vrienden, voornameelijk den
HIWI!t'n .~l"j. P. le Roex voor hua onver-
moeiden hulp bewezen red.aNllde zijn
ziekte.

Weduwe C. REDELINGHUY~,
Geb. Myburgb

aan
'J. HERMANN,

Moorreesburg. En gezamenlijke Kinderen.
Talbagb,

------------- 5 September 1898.
HOPEJ?IELO.

AAN BOTJWMEFSTERS.
. ·1' ENDERS, als zoodanig ge-

merkt, worden ingewacht tot
op den middag van WOKN8DAG, 14
September, voor het Optrekken van
Gebouwen to HOPEFIELD,te wor-
den gebruikt als PUBLIEKE
KANTOREN Cll GEVANGEN-
HUlS.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen.

VOOI' Plannen, Specifiketiën en
verdere bijzonderheden, doe aanzoek
bij

AAN Bloedverwanten en nlendenwordt
bekend gemaakt dat het den Heer

behaagd heeft tot zich te nemen op den
3den delldr onze geliefde moeder ANNA
CHRISTINA FICK, weduwe wijlen
Servant! Daniel Fick, van Yebrandskop,
afdeeliog Calodon, in den ouderdom van
75 jaren. .

Diep betreurd door hare bedroefde
kinderen.
Kaapstad, 7 Sept., 1898.

PLOTSELING overleden op 'den
avond van Woensdag, den abten

Augn.stu8, aan zijD woonhuid te Upper
Mills, Worcester, JOHANNES JACOBUS
JOUBERT in zijn4Uto jaar diep betreurd
door zijn ireurende ecbtgf'~oote ~n kinde-
ren.

J. II. NEErllLING, "

5, HoutstJ·aat., Kaapstad. 1IARKTPRIJZEN.

~CI1 urn E H ICUT. I.AAP8TAD.

BIZUWIlaUR&1·.

PLAATFONTEIN SCHUT.rIlE ,worden verkocbt t~ Steynsburg op
len 2-1ston Septen:iber 1898 indien

niet te vuren gelost :-
1 Wit blanwbont Koe, rechteroor zwa-

luwstaart en huif naan "Voor, linkeroor
stomp, 4 of 5 juren oud.

D. J. ~CHUTTF..
Schutmee8ter.

MORSFONTEIlf SCHUT.

1·E wordeD verkocht: te Steynsburg pp
,len 24$ten September 189i indien

"iet te voren geloat :-
2 Angom Ooier, recbtieroor winkelhaak

voor cn hnlf maan achter, linkeroor sDij
,"oor, lang wol.
I Angora Ram en Ooi~ rechteroor win~

kolhaak voor eD half maan achter, linker.
oor 8"ij achter, lang wol.

1 A ugora Ooi, recbtetoor snij voor en
slip, linkeroor stomp, lang wol.
I Angora Kapater, recutoroor snij achter

en schuloK willkelhaak. vcor, linkero)r
.chnilJM winkl'lhak voor, geschoren.

1 A ngora Kapater, rechteroor half maaa
achter, liukeroor half maan achtllr (of twee
winhlhaken), g8llChoren.

W. J. KRUGER,
Schntmeester'

ï S,·pt. 189~.
• L_d,·
o 1 6
o 0 4t
o 0 6
o 3 10
o 10 1
o 4 6
o 1 9
o 6 ~
o 6 8
o 6 •
o 8 3
o lG 2
o 6 Il
o I Il
o 12 0
o 16 0
o 4 6
o 1 5

Bot." ... •..
Kool ..
Bloemkool
Bendell._ ....
Ek....,,,
Hoendera... ...
OUAT··.
ZlllU'lelllOClleJl
Nart ja ... ..,
Uien
Lemoenen
brUappeier. .
r"t.tu... .
Pompoen""
Kalkoenen ...
Er ..'tAln (groene)
CJanzen .
Lollq narten .

... 0 1 I -

... OOlt-

.., 0 0 21-

.• 0 S 4 -

... 0 6 8 -
... 0 1 6 -
... 0 1 3 -
... 0 4 10 -
... 0 6 0 -
... 0 li ti -
... 0 3 6 -
... 0 9 3 -
... 0 3 0 -

o 0 7t-
... I) 5 6 -
•.• 015 G -
... 0 3 2 -
... 0 I 0 -

PORT ELIZABETH.

6 Scpt. - (Per !.elegraaf.) - Op de angorabll&l"
markt women berlc'!lmorgen 175 baI"n aangeboden
CD 9) daarTa!\ ,erkoeht !.egen heerf!Cbellde prij..,n.

Op d. Terlerellwarltt wa. celle goede lIit8l.álling
eo de prijEe,:l b~e.,.en on ,eranderd.

Dc "",rmad wol i3 .leeht. 67 halelI dc klein,te
..oor Yt:le jatt'n.

OE ZUID-AFRIKAAN
VI"' ... IIn

01~B LAND.
=

AfJcchng Steyusilurg.

GEDROST DONDERDAG, 8 SEfYl'E:MBER, 1898.

SCHADE GEEi'"TUIT den Jienst van den Onder· -WIJSHEID?
geteekende, op den 3lsten SIB GORDON SPRIGG't! ministerie werd

Augm;tus, 189R, een kleine jongen in twee achteret'nvolgende 8el!8les van het
PIET PAf'IEIl., omtrent 14 jaren oud, parlemelli in de minderheid ~esteld. De
(Hottentot) heeft op een zijner gouverneur liet lir GoRDON toe eon be.
handen een voorslag merk, had een roep op het land te·doen door de wetge-
Dleuw bruin ftuweelen Broek aan, vende vergadering te ontbinden. Het land
Mosdop op zIJn hoofd, en V tld· heeft·op dit beroep het besluit van het vori-
schoenen nan. Een ieder wordt ge parlement bekracbtigd, door eene meer.
vriendelijk verzocht hem aan te derheid der leden tegen de regaering te
houden en kennis te geTen, aan kiezen, en dit nietteglInstaande de onuit-

C puttelijke geldmacbt aan den kant der
. J. H. LOUW regeering en het feit. dat in vele kiesaf-

deelingen een groot aantal kiezers door de
progresaieveu onwettiglijk op de kiezers·
lUstEn werd geplaatst.

Het benieu"\1t ons wat zijne excelllintie
van den uitslag :l'an het beroep op het lliud
denkt. Als conlltitutionCf1l hooM dezer
Kolonie houdt hij de sehaal in bandeD.
Het kan hem niet ontgaan zijn, dat de
Afrikaander partij een zoor ongelijken
strijd had te strijden en toch gewonnen
heeft. Zal hij aan sir GORDONmeer geld
geven? zal hij aan sir GORDONte verstaan
geven, dat hij zijne beuanking moet in.
zenden of het parlement dadelijk moet
bijeenr(){'pen ?

De Afrikaauders hadden l'en ongelijkt'n
striju te v(){'rOD, tt'gen ecn onheperkte
gelUmacht ell sommige onwettige kiezers-
lijsten. Was dit niet het geval dan wu
de uitslag in vel'8chillende kiesafdeelingen
geheel anders zijn geweest. Als vooJ'betl~
den :l:ullen wij dt' ,Ide u:t;estrekte ki('s·
aCdet'lingen lJemen, waarin gestemd weTll
ua Jen !! l&lcn Augustus, nml.: Barkly
West, Uitcuhage en Vrij1mrs-.

Kiesafdeeling. Getal kiezers
lx9;, 1897

Barkly Weat 2.327 :1,61)5
Uitenhage 4,·hi2 .'i~1:H
Vrij burg 1,;~2:1 2,554
Er WlU! geen buitengewone vermeerde-

ring in de bevolking van deze kieaafdee~
liogen in <le jaren 1896 IIn 1897, en toch
werd de kiazerslij st in elk dezer kieaaf·
deelingen ~i 2.1,20 eu 93 percent respek-
tievelijk in 18!17vermeerdenI. Vanwaar
kwam deze buitengewone vt!'rmeenlerlng
VBDkiezel'll dan? Het antwoord is niet
"er te zoeken. De ;&oogenaamt.leprogres-
lieven maakteD Tan leemten en onduide-

Koekjespan
P.O Hop~fiéld.
;l Sept. 18~8.

Kennisgeving aan Crediteuren en
Vebitenren,

In deo Boedel van Wijlen pep Heer CARf.[,
Lo[\~w[J1( f AS DER·lI-'J~. van Wij.
mersIlOek, Dist. Paai-

A LLEN die iets u,::;'orderen heb-
~lo. ben van of versphuldigd zijn
aan opgemelden Boedel, gelieven
daarvan opgave of beUiling te doen
ten kantoro van de Eleeren A. B.
Ill': V 11.1.1 ~':fI.S & Co., Á (slagers, enz.,
Pan,rl" LInnen zes wekfn van heden.

II. E. VAN DER MERWE,
Executrice Testamentair.

Paarl 5 September 1898.

BENOODIGD
FENE dame om diens~ te doen in

_J onze fijn·goederen ~epartement.
Voor bijzonderheden doe aanzoek
bij SUUTS & Koen, Malplesbury.

MONT~GU

G. P. VAN! ZIJL,
Vendu- A1!Jlage1', A]gemooD on

Wetsagent.

GEVESTlCD t ~.:;L
ICANTOOR:-BAN f

XolOldale~. ~
Sir .Gord~)J~ Spr!" e!~ende kort voor

de ontbinddlg van hit Flemeot dat eJ'
een tekort fn 'I landl kat was. Volgen.
de oltiaiêele cljfel'l gevetide de wekelijk·
eche lnlromaten der lpoot1regen ell ti. in-
voerbelastin.lf iukomaten,r .dan wordt dit
teplt dagelVIra groot.er. .:oe .,_oorw:8fl'OIl
hebben in d. &t.te Jlrle webn· 01lP"
,bracht, vergeleken met deaelfde wekeD
in 11S97: ~
Weak .uadipnde 21 Aa,. £IÓ,600 nrind.,
'" " !8 Aag, ~,OOO_(maiJI).

II " 4 Sep'- .,000 ..ïocl •.
De lnko~ door middel VaD invoer-

belut!ogen sijn Toor d. at.geloopen 8
maanden, v~ken m~ die van 'iTO-
rige jaar, venmnderd met~367,1l58.
Mur hier zij, eent,e ~dere cijfers: bij

onze h....eDll werden pdarewle de afge-
loopen twee maanden minder pderen
Toor vervoer naar de naburige staten &er
waarde Tall £18,882 inpnomen. De ver-
minderin, voor de afgeloop8n 8 maanden
is £839,03L Dat de verminderilljf TOOri·
duurt toont de opbreDpt .-m·onae spoor-
wegen.

De finaJlClën van ket laid sijn dus
reeuwne in een gtluRgen staat. ,SIr Gor-
don Sprig blijft nog op de lr1l8l8Jll sitien
en het pat'lement wordt wet bijeenge-
roepen!. ~-il.rl!l' •

GEKENGD NIEUWS.

men. :
Het bovenstaande beteeksnt dat 6 !!eteli

onreehtvaardirlij)t aan de progrt!l8ljl!vln
zullen vallen. Iudten de elekUes injdeze
drie kiesafdeeli~en niet op dese lvijze
ontwettiglijk wer~ell geinfluenceerd,! dan
zou de Af~ilcaanlier partij eeue meetder-
heid van minstens 9 of 11 Btemmtn in
bet nieuwe parlement gehad hebben]
Nu hebben wij 'nog niet eonslreep~ken

van klesafdeelingen ala Stellenbosah en
Namakwaland, waarin de gekleurde Jtem,
die alechta in ge~l sterk is, de overrloote
meerderheid tier: grondbezitters en ~1as-
ting betalers heeft overstemd. !

Nu zal meu millSChien vrsgen: watrom
wed er dan geen: objectie tegen de regis-
tratie van deze lledeu gemaakt? Datlmen
eulks behoort gej!aan til h ..bben, f'Pteekt
van zelf. Het ie té hopen, dat de erv.ring
ge-lurenue <[('zen. elektie-strijd opgecjaan,
de oogen ,"an vel+n heeft gelpend, e; dat
er bij de volge~de rl'gistratie veel ineer
belangstelling aan onzep kant aani den
dag geleri' I zal wo:-tien. IIet helpt piets
om ee·u wet to ~ken oC te verand .•ren,
indien de bevolking er geen g'.lbruik! "an
maakt. De tele~partij werkt met
geld, It.lt lIgen!iimaan, en maakt
leemten iD de tet gebruik, om
onrechtvnardige ,iwijze de
krijgen. Wij aan:onzen
veel do.n door ~nze JmlCh.ten
speren. In mee~ dan een lrielllll1'de"lhlg
wenl tijdens de! jonglte I'IIiriltratUi
fonds verzam.ld.j"om tA>ezichlte
over de nieuwe !ikiezerslijlten. Dit
heeft buitengew~on rO'ld lewerld
verantwoordelijk 'ivoor het behoud
aau winst van m~r dan een zetel
Afrikaander partij. Hetzelfde
de volgende reBlstratie in. de
deelingen gevolgd moeten
anders hebben \V~ wel ervariqg mllJor Jr.... 'n

wijsheid opgeduaIjl,
Er is echter uog een andera

de zaak: de tegen1'l'oordige ....<'11.1_'; ....... ,

zul op !Ileer dan e~n punt
verbeterd moeteq) wonlen. .De
puuten o. a. behdpren door de we
duidelijk gemaakt~te worden:-

1. Dat geen Pl!l'8OOnJn meer dan
kiesafdeeling op 4ezéUde
registreerd mug wordeD. Dit zal
deren dat 8POO~"'flI!'beambten,
dienaren enz. in ·'meer dan éen
deeling geregist~~d zullen
2. Dat elko kid~r op de salaris

tikatie geregistre~d moet worden
kiesafdeeling, waa~in hij woon~htig
alecbts vertoevende) la. Dit,..al
dalen ala het stowmen der .u" ... '- ......
Vrijburg in de toeljiomat Ylllr·l1UlIle.ren

a. De gecertitilleerde UUILlWln,"'lrnlllen
die onder de s~ia1e elauule
treerd willen wo"'en, m08t.t'n in de
afdeeling wonen. '!.
!. In de Wijsellwaarop de vo<>rl()()p[ige

kiezerslijst herZie, .wordt zal ook
Terandering gemaal:t moeten worden •
gaat het thaos? ~e veldkornet stelt
lijst op en ontvang. later nieuwe apilUIIIIll-
ties. ID het geval; vnn Bp<lOr'we'(-beaElb.
ten, mijn enz. .kan men
verwachten dat de appUkanten
soonlijk
zijn de
geleerdon.
den dan door
handeld. DeJ.e

Ez. JO.OIl D.ulC ",ordt u:.::'om die.,
te doen in MD fijD",iu.1 te '7.
BEhoereDWiI.,. Co., DarliDpt,rui, heb-

ben "D croot Toonud Z",eeclttcbe aooltllac:Ja.la
ODtpakt.

DI heer J. Henaann Truet MD lIiUb jonr
AfrikuD4er "VooraijD aIp_e belÏfheid te
HooJTeWburt· ,

DE HEU C. J. H. ~ nu Koekj8Ip8D'
Hopefield, adTerteert d&~ aua HotteDtotjonpD
YI.D Di' &jin dieu.t • gedroet.
D.utUUUJGllIO. L De~-hM1' Wolfaardt,

L.W.V. bedank, -VD_d.nte_ ill
elden urachjjnenda .... neati.. .

DE JOlfGITE repn. _jj_ &Jr_eell se·
",_t te ajjn in de Zuid WéHelijke diJItrittell
eo ~DUen1'.. 1ped doea aan de pl8&ideu.

~ OlfDI.RWIJZus.-Rr &al een opleidinp,
cunDi gedureude .e Zomw~, te Kaap.
.tad ",orden ,.hOUdeD. zie oua bericbt tIaUOIlt-
tl'Ht.
GEVlLUGD:-Een ooderwjj&erelte Uaerkop-

pen, diatrikt Victoria Weat; eeu .... tent 011-
denvjjrer l'oor de l.te k'_ publi.ke dool te
Adelaide.
DE HEERE. DEIIPEII8 Blf BIYEIIII,L.W. V.'.

Toor o.ledoll en Bredudorp; breDtplDhunnen
daok UIl boone ondenteuntin oyer l'eor de
jjverige poltin,en teil hunueo behoe,. bij de
lu...t. l'erkiwIIg &&Il den dag., reJead. ,.
CoEIlJICTlB.111Olll "allerlei" i01'8rdé8 Kimber·

lel-VriJbDri .~w.,ill oUe vorijre ni'P'"
lliJIIeen paar ml8al.~n pbopea. Het Thwon.
ameudement ill 1883 werd l'erworpell, m.v de..
ni.tt6mill .... rd de .po,,",., Da&I' 1'-StrooIDen
niet gebouwd. Acte 13 yan I~ ging door de
wetp"."d. 7el'iad.rille zouder di ..we, maar
niet roud", eeJlÏie di.caUi ••
EB. VERDACHTGE'AL v~ J~KIKMr-Eea

~rouw eu Mild, woooachtia jn lieloMlféJehu.
•.• de Keerom.trui, nu""" .en pokbn~
patient eeoi;e .sk,m g.lo'»D verwijderd ",erd
naa. Ht lazaret, die Tl!rd~bt &ijn l'an aan de
lÏekw te lijden, werdell ZOD~ 11:1_ mot de
aDdere iD",onen nu het hW:.naar B.aa.ts.kiM-·
pleat. nnrjjd.rd. AI de !deed_ en .04_
,oederen ",erd.D onl.llmel D. verdaebte lijden
zjjll &11l1li Id.utlillpn.

En 8CIUP .ux aIU.ICD,-Hej IIChip 1'itCIrinI
I.land, thans in Tafelbui, met ,een !adioS
steenkool, bleek Haandapvoad UIl bl'8lld te
.Un. Twee ~feD eneldeD \ ter: hulp ..
pompieu ".ter la het ruim, tenriil de 1'J'aCht
m,,' alleD ,poeci onUadeu ",erd. Giá_ .....
bet nur DOf niet teD ouder phnoht, hoewel
d. .Ieepbooten al den ijjd bUia 'WaND water
ill het nim te pompeIl.
bENTI.G,-De .tadaraad nu KaaplWJ "'jiat

or. de clriu,_Dde noodaUJjjkheid nu iueouoe
I' he' besia middel om de -l'en,Pl'eidinr der
pokken te voorkomen.. Graiia IIItD ti.. sal
oDderDOmeu'II'OrdenUIl no. 41 Loop.trut door
dr. P. J. Landaberi op DinsdageD tlDllCbeD 11
eD 12 aar. '.l'OO1'IDÏddap, en un DO.. 8 CaJe,
dollltrui dae.lijb tllMCben 10 en 11 aar
'. TOOrmitiqap. door dr. W. :ao..
. BUil vooa DBN Taollil. - Een boUeaWt
",erd onlangs "'''' drou.llldaap ia dell troDk
te 8teytienilJe OJII"loteo. T.- d. cipier elo
1'0lgeDdenmorgen de deur no de oer opeade
vond hij dat de P1'&0l.1I4I selfmoord had ,e,
RleescL J)e anCMre klearIiq ,evma_ heb-
ben Dn de ~ op het barl_ -ii ~ u&
bet in ie g81'8llpa. "'peokt" .. Hen meent dat
dit de trollborell meer lal afacbrikbn dan
oenig 1'0DIIiadat de raagiahut bn l'eIlen. '

GIDu •• BDa de _Dd Aq08t.ua ",erdea in
.Kaapeted 230 .. boortec • ...nen ~
nam~ijk 46 .blaak. joa~,_45 blartklimeiIiea:

pkleurdeJOnpna, 61 urde.mj_ 'fali
t.etal 'WaNn 30 0 te ki~, _elijk

3 bIaoke etl 27~. Bl't,..ta1 IMrftre-
Y&lIen ,edlll'elllle"fIle _d pregt.tt-eerd
wa lM, aame1jfIr 41 ·,'""ken .n 90 .. ldeurden.
Er wven 96 ._ gel.oort.,enUeo dan 8terf~
rnlleD.

FILAlJlltEBUIIG • .,.... Bet jurljjkaclae dankteeat
(ba ..... ) 1nrd aDa. phoadn op Zaterdar dea
~en September, De opk-, "'. aiet !{fool De
Ult.Iag Tall d.n tuau 1fIIDit.ae1DeDd goed, 11&0.
gezien de nrve tijdetl eu de YeJAi De
bn..- ftD den buur i. .£57' 1 2d.0:.;
aftrek der oDkOIten. Bij boYN8tuDde _
auUeu ~ oolIeoieo ,.YOeri worcleo. Bet
wordt berekeDil det de tOtaJe opbNapt orntNat
£600 sal sijo. Dit il bonn al1er yernailtiD,,oed.
BltUT.u.a .u.!iLlJl1lIIiO. - EeD pklevde

1TOUW,~ H•• 1re pheetea, "'oonacbtiK ill
bo~en .~trut; werd Kaandapl'oDd op Iiru.
~ "'O~ ... ~ Terwijl &jj 0,.. den "'81
pug nabIJ )(gnaardatrut ~ lij _ pldeani8
DI&Il haar acbtvnolJea.· ZO begon te barclldltlt
~~ toen d. man haar aolttern liep 811 haar
rle. _teken toeIncltt,· tw .. ill deu "" .n

- ta de bont. op hau~ Inram IntId~agen - rij w.rd ilMrW ~ .,-If-
4 ...0:D:~ ~!l' ~ 1'eI'-

'met.iae'D.urd.,.De !itie 1M8ft~~ .t:'=
deD en - ¥it' ~ _ark op ~ .poreo: KeD
~ ner' gebrek All P01iUe toeácht in die
bUIlrt. ook .gn de atntea ...,. illecbt l'erlicbi.
Ibrr VoollLOOproVABOO. ill de: aaK,.an

Hanoock ea H~, pwesQ aeer.tarii _ b0ek-
houder n.pecti9nll1k, \'&Il de JC.. p de Goede
H~p ~"'l'ereolliglog, b.ehIlH~ .,an Ter.
dUlstertll( 'l':ln geldeD der -rereemgillg, ",erd
Maandag Yoortge1et ell ten C!iode .. bracht
Haaco.k "'erd op de ge&aiaen_k pp ....fM •
er~~e ODP_ Ul,OOO ot .£21;000Y8Il de _"":
eelllfUli l'erdlÓatenl. te hebhea. Hil1'Wklurde
ookdaiKoer., __ )h..t_de~erdu~
OIlder bem ,"rkk eo ajjDe heriJeD ~ aib •
~ Beide heecbaJdiccleo "'erdtra ter su.t.i't
::1t":;:'teo:V=,-:::d onder t-r.
t:iOOO 1'eOl' heecbn Ul-I_ . ,MteId op
£2PlO elIr. -- en twee horpn Toor

HO~~LJlIlD.- 111 JIa1pte heeft CJ, Itoada-
dolheid ta de ....... j__ eroote ~
UIIpIIornen. Yroepr liePeIi dubewlen nv-

OQ1Wet&iJ!i ••.' YeHe bondeo door CairO, muriJaoodeWkid
Efta totcJat ill 1888 ... Jaoad Y8Il _
EDJrUcb de aiett. beeft ' -
8bicla d.iea $lit men ODcIerde~~

WUI~t!lll ~1iID!JII!aea.1I. . a llllane.l ... 60
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Aan boord de---Braemaroaatl~
W_ werd 008 de IWefreolteid door de

"<MU." mu.bchappjj 'l'tlrMla&fi _ de jOQ&IIte
II&Owinn _bareD~ deBi-.
_0UIle te ~. ea G' .-oudheid
III -')nen - . te ~_ dit bur
....te ~Ir DAar de afeDIUf op t..ieIlI··lre
'II'jjSe te 'ri.aren eo te edtmba.
l:erciateren (~~ ftI'd op niiaeodieina

vu den altool-g~ ..... Dd, yertepD.
"'~der~ ~ a. Kaapetad
het DUIn",. YIIIIIiU~ ~t eo de bijsonder.
heden der • __ Uilll_ ~~III88kt.
op ,pboel ~ !Dae ioe.richi,· SU alk
pnel...., en II er bjjbua ,_ 1'VIcbiJ to t.
.pearea la d. mulOOoë.n ell iD di.""en die
l'oor den iIltcl1llediveD.diem bedoeld zjjo
De._ pedreó.nde fin ~1MpD~,

de beer 9reeahe, .telde dea beildroUk op de ~.
~ 1'80de koniDcin la.!..die op c-tdrit.
bp wjj.. ,edroaba nrd. .ue excUlena. eQ
kliuige "l1UlCb"toebereid lifl aiets te wen.
ecben 01'~1 ea ill de ~mer 'II'WII ook op d.
PIOIICBl_ 1'UI den kapilew, deo heer Du1f en!
i1cpen geolronkeo. Euu alJerpnoegljjbt uartp
WeN ~t, CDUdU de bpitein &idi.
~ ~~ en iDf~DI&Ilt'ieaonal aan 't hoofd ..an
t kUllne troerJe penman_ bad peleld, én
ben door do kronk.liugen 1'&Dhet praoltSig ochip
lad begeleid en all.. 1'I'I'kIaard,trU de visite
a&e.lOÓpeD.
be Bf'OQIUJ.r Out!. heeft booge dekiaricbtio-

po, een croote rookb!t me' .toompijp ea .ier
_t.en. ~ii b 470 Toei bue ft 69, roet w!id
~ eene di.pte Y&II lISt l'oet, 0'1 een tui m.
diepte 1'80SOt1'08" De _nen_t b..draagl
~ eD b.t Icbip biecll rnitJ;1te~ TOOt meer
dan Oeerate Iduse ~ _. bjuit""
op het bol'eD" ~ .,erio:ht &{jil;I.Jo.~ kIMM21'8 llliidtmecheepa op bet

~ gepla&tal, en 160 derde
ldar:ee&op i~d.&Il deachten~"en
seer ~ .bjaiten besitt.ea. Doorparu met .
eJekU:iaCb licht en do tieldrWche ..aaiu-tell, II
1'OOfal~ wordt iD bet priel en gemak TaOelken
~ ~ 90~ ~in, ge_kt. De
~1DlICIIWa .. &II" leheel Da&I' de laatst. vio·

'~';Ugebr&cllt 1'01pu dat «quadruple ex·
,..._ 17Steem, dat alle ~ Ichokken
~,.en het reusachli, Ichip, &00&10 "'ii
deD bpiteill boorden II&OlIIerkeD, het .hogereu
0II~t., era_a 1'lID bijna pea beweging g&_
....... onU•.
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Stoom Bnislnbela Yenaard1£tn.--.....~

Bolisds K%nloa/-1'6mookt8 EsscJtenhoute.n B/aopkamlf Sst,
£9 :~1& : 0

· D I & Co richten de aandacht op het feit dat alle artikelen door hen Tel'TUl'digd door de KaaJllOlMp
.. . 20 t' d dan In e~Gouvernemenls Spoorwegen worden vervoerd tegen per een. mm er .:

:Huisraad. Dil biedt ongetwijfeld groot voordeel aan onse vele klanten door het ganlOhe landi, ~le, dGOr
'lUWDe Orders in onze haaden te plaatsen deze groote nrmiudering TenekereD, bohaln Tenekeid te ......

GOED EN VERTROUWBAAR, HUISRAAD
GBMAAKT VAN

Hout Goed Uitgedroogd in da, Kolonia,
x: tegen lageren prijze dan in)..;'t'voerde .Artikelen Tall Inf~ ~. D. L !Il ~
.: Voorraad Tar'UtrD, Lino!eur:s, Pedsteden, Beddeg6ed, Beuagselell, Porcelell ti GlIS,iai.r;Jleire .. iIt • '

Gl.!;lustreeru Cutalogus en Prijslij~ gepoe~ vrij op nTTa~.

Vertoonkamers : Lanqemarkt Straal Fabriekt.an PakhuIsI ., 8000a.~
~a,a,P&-t;a,d.·

LLO YDS . . Het soort dat all~s y rfstot is.

• A·ERM,O TO R"i
~:i.lD..dTlt'1oI.e ...&. .'

OI1IIL nK STUL, GALVAK1ZEERDBl YOLTOOI~G, Y.OLIOIEI BESCHUT TEGEl ROEST, I
· 8 rt, 12 n., en 20 rt. Wielen, met GEBALl~CEERD BEWEEGBARE OP
· Y!STE TORENS, YiD 20 tot 100 mt hoog.

,
De eenige Windmolens gemaakt m.t ,

Wielen Beweegbare Torens. Zullen i
u nHI6r water pompen dan eenlg andere I. B 'Il' t 1
Molens in demarkt. I rl lan

Duurzaam I
Economisch!

LI OlOS' AEInIOTORS HEBBEN OOK IN .
, zerD .H:IUU GETROKKKN: I' DiRmo,od Dyes overlreffenalle .andere lD

L doo V . Kracht Heinheid en Duursaamheid, Geene
Gou.Ier. ~!eJ~il1e van de au uw ereeln1~4 andere,; zijn even goed. Wacht u tegeD
in, te Port ElIz&beth ti, vervalselite kleurstoften, omdat zij ~an
Gunden Medaille en Eenten PnJB, Joha~';;'6 goedkoope en inferieure materialen sijD
borg Telitoolll!telh~ ï"'k p' .. .: T gemaakt, en slechte, B.&nwe, ~lekkige kIeu·
6peci<.!en PnJA, este IJ e rovmore, 18~~- ren geven. Om van SUC'C811 venekerd te
toonstellinc, R08ebank:.. ":. ,.. . ~iJ'n gebruik aleohts]
Eerst-u Prij •• Westelijke Provincie, Tentoon- ,
stelling Hosebank ... .., ... 1996 D
Etrsten' Pnjs, Port Elizabeth, Landbouw IAMOND
Yereeniging .. , ... ... ... 1896-

Annbevolen door het Besproeiinga De~
ement der Kaap Kolonie, ah het beat ge.clllkt
om water te pompen, gevonden doo~ de
Governementa Di.&mant Boren te gebnuken,
of in opene putten.

De Lompe houten Windmoleu wordt n.
snel nrvangen door het Stalen G&'t'1UI,iseerde
ilRIOTOB.. b

Lloyds' Stalen ilRMOTORS loopen mei
den zach tsten wind. zijn gehl'el .elf.regulae-
rend, en werilen met een langen, ..-.sten .lar-

Het AEB.llOTOB.is de goedlloopste en meest-
economische Uewee"ende Kracht te~ .wereld,
een Pomp Toestel lostende een we=g meer
d&I1een goede paard, terwijl het dag en nacht
sonder eenig ~toeaioht of kosten werkt.

Het !.ll.llOTOB. neGmt ook spoedig d.
pl&&UI in van de logge en kostbare ol Noria
Lifta " of B&kkie. Pompen.

Zij die voornemen aijn Windmolentoeate1len
te lloopen moeten wel onderscheiden iUlllOhen
Lloyds' G,..}n.ni.seerde Stalen J..EBJ(0'l'0U, en A.angename Laxatief der Natuur.
andere inferieure en waardelooze nabootsingen.

H..t eel.tc. Lloyds' !ERllOTOB. zal het goed-
koop"t ~n l>erite bevonden worden, en neeft
de" wets reeda doorgcataau.

Wanlloel" vCI-eischt, worden ~ikte per-
Ronen gewnden om het toeatel optezetUon,
te"en enleel gedoolteJijke roialtoeten, of ~olgene
speciale lohilr.lring. .'

Schrijf om prijslijst en gatutg!!chriCten,
of zend bijzonderhed.m omtrent diepte T&D
den put of hoeveelheid water enz .• waaruit een.
l'Olekening der kosten per volgende poti al
Wt'gezollden WOl-Jen.

De hoogste prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chicajlo Wereld
Tentoonstelling, 1893.

I..

DYES
oor het verwen vrn Tabberts, Kousen
Vederen, Linten, even, "I:apijren, Ene.
Enz. Wij waarborgen dat zij meer ~
ren pak: nn. pak zullen kleuren dan een_aI
ander kleursel ooit gemaakt,'en meer bril
liante en duursame kleuren te geven.

't Is gemakkelijk mel
DIAMOND DYES

le verwen.
Oueral vBrkocht. Od. plr PakjB.

Een ropic van een mooi klein boekje, getiteld
" Successful Home Dyeing" franco toege8oaden.

Verkrijgbaar bij B. G. LENNQN & Co.
P. J. P.ETERSEN & Co.
BEllES, MATBEW4 Co.,

.K..unr..UJ.

,.. ~
GELIEVE TE LETTEN OP OriS NIUEW EN EENIG ADRES:

"~x..c:l>~~S .ell1 CC».~
40 BURGSTRAA'1'. KAAPSTAD,

...erkt lOOaIA ,ene perfecte beboon te
werken, hd i:Otite1reinigende eI! \'erkwikkende
wDde ..hel to verzwakkun ; geneCllt hardlijTigheid
en h:u 0 gtlvolJ'en voo: alt i~d.

Aangename
voorzor"smiddelon lOp LUll tijd rijn veel

aekel'ler da.n veTtrageJMlektidtn. Eone eezonde
conditie der Nieren, LaTer n Ingewanden ild.
sterk&te voorzorg tegen oofdpijDen, Z.....
Verkoudheden of Koortsen

Mild en Zeker

~3~~~m~..cl&o.lol"'- __ ;!l;l.... _ w~~-;;,~~~._~#.1..'"

Nederlandsche Zuid:.Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCH APPIJ.:

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
lCoedercn van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatso!"' in de Transvaal.

Dagel ij ksche personendienst van Lourenco
Marques (Dalagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

Tariel fOOr RdLigCl1 naar Johannesburg n 173.--tD £3 Es
JJ n " ., fr(tcria £1 5s. 6d.-en.£3 U-.. ~

D.1;: }~ijk~che personendienst van Durban (Natal)
Joh,::mncsl.H.irg, Pretoria en andere plaatsen In

,vaal' en Oranje VrIJ.taat. ~

in effect en bepaald vrij van onwenache.Jijke
bestaaddoeien. Geneeaheeren bevelen het aan,
lIilli )Cnen hebben het oDBchatbaar bevoodea.
Kinderen genieten het; &~akke: damOi rind811
het eon ideaal medicijn, ijverige I!l&Dnen nelDeD
het londer ongerief of ongemak

Namaabela en lubstit~~
zijn talrijk; gij moet vragpn
om "Calfornia" Siroop A.AP5TAD:
Tan Vijgent I. S...... & c..

Zoekt den naam eo het han-
delsmerk van de Calitol'llia
Vijgen-Siroop llaataohap-. r.l. .... & te.
pij; die zijn opelllen bQttel die
echt ia.

QvW&) bij Apotheken en
Winblien te v~jsvn. la ii.,_. ....
Wile srootieu, JL 1tcl 811

srooie nieuwe pootte, IL 9cl.
Dep6'; "' BAOW BW,

-J

IiIln1lrMIlt tot

~, TOOl
MD naar.

!t-=kooi. AJg_I8De, DAII_
W'IOI'8D, Produoten,' ...

Beouriteit in OÓIJfADt geld JDOet
wordeD gegeVeD ~ eetl. duisend
~ of de tendtt JDOe6 WOrdeDBloemen, ~ ~.::moh:

, bij verbiUden ~teitAmte. WOrdeDm'A/H"S" PIANOS h:rc::=rlilU vernilliDg VaD\I J Voornarden 1'B!U het Contract
en Vormen VaD Tender k~ op
aanzoek verk:regeQ worden ml ~
kantoren van den Hoofd Trem
Bestierder of bij. ~ Ondergetee-
kende~ ,

Geen Tender zal worden aange-
nomen, tenzij die!gemaakt is op
den vereohaften TOrm.

Het Gonvemem$lt Terbindt sich
niet de laagBte of eenige Tender
aan te nemen. .

O. B. ELLIOTT.
Algemeene Beatierder.

Kantoor Tall den ~eeD8D 'BeIUerder
'f'&Il 8poorweg8ll, x.pe~,

1.2 AugGStul 1898.

Kunstmatige

Graven, Schoffels,

KARNEN,
KAMP-DRAAD;

KEUKBKGRRBBDSCHlP,

GLASWAAR
Oroquet Beffen,

TOlLET ZEEP
(Prachtige Selectie),

BREEKWAAR,
ALGEMEENE

IJZERWAAR,

OLIEN
VERF EN TOUW.

N.B. - Pakhuishouders be-
hooren om ons Groothan-
del Verkoopers te vragen.

Woodhead,
Plant & Co,

St. George's en Strdnd Straten,
SCHUTDEUICIlT,

AANGEHOUDEN in het schut to Wel·
tovnoden ; een Iwart Bnl kalf, om-

trent een jaar oud, ongemerkt, wit in de
UGlIaan den linkerkant.

V erkool!df~ indien niet gelost, op de
Markt te mith, op Zatenlagdun 17den
&eptember, aanBt.

VERDER:
Een Struisvogel wijfje, kaal gepinkt,

ongemerkt, en oud.
Een Struilvogelwljfje met korte lijfvede-

ren en Bt.aaI't, en sehechten in de vler-
ken, gemerkt M Y K op het rechterbeen.
Verkooping van deze V03tlls, indien niet

geloet, in de SchuUuaaI op Zaterdag den
24lten Septem ber RaDat.

L. J. LA GRANGE.
SchutmeeatA>r.

Weltevreden, LadiBmi~b.
27 ~gustus, 1899.

AANGEHOUDEN in het Schut te
Groot Rivier ;eon Struisvogel wijfje

met witte vederen, gemerkt J. S, op het
rechterbeen, schijnbaar ood.

Verkooping indien niet gelost, in do
Schotkraal op Zaterdag den 24stcn Sep-
tember asast.

VERDER:
EeD zwart IIChilder Koe, omtrent .. jaren

oud, met een roodbont Vaarskalf, om-
trent- 8 maandt!Jl oud; een roodbont
Vaart!, omtrent 3 jllrOn ooJ, allen~-
mer.kt linkeroor :rwaluwst.aart en half-
maau ~n voor, Verkooping, lndien niot
geloat, op de markt te Ladismith op
Zaterdag den 17d8D September unat.

W. F. DU PLESSIS,
Schotm0<'8wr

Groot Rivier, Ladismith,
20 A0311stus 1898.

,)PGEBLO'l'KN in blot Schut te Vrou-
\. pan, afdeelhig van Hope Town over
den geoorloofden Ujd en ttl worden ver-
k8Cht te Vrouwpan op Zateruag den 15den
October 1898, tim 10 uur '8 voormiddaga,
lndien niet teyoren geloat, het volgend
Vee: 1 BlauW' Schimmel Hengst, 8mal
Bles, 4 wit yoeten. 16 maanden ood.

. J. C.ROOS,
SCbUt.u:Cf8ter

Vrouwpau.

0-PGESLOTEN in bet Schut te Jacobs-
fontein, en te worden \'erkpcht indieD

niet. tevOI!tll geloat, op den 23st"u&ptember
1898, om 10 uur 's ~oormiddags :-1 swart
blauw bles merrie, omtrent 2 jaar ODd.

J. F. BREOENKAMP.
Sohutmeeater.

JacobefoDtein, Poetmaaburg.
31 Auguetu 1898.

.. r....

AtdeeHngmad loor de
Kamaqualand.

OP Q ERIC HT IN 1841.

1einoorporttrd bIJAclt ran PIrltmtllt 1.

looIlbl_ I D.&JlDGsnuf, 1.upr"LGA. OP' 8OHRUI' MIl

B. III:tJLLBl\·
MdeellDg ., !!.~1"="~.1...'.. ,,_.,

. ---
! .1 ILLIilllllfllOOl!
Muziek IIl$tr1Jmentel.
~uztekale Benoodigdheden
lnstrumenwn lteparat1e en
! S~mming.

Dllcnwvan I
Boa. ALPJlBD EBDD, VUGI....
BJmBY SOLOMON. Sn.
P&BD. J. OBNTLIVBB8.
PAUL DI vn,u~"s
GODJ'BJIY SIODL.I
J. G. 8T.III CJ Ll!ibl
HA.R&Y tWLUS.
H.ll AB!IKRNE.
Bon. J. X »ERBJlIAN, M.U.

I.UT. 1lItllIIllIVJ'DIOI AIlYtUft.'
G. B. O.A.S.'I\KSON, •. 0.. )(,0 .. Loa 1_

M.R.C.~. BDgeIaod.

I.U ..lLIJK:iCJl l P lI.})(l1 • til7~
ilKOK.s 1 j unu8'l' 97m3

roBDSIIl! RUDD • • !1,9i?,"{W
Gr!wel. u.4 ~ .. ZowiI-.dJr"__'" &~

DE Kiezers in de verschiU~
Wijken van de Afdeeling

N amaqualand worde~ hierdoo~. Ter-
zocht om in gesehrifte KlJndidaten
te nomineeren TOOI' de. Yert~~n-
woordiging van zoodanige WIJken
in! den Áfdeelings~ op
de aanataaude Elektie. Elk
kandidaat moet door niet minder
dan vijf stemgerechtigde kiez.el's uit
het distrikt worden genomineerd,
a.nderszin»zal de nominatie van nul
engeen waar:le ZiJD. In wijk No. 4,
die gerechtigd is dr.ie leden te
kiezen (moet elk kandidaat afeon-

• derlijk worden genominoord door
niet minder dan vijf kiozers. .~
Kiezer kan meer dan een Nommatie
lijst onderteekenen, op ver~u~te
dat zijn naam vali alle nommatie-
lijsten waarop die voorkomt zal
worden geschrapt, en beschouwd
alsof die el' nooit qp werd geplaatst.

Alle nominaties moeten door den
Ondergeteekende worden ontvangen rL,,~koop e;- S-t-.ev-ig Gehonden,
niet later dan den 23st.en dag van ~
SEPTEMRER, 1898. Eenige no- ' AAN BKT

minatie later dan dien dag ont- FD BIJBEl- DEP"T
J
.vangen zal van nul en goone waarde U .

zijn. Elk Kiezer' die zoodan!ge
nominatie onderteekent, moet ZIJD

woonplaats vermelden.
Gedateerd dezen 19den dag Tan

mugustus 1998.

a.. KftLLp ~haft eentg MUf III
de lijn VaD :Mum" van h~ ~
~8I'k orgel tA»t de Jood .. Harp.

. _ó'LLBa.. ' r.
~. U kuttl lut.
i BIMtII , -

KAAPSTAD.

iB IJ B,E LS.

LAAT8Tt 1J1T8ETAU,QE •• '816·

roli_n nu:-'tillcr.m du'.' ..........
Dl , .I.. n.t.lende IO""_ ""'" iOJftW Cl,OOO _
e ....l·roulr..lij~e .-eneIr.cnDg;-

.ou.., ia 1l1li4.
.60 .lAAR
.7.1.LUI.
ti HAlL
80 JAAll
lO J.liR
16 JA..\S ...
lt .I.ua
... U.A..I4
6 JAAR
II JAAR

J. D. nUGO,
Civiel~ Commissaris

voor de Afdeelfug Namaqualand.
NOMINATIE VORM.

v!!( ITr.T

ZUID AFRIKAANSCHE
!BJJDEL GENOOTSCnAJ
j (Hulp van het Br. en Buit. Bijb.
, Genootaohap),
OroeD........ k~plelD,

JUAPBT.lD.

'" --1,1118
.•. '.'1'" . I,hO

'·1.-
1,_.....,I.-
1.1-
1,101
I,0Il)JEU1f, L. NUTTALL. Becretarill

Wij de Ondergeteekenden, Kie- P.K. Bus 216.
zers voor Wijk No ...... nomineeren

, . des 'T-t_Aan, h Adret: " BlJïbela."hiermede ...... van .•........... m eze '""""t5 .........

~fdeeling, om lid. V~ den Afdoe- PRIJSLIJSTEN FB.A.NOO.
lingsrasd Toor WIJk No ...... t.e, ,
worden. :~ 'Bijbelll in Holluadloh,

Gedateerd dezen dag Tan! JlDgelJoh, 8DL. in TOOl'I"IIIi
......... 1898. srehouden.

ZUII).AFRI~N8(.HB
KONINKLIJKE lLUlDJINST

.L\lI, ,,"OONPLAATI. oe "CA6TLE MAIL- M.Ilt~q

DB 8tcnllllooka decer 'i........
ya. Ku.,.tad har J..oad.a ....uale·_ W08II8dag. te • DU ~ _

MAd.ln al rl,_..,. '"Sh'~ •
A.<oeI'1IÏoD ~_ op de t.q Il_ ..
I '!\el·tijclea.
'-'ft.. 14-1U 1follU>Ji l' ('.lIn••, KaJ!!. &10111'

lO I8-.J.UWW.IIOO.K. CA.lLK,&apt .......

(Geteekend) .A.s.} ..
e.D .
E.F ..
G.H ..
K.L ..

De heerA. FIELD,
TANDARTS,

(Vroger bij ho~ LoncJjen TandheelkUJlcl1g
Ill8Utuut, ~JI3ta4),

, .

IS nu met zijn pl'll.k1tijk op zijn eigen be-
gonnen, in dea h~len Donald Currie

en Co.'e Calltle Chamtlers, Adderley Straat,
Kaapstad. De hee~ FIKLD il goed en
gunstiglijk bekend· door zijne vele
p3tieuten. voor . z1Iu : prof_io~eele be-
kwaamhe,d en zijne billijke prljll8D. l)lIl

V.EO_ x.s..._
KONINKLIJKE KAlLDJIQT

CONSULTAtIES VRIJ I

Kantoor Uren. 9 v.m.:..ot 5 n.m.
• Zaterdap. 9 V.m. to4 1 n.1U. -1TJI018!OODOOfJl.UT8CI.U1TJ

V6ór gij ergens eld~rs koopt, IIchrijft
eerst .an

GUSTAF AND~RSON & Co.,
35, IJ[N~ 8~T, KJl!P8T~

Voor patronen van! hunne prachtige
Plakpapjeren.

'~._.- --;....

.
Een prachtige 8lj8ortiment Lin.

oruata, en alle andere soorten
VersierSelen. .

VOOR GOEDE

JIJ"IUKllS" A.'R
GA'NAAR

THlE8 IN THORNBURGH. Gustaf ...............t...IL ..... .1.

at WlllIILW, r.JA&. ....... II. LAM
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lil.]\'OEI,:-;FL 'l'OT DE ZUllJ-AFlUKA.A.N VEREENlGD MEr ONH LAl'\D, 8 ~EPT .. ,

EES 11,lO GESAA.YD Y1"1:1', beeft op Hj Au·
gu ..tu. II drie tllner klnd.red In Loudeu ver·
moord. Bet vierde .• en I ~ l'n~e kD:ll\p. ont·
kwam en IDforme., de ,I. !'')Iitle die den" reed-
aaMhge .-a<,ler arre.teerd.

ELEKTIE~ De W.al i. nitg ..... lIen, met de "wm .. aD bijna
elke gerellpect.!erde mali np hem u'tllebraeht,
Keluige hel kleine Il"tal dur bli m ..e i. u,tg ....
v.II ..D, tt',wUI IIr Jam,·. bIJna nil dUItend ",r
kOZfi'1l 'I' m ..t de stem van lieden dlt!l geen n8t~

g"ed ,n d .. be ... fd .... l,ng hebben Gee" wonder
d~t die t!Jd zoo beroemd IS ean w- ~, •• p >or.. eg
on1;t'"llIkkf"" ~11J!I nt~it."'nge "P!"!" t8, iol,8uB
.. at Ik E*I(. dal "ItUh8tltut~n" V8" minder be
kwunlbeld en nltJl:\ anders, de ocn:3l\k er van
II1n. Indien ZOu, "!Ioar hgt de v ...rat lwootrielnK
held"

De uwe,

l6M
OFFIOIEELE KENNISO F: V ~NO ~N

, I I. ~ , J II II '(lijf!!" I" adel,
II 'I' ,l.t. u t d/i • ()Il~ Luul "

\\ I I. I h~·tr, I - tiM tt-I IJ I.;: dank urt naam
Il Il I\"o<l-t rk . I', t' Alfred Hamlet Wli
'dl ;tll .ian k ann u \t'!r!K'huldlgd yoor UW

t-rmLl~I,{t'I' uvvr aan tltfo ll.'g gelegd 10 be-
l I \ \11 1>11 ... \\)1" eu laud \V!I danken Il dat
, '1111 w, lit 1 Jt;! UfonnnolOg behaald hHft.
I)" 't'J{t t.p':l.rtlj beeft hard ~geD ons Ilewerkt
Ulil nc t hec f t hur ruet gehaat, Onse hoop
t \ lr"\lWt:1l zuu ook voor de toekomst op u

..: j \\ r-t k ' voort dl l..elang vau recht eu
1-. ~lt Id .-\1 de u precht.e Boudsmannen
Il en t r kennen nlt~t mt] lillt U,,, Laud en

il "~I, Ifj d"11 hartelijkeu dank van de
\.:f"'\k.uI.IlJ, r~ \t ·dl. Il!:"1 ell lk. raad al
vt nd e-t ',J !w!,rll 'I ~l ItJ bladen m te tee-

ik omhetninvswe! 1111l!e1'f"OC.tI,·'hC1 I Jl h.,.1 veld-
kornet.ach ..p )f.,i.iclwIJI. IR lt() hrdt!~1I11~IRlchlnODd,

OPI.ETTElCD
BAVIA~SKLOOF.

GEEN RA8RENBAAT.
3t Augu Ibs 1898

~I~)nhper,-Ottth:r ",LI' 8t.,mdn¥. 411 J", ge-
heele Kloof WlUl nl rep eli roer, 1I1WU' de on-
dersteunera van de heerc u [)~ Yll1h.·r~ en Gouws
haddeu OI.te o,,~.lcn, ell IOmmli"n bebben
gedaa.n ala ID UW" ,(I<1~e nlt .. ve g"l'ubllaeerd
om te voet uaar de .t"whua te gaan, en alle
eer komt de w.. rkende oommi ... ie we ' ..zam.m
m", deu beer Muggieston, die alhier wa. ter
bevordering van de Bondskandldatel'.

Beer editeur, dese Bond.tak groe,t lang&&&lll
maar ."ker, want Ik beb "iBter iemand hooreu
&eggen dat .... weder Iwee penoneb sicb aan·
1I~.loteD hebbe u en dat hU nu al 38 ~en .terll
is. IiIrno, Bavl&an~klooveT1l, toont dat gii de
belangen nn u land en volk op het hilrt draagt,
en verzoekt uwe Itandldat8ll "oor ".Ie gii aoo
hard gearbeid bebt, indien all lIekolen worden,
u tocb apoedig een besnek te gf!ven.
Bet veld i. tamelIJk droog en bet water

schul'I!Ch op ve le plaateen. maar· waar .. "ter
genoeg Ill, daar ,. v...,1 ~e&aaid

ACHl dell Edl/~ur
Mijnheer,-Vergun mij eelllge rt'~elen lil uw

veel il"1.zen blad. Mede Atr1kuDdeT1l! Lateu
Wil bott aftlChuwellJk woord "ra8I!,,"hut", dat IU
den laataten tud seoveel g .. besigd werd, den Dek
brekeu door mei woord en daad tt- toonen dat
W[l. war e Afrlkaauden, vau welk naue ook, luik
een dmg niet kenDeD. Bet hoort tebu;" bil
fortuinaoekere, w,er goudlu.t DIet btlvredr!ld aal
.. orden tIOOlang "U leven en die trachten up alle
mogeluk~, Ja aelfe ongeoorloofde wuaen, ook biJl
OD. haat op ta wek keu om hun laag doel te be
reikeu. Maar laat bet Afnb,aul< he karakter
gekenwerH worden al. dat van onze voor ... de
ren. door vriendeljjke herbergzaamhe,d en mede
deelsaam te 'Iln opdat de r ...... DhuL·.token be-
schaamd mogen .. orden ala "U nog .00 iets al.
schaamt e bezitten

I. II RI)..''''ll''
r' l ' .\ l l r.nlet BOI.I.ht.~k

\ 11[' I, lt-- \ \ \1( I'I!IJB~ Rt;

I'

f~ r , klot.l ~ tpt de voluu
Il l H \ rt lUlI:.l heblx II eeu uf

rl leu van de
t;\\t:'! ~t:'rl~t .. !rt~rl tt' Yruburg,

Il Il \lt 1),\ me naar den
III 11111)lh.l.i., wur eu !Je

I" ~...Il ....re v c wooo plaateea
i' ""'ll'I,I'. t-'lhclll~lI d...r-

Il I ,;", ~ IJj , .. l ..r-fl lip dl' kwaliti
• ..ti l'

ti- J JUl'KERT

STlGL1NGHS DANKBETLlGING Kiesafdeeling Georg'e .

, Il I ,

\ .dun t ier s Ziln Cl
" ....r" \\'11 hetalen,

v e- .f \ II ~f""'t:"LllSht:ld t/ ege·
III \ \I'....!, l5aa 1 l"11 voor de

~IUohcer,- Yeriun mu een "elO'g ruimte ID
u .. blad om mjjne ondersteunera te danken.

Waarde beeren en Bondsbroeders van de
IU8l:lafd .... hng Barkly W 68t' Lu t mu toe u zeer
barteIlIk te danken voor uwe harteljjke onder
8teunllljl en den liver door u allen aan deu dag
gelegd bU deze seer iew,chtljl" en belaugruke
elektie. (111 verdient Diet alleen mjjn bartoluke
dansbaarheid ,d. ware patriott eu van on. dier-
baar land In d~ afdeeling Barkly We.t, m .... r
ook van de KupkoloDie. waQt gII bebt g68tredeD
l~g~D orukooperjj. corruptie, verzoekingen en de
~emeene onwaarbeden geuIterd, 0 a door den
beer Rhodes bil verschil lende geiegeDheId w .... r
Uil bedt gesproken dat tk duor de Tr!ln.vaal
was gezonden met l(c1d Uit bet gehetme dlen.teu
fond.. dIe mil ootzaggellik "cd k ..... d hebben
!!(edaau bil de Engelsche Vrienden en d. gekleur·
den etl kalIe1'll En gll helJt U'Jk hard moeten
~trlld~n tegen wmauge OlltroU\o\u Afnkaa.llders.
LId I' treun.: en toch 18 bet waar, d lt er nog
zul&~ Afnka.aodel'8 ID C)n~ laud te \'I: den ZlIn,
Het liJdl Iwme," geeu tWllfel dat Wil ,loor vele
Afnkl:l.I.udt:l"r ... w~rden ttjleurgeslt'ld,1Aar,t volgens
lelegrammeD van H.rberl. Hu). )) .. ,lIel.l<olI.
Khpfunt.etn tO Boetsap b!lddell "II "ot ov"r de
~H") !<.temmen t!U wo.ar zIJn tl/)g lItbron of
\\',mhortoD. Barkl~ Bendhutcl, ell I.nll' d.
Ya.alrlvt~I Het resultaat wa~ voor mIJ eene
hlttere teleunitelhng. en Ik Ot!n er Et!ker van ,ook
voor mun~ ooder~tt:l"un~~ til de gehe"Ie Aln·
kaander part IJ

~lljnhee<' l.dlteur,ont'·ang ook wlln hllrtellJhll
dank <our den il.er dour u !IJlII deD d"t: gel"l!d
in deze t..tdan~r!lktj t:llt::k.tle en o(.)k 111 on" gPlheele
land

\ 1 rt dr. t 1 8ept.mbe~ 1898.B..aconafield,
~, Sept. 18'8. ,la .. Moo Ediuvr.

l\llinbeer,-Veri"n mn .Idehta een wemig
ruimte in uw "eeJgele.eD blad om u ieta le
melden omtrent de pu afg.loopene elektie
.. lh Ier Zeoala reed. bekend iA, zUn de twee
Afnkaauder kandidaten. de beeren Searle en
Baubenbeimer, met eene groote meerderbeid
verkol.n tegen,,,.er den heer A 8 Robertson,
den progreesief

WiJ zIJn zeer trorscb op onze twee I..den en
kunnen u reraekereu, dat gIJ ID hen mannen
yan verstand en dooe eicht lult v inden

Oat "li deu .trlJd gewonDen hebben. 'IlD Wil
grooteDdeel. aan u verocbuldtgd

(;1] hebt veel voor ODMgedaan door middel
vaD uw blad eo WlJ bliJven u .""r dallkb~ar er
voor

:I1....r Iemand kiln mlSAChleD d .. vraag doen'
uebben . de (;ffJryt. II/lfl Kuy!(1111 I1"fla/<l en de
JI, .. ",lIxJ// .1"""/'",, dau rtlets gedaaD voorde
verkiezlt;g "1U1 de twee Afrlkaaudtr kllnd,da·
ten, daar belde bl.ladJ"" toch groutcl,;kJ. oDder-
.wund word"n door de Afrikaander !,artu"
MUD aDtwoord I" t<>taal nl.t. H~t laatstge
Doemde kOD Diet woordeD laDg gelloeg '·lOd ..n
om OUM cu ou.ze k.andldaten 111 t te I'Cbelden Ja,
wilde Dlet oen enkele brief pialItsen. dre tot
bevordenDg "an de kandIdatuur Vllll de heeren
Searle en Raubenhelmer .. a" Munheer "dl
ttur. m18l!Chlen kent KV DOg d~n e,ht.eur van
le .1/"•.,/ LJCI¥ .ld,·o·I .. " I:IU I' een ,. dr" en
draagt altud een zwarte plUIshoed ett eeD Wit
par ....ol erover

WaarliJk dIe" dr beeft ZIch och"ndelt)k ge-
drageD tegeD de Afrikaander partB gedurende
deD ..I.. ktletl'trlld 211aar waar die ,. dr . oog de
gro<>tste flater beglDg, was toett er gerappor·
teerd ...erd dat er tien .tembne,·eo vermL,t wa·
ren Volgen. [un blaadJe zou men nl.t .uden
deDken, 'dal dat de oor ... ak wa. dat, de progre.-
.lef (A l; R) uJlnel
Het .er ....ondert mlf "Qg tlat Z!Jll bl&adJe ltI~.ng

"lOdt Irt de hUlll'" n\b warc Afnkaanden,
m ....r een dlJlg lO zeker. WIl zullen het niet
langer lezen

Ik zou gaarne WIllen weten hoe de uude
progresSIef (A.S R ). nu zlln dagun zal door·
brengen Ht) beeft gezegd, lodlen h!1 Olel ber-
kozen wordt Kterft hti van {'erdnet 't Be8t.e
da.t '11110 vnenden DU kunnen doon, 18 hem een
anderen zetel aan te bt""en, wan t b U (A SR)
heeft ben tocb te trouw gedIend 10 de laatste
JareD .

~IUDhcer edtteur, Ik beb bIJna vergeteD u te
vragen of gU Diet weet van een VlaC&nten pof't
voor een el dom lO';. die !Sued BollaDdsch (plat)
lezen en ""hrU ven k~D Wil bebben bier een
dl .. de progre"leveD ""D grooten dteu.t be",o-
zeil heeft gedurende ".,.t elekl1e"ITild om tegeD
de Afnkaauder partq tit' "cbruven In de .llo .. ei
B"" .Idt'flt,.er Maar' DU dat de elektie oyer
18 "beeft d,e ex domIOf' geen ",erk voor z!Jue
haDden Wa! zegt Honk"

De uwe

or \\ t!

AIJ" tkn Ruiakttvr
..0\' ll~r' rv z r- I ~ I s t etu me u, c~1I re

II l.V I [1('. Iwd ve rk laurd beeft. boe
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Dr Ttbbie. Yl Cocoa I~ geeD medlC-!ln IU eelllg
opZlcbt Het 18 eenvoudIg een voedende voed-
.eldl1lDk. ett ID dat opZlcbt .peelt bet eeD be·
langrlJke rol ttl de verhoedIng van ODgeregeld-
hed~n ttl de orgnneu I D deze eD !lndere be·
lan.rrlJke organen beeft het de wonderlnke ver·
wogen' om krachl te ge'en .... n de onvTlJ\\llIljfe
.pleren \'an het hchaam Door OnVr!)W1l1lj1
verstaan "'11 de zenuwen die rnet door den wil
worden bebeerscht de zeuuwen dte het levells,
\\ ed, voortzett9n zonner onze toe,;temmlDg, eD
lit yele ge' alle u t<ODZ!1nauwkeung gadeg~a1a-
gen. z""der ono mede" eten zooILIs het kloppen
'aD het Itart III Jen slaap de ad<lrnmg der lolt·
geit. de vernchtln.eD der Dle",D, ell het "er-
teenng' pro< e. Or TtbIJl". Yl Cocoa .. erkt
hterop 0l' voodeDde en krachtgevende wIJze.
\enamel I de krachten deter oDvru ... ,lhie sp,e·
ren <erboedt onbeltoorlljke 'veT1lpllhng, en door
zllll hed,.ame geyolgell geeft het iezondhe,d en
ctlergw aarl ma.nnen eD 'rouwen, TerWijl mell-
schen wIJzer wLrden, ZIer z!J dat ZII zlekt'tD
moeLeD probeeretl te verhueden H..t lijkt
vreemd \\ auneer men het 0\ erweegt dat de
pogingen \an !!"tleCllkundlge ,..eten""hap op
!rlll :If/!} gencht IUn, terwlJl !"rrhIHd"'[J ~ocb een
redel!Jker handelw!Ju bllikt

Dr T,bl,le. VI Cocoa beeft .ich ovennDnll.tlr
van elke vued""ldrank op het oogenbhk 10 de
markt. betoond Elkeen kan Zlch.el ven op dit
punt tevreden .tellen. en 700 remand dIe dit
lee.t aan eeu trage lever Ilidt I.. at bil uf zll het
.ltkken van gee.trilke draDke!). b,"r, tOlll"" of
kraden ,an nlle ooort.,u .lakeD, ell dezen lie·
roonde be"'eglllg en werklug van de lever ""I
worden aaogemoed'gd. meer dan ;oor al de
toogenaamde remedl81l. Aan doo zlttend~D
brem werker. die uren achtereen In een bedom·
plge kamer ZIt, zllnc lOedachten 10 loopende hte·
ratuur veraDderende, aan den wetgeleerde pelO-
teDde over z!Jn zaak. of dlC bard studeert, aan
den peDnehkker. zeggen Wil, gebruik Dr.
Tlbhle. VI cocoa. en gIJ EDIt na een week of
.....t bennden dat g!l >'!ln bet beZit van een le .. er
Dlel af weet, en dat uw leveD vol zonneschun

zal tun
De elgeDaardlge leven.~evende eD herstelleD-

de kracht.en <an Dr. TIllbl •• \ï ('ocoa worden
tol op eell~ 1.1 dt j,(e"cblederu8 \ an OOfllg pre·
paraat onbekende v~rte erktnd

Dr. Tlbble. Vt·Cocoa kan woden verkregeD
bU alle apotheker., krutdeDlers en pakbuIzen,
of bU Dr Ttbbie. VI·Cocoa, beperkt, 21 K.aateel·
stmat, Kaapstad.

Yerdlen.te. en verdlen.te alleen lO wat wu
vQVr Dr Tlbbl"" Yl Cocoa ei.~beD, en WIJ 'Un
gereed om aan eiken lezer te lendeD (een brief-
!<aart IS voldoende) dIe U", Lanti noemt, eeD
netw mon.terbhkJo 'au Dr Tlbblel Yi·Cocoa.
gralls ..n franoo -AD\
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I. \tr 100.11/1li I" Uill II\1Ik,)up~rl)
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\ I\.ttt' ,J,)' ,d~t IIU'tllt: Uit
't'l hr-I.! Hb"dt'~ jat hIJ

! 1 .\ \.1.; .. \ hl- ! e_'::l·t t lt lo[ ~t'!d het'-ft
Il I I' lt- ~"lf\ \, ~~t'llenwll{)rdl-

l...tl,dnor \'Lle (].!\trloi ,En~el
... 1", r ... le~t.'n h~'!Il I!:t.",rllh· En

... lul! iS I 'lLldt."!) dat t'r ,t...")
r ,I 7t I ,..:' k ll'urJt?d t'fl over de

Hr .... )lltll 'lIt' \11 Kl!Uht.:rl'\ en

[) ,,,, '1:1,1 i"'ll Z' t.' \tlhten t~gen
I{ll~.tt:'.. \t'rltkt'rd I,m lil

'liat ..t. mfllt 'I nit l~ nu
_-,.·...!~It: \\ \.LrV~'1 hll (Rh()def')

~ kt ',Port ~.tll..d,eth en dan beb
r:' I I" ti' !.:;t ... p,lnJ.eerd :\Iaar de

, ~ " ,hl It I ~,'durlg er lOP heeft
1[1 Jt'ugell"" ! lt dt' bet.:r ~tt.gllflgh

, " ' ruet l,el geld UIt het ge
j. ',t.'t"l fJ.t""\otJt'1111Ik polttH.'U~
\ • rIlt.:U tI'l de '11"1 ~ternmen

.. j ....-I 'lill t .!I t:) lal men vlnden dat
:1:1!11' L 'LJ ~t.'kn ~t [l htt.IH~n Dan l~

• '\ ...Trl'l' 1],I(Jr de \eldkor
t -'t ! ) l,~,r.'n ~f>~l hrJ.pt [~

I' l,; \ ,or l t'fl \ fnkunder \tangl
-.i~l I '1·\1.1 tt-' \\'Jrden \()or llarkh

ler!1 \.. h"e d(· nH'n!tcbeu beb
lt:' IlV";, wt-' ...k \1t'1l boort
p~r '_""'ll t Tl \'l·r ....cheldenlil

Oe mal11K~t, dt.. Cur/J,br luk CrIlIlIf, arrIVeerde
deze ....eek goeJ op deD tiJd 0l1t"bgmldda~
~toomJ.t III Tafelbaai bUlflt'n D~ door ha.lr
aang"br.lchte m,lllhlati"lt loopen tot op den
~iklteD .\ugustu~

zt lP AtRIKA

BU bd ",nrek der madlJout was de belaug-
Slelhtlg I ao het Bnt.cbe pubhek In de alge-
meeue elt:l,ut.'!i tller te laude. nog geen~zlD8
afgenomeD. ~Iaar de moe,l dergenen dte het
Ill. zeker beocbouwden dat de progr"".Io<elt
een" moorderb.ld zoudeD bebalen, wa.. heel
wa t gezonken bil het vernemen der tudlUg van
de overwtllntng d9r Afrtkaander putU te Pallrl
en Oudt.bollrn Oez" teleut'l\telliogeD b ..ddea
tenge.ulge dat de .oorstand~rs der Rbodes
parql beg"nDeB fout te Vloden met de wlize
...&arup de .tqJd door d" .oogeDaamde progre.
steven werd gevoerd De LODdensche Tu""
va.n 1~1 .\ugustus 0 a blameert SIr Gordon
Spngr;: dat h!1 te voortvareDd wa.. ID .un vlag
waaIerIJ en beschuldIgt .en beer Rhode. van
le openink te bebben verklaard dat zllD .treTen
I> de republieken weg te rUImen Berouw
kuutt ecbter ook tn dtt geval te laat Dc oogen
der Afnkaanders ZIlD geopend Z!I hebben
mei mLed gestreden en Je ,)\'erwmDlui behaald

Het ,. opmerkeliJk te zien welk eene Ult-
werklIlI!{ de ru ..ultateu der ~lektle~ op dt' uu
dcdeDbeu," heboon gehad .\1. e"n BoDd.over
wtnowg werd aangekondIgd wa..., cr dadeliJk
~ene dahag van Chartered!; ~n aauv(:rwa"h.-
!IJlndeel"n GeeD wonder dat de heer Rhode.
mtt aIlt kracht optrad \ oor (le progres..~leven
~o KlUp--Katro droombeelden bct pubhek
.ourbleld om het vprtrouwen In zune ooderne
mln~en te herWinnen

Het optreden vali deD heer Rhode. te Port
EI",.beth tegen den beer Jooes wordt door
d.:n heer Stat ham ID ecn correMpondentte aan
de T,rn', ,,,rklaard H!1 meeDt dat d .. oorzaak
.an de. heer"tl Rhode. tegen ..tand vaD de kan
dHlatuur "an deu heer Jones li, dat 18.at~t'ge
Itoemde hd was vaD het comtte dat het gedrag
vau deo ht'er Rhode" In verband ~et den
JatDel!Ofl lIl\"a] .iter" veroordt!elde,

Het plan van den beer Rbode- voor verlen
gmg vali den ~poorweg van Bulawa)l) naar bet
Tangan) Ika meer. wordt door een tal vao (or·
re"poDdente" lIt de EDgeJ"ehe 1&gIJI..dcn ongun-
stig beoordee Id

E'I)r:L.A~n

De groote hlttt:' \\~Ike "lcb o\"~r ~n1{eland
beeft doeD voelen beeft tengel ol»" geli"d dat
d~ LondeD ..chc hospitalen .01 ziJn ¥~n palt~n
teD dl" aaD zonne8teek.en be roerle Iuden Ook
op het v,,-,teland 'an Europa w.... de bttte gmot
ID Paru. steeg de tbermometer tot ~IIIgraden
ID de ochadu w

De pubheke oDdernagtllg van Hoole). deD
ex mIlIIonair werd "I' den Uden Augu.tus
voortJi(ezet De vernchtlDien lIepen arooten·
deel. over de ontkenmngeu vaD de hooggeplaat
.te heeren die. 'Jlgeos Hoole)" noeeere ver·
klarlDgeD, met groote sommen gelds moe.ten
worden omgekocht om d",,,,teureD vaD ztlDe
maal8Cbappuen t.e wordeD In verhand met
deze zaak werd lursi Oe la Warr, die 1I00ley
wegeo. ZUDe ontbulling~o baa gedreigd. do .. r
bet bof tot een boete veroordeeld wegens mtu
ach tmg .an bet bof.

Te Derwentwater. Engeland. zun 5 Jonge
dame. bU het om.Jaan van eer .• cbult. waann au
op een plezlerto<·htJe wareD, verdronkeD.

A~Dt:RE LASlJE"S

t'lt ~oord Flnt.eh Columhta komen •• rdere
berlcb~n omtrent de oDtdekklJl1l van zeer rlik•
goudvelden

Het O~~nruk""be parlemeDt heeft nog geen
oplo •• mg gevoDdeD van do taalkwestte en de
keizer heeft de premters ... n O""tenl"lJk en
BongariJe gevraagd onderhan iehDgeD aan te
gaan met het doel eeD etnde te mak eD un de
moellUkbeId

ne Dleu .. e oDderkoD,ng van Indl" de beer
Cunon zal tune betrel<klllg tegen het emde van
Decem ber a. aan vaardeD

:MaJoor Eaterbary en meJ Pa). die he.chul
dlgd .toDden van falSIteIt ID <erhand met de
Dreyfua zaak. zlJn I""gelaten. daar de rechters
meeuden dat or Diet geuoeg beWIJS was om ben
te yerTolgen

De aangekon.hgde relS van den Dutt.cheD
kelZcc nMr Pal""tma w!)rdt tit de FraDoche en
(lo,tenrlJk1lChe pers .pottenderwu·
D. DUlt!!Cbe keIZer beeft bet aanbod vaD
Sultan om te zorgen voor bet vervoer van den
keIzer en zijn gczel.chap naar Jeruzalem met
lanl< van d~ hand geweten Het afeDt8cbap
van de heereD Thomas Cook en zonen tebben te
10f\{en 'roor de Ult'f'oef1n~ \'an het relolplan des
ke,Le~

Yerder geeD D'P""" van beLlO!!,

"Klem :llordecbal" klaal<t over de hed.rluke
taal die gehoord wordt Ut! tien mond van zekere
gekleurden m de straten \'an Robertooo. lIet
moet erg genoeg wezen en Wil raden" Klom
Mordecbal . om de zaak onder de .... udacbt -rau
deD maJL1t-raat te brengen

.. Een Jongo stemgerechtigde" >!Chruft uit
CaledoD en geeft zlln blOdscb. p te kennen over
'le verkle.ng "an de twee BondskaDdldaten,
m .... r 18 eeOlgBzm. bevre....<l voor den heer De
\"llhe ... bet boogerhm. hd dat hU te veel voor
Je brnndZ1ektewet •• 1 liveren Ook zegt hU
tiat de schapen van den heer De Yllhe", vol-
-trekt n,et b<lHUd Zlln van hrandziekte. Bti
vmdt fout met den heer De Vllbers omdat hU
de aanstelhng "an branclzlékte In.pekteu .. door
de relleerlng VI)OMlt..at Het he. le was dat de
be>eren de ID.pekteur. zoudeD kiezen

Lo ~ rE

Goede gezondheid
kruiden.
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\\ 111.!JI)t:'/1 \.!t'\ ,ebt. Il en bet \ er
l~:\." 1., t'l,k'lt' eO lid dud ullllel·d
• t , I ': ...\·l ma.,\r doder Je om!'ltan
li 'I r,' I , ....t 'lIJder'" it.'!" ee~t ZIjn In

dr'Jkktl! Il n ligt cl.; fuut bil de
I .. ' l ljll~ Jt buttellLot !Item te

,lot.tier te 0\eJweld1ltIend
L~" klt.'Z"'-:n'o ~temJ.etl tll Daar Ik
r 1'" htJert'll lthode .. en ('.\t~ Te

li "\ lllllkw:.tL\!lri t uppt.:r t'f) ) stemden
I' " \,,11,,111 Il ape Lopp<-r Co ) >1.-) te

~ I I 'lP' i vppt'r \ li) 4-2 ,~tt.'lllkoff
~titlt ) ~ ... Ausooulll leapt' Copper
h.()!ll,t.~1.{ t ... (Zent!mg ",tatie) :16 Pella

I II Lil>.!"..talit: )~;, illl~o ~terk:teD ,.an de
!. t Il d,Lal Il-Jl, St.eUlll1tm ultge-

\ tri. [ l(l l.~ kH"'~arJt:'ehn~ Uit een tot.L&.l
. r \, I ol')" ,ult glj dadelIJk kuonen

I, 1.111>(' li udde Cijfer" wnt oVtrgdaten
,r ,.r.!.1 'rJl'od~u Je beeren tJeDl~ en
'al" .kw,land elgtnlll\c beeft "",Ihl(

I,"', rl 1 Hhl.Je~ en Dat", \erll::ol~n In elk
" 't lJ ~, m led dUJr den ulula!( op
,I ,~, .. II ", ltd land H"t SCbllDl gebeel
" d lt ' !ll.~ zll,je be~temJ I~ te wumen
\ frlli:1,l!l Ier ... alhIer cD ID het lhatnbt

ill~n I,vcr de "\"cdnezlng ..an den hee~
:-t.!'l het hoofd VeiD de 8temUU8 en
'.\el.erJlcoJ\: verwerpmg van dr

I' •

'I

De UVlit:

I', -II I.U:'óB' .",,( HE ELEKTIF.

1 I
, r _ Ht't.!t"( n Ik ut-.J. nu o.er ga Ia."ltlg

~ , rt., Il plallt~Jt.· 1"" Ict~ dat Ik al lang
I dl ]1\."1 ren ~Ia.ar met do gedachte aall

fe, _ ' ... p..rkte rUImte heb Ik eeD beetje Ult·
J ! I\er het algeme.n wordt er unmedtt.n·
, nt"",kt .ver elektie lakeD 0 a zal Ik eeo

~l 110.- uw blij wur eeD corrl!spondent de
lite' J\J!\~(.hen ull"alt omdat Slr JameA yer
• " , nl ID rlaa t. vao don betir De \'1' &&1 Ik
• l '" Jle "newl het me~ de :-;telleDOO<w'beroli I' 1l1l~t'nt maar toch verkeert bU III bet

, Oil ,k "cnl!Cb "en kielIl beetje hcht op
~t I tt.: '4t.:rpen Ik lelf woon over de .)U
,"Il ~en,,,,md~tad, maal ter"lJl Ik nog
t:nl III d... kle!'Ulfd"echng van -.l,tellenbosch
Il Ik ~ r up dell ",temda~ heeD gegaan om
et' Ld,.'n .\fn~aander mUne stem Uit te

..(, 'It' q!l/" twee Afnka.ander kanchJaten
I I' [ Ik ,,'lI..{I:H:tr ten.) ure per pl>Atkar op dc
,l~l .... I, 111,),11'" a.ank.'A·'Ull en e~n bbk. ~loe~

"" lr ~~.1I1Jt!\\a.~ untwnk mu den m .
-" lt~ "p'" d\~ Wilt de ultslag wez~n 1.0\1, Ik
II I t ti Il hllna elke "puorwt:g b"l.mbte 100

( .....tt :!C'lll~)..l'h al .. Ol' dIke :.1lH.lore ylaate.
.. 'I .:.' r~( htl~dt' \\ ~ eD dat de tr~lD d.en dag
\ r LI .!v.>r pla..:ll~vcrvaDg~n werd ~e"erkt om

11,1..'tHi~ Jtj t~aml.Jt.eD t:eu klUI" te ge\ en om
t it: ..t~nqda.atS" te kunnen tt:~gen'i\o()nhg ,un,

I \ Iluard:"l ~h,ke~ t:nl "aa deu treIn dJe
.....~ !. '.\n"'pa.:4"'i te 7u:Jm lD Jen ruur~eD .er
IJ t .r1!lK lid l.uv \'t::r a.ld DurUaJI 14ta.tJe en "fau
,II. If KU'rd, n jj l~ru~ terwI)1 Je trelu, door

lJtollutt"U werd vtlortgeLCt Ik heb "amen
lij t ; !i.p<),,~"t·1!(" bea.r1It)t.en, Ik meen, mt!t \'ru~n
pt .. IU 'e!l \.umpa.rtement ~eleteD en ben Jtl~
p ~.rl'UI.lJ(d ViII de wa.arh~ld th waaT Jat er te
....., ..1I••0/), "'\h n.ll III eltJe hlank.wn UI dat t,f tt!
IIllfH>-\'I.t:"'1 f te' cr!JIIUd, ur te goed betaald).
ulll \ irt'I~t'nd ~t:vaar 10 te ~ltHl, m&&l ODze

Il .J, r l.1..{ ht>bl,ell W I a.:~DWelter en de gek.leur
d Il , Il "uur "tt t)v~n~\. aaJl een k:lurnV ~poor .. eg
btl \ llt)t,=1\ te dankt:n ....tellenooich al!o een gt:'
bl:"' I h oog []I~t \':ln t ~po<Jr geweken De beer
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RIJKE t;l)!-DP.IFfJl::O;
BI L\W,,"'" n ~"II --(I'pr lt'I'''~r:\J\f )-Dne kal·

f,'r-;. werll'n 1l"lu)<1 1 ..)r t· O'1tl .ll lf 'fan ('t'l1

.lechtt! dvnam,et'!latr()n 10 I.. T\·I""IJ,' 1D1Jrl
Clark.JI l' ,;uolldate- df1et 1"('...1 wen: ID het G '1ianci ..

dl~tnl.t. b:war'" u t het :dM~ppa ~uir,f toont
,.~~lllbur gou,} A~11 Een r,}"1! Yund~ d o~, lI~t

[).lbllZ rf it...m1Hl.kt '. 11 .. 'ren le &An tI' ;,{"('duow:>l •
Jt.'{'rJe ~l\n~{"\,e 121 '1,.. k\ .. art~ ,n I. t ,iuq' gt.:
D ~('Jl \J~~'" bUlleDIiCU1l.:CLOI Jl ... !\3n g"ui tt' lIJn,
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.... JeU_ll_rtt ennp6 _if.r
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SumD,i.e boeren
"lUI, ..... r iiev.. lIMde-

. .iidaa ook Diel? l.oo Diet,
~_ • rekeDen. ~ hi,TOM ..... 1d
-I, olie ja .. uf Jiner ut "hak

"" ............ at M u n.teII? Ja, ill w....'
u 0IDIJ'etll7W peterlIt duur,

.. ..J' ,"ocht Md, ter .. iJl.ij
• 1I.'a ~teD. Kllftt W dan niet
tit de 'rOP" bet.tt iD dam_te
.oontk IIomt ea de DIADdie pre'_ aoc ~ HeI_ duur koopt
der ..neerd.IIaDdtoI.Ii,e ia

lul. n;derea voon>h aaa Ma Ter,
__ tol drie j...." T.lOfuit en ala de
pplakt _tA:Il wordeD daD kLibbolea.,,,,,6111 al alA &ij lIunlleD eo lateD de

niet~_ .om- lot -lO pert'e ....... te bot"en
_ 1hUDI~. Een ~ ... de um To.-,rjodfl. te
.. ,mD Diet .... r! ED á1A &jj",,'d ec.. II1&II 100
Ter' ~ dal sji. db nderu op die maaier
1dIWu, claD ie Ml k ; dan beeft hij Ilader,
bMD41 raW .u..n d reu IIIbr 0011de "OfI'el.
"I lat. de plu" durbti om ..oor hem te boereo.
A la _q rijk .-. .jjD ciao .erkoopen ali aU. en
'UD ,..., buu laad ea _ wo"h bee geld ait
ona I8Dd. ~.-oenI. 801l1lDi,o &ija ~ hiet .0
.lD..... PJCI nu Iuaa lalPibe iD bel bOlteulaad.

Da4 bebbeD SR !lOf een ..erkeerd. _ier. zij
p....'db rjjkea de..oUe waanIe.,oor hu "ede-,.. -I-- _r ciao I. "aatd siio eD dan moet
dM ... die ana ill, maar ..pdolrkeA. ODrecM
nW...,? &mlllip .rodeo wiDlleliera bebbea
_ lIaJb atnlr«t _t hall DSf.-Ute loecl •.
nOD .. lit qrjroopa.,oor r~ of &il.,er ea
....._. DJijkt .... eerste klu'keper te &jin.~ 0'" u .. e OCII... Wil .etea ...._ deN niIDdeIiIb handeIaiea Iaier ia
_ Llat • Diet ftl'feidea ala ajj a tCI-
_biedéD .,oor a... 01 ciao IllldeNIIoopen. op
.......... Jl. iii! a 'I'DIIUNkkeII.
)(ur wat la au a. .......... dihehl'U., .. ? ze

la _ ÓIII YOlk nkker te __ 0IIl .uiR.u-
te .,hIpII_ YO« CIéa jiDp !DUr ook .,oor dea
jiDp~~ W.tbeb!Jea WiJ.-ieD IlleSde .....
elelnie1' Voor "ie laebbea SU .... crb? :Voor deI8C1pnZ''''' ,."... ....... eD uadepndaat.ea
ea iMht MPD de Afrikuaden; ja Diet alIeea
..... de boena_ rH beW- .Ifa __ pla,
diealt Diet OaPIriDderd "Iatev. Ea daD .gn er
DOl ..-Ima die sich .,.11 d_ JodeD latea om-
baI_ om aiM.,oor de oud-Iedea te áem_.
lA dil,Diet MD 1 Die j.kdn,era, alalIjj
bier ~ p1l'Oldea .gn deti arm .. boer, dan
.. erkea IIIj.... hem. la dit recbtnantia? Kaa-
nea de Alrikaanden heu lae,.,. oadenteuDea?
Dan lIuaneo _mig. ~a DOl bO de
JodeD gaat. loaeereD; ja.am pao driDlreol Na
mede ;AfriJruDdera .an Jli.,.radako ea lAdi·
IIIlÏth eo TRD de heeIe Koloni@, rii &jjl get ui,.
dat ik eie waarbeid reac:hreven heb. Zullen IIw6
oogea ..i.t OpeDpao? N",m de goede nad TaD
1'.. I T,ra I.Gebruikt toch D Tentand eD denkt
fit" oTer DA of"li Diert later .layeo .. lIeD ajiD
vao Jodea tn.jil ajllD bur. eigea 1And silteD.
Hand.1 loch me* aw .igen ntie alltrjjrt Iii
Di.., souftel Toor awe produkten, .. IlTjjai Iii
minder yoor u ..ederen. Gaat bet toch lie...... n
u meela broeden die DMt ia eeD ander land zul,
Jen pao wooeD. maar dia al. zij rjjk SyDhaa geld
un oaa;kao ....Dge.,en tetlén geriage rente ea die
hier er ... eD pluUeD ja OOIr "ee zUIieD Iroopeu.
De$ pw bliift bier. W" hebbea hier eerlijke
Afrikaander koopman •. 8.. t Terk~t uw .. ol
Ian ben,. Koopt u. goederen bjj heD bier iD OIlS
dietrikt, Geeft hODeen bnL Zii aua oaze _n-
acheD ea .. erk8ll met ODa.. mea, zij zija oal
"alk eD bloe,:!. NOl _ opeat Dwe oogen. Wii
.aU.a al... en wordeD 'I'lID de .Jodea. ZO probe&-
reD Da reeda oaa te ouderdrukllea doen te .. er·
lteD dal de AfrikaaocLp de minderbeid ia bet
parlement moeten krtiieo. Ik &al law "eder
echrjj.eD, welk plaa er ia 0111 Dit de
klaaweo ....a de"" liedeo te komeo. Nn II de
tijd, bert kan te laat wordeD.

Met daUIr Toor opname.
De u"e,

._ BoIfIIIu,
.AIrib dat .. eeD

. • ~ o r de..\.friba8cllr
. .....~ Bo.hij",·

._. taU te,peiauD, ~i • .., ..
........... ""EIS 'des andftU ..... k ... a.nc:.~""'''="~.,-~~, .
~ 1.~2--: ..::t:i-==::.. _.diI!P.' IItD ....... t heID ~ bat .. PtI
.. boe CIai .... holItte IjjD ~i te ""'tof..
pa aD .. er..... o_tm mC'eSietl,ello-
Jill _.., dat lIil ....... clat"~_
.t.friII:MDCIen ...... our .• ijn reaJaeh' nu.
............ , _re)lD -IIU sou droen,.
Kaarna-. SOOI! 'filii TberM Hide: J-t a
aiet 0DtIMlMa. 10lIl laten "ii .... NU" Jan
dea lIOO!f!!a Bot.eJrr, dell boof4btamaJJdant·
.......... Z. lij beá;Ién ginrm te - .....
'an eien lOOD ... B.f_V· A'• .Jan de WOII
.... Bofaep bell a, _ lip ..raJaPa
'fall ..... il .....r~tiaheid .J0Ii •• _
~" Ba 1aiI "'Oef' laua _l er d.. le·
lIHrd .... &la .r.... de 1ICbrjj ..... -wde belli
.... AII.Jan d. _ ... BofmeV," .._.
.... 1ail dialhet na de tjj4 ál .... 0lIl .,._-............. te __ ,lIel __CJaa! 0IIl te ...-. aad_" .jj ...ioNa
BD MilIa ... .r... __ D • Bofmaa.
deD rtJqr: 8chrijf "'ea .. JIIIIIII se ~ ,.;
beele laD4 ._., Mad ........ met dea V--
..... D. ED J.... de _a na Boffma:n ..__..
... eD biI.n.ch..jja...,._;cbt en ajja IIoofd
ea eie dro.fr nek .... heia, .. Jail
.. erd ... Id _, - .oed .• 1ail .... ,..,
brie.,.. _ lOIId sew ..... land door ua de.,_tpMnala na ellie "'-lei .... , .. ook

DE HEER 1rtElUUJrtAN. MIl r,aatiUl, HD lOODna Villi der wan. ED
, ' iD dien lIMf lOb,.., laiJ dM IPaiiaI de lOOD

A.NTI-RBODES NIBT .urrJ.OGEL8CB ftII VIII .er Walt Ijj.. m........ PP"'I--
_. • oproepea .. t.... 0'fDnIeD te kiéMa. BlIJf-

Oadef'fOJrade teJetnual ea brief werdea _: DUi ... toepaaemd de opnchte aD YOOniobtip
ter pablicalle gesoad8ll:- '. , YerIeOr pea tiid. maar ~te aieb te CIOea
'Vu Stad.aten UD Aan deD _t lIeta beYOIéA.... ea bH nep de IllUldap'

Normaal aool ~ ~III" OlD. raad te \oodea iD'" atM
Ku lad 1 . UOJeebeq. ED de 1II._UppeD buettea sich

~ ••. U k..... D bil- io MD ~_I ... erk_
.Groote "vredeDbeid "ordt ~ader OD. IaDa1ilJl deD _D na Van clef Walt tol

0\ e~ n" IU_,. Uw4!T.rkle&lDl oTerale an mel b.m k_ ajj Nico .... deo aQOD
Afrl~adera DIet antl,Engellcb maar ftD De Waal, die eea fODg had ecberpet dan
de. "Jn. een .pin. Ea alt ManIliDIJl eie IIOOnna VeD·

ter, ag d.t bjj Diet gekOMD ...... erd hij ....
Roodebloem. ZoutriTier, booa .n .. id~, Inu wordt ik eon afTailip .Jan.,

3 September, 1898. aWl en ik ..e.alur .-1.., te,.n ~ei\ Afrik!IAD'
A.. Studeoten van der Bund; DU g. ik o ... r tot de Jia~tea eo

de NonnaalechooL ! Rb9CIiet..",.o ik .. 1 I'eun Jtrijgea ....n de lie-
Mijne heereo.-Ik m~t a hartelijk daakea) d.1l di. op den ijzeren .eg werkea eo ftD de

VDoruw ..n.adeliike boodIChap no ,eluk .. eD-; ontrou .. e Afrikaand~" eu ~1We Bond.,
scbmg eD Toor de .Uze .. aJllriaM -Df ....1d1 maDDen. En Ik aal den Afrillaaader Hond
..... Duelfde bege;,rt.e om te tooaen door, beTechtea totdat ill d. OTerband _I hebDeD.
mijne verlrieziDg dat er ruaau·EDJfllaob .,oor~ ED bel ,eecbiedde dal d. strjjd een aaa ... ng
oordeel bestond, werd aligeclnlkt door meer ~ soa ..em.a en hii' ko<.. ala ."\'Gerder OTer
.. u van mUDe'!riezen, e~ had, .,.. 1 te doeD met slilte lDaDDeu Tho ..... de'l<oon TaU Plewman,
banDe keUM.' -: de lroote 800dhater, die dadelijk ajjne man·
Het is eea tijd waarin: de R01laodlCh apre~ oeD teo atrijde riep. En het g_ biedde op

kende bevOllriDg:van Zuid·A~a ond.nrorpe~ den derdea tlag1van de ."ht.te maand, c!e&e
wae aan eene groote 'R-n.IDg, De laie be·; Do ia de maand agaatUII. dal JahDal de af
scbuidigillll'ea, de v!nrijtJiI~en en beleedilliDgenJ ...!Iige eD Ple.man de boo-renbater eoD aau,
.. elke hur tegeog .. liogerd w.rd.a moeetea iD~ ...! dedea op Nico.... clen &OOn vaD De
derdue! ' ...aar ge .. eest 'HO te df1llr8D. ~ Wui, en op N.. ie, den &00II vaD Vae der

Ret beate .. t.oord eeljter .. eeoe maaDeljjke; Walt eD hunne maanen. M_r b.t aeechiedde
bezadigdheid en ..aetberadenheid, dat de klove! .. ,Nïco .... d. zoon ..an De Waal, die iD
tuucben de t .. ee EuropeMCbe raaaeo aie1 ver- eigen peraeoo zjjoe mll..... bappen uavoerde,
"'iid uI ..orden door eenige daad of woord Pfe .... a. dea boerenhoter. ondenlbo ..
baar. i .Iootte. Ea de maaDeII ..an V8flter d.n af l·

De strijd mag eea laDle "e""D maar lige ea hij &elf vloden "oor h~t uDI_ieht TRD
o ..erwillDing ui oiet .e_ un de ziide van De Wui ea zjjne mannen. die bea aebteI'Tolg·
belaatefll&1'l!. aocb met depDeo die handele~ dea tot de. middae ToeD bli .. De Waal op
alaof lij dachten dat geld alle politi.ke recbte~ dea ramahoorn en sijne IDILlIllen :Ceerdea ternr
aD Dpkoopen. ~aar le ui ...ezea UD de lijd~ naar hanae teaten. Al. ,enter aag dat de
VaDdlegenen die geloove* dat "gerecbtigbeid raana.n ....n De W.. I bn la •• -l..r Walt dieteD
000 \'olk verboogt." TaU hem te .ahtenol".m, bield hij nad .. t

Ik bea. miiDbeeren, ..erder te doeo. Ea hij besloot een t ..eedea
LW d.... dieaaar, aan...! te doen op den 24l1ten dag .,an die 1IIUDd.

JOB!! X. MZ:IUlIIl4!!. AldUIImaakien bjj .D 'ij ne mannep .ieb ~
_____ -- tot deo mjjd. En er stood eeo joo,.liag op

Chr. Jon!el. vereen;l7'ingoiDi ouder de maDneo ..an Juliaans jea afvallige

b
----0.0.-0 .et name Piet de z.oon Tan Rooy .. o, OIO hUver an met de Groote : had d.. temme .Jaoo"," ........ r ol .. l.anden E,..u·a,

Kerk' Kaa· pstad ; ea hO'·Hidelda' hU"lW.a_an ~o zoo traobten de,. ..-
manOeD TRD VlUlder Walr en oe Waal over te
balea om Diet tea Itrjjde op le trekkea; eD bij
deed .. 1b. Maar lliiD .orlr bad juist de togea·
o....... telde uit .. erkm" wan' de maoDen __lUl
,aD der Walt en De Waal trokk.D "a eea
eenig 'man ten .trjjde lIit DJ' d.a 241len dae "'0
Aup.toa. Ea ajj kozen Nioolau deD &00II TRD
VIUl Reaabarg, om bet beTel te \'Oeren
te Col_berg, en Bendrik deD ZOOI! nil VIUl
der Walt om d_ ettjjd MU te Toerea te lfa.w,
poort, alwaar de .trjjd het hardate _ .. eseu.
Beiden, VaD Ben.burg .a Hendrik, de &00II "1Ul
Van der Walt. Da wareD eDdé, beproef3e airjj·
den, elia wiltea hoe deu attjjd ua te .,oere •.
Ook te Philipato.. lWa de .trjjd hen, .. _
ea mea lt""" aldaar tol o ..ente :Pieter 4ea IIOOn
nD Da Toit. B.t (!"IChiedd. liD op dr. mor-
gen .nn de.a rier .. a:iwintiplen dae nD A.agaa .
tUIl In b"t Jaar aebttieDboaclerd acbt-eu-aegeDlic
dat de mannen ..an Veo"'r teD atrijde tro~keD
te ColeebeJ"g, msar zjj werd.. terllJll8ll .... D
door V.a a...bnrg en &ij•• ma_, aoodat lIjj
..locl.n. KD Barend, d. lOOD"aD Boex,.paacIe
aiin boog en ecboot. eeD ..an de ...... Dpartij
dw." door de 0<>1't"II. aoodat hO baitea bet ge-
..ecbt J'lllteld "ard. Ka de atrjjd woedde Toort
tot den .. end, toeD bH. V.o aeD.burg op d_
ram.hoon. en bet ge ..ecb! ua... eell eiade. Te
N.uwpoort werd dien dae eOIr: be"ia ... Irede,
"ant de ..jiand .... dur het .terk" iD ptel .D
R ..ndrik d. 1000 Tan Vu del' W.lt, lied milaar
30 mUlaeo, docb bij Iprak ,heD ..ooridureDd
moed in. En Da daa 'Dtddac .pende Kooa, d.
lvoa ..u DD Toit, ziia boog en aehoot Vuter
tu_hen de eesp eo bandelier, woei.t hil ia_.
kromp .n uitriep: RelJdrik. aooa Tan V.. der
Wal'. gii bebt mij overwon"D; bad ik teeb
maar naar U gehu.ler.f, daa trail bel mii boo·
derdmanl ....ter. maar ik bn Diet aoden, WIJlt
ik h.d Pen bau gebad ..n naar helD _t ik
luiateren. Toen bij al&oo klutlde kWlm.D Pie·
tno de loon ....n Do Toit eD BooyteD ea be.
ricbtten, d.t De Waal en VIUld.r Walt t.1bI.
delburg .n aDdere plulllen ook ..... lObitlereD.
d. o..erwi ..oing haddeD. Ook kwam er "_beid
dat Berm.aDa, de &O<'D .... Wolfaardt
te Bano ..e" ook o-erWOO.. D bad, aoodat ~
dur poote blijdschap eD pjuieb ,,_, _
Dn"er d" maDD.a ..an Veter .... croote drod-
heid ea bitterlijk ,. .. eeu aJ.ook II"OOt......
en .... "heid op het hart. Bet o.,eritI. Dil der
gsaehiedeDieaea .... Veater toegeaumcl Jalia •
noa de ahallii8 hoe hij patreclea beeft ea hoe
hjj eea .'., .. Iig. werd, afD die aiel ..... .,..
in de «NChiadeaia TRD de.Afrika.uader.? A..boo
.. rd"eea Veater aH bet politieb In ... er
.... raat .,oor -..jjfj_

KL&1JIZOO1f ..... KOD&cIl4J.
rV.o .... and.r oonwpoedeat hebbeu wu-

!tUK o..e~ d~Jtd. elektie .. 1In(_ftl, ClOCIIbel
1& oanoodia beide te PIU*-. Bu.].

Ri ..erad"e,
2 Septeml!er 189l5.

'EDEKF:IIBOER .

VENTERSTAD.
Het werk op de g. "O!Ie ..ergadering hecl~

(Donderdag) .vood ia 'l'erband met deze Ter"
eeDig~g ~al .la TDlgt (l'ele:r.erdworden:

RecItatIe: J, ScIaoItz. ,
Opstel: J. L Goedliab.
OpelWU' ... a he, deboat: 1 P. Theroo. :
T.enatander: J. Pep~r, - :
Oad ..... erp: '''h bet ... aachelv.t met je oYer~

ledeo TrOU"S znlter te troawea? . ,
De beer Theron zal de'tleascbeljjkbeid daar;

van bepleiteo, . '
De beer Botha uI bet jparoaal lezen. "

A. J, DE VILLIElII,
Secretaria.

[) September, 1898.
Gieteren had de Nederd. Geref. gemeeote bet

.,oorrecbt da. A. A. Lou .. Sr., emeritus predi,
kaat TU de Noorder Paarl ,._ate, iD baar
middea te hebbeD. Bet "... d... rate maal
dal zija _". hier k...... DerbaITe .,oor Teleu
d. eerate maal clal &jj onder slioe predilrinl
wareD. 'a V00I1IIÏdd.IIrI Dam hjj lot tebl Lacu
6 : 31. 32; eD 'I aamicJdaga MattbeDtl 22: Mb.
Bli .. erd met _ Teel aandaeht aaapboord.
'. VOOI1IIicldafII.. erdea twaalf aieaw. lidmatea

door bem der gemeeate Toergeeteld, en iD deu
1WIlidd.f eeD diakeu inge.erend. Ziine predi-
!ring en loeoIpraUa hebben d",peD ÏDdruk ge.
maalrl. DI. Pepler gUUD .Ike nieuwe lid .... t
eeD boekje tea ~h.uke. ab eeae heriDneriDg
ua haDDe beljjdenia. Hjj.prak een ematig
woord ter.r.ledaehtenia .,.a de joUfeliaa' Maarten
EDelia, 'qle iD MeilllUDd, tmleTolae TaU eea
br-oagel,k. o ....rleden "u. eD die sieh yoorbe·
reid had.lom La ook als lidmaat der l!Iem~te
beTeatigcljte .. orden. Bet ,,,heel,,, ... plechtig
eD iudrulo,ekkead.

De .,erJaardt.g ea UDTaardiatr .... de rI!f66'
riDf do_o~.Wilbelmiaa, koningin Ikr Neder,
landea, 1& lbler ook berdacbt, al "OODt bier .... r
~ea ~ede~lander. Bij bC'1n ag .men dien dag
de :N edtrJaoclaebe drieklear .... Ien, eD bij bet
magi.traaialnuu.oor .... ter eere 'fill de plechtige
gebeDJ1eD~ in Nederland, de Enplacbe TIq g~
hftChen,. ,Bet ,ewone wekeljjbc'te bidnur bij
d~. Ned. Geref ... m~,te .. erd gebeel en al ge.
"iid ua 4e troo"'_LUFDI .... 1t000injriD Wil·
b81mina, jeu hel Me"".,.a Paalm 134 met
eeue Irl~ .,eru4eriDflelOngeD: Dat '1Rearea
legen op baar du~ enz, En ten Ilotte werd
Geaoa 7T : • ook met eeD" kieme ..erandering
geson~:!O God, na met U Geeat haar bp, eoa.

VerJecliell .. eek MaaDd&ll kwam hier de zich
_m~Dde UDm, s..qoah, die """r alle nekteo.It_:;.e ea OIIfI!reeelcIbeden oafeilberereut ~. 1'and .. t;;kbn, doof,
heid .. .. tieIr, beftandel.J bij bij .gD "".0
of kar, 'Tn"'" ~ Elkt'll • .,ODCI ..... bii
op CU...rkt, ~ "'D _ IIOOte=eD'
blaDlnIII ... aek'emdea. Door SjjDe "elbe. '
heid ".. ida yedroop ... lD8CIicjjaen Dd
poot. O~ er merkwaardice ,_IUapD lIebben
plut. ~. heb ik aiel _, Vrijdag,
och~ kclebt hii ..eel .'_b. OOIt aarclappelen
eD GMDop,de martn. _ Yenochtdepredikaateo
0IIl arme ~ die IIoapr bMdCII naar hem
". mu...:clur bil wat; hij gekoebl bad, UD bea~ "Ill~~ Yel8Cbeideue joD~
lo" ~~ illiac "I, ... 'fOOr Inmetjet dIe
""II lM ~ tea. HU betU.Ide eeD au-pence
~ ~ der IrlearliDlea MD t.IId wildeo

,.~ .- er eeae baaar YDOf bet fontU
0lIl ara~t~:~~enCraAa acbooi te I.ta pan .~ .£26..,.,. ...... ~- _ medewerlriJlc beeft

. KR. ~ wordl DUr J'eI8If Ditge,
-'. - '. "il- ,_. teek_Do Bel 'IDId wilC:' ~11r.1wI lliet. De YnlChtlDboomeo

~.... OYeI'Yloedig,.tIoais kwam DU......--.'r 'fWIur,Jier_en wacht er op.
i'

De mislukking van het
viertal.

GEHEIMZINNIGHEID TE DURBAN.

"Bet ..... op. eeu prachtigen nood ia IutetA!
Februari toen III een bezoek bij mevr. J""kaooj
TaO Crom ... 11Cottage, Cromwell road, Dnrbaoj
allegde," scbrlift ons ooJTelpoadeut. "Ik ..on4
de dam.. io Jnr""tie berig de Jutste D<>ieabJik*
ken "aD eea .rlgeloopen dag in bur tom doorl
brellll'eode, een dier uns name tuiDeo, die ea"
elke zijde Dnder de di.cb id" lanea un dei
Herea te vindea "ijD, Bet oeI ":Ill !DiiObez.oe~
blootgelegd bebbende, g.f men, Jacksoa mu
bereidwillig d. infonn.tie die ik yerlaagde, ed
be' volgende ia "at "ij .ei:.- ,

"Het ;. no omtreot 12 m~:wden geled.q
sedert ik eerst gevoelde. dat mijn ge8tel UI! "

afnemea .... Pijnen begoODea o..er miio gt-heel
lichaam; miin scboud~den. linkerbeeo, eli
beide lijdeo pijtJigden mij ze"r; mijne .ena .. o~
rokten ..enchrikkeljjk ..eel. eo ik lJlul dik ...jdsi
beete Iloeiingea door h~t hoofd en de ruggei
graal. Ik yerloor beel.mMI bet gebruik ... ai
muD recbterband en recbterann, en mijne vio~
ge" wilden niet bewegen. 0, ik .. IJl Yu~brik;
keliik ziek, en kwalD zoo laag af ala Doi,. De!
ooraak durvlUl ... daanpacbtigheid; 4 doktel ~
bezocbten mii, maar dur de ..,n .. i da, ik aan!
aenowpijo leed di" in miin,licbaam .• "I1e11I.geD~
eD de ander ~t bet j~cbtpjjn ,~••J ea de ""dere~
IC'Iatlca, kDa Ik nOOit ... &rlnk de oort ... k Ult.'
..iDden, NataurliiK .,aven -ii mij rot-dicitn, maar!
..oor .. bet goed dat !ut! mij deed kDn ik
e..eogoed ia but Tuur bebben gewDrpe a:'

" 'G. hadt eeo vencb,rikkelijk .Iechten
te doorstaaa, mevr, J ..,kaaa ? '
.,0 lien, ja! '. Nacbta .... ik "oedead

kon a.nreas rosten, aaGbl of das. Ik ....
sroote ' :••od.: TeD laat.te Tertelde eeo
mij dr. WilliaIJna ~Dk .Pil" fDrze i dat &jj lie .. Ilni..t '!OOrdeel bad .
eo toen kfteg ik .... Deor het g.hruik
..rateo bottel kreeg ill ..erlicbting. ik kDn ! Een ..d
etea ('tI'aDt mijd eetlDst ..... Bedorende mijn: an er gevaar om slaven
• iekte, h~lemaal ..,raalrt) sliep langpr. eo: te' worden.
de plJae:1 "eken n miJ. Ik hIeld Wea met·
het gebruik der pil"'o Tol. ea l.>digde ...,. of ,
ze..eo bottela. eo geyoelde mij t~n gezond ge,
noeg om er zooder klaar ~ komell. Het is aD
lIeruime. tijd ~ledeo sedert ik bet gebruiK der
pillen slaakte," giog me..r. Jackaon voort, ·'eD
bet i. 'tI'Onderljila: ...a~ ze ..oor m~ d.-dED. Ik
liMp en eet goed, miin ,Ilfm en hand l!jn geaoad.
Gii net, ik kao ce.gemulutlijk be"epll. Waar-
lijk ik ben een ariilere +rou •• ea _r dankbaar
.a beb lie (d. pilleD) lIIIJl allen .. abeyeleD." '

De oaderriodinl Y&III meTro J",,1uoo ... de
ondemodin" . vaD Tele duizeod.n ge ...eest, die,
geea verlicbtiag.,.n d,lrters en ander mediejjn
nrkregeo bebbeade. :ei04elijk dr. Willie_
Pink PilIa for Pale P~le op de .. vrael bebben
geeteld, ea ala geTolg: tot gezDDdbeid eD ,.,IDk
&jio herateld ge.ordep. Deze pillen ajjD eeD
poeitieTe remedie •. voor laeroerte, rbeomatiek,
ecietica, ruggegrutjicbt ea de eu vele geTolgen
'fill hOMt, .. rkoudheld. inflneoa eo koorta.
ze CijDoolr eeD seke .. ;remedie TOOrmdigeatie,
dr.-ve.-ia, teriDa Df uitterende ziekte, boofd-
pun. bloedaa,moede. I.Ter en aierkwalen, jICTO-

lala, -. aoo"el ilia oogeregeldbed.n e
"le TrOU_liike kwalen. Verkocbt bij alle han·
d.1aan, of .,erJnijgbaar bij dr. Williame mediejja
meatecb.pPij, Ku~tad, 6 bottels "oor 17s, of
eea bottel "oor 30. ~., fraooo, Paat op voor
aamaabels of IDbetituten ..;...ADV,

~ERBOND.
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