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.JJ!L.
80Eerste Klas Tip Top Ezala

, van 2 en 3 jaren oud.
20 Eerste Klas Ruinpaarden
, van 4 en 6 jaren oud.

.,....~
I 'ENE Assj~,tenr.ë ~ Bi(!hJlliC)D(l]
,I ru\lJic~() &h()<.};,

£,., per jaar.: •.
!lenl,is qloll KJnU'~llnt~1I

K8Dbovt'liag. . W Cl Ic te ueJi[t,p.,jva,

de .K81st-YaCa'lue.
A lioatiea te worden ilhl1t*lClel"

niet'~ dan Vrijdag. Il W.uqpcm
P. A. C. RAATH.

, .JOllgo Ezels, van 3
','Jau' OUd, ~<,lt:erd.
(Jeleerde Paarden,

., ?~ . TE DA iu.rx •.
OP

·,DONDERDAG. 20 OCTOBER.
OM TEN UUR V.M.,

de Ondergvteokende uit de
band ten vorkoop ambieden

m8lUlrmlelQ .vee, De dieren Zijll
_ B"~-~ Oondit.ie.

O. N. SWART N. Zoon.
~"1 ~~..

,; ~'

MALMID •• UR,V
Ol'fSECTARFCHR

Eersta Klas Publieke Schelen
(Meisjl;'8 Dep~rkmenl).

APPLIKATlES zullen door d~
Ondel'~eteekende worden ont-

TlUlgen tot op 1 November 1~S,
voor de betrekking van A88iate~
in bovengenoemd Bohool, Salaris
£100 per jaar. Werkzaamheden te
aaDvaarrlea na de Januari (lS9!l)
vakantie. Applikanten worden ver-
zocht om Biecht, copijen hunner
Oertifikaten, en". te zenden.

FRED. WERDMULLIB,
non. Secretaris.

Ma'meabury, 6.oct. 1898.

~OP DONDERDAG, 20 DEZER.,[AL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoepen te KLAPMUTS

nON; gemeld getal Ezels en
paarden geteeld in de Hantam,
groot, sterk, in goede Conditie en
geaohikt voor dadelijk gebruik. De
Paarden zijn meest allen gedresseerd
waaronder een paar jarige Hengsten
ftIl S jaren oud.

C. N. SWART.

I.B. de Villiers & Co., Al~lagers.
Paarl. II Oct. 1898.

- .

4SSISTENTE BENOODIGD.
Salaris £130 per Jaar.

APPLIOA TIES voor bo\"enge-
noemde betrekking un de

gesubsidieerde School te Roode.
poort, met de door de wet vereiaohte
Oel'tiftkaten, alsook Tan Bekwaam.
heid en Lidmaatschap van eeD
Protestantsehe Kerkgenootschap, en
goed zedelijk gedrag, over de laatete
twee jaren, afgegeven door een
Landdrost, Veldkornet of Predikant,
zullen door den Ondergeteekende
worden ingewacht tot 15 Nov. e.k.

Salaris £180 per annum. Werk.
zaamheden te beginnen Da de
December vacantie.

O. Jr. HAMMAN Jr~
HoofdonderwijZt\r.

P.K. Roodepoort,
da Johanncsbnrg,

7 Oct., 1808.

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika~

're ~c»c»p:
DE Beroemde Bul, "Friesland," 6

jaar oud. .
De Eigenaars, (lie een verandering

lYenschen te maken, bieden hem te
koop asn,

Hij is wezenlijk con prachtig nier,
en de inspectie VUil lirootvee. J:<:i.~e-
Daars wel waardig,

Beschrijving eu Pcdijree zijn alt!
voJgt:-
FRIESLAND, - G"lJorc-n 10 Augustas

1892. Zwart en wit bnl. Hoofd, nek en
Uobum zwart. Witte h.irt op voorhoofd.
Xletue witte streep op rechter-heup
Bechter-voorpoot zwart tot knie. Linker-
YOOI'pOOt swart aan buitenl:ijden tot onder
eie bie. Acbterpooten .wart tot aan
CJ. lm1ebogen. Daik en poolen wit.
Zwarte teeJ-deelen. Vier tepels. Lans
pd.
SiaDdfri. III, F.R.S., 1498. Standfries.

'.llS.,1196; Iste Prija te Leeuwarden;
Kroontje, P.S.S., 3226.
s-rt.care. De Pauw, F. R.S., 40 ; )lom.

aptar, Witaenbarg Roze.
tnátrebel uit Vee-boek, 7 AagtLltlH

1!N.
(Get.) PHILIP LANDSBERG, M D.

, Voor verdere bijzonderheden doe
IIDaOek bij den Ondergeteekende.

P . .A. SMUTS.
::Halmeabury, 5 Oct. J 898.

------

BENOODIGD.

I~'EN Onderwijzer of Onderwijze.
~ res [ongehuwd) voor eeue

school op eene plaats in de nabijheid
van Kingwilliamstcwn. Moet be-
kwaam sijn om onderwijs in het
Hollandach zoowel als Engélseh te
geven.

Kennis van muziek eeue aanbe-
uling. Salaris £40 per jaar met
vri;e tOBt en logies,

Doe aanzoek bij aan

YA TES & MURRAY,
Procureurs, enz.

Kingwilliamstown.

BENOODIGD.
I,"IEN" Salesman" in een Winkel
l2.J van Algtlmoone Handelswaren,
bedreven in de Holleadseha en
Engelsche talen, van goede be-
kwaamheid en goede ondervinding,
met een degelijke praktijk als
.. Salesman.'

Applicaties met getuigschriften
van bekwaamheid en gedrag, en
vermelding van Salaris, zullen wor.
den ingewacht geadreueerd aan

J. C. VAN ROOIJ & OIE.,
Postbus 23,

Steijn8bu

WELLINGTON

Vasfgoed_!_e Koop /

. -.;:\,
',r

~"'j

, ;"'f ~

DB Ondergeteekende, een Boeren-
plaats gekocht hebbende zal op

ZATERDAG. 16 OCTOBER.
's morgens ten 11 ure,

Publiek laten verkoopen,

Zijn Kostbaar Woon - Ert:
gelegen in de Bain Straat.

Hetzelve is bebouwd met een
Woonhuis bevattende Zevf'n Ver-
trekken hetwelk gemakkelijk in twee

. \ woDÏgen verdeeld kan worden. Er
is een Buiten-Gebouw bevattende
8tal voor Paarden, Hoenderhok,

,--; Koe-sta1, en Pakkamer.
Beide Gebouwen zijn onder

Uzeren Daken en in den oosten lItaat
YaD reparatie.
Br zijn Vruchteboomen, Wijngaard

en eerste-klas Tuingrond. Voor
ilnnand die een aangename woning
be«eert, of geld te beleggen heeft,
il<1e.e eeD zeer gewenscbte gelegen.
heid.

HBlI.lUNUB F. SlUT.

J. FRED PENTI cl 00., Afsla""s.

lart!· Agenten _id,
TE JO~BURG.

DE Ondetgeteebndep, vroeger be-
zigheid doende onder deo stijl

van OCRU D J.UlI-SON, mabD
bekend dat de besigheid SrJ voort-
gezet worden m haa tlClata.-Alle
orders aan hen toevertrou wd ZUJ1ea
met stiptheid worden uitpTOerd.-
Referentie Marktmeeate-. Johan ....
burg.
Poei adrell Bua 371, JObamaeeb1l!J. _
Telegra1Uch adlelll OI1rier. JIarki,

JolaanQeaburg.

DJ frJBROlD1IS OLIVID.

DISTRICT VAN
I\ENNISOEV

KENNIS wordt hie oor gegeven
dat de Publieke nenter op de

ondergenoemde pI n tegenwoor-
dig zal zijn ten ein eenig persoon
die daar mag zij zonder eenige
bet.aling, in-te-en ; namelijk te
OIgelui t70c; JU 2totl l'IIJdUgs,
latsap f8 "" " " "Yn Jels dui 19 , ,,"" " "
YJllfolltlJ "" " tt .. tt

Illt.rg .. tOJ.II. tot • tt

Dlbep sa tt '" iS tt

neil 21 tt.. "

(eecuPiU Jl tt iS" " • tt

(lIBeIt.. I 3t tt to tt " I "
DteprlJJ IltI.".. It tt "

(&aMlp 3.. if" tt 1 tt

Ou en anderen worden ver-
zoch goed gebruik hiervan te ma-
ken.

Paarl BergwtJn. Brancte,rUn en
Spi~tus .aatscbappU, Bpkt.'

1-

Dui/sche Stenels rn ,C'chor:nen
Dui/scha Werks- Brock-n
Dllitsche Pakken Jor.J7ens

Kleerer,
TE KOOP.BIJ

~,

64 STRAND STRA.\T,

LADY GREY BRUG.

IEIIIS8EYJ18 AAI ".£lIMfRI.'--'IijftislldeJaarlIjkseII, Y"lads,i.g~

_JULIUS HORN&Co . Kantoor.
ay.Griqu88lad,
1st. October, 1899.

AUSTEN'S
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&ïbIM
Ik tilta.
~.~ a B. Zwavel, Zwavel :B~ __ ~;'
1......1uf Soheft'els, Engelscbé .en ~~~~
.Draa4, DriacUieining Staanders- en Boe'!: PaleJl.·· i

.'~ < •

... SchriJf_.om 8'eill1lltr~ Prij~ ;

"I'MlIS WILD BI00., l

LJ......... PaIdIu:J .... ,
Darling Straat, KAAp'STAD ..

Eerste Klasse Dresmakerij•.!'

ILl COSTUUM PAST GELIJK SBB IlABDSOBOBlt

MORRISON & CO.,
TOÓNEN nu een bekoorlijke sele£ctie in. Modisch en Onopge-

maakt Dres Materiëel. Bloue) Zijde in de allerJaIltste kleuren;
"1ICh Neteldo k (Muslin).Nieu~e ~Ol uit Ore~i,n,8, ~IDloemd l{alD8l'-
doek en Batist (Cambric], Geruit, Zyphers, en \WItte Piques. •

SP.ECIALITE11'EN :-
Bnijdersgemaakte Costuums op order. Zijden Blo1l8el op order.
)[oJlltera van alle soorten materieel vrij per post.

-------
. ,

i

Plein-Straat. Kaapsatd ..

DE "STAR" STALEN WINDMOLEN.

De De.
Bate . IlacIltJgie

I .... P.mpa ,\

_~&D ·lDgetterd
r' .. Il

.1

BIogste de
~ \ - Geed-

ldIrifteo. loopate.

AlIook Pompen,' Tanka, 100 ~t 400 Gallou, Pijpen
Gegalvaniseerd en Gegoten IJzeren, Staanders, Doorn-

draad en ..Pig" Netdraad, tegen laagste prijzen .

•••• 8088&_ ..
STRAND STRAAT, KAAPSTA.D. . ·~ML'.J'\t'""''''''

ONS PARLEMENT, 1898.
!\ANGEMOiDIGD door· de .ondentenning die onze ui~.e ....

eenHolJandsche" Hansard" ran de jongste IiárJ.......
8euie h~ft erlang!!. hebben wij besloten eend soortgelijke uitpw

't'OOl' ae SeaIO van 1898 uit te_gevco; i
De iateekenaren van on. Weekblacl dienener 6p

telttteD ~at de bladzijden van On. Week.,lad gedQ:nrMi
~ se.ie In ~bcbrokcD volgorde worden aangeaoauiaerd, eD dat ....
lIÏDde de:!" Sessie een volledige bl~ wijzer m11fO~~ &. egeven, SOOdU,"
~"" VhD Ce Parlementaire nommen riD On. w... ;..
'blad. tegelijkeen " Hanaard " IUDen hebben. ....'

Daar ae opJaag geregeld moet 1I"ordon naar het .... der
lOIbn en Telen bij de vorigt! uit3a,e moe.ten wordea ~ ..
.. bh dadelijkMnzoek en Jende het bedrar foor de· ....... -'
.... soek -
~A rAN DE S~NDT DE VILLIERS" o; B~pBr"t,

KAAPSTAD.

~0el1n. AiSnteURI ~ rinden tU I0Il .ft· ,Ami"". ,. tAl;
UtlJ'rOOr pu .•.•...........t ~Z61Idela. 114 afloop BuN, ..,.. t.fJt""" .

. .,. ti O~~ PARLEKXlIT, .l898," i --

'Cftlt/'·'."'f~·,.,·.1·nnRI...... ..•... .....• ••.•.• .' . r...........................
l 'I,." _.,•••••••••• 'O, •••• •• •••.• •••••••• • ~

h... "1 r. •• "
....~':Ib<II"·I.' J"Ift ..r I. -ia&la"' :.......... '



lIT llIfD. COJUT&8.

De .taande oemi. trVdea aaDfI'teW op:
I 1 Pu blieka rekeJli.ncea.
2) Rag.1A nn b.~ baia. •
;1) Pensioeeen,
4 1De guameulilke ~iblioI.h'"

MOTIE VAN WA.NTBOUWEli.
D. beer SchreiDer .teld. YOGI': .. De~.

~lJl niel b.' ..vtroa_ ... CHi haia." Toen
hU <>p"t.oDd.. erd bii hartelijk ....-.ïlJichi. DU
begon m.t le ..... 0 daa cl-. lIa de derU
m:.al ill dal eeo derpJijb mem. aq... If-.
r.' ee nog inreete1d wenl. In 1891 Inoh. de
beer Merriman ..ulk eeu _tie iD die MI ftP-
wor peu .. erd ID.' d. OIleMeJ. __ di.
der regeerinc, en die 1'&a dell ~er. Hil
lol. meerde den opnker echter lIfn hiwYoor.
In .. :~nd""l b..oJea allen 'Pijt clat Ilii niri meer
tn hel bUIS ...... De oppOIIiu. _ft tom D_

de rei.enn" Ie"eng~ maar het Doo4iae
~elJ ~ege,," ..oor de MaUniairaiie d-es taDd&.
z I liet ook deo premier. OaAr En .. L&Dd....
• 1....M hU Dle' ""D wan DIWraklrinc ..ao bd
."Ik. g.. oel.II8II .... n had,.._g hij (aonker)
ru I!lD moue IQ de laatete -W:irJcelihcl.., uo·
getoond bad.. Hii h..t Iutete mul lIjja _ti.
,ni.bracht. niet ~8 d.• ~ier .. ....s had.
alleen om de rediatnbnu.biD le ".,. .. ëlakkea.
~e.n, dal ...... Diet h.t 1... 1. maar omdat het
land "een ,..rlroU .... n in d. ",,&erica bad. De
drv ree ren .. JOr de motie leaeo .... I dieper cJaD
de red .. triburie-bill, SOOaIa DeW_ wvd ait
bet getal leden un de .. ajjde ..an het huia. Vu
de oud leden kwamen 25 die tetu de npe-
no •• ~mden weer lemr, en 1'aIl de ..... o die
voor h....r stemden, al'i:hte 22. (Hoor, boor). sir
(~ordon bad bel load pda.cb& _ beroep op
bet land le doee, omdat het baie Diet aoed ,...
'~geawoordivd aoa &jjn,8Il de uiteIac .... btPUW
teg~n de regeerinc. (Boor, boor). B.t YOlk
to.eft ll'''''proken, (Hoor, boor). H .. Iud
heeft getoond g_ ...nroDWlID ja de nceviar
te bebben. (Hoor, boor). Van ie 36 led ..
dl. in de laatste .ittint teeu de _he 1'&11
.... ntrou ...en stemden ....... a er al_te 1'ier dM
r ertreu "en in de receerinr ai&llpraken. 51Mbte
vier leden .telden du ..ertroaw.. in de ........
nIll ......n slechts t ... 1'&11 hen waren nor in he*
huis. (G.l&cb). Die rier leCIeII waren yin
mm .. ter s, ma.ar air Pieter en dr. Sm.rU waren
er niet meer. (Gelacb). Zij werdea ~
. HV dscb t dat aleehte de heer Proet miuohien
·001 vertrou .... 0 had in de nC-riaI, l1l8&I' bjj
"" Dlet zeker. De _ .... h., ed. lid toen
r oor de Paarl.

De beer M.mmen: Waar ia bil? (Gelach).
De beer Schrein.r: B.t au4er w .. d. kolo-

niale oecrotan..
D. heer lIIerriaan: En wur ia bi!? {Ge·

lacb l.
D. beer SchreiDOl' ..oorlpaDcl, .. i, .ir piet«

m1:;: "eer ter", kom.o binneo een paar rr:
d.I.,ar dageu di. "_r auo ..~ be
"erd. (Heor, boor). Hii pJoofd. Dla' er
f én lid .~ b.~ buia w.. die "vUon_o in de
r"iecring duTh ait te .prek8ll. (Hoor, boor)..
Ill) pi bet "e ..oelen ..an sjin PUCIHt lJRió,
ou dat """ om _. reeht1'Urdia. repaillJ te
k, !Igen .. aarin bet Iud "erVoUW.D bad. de
r.geeriDI m08llt &00 epoedia aaopIjjk ,..' de
b.mlen letrokken worden, dat wil ......
indien lnlb in menacbeltike IllaCht wu (boor
hoor, en ge1anh). Hij dacht Diet dat bet aoodij
..... veel te .prekea, eeD ieder wa beeliat .0
lOU stemme. un dese of lI8D8&jjde. Haar_t
".1 noodig Wil, Wy.poedig eeDeYeraocl.riDr
te maken, iaaT h.t land er op wacht; daar lret
land ...acbt op eerlijke, &ui .. ere ~.
Praten zou aiet belpen,en hjj wild. ook niemaDd
In fluenceerea, betaU door woord of dud (Iloor.
hoo-}: .Ikeeo moeat ..olpn. &jjo.o..-erWiaiar
ea de .. eDllChen ".i,i- lrieaen ltemmea.

[De beer Gnd, eeD der DieUwe loden kwam
hier lllucbea deo .preker lID deo • .,..kt!' .0
"erd tot de orde geroe(IU o~ .. Ieeh ";'jjl
bel nieu .. e lid om ..endIOOUinr T!'WI.1'
Maar wal deed de reperinr 0lIl •__ •• eo

ondenteuuina t. laiireo? Hjj had eIeCIN
Vrijbnrg te Doeuaen (hOor, beer). eD d. dabbele
Ipoor ... "'11 ,tem (boor, boor), eu de O.JI.&.
(bOOJ', boor). JIioieten -*ouden op ~litieke
~l&tform. en ,edroepa.eh echudeljjk. Hij
ad .leeM. te rewapa 1'aD wat dr. 8merU ..

daan bad (hoor. hoor), IDUI' bjj wild. Olet
acht.r &jjn I"UJ epnken. Dech mu sect dat
de dokter DU &jj... "pri ... te oorreapoodatiee"
..e,bnJldl.. (Hoor,~, en air J_8i ..ewriabt
OIrtkeod. bet.) ~~. ook ....0 hei ..
drag "'II_"_ diellij ... (~)
partij .,alecbefjjk beRlmJdigde. (800r, boor.)
Dat edel lid .... een lid 'JUl deD p_ilD .. read
nn hare -jeaeit, die rad pr ua hare Ter·
leien ...oordiaftw; eo hij PI 1'aD plaat. tot
plaat.. en bracht _ ..aleehe kweetie YOGI'.
(Boor, ~ Bet pr..,., Il.i bewaren
un 't Bri oppeqe _lDoed~
uiAch .geroep. (Hoor, eo,roote ioejoicbillr.)
Jd aar dese &une WIlOI'4hII eo cladeo lOuden op
bet boofd 1'SD hem (lthodee) nedenJaJea.
(Hn lu bier een pd_lt. ,.. ... '-pruk 1'0
den beer Bbedee, aitprpNken te KHpcIam,
waarin hij 100 err undroa, dat "'UJ"_~
oPpefilezac in Zuid·Afrit. lOU a.w..rd worden
"'&01 dat opperg-.r"" in pYur.) Sprak ..
"oe. op bet k...... clat PCInD wa door deu-_.u... h·"r Bhod. ea .ir oordoa Sprig OlD bet to
willen ..oont611eo det _ PdeeIt.e eier be9ol-
klDK dieloyaal ia. Zij hadden huo Ieod (Eop
la.nd) en de Kolonie oo.india ..eel Innaclp-
daan. Ala er éololid no d. oppoéhe"" die
d .. loyaal ...... IOU h~ (~hr) cWeJijk""
abcheiden 1'10 die partij. (Hoor, boor.) Kaar
er ...... niet ~én. (aoor, boor.) De EDPJeChe
1"'" bad den heer Bhodee ea air GOrdeD dirk
"""OOrdeeld W8118ns!nao .. ~.....-door
ri" t ee heereo ..eel kwllacl deCIaa. AI bei
I"''"~erd door die b_ io dit land aedua.
Hq bad ltellia ........ 1 en mopJiji ..-tM.. n al. IlÏr Gordoo ter hewarin, 1'0ra::
"lAche op~ag. boewel bil DU de leider

nn d. Alrikaaoder JlVtjj ns. EqelatldIta. dal d. beer BOod.. ea ar GOrdOD
Olet Blittaoje uitmaken. N.... de .AfribaII-
d~... "VeD niet dialoyul, mar &jj WiJCIaII_ID'.,,", ...,...na, hebbelt. Bif _
ge ....... oor Zuid A.frib 100 de ~
~er op de k__ blijft; MII"_ dai..._..
I,!ke f''Vo1gen kon hebben. De r..-m.
tu J J~n &an het ltewiDd 1'IU UIr ••.• D::
br. I 'IJ ..goed. gedun? (boor, b_). Uil Md
.".,a twUfel dat .. o beter t:9d _ de koloaie
Iia,r w" 100 .akIMlUtdataaiJoplicla' cited .....

,"" I Rr. I

\B 0 K!f, Voani ....
1\". I JIl.
',i v Hl 8.

i I 1..
'"

:1 \1.\ '".IM I. A.
, ".' IJ,· I .I>"'''.U''
J ".\1 P., Moe ••
S. Kogelaud.

~Em·
rUlST
U•.

,AfdeeUBgnL

n zijn
len en
; Fraserburg,
.teekende,
op zulke

en niet in _lUI_ti
.rden,

:'0 Jf,

1I1\AANSt HE

~~ MAIJ.'"
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