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PII..A.~OS,
" \ TE KOOP. '

\
Sta/les. Beroemde Oottage Pia"os,

Speciaal! ~maakt om dit Klimaat.
\ te weerstaan.

Doe~kbij

VAN DER BYL & Co,

ZE ICDEIU(STERS nlPAl'fIUl'f. DB..BELAN~RIJKE .AANKONDIGING.
------_ .....----~-- --_--.

r'l\rrH::~H)F: .leu ,'oortgallg van onze Groote KI~-
11,,!'t'n lïtwl'kooping koopen de DamllIl Dn.1!8

" i"11 "P l .. ~.'n ~., per yard "n kunnen dezelve op~
~!' ;':"11 dnol n!l1.t' be~PjLafd(\ nrt'(~t18mRak"ter. De

I" Jl ,por In-t ~I IIkeu I'll Olllllllkl'U 70:\1wezen a.~s.
l" I.' .·,'111' llit!!t('kendl' kans

VOOR D.A.1W:EB
,r '"", (','SlumeS, wanneer voltooid door ons gewaar-
',:! w, .rd en uie ..r dan 3 tot 4- Guineas, aard te wezen

------- ---- -----
,,. ,I,'lt' ""hoone kans ni ..t ongebruikt voorbijgaan, om
I: I i I; p ('ost nme g'eullut.kt te laijgen tegen onge'Veer

l{",tt " .. u d eu U..WOUtlu Prijs.

RRlSON& Co. PleinstraatJIaapstad

GROOTE VERKOOPING

EIISTBISSISTUT OIDDOZll
BDOODI&D.

salaris .£160 per Jaar.

APPLICATIE~ vergezeld vad 1
. de noodige .c.opijen ~ Oer-
nfioaten en Getuphri{ten, vOQl' .
de betrekking van 'Eerste Aasisten't '
Onderwijzer der Tweede JOáa
Publieke School te Molteno. zullen
door. den Ondergeteekende ~
vangen worden tot. op en insluiten. ,
de Zaterdag den 8sten October
lS98. . ,
Werkre.mbede~ ,te beginnen' .

wanneer de School heropent ut·
Januari 1899.

Applicanten moeten instaat zijn
om degelijk onderwijs te geven in
beide de Hollandsehe en Eo.gelscluJ
Talen.

J. C. OE KLERK,
Secretaris School Commissie.

Publieke Verkooping
V~ V~Kostbaar Vaste en

IDerikaansche Paarden &Ezels GOfAleren.

TE nE on~ zal publieke
U doen Teibopén ten dorpe

CALEDON
OP

ZaUrUg., 17, ~l 1898,

G~nb6rg,i_oU,
VAN KOSTBARE

WIJM-PLAATS' [N-,~ ...
LOSSE GOEDEREN.OP DE Ondergoteekende besloten

hebbende de Paarl te verla-
ten, zal publiek doen verkoopen,

Op laandag, 19den September, el.1
OM 11 UUR V,M., DE Ond~rgeteekke~deheen Edrf ter

Z woning ge oc~t ebben é en
ek er Brf met het daaropstaa.nde 'begeerig sioh van !zijne Boerderij

IJ zeren Gebouw 90 x 20 voeten. 2 te ontdoen heeft besloten
Buiten Kamers, en Stal voor 4
Paarden gel£>gen in de onmiddelijke OP DINSDAG.; 20 SEPT,
nabijheid van Lady Grey BrugStatle, grenzende aan het Eigendom publiek te doen verkoopen:
van de Heeren THESEN & Co. en De welbekende Plaats genaamd
aan de Spoorweg lijn. Ten gerieve "Wolvehoek" gelegen teGroe~berg
van Koopers zal het Eigendom wor- een half uur rijdens van Wellington,
den verkocht in Vijf Perceelen. beplant met circa 50,000 Wijn-
Wogenl! den grooten aanbouw in stokken en eene menigte vruoht-
dat gedeelte is deze een sohoone boomen, waaronder LemoeQ en
gelegenheid voor geldl)' " _;g'Ïng, en Ns.rtje; tevens is er vrnohtbaar
uiterst gesobikt \ "u~' "en Handel- grond voof. het ~nmerkelijk yer-
stand. grooten vs.n da Plantage. - De

Voorii., Gebouwen bestaan uit Woonhuis.
1 Pers Machine, 1 Voer },;I.achine, Kelder, Wagenhuis, Stal en Bedien-

1 Schaal. de Vertrekken, allen onder IJ~ren
1 Lot Rouw Materiaa.l, 1 Lot' Dak.-De Plaats is ook vO<n'zien

Hout, 1 Lot IJzer, enz. van loopend water, en bekend voor
Verder, vruchtbaarheid. Men koma en

1Paar Egale en Goedgetcelde Kar Zie.
Paarden omtrent 3 jaren oud, 1 VAATWERK,ENZ.- 9 Stukvaten
Rij. en Buggy Paard. van 5 tot 7 leggers. 6 Kajaten-

EIndeUJIl:, houten en andere Kuipen. 10 l:'ijpen
en half-leggers, Halfamen Trechters

30 Eenden en Hoenders, en wat Emmers, Kranen, 1 Wijn Pomp
nog verder zal worden aang~ met toebehooren, 1 KaJ'atenhouten
boden. Trap- en Onderbalie, 1 Hrandewijns

J. BORNE. Ketel, 1 Rozijnen Ketel.
Faure, Yan Eyk il Go., Afslagen VOORTS:-l Kapkar op Veeren, 2

Paarl lO Sept.. 1898. Open Karren op Veeren, 1 Lichte
Wagen, 3 paar Achtertui~n, 1
Zadel en Toom, Graven. Pikken,
Schoffel8, Manden. Zs.kken'i Stel-
lages. Riemen, een kwanti~t. Kaf,
Akers. enz., enz.

LEVENDEHAVE:-2 Karpaardan.
2 extra 'Melk Koeien. 12 VarkeDs.
geschikt voor den Slachter.

HUISRAAD:-Het gewone Assorti.
ment van Voorkamer, Eetkamer en
Slaapkamer Meubelen.

Yerkooplng te b!glnn8n om iD un !.m,-
vemerscbinee» zullen aant(eboden

uorde».
ANDRIES P. LE ROUX.

Groenberg, 10 Sept., 18!J8.

J. S. MARAIS ~ Co.• Afslagers.

Behoorende tot den Boedel van
wijlen den heer JOHANNEl

ROSBOUW, S. D. G. G. Zn ••
Blauwvallei.

30 Fraaie Paarden en Ezels.

KAAPSTAll. B. H. PIETERS.
W. Jl. F. KDEYN, Afslager.

Caledon. 12 Sept, 1898.r i; EH li, Il AL L Ill~bbt'll een vel'\lienstelijken naam verworven, die
i -"liJk i, ui Z,li<\ Afrika. ZIj kunnen wachtende begunstigers

,."""r l,!ll 'lloden op dL' Parade

~laandag, den 19den September,
Ten 1.0.30 Ure,

BENOODIGD.
publieke Verkooping. PEN Onderwijzeres voor de School

cl te Elandsberg, Utrecht, Z.A.B..
Kennis van beide Hollandsch en \.

Engelsch vereischt.
Muziek en handwerk een aanbe-

veling.
Salaris £78 '8 jaars. Logies vrij.
Plichten te aanvaarden 16 Januari

1899 •
Nadere bijzonderheden bij den

Ondergateekende te ver~' n. '
Applicaties met de n ' ge-

tuigschrifte~ van bekwa.amhei .~,
g~rag, en ItdJll8,8,tschap eener ~ '.
testantr.che Kerk. moeten vóór deli
12dell October ingezonden worden
aan

. t f' " f ">7,"l1d1n ~ van Paarden en Ezels juist in goeden welstund
.: I!' \, :',', rll"dt' :--tatl'n van Noord-AmeI'ika ontvangen. Zij kunnen
i, :l>r:,!'I,htq.;"t beschreven worden, eo bestaan uit : 14 Oprecht-
te~lGc Paarden, Hengsten, Ruins en Merries, groote dieteo,
,_,".:,: \ o"r .le fok kerij ell andere doeleinden, en 40 Ezels. uit ge-

Z'"':.:' l'\' lllt'hren, die tot ocuig werk door den Contracteur, den Boer,
en ,1:1\:, rL'!1gL'bnllkt kunnen worden.

\', t',;,',.t toch !lid van deze schoone gelegenheid gebruik te maken.

Op I'l'aandag, den 19den September.
.1. J. lluF~IEYR & ZOON, Afslagers.

DE Ondergeteekende zal publiek
doen verkoopen te zijne woon-

plaats

" ZOETElELlSYLKI,"
,Kantoor van den

Hoofd spoort*eg Maga.zijnmee>lter,
Kaapstad,i I September, 1898,

OP

WOENSDAG, 28 SePt., 7898. GOUYERHE;~;{sSC;~ORIEGEH.
21 Fraaie Jonge Ezels.
3 do. do. Paarden.
36 . do. Koeien en Ossen,

enz., enz.

Tenders voor WestingholUle Engines.

TENDERS worden gevraagd
voor. den koop van twee

sloten, snelle, verticale Machines
(Kngioes) 'van de Westinghouse
soort, instaat om tot op 11.0 paarde-
kracht te werken.

De Machines kunnen geinspec-
teerd worden op aanzoek bij de
Locomotive Werken, te Zoutrivier.

De Machines te worden afgeleverd
zooals zij. staan. en betaling voor-
uit te geseltieden. .

Verzegelde tenders, gericht aan
den Contn?leur en AuditeUr Gene-
raal, Kaapstad, en buiten op ge-
merkt ., T;endar voor Wastinghouse
Engines." i zullen worden ontvangen
tot op den middag van Maandag,
19 8epte~ber.lS98.

De hoogste of eenige Tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen

i W. SINCLAIR.
Hoofd Spporweg Magazijnmeester.
Kantoor wh den' .

Hoofd SpoorWeg Magazijnmeester
K&aps~, 10 September, 1898

:BELANGRIJKE VERKOOP ING
-VAN- :hL G. POTGIETER,

Tertia, Stellenboach.
G. P. LE ROUX.

W. H. F. KLEYN, Afslager.

Caledon, 12 Sept., 1898.

.05 ~eer

KOSTBARE ONBEBOUWDE ERVEN.
9 Sept., 1898.

WELLINGTON.

HOOFDOHDERWUZERBllooDl&1
VOOR DE

Districts School te ~lCObsdalO.Y.s, .WELLINGTON.
,

D
E (l:t,]"fgt'teekt'lllltJ daartoe verschillendo malen verzocht gew?rden

zIjIllle, om niecr Erven tL' verkoopen, heeft nu besloten pubhek te

doen wrkoopen op
APPLICATIES voor bovenge-..

noemde betrNcldng. V~
1081dvan de bij de Wet vereisohte
getuigschriften (of gecertificeerde
kopieeo ) van bekwaamheid, en
gOOd gedrag en Lidmaatscbap eener ~,
Brptestantsche Kerk ~zuUen d_ .
den Ondergeteelmnde ingewacbi
worden tot op den 13den October
e.k," .

Salaris £14<>per jaar met vrije
woning en gemiddeld £140 uh

O IOE
\lSDAG Ot S t "Jl 1r: schoolgelden na aUl'ek van het aan:"p ft ,IJ ep emuvr, e,~" Boeken voor de Scholen in deel der beide aasistenten, dat ver-

's Morpns ten 10 ure preeles. ,1:e' 'lUl' d-Afrika. meerderd zou kunnen wordeD,ui '1 indien de applicanten voorziening

Z
ULLEN de Executeuren Testa. I i kunnen maken tot het geven van
mentair publiek laten verkoopen TE bekomen bij de voornaamste muziek onderwijs.

al het Losgoed tot bovengemelde Béekhandelaars in Zuid-Af· Gehuwde personen die in staat
bElhoorende als volgt: riks. tot de daárbij vermelde prijzen zijn kostleerlingen in te nemen

2 Stukvaten. van 7 leggers. ge- D. Aitten.-Geschiedenis van zullen de voorkeur bebben.
heel nieuw. en 2 do. van ti leggers, Zuid !Afrika met een inleiding Billijke reiskosten. gestaafd. door
5 Kuip Balies, Leggers, Pijpen, over de Algemeene Geschiédenis kwitanties, zullen vergoed worden.
Hogsheads. Halfamen en Ankers, voor ide scholen in de Zuid- De geslaagde applicant moet zich
1 Pers Machine, 1 Wijn Pomp, 1 A£rikimnscbe Republiek. Twee- voorzien van een onderwijzers 2de
Brandewijn Ketel, 1 Rozijnen Ketel, de druk met 7 kaartjes uitga- klas spoorweg certificaat om tegerl .
Trechters, Kranen, Emmers, Man· geven door de Ned. Zuid-Mri· balprijs te reizen.
den. Zagen. Bijlen, Graven, Pikken. kaansche Vereeniging. 3/6. Werkzaamheden moeten worden
Schoffels, 25 SteUaadjes, 1 Schroef, J. C.V'ermaas.-Nieuwe Methode aanvaard op den 17 Januari 1899.
1 fUijpsteen.1 Lot Vruchten ,Kist- voorihetonderwijs in bet rekenen F. W. VL" HEERDEN.
jes, 1 Wijngaard Ploeg. 1 Oultive- ten dienst der scholen in Zuid- Voorz. Sch. oom.
tor, 1 Land Ploeg, 3 Leeren, enz., Afrika Handleiding eerste en
enz. twe~e gedeelte. Prijs 3/-

1 Kap Kar. 2 Open Karren, 2 J. C. iVerma.a.s.-Rekenoefenin-
Buggies, 1 Lichte Wagen. geschikt gen ivoor ee1'8tbeginnenden, be·
voor twee paarden, 3 Paar Tuigen, hoo~nde bij het eerste ~lt.e
1 Paar Voor Tuigen. 1 Lot Deureu der ~ieuwe Methode voor het on-
en Vensters, 1 Fraai :ilok Kajaten ond~rwijs in het rekenen, 9d.
Hout. J. O. ;Vermaas.-Nieuwe Reken-

LEVENDE RAVE: boek, ten dienste der scholen in
ZuiP.' A.irika.

Eerste stukje ls. 3d.
Tweede stu~je Is. 3d.

J. C.iVermaas.-Antwoorden van
. de roorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw-Reken-
~k, ten dienste der scholen in
Znad-Afrika.

Ui~.:-xri: van J.ll. du BUSBy
te . terdam en Pretoria.

!

~~
60 Eerste klas Ruin Paarden
20 do do Merrie do.

Publieke Verkooping
V.L~ A.L HET

D:J ~ U El{ D:\G , SEPTEMBER, lS98,

LOSGOED,Om } 11 ure precies,
Boven

f1
(,TIl,,\(l "etal Erven, 1i IU x 15U en daarboven, alles Eigendom

grond ~ gelegp71 :\1)11 nl,;. en _verder v::n het Lady Gr~y Bridge ~tatio,n,
H[J'H'" den Hoofdw('~ naar \\ l'llington en den weg 100dende naar Klem
Draken~tt'in heiJbt'Ilde <,,'Il prachti;.( uitzicht en zijn gezond eu hoog ge-
IpO'i''l "rcr,zende ook aan den vrijen doortocht "Korte Vlei." Met,
tx'~L'I'Ji':l~'an Je tl.ans be::'taanJ Water Pompen is overal water te vinden
V:1111;) tot :2',1voc-t en Wegen:l dell grooten aanbouw in de Lady Grey
~tr:tat en veder I~ dew waarlijk eerie schoone gelegenheid voor geld-
bell'gg,ng, Komt koopt naar hartelust.

Op Dinsdag d6 20sto dOler.

ZULLEN de Ondergeteekenden
publiek doen verkoopen te

KU.PMCTS STATION, gemeld getjal
l~aarden, waaronder 14 egale paren
zijn, en onder hen 4 paar schimmels
2 zwart bruin en andere kleuren.
20 jonge paarden, waaronder ver-
scheiden egale paren, de :Merries
zijn ook meest gedresseerd, all,en
zijn uit goed Bloed, groot, sterk en
in goede conditie. '

OOK:
1 Paar zwarte Hengsten (van Piet
afkomstig) en 1 paar jonge H~g·
sten, 2 jaren oud. goed geteeld. ,

D. J. SCHWARTZ
en P. A. GOOZEN,

A, B. de Villiers &: Co., Afslagen.
Paarl, 6 Sept., 1898.

ZULLEN T worden verkoc.ht o,P
MAANDAG, 19 SEPT., s

morgensom 10.30 uur te Klapmuts
Statle voor rekening van den heer
C. J. A LnERTIJN. Zij zijn allen
eersteklas, en uitnemend geschikt
voor den Slachter. .

PAUL U· CLUVER, Afslager.
Stellenbosch, 12 September, 1898.

J. D. J. UYS.

A. B. De lt il liers &, Co. Afslagers.
Paar], ti SeptL'1ll1Jer, 189:',

" Plan kaart tl' zien teil kantore van de Aftilagers."

In den Insolventen Boedel van Warren
en Osborne.

300 Spekvette Groote Kapaters,
100" "Schapen.

_-
'J 1':\' ('InIi", Blllt,'nk'HJl'li\'dL'lI ell lIandclaar~,L'6nc kans te g~v'lln o~

,,,,)rJe.'llg'c lllko 'l,en Il' maken, zal de UItverkoop van den over
""hl"h'll \I"I"t'a,';,~'Jl'tt'l I'd" llaulkl:iyoorraad in bovengemelde Boedels tot~ ~ __I

up d"11 I ')PES SI:<~I"I'EjlBEI{ aunst., voortgezet WOlUen. ,
BllltL'nbl'zigbl'id~lllJdell Jlaa::iten zIch van dese gelegenheid gebruik

tl' maken.\' l'r~cheidcne Ki"ten Goclleren nog niet aangeboden zullen ontpakt
't'rl t,'r verkoop aang,'budL'n wonlell. " .

'l\'n gerievtJ van Koopcl'l! zullen aanbwdmgen wowe1 voor kIelDe als PUBLIEKE
gM'te hueveclllL'dt:n Goederen aangtJllomen worden. VERKOOPING

EMILE H. VAN NOORDEN, VANAFSLA 0 ER. Melkkoeien. Ezels, Paarden. Publiek" VerkO()pin~.
Rijtuigen. enz., enz:

!4.
STELLEN BosCH.

Jacohsdal,
8 Se,ptember 1898.

_-
-

3 Paar Kar paarden, waaronder
een paar egale donker-bruine Heng-
sten. 4 jaar oud, 15 hand hoog.
(Piets), geteeld bij den heer Lubbe.
Clanwilliam Distrikt, bijzonder
zwierig en knap in het tuig, 2 Kar
Ezels, groot en sterk, 4 Melk Koei-
jen. 3 Vaarsen, 25 Bokken, 40 Aan-
teel Schapen, 9 Vark£>ns, waaronder
er 2 geroesten zijn.

AANDEELEN: 01PYOEDKUNDIG.

- 5 Prachtige BoUl Enen,
l\anp:itad, 31 Augustus, 18<JS, DE Ondergeteekenden wHen pu-

bliek verkoopen voor het Ma-
sonic Hotel, Stellenbosch,-

OP IAAltDAG, 19 SEPT. ,.;
1. Nieuwe Mol Wagen
2. do Open Karren
1. do Amerik Buggy
2. Eersteklas Kar Ezels
ol. do Kerry Koeien, 1D Tolle

melk
1. lUtra Paard
2. Paren Nieuwe Achter Tuig$

(Eerste Klas) ;
1. Set do. Tandem tuigen, do. '
En wat er meer ten verkoop zullen
worden aangeboden.
Yer'ootllg te beg1nD811 om tO ure f.m.

P. J. BOSMAN elI IOON. ArslallerS.
Ste llenboach,

10 Sept. 1898.

LangS de Main Straat,
(Statie Weg).

MaJndag, 5 September a,s" 26, Burgstraat,
Naast de heeren DE WAAL & CO. De Ondergeteekende zal op

DONDERDAG, 22 DEZER,
's Morgens ten 10 ure.

bovenstaande Erven Publiek doen
verkoopen. Bijkans al de bouw-
grond, langs gemelde Straat. is
reeds verkocht, en degenon die wen'
schen om iu deZt'. met recht de beste
bezigheids Straat genoer;nd, eigen·
dom te bezitten, behoorel!l dez~ ge.
legeIJheid niet te laten v orbijgaan.
De prijs van grond langs deze
Straat rijst bij den dag, derhalve
voor KkI:a.listen eu anaeren OOLe
eerste specula tit'. '

---~----------------------vTELLIN"'GTON.
Bezigheid,

5 Aandeeien in de Koloniale
Brandewijn Maatschappij Beperkt.

1 Aandeel Paarl Berg Wine en
Brdndewijn :Maatschappij Beperkt.

EINDELIJK:

Het gewone assortiment Huisraad)
bestaande in Aanzet· en IlJldere Ta-
fels. Stoelen, 2 Kleeren Kasten,
Ledikanten en Katels, 0111.8- en
Aardewerk, Keukengereedschap, CD

wat verder zal voorgebracht wor-
den, te veel om te omschrijven.

WED. JOHANNES RUSSOUW,
S. D. G. RUSSOUW,
Executeuren Testamentair.

i

B~NOODI~D,- Een Assistent
j OnderwJJzer voor de late

Klas8~ Publieke School te Adelaide.
Hollandscb en Zangk~nst (Tonic
So'ija) bepaald lloocizake&'k.8ala.ris £150 stg. per a um.

Plichten te aanvaarden de
Ke~tfeest Vakantie. Gema.· u-
leetide Studenten hebben de voOr-
keur.
.Alanzoeken me' Certtfikaten en

Getuigschrihen ingezonden te zijn
op) of vóór 7 October, 1898, niet
la~~ en, gericht aan

f W. PRlNGLE,
Becretaria.

8ahc)()lb4.tutll'. Adelaide •

:\icu\\'c AJslagen; Agentsen

1
. E OndergetR\.'keUllen, daartoe Joor eell groot ~tal invloedrijke in~
) ge1.t:'tenen van Welliugton, rtroenberg en ". a.genmakerH Vallti

,', rwcht, zullen op den !:>dell ~eptember annst. een
Tak Bezigheid openen ta Wellington, in Kark Straat,
Bc,halveAfslagers \Verk zal alle Notariëele en Ag~n,ts Bezigheid

-:,,'ll)t'l\ onot:rnomen, zooals maken van Testamenten. Admullstrc~ren van
i, 'l<,J,.;, makpn en passeerun van Transporten. Schepenk,enlllss

en
en

IillIVel'J k,; vlJurwaarJen, waarllemt'll ya:1- zaken lO bet. Maglstraa~s Hof
yo:rkrijgen yan Bell>eningen op Vasq~oed, enz.

D\)or stiptheid en billijkheid willen de, Ondcrg~teckena.fln vertr~w-
wen dilt zij t,'8n gedeelte van de onuersteuurng van het gecerd publiek

zulleu genieten.
J .S- ].\II~I=&..A.XS .,., c:;,O.

VENDU.AFSLAGEBS EN NOTARISSEN.
rwl, 20 AUiUI~Ui,1696.

ONTHOUDT DEN DATUM

VAll D. SPUY, llULll. &: CO•• Donderdag, 2~ Sept., 1898.
Vendu Afslagers en !geitten.-'rol. Ad. }l{alm.burr ell fMl'~

~'UNITY,"

H. L. F. LE ROUX, B. IIIOOB.

)li L.SJIITll & 00.,, .1'1.. ~ JIL L. SJIITH & Co.,
~
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PAARDEN en EZELS.
PUBLIEKE VERKOOPING

TE

DlIa,I ... e_~'-IlPY •

DE Heer PIETER J. PIE~AAR heeft de ondergeteekenden wederom
gdallt om op

~Woensdag, den 12den October, e.k,
L'it hunne Vendukraal, publiek te verkoopen,

60 Eersteklasse Paarden (Ruins en Merries), waaronder
Paarden, Roo<Ï8chimmel en Zwarte.

20 Eersteklasse Jonge Ezels. 3 jaren oud.

2 Rij

De Paarden zijn meest allen gedresseerd en geteeld bij de Heeren
OOSTlIl Y"E.S en V.\S ZIJL in het distrikt Colesberg. Zij zijn in uitmun-
tende conditie en zullen zeker de beste troep zijn, die dit jaar ten ver.
koop zIJn aangeboden. Let op den naam

P. J. PIENAAR.

J, 'V. MOORREES & Co., Jun., Afslagers.
V endu Kantoor, Malmesbury,

1;3 September, 1898.

s rELLEN'"EOSCE:_

PUBLIEKE VERKOOPING
-\.L'i-

135 Groote en Kostbare Municipale Erven. 135
OP DONDERDAG, 13 OCT.. AANST.

DE Oudergeteekenden behoorhjk daartoe geautoriseerd, zullen publiek
verkoopen, bovengemeld getal Erven, gelegen in het aangenaamste

gededte van de Stad.
1.-40 Erven zijn gelegen in het Nooruelijk gedeelte, &trekkende

naar het Stellenbosch Station, russeben de Bird en Rijneveld Straten.

2.- 95 Erven zijn gelegen aan do Oost-zijde van de Rijneveld
fitraat tegenover het niel! we " Football Field."

Daar StclleTlbo~ch weldra eene versnelde trein communicatia met
Kaap-rad zal hebben, biedt deze eeue zeer sohoone Kans aan voor allen
die zich van Er-Yell \\ illen voorzien.

Plunuen zijll verkrijgbaar oil aanvraag bij de Ondergeteekenden.

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.

P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers.
•Stellenbosch, 10 :'ept., bClS.

Brandziekte Wet, ~o. 20
~ van

NOMINATIE VAN INSPEKTEURS.
AFDEELING CALEDON.

I~lIEHBIJ gl'''chtc'dl Kl'Dllisg"pving dat de Nominatie van Inspek-
~ t eurs onder Sectie \) van Wet No. 20 van 1894, voor de volgende

Veidkornd:<chappen, ep de volgende plaatsen zal plaats vinden, nam:
1. L'.ALEDON.-In de Hofzaal te Caledon, door Veldkornet W. L. FICK.
e. BOT sx PADlIET 1{IVIEREN.-Bij "De Vlei," woonhuis van

Veldkornet J. P. u: R"c\.
3. OPPER RIVIER ZONDER EXD.-In de Hofzaal te Villiersdorp,

door den Veldkoruet 1'. S. ~hRJ<:r..
4. ZWART RI\"IEIL-Te Dwaalhcck, woonhuis van Veldkornet P. J.

Nr;HIIII~G.

ij. LAGER RIVIER ZO.\"DER E.\"D.-Te Lindeshof, woonhuis .van
Yeldk(Jl"llet J. SlIIT!!.

6. GOCDI.\"I.-1\, GUlitlini, woonhuis van Veldkornet D. H. KLEYN.

i. UILE.\" KRAAL.-Te Goede Hoop, woonhuis van Veldkornet C. G.
B. i'l:; Ku; K.

Op VRIJDA G, 23 SEPT" 1898,
..:\llccn Personen gt!regi~treerd als kiezers Ivoor Brandziekte Wet

doele.uden lU de betrukkcne. V,'ldkorneLo\cbappen, zijn stemgerechtigd.
llcll mag ten ueulgen t!Jd stemmen tussch en 8 uur v.m. en 3 uur

n.ru.
Dl' :-itullllling z:11 ))('~il~~\ Il :

.\. (El:rste Stcmmin.-). Of de aanstelling gelaten zal worden in
handen val! den ~[I[JI.-t,r ;,f of NOIl!lllel'~ zullen worden gekozen van on-
dt:r II I'_' zoodanig' aun.,telling zal gl'"cbieclcn.

Il. (Twcede :-itemming). Of, indlcil ..\"ominees verkozen moeten
word"II, l'l'D, t wel' of Illcel" l,er~Olll'n aluus moeten worden verkozen.

('. (Dl'rlie :-;killIllil!g). Welku personen den' Minister moe~n
wordell voorgedrageIl als zoollanige NOlillDee::<. .

H. J. \A.~ BREDA,
Resident Magistraat.

H''-'~Ident ~lagi"trdat's KuntoOl',
Caledon, 2 ~eptember, 1808.

KOOKKACHELS.
DE O..\"DERGETEEKENDEN HEBBEN IN VOORRtiD:

Geenamelled

Bedsteden,
Draad

latrasses,
Klapperbaar

ratrassen,
Slaapkamer

Toilet
Setten.

De Bolinger Zwecdsche Kookkachels.
-- Schrijf om geillustreerde Prijslijsten,

JAlliES WILEY & Co.,
IJzer'1ara&r Pa.khuiz~

Darling Straat, KAAPSTAD

IJzerwaar
vaD

~lle

soorten.

D. L & Co. richten de aandacht op bet feit dat &Ueartikelen door hen 'Y8I"'f'UI'dig Idoor de 1Caa....
Gouvernements Spoorwegen worden ve"oerd tagen 20 per cent. mh.der dan In:m-.l
BDraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel un onze vele klanten door het ~he Iazul. die, ...
-- order. in onze hazaden te plee*Mn deae groote TerminderingTerzek--. behalye ~nekvd ... H"

GOED EN VERTROUWBAAR HUIS~D
iGUAAKT VAN !

Bout Goed Uitgedroogd in de KolOljlie,
I i

Jr.oopen tegen }ageren prijse dan ingnoerde Artikel_ na InCl'rieure r.aliteiL D. I. iBcn eo.... b=_-
GGI'Dl Voorraad 'hpIJta, Lillolem, BedJteda, Bed4.,... , JQugsalu, Pmelell el GJu,nu, E1t,..ua II "Uw .....

Geilluatreard Catalogus eD Prijslijst gepoet vrij op MIlTraIl8'.

Vertoonkamers : Lanqemarkt Straal Fabriek en Pakhuis: Barrack e* Boom SInIeD.
»tta,a,P&J~a,d..

1894.

Divisional

,
181 :18 ,

161 0 0
i

of Swelend
OP4ealldea Aag1lalta. weN OD.l!

fn.oull SOOG teNCnonkeu,
... Bemetl!C~ Vaderhwft goe I
hem apoedi, we Ier tto d ...n
r .... ZUD eellwiM te buo~ .op den
8eptea&1w.

D. Oaden,
PHILIP CONRADIE,
J. COBRA.DJK

(jeb. Du TOIT.

ended 80th June, 189&

To &lan~In Bank

:Maill
BoW.

£ I. d.
o 0 0

00-
&.da, .te.
£ lo cl.o 0 0

ToW.:
£ •. It
o 9 9

0&11.
&.da, &0.

£ .. :d.£ •. d.
2&l l' ilO 0 0

8mltakraa',
Klein R"lfl8"ld.

By Balan~ SCHOTBERIOBT.
li Gaeral Rate--

Arreara •.•
" Carnmt... ..
" Toll. on Main ILIld
4 Divilional ROadI 180 5 0
" OutepaD.l!... 12 0 0

Dog Tu Collection 0 0 0
Dog Tu in Office 0 0 0
Ro.dBateaCertificate!l 0 8 4
Bef1md Expenae. Toll

Gate

" salarie. of 8ecre-
tary,Aadi&on and
&Il other 0Il08l'1l

" PaJ1ll8llt. to .Mem-
bers of the CouDCil
OrdiDary Main
&ad.... ...

CODIItruction,llainten-
snee, Repair and
Improvement of
Divisional &ad.
and D&IIII th_u

Contribution Tolla D.
<C. Robertaon '"
St&5ionery, Print-

ing, ete.
Deetrnction 0{
Vermin

Commiaioll on
Dog 'pu

Store Rent
O1Iioe Rent
luuranoe ,_,
Share in Letter

Box... •..
Ledger F_ ...

CommiPion Lchange
Postage ... '"

&.cl Bates CertifI-
oate!l

72 17 8
214 17 2

36 8 8
107 8 7

II 0 0
o 0 Ó

84 4 0
21 8 0
o 4 2

o 3 ,

2M 16 9

109 II 11
m 5 9

1~ 6 0
12 0 0
84 , 0
BJ 8 :0
o 12 6

o 10 0

736 11 2

AANGEHOUDEN In het IOhul ftIl
deD oD~kende : twee .doD-

brbrOiD Paarden Merriel, twee )&NIl
oad ODpm.-kt, de .. ue me* een kol eo
W liobr :t"oerbeeD .tOf. Verkooplae.
lD4len lllIt ,.loIt, in de IOhlltkraal op
ZMerdaI. da 22Iten October UDet.

A.. D. voU: WIJK,
8chatmeeeter.

Oftl'leden op eien 31ekD .AugtJItu. 189.8
op de putts Kn')~"fonteID 116'"

Hopefield, m~n u....1..f)!..hef,le Ech~ enoot
JORUNU JA"cODt'~ CRBl8TopnL
SlUT, in den oa,Jerdm .. van 75 jaren en
drie maandelLo Diep be~qnl.

C. SKIT,
pb. Beeter.

121 2 3

1013 ,

224. 16 7

60 11 1

5 6 8

o 0 0 224.;16 7

o 6 8
OUlft1I R1ner,

:óietrikt Ladilmith,
13 Sep~ 1898.

o 0 [o
15 10 !O

,i"1 12 6

o 0 0

8 14 2

34 1 3

Hall-Yearly Receipts 480 14 5
Overdrawn Balancetl

on Main and other
.Roada ...

71.12 6

16]0 0

26' 2 '.6

34' 1 3

21: 1 0
1·10 0

12 O· 0
1 II 6

o 10 0
010 '6

013 6

OU 6

607 19 II

o 0 0

OVERLKD~;N te M..lkboolll, ir: het
diatrlkt RiTer'<LtIf", op eien 12dt>n

AIIplItu, 18.18, PlST"B BJllIUKlll
CoBTOII, in deu olldeadom ... n 71 jaren
eo 3 muaclea. Diep beá'8tlrd.
InDMID ftIl de beclroefde kiDderelLo

S.uroBL J. O. l)U)(IBY.
8cla00D.l00ll.

Melkboom, HeideJber«, E.I.,
9 8eptemb n', 1898. -

181 18 2 o 0 0
:

17 8 14
o 0 :0

o 0 ()

o 0
1 0
8 0
o 17

21 1 0
o 10 0
4 0 0
o 8 6

o 3 4.
o 3 6

o , 6

o , 2

o 6 ;8
o 7 \0

o 9 lo

o 8 !4

Half-Yearly Payments
Balal108ll OD Main and

other Road.
Balance on Account,

vu. :-In &nic
.£111 1.5 10

In Chelt £16' S 11

400 18 r 207 0 8

o 0 0 47 16 1

. Total ...
736 . 011

o 0 (l o 0 0 128 1 9
£662 12 7 .£254 16 9 £736 0 II Total... £66:1 12 ii" 2M 16 9

I

We.hereby certify (,) that we have examined the abqve account of the Receipts and Paymen~ of the Divi.ional Counail
of 8wel~endam for the half·year ended 30th June, 1898, (ii) that (subject to paragraph " hereof) I it il· .upported bT proper
vouchen ; (iji) that, 80 far lUI we can asoertain, the l'eClëipta therein entered are the only.nlDl which ~ ~n recei ..ed durilag the
period stated; (iv) thatthe expenditure il lawful and in IWlOOrdanoe with Votea, ReaoIÏltionl, and Contn+cte of the Council. (to) that
the h.lance OOD8Ï8ts of £16 51, lld. in the hande of the Treuo.rer and of a credit haJanoe of £ql Ik lOd. in the 'St&adani
Bank at Swellendam; and (vi) we further certify that we have examined the 8tr.te_t of .Á8Mtel and Liabilitáea of 'tJae Mid
Council for the Ill8t half-year, that it &greeII with the ledger, and la, 80 far .. we c&fl ucert&iD, 00l"I'eClt ~ e-vflq l'eIIpeot.

(Sgd.) G. REID, li J And'tonSwellendam, 1st J.ugust, 1898. . F. DODGE, 1.

. I, JACOBUSAL8ERTl"S VA!! Zn, do hereby ~rtify, DIl. der the J'l:Oviliou of Section 2 of Act 3~ of 1888, th.t the above il
a poue and correct 'statement of my .Account .. Treasurer of the Dlviaional Council of Swellendam for the half-y-.r' ended 30th
Jue, 1898, and th4t the b&lanoe il .. detailed on the IIUlDexed Form C.A. 405A. "

. (Sgd.) J. A. VAN ~IJL, Treuo.rer.
. Signed before me, lUI witn.e, thil 30th day of July, 1898. _, r ,

Examined aad allowed 'y the Council Oil the lat day of Augu.t, 1898.
(Sgd.) J. M. VAN ZYL,

I,
I

(Sgd.) P. B. BORCH~RDS, chairman, W EGGBLOOPJCN \'all dm on-
l dergeteebnde laatsten
Donderdag avODd, 1 Brnin Rnin
Paard, geleerd. met eeD wit kolwor den~kop, en blee op de DeIIIO
Geliefe tOO goed te sijn wa&1" hit
~e aankomen, dadelijk kemó. te
BeTen 'UIl den~.
Bill!jke oukoeten lullen betaal
WorJeD.

BIJBELS.
Woop en Stevig Gebondea,

Ad Jlft

BIJBEL - DEPdTJ
vu BIT

ZUID AtrRlKAAN8CHE .
BIJBEL GENOOT8OBAJ
(Hulp tall het Br. _ Buit. Bijb.

Genoot.óhap),
............. I!dPI ....

JUAJWr~._.
...... L. :HlJ'1'TALL. BeaNtariIP.x.Bw .la.

HOOFD ALBDTVINK.
Welgemoed.-1"'Dh ~"'_ .... Diat. Durban'rille

10 fept. 1898

llENOOnIGD.

EEN Et'J1oteA.saiatA!nt in de derde
kJ1U'60 Publi"e Schoal, te

lOuas Voogd. Rivier, RobertlOll.
I'allitis £70 per jaar. Werk-

ulItJbeden te beginnen Jn Januari
l81.IU• .Applicaties met. getuiP.'hrif-
tm van bekWllamhf.lid,('n JidJDaM..
8Jhap HDer Protestanfacbe Kerk
,u)lt'n 'door den .Oudergeteebade
i~\Vacht worden tot op dea 291ten
lezer.

-~. A.dreI: • Bi'bela. Jf
P&UBLt.7. I'llUOO.

.,., ;BiJDeJa in H~h...... .z;e!D. 'fOOt- -

I. J. :MALHBRBB, .
SeCmui••

GA. Of' SCHRIJf' AAIt

a.• ;ULLEB
45 El41 mAlDSTWT, WPlTAS.

tI.I·"131. r..,.... ......I;,. lIeD..... SAM DE KOOK,
PAARL,

i] , ENSOHT hiermede kennis te
t' , geven dat hi altool gereed

18 om Slacht Vee, PaardéD. en
Ezels, te bopen tegelY .:hoopte
!1JtJ'kt prijJleD. .
Eenigeen die Ye8 heelt om te

v.Jrkoopen gelieve kenni. te geTen
am

Ol ILLB D 111111 SOOI!
'lIuz1ek Instrumenten.
.\luziekale BenoOdigdheden
lnstrumenten Bepa.ratie en

S~mm1ng.
B.. 1ltlu.u TVIICbaft eenig am, la
de lijn ftD Musiek, Tan bet~ ...
KeN orpl tot de JoodIaM u.,.-1l'LLB... r:. .
... II1II ................

KAAPSTAD,

larkt - .Agenten BeJigbaid,
TE JOHANNESBURG.

J)B OndergeteKenden, vroeger be-
sigheid doeDde onder den stijl

van OOJlU mr JUI.I80lf, maken
bekend dat de beágbeid zal voort-
geset worden if. AUla ftGa"'.-.A.lJe
orders alan hen toevertronwd zullen
met .tiptheid worden uitgevoerd.-
Referentie Marktmeestor , Johannes-
burg.
Pod ad ... : Bus 3n, Jo' atlJ1etbtll'll.

J t~rafiach adree I Ollrillr, Mutt,o _bUrg.'

DI '·UaGIDDS ~LIVIlIt•

BII/i,d, KO/fJliialJl-Ifemaaltfs Esschenltoute1l SlaaPkamer 86f.
£9 : JI.G : 0

BAM DE KOCK,
Paarl.

-
R. Jl6u.n'. PrijIIij-. .WIll ...
fraoo a-ond- op ... ~

PLAK-P.APIER.-

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.'0

V&Sr gij ergens elders koopt, ecbrijft
eerst 8aD

TENDERS.J. D. CART~RIGHT & CO.,
STUKKEN Van de Massey Snij.G LAS - . E N POR CEL EIN - MAGAZIJ N I machine: zijn verkrijgbaar bij

, den Onder~ende.

GUSTAF ANDERSON ct Co.,
86, ill," 8TlU..lT, xwsw,

Voor patronen van .hunne praoht.ige
Plakpap18ren. .

TENDER~ worden gevraagd en
zu)}en ingewacht worden tot

] 2 UUr des middags op MAANDAG, 3
Ootob3r, 1808, VOOr het bou wen
Tan ean Jongens School, aan de
P~ .
plan en SpecificrtiN kunnen ge_

zien en informatie Terkregen worden
ten kantore VaD den Socre1l1l'is, aan
wi8l1c tenders dienen j::erich ~ 'e
worden, of ten kantore V&.l o£,r;,
heer' Jou PUUR, Architect 1~
Houtltraat. Kaapstad. 0

. De laapte of eenige tender zaJ
niet nood ..... etijkerwij"e woNen
RDpDomen.

D. r. MABATB, Zocm,
Boa. ..s.cWil.

lt J. LOUW,

nu,mm, en SClIILDnwill
tJou ZEFa Dn.Ll1X1 PlUIZEN.

Ben prachtige a..~rtiJnent Lin.
Ol'U8ta, en ana andere soorten

V tiraieraelen.-
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CHTEN.
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K.AAP8TA.D.

1I111:t'WB....... T

H "~pt IlI1I~
" L d

I...ml(-.:n~ 0 ~ \I - Il 7 S
K, .. n:1I o lo ~ ij II ~
K.lk~nen 0 ~ 6 011 b

lioen I.... 0 ~ • 0 I lO
~.... deD 0 ~ I 0 ~ 6
Boter 0 I I 0 I H
Kool 0 0 It 0 0 6t
II loem kool 0 0 St - 0 0 6t
-\ ,"-rdn, pelen OU 6 o 16 ,
l en 0 I 6 o 10 0
='&rtJCI 0 1 g 0 a 10
Z u nr lemoenea 0 2 7 0 ~ 6
Oua""" 0 1 0 0 9 0
li..rw ten (J>TI'<ne) o 15 8 0 0 0
I.t.at.u 0 6 0 0 0 0

I'OIlT Kl lZH1KTH

13 'ept -{-Per t.elegra&f) -s-Hedea morgen Wil

eie corn pc uue op le angorahaAr TerkooplDK DIet seer
lf"'f'tr! .. VAoD 213 be len en I081&klen &an;ehc)lten
werdrl! ..lochts 66 balen en 7~ mi.llen eerkocht en
71 t'lcO die Toor ycrkoop ungebracht waren. wer
den n et eeuseboden

Ir -edereumerkt WY eeue goede I1ltaL'\llIng
en I t rijeeu waren f'ut t.ege:n dl: pr ijzen ya.n lAat.te
"'<el;.

LO~ OK"!

I' '11'1' - (Per ""1"", ... 1) - (lp le Antwerp
~ ~ L'f't'lll uren l£ID~ Lammerwol ij hooger en
nH r no w lIj bool'lll'

VER.l{OOPINGEN
JGL1!TRAllSS A~'1!LWP;R

'0 :<. pt- Te Boecbklocf, Calvuue leeende haTe
en .;raan

M L ~\liTH ~ CO H'I I' ~ 1.

r I.a..l

II

DE ZUID--AFRIKAAN
vlRUllCIQD MCT

o 1~S LAND.

lnf ,,'IIJ-'I,\I')\('I"111
!. \ 11\\ III I

I- \ I) r:

I ltl"" \"':-1 liltl D J nnJen nns
, Il I "jar n li t ..~he ..p~monOI'()l!e,

..J~ I I lellJ \f"kaan"then n"~lzae!!Cben
ha.D lt I ,1l~1t1 en' \lnadeelt dUlJeiijk aan
d- I,nk" ,rdt .,:e"tell In zyn IOlellllOg
'"U l~ il<. brU ver !Iet 18 een' reel!ellJke
Uil."11 >J~8taud dat nl"t tegen~taande onze
pr, I I';~ h<in lel"Jtlot ,el .. klasseu "an

I reu In H, "wJe Bchepen w,.;en een
r Il'lef , ..r.oerd ,\orden dan onze

I I I I I Ir, kunnen krIJl(en voor hnnne
I IfI I recte CJmpetllle met de ecr~t·
I I eO IJ t I~ Ole~ tUmder dan

- t,andad dat mad-compl"nIPb -
'[ll\ I Il" I le I Iltsche ,A KoIIIOl,de HUbSI'
1,-- ti" Je - Z )0 VPI de verplichtlIlgen
'er-,I I I" I il 10 hen" Ier geld ZIJ uemen,
... , \lo -r I e jn~pu zu t .. hooreD te be,orde·
,."<) <t _ [en "ill hpD In e. n ~Iedltt', po·
" "" I I dal.;po llH t betN'kklOg tot vrllcht-
J r ~IJ ~ tarle,eo d,1[] vl"emllen, met
Wl r .. I e, 'ill .atschapPJen zlJ een over
P.·la ,,>ti I.-I ,n gftr',j[, I) \\aardoor de
I "I," la"del "t':;tr~tn I \\unlt '

II ce ,",.It: ,uden WIJ wat nader toe'
h,_ )--n ~hetlp~ UJ'!DOp',]le (sillp-

, _, t i\nfere::l(") IS eene .erIJlOd·
<Hl I "pH ,,[ Illeer IiCn ..epslllaatscbap

I 'Jor hun ult"IUItt.llJk .oordeel,
r-f, "r.icutprJzeu, eelle lllJ.oudere

" 'rt "I ha,",,"llI~· rou te te cont.roleeren
;I, ,I .. ", IlI"tloJ.>V!Je~ bestaan 10 verband
D,-' !- ()I~.. "[e OVPf, ~cbe handelsrontes
~ :' Iru pr be\\ eprt J.at het bewE'zen
k, "" len dit d tt' mOllo)!Olles den
I , h III Id strl'lIlrJlen "n tegen de

1 ..ldnl(eo. en daarom onv.ettlg
rf'el, lIJ il
• ~a ook r ..n lUIJ Unl,aansch

._ • lJopul", tl,lt In Zlc!.t~!tl1t ".d de
~.I_ le 8"Otlt'p~lDaat ..cbappIJ ..n die met

At r k I Il lr:.deleD ID verblDdtellls
I " ee DllIttlche 8cheepscompagnu"s

I t 'Ir:, die tn~schen het TaBteIand
I Ir '\ en ZUIc! Urlor:a handel.Hl

d t .lk een monopohll geTormd
1'1 l i{ehourlen? Het g"helm hgt
~l de betrokkene mlU.tdCbappijtln

I

,,
, .

,
L.I \ A) "''Ill d~ hatlllol.aan1, dat zIJ t'en
zf'~, r flercpn ta~e Tan de Trachtgelden na
e" e) u.J~n tIJd terng .ullen r.etalen,

n ZIJ(Je handelaltT1li zich aan zekere
," larden houden Zoo vaardlgd m

I' r 1~~lsch.ZUld Urlkaansche IICheeps·
IlllA<._ 11~PP1Jen In l8Si een Circulaire Ult,

" • In IIlle handelaars met ZUId·
" .. 1)9. ~en' van de vrachtgt'IJt'n aan

u IJHtI Id III ,Ien teruggeven. Dd !10ill,

I. tal" J)rd~u .I,.'rngb4t:l.ll1 J, zal alle drie
TIl un<ien bereken" ~ orden, maar Dlet
inr Ier \Jul.angen kun\Wll worden dail 6
uuant1"'11 na ze btltaalbaar :9n. Deze
tern;;o!. lallng uI .Iecbts gelden v~ ban·
delaars. die tot op liell betaaldag ultslul-
''lll)k door de betrokkea maatlchapp~.n
~o.a.Q' ,"WOG ~bblA .erwenl,

:Men aiet het, om d. l) percent rebat
te Yersekenm, ZiJll de hand.laan 'Yer·
plicht door de mOllopoliatea te vervoe-
ren, en lndien iemand wil loekoman
yerhellt bil het geacoumuleeni ra-
bat van een geruimen tijd, daar de terug-
betaling 8eMJt 6 mnandeu na de bere-
keni ng geachledt. D, L:c c ...,U,I, l\ln
werd opgericht In opposttte tël("u ti.. wo-
nopelisten van 1&17, en toen bedacht
men een ander plan om genoemde mllll~
schapplJ BChadelooe te mIlken en in den
krmg der Dlollopoliaten te brenrt'n.

Een andere circulaire werd toen door
de monopolisten uitge'faardigd, •.he in
werking kwam op 1 September l1i9l,
waaronder een comnnesie nn 10 percent
terugbetaald IOn wonilln. "Deze oom-
mlll8le aal ails I) manden berekend wo'-
den, tot op den laten Maart en lilten
Heptember,1n elk laar, en betaalbaar zijn
~lmaanden na deze reapektleve datums,
maar aan die handelaars alleen welke tot
op den datum waarop de COmm1881e be.
taalbaar wordt, ultiluitelllk In schepen
van de hier onder genoemde maatschap-
pijen verscheept hebbell van het Ver-
eeuigde Kouinkrjlk en het vasteland naar
havens der Kaapkolonie, Natal en De-
lagoabaal en op voorwaarde dat zoodantge
handelaars niet, het.ij als prtacipaleu
of agenten, direkt of Indirekt, la.
dingen naar de Irenoemde havena 10
schepen niet behoorende aan de ge-
noemde maatschappijen hebben geson-
den, en ook op voorwaarde, dat de aan.
spraak up zoodanige comrmssie binnen
12 maanden van den ,!atum d .. r ver.
sChepIll1( der gOtlt.!ereu zal wordell lU.
geleverd'

D.Ulr deze ctrclllal nJ van terug ....prken.
,le kracht was, ZOl) redtlnenetlrt dA heer
l L ~ hK E w"rd"n Je h mdtll,la['l! die de
BUL K'i \ ,L ll)n onJelr~teundtllt geJron·
gt'n t.)e le geven, uu kort daarna werd
ze III het lDouopohe opgenOlUtln

:\Iaar nu I" er nog ceu andere zlJlle van
,le < Lak r,r onkltoud competitIe legen
,l~ ]-;u",eldche monopollsten door de twee
DIl,t.che schet'psmaatschapptJen te Ham·
burg. Dtl rnonopolbt~n bevochten deze
tllla[", h.lppIJtlD, totd lt ook ZIJ felt<>lljk
ID deu krwg Wl rden toegelatt'n, maar
t n k ~~t!] \ t.U den r,ngl,ls( heu hamlel
ZIJ behlddeu !.tunn., houge vrachtpl IJzen
'ilor venO"r 'an hngtllsclle bav"ns, ter-
WIJl ZIJ gnet.!er, n \,.u llamburg tegen een
\ eel lagtlr Lirle! \ .lf' "enlen, om met de

eD l>ult8Ch~rs te kunnen Cu rnpeteeren,
wa.lr,loor dé DU,[~hO goedtlren natuur·
IJk ;::,uedko0l'.'r g ..hl\ el ,1 "enleu dan de
bnll"bche

Del lUonopo!t~wu he\ O!H1t n echt(" dat
Zll aau t k .. rklte "Iud kw IUlpn, want de
Dlllt"<:!.te ,ch"l,..n \\ar('\n gtlret.d Io("ede·
ren \all ,le lo ".;d""ho ha'en~ door DUIt·
I'i~he (tt \ l r\ iJert._ n au \\ ....1 h·g"t'n J l-;~I e
,,,,chtpl tJZen Jan d. munopollsten I'll
laarorn besloten lt' tut t)t Il vPn1tandhou,
dig t" komen . Dil lIlt.lag was, de
DUll~che ma:lt8chapptJen .ttlmden toe om
dezelfJ" l'rIJzeu te lIalll&urg te \n..gen
.I. du bn!.;clsch ..., en OlD g"eu IadlDg naar
veilige haven ten zUlJeu Yan Durban
\" <ital) te b"eugen "

Zoover gocJ Maar nu komt do acht",r·
sw draal De Dultschers voerdon een
_t .. I... IIO, ".Laronder gotldt'ltm dIrekt van
lnnnMlland.che DUIl>che ~tNen naar
ZnlJ Afrika vervot'rd weden, tegen eAll
lageren vrdchtprtJs dan \an Hamburg !lPt
:;:HolR' I~ natuurluk, dat dtl DUlt!!che
hand, J bevoord~d wordt ten ko"te van
len bngelllche De heer C LA-HK!:: geeft
J., yolgende voorbetllJen -

,II Dó DtlIt;che lIJn l.al"hanlwattl"
vervoeren van l'luneburg naar Durban,
tegen l)~ per ton mmJer dan het BrHsche
tarll f v Hl Il lrnburg alleeu, or van een
]-;o!i'dsche ha."n.

(2) DUJtsch~ vrachtprtJ!! v,ln KleI (j( I
m~len van Hamburg) l~ls. Id. pt'r ton
mmder dan Engelsche Van Hamburg
alleen, of van een Jo;nge6cne havan.

(I) Dnlt8ch v .. rvoer van katoenen
goederen van Bocholt (234 mijlen ,an
Hamburg) naar Durball, tegen 23" ~d
per ton mlDder dan Engelilche van Ham-
burll' alleen, uf ,an een Ellgel.ache
haven

De beer CL,\RK6 gaat echtor no!" E'en
stap verder en gtleft voorbeelden, hoe dat
men goederen van Engeland eerst Uaar
een st ,J ID DUlt.llcbbnd kan zenden eu
vand.tar direkt n~r ZUld·.\fnka tegen
eeu lageren VldchtprlJ" dan Jlrekt van
Engeland n,lar ZUI,l .\inka

De gevol!;trtlklCmg van dIt monopolIe •
8te18..1 IS natuurl~k, dat ue UJonopol!"ten
hun elgt'u voordeel zoeken door de hooge
\ rachtprlJze:l te behonden ten koste van
,len Engelsch.;n hanud. DUltsche eu
\menkaausche gOtldert'n worden In ZUid·
Afnka goedkoo pt'r geleverd Jan Engel·
!lehe, eu dit tengevolge V'<1nhe! scheeps-
monopolie.

Dit IS de emstige beschnldlglng van
deu hOOI CLARKE ttlgen dtl Engelsche
scheeps.elgenar"n dHl met ZUld·Afnka
handelen De kamer:! van koophandel
hebbell ZIch reedH herhaaldelIJk de zaak
aangetrokken, maar tot nog toe schijnt er
geene verandermg op te dagen. De heer
CLARKE geeft eeu UJl(idel aan de hand
om aan het door hem gei!xponoerd achan·
~I een emde te maken, maar da<lrover
10 een volgend artikel.

WIJ kunnen lOtu~o{;hen de brocuure
Vdn dl3ll heer ( LAKKE ter lezmj.( aanbe·
velen aa II all" IlDjJerWlsleu eu "L D'on
Jack' zwaale['l! D\l heer FULL~R zelde
op den nomlllatlet.!ag 10 zijn toespl1i d,
"Weg met lOvoerbela8tmgon, ma'\r be·
scherm de land~produktell door de rege·
lIug H,U tie over..:oel!che vr ...chtpt ijzen ..
Dit moge t~n voordeeie der scheeptI.
tnonopollsten lllJn, maar waar blij ven dan
de belangen \all d ..n l'.ngelschen handel,
d I. 'an hilt vooruaamate nJk"belang?

bUl~

ALLERLEI.
Ooze erldJliiin het Noorden.

De hoer i'hodes wordt 1).00lt moede
van den Kaapschen kolorua~n tJ3 .,er-
zekeren dat "het land ID het ~oorden" de
!Orienls 'Ill van de Kaapsche koloDlsten.
Hij I~~WO 1,..E ,'oor otJs". tlat IIIJ Rhodel!la
Vt)(lr orl', K"pl'llaar>', ll ..t ooCllp"erec Id
er I"ts I{oetis u lt te balen, het nl onll en
onllen klDueren ten besta komen. Door
nem te helpeu m lItJn noordelijke !Haat-
knnde, nU tegen Lobengula, dan tegen
Imperllile ambtenaren, vervolgen.
tegen <Jom P...ul en dan weder tegen "the
old gentleman of Campetreet", beTordereu
wv Ilechtll onl elgen belang. DIe dat niet
kan huien li -yerbllnd ot door domheid,
ol I100r'~I Ql400r TrulftllHb

ROIld. Wet, daar Bhodelta Illl eenlDaal
't'OOr de inge8eteuen 'f1lD de oude Kolonie
bestemu hl, kan ureu het hu niet kw.Iijk
nemen, dat zd een beetje weeqperigbeid
.. n den dag IElgien omtrent hunne toe-
komstige erfenis. Het UI wel daaraan
zijll te wijt.n, dat zij 80JDI lutige 'Y1'flPI1
doen omtrent het "Land der Belefte" (of
R -loften ~). Dat zij gedurIg IE>ggen te
lol Ion orutrent het aandeel VIlrt "niet
meer dan" vijftig percent, dat de oom-
pagrue van dell beer Rhodes goedwillig
bereid is, zonder betaliLg, van alle goud-
mijn.maat80happijen O'fer te Demen, il
bekend. Maar daar zijn er die hnllDe
men wsgierlgheid zelfa verder drijven.
Zoo zijn er lieden die teiken. VI'aIen: of
het waar il dat hunne noordeliJke erfenis
all.nga &aD. het wepmelten il La den
Btroom van grondconC681iea dle mUd+lUk
vloeit Uit Rhodesia In de zakken nn
tallen van land·maatllChappijell, IYlldl-
leden en dergelijke ondernemende stich.
tIngen? Voor een paar dagen wellden
ook tot 008 IDterpellatiee daaromtrelltle.
richt, Wil voldoen gaarne aan het ver-
langen van den weetluatigen lezer. Maat
de Rh~es1611Che concetl8iestroóm heef,
zulke breede afmetingen verkregen! dat
wIJ dien moellijk ill al zijn volheid leUn·
nen schetsen, Men zal echter een
flauw denkbeeld omtrent zijll omvang
kunnen bekomen, wanneer men de vol.
gende, onvolledige, lijst Tan landechenkln-
gen lD het gebied der Gecbartenie maat.-
schappij nIlgaat aan de daarbij vermelde
hchamen.

Plaateea. A_
34 140,000

241,355
447,060

Anglo French •
Bul .... ayo Eatale
Bula .. ayo Syndicate
Charterland Gold }>'Iald. R~ht
....to locs te tracts In Bhodeaia '
CI.rk. Consolidated
Colenbrandel'1l
Con.ol 8"la .. e
t:ra.cens Mme.
Explorrnl{ Lan,u Ilnd MweraL!
Company

Mlllibonaland agency right to
coal -lOO "'l rulle.

:lIatabele C""lral E.tates
.'lhtno.,le Gold Reef.
:lIJlitabele mtnes
.'llooOl~ Creek
MOOre!!R.bodeKlan Conce ... lOn
Nolly & PlOne~rs
Rhode.la ExploratIOn .\: Ue ..e

lopment
Rboda8ta limited
Rbod88ta 1Iltntng &: FlOanca
St Helene Bnlawayo
~ottI.b African
Scottl.h Rbode.,a
L "Hed .'lIal"óelo Clanns
WhIle. Consolidated

;JR 64,000
lO 100,000

16

H 600,000

ón,5óI
350)O\)O

4~ 12\),000
40,000

2(II),U]U
4.1,000

140,000

118,\)()()
95,000
17:.!,OO()
136,000
3:.!7,OO\)
320,()()O
54,(01)

t3:.!()()O
Il i,VOU

Wtliou;:hb) COIISOI " ...4 OUO
Bov.mstallntle lijMt wdakt UIt eell totaal

Vdn 1-,'1 plaat8en en lIUlI,t -C~ nl i"UlII
acres ,an ({en besteu gl'OIl,i III lt'3t noor·
den, wall.rblJ nog llloet komIJIl ,JA "WtlRt
( hal terland' maatlSchappij met rechten
ovel llla~r oventJes i-"IJOo \llJrkanttl 1I1l)'
I,,, III ";allltl1lld Dat mukt, saw-"
Diet ,le door de (nlcharterde gereserveer·
d" guu lrechten al e ..n heel aartilg hapje
nit dt's \fnkaandertl hooggeroemde erfe.
u IS l'rcdldent KI uger pallS<l op, of hll zal
als concetl:ll6-schenker eeu Zuer neutlnge
plaata moeten !Dnemen aan de zIjde van
L'Jll grooten mededinger I

Nog geen petities.
r,r bhJkt 4eel wat ml8V1l1'8tand te be·

staan omtrent de stappt'n welke tot dus
verre zIJn genomen III 't hooggflrecntshof
III verband met de elektle8. Men praat
van .. elektie petIties" welke daar zij n
Illg"ltlveru "n van den Uitslag van bet
ondelzoek dat da:uonder reeds 18 ge-
schied of nog zal gtlllCbleden. Een eIgen'
II]ka "",lektie p"t1tle' IS pen verzoek aan
het hof om de verkiezrng van dezen of
g.>mm kanJldaat te vernietigen, en of
den petitIOnaris 10 diene plllats te verkla-
ren tOt wettig gekozen hd, (If een nieuwe
\erkle:ong te doen honden. Znlk een
vprzoekecltnft IS nog DIet !Dgekomen bl)
het hof, Diet eens tegen de n heer Botha,
WJeUri meerderheld Uit ~lecht8 twee stem-
mén bostond. Er IS ook nog DIet gebleken
hoeveel valsche of dobbel .. stemmen op
de betrokken leden zijn Ultgebracbt.
Alles wat UH dus ver weni gedaan be·
stoud slechts UIt het opgOQlen van vbe·
(lel [Jes om te zien hoe de Wind waalt.
Tot nog toe werd meta meer verkregen
dan !DZ8ge van de kleze1'8llJilten die zIJn
gebrnikt door de stemopnt'mers. Op dIe
lIJston zijn de namen afgemerkt van hen
dIe stemden bIJ elke stemplaats. Door
ze III te zIen kan men te weten komen of
er hIJ Ulaer dan éen stemplek la geatemd
op den naam van een en denzelfden
kIezer, of wel op den naam van een kie·
zer dIe dooJ IS, of dIe Diet 10 de klesafdee·
lIng tegen woordlg was, of die te hUIS Ziek
lIg Men kan daardoor mlD of meer
uit v!Ddeu hoevele valsche stemmel\ er
zIJn Uitgebracht en op v. elke naman, maar
niet ten gunste I alt welken lcandidaat,
hoewel men van-dit _laatste meer of mm
kan gissen Voor er kan gezegd worden
dat deze of die kandidaat zoovele onwet-
tige stemmen heeft gekrtl€en Z()U'
uen de stembriefjes zei ven moeten on·
derzocht wortlen Maar daartoe wordt
Dlet zoo hcht verlof verkregen van het
hof. -\ndlln1 zou het geheime van de
ballotage sp,,~(hg verloren gaan. Voordat
het hof toestaat dat aan de stembnefJes
wordt gtlpt'uterd, moeten belledlgde ver
klarmgen worden afgelegd, opgevende
welke brrdJes men Wil onderaocht
hebben en goede redenen uIteenzettende
waarom het gevraagde verlof zal worden
toegestaan Wordt het verlof verkregen,
ook dan IS de UItslag nog DIet zeker.
Want uan zIjn er nog allerhande gebe'ijr-
IlJkheden. Mogelijk blijkt het dat hoewel
er tweemaal op één naam weni gestemd
zlllka nIet bil beide gelegenheden Ire·
Rchledde op een en denzelfden kandidaat.
Het kan zIJn dat de rechte Jozef, eeu
bekende voorstander va,a. kandidaat A,
"lechta eenmaal stemde en wel voor m~n.
heer A maar dat bIJ 'n andere stemplek
een vaiscne Jozef kwam en 8temil! voor
kandidaat B Of het kan z~n dat de
v,ll8<:he Jozt'f moedw!ll~g stemde voor A,
op d., kan~ af. dat, ID g~val van onderz~k,
de wettlgo lDet de on"'~ttlge ~tem zal wor·
den Ultgeworpt'n Dail illn el ook ge·
valle!1 waarin de stemopnemor zelt mIs·
~Iag~n beglOg, door In der haast verkeer·
de n'ltDl'n op zIJn lIJst af te merken.
IletrekkellJ k zulke punten kan slecl/.ts
zekerhPld worden verkregen llJti W~Z8 van
e311 geregeld getuIgenverhoor voor bl't
hooggerechtshof op een torIOMIe petitIe
al~ voorgeschreven door de wet. .Ma,Lr
znlk een petitie IS J:og met mgedlend en
zal ook wel ID de meeste gevallen nooit
lDgedlend worder.-----

De arme Jabavu.
Onze Kolomale Engillacbe tijdgenooten

kunnen het Tengo Jahavu (zij willen hew
nn Ulet meer "Mr." noemen)maar Diet Vfr·
geven, tJat hij biJ !le Jongete lliektlén hoeft
samell~eV{erkt met Vrienden der naturel-
len dIe weigerden de knte te bnlgeu voor
,Il'n bper Rbodes en het w3'lgden vrlend-
scbappellJk te :ilJn tegenover dieD8 Afrl·
kaander tegeD,8tander~. Dat 'Wordt ge-
noelJl!j. een onhelhie ,lhantie. Qns ec!)ter
dUllkt, dat e, v~l meer Qnhei.hgll ;at ID
de middelen, waardoor tallen van natu·
rsllen weniell bewogen q,m te tnemmen
voor onderateunen van iiir ~nion Sprilf8
en dien. grooten Mder. Immen ur Gin'.
don il de man die niet allen de ontwa~
alIIpWII~ mr lOde, JDIIl' d10 gok ~p

I

Il1)O
uatureUoo -I,c.yal.,u _ .......... 'f1~lU'l14tr.
IM.le dialoY"'len
werden gdlracht
bet nil nog lijdt. De
"ir Gordon in die
l18den bij aUe
de Kolonie
getoorttl dat hij allo8
menseele bewoutleflUU'
1Inlla. Om onzen te~en'",oc)rdIatllleeJ'llan
miniate:r en diena onmi'!1<l.~~
f8l all b&tl1relllfll't'rielitclen_ ";:U;d:i::
lOU nieu III
YalIchiDg zijD. Om, daD Ill.
boorling wij' te maken, lUDDeIl all
de heeren Sauer, Har, Jrlo~en Jonel
hnnne TiJanden zIJn, la b~tte~ apot. De
editeur van Imvo wu 1ch~a1nnig po
noeg om dat In te zien en ma,nelUk ge-
noeg om naar zijn inzicht te handelen.
Vandaar het geroep van: "Kruiat
hemi" Er zijn nog duizead.n b1fers
en Ftngoe. die weiaeNil ~TOlg te
geyen aan dien kreet. Zij hebben nog DIet
de diensten vergeten welke in .het verle-
den zIJn bewesen aan hen door Imoo en
diena editeur.

Ka1f'ers ell kinderpokken.
Nu de verkiezing van leden ftIl den

stedelijken raad ten einde eQ de raad
weer 'YOltalltg IB, mag men verwachten
dat het plan voor het daaratellen 'fall een
katterlobtie buiten de grenzen van
Kaapt't'ld spoedig een voldongen felt sal
zijn. De groote !nstrooming van rauwe
ka1!eMl maakt het gebiedend noodzake-
lUk maatregelen te nemen voor het huls-
vesten van deze mensehen. Thadla wonen
zij onder de annere kl_n In de stad,
en iedereen die ds rauwe kaffers kent
zal erkennen dat dit geen welHlChelijke
toestand vau zaken I~ Hunne zede u
en gewoonten zijn zoodaDig dat hun ver-
blIJf in de stad een gevaar IR voor de
Bamenlev1Dg, temeer nu de kinderpok-
ken hIer ZIJl! UItgebroken. Breekt deze
ziekte Cflni onder hen UI_, dan Id er ge·
vaar dat ze van "pldemlllchen aard zal
worden, want ze zIjn een 1llte1'8~geschlkt
mIddel om de ziekte te YerSpreHleD. Wij
WIllen dus hopen dat er gtl6n onnoodlg
verZUtm zal ZIJD III het ten uitvoer bren.
gen van hilt geopperd..plan voor de hnls,
vestmg van deze menschen.

Gerehabili teerd.
Kolonel Rbodel', broeder van den heer

Cecd Rl;odee, en eeU der hoofdsameu.
zweerlHrs In deu mlslu"ten Jameson
slUIptocht, IS, naar In lt:{van een kabelbe·
rlCp.t, In hpt BrJtsche leger hereteld Ko·
lonelithodes, dIe wPgnns ZIJIl deel aan
den Jameson Inval Uit den Brltechen
legerdleust weru "ezet, ging met de
Khartoum expedItie onder Sir Herbert
Kitchener met.!e als oorlogscorrespondent
van (lo Londensche Time" en bekwam bIJ
d,n .lag te Orndurman een wond ID den
schouder DIt scnIJut voldoende geweeat
til ZIJD om hein te rehalllhteeron en zIJn
positie IU het leger tel ng te bezorgeu
Deze h.llldohvlJze dor Brltache regeerllIg
zal zeker nltlt strekk"u om het vertrou·
wen III hare strafmethoden te ver
8terken.

GEMENGD NIEUWS.

HET l'ARLEMENT IS bu procliilllRllO In de
GnU(f rll"mrn'~ (,ru'UC ,"an Dinsdag verder ver
d... g-d tot 7.aterd.g I October

EEN DON KEIUlItIiDI PAA1tD,beboorende aan
den beer Albert VInk, valt Welgenoegd,
o Urb&D\'llle, UI .. eggeloopeo Zie de ad ..er
tent!e

DItoOI TE-De plaatoellll<e bladen ..an 008t
Londen, hebben beritllten dat bet erg droog
begJDt le .. ordelf I!lFen Zl<lt..waugliwl.wt
naar regen

UE BASLToe, vooral ID Znld ;Baant,oland, Iii
den geb~k aall voed ... l De prU" •• n mie·
h"" en kaiierkooro 18zeet' geelegen M~n vreest
een bongel'1lnood als bet IUet spoedig J1tlgoot

TENDERSworden gevr&al[d door do regeerlDg
voor bet le~eran "lUl sekera artikelen benopdlgd
In de gouvernementa departemeolep Voor
..erdere b!)%onderbeden .'e kennllll!'e..wgen

EE" \ RY.&.'!£IIJJlE DO(JIJ,. aa.n t .. ee mannen
10 een paardan.lacbtel'J) te IAlOden o ..erkomen
Een VlOtmet kokeod bloed "Iel OJU en vel
brlUldde ben VIer .aderen werden ook gev .. r
lUk gebrand
EE" KM YElt ISDI,;NA woonachtig ID het

Wate".l dIstrikt, ZA R, die éen a\'Pnd 10 de
Torlp week op een "Ierddnkpartu "118, nel bU
lun torngkO<lr naar hUIS in de riVIer en ver
dronk

KLONDYKE-De onlangl Uit Da'ftOD CIty le
'1Iggakeerda Eng<!1llObegoud_leen b,bben den
oorrespondent vlln de Daily N_. te San Fran
C1llOO .ear ongun.tll(e beneblaV over het DIeu.. "
good land medegedeeld Ik gerocbfen _ao
Klondyke. goudrllkdoOl,. hU, 'Ul) 8chande,
lUk 0\ ertiraven ge .. eeat
EBN wSlltRLINGE UEN-De beer W.kcford

van Oost Londen had een hen a,,, alLu" p&al'8Cbc
eieren legd~ Onlang. "J!i:( dl! heo ~8(d.cbt on
toe~ bevond men d.t al bare li"eenderen. In plaat"
vaD "It. paantCb W31'.n, tell mlDlite &00 bericht
een plaat..elnk blad WaanclJUnlyk h~d IU ..an
zekere pa:Ll'llOhapil len g<!l!likt
TE JOltANNESlItJIll worde,. de- kallen In de

mijnen op groote ~baal 4001' een ""burken
bende bedrogen Veor 2. Gd. enten deze heeren
de naturollan met gekondensoerde melk Ill'
Evenal. IOdertlld bil da rnnderpeott bestrlJd"'g
komen ar thalls bU1ia pokkenepiPemle allerleI
mlslOldlOgen en gro ..e mUIbruiken voor
J AKIIALZEN worden een wara en geduchte

plaag 10 de omstreken van Oost l.anden en de
boeren lijden groole verhezeo Het Getug doel
tre1¥ende middel I, draIId De boe""n IUn ..er-
phcht gpoole karupen te maken en de draad &eer
dlcbt w .paoneD, ten emde~ ..enroe.ten
OIt te houden Eén hoer allaeu verloor oolange
600 lammers UIl lijn troep vali 900, door do
Jakhalzen
DE • TnlEil OY NAT"I" maakt ee. Terwoedend

.. owal op prealqent ~ruger "'81eqa de neder·
laag lier progr_Ieven m .... Kupkolorue
Stadl' lUID 0(1 D' .. t, PBol Kruger lieeft Blcb
nocb dlr&l<t noch Indl""k~ 11!~ d4i .I{.~be
.lekties bemoeid en nog nOOlf een Ioeapruk
gehouden "'&arIDbn de KolonIe of Natal n'~
ameerde, boow')l de rege\lnnlllll! 81l.laidIIIieden
van belde koloDI@ bu)l bpat beb~ 8edaaa en
nog doen om Paul Kruger en ZIJDlI.allllChere-
f{eenng te vervloeken, .egt de N_IN R'1>uolt,
~m
Noo liEN l>IIlflSTl1IIE -Sommigen Tan onze

I!ngeillche tlJdgenooten en de Odttteluke prOVlIlCle
.un lOO nltornuLIe TerblIJd over den albllag der
elekt le le Ullenba~o, dat IU bet nu ..oor abeolunt
leker IJetoehou"811 da'l er woldra oen mml.lene
In het le~en &a.l ,eroepen .. ord~n, met den beer
Rnod6J! aan het hooM. Dat mlniaterie &ondan
ala TOlgt ~311!'!~la I1)n.- De heer Rbodea,
premier eo IIj.Dlater ,oor IJ&tnrelle~ &&lienIor
Oordon Spngg, !hestu'ter·gepe~, IIJI' Jam ..
SI.. "rlgbt, comDJ_'" YtIl pnbheke!::le en,
dr SDJutt, kolonu.te .ecretam, de heV ra-
b:lIDof de beor Saalpqon procureqr ge , eli
J~ heer Don,l __ l1'tarla TOOtlandbouw,

Dt'ltnAL VAli JU'<I'EI.IER8W·.lAL-Een bru
tale dlef.tal ..an Jn1fe~enwaar .. erd Maandag·
a ..ond un IlOt OflLnd bote~ Skandatraat,
gepleo;:cd, !.oe" weeld~ artikelen tor ".arde Tan
tu"""hen .£I :lOl)en .£ \,500 VIlnmen Cavanaah,
..rouw \an den elllenllllr. lle8klen 1ferden. Het
bliJkt dat da deur vjlll het pn ... a! Tertrelr van
men CaV:lnagb Dlct fel loten w~~ en de did
o! d,e.en maakte "Ilin.." !!"1~,,,ul~,.1 ~e:..r"lki
om "1'" k""t (w~nn de go""eren ...aflltl. op<'n
ta brek"" en d~ artlk~len le ....er" udereo. U.
polit!ll heeel ue za4 uI band.. De Ill" der
gll6toJ.n g\)ed"ren 18 all TOlgi -Eeu groot
Lan~er m~t &0 of !lP dramanten, ge .. aard~rd
te!!"n.£200 een d=~nt hal.ltettuJg, L_taande
uit 62 diamanten, wjardll £3:.0 "Il I:Qllden
lLI'DJbandmet dl&tnaD~lm. 'I!'~&rde ~ea £90
., .£tQO, een botst.Pl"ld eu JIUl: oamagen, eeu
~t pep .rmllaod,'. MIl gondel! _bUd en
bOnt.peld gecombmeerd, met diamanten,'WII&I'de
onge"...,r .£100, eeD gouden bontapeld met dia·
DJlUlten, waarde .£90, HU pur~. ~~.
riapa, ~.UG. eow nr ~
~eam~~ ~
littereD nOl DIll er il....... .. of diJt...............

WIL _ ~ar .. de __ .edea MD
•__ '.'"r cIrul......... driab8..,_ 91'1IOb_ ~. _ .. i

_ .ch__ a. iD _ lIOder koloal 'fW.

.ahiiut.
• OJwJrVBEa 200 _ eie ."",., ....... __
TIID ubn iD ltupad hel, " " prot.t ....
teebad tecen het plan 'filii be. ApooI'1f. depar-
tamea' om MIl ooutract aan ta PtIIl yoer bet
k_ a&rI eD TWWiid- .... het dok 'WIlD alle
roecleren,l omdat daardoor !WD 1WIlI.. IIIOIIOPO-
lie tot rrtaDd ~m:t..r', le ~e geaonde
ooncurrenUe eeld, !IC),) sue! ID den rrond
geboord lIIIl.. ordeu.

D. UIITElt-.lcrrE door den heer SUrliDih 111-
a-telcl tegen den beer Rhocl-, WII&r'fIID WDIII
een TOnge ultgue meldina: maaInen, lIIIl_.
achjjDIjjk biaDenkort Toor n.t hooaerecht.hof
dieDen. De heer 8ti(Jiaah _bt '£2,000 aehIIde-
'f8I108dini 'fOOl' ..... .-dea Iuter 10 de YVkJ&.
riD,i _ den heer Bhodee qt hii (8~1ingb)
PId Uit hfi ..,__ ClieUMa toud. der 'TrW-
...aI kreer om suu bndidatuar te beTont.a.
DI: LE.IIII der ~ T~ _ de

Pr.bJt.eriaaucbe an, die tIIU. in JCaapN4
ottinr hoodt, 'lnlrden Dïn.dar door un 1Mqe.
m_ter den heer Ball, op eeD "lanoh" out
haald. t..;n deputatie _leeraren der nrlcllll·
IeMe proteatantacbe kerkgeaciotachappen aan
de .tad, deed pteren hare opwachtmg bU dê
algemeene Terpdenug om de snriertrOete
bunner kerken OTer te brengen, en den led.n der
algemeene vergádenng een welkomatadr81 aan
te bieden
Wt, WILt Y.N Je aandacbt ven ooze bUlten·

Yflenden bepalen bIJ de ad ..erteutle die UI ooze
kolommeo ..encblJnt ..an de pr:achtlge paarden
en ezell door da bekende gebr Halls, alweer In
de .tad op lo1aandag, den 19den dezer, w1l1 d""
man te worden gebracbtl per pubheke vUlhng
Men verteld ona dat de verleg<!n"l>Ordiger
dar firma goed gebruik van ~une verkregen
kenn) ... eet le maken, tan nutte van koopel'8 en
dat de dteren no aaDgeboden allen pUik zIJn
De paard~n ZIJDoprecbtgetoeld VJln goeden af
kODlllt,elt uitnemend

Is HETCIRCUSte Gotbenburg IS de lrun8trll
der COrradla.., dIe .;lcb met zIJn pau.rd op eun
plankie> omhoog het blJ8Cben met een ballon
boven liJn boofd en dan na vuurwerk te beb
ben afgestoken nederdaalie, omlaag gestort
Het paal d .. aa lel'1ltond dood, de kUWltenaar
o. erleed een paar uren later B IJbad nog wel
nl. voorzorg ....n Illeu .. en slengen kabel van
IJ.erdruad lUIngel!Chaftd.e aan zIJn Ilordel 'lI.8t
At maar door don val brak Het ougeluk .ar
wekl<! na'uurhJk een n_Iuke op!!Cbuddwg
en oDt.teltanIJI onder de toescbou" 1lnI, waar
onder vele vrou .. en bewuatelooe werdon

NOI:TU DAKOT\ UI "all de Amenkaan""be
DOlede .tut waar m;,n het gemakke111kst echt
schCldmg kan ..erkrullen In de mee.te .talen
moet men eeu Jaar gewoond bebben In Noord
Dakota zIJn negenttg dagen voldoende Yoorto
<nn er tnl nn redenen, dronkellllCbap, on' ol
doend bUl.houdgeld, mlSbandabn,. verlating)
dIe recht lot bet ,orderen \'an echtscbeldmg
re..en, zood at het "oor Amertknan"dIC parel!
dIe buo VIJl beid vcrl,u;l'ell e6n Id"IllI~llCld IS
te daar tf' \ urkrIJJren Het sU'!Ja F.lr>(o he,ft
voortdurtnd een t ...... " dne bonderd echt paren
die er alleen .. ooen om bun negentig dageu uit
te zItlen

DE VOLGKNDl<,Inde prIJzen heb3nld voor de
aand.elen waarvoor lend.... lievraagd werden
door de kol .. eI!skamar ID den boedel van wnlen
den beer J C Hofmeyr Aega Co £7 li. bd
KnloDlale BrandaaeuTUntie.maatschapplJ 17.
Paarl.cbe Execnlen"",amer £18 Is, Cufer!!"at
SteenkoolmaatacbapP1J 1&, Algemeens BC>edol
en Weesk.mer £.325, Kolonrale Weeskamer
£370 Par3de Bou .. vereenJglng £Io..~ ID, Guar
dia" Aa.uranhemaatachappu J;~',Port Ehzabljth
Assnrantlt,·maatachapPU Ita. Gd, S A Milhng
Co .£2 ID. Gd, Paarl Wpn en Brande .. un
maatschappiJ £10, Moeaelbaal Boot Olut8CbapPlJ
.£1 Sa.

HET IS !tIERKW.lA.RDIG,zegt de I·olk •• lem, om
te Zlen boe wetnlg weerklank de Bhodetl agltahe

de .lulung der Zanddriift (over Vaal·
heeft gevonden Sommtge Jingo bladen

hebben IlCh hee8ch geachreenwd over dIe alUI
hDg, maar er zIJn tot duner nog geen oor log.
verklaring<!o rongeatotud Het achiint wel dat
thana m ZUid Afrika de .nnd Waatt UIt een
conserntleTen hoek, dit beteekent d.t de
hoeren spel<ul.nten Olet meer de lakens UItdoe
len en ovar ,'rede en oorlo;,r hOllhaoen op
Rbod"" mauler pe !ml ..oor bet sIebel van
verraa,u financlen hoeft Toor dit on. ..ereld·
deel g....lagen er !Jl nu een kaos Toor lalsoen·
luke men..,ben om onder makaar ,)ver de lot·
gevallen ..an Znld Afnka te beraadslagen

KRANJtZIS]t(IGOEWOftTlEN.-Het sPUt ona
(VICtor ... Wt&1 N"",,, ... bqd.t) ze.r lA) vernemen
.lat de beer Stanley Court, een ..an de plaahe
lnke '1Jdende pohtle, krankzlDDlg geworden IS
HU .. a op dieIHIt UIt tin men vermISte bem
JOO wat 1ft dagen, Trooper V"", Breda glUg
om hem te IOOken en vond heID te Rbebolte
fontern ID treongen toe.tand De bewo.e",
du plaal. 'l'erteldon da~ d ... heeren Courta paard
alleon bU hen aanlnram, ZIJ gmger: loeken en
..ondon bem In een ltloof In den berg bnna be
z"eken van honcer on dOl'1lt ZIJ verondentel
len dat de ongelukkl(e man voor mIOlten. vter
dagen rond ged .... ld had londer I<ast of water
HIJ ont ..angt tbalUl alle zorg ILl bet gouyerne
menta h08pIWl, en Lal blDnen kort naar de
KUp"tad ..enonden w lrden
JOSt.EI.IN' ENVERHOND-D~ Chrlstelljka Jon·

gelIógnereen'3:Ulg ID .erband met de Xleowe
kerk, Kaap"tad, benoemde UIt baar mtdden
eene commIs .. e, om .tappen te nemen tot het
opnebten van een bond 10 de Westel'Jke afdae
hng der KolonIe, dit deed ZIJ,len .terkste over
tUlgd zUnde, dat zulk ecDe samenbInding tot nu~
..an aUe CbrllllellJke JongehqieU Iln hunnIl "or
eeOlglOgen zal 'Iln La ..t men (lo hand an In
elkll4l' ~W!n en bartelJjk lI4ibeowerken 10 zulk
een &aak van groot belang De oommlMle .tunrt
een schrIJven aan de .encbtUende 'l'ereeDlglll
gen welk.. baar bekend zIJn, mxhten er nog
.ecrell.l'lYen zIJn d.e dit aclaruven DIet ont ..an
gen, IlOO geheven IU hun adres le zenden aan den
eecreta.rUl der oomml .. ,e, den beer C N
Kempff, no «, Queen VIctoria .tr .. t, )\aap
stad •

POK"EN -De T"'kJll'l O""k~rr.eerde DICS
d",namlddag 111 "_felbaal 1'&nDelagoaWi e~
de ku.tha ..e~ mat een pokkenliJder aan bocrd
De man wae een palIli&iler QlI ~baai, Bn
werd, loodra de lCJIupMlokter bevood dat Ir.u
aan de pokkan liJdende was, o.fiuonderd, en
.Ue .ooraorgamaatregeieJl genomen om "er·
Ipreldlna der %lekte te TOOI'komen Dr Manl
kus, waarnemende gezondbeld.beambte glUg
nan boord, an het schIp en o.ertnlgde z.ch dat
de p.hen! aan de pokken leed Na raadplegmg
met het koloniale kantoor .. erd de patient aan
.. al @ebracht en naar het lazaret Tenruderd De
'toomboot werd daarna berookt en ontsmet en
al de palIII&gt6l'll geënt Da paMagleIa, dIe hier
aan wal komen, Inllen honne namen en .dres·
seil moeten opgeTeD en een tnd lan,g onqcr toe
.leb, gebonden .. otden, ten ernqe W51en of zu
niet de ~.e le on4er ~e l.,qen llehPen De naalll
f&II «lOIn !lint Ijj .JZehxMoCann De atoolQboot
kwam termorgen het dok blllDeII ea giq
p$ernalQldQag on«!erweg uaar Engeland

RWExv.u VOOR Auo', 1898 -I Koapoclw
Schln'«l/aIId. Royal Ob.e"atory(n.et onhangen)
Wijnberg 3 17, SlDlOl18ltad 196 -II Z ..,d"",g
Caledon 0 81, 8teUenboech I 53, faarl 461
WellIngton 168, Tnlbagb (),.'i6, Cere. 201,
Worcealer 012, Roberlllon 0-66, Mont'.&gn('\'~J,
-lU Wutk,"t Malm""bury I QO 0I0,w,wl;l
ham 020. Piketberg I 20 -~ ~ : .Br,
dudorp 0 lW, Swell'lnq~m \. l1'eidelbert I) :n,
Rlvendale O:il, 1t&iOeire1bui I, George I 17,
~~a 191, lIumantrd0ï2i:':' Uitenhage 037
-V ZtUlk/1J1.:e Kaf'()(). mlth 0-00, Calit,·
dorp 019, Oudtaboom 0'00, Uniondale -00-
VI WuI Oouraal Karoo Prin. Albert (nIet o'S)"
vanrn).-VII OoA Q,nlraal Karoo q~)k"
net (DIet ont"angen~So=men i.¥-I ujO.~ VUl
.YlInrtb.1!}ke Ka ......J\: "'" rg 0 12, RIChmond
(){~ ~_1HI5l.,; rg 001, Middelburg
O'IJU~Cr.dOCk O'OO;l'arkuiadO-OO -IX.Z ...doo.t
OraliamMtád 0'72, PoriAlfred 057, Alexandl'1;\

Peddie Bedford 0-22, Fort ~ .. ..Jo.tt
c-a.mmaboek

~~~~~i=~~Oo.t.LoodeD,11)8, Oaiheart
10;).-'..... lT02, Thibet

,.._ 0-00 DOrdr.COi
Benabel o-óo Aliwal

hJ~Jdoip toa.~ l:o""_':
"'-

UTf:n

offiCltel dat In Angastu! op
kOllJOQ:ICHWilhellDllI8 der Nederlanden geacho.

en kanonnen geland.

"~l'T - ('Reutlr) - Aebt bOD
fuoehtr. mn ElOi>te ZIJDgeland
ook ller ~ncl rurcr.ade kanonnen

A,lmlrlUll 1\oel el8Cbte de
laldan< ...an de oproermaker$

vlln de fortul en ....,..tln"" erken

KI.\lIlE~E\ 1:1 "11'1 - (Re"I-" )-lledUD
vertrok ern vrou IV en kind lDet den trem naar
Wlmbled<ln tilding De tre II hield c"bler al
da .. llIet Uil ",aarop "I het kwJ opnam Uit Let
"eml"r ",.,rp pn toon .elbachterna.prong.'loen
zIJ opgen~men werde I bleek bet dat zu heLden
a~bo~vru pr van afg"komelt ",ar<n, behalllll een
paar knetIilngoo ~n scbrapen

I

Epn besliste progressief.
KOKSTJ,ln, 13 Auo ~ (Reuter) - Ue heer

Zlet.man :....enscbt met nadruk het gerocbL te
ontkennellw sommtge DIenwshilld09 ..el'1lCheJIen
dae hU tj9" Independent I.. HU IS een door en
door prOJ"......lef en een be81111teonderateuner
,an de te~..nwoordlge r"geerlng

I KOUD WEDER.

PORr tI IZABETU, 13 SEPT - (ReuJ.r)
Het III .lhler zeer koud Heden werden oen
kaffer "II'&!fendrlJveren <eTen ossen ge ..onden op
de olt8papplaa.ts op de Flats, dIe aan de konde
be£wwnl.un Er hgt .neeu .. op de bergen te
Ultenh~

~en verstandig besluit.
POKT tLIZABETII, 13 SEl"! - (Reuter) -

Op senel ."rgaderlDg van het pokken comité
beden ~ouden, werd bSJ;loten dat de Hrndoo
en Malel"r patlenten lo het luaret y(;rp1eegd
mogen w~rden ~ verp1eegatera VlUl b ..n elgeD
g<!loof, ap men vertronwt dat Wa maat""l;el
een eind. aal maken aan de gebelmhoudlng
1'&nzoo....le ge..allen zooals OQ gedaan wordt
Heerl!J~e regeD.8 lfill gevallen eo duren nog

yoort I

NATAL.
1
Minachting van het hof.
~ __ L

PtErE'M.lRlTZllrltG, !.~SEI'1 - (Rema)-
Heden tJVi,rdIII het hoogc gcrecbu.hof npphkatl6
gemaakt, om dan bestuurder va.n de Nat81 bank
te- Durb~ te doen oproepen wogen, mtnacbtlDg
nu bet thof, op grond dat de artikelen en koot
baarbed,*" bIJ ISherman en Rlgbt .I.. Benoni
bankroo.e... gavondeo, ntet teruggezonden
werden II.&ndIe bank, zooa'" bevolen Wall dom-
het bof, DlllV goge\< U werden &l\Il den ldilrk
..aD het 1 bof te Durbau De ~JlP.likatlOwerd
gemaakt; ten behoeve van den heer OIleD van
Uurban, t dIe VOIlO1~ kroog tegen Sbormall eo
Rtght v(,or .£SOl~ Het bof regelde dat ar geen
mlDaobt;pg van bet hof W:18 Bevel werd ge
~ ..en .. uak voor &enweek le laten o..erataan
loor artum.nt, op de kWellt.e of bet C1gendom
moet ra:rzekerd worden ter bevredl(lOg van de
Ultsp I _

1 Pokken en choler8"
! --

DtilnAs 14 St;Pl -(Re'~r )-Er ""hl)!lt heel
WJlt tw~fel te bestaan of de beweerde gc vallen
vaU !1kon tn deze koJoDle wel kinderpokken
:OUIl wcl .. aterpokken, en IOlDIJlJ&'8 g""_
heeren raden de regeerIng aan een oommuale
over de~ UD te .lellen

De uiaiJ. pel .toomboot P '"goUo, onder Inra
rantnlD" w8(fen. het UItbreken der cholera op
""UI hu!theen, worden beden on temet en sulJen
UIl wal;gebracht .. ordeD

I
OR ~N JE VRIJST .\AT.

BEMOEIZUCHT.
VQU8PRElDING DER POKKEN
I

BLOQlPONTEIN, 13 SEPT _ (~) - In
een 1,*,din!!R'tikal <\ringt de Frw.d. bedil!'
aal' bil ~l1eot litem {IOglDl:"naaa te '11''':'080
~lD PT'fSldeni Kru"",r ér toe te bre'rJ;:en met
~rc~ te handelen en &adde indnltneele be
..olkllli de henormingen toe te staan wdke zoo
noodig .!Jn Toor de ontwikkelinJr 'Vande TraD.·
na! id het bjjMDder en .oor '(le wbl'VlUU'tVaD
Znld Alrlum het IYI!ren>ee",.

Het heeft besloten een be~
I....tmg ten bed.rai~ na .eJ~M).
Sedert een 1I~1II'd patjent me'
drie W ~ Wer, d)e meD ook

~ ~ de siekto te lijden, ID bet
~olD!SD- T1I'08 slerfgevallun van
'Il~ voorgekomen

Canon Woodrotfe dte op het
lMlhol>m ID Jlaautoland ondcrr.oek\,

••tulle ID dat la.ud ertllltlg 1S, 'll'1lflUIIII
regen~~~~!,,!

.-Ir.. lUilitriiLIEK.

RhODESIA.
Publieke vermakelfjkheld..

BOLAw.lYO, 13 SEPT - (&uw) - 0.
b_ Sear.lle beeft een koairak1 aanrepaa me&
de Bola_yo marktmaatachaPPIJ. om het; ......
woordige marktgebon .. te Tenndel'llll ID eeD
schou ..burg De ..erandenngen wonlea rued
'nIOrtpzet Dë boor SeareUe zal de eCIaOIl ••
burg openen met eee koml8Cb gealeollap op
den 26aten dezer ..

Nieuws uit Bulawayo.
R(LAW.HO, 14 SEl I - (Rwk:r) - De

edele beer Asblay kwam gI8ter-... ond alhier aan.
Een Europe:mn, genaamd VIc~erYl 'IrtIJ'd lIlet

£300 behoet of .es maanden Danlea arbeid,
omdat h IJ drank aan ka1T"..... erkocht bad.

KapltelO en me..rouw Lawley worden beden
a ..ond verwacbt

De zaken 1'erbeleren op de plaatae.luke laD'
deele,markt

I

Transvaalsohe Volksraden.

:STA\Ts FINANCIER

PRETORl' Il:Sl JYr -lu den oorsten rud
.. erd de zaak "Rn eeu .taabl !ina.Cler, U Ter.
dera o..erwegmg, ultgeswld tot dat de reces-
nng do za:Jt: voor den raad brengt

DE SPIDER BESCHt:LDIGJNGE..~.

PRETURtA, 14 SEl'T -Hedenmorgen stelde
de boor Jan Lombaru In den I18rateO raad YIlOr,
ges_ndeord door .I"" heer Barend Vonter,
dat d. raad de 'p.der be&chuldlgmgeD ID Yel"
band met de Sela'" zaak, zal bespreken. Na
eene lan!:e dll!CtUl5.ewerd de motie &aDgeDO_
Oleo 0.:, beer Barend VONter stemde er _
Ue raad bcrvatl<l de dl8Cu8Sleop bei peDJUOell-
fond!! Het llomlté rapporl<lerde :lat twee per.
""nen 'un den Berg <11 Eloft' geld leeDdeu DIt.
bet p.u",u~llf,)nd. eelll~~ Jaren geledeD, de
I'( lite "aa"op "l n~ ach "l'1Ilall1gwaren Bet
bl.,.,k dat eerstgenoemde oen verband ge.....
"""rd hsd op twee erveD, ,he lawr beTGOdea
..erden occupatie erven le <un

DE NIEL WE GOUDWET

PRETORIA 14 folEPT-De eeJ'IIte raad bad ~
durend" deo gebeeien nanuddag eeoe geheim6
Ilthng

Da tweede rlUld ~""erde de geamend~
goud .. et, waardoor JOdlen de regeerma lie-
schoUwt dat de stakiog Yau werk lD een -lID
Clct In belang "3n bet pnb1iek IS, er daD keu.
&a.l gege ..en worden het werk te benUt.eD, ..
wordt dIt DIet gedaan, dan .... de hceaiie .......
trokkcn worden wnder ..ooroordeel tegen de
.erbandhooden

Het Bondsfeest te Victoria
West.

DE llEEREN THERON EN BERBOLDT
AFWEZIG

GlSter"n ontvIngen "'u bet volgende parti.
culier telegram -

II VlCtona Weal UI beden vol leTell Vele
bDltenlIeden 2Un mgekomen om aan d. ecbjjf.
ochlet..rlJ deel t<l nemen en vana ..ond diDer.
Alg<!meen~ lelenntelling dat de beeren Therou
en Herholdt ..erhmderd zlIn O1'er te kelD8ll. 0.
feeatvrengde 18 echter durdOOl' IlIet gelu.m.l:

Het 18 hier maar droog, en In den Jaatat.ea
nacbt \'lal er ..eel I'J!P, .. aardoor Teel vruclr_
beachadigd zUn--~.----

ELEKTlEB.
NOG EEN PETITIE..

UID.dag deed adl'Owt CDJTey bij het bOOS'
gerecqt.bof, DaJDen. den beilr Jobn Charlee
Mo}t.cno k:aDduJaat voor Temhuland, ua-"
om "" n 'mIer voor onderzoek van de kle&el'll
llJll'en bl de oIt.lktie ID die a1deeliog gebruIkt
De opplikaue .. ae v.n deuulfden mhoud .la
de 1'orl.t!"'ndoor het ho! l.oegestaan '

Het hot stond een order toe

AANDEELENllARKT.
JOHANNl!:SBORG

11 lSept-{Per teIea'raat)-Markl NIlk Ver.'
kOOpeD-M unr... 198 Gd,ADgl1&ft81289<1, Bant,..
Deep" '>II lld, lIamatn <AnIlOlMme'8lI9a &d, Bant,..
2h U, Benoni!;28. gd Cl, desdal.,. 2')a, CoDBOI)(&lII
Beer. 25. kI, CoI1MOIInyeotmenu 260, Drlefonteiu
8&, DrlekoPI~. 10 101,Laat Rand• .£6 6s, Kut Bud
Coals S.. Frtn· h lland. 360&d, Olen Deepo 6fIa 6d.
Geldenbul' £. 7 45,Gordon ••• 3d, Home COaII ,. 6d.
KnIght Centra!. ~b.lld, B Doepo 2211,Leeu""_"
3., Ml!y' 660 6J !dlddL'IlYic.. 7s, Skk. Ui.8d.
Cometo 6á#, nand N.ge4 IJ Hid. Roodepoort Cu-
tral Deep" Si. Randfonteln. 41., RoÏMUOD D!JO.
mond. 1509d, Heee Deep!!£8 lo 6J Ryati Nip
60 3d, 8ah8bDTyll Só., Simmer ~!iIIa Id, VII!d
Deep!!8Is lld, Cbarten 6S&.

HANDEL EN NIJVERHEID.
~POO&W&GONTV ANGSTEN

SpoorwegontTlltDi"tetl ~ d, .. eek ~
11 6",,1. 1896 - .. :: :" ~1.." r.. =="IRtelIeI. ~ ~ QC

" f,. "
ol

to ~~ '" II " :3 :: ".... !i .5... "..::"... "- :il

" a " " "WesteilIk ~!~ 852 So.'; 8[>4' %022 rl6.6&lhddci lNId~ 28 8 ~I~ lilOil 3Iil!33 H6 dUlll
OoIIteJjJk - JHg 103 571 1:l57B * 1_1.--- -- ---- -- --T~ U696 12il 2684 57958 3008 ;'H11'

18\11 ,.527 IH~ 28'S 61097 3151 lISt6
M&IaiAal ..ervoer \Vt:Stell)k, 1891, DIl, 11116

"'1, m.ddellAnrlech. ]895, nll 1896, nil, -*«IlIj"
189ó, "", 1896, DIl , noordelijk, 18116, Dil j lM
ml, toLaal, Igg;, DIl, 1896. nil
tI:lese clJfc"!'1l")0 de toIaIen na de ~

Y&B de YmlChi1lende &lat1ODA, &onder ~
'lIlII!IChenCL! .1eIaeJa, Ml wmod.en...........Ierd .a ..a.
.ardrelia;; p~ beeft. Zlj 111)11 ooderW'orpa_
Y'lr&lldu'1lg bi) ~1I1! ....... de opbn:ntjII& ta-
ochon ..... KoloRi&le en .. eemde c:oo"er..-..
en ~pl)8U.

GOUDUITVO&R.
Woeoodag wordea per de Hawarden castle 1~

Dna nlW goud aJtgeYeerd pecbat op een -.-de
.... £b11,~

NATAL'S SPOORWEGEN
P,tn'J>lIlJlAJUTZlII!SG, 13 8ept..-(I'er teIetP:UL>-

OU 'po<JMI1lglnloo .. e~ O'1'erde ~ etadigeDde J't
Alag b.,b"G"ll £1.11,.178,tegeu. ". I~,O;W; in daeIfde
.eeIt TlUI bet Yonge laar
Qed_de de .. eek ge.;;ndigd S September .....

de inloo!Dlkn £lS,H1 v.".geJelum m8 £11861 _
de ~ week Iaatete jaar



L

, .

I,

. ---- ...... _

'WIl rt1l. ~.A.. "WIl:iBCJtl!il"EJ,
KAAPSTAD,

, HEEFT pas het beroemde Mauser en sportiDg Yaguijn Geweer
, • ontvangen. Het laatste en beste wapeD VOOt" het schieten van
, allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken., Prijs £.7 101. nett: .
" Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwalitmt.

Dynamie4: Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SOHRIJF OK PRIJS LIJSTEN.

Gouvernementsbericht, No. 665, 1898.

VERBElJRDVERKL.A.ARD.E LANDEN IN INBOORLINGEN
#{E~ERVES TE MASHOWlSG RIVIER VOOR UITKIEZING

VOLGEN~ WET 40 VAN 1895.------,----
Dep&rtmcnt voor Landbouw,

Kaap de Goede Hoop, 25 Juli, 1&98.

OXI>EI{ en ~l'achtt'll" .uo '~et No, 17 van _1807 en in 0rmen van
.\ruk,,1 \ II van Wot \,1, 40 van lSg;), wordt hiermede ter

algcmecne kL'nlli~nallll' gepllhlIccenl dat do nagenoemde plaatsen,
gt"ll'W'11 iu dl' Afdeelim; VnjlJlll'~, van cu n,a 'Woensdag, .. den 26stcn
Oetol,cr 1';',1,"", "IJl'n zullvn zljlJ voor uitkiesing op de WIjZe en op de
voorwaardeu bepaald in de genoelJlue Wet ,!OU van 1895, en hierna

uitcenzczvt., nam.:-
1~ h-der aanzoek om zoo-lauie !allll zal schriftelijk gedaan worden,

aan den Civii-lcn Cornmissuri-' V:lJI do afdeeling waarin zoodanige landen
gdeg'l'11 zijn, die daarop den da~ zal a.ant('eken~n, waarop zoodanig
aanwl'k door hl'1I1 ontvangl'n i:" cu het onmiddellijk zal opzenden naar
den ~Iin rstv I',

~, V uur dl' doeleindes vun deze 'Vet zullen eenige twoe of meer
nauzovkeu voor lu-t zel fdl' land out vangen ol' danzelfden dag, na den
datum van k,'nnl';"t'ving, l)t_'"chotlwd worden gelijktijdig gedaan te zijn,
en nlle ~wllZI)ek,'n ~~l'daan V(~"l' den in de kennisgeving bepaalden datum
zul len hl'halllkid worden alsof zij gedaan waren op den aldus bepaalden

datllJll,
:L Dl' :\lllli"Ll'r zal dl' l.uulcn W:WI'Ol1l aanzoek is gedaan toekennen

vol(J'l'n~ dl' l;riuJ'lteit van hl,t a.mzoek, mits dat wanneer twee of meer
aanzeekeu gl'liJktijdig voor hdzl'lfdc l.md gedaan zijn, het recht van
prioriteit iIl "list zal worden dour 10tJTlg, , '

-L leder applicant om land onder de bepalingen van deze Wet zal
eene dl'claratlO maken eu aan zijn aanzoek hechten, van den volgenden

inhoud .-
Ik, [:\,1>.] (\'id in beroep), wonende te--- in het Distrikt

___ , vl'rklaar 1'It'ciitig en oprecht dat ik van c!en
lcd[ IJd van l'en-cll-twintig jaren eli daarboven ben, dat ik
.lit aanzoek Illaak voor mijn eigen uitsluitend gebruik en nut,
l'n met direct of indirect voor "het gebruik of nut van
('l'IlI~t n alld'T('n p(,l'~()on hoegenaamd, dat ik niet de houder
lien vun eeDig lund, dat Ik Diet eenige schikking of overeen-
komst heb gelllaakt om iemand anders in staat te stellen of
toe te laten Jaar koop of anderszins het land te bekomen ten
Ol'Zlchtc " ..an-an dit mijn aanzoek gedaan wordt."

Handteeking van Applikant,
[A·B.l

Gcua,~n voor mij tt' dezen--dag van lt;98.
[C.D.]

Vrederechter.
'-" lede!' :ll'p!l<'ant zal ten tijde wanneer hij aanzoek doet, bij den

Clvil'lell (\llllnll~,;alï'; van dt' afdceling waarin zoodanig land gelegen is,
dCl'llUl'l'l'l'lllTIlC som t!['lijk a.m ['l'n-twintigste nm de waarde van zoodanig
land, II '"'III d,' "111l1f'êlll'..."",'II ;tlJderl' kosten in verband daarmede en in
gCl'al,lli.l \'t'1'/lllllltlll 1\"I:!,'rt (Jm ltd land waarom aldus aanzoek gedaan
i- in.i re n nun LI'IlI tlJl':!t,kl'n.l, (lI' t c IIt'men, dan zal gezegde Bom cnvoor-
waardeliJk vel'l,cul'd vl'l'klaaJ't1 worden aan de regooring : Mits dat in
ge\"allll't land waarom aanzoek gt>daan is niet aan hem wordt toegekend,
het delil'af.; van dl' SOIll dool' hem gcueponeerd onmiddelijk aan hem
tel'U)!gegl'Vl'n zal wordvn. '

tj. Aan iedert'lI mon.liuen 1'l'I'~tlon kali lanJ toegekend woroen onder
dl' l.[~pallllgl'll \ 'Ill deze W ct, dueh ;Il'CII pl'I'50()n uie do geregisteerde eige-
naar vali lnnd 11111111'11de Kolonie is, en gCl'n pl'r::ioon die ten tijde van
het aanwek l'l'nige ~cltlkking of o\"erl'('nkomst heeft gemaakt om ocnigen
andcr.n I'l'l',uon to.' te Iakn lu-t land waarom aldus aanzoek gedaan is
dual' kIoUI' of underzlll,; te lx-komcn. zullen land aan toegekend worden, en
f:
"
l'll l'l'I',;O"1I zal un+r dan é~ne toekenning krachtens uitkeizing onder

dcz« \\'1 t k'illlll'll Ullt\'all;!l'n,
-: DL' ~lini~lL'I' zal Ilitrl'ik,oll aan tien persten applicant dio de

1!"~I)\":dil'L'L'rd,, conditie- voor land all del' deze VVd heeft vervuld, of, in
g"\'il' van twee of meer aanzoeken om hetzelfde land aan den applicant
be~ll~t duo!' hit ill!!, \'CIll' licentie, 1I11l bet land waarom aanwek is gedaan
t l' hOIil l.n under de ,ukL'lIlle voorwaarden en condities :-

(,,) D, lic.nt.ic zal zIJn VOOI' vijf jaren, ~erekend van den eersten
.lldl "f-rlelJ l'l'r::itl'll Januari ('l'l'"tvulgl'nde dell datum van do licentie, en
zu l 11l"!liltl'll ltd tijdpl'rk t ussclivn den daturn van de licentie, en zoo-
,Ltllit!('11 .!'L~.

\1) I)~' j:larlljb('!tl' hetaling ten opzichte van zoodanige licentie zal
zijn L','II.lK aan el'lI-tl\lntlg~tl' van d('1l prijs vastgesteld voor het aldus
gl'llollde!l l.md, tr-z.uu.-n met L'en-twilltig:,;tp van de opmetings en andere
hoó!,_,n up zoodanig l.md, en zal voor-uit. betaald worden.

l ) Ik xtort ms; bct.iald t eu tijdt' van het aanzoek zal zijn in betaling
van liet hl'd l'a~ 1','r"chllhlIt!d 0l' den eerstvolgendou oersten dag van
.h!IiI:\l'i "I' Juli, u.uir lid geval mogol' zijn.

(I) D,' Ill'rs.)oll .i.m wun zoodanige licentie wordt uitgereikt zal
hlTln"ll Z,'o' ma;llldl'll na de uitreikuur vali zijnc licentie persoonlijk het aan
ncn I I'J,'g"kl'nt! LllIll "l'cllpel'l'l'n, en zal zoodanig land aldus blijven occu-
Jll'L'I'l'll 1",llilhl' ,~,~Iijk ltll'!'Olllil'1' ,is bepaald, voor het tijdperk van vijf
Janii, l,j I"tllat lil] een grondbnef tot zoodanig land bekomt .

..., (;[.'1'11 land geholld('n onder, de bepalingen van deze 'Vet kan
oV\'J'gedl'llt!ul worden gedllrl'llde den JUUt' van de licentie vermeld in het
laatst voor.ruande artikel.

',', In lwt gl'val van ectllg \:erzlIilll gedUJ'ende ul'n duur van de
ltccnIIL' "nl dl, l'olillitil' \'an occupatie t~ vervullen, kan de Minister de
liCl'ntlc' OI!\'Uol'\\ aard,'lIJk Y\'I'hl'llni Y('rklul'en en het lanu ten opzichte
Waa !'\ ,"II dl' ,lll'l',nlll' liltL:"['<'lkt I'; zal ann de Regeering , t:erugvaUen:
}!I L, d;lI Indlt'n lId h,'wezl'l! wordt ten genoegc "an uen Mllllster dat het
\t'rl,llllll Uil[ tt' Ol'l'IIP"l'rL'll \'t'rool'w.akt was door ,droogte, dan kan hij
:tOO,Ltlil,:! \'l'rZllllfl \"t't'fJllbcllltldlgl'lJ, doch ,zoodanIge veront;;:chuldiging
zal 111':i ,t!t'gc\'L'n word"11 \'o"r l'CII langer tIjdperk dan twaalf maanden,
tellzl.) lO"dalllgl' droogte ,'oor eell bi.lJgl'I· tijuperk duurt.
, I'I, ~ a ,kn atluop \'an dl' \'~f ja~l'n waarvoor C~DC licl'ntie uitgereike
IS, "Jl IfIlllt'1l dl' \llllIstl'r o\'crtllli!d 19 dat de daann vervatte condities
hL'h(\(,['IIJk \'I'1'\'Itld ï,ijn, zal hij aan den gelicentiëerue eene toekenning
Ol' l'rfpacltt-h,'zit d"~JJ llitreiken "an het land door hem gehouden en
L"'OCi:llpL't'J'd, ondl'J'w'wjll'O aan de conditieS vermeld in artikel V van
\\' l'! I', I a II 1~i)7. olldl'rwtlrl','n aan de betali~g ,van vijftien jaarlijksche
i"l;ll"lll('lltcll, (,Ik \'ail Iwt uedl'ag van l'cil-twmtlgste van de waarde ván
h"t land tezalll\:1 Illd dl' l\a:lI'Itc van dt' opmetings en andere kosten die
l'l'll ",'I'''t,' b,,;t zullelI ZIJII ol' zoodani~ laud, en verzekerd zullen worden
dool' Vl'rballd tcn gun::;tl' \":11 de Regel'ring: Mits dat in geval het
he,wezen wordt, ten genoegen van d.'n MIDIster, die certifikaten ten dien
dh'cte zal \erelschen, dat de gelicentiëerde na twee jaren occupatie, per.
malll'lIU' \"'I'heterlllg heeft gl'maakt o-p het land door hem geooou rd.
o:lller zood an IL:PhCl'ntIC 11I1115tensgel,IJk ~n de waarde van gezegd kd
dan kan de :\lllll~kr aan bem tIoen ultretkAn een grondbrief tot het land
dool' hlelll ~ellloktHlelnof geoccupeerd, onderworpen aan de bet.a.linli{ van
'Z::" \',' " Jaar IJ ·sc le paalCmeutcn van een-twin,tigste van de waarde van
Let LIlld, tC7,;\men met de waarde van de opmetlDgs en andere kosten als
kzal!:vn md ,il' jaarlijksche betalingen door hem gedaan ten opzich~ ,
ue licentie tot gezegden grond, zullen uitmaken de gebeele waarde,V&D

zoodanige jaarliJksche ver~chuldigde betalingeD lUlleJl vfrzobnl "".
d.oor verband. ' ;

I,

I CHARIJlS CURRBY,
, y L..' Onder Secretaris.

AFDEEL!ll'4G VRIJBURG.
I

'K' +""Q~t'", "UIlS~ 198'
Blo:men,

-DRAAD
, ,,; ; ,

l'en1e8 NAAK VAN PL.U.'J'8.No.

Groot.'.
Koopprijt.

Korg. ., BOld.

3151 270 £226
3461 580 246
3771 519 266
3644 1406 211
3591 578 255
3683 ' 117 214
3412 878 242
4473 61 255
3839 102 270
4328 234 247
3827 201 270
5041 408 285
3925 353 275
4830 280 273

199 Kelokeloe
200 Battlemound
201 Doxan
202 Bullrun
203 Budin
204 Eskdale
205 Riverside
206 Wolcombe
207 Detlaraping ...
208 Barden ...
209 Garaphoane ...
210 Greystock
211 Cahar
212 Viers

...
Is akkeIUk metgem ,
DIAMOND DYES

, le verwen.
. O."al ,ult".t. 84. ,,, ~ ..

_ ' mooI kIeID boekje, PtiteI4
DJeiDJ" m-....-""

V• .tIriii.t.u: bij B.O. LENNO!i ol 00.
P. I.PETEReD 4: 00.
BY.-:!iES, JU,TBEW .. 00..

Jt.uIft£.D. GLASWAAB
,Oroquet Beften,'

TOILE1' ZEEP
(Prachtigeijleleotie ),

DB'.A.!",:&GO.,
Heining Staanders, Doorndraaad en Netdraad

De Beste Waarde in Koobs/ad.

Rondgaande Onderwijzer
BINOODIGD TE

Zuid oost Roek, wijk Wepener.

'

-PPLICATIES voo~ bovenge-
noemde betrekking verge-

seld van de bij de wet ~ereischte
van bekwaamheid

en goed gedrag, van de laatste
Sohool-OOlllDlÏa8ie en Predikant der
gemeente waar Applicant werksaam
was, en van lidmaat.8chap, eeléeber Pro-
teet&nteobeKerk, nUen door den On-
dergeteekende ingewacht worden
tot op den l7den Oerobet,e.k.

Werbaamheden te ha..; .....en ZOO
spoedig lïk. ~..,._,

Cl_l_~~ l ,
DlUAl'UI £120 per jaar en de

IChoolgelden. I

~illij~e reiBkoaten, ~fd door
klntantles, zullen_ ver~¥ wo~.

N.B:-De geaJaagde: appliC&Dt
moet Zich voorzien van een ODder-
wijzers 2de klu 8poot1Veg ()8rtift-
C&l\t, om tegen halfprijs 1Ie reizen

L. JOUBBJiT.
Voorz. Soh. Com.

BLOEM VAN Z,WAVEL
Onze 1898 Voorraad aangekomen. Prijs ~1. per Vat van 200 Ibs. BRB~nAAB,~

,

ALGEl4BENE
i

,IJZERWAAR.

QLIEN.
._ I "

VBRPi BB TOUI.

DE ~4AL "·00..
Hoek van Burgstmat en G:ro&ntema.rktplein. '

L40YDS
IIA.EB 1'11.0 "'0 B "

~t..l%1êl.» ... olelm-.'"
GEBf.!L iUSTUL, GALYIII%URDUlOL1OOII&,lOLlOolllSCBUr TlGDlOIII.

8 ,t, U Jl, 1.10 Jl Ilelo, lilt &DlLlICIUD,.BnmBW Ol
nSB TOIDS, IU 10 tot tGO 1t1t '''' F' Dale

Wepener.
5 Sept., 1898.

N.B. - PaJrhuiahoude1'8 be-
h,ooren om 0JlI Oroothan-
4:'1VerJtoopera te vragen.

, De .. nip Wlndmo"n. pmaakt met
WI.I.n Bew~ Toren-. Zullen
m.. r water J)Ómpen dan .. nl .. and...
Mol.ne Ind.markt.
De hOOPte priJ. werd behaald door

dez... Moto..... OPd. Chloaao Wereld
Tentool\atelllns.:'lS98. .

BENOODIGD.
~-' Woodhead'I ' ,

Plant & Co.,
st. G~org{,~fil Str.:nd Stratea.

A.A.P8TAD :

J. ...... Io ..

-L
,.u...... c..

~
ZU1~"F1Il~NacHE

ItONDfnQu )UrLDllClflf

Potchefstroom. Department Toor Landbollw.
Kaap de Goacle Hoop. _

Kaapllted, 1 September 189a.

'arP ,lU "G~t Celiutll" Iq.,.BENOODlpD.
i

Een Onderwijzeres, om] onderwijs
, te geven, in En~l8Ch, Hol.

laadsch en muzielr Mn alcht kinde-
ren (meisjes). ' drie in
muziek.

~u.laris £50 per
inwoning. _

Certificaten van
met applicaties mede te

Applicaties niet later
gemaakt dan 20 tsellitenl~r

Werkzaamheden
aanstaande kwartaal .

Drie uren van het
malen per "eek.

A. P.
IJzerkOppeD, Vicroria

30 Aug., 1,898.

:l
QEUiVE TE LETTEN C)P ON8 NIUEW EN EENIQ ADRES:

~~C>'Y"Q" :,~en c;:,o.,
~ BURQS1RAA.T. KAAPSTAD.

Kortste en (loedk~opste Route voor Reizigers en
Qoederen 'Ian de Zee, naar Johanne.burg. Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal. i

Dagelijksche personendienst ivan Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naJr Johannesbur!e
en 21 uur naar Pretoria.
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n.t wed., wa. heel wat gunstig.r dan den
dag te voren. De ron ocheen beerlijk door.
ma.ar de wind woei vrij koad tot 's middaga. De
.. ",d .tremde bet IIChieten veel. Een. bord werd
op'~elet aantooneode de winners der ILfataode
eu ,. sgqregate" prijzen io de ,.• bield" com·
petitie vau den vongen dag. De heer J. Grant,
Ka .•ptltad.ehe Rill" Clab, won deo ,ilveren
bek .. na de heeren Pigou, Wil"s en L:t ...
rence. epen voor eenig soort ge .. eer mits hoo
'pEciale kroit gebrUIkt wordt. De winoer
m","te 31 panteo met 7 echoteo op OOG yards
af5tand

Do winner. nn deo u pool ". wedstrijd 1'&11
deD mngen dag .. erd~n ook ungekoadisd. In
de Martini· Heori sweepstakes, 200 yard. af·

3.51 306:.!1l !llil stand, 7 .obOteD, kre((en d. beeren H. Fligbt CD
R Jaclaon een leeliik rtal pnnten (tW) en een

lO!) pr1l3 vao £1'". IOd. el. Op WO yard. af.tand
116 maakte d~ beer Fligbt weder 3. punteo en de
toi beer J. P. UD Reeneo hetaelfde getal. Elk
lOl kr.tog £1 158. De beer F. H. Reynolda en
116 oergeant.majoor Harie badJen elk 33 eo kregen
1:11) Hs. 9d. De beer G. Chareb (Kimberley) won
111 £ 1 :i•. Gd. mei 32 ponten op 600 yard.. A..
II.~ S~lnner en J. C. Foremao kregeo 6•. elk op SO!)

yard. en kapltem Laui.Oll won een kleia bedr,!!!
8% op \lOO yards met 21 pnntea Dere1'oher "pool'

wijr" ai.t goed ondenteond en de eeaige beeren
die prlJlen .. oanen .... ren kapitein Oraeio ea de
beer Hella .. elL

De eeute wodstrjid ....n den da, was over 800,
~lOO en I I)C))yards .fatand (eenige IOOrt riIl6),
7 "'hoten op eiken afstand, 1'001'30 "aggregllte"
en :10afstanda prij",n, tezamen ten bedraie van
ft L:). Er wIlren 81 medodin"era in afdeelia.
geil van ~ venlceld. Het acbieten gioi "ooUer
en :;:ercgelder daa op den eerBten dal, daar
,led,ll! 11 minuot vergood werd op elk echot.
(jp den 8!~1 yards af ,tand maakte de beer The-

32:1 3()i! 2.~:1 ~(lO r"" (WeillUgton) 34, en de heer P. Robert.
RII·l.P. A!!8()(;IATIE. (liaapoladl!Che rifle cluL) ."lJ. De beet J. T.

..2 41 .I, L'Il Ib,.on (Duke.). maakte a2; de beer Churcb 27
;;7 :lI ~,; ~I,en ,I. he .. r Ach""'m 30. Op !l()() yards afstand
.~ 2~j :~; III, uwakte d. heer Parr acbtereen1'olgons 6 kollen.
~7 :17 :1Il I I ~ ma.•r "I" batste schot !.Vng ....ijd. Zlla totaal
H ~tl S" Ill; wa.. 31. Op 1.()(~1yard. aflItand viel de heer
:1',1 :\i; :I~ lilA Theron achter. HU maakte slecbts een totaal
4;) :Il 3<1 lO, van H'; De boor McFarlane maakte 90, ma&!'
2,; :!,I :!, R:! werd geklopt door .erg""nt Camp (Dok ... ), die

won met 92 ,Punten. Kimberley en de 00II.
~.,,' tcl!lke pronncle behaaldea ook e..nige prjjlen,

mul' de J obann88borg ochllttera waren ver
fi4 achter.

117 ;-.-~ den middag ....erd cea ua ....ng gemaakt
11)(; met het ""hleten 1'001'den presidents prii_bot
!l~ as..~atie goaden medllille ea £IO-til _ geld.
Il ~ prii~ 1'001' de ~....oode. TieD ochot.en werdeD
!Ill gel'11llrd op 9()(1 eo I.()JI) yard. afataDd. Er
129 wareD 79 mededingers. De wiad deed weder
lf~~ veel om bet lIChietea te .tremmen. De beer B.

Wai.be maaltte een totaal ..an 8.1, de beer
:lIl :114 :I'll R.lf; Batcb.lor 81 en de bt!8r Damant SO.

pe bijaonderbeden "aD de "aggregate" prijzeD
In de prellideau competitie lulleo morgeD l1IlD:

21 96 gekondigd wordeo.
3.1 109 D.: R088 rRIJS.

42 1~2 ~mmige de. ~ed~gen in de" Any Ri8.,"
:li; 9.; .. " Imbledon Sl1Ield' en ., Presiden' ., ....ed.
30 II:! .trlld.n warea ook be.ig om te schiet<ID1'oor
30 IlO het goud ..n medaille door de beeren R. M.
27 106 ROl" cn Co. aangeboden 1'oor be, boogwte totaal
19 76 ID dil drl" wedsujjdeo. De ailalag will als

volgt -
~)6 303 2'28 826

Z -A. WIItBLEDON.
De openill( ftIl het Znid·Afribaacbe WiDl'

hledoa vond laatatlla lbaDClar Polaala .la e~nlga
.u. OJItfWl8t.ir weder. De ~D 'IJ .81'-
baud me' de TenclillJeade achietwcdatrijdeu
lieten nim le weDlehea O1'8r, AUea ... in orde
trtbIMbl Er .ijD 00i'81'ef't' 140 perIODen in b&t
bmp, maar de _te .chottera ko_a " mor-
,_ uh de .lad e. pall " ...onda ..._ Daa1'

hWa. Met den 8.30 nar ".Dl. treiD nit de stad
werd _ Ilroot UDtaI echn'teJ'll ais alle dl!«lka
_ Xolollie ....-rd eD om 9 DUI' werd en_1'UI' ,4IIIlUk' _, hei ...JaieieD. Er woei
.. n Yl\J .tarkea wind, 'ftInIOOr bet ocbieteo e,..
bele_erd werd. .

XlWari ..ier it eeu .. ngfllUlD open plaab die
liah DU reoht druk 1'OOrdoec1'aowetede _nigte
to.cbouwers e deelnemers iD be' Kolonu.le
"Bialey". Een _&Ugte tente~ 'Da aIdUr op~'"
.... 1\ ODhet "eld &i.~er bool ui, met de ""bar·
1abGrood. "Janee\ 'de witllu en ."vl-en echO'
..ea, de o~bte ICbenDen eo bet groen op den
YOOI'II'Ond. Een bjjQeoko... , 100.1.. due, al·
_ ..oor lDeer dan '£1,200 iD ptij",eld moet
WoNea ptocboten., wordloM' aonder eroote
toebereidaeleD aan.-aard, en .....ken te 1'onm had
d._taris, d. beer Loxton. de banden hi_e
..ol. Preci. MIl ball·aar lila unk_t 'JUl den
•pecialen trein ail Kaapatad 1'i.1 beloeJ'llte ",hot
., d• ...roere regeJiD( op bet terrein, ..oor dieD
811 de daarop1'olrnde dq.n dapn, JMt niet' le
....-hellover.
Elk .pao wao op aDn plaat&, elk indi1'ldu willt

aUD bearl eo ....erk, en er roed geeo oanoodiee
talmine of draliag plaata, ten .piJle 1'&nde Ua·
wesigheid 1'&11 omtreDt 250 mededinaen. E"a
.terk. afdeeling van d. 2de Kioga ~I Rill .. ,
"-taande uit ooder-officierun en aolJateo ....en!
ala ,..emmanoea eo a..nteekeaaara oader beyel
1'&nmajoor Bowen uDgebouden, terwlil kapt.
Luison eo laitenanteo Ward en De s..u.marez
met lOfieanten l1arah.Twi!15 .0 Denewith al. be-
a1iuefll en officie"". van de baan ~eerdeD. Maj.
IDIiesby wao opper scherderechter, eo volbracht
ajjoe plicbten op de,eli)ke wti te, ofschoon -un
amM '00 t. leggeD een diensteloose wu. Sedert
laat.te jaar "lin rele verbetermgea op de baan
uopbradn gewordeD, ook bt.otaat er na een
YV1'eneblDg:<bnffet waarbij de oigeDaar 'aD bet
XnileriYier hotel, de heer KeUs. bet ooodige
nnebsft.
Op bet programma k....am eerst aan de orde

een ....ed.1rll<l, voor de '·A.'8ociation Challenge
Shield" op 8tXl, 900 ea 1000 yardo, door span neo
acbt man .terk met eeDig aoortll"weullesehotea.
A.&o schurters met gewereD ande .... dan "Matcb"
ge....erea werdeo 4 ponten op .lkeo abland toe
ptaan. De wind woei onguestig reed. bIj den
aao1'&D1Ien een paar Dur later .. oei hii bli
1'lagen ait bet wnten. Het Iicbt wao bijna
ten. aIlea ttide .a1""b, want "omtuds kon men de
aohjjf beider wit in de nrle bekennen, eo met-
een dan .. ...,r viel eeD ochado. er op. De sehu t-
tera werdeD niet ".inig door de wissel"adc
Jieblatroomea lastig ,e1'allen.

Majoor Woodhead. KAapetadscbe RiSe Club,
die de eente aan de beurt op 800 yarJa wss.
plaabte bet eerste echo~ binnen den binneasten
rin" eo scbool daarna S acbtereea~olg.ade kol
ochoteD. J ammer Jat de wind bei laatste schot
nH de riehtine da ....de, anders ~ODdbij hot.aelfde
merk ala de vorigen. Zijn hearl werd d08 met
"afcoe&l"teo. De beer Rooorta, ala sija op ..ol-
pr, opende ook met drie kobcholeu en behaalde
nii4!indeljjh 47. De Kimberley manDen begonnea
MOed; de be. I' ClIlarcb behuJde 44 pooten met
~ 10 ACboten. De heer Wehoter (008t.,llik.
diltrik1cm) maakte 4b ell de heer V room ACb",!
• 7 pantea ait 7 kolachot_ (35) en 3 in doo bia·
II8IIReO ring (12). Teamen met die doer d.n
h.... no Boode eo Robert. gemaakt, werd dit
pta! op dien wtand Doeic o..ertro.tr'D. De
'}lulDen keerden daarna naar de 900 yardJI bUll
_t het "A." 'pan van de K:aapetad.che Rifl.
Olub vêr 1'001', bet Ooeteliike Diatrikt_paII
tweede, eD Kimberl.y derde. llajoor Woodhead
~ IIUD Gibba-Metford behaald. 40, de beer
noberta H, eo soldaat Men&illll met lito Lee·
1I.tford waa bo..en.so me' 48, oatourIijk "Dei
patio-puoten eo ..I. Onder de "indiridaal.·' bad
de beer Bluk 47.
op 1000 yarde wao bel A..• pan van de

~l.'8t.daehe Rille Club noe eerste, toen
YOIfIde de Oostelijke Diatriktan lDet 20 paateD
achter en he, Duk ... A.span had Kimberlev
tOeD ei. derde plaat. ontnomeo. Op dien !&n-a- aDtaod was de Wind r.eer I..tie, en kwam
~wii" de buo ..f. Op die baao maakte
de liNt- W. Mail' \'&n bet Dak .. B-spaG d.
hoopte merken. l .....~7. De beer Roberta 1'er·
beer 38 en maak1e aum met deo beer Menzie1l
_ ~ 1'an 129. SpaD A. nn de IUapaiadocbe
Bile Clnb .... 'fOOr deD eersten dag d.. o"er·
winnaar, de Kimberley maIlaeD t....eede me~ 33
panten &ehter. een derde, de OOl!teljjke DIStrik·
tea mannen, met li puotea ..,bter Kimberley.

Bier 1'olgeD de "pao.en mel bllnne behaalde
puoten:-
HET Z.-A., WJ:!4£LEDOS AS8O("f,i.TIE "CIIA.LLE"G&

IDIY-LD."

E"oitr gewrer. 10 ocbot.en op elke buD. Banen
800, 900 eo l,()()() yardll. Voor _panaen 8 man
sterk ait ""Dlge Ichiet1'8reeaing. "'1J ...J1"~er
korps of militair regiment bij d. uaociatio aau·
(ealoten., eo door indirida ... Je med"Jlcf:er •.
Prijs: &il .. ren ocblld 1'an d.I.·Á. Wlw~,jcodou
Auociatie, eo ook een kleine .hild ".Aa elk l ..t
na het span dai wint. AJ.ook 30 .. aqgregate"
prijzen, waard £71, eo 30 bu. I'nJren, "aard
.£64.

A·SPAN IU.ÁI"S1'All RIt'LE lLl'n

Msjoor H Woodhead
PR Roberts .
G IJ 1'&0 Bond .
T J Hofmt'vr
HE Fripp'
CJ Robert.
HF Seale
J Orant

~,~I CII~) l\~~1
yd8. yd•. yds. TI.
41; -li) ::10 Il ~
4i H 3-' I~!I
~, 3, 31 ll~
37 41 3x Ill;
4" 2'.1 33 104
H 39 3tJ 117
44 37 3!1 III
H :Jo 37 12!l

KUIBI:ItLEY.

G Charcb
E Damant
E n Stoelnrell ...
H Stnidt
F Horn
B MeArthur
G Prellton.
G BeDIJett

H 31l :/9
3\1 41 36
S7 :14 ~6
3i 36 :!~
4~ :I!, 3.')
38 37 45
4() 31 40
3ti aR 41

317 2R" :l!1\I
(Allen "matcb" riHe~.)

OÓSTEUJKE OIIlTRIKTEN.

R Wallace 4.5 43
ft J Olbtlon 36 3~
F 0 Iagp, 40 40
W Vroom - 42 :Ji
E.4. Vroom 47 44
H Wilmot 42 3Il
H E Pllrr 3" 2"
EWebeter 45 39

33 UI
31 .1O,j
IR !IR
37 liG
30 121
:14 114
:-l:.? ~.~
3x l:!'~

WF.LLJ'\GT!JS

G H le Roux
W G Broo.ker
D Woud berg
H Tberon
JD Ath.".ton
JA. Thero'1
W Woud berg
8 V..rceuil

JI:2 27x 25~
A·iI'\N nF.O V. RIt·LEM.

Pr. J de Manllae, LM 31; 37 1I
Sera. CR Camp. LU 4', :17 :I.'>
Lance·korp J BaddID. LM... :Il 40 :14
Pr. V.a der Mer .... , LM 411 31 'l7
Q.·M.·Sef1l1 Buaeu, LlI ~,I 41; :!7
Pr. 0 G Too., LM :17 3'; t',
Pr. It. Men&i... , L!lf 46 4A 3;',
Pr. MMenou, LM j,j :l~1 ~i

.. RAU'ST .. D RH'LE neD.-it SPA~.

WA Bat.:helor, G M 37 38
Luil. G Scott, 0 lf ,'IJ 4g
o Ken ..i.. L M 42 38
C 8oppitt. L ],i 3.1 :'1
J Jl Smart, L M ... 43 39
J W YaJlop. L M .. , 38 42
W W B_lngthwaitbe, L M 4t 3t.
J W Traat, L )f ... :!7 30

n S.... N. 0 E 0 v IUFLn

C S majoor E A Bondlield
L Jt[

8taf-li8rll'Jlo~ W 0 Da1'iea
Lil

pr W Mo;'
C~rp B Onnstead. t, ~I
Dnm-mjr E Oodwin. L M ...
.~. J l' S Dreyer L li
~t. J Lewie~ L AI
LUce''''1' W lAl, L M

3,1 41 :ll III
.11 .\.'> 47 li';
.j:! .q :!,; lu:,!
37 41: :10 11.1
41 28 23 92
40 31 28 !'I9
32 29 18 79

~ 269 ti6 795

B Walehe
J DaIl, L!tI
T J .~tobetcm.L M
J DIIIfIl8 L J( -
ROGCL;rk,LM
o WbiUleld
f)p Mittchell, L M
W OMHarwin L lit:

nIDJVIDt1ëli.

Lance corp. Meyer, L M
Corp. A Henry, L .AI
Pr J Start, L M...
Pr A 0 &0", L li
Stal'aera J Blaclt, L)(
BoIleberoft, L li ...
A Campbell, M H
A SklDner, L Jl( ...
A L Whitfield L M
\v MaJony, L M... 7 13 16
R D Roux, L ?J... 3.'l 32 31 99
S 0 ViloneJ, matqb 37 31 31 96
W W (,Ioyd, L AI lI9 29 ai 100
o K Mc.F'arIud... OU 41 M 120
A Whi&field, L M: sg t4 51 80
CJ Kirsten' 41 U 39 121
J T Bueon... 43 lW 31 108i
Lanoe",~. 0-, Lil 35 35 37 107
De IIClbUllatrijd der kadet ten YOOr het ''Chai-

lea, •• hi.ld" t ,..oooke. dOOI'deD bDrre_,
ter 1'UIW.ocMeck, du heer W. Hare, op
8btaac1en, nam wd Jan,. Drie 'pannea ftIl 8
kad.Uen, gebeeten rn-o coUe«e A en B, eo
Z.A. coil .... , IICboteo. DiocPaD A .pan ....
do drie baneo bet eerale. De iodi ..idueele pOD
tea zija:
Het Hare Cballenge Itlbield ea lD1Idaillea.

Geseboeken door den heer W. Hare, barge-
meelIter ... n Wood.toek. Te worftn lehonden
door hel wiDnend span ",oor een jur, eo bet
eigendom van het korpe to worden dat het
een' vjjf maal .. int. Een medaille w aan elk
lid van bet winDende .~ elk jaar g"P"ea
wonloa, terwiil de comperitie doort. Open rooI'
8 maD sterk, DIL eeuillitad.t korps, en aan wdl'
viduêele kad.tt ..n, leden 1'&neeD korps, of I&!IC>'
ciatie in de Kolonie bij de Z.A. Wimbledon
assoeiatie aange.loten. Oeweer, MartiDi Henry;
bancn:.!OO, 400, en 500 yds, 7 Sebotea op ~kea
afstand. EeDige positie.

IJ 42 37 00
4l 34 3:1 J08
111 42 :)5 Jl4
2.'; 2.'l 1I-liS
si 41 23 JOG

31) 32 15 77
23 lf1 46 105

- .

I&dIILL

Z.A. COl.LEGE.
2()() 400 500
yd. yd. yda
25 26 18
25 27 23
~ 25 15
32 28 19
24 20 16
25 31) 27
28 2A 26
24 33 21

....... ...
Pani. -
Ll~ .
Ua,..ar .
Q.lp:ill .
GeiIWie .0__ ...

~ie

...
Q ~( SG A VQf,IcuJe
l'r H Halm
Corp L Webb .
l'rG WUI' .
Pr R Bower
Pr Grneie
Kapt I. TO.n Breda
Pr Andenon

DB PaElIl>l""".UI.
Eeai!{e 1l00"'leweer. All4aod 900 en 1000

yards. TieD tchoten op eJU" .htand. frijI: het
gOlld~Dmedaille aangeboden !loor deo ~
der ... oeiatie ea l60 doot de ~ P~
geven: " Le.. i•. .,

Mair ...
Williams
.LMry ...
NicbOll •••
C- .,,_ .
Ski....

D.LO.Y. lIl'LII C.
212 207 165 584

OIOeFS UI CtlLLE".:-A SPAN.

['r T Ilromley ... 29 24
Pr A Robert. 31 25
1'r C de Villiers... 20 27
Lliit P F Smith 26 21
Pr L Forsstaan 31 30
Scrg G Dickson 32 25
Luit C Villi Breda ~ 31
Kapt F R Brook. 26 32

900' 1000
,u.yllL Tl.

... 14 40 14
,37 82 69
.&£i .3 83
~I' 111 17
~ 56 13
at! .s 8~
sr, 8." 68
lW 31 70
36 43 78
10 ti 611
46 54 80
33 t2 711
& tt 77
a 14
s6 III 116
36' 82 68

,.. 80, III 61
52 119 61
80 '_~ 64
28 fn 48
119 28 67
lW SS 67
41 27 68
86 lIS 73
80 51 66
38 .S 81
38 42 110
34 119 63
lIS 26 118
28 27 56
29 27 116
26 9 55
80 26 56
lij Bi
10 10
10 30 40
12 19 III
21 lW 61
86 .0 76
40 27 67
lW fn 64
51 81 68
.1 51 18
42 87 711
.1 as 19
Si< 42 81
>lJ U 77
:ill 31 64
39 '18 117
lS1 32 69
l\3 28 61

27 80
17 74 G Webster
22 69 Jl Theroa
31 78 B Wal.be
25 86 0 K ,\lcFarlaue
22 79 S G Vilonel
24 s4 0 Chureh
24 82 P R Roberta

T A. Theron
224 216 192 632 R McArtbar

CJ XirateD ...
EH Damans,'Ximhel'ley

20
28

21 28 69 H G Gihbon
29 24 81 J T BaMon

~ 32 ~ ~: Lao~Dt J DA,er

~ ~ ~ ~ t!::t:fP?TUl c 1i;;er
24 BO 17 71 W.,MHarll'lD
33 2i 20 81 f.A . kIfmer, P".ate J Stark
- - _.- T J AebllllOn

207 209 ,17r, 591 11 It Wilmot
I'SDIVIDUBII. G H le Roux

Bngler Kightley... 2.'-1 2s 2r. ï! H E Fripp
Serg·Majoor 0 M Gericke.,. 28 20 2 J. (;:1 HEParI'

BAN'! P"j_eo.-200 yardt!: Oorpofll"' .: lid WG BrooksI'
chard, 33, £1 10.; sergeant G Dick-cd. :11, 150; WA Batchelor
pr G Weir, 32, liie; pr A RoherU, 31, ii,; pr L G PrestoD
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Loit P F Smith, 31, £1 i 1-: lu.l W Bl.lDd!:en· C SM Bondfiell
berg, 28, 11)p: l'r Jl ,~fro.t, 28, 150; pr TAW Buaiagthwaith.
Bromley, 27, [h, f" (;r«'I<, 27, .5.. Lance,Corporal A M COlIAI'
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