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BELANGRIJKE VEBKOOPING Op
-VAR-

1 paar eersteklas Kar Paarden geschikt roor den Mol Wagen,
1 lot Aanteel Varkens.

BELANGRIJKE
Publieke Ve~koopillg

-VAN-

Levende HaveAaDeIe.hn.
10 Aandeeien in de Koloniale Woroester Brandewijn Maatschappij,

~ do. in de Paarlsche Berg Wijn en B. Maatschappij, en wat nog meer
zal worden aangeboden. . .

~

J. A.LOUW.

A. B. De 'ers 00., Afs/agerE..
Paarl, Jrd Januari, 189g.

-D-

GUANO! '(}~-. LOSSé' Góede'tên ,
Twee mUlen Tla Tulbagh Weg S"-tie, :=..~ a-l'II\.-e:..~":"'~~~"=~:=

op, IODdetbeU.-..

t1=;;~~~~~~=-.~:l~-Vrijdag, 20 Jan., 1899. eDAanIaar.~·YOOI'II gename -
.... , 9 URE '8 VOORKIDDAGS. ~ .

op IIIID", i7.IAIUill, ,t89I, ~ ...... cIua •• tI.,..iI.
OK 10 UUR V.K, OE heer A. A. L. Reyneeke,'sijn OODditie_lIiMD, :.==~a

• ..' Plaats Groot Vallei, ui~ de ~~Kt;:.
DE Ondergeteekende zijn plaats band verkocht hebbende. heeft den Mild en zeker
. uit de hand ver~ocbt· hebbende Ondergeteekende geJast publiek: te iD dect eD
heeft besloten pubhek te doen ver. verkoopen op gemeJden datum eD , ...... ' 'n 'f'I'ij
~OO,J)811 op de Plaa.u ZelfJe, de 'Vo[. plaats: , lIiDi...... Iaebb.- W .

goederen: s4 'Aanteel Beesten iD goede COD· .. ~ bet; _.• ---

-: 1'-:-6~' 6 en 7leggers, ditie, ]6 Eers~klaa ~~tde .. =-~_:::: .
4 ][tupeD, -& leggers, ~rs en Ezels. 3 tot 8 Ja~r, 2 put' Kar ·.fr.......;.,........'·
Halfa11llM!u, Trechters, .. Tráp. en Paarden, 1 Merne, 1 Lot Aanteel aijitaJrijk; pj __ .......
Onderballe, 29 'VOet.L1Jders,l lot Bokken,15 :Varkens, 2 Kapkarren, om "a.ubI1da"- lI1IOOP
Emmers, llot Baties,l KruiwageD, 1 Schoteobe K,.r~l KBpw84{enop TUl VijPD.
1 V08rmanhme, 1 foerkiat, 1 Keel. VeereD.2 Bo1rwagens, ~ P~; 1 zoekt a..1IdDi éit:WI ...
kist, 1V1eeeebmaehine,l lot Graven ij~, 3 Span Tu~Df SW~Dge1sen ~ ftIl CJ. ~.
en Vorken, Schoffels en Pik~, KettmJP, 1· Maai :M~hlne. Als ~L~'=:
Trek. en Handugen, 1 lot Mand_Je8, mede het ~wone assortIment Beer- _\i.. .-
1 '!'rap, 1 Ladder 29- sporten,' 1derij~hap zooals . Gr&ven, 'o ..enl bij ApotMk«.w' -
Sobroef, 1Slijpsteen, 1 lot Rakken, Schoffels, :Maan~D, 8ei~. Schop- W~i~ te ~ Ja
Halfs1ijt Deuren en ..Ramen, 1 pen, Pikken, Vorkf:'n, enz., enz. ::..':' la. l~ :.
OliTi81'8,ploeg. 1, P~net J.r., 2 40 mndden.G~rst, 'lO mudden Bog, Dep6': ~ la.DiD,
StoepbankeD,i 1KlaTi8r. "I Lot Negotiegoederén tel'Jg ge-

l. De 'Welbekende plaat& "FABERSKRilL" omtrent 7,~OO 11.-1 Kapkar- op veeren.1 Open braoht-van den Tocht. De staande
morgen groot, gelegen in het district prins Albert. Een prachtlge ....;..-....;..--------------------- kar op. veereti; 2 paar Aehtertuige~. wijn oogst, 1 Brandewijns Ketel Het Land moet
~chaap.jilaats, met'een fraaien Vrucbtenboomgaard, en bonmal Zeven V' i ,,'g' Yft·· ·~l,IIL-l paar eet'8te-klas Werk- kompleet. .
FonteinTn met zuiver water. Deze Plaats is ongetwijfeld oen der beate er l\OplD . .... oopm ~:~f" Paarden, 1 do. do. Klir Paarden, 3 Alles wat tot een Boerderij be-
in het district voor Sohaapboerderij, Vruchten en Zaaiboerderij. Het . 0 U. '.0 . • ." • '.' " •• , . •• • • '.' t' jaren oud (blauwschimmels), 3 boort zal word~n..verkoeht, te Teel
Woonhuis met toebehooren maakt een belangrijk deel van dit eigendom .. . . eerste-klas Melk-koeien, waarvan 2 OQl in het bij~der alles te om-

. -~Iit. geschikt voor den slachter, 10 schrijven. I . AAlLPersonen die ,na
, 2. De Plaats" SCHELMHOBK," omtrent 7,000 morgen in uit- Zeld17o'm'.'e Kw ! 'Dnhte Va-..minde·· ringen t! Varkens.. ' Verder bet ,gewoon assortiment om Grond te koopea""'-
I!",'rek'h";<l is .... een plaats van naam van ....... oor Bchaapboer. "'" .DU"" EIIiDElJJK: HUISRAAD. , ' zij """.6._ J!oU'ep,-
derij, en __ I g'.egd is omtrent "FAB ..... AAL." ;" bijna evenzeer van 70 Za"ke. Klif. 2.500 ~dj.. P. J. P. lIARAIS, A.Isloger. vogels do ~ ~.i.
toepassing op de plaats cf Scbelmhoek." E BUR M8'ST ER Mest,4,WO Baksteenen, l"let Zink· Tulbagh, 6 Januari, 1899. en ·waar· 00 ., , ,. '. ~

0. De Plaatsen, Lotten UA, B, C," genaamd II BUFFELS RIVIER," • .: . . . . , ..'~' ..... '. . " pleten, 1 Extra BraudeWlJDS Ketel broeILienhb:drie' la Lo -

ongeveer 9.000 morgen in ui~ktheid, Deze PI.. tsen zijn uit- en nog vele anderea<tikelen te veel. TE KOOP. (3tiru:..... ~: ..··IWIiI· lW>

stekend geschikt voor Veeweide en Zaaiboerderij, daar zij overvloed 78, Adderley' Straat, Kaapstad. bm te melden. • ik uit de band verkoopeD. d
van water hebben, aangezien de BUJ'FEL8BtVIEKdoor ~eelen van. dese C. J. BALDWIN. bestaanbare ~ ell·
Plaatsen loopt. Hier is een uitstekende kans voor een longen begIn Der, Faure, Jtan Eyk ~ DE.,Plaats "Audries Ber.

g
tt onge- tenDen.. peraqnea d..ie .beperig... .'J '.

die hij niêt voorbij moet men. Bovengenoemde kan in drie prachtige ONDERWIJL de Nieuwe Bezigheid .. Plaata opserloht "onU, weDllCbt de beer P 1, J 1899 . veer twee.U~~ van Sterkstroom te koopen, of om'.. ~
Plaatsen worden veranderd. E. BuBllUTBB het Publiek te berichten dat hij beperig la om djn Geheelen aar 4, an.,. fn. a Q. ueensto. WD.•qnde 6,000 morgen kome"n \..--:-n, k.mn.a. ,"..;-, , ~.'

,1,. LcOSSE GOEDEREN.-200 Prachtige Schapen, in goede voorraad tegan 20 PO OENT. VermlnderiDI, ~~. hand te IMten. . '-th d d bete .._.., --,-- .'. 1~ mtgestreK ?1, ZOD, er ver '. - :tICbrijVeD en ik: sal r.e ontmDe ........
conditie; ;Paarden, en een hoeveelheid Boerderij Gereedscbap. enz. GOUD."~ ZILVER., ELEOTBOfWT. ])IVEB8EN. • nngen. Deze 18 de beste Plaats In Dry H.arts Bi.1; .. ,.. eQ., --.. ·'.r_e

Daat GO'D'.DE PL.l.l TSEN verbasend scbaarech ziJ'n in het g Zakhorlogtl ~ Bomolpelden ct 8ebenkbbdiia Ct' J.Maoclmeten ct d t '- alle a""~- Vee ~ O~-
district val.np~ Albert_',moeten mensehen die plan hebben te koopen ~~R~iungenK."~_ ~ t~~=. Jf;; 'l'beeLepel~I~8eUeD""'~~!~. Hem--. '!~ Deze 8dN..~ voor. DVVCW

boe" .' voeren tnt op de p!aataeD. _. ~.In lf II oe~ CJ --;uv ••_,,_, .. _ _ aal' e eigenaaT niet een r 18 naar de 8~' opdat een ~. wor
de.zegelegenheid niet voorbij laten gaan, want bovengenoemde Plaatsen lAnkA aQ Vingerhoeden C~ meten.' zal bij de~lve verkoopen tegen.. ] 5/. Il·c\..__u ' kaa.. . eie
zIJn waard om. te hebben. . 80liairwt i$ Gespen ~ ~~~ Gtelbpema ~__ --'-k L d ,DM'U+" Penseel cueoc ..... I!errielte BiD!!Iln ~~ .... ,_"..... ....,...... per ~orgen op seer gewaa. e1J..e e t1aataen. ,%".nstan~~· ..._.

, De PI~~ liggen nabij de Bp00rtD691ijn, inderdaad loopt het B Zakborleae ~-- g c~ Kie\j. I KiDdl!reD Iehen I~~_B1okten -I DE Heer ~~ WABlIfCB,die.'·tijne betalmg en de ren.t.en. ronllen, e __ 6 'W8lD
l4P

-LI. :.r.-;~I
t relDpad naat bet Noorden over een daarvan. ~:U..!!"ltBoi~ ~~~~ :o.-jP-~l·~- ~~ ........g ........G'_~ boerdenl muLt opgeven; heef.t hed doe IUVV"D " ...."" ~• ",.. •... ...,.. ~.,,_........ ()pen Gla.au 0'--- Voor v~re blJZODder en vermeerderd en T~ ~

DeT.e Pl~tsen ziJ'n gelegen omtrent TWII UUR met de kar van het ~ tpelden ~ Pond Beonjea ~.JIIl,.8ábentbladell ~ ~ de ondergeteekenden r1astW1bhek aan. zoek, bn wo...3_- U...· Veld 11' m·u~.' •
d L

. " cl ~,D,.,. Slau cl BeÏl l'I_hen cl BalldeK.om.en. cl Ooggluen te k .. .plaats" ruc.u. '"' ~orp&lngsburg. C-J Pond Beun~ ~ ~ ('. ' C-J Perv.UJbQlIII· ,~ ver oopen aan zll~e woonj: THOMAS BAILEY, om alle verdere info~ doe

DeVerkooping zal gehoudén worden te IfFABERS- Alsook."n groote yerscheideqeid LedeN.n B.e1U'S8Il "VAALKLOOF,' Q_ ......_kbij,,",,~
KRAAL" op Vrijdag. den 27 Januari. 1899, HaadZaklten en ~eD,~, (Jonp. Teleacopall .6.FDEBLL'iGlLA.LllEsmtRY., ' • JOll.6.N. J.TlIEBO~.

Ont.hou.d..eD d-..t VAD V.. l&oop eD KODl, Zie, en Landmeters Gereedschap. 'j,' in den loop van de maand Februari, TeB00 ....1 P. O. D~'f'1akte.

e
n .---.. .. 1....--- u.--"-. eD......__ .•d--- ~..' . . 1899, a1 ...iin: '-1. ' •..., V_l.......,-_,.._ ..__ .._ __ _ ~ ..., ,KNIG. C c:::' ",a. -,/"-D

w.in-:-.,' J: ;~;~~~:7r;lager.E.BI,.eW, Kaapstad. ar~'"~~-bi~J":~,~ :,.1.;,;,='1,Ge.. .
LAINGSBURG. K-K, _____." " , "1IOdige PgaOI' I hijm_ beIO.lDig ....Uitve~koopiDg.~',.... V:'der~.I~J$~ ...;_5..:-~;;,;Agnta

, ",' .'. , 'UV ~l,d \ln~.';¥ i;;1)1;<./." , ' ,,' :;"i{!~\,j,_'i.:l;;'" • :..-

,MalmeibUrr·
VERKOOPING ! VERK~. NG!

BB. ' .6_
Prachtige Kans voor n.enp~er.(-

25,008l1or
-IN HET-

PRINS ALBERT DISl'RIC ·

BOEREN Vrienden wordeD.·~ .• ~e,J"Cl.•~.' .
" zij ten eenigen tijd 'f'1U1 ~. ~n lMen
Januari, 1899, aan de pakhui ..... de
beeren WOODBEAD,PLANT& Oo., te )hl...
bury, kunnen krijgen :eeqte kli88e .BWDw
I.Jzer Guano (Albens Phosphate Powdet) en
Wit Guano (SuperphObpbates) VU de beste
qualiteis VOO~a.~er loes ,rii88n ..

.Alle moe·.ellJkheden van dell trein, ..
.laden van de zakken op uw w.... eD aDC1ent
wederwaardigheden zijn nu uit den weg ge-
ruimd er zijn geene kosten gespaard om alle
Satisfactie te geven.
. Doe aanzoek bij het Pakhuis te ":Mal-
mesbury " waar gij dadelij~. nIt geholpen
worden,

DE Oudergeteekeudc, beboorlijk daartoe gelast zijnde door den heer
JAN JACOBS die eene uitgestrekte boerderij opgeeft zal per

verkoepen per publieke opTeiling, op

VRIJDAG, 27 JANUARI, 1898,
t.en.1.0 ure, d.. 'VoorDrlddq.,

DE VOLGENDE:

----!•.,., ...
I
,J

Laingsburg, :1 :Qeoemoor, 1898,--------P.8.-De ~sl:agé~ r.al gaarne v.roere informatie vel'8Ohaffen 'un eeulg
pelllOOn.di~,,ulks begeert.
.. ' #' •" . -; ,.

I.
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ENNlSGEVlN'G.·
VAN

ublieke Verkooping
- VAN EEN-

steklas Wijn en Zaaiplaats,
TE

]Ea .... :.:-d..eI1 beI' ••
AFDEELING llALltESBURVó

'DE beer ,JAN D. SLABBER,verscheidene aanzoeken gehad hebbende
om zijne Plaats Cc Bosohageefontein," gelegen ale boven, uit de

hand te verkoopen, heeft de Ondergeteekenden gelast, genoemde plaats,
, met al de Losse Goederen, publiek te verkoopen,

Op WOENSDAG, 15 FEBRUARI, 1899.
VOLLEDIGE ADVERTENTIE VOLGT LATER.

Van der Spuy, Immelman & 00.,
Afslagers,

Vendu Kantoor, ¥almoabury.

BeroeD.1de Stalen.
LICHT,

EEN·

Ploelten.
MET

VOUDIG,

STERK,

WIELEN,

PATENT,

GESLOTEN

GOED. ZA.ND

KOOP, KOKERS

VUUR.
OP

ZAAM.

White, Ryan & Co.,
16 'EN Ja BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

FAARL_
Landbouw' Tentoonstelling,

De YoJgende Jaarlijksche Tentoonstelling zal gehonden lorden
OP

.DONDERDAG, den 19den DEZER.

SPECIALE TREINEN zullen loopen op den dag der
Tentoonstelling.

Goedkoop Tickets tegen de Helft van den gewonen Enkele Prijs
Toor de Dubbele Reis van af 18 tot 20 dezer.

Voor het gemak van bezoekers van Sir Lowry's Pass, Strand, en
Somerset West, zal eon Speciale Trein van Eerste Rivier Station ver-
trekken onmiddellijk na aankomst van den 7'30 n.m. trein van Paarl.

''r:Een Speciale Trein zal ook Zout Rivier voor de Wijnberg Lijn ver.
Iaten te 12.45 v.m. opVrijdag morgen, aansluitende met den 10.30 n.m.
Bpecialen Trein van Lady Grey Bridge.

PROMENA.A.D CONCERT.

VOLJ,jE
<>

~IUZ[EK-KoRPs.MILITAIR
I,
,I

--_._--
Vruchten te Koop in Manden.

aan Prijzen. Uitgeloofd.

ZIE BILJETTEN AL DE ~POORWE(} STATIONS.
CIiAS. C. A. DE VILLIERS,

Secretaris.

AAN

Verkooping van Kostbare Plaatsen.
In den Boedel van wijlen Henry Nourse.

Secret.arla .. ~ Eucuteunbaaer
eD W.. rbc»J'IK'.&Iohapp~ (Beperkt).

J~-G.RApa, Venduatllaser.
•

. 'TB~: '

EENSGEZIND,

\VELLINGTON.

Kleederkasten, Tafel8, Stoelen.
Ledikanten, Bedden, Rakken,
Schrijftafel, Huisklok, 1 lot Kisten,
Keukengereedschap ens, ens , te
veel om te melden.

J. W· Moorrees Jnr- " Co',ststarers
Vendu Kantoor

Malmesbury,
10 Januari, 1899.

Zuid Mribansche eollege,DE Ondergeteekende zal publiek
doen verkoepen aan zijne

woning in de Kerk Straat, op HNT tvolgende termijn begint op
f. DINSDAG, den 3bten _Januari.

Din.dag, SI4 Jan ua .. " De Senaat zal bijeen komen om9.30
'8 morgens ten 10 ure, '.. v.m. om Studenten in te schrijven.

1 Spider . J. O. BEATTIE,
1 Afslaan Kap Buggy Secretaris van Benaat.3 Amerikaansche Muggies (geel _

eikenhout) voor een paard, pas
geïmporteerd en geheel nieuw

1Toonbank (mahoniehouten top)
25 voeten lang

1Kist Wijn Karaffen
2 Kisten wijn Kelkjes

Glasenwaar, woala Jelly.glaasjes,
Bottels voor ingelegde vruohten-
aarden potjes voor konfijten. Een
Tel scheidenheid Lampen en Water
Kruiken, IJzerwaren, Omslagen,
Boorea, Snijmessen, Schrenierén,
Raamknippen, ens., enz.
20 Zakken Wit Suiker
30 a 40 Hogsheads

En nog verscheidene andere Ar-
tillelen die zullen worden voort-
gebracht.

G. H. MAROHAND.

WELLINGTON.

Ba.lm Oredlet !Rwm Crediet! I
J. O. STEPlIAN,

Agent voor de Verkooping.
Eerste stukje la. 3d. A
Tweede atnkje 1.. 8d. • J. 8BlTII, _-rl

J. O.Vêrmaa8.-AmtróÓrdaa ftIl La ling Plaats. Bergrivier,
dev~ea oefeajogeawor- \J JlUluari, 1899. i
komende in .Ji5 NieU1r;.Bek.. 1

~:l&w..&uteder lIOhOleD ~ Publieke Verkooping .'
Uitgavenil J'.lL du B~ , ,- ,
te Am8terd&m eD.PretorlL DGJ Onderrteekeode behoorbik

,.' gelast zlJnde dauto) door den
• I..ddlafthft.· .RuI.d.".d;eer NJCOLU8 VAN Sc.BAL'5:WIJK zal.ua,,· JI6VI.IUiII. .~ ·loan T8J'koopen te

TB JO_"' RIEBEEKKASTEEL,
J. Fred Pentz & Co., Afslagers.

Buitengewone Kans.
~

OP

. VUJD!G. JO JUUARI, i899, '
TI {) UBI V.JI.

Zoker Stuk Grond, gelegen in be~
Dorp Biebeekkaateel met daarop'
staand steeoen gebouw onder
,Jalvanische IJsel'8o Dak, bevat.
eende 6 kamera, beplant met 1,500
Wijngerd Stokken en om-
t.r<nt 100 Vruchtenboomen enz.

Intussehen zal het Eigendom uit
de hJ.nd te koopen zijn van den
Gadergeteek ende.

FRED WBRDMULLER,
Procureur voor ,. erkooper.

Yud" Sp1l1. I_elmlll CO" Ilslaten..,
Malmolbury, Jan., 189~. ~..,

Groote V~rkooping
"

VAN

Winkel Goederen
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Jjkt .. ~. ~"'M.lj ....~Iti).-t
~t!:!ii~:I'"w~" L~~~I~~!~I!!llf~'9fil;,. _....,.. kapt ... 'tUl d.._·IIII.b-1 QpIj,~·1:H_lty.

POBTELIZABBTH., mlleDhebbeD tell lllIUllli·l- :~=;~~=~s;e~~~!l!!;UI J,ur.-(I\!r- teJeput.)-De bClt1i...attt.. A... l_--- .......;. " _....__._...-.or aI.p ... ..t. IfOlHll'u.chU, ~_ _--rr"'- ....--
d
MDplJcideaIeall1ecbt. I' .....koch~ Twiattl bal. .... 'oue JdelDe .,'~b- fitmat :t.....
D~.cereed pat WIU'eIl~deDllIet_.~;_,. ~ lotw. 11.bal. wiateIhMr, baudelaan' te ~'_:Iae& _.:~'=~~ pie .~, OP eie .ec!tna. tóoll 'tUl hu ge_kppltaJ;c1aD II W' . .
~~ Br w .. eo~ c- _lIIOIIIw-,tIce tW. Diet ... ~ bUIUIr, dat at. ook ~ Iuui .;::-. (1===;=:~:l::~.~::!!
__ 'III t~ de priJ-. " geheele kapi" .lloent1e .1lIleá betalen. ...

Bet tweede arJ1lIIl811i" cla& de Që.'
clw1er4e :Maat.cbappt OOk ODder·, due .
... 'tau. Dit arsu_t ..... Tenat iD
eeu TJ'II8g VaD IIIr GoBDOlI BPBloo UIl

eien PBBKIBB, WUl'Op. due antwoorddet
dat de Gechartel'de OIlder de wet lOa
valleD lDdieo _. iD. d4t Kaapkolonie
" handelde." EeDi8en. tijd re1edeu had
de Gecharterde eeJl actie ktgen hur in
ut hof, bij w.lke ge1epDheid le ver-
kJurde'. dat _ geeu handel ~. ~ Kolonie
had, welke nrklariDa dOor tiel hof werd
aangeIlpmeu. Bet autwoord op de YrI..... ~~:~g
of de ~e oueler 4e. ~t .valt,
haagt du af VaD de TJ'UI, of ze in de
Kolonie "baDdelt, ..1 Met dese Terlda-
riDg was air GoRDON tevreden.'
Het la uu echter gebleke~ dat .de

Gecharterde haar Kaapetadech kantoor
heeft ,J88loten eedert 't beiin d. jaars.
De beelluinr VaD da TrUI of de Gechar-
terde weder haar Jamtoor bn openen
zonder eeu lioentie 11een punt Toor de
rechtageleerdeu en rechters.
Het derde argument· tegen de wet ia,

dat eie Hoentie moet worden uitgenomen
op het kapitaal der altgegeYeD aandeelen
(.ublcrlbed capital) en niet op het "opbe-
taald" kapitaal. Ook dit argument werd
bij de tweede lemr opgebracht, tOeD de
PBlIKIBR aantoonde hoe onpralrtbch het
.ou sijn de beet.aaDdewet op dit punt te
veranderen, daar het bijna onmogelijk zou
sijn in ieder geval pnciee te wet.n hoe
groot het ,pbetaald ~pitaal op een g..
geven datum la. Het opbetaald kapitaal
verandert, terwijl het ingeechreTen kapi-
taal bliJkt uit de regïatrAie der mu&-
IICbappij. De verandering der wet zou
.lachte aanleiding reven tot bedrog.

Men &iet het, er 11geen nieu w begin-
sel in deze wet. De oude wet die teeds
jaren lang in werkinl was, werd eleehta
algemeen gemaakt om al de mlat8chap-
pijen op denselfden Toet te plaatsen. De
Gecharterde maatschappij vindt warme
verdedigers, volgens de Cape Timt8 i.
het gelChriJf tegen deze wet niet een
speelale verdediging van de Gecharterde.
Het gevolg van dit geeebrijf Jam slechta
zijn om de geldmarkt in Europa tegen
de Kolonie te inflnenceeren en daardoor
de Kolonie grooteliJks te benadeeien. la
dit misschien het strevtln VaD de Titne8
en Jrg.u8?

DE G.EAMENDEERDE LICENTIE-
WET.

ONZE twee plaatseliJke En,elsche tijd.
geneeten maken zich zeer druk onr deze
wet, die &anhet einde van d. af&'eloopen
se88ie op het wetboek werd geplaatst.
Lange artikea worden OTerde laU ge-
schreven, "1eelpapier en inkt worden ver-
bruikt, en de oningelichte- kan 10108 tot
de gevolgtrekkiDr gerakeB, dat er waarlijk
iets groot. gel,leurd is. De Ca~ Times
van giltenln publiceert den inhoud van
eeu gesprek met den heer H. DBSllIDT,
auiBtent-thesaurier, onder het hoofd: "De
belasting die mislukte", en .in siJn inlei-
dingsartikel wordt de hoop uitredrukt,
dat de heer MBBBUIA.1lTde wet buiten
werking ~ stellen, totdat het parlement
weder vergadert.
Het is merkwaardig dat de Ca~ Ti.,nes

het noodlg vindt te verklaren: "Wat one
betreft, wij hebben geeD8&insde aandacht
bij de fouten deser wet bepaald slechts
om de zaak der Gecharterde Compagnie
speciaal te bevorderen."

De gescliiedenis van deze zaak is ala
volgt: VolgIens de wet der Kaapkolonie
moeten alle aandeelen-maatachappijen
(joint stock companiee), die in de Kolonie

W R " KLEYN,AFSLAGER .handelen, een licentie uitnemen van één
18 Jan-T~ Nctberoour',af~eling Caledon,de 'shilling voor elke .£100 va~ hun inge-"'laat. Nctberoourt, lJlotle ..endebaoeOD u- goe-deren schreven kapitaal. Maar wat iebeurde?
18 Jan-Te Nctheraoort, .tdeelingCaledón, .. ste De firma van HEPWOBTH& Co. weiger-

gocderen, leveade hne, ~ goederen,boerderljbe- de eenige [aren geleden dese licentie uit
n lOdlgJbeden, granen, bui8..-1, cna

WAl J MAOLKOD,AFSLAGER te nemen, en de regeering van air GoR-
17 JM-Ill hetdistlikt Prina Albert, prachtl~ DONSPRIGGbracht een actie in het hoog-

pI_tail en la- jIOed_ gerechtshof tegen dese firmá. Het bof
DllalPli:RS, Moon A; KBIGK.AF8LAGERS.
18 Jau-Te Haarweepririer,afdeellnl C.aledoa, gaf uitspraak ten gunste der reseeriDg,

luende hn., graan, boerderij~hap tIDL waarop de verweerders naat, de Privy
er~an-Te Caledon,&o.l.bur 'futjlOeden bollw. Conncll llppelleerden. Het appel Werd

J.8_ 'IAJUI8 A; 00. Al'8LAGBB8. toegestaan op een technische interpretatie
H Jan-Te B&b,.loDltonm,afdeelinlPaarl, 'fUt. no het woord "Kaapkolonie" lOOala

werk,.._ gOedereD, Ieftllde ban tIDL
A. BERGMANN,AFSLAGER. gebruikt in de licentiewet, al. niet

II Jan-Te een., jonge aeIII hetzelfde zijnde. ala "Zuid-Afrika", en
P. J. B08JU.NA; ZOON.AFSLAGER. HEPWORTH& Co. ontdoken de belastiilg.to!~Te SteileRboicb,de plaata OD~cuudID. Handelende op -dese uitspraak .ivan de

ORRINGTON ENARM8TBONG.AFSLAGERSPrivy Council, besloot de "Afri~ Ban-
18 J_Te Boontjsrhier,dlárikt Tllibaib,yute king Corporation" die belaating ook niet

su-t-, loue ,oed_ 811 le'fendeba'fe. .
J W STIGIJl{G,AFSLAGER. te betalen, daar deze bank volienB haar

III Jan-Te Ropefield,Ie,ewle ba'f., I~ aoede- "trustdeed" in "Zuid·Afrika" en niet in
nn, meubeleD,eJlL de "Kaapkolonie" haadelt. Hetzelfde

J. TALJAARD,Af~LAGER. werd -A.an door de Nationale D-nk der
.1 Jan-To BndeaJorp, lwetbarenlte enI~ II""'_" ~

jIOederen. Z. A. R.
CRAS_VANOOLLBR,AP'SLAG:&R. Deze toeatand van aaken was ónhoud-

16 Jan-TeNieuwekra&l,dt.triktHope Towa,NIlifOOtaantalle'rendeba..., .._ .-wen, en.. baar en onbillijk, niet alleen tegen.ver de
A.B. DE.VILLIERSA; 00. AFSLAGERS. andere banken, die hetzelfde wttlc deden

16 Jan-Te Purl, Vander Poe!'.Plein.10 groote en een licentie moesten uitnemen, maar
enen meteenaantalgroote deIlD8Il Il00_ er opttunde. ook tegenover '. land. schatkiilt. De

20 Jan-Aan dePaarl, ..ut. en lOIIe jIOederen,Standaard n-lmk bijv. betaalt jaarlijks
nal werk, undeelen,eUL!'AUweVANBYK.A; CO., AP'SLAGZR8. £2,000 voor haar licentie.

17 J..n-Aal1dePaarl,vaatwerk,boerderlJgerced. SIR GORDONSPRlGG werd o.er deze
echap,levendeba..e, lIDI zaak genaderd en hij beloofde eembill in

18 Jan-Aan de Zalder Paarl, koUbaar 'fUte te brengev, doch die belofte bleéf, even·
a1~ndom18 Jan-Aan dePurl. allerleihllisraad ala vele andere der vorige regeering, on-
IIIJan-Aan de Purl, 116 eeme klu 'flU'Un. Id T di' i ' .III Jan-Te L&D~ Ba.t, GrooteDrakenateia, k8e ven'u . oen an euwe regeer n~ eenlge

goedt>reu, rijtIligeu,le1'tlDdebaoe,enll maanden geleden (lP de kJll88ns kwam
P J MARAIS,AP'SLAGI!iR. vond de THESAURIEB-GENERAALdElza

10 Jan-Te Grootnllei,f IDljleDyan'Tlllhagbwe;zaak nog in den onbevrediiend~n staat,
.tatie, le.endehn., I~ roed-, boerderIjpreed·ecb.ap,enl waarin ze gelaten werd door de UItspraak

A J MARAIS,AP'SLAGES in de HEPWORTH-zaak. i,
23 Jln-Ten dorpe Sutherland.... atgoeli In dell De heer MBBBIMAN-besloot 'E'neen

lo.Menten boedel .. n Andrtce~J VlokML KBlGE,AFSLAGER bill in te brengen om deze licentie et op
8 F~br-Tc Vaaldraal. nabij Sleytler..ille, .fdee- behoorlijken voet te atenen. Ee bill

liug Willowmore, leftnde ba ..e, boerderijgereed--werd ingediend en door beide huizen van
lCb.ap,enL het parlement aangenomen, en ledert het
V.&.lITDERSPUY.UlllJljLMANA; co, AFSLAGBB.In Febr-Te V.o.lkloof,afdeeliug MabM8bnry,begin des jaars i. deze wet van toe-
le..eodeba ..., boerderIke~lCb.ap,graDe1:l. eDL palsing.

10 Jan-Te Gourlkllp,afdcelinCMal.me8bnry,le- Wat iJ de inhoud van deze amendabe ?
..endeba 'fe,b. ja,._j. eulro Jaa-Te'BieboeUUlteel,_ ert met daarop Volgens de Cape Time, "is deze wet, in
.taaade pbouw den vorm zooals aangenomen, reheel on-

16 Felx-Te Paardenbera, afdecllngMalJDeebury, .eenwijn-ellsaaipla.ta en lone&oederUIl verdedigbaar; liewerd in der haast gepu-
J. W.llOOBBK:lSJL A; 00., Al'8LAGIRS. seerd, met de hoop dat 1;e iets zou doen
19 Febr-Te EcDlgealnci,' dlatrikt llalm.. bary, om al dat ministeriëel gepraat over 't

een ~ aantalleyende b.ne, l~ goederen ea bevoorl'ec':Jtte kapttalisple' te rechtvaar·
buile..,!. .ANDnIBSJ. BE8TBll,AFSLAGEB. dlgen, enz." Na zulke taal zullen onze
!& JaB-Te Vnsdenbul'i.~iatrikt Hal_bur1, lezers sich verwonderen te vernemen, dat

.. d..en paarden de.nieuwe wet niels anders doet, dan den
LG R POOOCK.,AFSLAGER.

i6 Jan-Te Palrlaberg,Clanwilllam,leftndeM'fC toestand van zaken terug te brengen tot
1111 I~ PJ_ wat hij Wa3 vóór de HEPWOBTHuit-

J G FRASER,AFSLAGER. ...praalr. In de belasting !'elf worut geene
li Febr-Te lIal'Tl.mith,OVS,ó pb.taan gelegen verandering gemaakt, 'm/&ar' de termen

In liet et_nU Vrede . ,J rml: 0 PK~'fZ A; CO., AP'HLAGER8. der wet worden uitg8Jti'ekt om al de
" Ju-T"WelUDiwn, rijtuigen, D4IOL1~ máatechappijell op denzelfden voet te

breek .... '. en. btthandelen.
16 en li J ..h-Te WcUlIl_bhn, eeDgroote meDlC{e

.tnltt~elTn Het tweede deel nn deze wet handelt
over de Z('gela te worden geplaatlt op
documenten in het hof gebruikt, waar-
door de onkosten in ve~band met rechte-
gedingen in het magi8trJAtehof IOOw.l
als in het hooggerecht.hof aanmerkelijk
worden vermillderd. Op voorstel VaD

den heer N. F. DB WAAL werd noa een
claultlle lnge.oegd, ~alende dat het
niet noodlg sal zijn een alagtefi.-lioeutie
uit te nemen' voor 'l verkoopen van
vleeech. ol' een publieke of. municipale
m,arkt.
Wat kan tegen deu wet lnpbracht

wordeu? Waarin bf&taat de ft~8.810ke
grint! on18r tijd,enoo18u7 'De arga.mea-
ten sijn ..100 I\1fU,' dat de. qitMie oos

onwillekeUril .•oet~""deEDGAa·l:~~~~iij~;li~lmii~~~11qit.tle k Jd~, ell. iD rook II
...relw .. ,.,aa, .............__....--~~~".",I~~ s ";'- .

~.

~

Vendutie Vanduti~

11 JAIluari,188$.
" .. et.

0011 Ol'
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OiO 000
001 00.
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O' I' O. I0" .6.
01' 01.o • lOT 1
OIO 010o I 1 O. 10·
o O' I 0' Ioot 010

MO 0 o. o' IJ'
o o. 0"

_ •• 0 _ .' f •
"' •• 1-' '1ft

nPG~~~"l:,' ...•.: .....,.
Ild. fNOOrloufJen tld ou te· WVlraeJl1 ..",.' 10'1~W._li __

bah, op" Btqdenbnrg flit Zatt1'dac· - '!;=~->
tl1t8D Jall.arf, om 10 IUU' .. T06rGliddir. J!
Il Hea Dl'" &&vore. ..'Cl.,., het vol'"
'1ee:·_ .
1 Bruin Rui.n .paard, bett~11 aan aI ner

Xlan-eo ,gebraa!l op Uuker bOQt J.s.
J. B. WHITElUU.D.

. ~UIIUD_ter

U.At1lE8BURY "A'FDEELING BRAAD

DE Ondl·rgetce'keooa, behoorlijk
go!ast door de Executeuren in

den Boedel van Wijlen de WedU1h.
JOH\SNA MARIAMOUTmI, sal publiek
opveilen te
Palrisberg, Clanwilliam,

OpDONDERvAG. 26 ~AMUAU, iSH,
0)1 9 1it'B. '8 ~OBGB.NS,

De vo!gende Kostbare Goedereu
p aanteel beesten

\
. '~ullen en 088en

~, [)F'r.;l.els, gedresseerd
1 Jonge Paard
2 Kar Paarden
1 Span Tuigen

)~~.~Dubbel voor ploeg
. 1 Howards Egge
l Dpen Kar (nieuw)
1 Eerste Klas Bokwagen

EG hoeveelheid graan
Boerderijgereedachap en Huisraad.

BCHUTVERKOOPINGEN.

KENNISGEVING geachiedt mita deze
dat de ondergenoemde datuma v.....

geateld sijn VQOl' het houden van .er-
ltoopi.Dgenvu .. e, ens., geeohllt ill en met
gllkl.t uit de venc:hilJende ",hutteD i. due
Afd_ling, gedurende het half.jaar eiad..
gende ao Juni, 1899, Damelijk i-Zaterdag,
28 Jaunari, 2~ Februari,25 Maart, 29 A.p-
ril, en Mei, en 24 Jnni, 1899.

A.lle aoodanige verkoopiDgea zn1l8Jl be-
ginnen '. morgens om 10 uur. .

Op llo8t,
Á. L. BRODZIAK,

8ecretaria.

:a_zo...
HOLLUDSCRB BOIlHAIDEL-JACQUES DUSSEAU & co,..~. ,..,

. ~" :..........
Vrrder voor rekening van den AIdeeli:ljraad Malmesbury,

Her SnLlLK MOCTON'. Dec__ .•_l_898_- ~.it:__

1 Twee plaats afslaan Kar
1 Bok wagen
1 Trek- wagen bestemd voor

trekvrij met een Kap op.
1 Kap kar met vier plaatsen
1 Span Jukken (Stinkhout)

En wat verder op den dag der
Vtl'kooping zal worden aangeboden.
Het Yee is in eersteklas conditie.
Een sohooue kans voor Boeren

en Specu1ateurs.
Ruim; credit. Verversehingen

zullen verschaft worden.
LEWIS E. II. POCOCK,

Afslager.

CERES ÁP'DEELrNGSRAAD.
.1' iaiA •)frildIJ.

'fDDNIOD)[ft ~ .

ORB LAND.'OPG,E~LOTEN in het schut te Matjea.
rrvier boven den geoorloofden tijd,

en te worden verkocht op den 28aten
Jannari, 1899, 's- mor-gens om 10 UDr, nit-
gezegde schut, indien niet tevoren gelOllt:-
1 Bruin Merrie Mnilezel, omtrent 7 jaar
oud, geene merken, wit maanhaar.

DONDERDAG, 12 JANUARI, 1899.

Á. VAN WUK,
Schutmeester.

Y ondu Kantoor,
Clanwillium,

IV Januari, 18V~.

AANGEHOUDEN in bet Schut te
Doega, over den geoorloofden tijd en

te worden nrkocht op den 288ten Januari
1899, indieu niet tevoren gelost ;-
l.-&lD blauw schimmel Ulerrie paard

linker achterl'OOt wit, TlagII~, gee~
merk te sien, 2 of 3 jaren ond.
2.-Een zwart I!Chimmelmerrie, kromme

beenen, geen merk te zien, 1 of 2 jaren oud
F. J. STRAUSS,

Schutmeester.
AfdeelwgPraad-kaotoor,

(;alvinia.

IN het Schut alhier beviadt sich boven
den veroorloofden tijd, een .IWIrt

Burgvarken, blind, omtrent 2 jaren oud,
lndien niet gelost.oor 28 Januari, 18!9,
7.\.1 zulks op dien datum uit de Schatkraal
verkocht worden 'e morgenl Om10 nur.

J. J. DB KOCK BOTHA,
Bchatmeetlter.

Il<>kriviersvlei, dist, Malmesbury,
10 Januari, 18~~.

Pu blioke Verkooplug.

In den Insolventen Boedel van
Sn:r.':-;TS A.sDRIES

van Goudklir,
11almesbury.

WALTEBS,
Afdeeling

VEW'OOPINGEN

DE ondi>rgeteckende zal
verkoopon op de plaats

laten

GOUDK,LIP-r, .
(gedeelte van Sot{,\,'~asQri£t),

Riebeek Kasteel, Afdee}{" Itlmesbury.
OP

VRIJDAG, 20 JANUARI, 1899,
osr 10 DrR;8 idRGENS,

'"'. ;Het volgende :......._'~
I. 4 EzelII, 7 Pa~fi~~62 Schapen,

i) Varkens ~ i)(J' Hoenders,
'TuigeD, Pl~D, Water Ka.r,
WageD, Kar!l~p Veeren, ens.,
enz., enz.

Jl. 160 Mud Haver, 106 Mud
Koorn, 27 Gal'8t, enz.
Gewone nsso?iment Huisraad,
enz.

Ill.

FRED. WERDMULLER,
~enig Trustee.

Van der Spuy l'mme/man ei Co.,
, Af,Zagef'J.

Mal O1t'il bu r"
Jan~ai;, 1899.

TE KGOP.
- .'

DE E('rste-kla~ Plaats, IIeuning-
lil:1gtR, ongeveer 3 uren van

Bnt;;town, groot '~;lllgeveer 6,580
morg!']] rnd groot fJ,Voonhnis, Stal
en Wagenhuis Jl.. op. Tennen
b!'lllakkeJijk. l{t;./_

~-,Ii> , .....

Doe aa.nzoek lJ~ .

SPINDLER BROS. & Co.,
D f\' Dritstown.CJ.., tik

Den laatscbappy nn de Sandt
-'\ e Villiers e~ Co., Beperkt.
R~ 1 "

~

H IER~IF.DF. wordt bekend gemu.kt,
dat d6 heel' C. lV. S)l'I~ al~ onzen

,:",:t ,"Ylr 0'16 L'I,.d~ Uil' WeekbUul en
1\",:,(.1< lj Il&Ubrestel"-

C. P. &m:qz,
::;ecl~t.aria.

'rtZR.a!,~l,\r1. _ ~
11 Jauu~n 1':;:~19;

BOEI\P~RIJ,
1O~G ongehuwd Sollander zoekt
• plaatsing aLi be8tunrder of
Yonrm I" op Boerd,'ri\ Nedorland-
~r:I", AIIII ri\;,;~:,~c':u eH ACrlkuan-
~:\Il' (hl/ler, Indril;.!'; abook vnn
.;\l'ucr}amhclt l,rij~ v~·o.

Doe nanzoek
"Ons L'lDd" kantoor office

HAHKTPRUZP.

Lelot lImr UI ~ttUlISlnU,rlID

'Chr'.nll-..ttf·, lant. ta llohuUrl
!I-I(}...._~

(Jvu\(t·n 1nl 7,il.,.,..a n~
V IIIW'rW"._

lppoJa .,.
!!ow
s-en (IroeH)
Kool
S.adeD ...
lleren ...
ROIIIIdIn
0anae1l
)),u!TIIII .,.z..,._.
Olea
~
P- ...........
PrIlI..a ... ....Ho........... 'H

- 'nr "R _".1.,....

~

A. srOLANffER & CO.,
(J .. r I\.'iTJaD 61 JARICN

'.,

ALL_BLax.
Rhodesia ontvolkt.

Uit een kennisgeving in Londen gepu-
bliceerd leidt men af dat Rhodeeta niet
het gewenschte toevluchtsoord VaD Euro-
peesche emigranten la. In •• deel
schijnt het of de aettlen daar het land bij
de eerste de beste gelegenheid ontloopeu.
In de genoemde kenmageTing worden
peraonen .die VaD voornel;ll8D8&!Junaar
Britech Centraal Afrika te gaan, gewaar-
schuwd, dat de arbeidsmarkt ~ reeds
overstokt :ia door aankomelingen uit
Rh:>deeia. Maar is Rhodesia dan overbe-
volkt? 0, neen I want niet lang geleden
gaf een rechter te Salitlbury ale reden
waarom het jury·stelsel niet kon word.~
ingevoerd, dat er niet genoeg mannelijke
persoaen zijn die op een jury kunnen
dieaen. Als de Mttlers in llhodeeia het
land ontloopen, zoodra. hun beetje koutant
geld verteerd ia, dan zal het met de on&-
wikkeling van dat land _keI' niet 100
fluks gaan, dat de aandeelhouden, die
hon geld in verscbillende IIp8C1llatlee in
verban:! met Rhodesia hebben vaatge:l8t,
spoedig een diTidend sullen ontvangen,
indien die ondernemingen ooit tot divi"
dend-betalinr geraken.

Onze

Verstandig,
Dat de Johanneeburgeche league-clraad.

trekkers en lawaaimaken niet de sympa-
thie van de groote meerderheid der b&-
TOlking te Johann8llbur" wegdragen ia
genoegzaam bekend; maar de rondbor-
stire verklaring van den heer (leo. Alba,
een der voornaamste mannen op den Rand
in Terband met de goudindultrie, komt
ala een emmer. koudwater op de league-
katten. lien leze de opsomming van zijn
toeepraak onder de telegrammen. Hij Ter-
oordeelt de leagu.. agitaliel in de sterkste
bewoording, en verklaart, dat het doel er·
van slechte is om de tegenwoordige re-
geering .omver te werpen. Er geene
gril\Ten die niet op een oolutiitu1tiolleele.l
wijze kunnen worden wecsenoaaen•

Oou4-Op'brftgat.,
De goud-opbrengst der TraDlvaal neeUlt

nog toe, De opgaaf voor December WIlIl
-140,675 ona, ziJnde 17,457 onli meer dan
het vorige hoopte cijfer. De stampers
worden niet door politieke lawaai-makerij
aangetast en daarom vermeerdert de op-
brengst niettegenstaande de agitaties van
draadtrekkers binnen en balten de Trana-
vaal. In de Z••A. R. neemt de goud-
opbrengst BDel toe, terwijl de aettlers
Rhode8ia in groote getallen Terlaten om
elders, o.a. in Britach Centraal Afrika,
een beataan te zoeken.

RUD.4erpeSt weder uitgebroken.
Giatel'en telegrafeerde een .oornepon-

dent van A.Uoehet Tolgende betreftende
het wederuitbreken VaD de runderpeet
in het diatrikt Viotoria Oost: -" De
runderpeat 11 onverwachtil weer uitge-
broken op de plaats Tan den heer Leach
twee nur 'ftOD het dorp Alloe. Eenige
kalveren en aan koe slin daaraan dood
en an tere beellten liJu .Iiek,"
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Hebben thans ont,augenhun teizoens
. voorr4lld van

POrt Elisabeth
UiteDh
.Oru.ff.it'inet
iCookbouae
'CrscIock .
Middelburg Dorp
,BteyDsburg
CoI_berJt
Aliwall(oord
.Btugereclorp
Molteno
Queen.town
Cathcart ...
KiDg William', To"n
OoatLondon
Kaapstad ")
. Btellenboech f
llalmeabnry
Purl
Wellington
Worcester )
Bul."ayo
Mafeking
Vrijbnrg
Kimberley
Kroonstad
Winburg- Dorp
Bloemfontein
Jagenfontein
Pretoria .
Johannesburg (Park) .
.Iohanneeburg I.Braamfontein)
Elandafontein ...
KlerIradorp
Krugersdorp

£ L d.
013 3
o U. II
1 14 8
o Jl 3 ...
·018 2
1 6 9
1 12 0 .
1 13 11 .
2 3 6
1 18 11
1 17 6
2 4 6
2 10 3
3 1 2 ..,
3 3 Jl

£ I.
o 8
o "1 3
o 7
012
017
1 1
1 II

1 "I S
1 S
1 9
l13
li 0
2 2

d.
10
6
1
6
1
10•7o
11o
8
8
9
7

,
Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis 'Haarden, Omheining

. '- Staanders (" rail ~J patroon), Ste3kdrasd,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voêt~~Kemphekken.f

OOK.
Bijzonder Sterke .Netdraad voor Varkens:

Hokken.
~ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

NIlQlWE CATALOGUS
Ku a..-d.

WIJ geven nu uit de E.rste Editie van
een zeer handig tevens omvattend

catalOCU8, bevattende meer dan. 1,000
illustraties over IJzerwaar, Tuin G.reed-
schap, Aardewaar, Glaaawaar, Electro-
pIaatw" Naai Machlne8, Bedeteden,
Kookkactl'518,Bicycles, enz.

'VrIJ op ADy.....,.t
f SCHRIJF DA.DELIJK.

WOObHEAD, PLANT &, CO.,
Strand Straat, Kaapstad.

• LLOYDS' .
A.E •• OTO'."

;.,
.<RribftfllOJll ;~" •. lI_lIdiIii JJIUIIUII ...... ~ ~-'.: trl!.' te UD'fI&rdea

. .,.·W~J.ABNA801r. ~;~~' .. ~&.ftn ge.
. ~ •.~ ft Oesoiadheid.-certá.

._ ",'< ' '. '. '. ". ..'-_ ~ ol mw 18deD JUUAlI,
.P... .lál Kennisgeving. 1899. bij . - ~'j

; . .' G.GlUFm:n~
D~' BJWlK: VQ - 8ecretWia.

BENOOJjIG:q~ -,
.... HAft.·.· ib. mD. (ti) Ben A.l8iateDt .. de lIeidel.

biDbeu (3) _.- avu .--1. ..W..,IV bergGouna.80~ tePD een salara
'. bImiS- ' ~ ~ J8!U"

Q'OUVB.·BNAftB .. ~. OlD (b) .B~ AIII_te ~ deuJfde
" ~. .... V'!- &hool tejeD een SaJ.ria TBIl £130.~P" ua· A.W-' .

~ÏDhe& . ~~ por~-""-"'ler-
){~.:. 'het .' .r!!bewjIeD - bebaamheid,voor:riet ~ PO.;'; AIleeD (a)~. II. k1u., I.A.B., en

"!-.I_.' 'U·.....~...s. •__ Y'OQr (I)Oric1enr. m ilasae, Z.A.&.,
~ su en .. um~ --.u of durme ~deoertifieat.eD,

geD~. . . . eD moeten ge1ri1lig qn op buiten-
.!pplikaoten P!8TeD onderdom IandJche ceitiAoaten het bij de wet

op te geY8Il en ZiJ mlleD moeten • h"A wnoU:ft"';'" .'of .. Prot~-'" yereuc "" MD • .uu.ue .....DlDen teaaD~ ~ UIl een _ti" d ..-..1_ _ .._ ..
sohe Kerk be\ooren of Diet. oeD; y"""'! mu.:mJ&l~ voor over·

NOTICE ia giVeD, that it lWária' sso per jaar en 'frij. leggen, be"JS. ~ ~dmaatschap
. th of th Di" • eeuer CJniItelike-Piotestant.tche
·IS een- IIlWOD~. '.. lCerk en yan goed sed..1Yik ~_ ..

siona! Council to ap- Applicanten ge1ieftll SlOh te ver- v&Sr 31 Januari, 1899 -v &"'""'5'
ply to Ilia the GoYel'DOl' voegen bij de beeren Trater .and Werkuamheden t; aanvaarden
In terms of Section 52, of Act ~o. Rammen. Harrismith, O.V.8., waar l.....:ft Maart, 18\19 .
40 of 1889, to CaUJe Proolalpation .tle ftJ'Clere informatie' ftII'kregal ""'t§.... •

to be isaued the followiDg kan worden. T. A. DONGE8,
road in thia m. :-" The Branch Hamamilh, Hoofdonderwijzer
BOD to the place 5 Januari, 1899. Heidelberg, Z.A:R.,
Breeds River to , 19 Dee., 1898.

~h:J ORGBLIST BBlOODIGO. BENOODIGD
Hoogte and . '---
Poesnela River, ov~r . . 'APPLIO:lTIB~, 'Vergeaeld vaD DBN Gouvernante voor een
S~hoepers H~~ ~d :oo.oh. Fan- G~igaohriften van . ~ .. Private School (Farm School)
~n, to TrappJ.e8 K~ !~,It ad- kl!aamheld, goed ~rag en lid- c)p de Plaat. Palmietfontein, Diat.
loma the W oroeater DiY181OD.· mMtIObap eener Proteetantaohe Beaufort West, Handwerk Tonie

An,! objection ~t the ~OI~g Kerk,. "'!JOr de betrekuDg van Bolfa. Certi6caat 3de klaa'Onder.
of .s_&ldT?a.d, must l be .1od~'. In oraelist In de N. G. Kerk te Bos- wijsera. Onderwijl in Engelech
:wntlDg, With the Un~emgnea WIth- hof O.V.S. zul1en door den Onder- en Hollandsch. Salaris £.4.0 per
ID three (3) monthslfrom the date ge~!nde worden ~ntftDgen tot jaar kost en inwoning vrij. School
of this Notice, i . op Vnl~ 27 JanUari, 1999. te beginnen Da de Januari Vaca.ntie

By order of thejCounoil, ~ ~ per ann~ met eea Aanzoek bij den ondergeteekende
G, W. BQRCHERDS, ~ open~g wor musiek: onder- 'Vergezeld met Certificaat, enz.

. Secretary. WIlS. " ..
Div. Council Office, I Werbaamheden te worden 1Bj- F. W. ODBNDAL,

Bobertson, ! vaard op 12 Februari 1899. . Beckeplaats,
22nd Deo.,18.S. G. A. GROENEW llD, Via Fruerbnrg RII8t____________ ~' Dmk~

IORICIPALB IBBIISGlYIIG.~ Boshóf,O.V.H.
V"ENNIS gesohiéd~ hiermede dat 27 December, 1899.
OD. de TOlgende straten· liaende
tnsschen Long S~endelmquas BEAUFORT WEST.
River, nameli~ Short 8~
Cross Straat, ke~Straat, Wioht ·'01l4.nl V_I ••'.. n.l.II ••• S.l.ooL
Straat, Low Straat tin een deel ftIl • If&VIIIJ DVlIWIIII CIUIMIU WI
Bell Straat en Miqdel Straat, ge-
sloten zullen word'Il, en dat de nE. 8choolooJllDlÏuie heeft be-
Raad dezelven zal ~teigenei1 met JJ sloten een kostinrichting te
het oogmerk om de~ve te verko- openen in ftl'beDd met yoornoemde
pen of te verhuren. ; SChool op den '2hten Januari.

Op la4, Ben groot en .. =. -k woonhuis
J. HAMILTO~ WALKER, is op a~ ~hOO opgericht

. 8ecretaria. en v~g ~. Toor de
Montagu, Y8rzorgmgvan sestien JroetleerliDgen

238teD Dec., 1898.: Voor proapeotua en bijllOnder-
_________ ~i~--____:,~- heden doe men aanzoek bij den

(OLORIALB ms.' IB TlUST Principaal, of
. lliTSCIIIPPU. ~8. P. VAl( DE MERWE •

--'-_\ De Pastorie,
No. 4, KERKPLEIN~ KAAPSTAD. Beaufort West.

----+-
(lpltul, .£S5,ooo.lese", r ••u, .,.. BE li 00 DIG D.
i IlUBORG Til Y~ UlWlDID. _ ZUII)o.AJl'Rl~NS(.HE

DE MAATSOHA.PIW reikt PoH.n ONDBR'1P"TYZ • .I0NTV'I7LIJ..TD AI ...'
uit.~" Waarborg~' d~Berlijkheid,' "~ BRBS ~ift- U"IA.IUJf II LDIE!~81

Oprechtheid en kouwlMicl' TUl .oeerd) 'fOOr eene &hool teTruateee, Likwidateun e A.dmiDiatratnn, Groot Bosiesmanspoort, li uur van De lf CASTLE MAIL " Made j ·.ppl:
Ex~tew:a en V~eu; Datief,. C~ V_ria 1V'eat B..-llMb Rollaod- DB 8tOOlllbookn deser Li£:'n...~rtrek·
Boni, ~lUWa, Lancliuet;n, ~ .. -h en.~--=-,-.-=:P..:i7t.Becretariaae BaDk~ r_ .A.nnD QV JlLlIaIItA YIDnWIUIl ken WIl X.petad DUr ndenOlD
, n 'PU ~.~ • 8a1aria £40 _H_" den lUIdereW~ te' uUl n.m', DIll
tie en aDdere Kaa.t.aohaPPIJ-' .Afd.liDtp- . . p.L en lIUaI "'"1· Madeln eD PlfJDOQf1: te Bint Helena eli
raden :~_~nniaipalitei.ten, lOerba.. en. Applioatiee.allen ontvangen .A.oeDaioIl-- .. I--"de op de bepaalde I»
andere ueambten in cli_ TUl Fiimu.. worden door _ .._..:Y .... ....
Publieke Inrichtingen , ToorcleelitP tc- . ~-
men. . . H. GIDEON SOHOLTZ, 1,,"_IfOBIUK OALTL~L\~pt :l'.DD.ilL

Deze Poli.aaen word.. Groot Boa~a~rt ft ll-DUlInOAlf 0.&8 &ap&. H..lJ:::lactc:::e i . Viotona W~ ,
alle Iltn ..... yttr B",v'Jla Lu PalP
Afrika. . VoarV,.. or~!'1l ~~

AanzoM.···. eD. ::u~~~~~ 'r -

•

."WIC:l.lI1d. .... oIe:a1-. '"
GDIIL UI STUL, GILUllZURD II 'OL!OOIIG, YOLlOm BESCHUTTEGEIIOEST,

8 rt, 12 lt., e. 10 rt. lIelu, aet GEBlLllCBEID BDBIGBlIB OP
YUTg TOUlS, JU 20 tot 100 I.et loo&.

De eenlp Windmolens a'emaakt met
Wielen Beweet(bare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenla' andere
Molens In demarkt.
De hoopte prIJ_ werd bfthaald door

deze II Moton" op de Chlca,ao Wereld
TentoonsteUina'. 1898. •

1···....

... 3:; 0 ... ~·s 0

.: ......

10 7
4. 11
8 7
2 16

"', 4. 18
•.• .. 9

3 6
.. , 2 9

6 19
6 12
6 12
6 10

... 8 5
... 6 I!)

9 6 6 6
9 3 2 ti
9' 266
2 ·1 17 5
9 8 s 10
li 2 19 8
9 2 4. 6
0 lUh.8
3 U 10
:l .( I) 10
9 4 10 "
3 4 8 "
3 s 13 10
3 4 14 "

-
LLOYDS' AERYOTORS HEBBEN OOK lN

ZUID AJ.I'RlKA GETROKKEN:
GOl1q,enMedaille ....n d. Landbou" Vereenig.
ing te Porl Elisabeth ... ... 189.
Gouden Medaille en Eerste Prijs, Johannee-
burg Tentoonatelling .. , .. , ... 1896
Bpeclalen Prijs, Weetelijke Prorineie, Ten·
toonatelling, Roeebank ... ... ... 1895.

•

. Eersten Prijs, Weatelijke Pnmncie, Tentoon·
stelling, Rosebank .. , ... ... 1896
Efl'IIten Prij', Porl Elisabeth, Landbouw

V:~en d~r het"~inP"De~
. ement der Kaap Kolouie, ala het. bee, geeohikt
om water te pompen. ge...oncJen door de

-- Oonrnemente Diamant Boren te gebruiken,
of in opent! putten. .

De Lompe honten Wipdmolen wordt nu
IJlleITfl!'Yllngen door het Stalen Galn.nizeerde
ilRIO'l'OR. •

Lloyds' Stalen !D.JlOTORS loopen met
den sachtaten "ind, sijn geheel nll.regulae-
rend, eo werken met een lang.n, ...uten slag,

Het J..1U0T0B. i. de goedkoopste en meeet-
economische Be1l"eegend. Kracht ter wereld,
een Pomp TOeItel koetende eeu "einig meer
dan een goede paard, terwijl het dag en nacht
_der ,il.=ht of koaten werkt.

Het neemt ook spoedig de
pl¥te in van de logge en koatbare .. Noria
Lilte " of Bakkies Pom~.
~ij di. vooniemen liJD Winclmolentoeet.llen

te koopen moeten wel ondeneheiden tnaaohen
Lloyd,' GI'1.....ni~e Stalen.1DIOTORS. eD
andere inferieure en w.. rdelooze nabootsingen.

Hei echte, Lloyda' .l.IlUlO'lOB. zal het QOed-
Iroopst en beet. bevondeQ worden, en heeft
deu tOet. reeda doorgtlltun. .

Wanneer ...erebeht, worden gucbikte per.
!IOnen gezonden 0111 het toeetel opteutten,
tegen eIlkel gedeelteliju reiakoeten, of rolgena
speciale·lIOhikki,Dg. .

Schrijf om prijslijst en get11Ïplhriften.
of _d bijsondm:he:den omw.mt. diepte VaD

den put of h<IeYeeIbeid 1t'&W ellS" wunii eeue
berekening der koeten per ...olgende poet aal
CoegeIIoaden worden.

••GELII'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW EN EENIG ADRES:

x..x..c>~~ .. • Cle».,

.,;,

Kaartjes in verband met de Grahamllltad Ellhi~itie, uitgereikt door de KaaplIChe
Regeeringe Spoorwegen, Oranje Vrijstaat Regeeringtl Spoorwegen, Bechuanaland
Spoorwegen en Lereneo Marqaes Spoor"egen, zullen geldig zijn tot 28 Januari, 1899.
Diegenen door de Nederlandache Maatschappij uitgereikt zullen geldig zijn tot 3leten
Januari, 1899. De t8ugreÏl moet op dese datums voltooid sijn.

Kel'ltmis en Nieu" Jaar Excul'Il1e Kaartjes worden op de Natal Regeerin~ Spoor.
"egen van af 10 December tot 9 Januari uitgereikt, en zijn voor retour geldig tot op 15
Februari. Geldig per ap. Gewone en Exeunie Treinen.

WIl ...... ~~ 'WIl :ElO:mil"B,
KAAPSTAb,LI EErT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazij~ Geweerr_ ontvangen. Het laatste en beste wa.pen voor het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

--------
Dynamiet, Detonators,)n Lont.

Bicycles, Bicycles, Bicycles I
.'~ SOBlUJJ' 0. PRIJS LIJSTBN.

N.~rlandache Zuid-Afrikaansche
8POORWlClMMT8CHAPPIJ':

Kortst, en Ooedkoop&teRoute voor Relzl.. ra'en
Ooeder.n ~an de Zee naar Johanneebura~~ Pretoria
en and.re plaatsel" In d. Transvaal.

D.. elljksch. peraonendlenst van Lourenco
Marque. (Delqobaai) In 24 uren naar Johann.. bur.
.n 21uur naar Pretoria. .

lIdIf ,. 1_- 'I'n II'" Jl tfI.-tI .. til
.~ It • • fi** ." •• ,.

.D... IIJ~.penonencl"'" .. ,~ m:;.1)
..~ Prl_.~_ '..... re .112 .•,. III
w·".Or ni.V' . .,,' "

I

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN. . '" TANDHEELKUNDE.

BEZOEKT ons en inspecteert 008 HWs1'$\d, Breekwaar, en Glas-
waar VertoonUmera.

DE heer A. FIJILD, Tandheelkundir
ChirurdD (0DJaltP bi het LeDdeI

Dellta~~t1lQ') heeft pu eeD oor.endiDr
Tall tUgtJltla .... ~ TandJs.eel.
bmCUge M1ddeleD oDtTallpn, en la in dl
poeitie ~ om .ju J*ienten de ...oor·
ieelm Tall al cbe moderne TerbetetiDgeB
iD de taDdhee11amde te deen ,.meten.

Coa_ltatle uren 8 ·UIl., tot 5 n.m.
op Za.terdapD 9 "f.m., tot 1 n.m.

PatieDt,eD b1alteDaf woonaehti6' kuDIl&
hQIlIltm n.ita per brief aankondigen.

De heer A. FIELD,

THE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.
LIT.TLE

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
t'ervaardigd door zeer vertrouwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ. Tan4heelk1md1g Oh1nrg1Jn,
Oasfl' Ohambers,

('l'EGENOV.DHBl' NIEUWE P08TKANTOOI

Adderley Straat, Kaapstad.
PoK. Bill 860.

. :'

Aan Wijnboeren en Anderen.
De Onderget~ekenden ontvangen nu hun ja.'lrlijkschen voorraad van

Druiven Moelne, in twee grootten.
Egrappoire voor hand en kracht.

Wijnpompen, láatste verbeterde.
Gomelastieke Pijp~n, voor opzuigen en

afwerping. ,
ALSOOK

Heining Draad en Staanders.
Net Draad,fvan 2 voet tot 7 voet.

Hoek Wen Palen

0"0. LXJ_
ItOilfiXW~. KAlLDIENBT
VIlli rrooDiiiiiu.mmuPlT1

lIIW" F-".I'1·-
T~en de Lagate FTijzen voor kontan~

KLEEDERENI. KLEIDE REN I!

J.
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ENDAL,
3eck:eplaats,
iUlerburg Ruat

JNDE.
Tandheelbndig
! In het Lenden
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n J' a mooie stoomoli Teria&eD 'fO(It

• u.nk0lldi na
J&al" DG KLAlfD
ID, wordeD aitp-
nlf van 10 J*'C"'6
)MJ"naar BAVSS
.1t..gereib yo« eli
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TELEGRAMMEN
OVERZ E E SCH.
EEN SENSATIEMAKER.

j,fl'lIlES ~I JAs-(ReulfT)-DebMrHOU',
een promment Id van dom "naat, heen een
.ensat.e Hrwekt m dan .onut der VereeDigde
~t.Len door de bekracbt'flng van bet ned ...
.. drllg tegen te .taan eo te 'I'llrldareo dat bet
verl<ftl~8n un grondgebied ~. anelere wereld·
doelen de Monroe leer vernietigt.

ERNSTIG ONGELUK.

L,,'!lE~ '1 JAS - (RI'UIN') - Twee treinen
1110 op de Lehigh Vallei IUn, Amerika, III bot
••ng g~knmeD toon l:l personeu gedood en 3()

J8zeerd .. erdeu

DE DREYFUS-ZAAK.

{)~" DI L.\GOABA.AI KWESTIl:

L'" I'f' Id J A'I - (&uter) -De publieke
aankla~.r' an Cal enne telegrafeert, dat bU k.a
I"l, 'Il Ure' fu. ondervraagd heeft die ontkende
.tat hIJ eeue _cbuidbellldenl" gedun heeft, en bjj
berh"alde andermaal dat hU ouecbuldig Wll.8

~! Beaurepalre die Lllne betrekking ueerge
legd heeft al. !leCtloncele rechter v1l.n h4lt hof
VOIl ca'Slt." be,chtlldl!~t zune colloga's van de
" .. r he id ,Dderdru~t te hebben omdat zu be
H"t<O rrdeeld "ID ten illuste van Droyfus
p, J,,,,, heeft een telewam UIt Lissabon

olidintIe dat de Por tuzeesche munster voo~
l>llIl,nlandY'he taken In het hoogerhuis de wasr
h~, j onlkend heef t van het bericht betrekkeluk
b't verbureo no Delagoabeai.

I , f' Il JA' - (R,ulfT) - A.llo rechter
!I... I<tn<" een Jaargeld 'an i \,;,()l) totog""taan

De Frao.che kamer kwam IP~tereo bijeen De
..errt: h nngen ¥I aren hcelemaal klllm, maar
kenms werd gc"H,n van interpellaties op de
'n~.te mcnjen te n .11 verband met u~Dreyfus

z.uk

MILIT AIR ONDERRICHT,

EL:'{ DIU.I(,EME~T

l.nq)D II) JA'I - (nrol,r ) - lIet D'OUW
1. ,,,j \\'all.o hb'"et be"f. de afleod"'l{ ~all (i()
lane,.", ll:ulr A IJ""bot Toor ti maa~d"n wlht:ur
"!1lerr.chl ~o,ugek( uru

Reut~r' corre.pondent te MamllaJlelOt dat de
t ,,,,.t-And ,an uken aljaar het toppunt berelk.t
L'e trot.1p('n zLJn Doder dA wapenen en In eBn
fr\), lam ,tio door A~Uloaldo u.tgeva.ardll:d drai!!!
h I de Amenkanen UIt :de e,landen te zullen
d ~ .en

!{,AAPKOLONIE,
BEWEERD BEDROG.

hili) f 1.1F\ III J \, -(Hmi" )-l:en Jon~e
I bnke m ,n DaVid ::->mlth 'I&th." [(cheeten
"nard bl de Kaap"~he gouvernementg 'poor

" ~en wa, beden morgen vo.'r dell ma~15tralt
np "",0" be.chuld'l(lnJ 'an I(Nracbt te behb~n
... ) t'lO pJ.~~l\l{ler~ t krl)~en d00r b~jro-: ?tIen
bewe.,rt d:.lt h.:~Lhulll1!de gIng n.l.2.r weo lompllr
terncnt W:llr n ort\) k"rrer~ ft.:l-ldol1 nair Jl,b:1.n
~eol,hurg en h\]nn~ kaart)(~ t"n !.2 va.n lOder
t'1..Jl b~ De kdller~ 1\ ~ I;erdt rt bet JP-ld te
~e~en w... ~op iJ I bunoe k.,artJes oaUl ~e be
'cnuldlzde .. erd aans:ebouden

Regen te Somers0t Oost.

""fR"IOl-T III J\'I-(R,ulr)-Oe.d
he.r lIenn Uale pr(}cllr~ur !O(cneraal ~an :-;~tal
lle~f t"enl~ ~ d1.l!'t:o hlt~r door.;ebracht n.l!o\ do
_l"\t Ta.n ttl'\ \V \\.,:. nne HII was op~en()men
rIl L ....ome~f't UOdt en gen hlt Z Jn \erbl Jf a1hlt'lr
ZonJ~J;,<olll 'prak de bepr B."~ de b·m~cotc
",n de We, eJ aan"" 'Je kerk all1. r t00

Welkom. re:;eo. li n gedurenJe Jc Iaatsie
dagen ge~.llen

Nleuwa Ult Klmberley.

KI\I' t R ,i I') J" - (fl I,t" )-\ eo.]wf
.,."Ieo k,meu wo vuehuidI" <\)M .11het Barldy
\\ 8~· Jl ..lrllit Ill.., oUlt tie ~\a I l.eht van magI
;j,tn ..lt pn puIltIc wordt ualrl11cJe a.lIeen Ut:ZIJ
geb'>udcn

Brao Il,ekte .. u.l._:eurokoll onJer ,chapen
(p Je K'Uluerh, rne"ut

De h'lllielw Ile 'an het 'iJ lOrwe:,:dep"le.
mt:nt Ir Je pvvng 0111 Je h ...kkcn bij Ol C 'U
rl krulllD~ to ~llHten wordt ~t~rk tt '~n
c ......t~3.n d I)r den 8ta.d:srlal 'iln ge:\(_:on",h~lJ
)1' e· O~ v~r~aJcflng ';bt~r~n 'VIi erd bt;t VuJr
'lel tonp"":. verworpeu

Rl vler-dlaman tdel veMJen.

SCHElRlJl IK

KI \1 Ih I f i Il J," - (Rw' ) ) - r o(JI ,
R " II: IIpJ 1nl beru ht gemaakt In 'eroauu
III J,. lIar~I, W".L dektie ['et.tw Joor Ro
I<""f r...ngll~hman I'" nn or~ beJr11v1g Een
,-' " u.l~ ,ti, kthed gronu ... af~cpenu rn
!f..L" ~()ede \"o!ld~en worrien ,!crd.pporteerd
f) lV Je Ultr,:t'Mtn ic:theHl \ ~n den grond zcpr
"')('It I~ k;\u Tooi ~ Ru~l.J teD ~roo~e Jel\er~

) \ IkJnq drag.,n ..oor vfI!le maanden \
~ he JrbuI~ heer.ocht nOi/
I 'e corresl'on;j~nt v UI de I Irrr • r telegra.

f~, Jal c"" 1!)_ gevallen van ~~heu ..I)\lIK ~I ...te
; ..n In het hO'4pltaal ware71 3l!r.qc ..aIJen .... Lr€lliil

1301ell waarvan I~ I1Ht Jen Juod iI..hepell

Nieuws Ult Piketberg,

ff II ,J,~ - (', 11)- Fr "aJI
p"llfD<lr5t"1l :et'n Ilro ltp olik )[Jl ...t \ ln r..;ere

... ~ "E'("rde klézpr'ol, lJ I de nof,.a, Il toen al"" :l'Jdl
" , beh ,.. rl kg.) en ,,·'len cl" Ilotr n

Pi" ott t n \f ()rn"i

r"'ll () J~e" )ne 7:l.1k cllPOU beden "t)nr dC'n
Ir. ql..:tru' I t.;n gpk\ "llrrlc man zf'ld ~ aan 1.110

r mOt- l~r dat h t neh zo 1 d()oJ ...."nlcten als
L V""\O' bern n.et <Illgde r'en b'l de daa"'-

it: lCI.{...n !!re~r 1. '} II hOI)onlOedf"r den loop
b, (~ewe~r II I raa.kt.e don haan ,all llIet
t ... 1 bet ..rh H glQ~ lf mt~t" hl3m rua~r
r t"n ~tuk \ la Je ban 1 V:,lll dl:) oude

," lW Wl'!Z

! It VêriZa. it nngen Il rrtn , In.; bcrl(.:ht ~e
r.i ) rt.~r! al.. nr Zlu14 ':".oLl lul Il \0oden
.. !.l.tr...la~ .. plaaL~

NATAL.
HANDELSZAKEN,

lt p.~ '\' I IJ\." -(U-,,' r) ~p~ 't ~!I{lt::J

.. I r 111il rpc"t wf!rden leer ~~ ~l)elJ rl Hlr dl
_pn III de I mlnzi lf\l('t:;!lnz Llatloltc

I .. \t:r 1\ Idd i~nde ht1~clllken mf"t )) pcrcwnt
) , .....rhl len il h-.la.'hlfl "n W'c- \('n t,;l hter ' )cJ

II 1 ~ ...,

T .'Ir .... l Intik f> tf'ne Jfo.rtltttic \:11l]' klmtr
1 II. ,nh \11 lt 1 houe py, Il htlfl~ 'h d.!J Inruer

,.~ r n _:Hrdt r ~n r-In it Infl)fll1atlt,; te krq.;en
rt i(~ k l~ w('rk n..; ':in de rt ~Ub.tlf~ In

\' r l~ i met \... t) -v. rl Jlld I onVi; nlle De In
\0, r"et h t n .!l1rder 1.!' lt d ..: \ t.l:l ..uic lflfurroatl8
('1 n .. ~rh l.11 I rn t lekpre IIl)(Jd lkbt.~d€'TJ dlt
nr .. ~.1.n I. fl l)Or ip kennls~et'lO~ t:',~publit:9crd
0~ I hl lP"che rlitl{e;eTl'l_'; \"erl'o' llt mon dat
1 "r I.t tt' lT1..!' Il aln d n 0 'n~ 7 n tus ...rhell

• r(11 ~n l'lutllrttutt. 1 \.iU ,"JtJ.J en de
k ,Ir til..

I""roan hw>! I ,",rl il" ft r,~ nIpport
het l:.l,lt~tt J lar ~t'pubJj(,_("errl ])aafln

r t ( ~f""tqd da.t de t.anda( I t 'l'~'Pfil,tl~rl werd op
e i1t '" mITlI.!f": klet!rmit.k("r .. ttrma~ Indl

... ' ... k t(~ml.l\t'r, Olct lan2'cr IU die 1·10( houden
Il .. 11 r'I(Jk;Hnol, p ...rJklr \\a.~ il) CD t. n

,laf _I
f) ft~ .. r I \I\:p d Iq. rl(e rtllln g \lt Pf'lll

c. l"\ I l" r nnden\! bt 01'1::nen op het '" ~odow!'l
"t.! m tt'r Llt\\ Jkkt'llr.\{ der ~rl('rpa p. kn-

~.n t"Ul _I .. t daar"lelleu \ UI d.e lnnchtln; z.a.l
.. )nWa.t 1., "I WClen

\'ERLIES VAN VEE

Parlement verdaagd.
... P () I ) Il \V 'r (-,-- I '-; K 0 ',I :-, rEX

F1~I['f RIl \lt 'LI ( 1-',-1 -;- ,J,~ - (R,ut,T)-
~!";:,,rlem"nt ,,~,'d,qerda3;d tot den 2".len

De wet w rb J e Jur,sd'clle "aD het hool·

Misplaatste sympathie.
PIETt:IUU.RITZURO, lO JAN. - (Reuter.) -

(hereenkolllltig een rekwl8ltie, ioge}e'fOrd door
53 stedeliegea, beeft de hurgemeell~r eene
publieke vergadenng belegd op Za~rdagavond
e, k. "ten einde te proteeweren tegeD de on-
wettige en tirannisehe bandelwlJN der TralIIl
vaalacbe regeenng teg.n Bntacbe onderdanen."

Klaohten over invoerrechten.
PIETEIlJU.RITZBl'RG, 11 JAS. - (Reuter)-

Eene deputatie Tan de kamer Tan koophandel
bad een onderbond met den premier en klAagde
er over dat de volle invoerrechten werden !fe·
eiselit op goederen van dese KoloOIe De
premier seide dat de Kaap dezen stap nam voor
haar eigen bescherming, en drukte de boop ~t
dat saken op een beteren 1'oet souden geplaatat
worden binnen eenige dagen

ORANJE VltIJSTAAT.
Een groote '·Pitso"

MA.!!ERl",10 J \'1 -(Reul8r )-Groote ~oorbe
reidselen .. orden over geheel Basutoland ge
maakt voor de • pitso" (vergaderIU~) welke vol-
genden Donderdag te Thaba Bo811JOzal worden
gebouden Het groot QPperboofd Lerothodi zal
de voornaamste spreker .. esen en men verwacht
een voltallige opkomst van opperboofdec Vele
zaken sullen er besproken worden, de voor-
naamste waarvan zal wezen de brandende a.r
beld.kwestle DAar de nood boog lA ui de
kWMhe van arbeldoagenten ook besprok.en wor·
den Te oordeeien naar dIJn toon van ~omml
gen der opperhoofden &al de vergndeiing een
zeer leveudlge wezen De "pitIlO" wordt ge·
boud('n met volle goedkeunng en aanmoedl!ftng
van den re,"denl COmmllllafla, Sif Godfrey Lal!
den, die een v~rtegenwoordlger op ie vergade
nng nl hebben

Het doodon van sprinkhanen.
~[A.:'E:Rt::, Il J ~'1 -( R~uUl ) - De resident

commlosarUl van Bllsutoland beeft bencht ont
vangen. dat een r.root twerm "pnnkhanen In
het "Iafeteng JUltnkt 18 '!'ermeld door aanwen·
dlllg van fllngu&. De reg4lenngsbeambten be
neuten, dat de proefnemlDg een volslagen
gucc~ ....as Eeu IUkllchou"lOg werd gebouden
op een emmen,,1 dO'lr een ~kwlLllm genees·
heer dl\) verk.laarde, dat de dood ID leder geval
veroorzaakt ....er i door fungus Deze wfor·
matlC 1.11 met bll)dscbap vernomen worden door
Iedere n hoer

Bloemfontein-Kimberley spoorlijn.
BI oEMrl)'Il EIS, 10 JA" - (Reutu) - De

!Ipoorweg cemnIlMIe kwam g,"Lcrnamlddag bU-
ecn Dill de tender!! TOOrbet bouwen van den
BlocmfonlclO-Klmberley .1"'01 wej;( 10 o"er
wegll111' te n~mell Er was .Iechts e~n tender
en U&ac de route vera ..derd wou, was de com
mll'~le 'all gevoelen dat ze Olet In ",~nmerkJDg
kon komen De zaak zal dus ID de "lolgende
tlttlDg "eder voor den volksraad k.omAn

Z.-A. REPUBLIEK.
STRENGE MAA.TREGELEN.

TE(,E~ DE OPIWEIl.MAKl:1B

J,)nÁS~ESBLr.'" lO JA~ - (Reuter) - De
'1' 3urJer. gmgen glAternamlddag op een bevel
de kantoreu vau d" Soutb Afnc,,"n League door·
weken en na_ "lie dO<!ulIIOlRenIn be8lag, be-
•taando u.t loose hladen en per,;copylln van cor
ro'pondentlO Een ge!!Chreven protest t.egen de
handdwll"C der ."eulders en autorltClten werd
IDgewnden De "peurder3 deden ook navmalI:
aangaanle de drukker!! rler pclltle cn d~ men·
!Icben dlO verantwoordelijk 'faren voor de Ult·
gute daarVIlIl.

Nasleep der Edga.r-zu&.k,

lIl;X VERDIEXD LOOX

,J,'!l\'~I<11\ R', 10 JA_'l ~(Rwbr)-
DH Z \ I~eagl1o heeft besloten ~al<'rda!(a vond
ecno pubheke vergaderlIlJ:: to houden 10 bet
ClfCU'W bouw om te protesteArcll t",~pn de ar
rostatle nn de heeren Wobb en Dodd al.
Unt<che onder<lanen en ank te prote.teeren
te!l'en de publieke vergadcrmgenwet.

EENE WAARSCHUWING,

JOH \,~r:SllLRG, llJ JAS - (Rwlpr) - Het
res;eerm;:"or[iaan be"al bedenmorgen een kolom
waann het tracbt aan te toooen dai hpt dOHI
van ,Ien .Imptoch\ was Jo Transvaal en Jc dnl
,cnJe milhocn !,onc st.erhng waarde (nAAr
sclnttlOl() aan goud In do miJnen te nemen Do
verk! Hl I":"" lIJn humonstlscb effectIef, maar de
toon Tall het oube~(,nnen stuk heeft ten doel <le
uIllande" op te bitzen tegen <le kapltnllst.en
Het IJescbuldlgt llnt!IChe 'cnt.ment en ,hm be
.. erkte euthll<lagmc l' lil op de ,lapende en kin-
der" hll~O Zinnen van de volgehngell <ler
.c!-.epp"'''' nn Wltwat.er.rand partl);!evoel op te
wekken Ret raadt de bevolkIDg aan bil de
regeerlng te st""n ten Clndo te ontkomen aan
bet net waann Kimberley Ilevangen l!,

BEWEERDE MOORD,

.T"lIA~~E"IlL R", 11) JA:>;-(!vu rT) - Twee
Zulu kaff'r!! werden glstt.ren opgebracbt op
ec.lO be., huldll(lnl( van dell moord van een
..ndAr kalTer I lt de j(etulgeml bleek <lat bet
.aak gebeurde .n do kopJes <lat kaffer!! gewapend
met kiene. ell khppcn aanvall"n doden op
,re<md ... kalf er', buune PM.en elschende onder
voor ...end"c1 dat tIJ speurder!! 'iln Eeno wel
ge' na'om I'"","CIl of geld te overbandlgen werd
';U' )1.: t door eene afr:lt1.t1ehng uIe laatst.eluk
m~t u()()jel"keD afloop wall De prlsoOler!! wer·
Jell aangebouden om getuigen te brengen ten
CHIde aan te t,,:>nen waar 'lJ waren op den avond
tO<!nde a:lIlranumg plaat.. had

DE WET OP ONTUCHT.

,T >!I\,q-I<l R', I') JA" - (RfUt'! ) --De
re~r cflIlg'I"amuten:lfcIl toonen groote bedrllng
he, I .n het gevangen nemcn \lUl overtrt-der.
Jer ..-et op ontucht (,Isteflvood werden arres
talle" op groilt" scha Il gemtuLkt door een ber,de
.peurder., an <le YoorlU\amste bordeelhou1ero
Borgtocht ,,-erd .n IcJer ge' al geweigerd

Ter£'chtstelling van Von Veltheim.

}hl.~, Rru' Il JA~ - (Reukr) - De
"hpua ()p~aTCn v00r Decelllber waren 4 511 on8
Ddl beer \\' .T Pupa III de hetrekklDg van
bQ.tuurder aan~eboden ID de plaat.. van deu
heer B'o""

\ "" \' .lthClm zlLl waarschJlnlllk Vrlldag voor
verho}r opgebracht wordell, wanneer een amb
t<:na.u von den uItvoerenden raad de ultzettIDgs
order 7.,1 prodnceeren en de speur.ler .lw den
j,p;chulltgJe mer de grons bracbt getUIgenis
d. Horntrent 1'.&1geren I

PROTEST TEGEN DE LEAGUE.

li t:T DOEL DER LEAG L' i:.

DE TRA'-;6\'.\ \LSCHE R.EGEERING UIT
TE WERKEN.

.T'III ,""Y-Ilt R(" li JA~,-(Reltler )-De bller
(,(>() Alou maakte 111 <Ien loop van "ene toe·
sprilak h",jcn gele~erd op de Ge" Goch Tor
l(adCr!n!" een gldetermmoorde aanval op de
recen te b,lIldehng cu van lie ZUid Afrikaansche
Lcaguo III .Tohannesbarg. 1<;, waren I:'l'ene
pohtle~e k'ii{8tle'iz~lde hl', op het oogenbhk
111 het land. Lr ...... slecbta een begeerte om
wril¥1n:,: te 'croorz:lk~n III dit anden need
u:lln land, ell om allel' .. at berekend .. as de
welvaart vnn bet land te be.ordereo. te bem~1
IukQn Hl' baJ Diet den naam vnn ééo man
o~meTt.t die groote belaugen bad lD de mull-
IDdlllltue. ID verband met de league, en hIJ be·
8Cbou~ .b~t ala eeDe misdaad lndien su dia de..

l1II!fer -Gflaip

r::::....
Bowkl!t .. 1ItIbU.. deD PY"''' k~_D'nliCl.11e
VenfelO, VanDijk
De Kock, bad -
StAndeD, Locy OlD deo te .. na-. 1IIUr ...........
~ Boben Sbud a10ec beID Deder met de Yaist. Vu Diit
8UDp!OD,wm_ Ho~ kwam aderen de ,m-ivmp lIi.: lfoallOlaiei
Raioier, Henry Aabrey ik OD beu. Bij 101100' III kof dea beef V.a
De Smiéh, VerDOlI Peier Dqtti~ deo ~ OIl bil YieJ QIl bet..-rd.

• Pl'1Ii". Joba DaGieI. P-- liep ac1ner om bet paard eD ludde
De yolWdIlde tweede kl_ ~clldaa', die nij- .... aUD pweer. Van Dijk &aide laD phrip

geateld wu TUl wedu:ua'P~.. bebal"e het paard te 'RIII.a eo balp ~ pao WeL Toen
rekenkunde, ilDD pili ... eG ~ wi de ",Wip het purd 'ring dreiade prisoDier Item
eerste klaue :-JODIIS

I
Erdeet iRope. mei bet are-weer III hH liet het diw loa. Priao.

De volgende kandad&t.eD. 4ie du Dier narde tOeD eeD tweede lICboL De"el
dieue •• UII, eD die oodersocb_ .,.,",M·'tl':·l1~41"rilool:' ¥_»jjIN". eli iuf <JOk t"lfoliali4:
landach, lun In dat vak geal&a(ii :_ .. Dl}K lag op den grond, op Illn ajjde, mei

Denoon, GfIorll'CI "Un gUlcht nar den pn8OIlier. De priaoaior
Edpme, Frederick JoeepbJ 'bI.teeg bet paard en reed een eind weg, bond

bet paard vaat en kwam terug. l;IiJ mikte op
EERSTE KLAME.-NIET GEJII~TBJ(;ULBBJU). Van DIJk eo gettlÏp ._kta bOUl om deD

1 Daviee, SydDey Alfred ouwe bus niel te !!Cbiet41D. De o ... rlede'ne
2 Smit, Lennox lm~y selde ook: Shuta tcbiet mij ujeblieft Dtetj fleef
3 Wblte, James WIDgate mu een ~s om afacbeld te DemllD van miJn
4 LIDlngton. Alfred John YI'OllW en kinderen. De priaopier welllerde dl\
5 Rbodes, Harold Mainw.n"g .e~ eD acboot deo beer Van Dlik door liet
6 Deu, Jobn SlmplOD boofd bem doodend .. PrisooJel' besteeg toeD
7 Frencb, Henry Mowlam hot paard en reed weg. De o.erledene bad een
R Y on ng, George GllItavWl Frederick ajambok by zich maar bad den pn.onier DIet
9 Loxton, J ease daarmede gea1agea. Hii wilde den pmoD.ler
10 Sn()(,ke, Stanley de la Coortte alleen arrateereo.
11 Ekiteen, Gerbardns Kot~ de broeder, Ya~ den .. origeD getuige, gaf
12 Bteennmp, JacobWl NIcolaas ptWpDJS.
13 Bnnk, Fredencb Iamea verdere getullJeDia werd gege"on
14 hted, "bomas Crawford bleek dat de pnaonier Da bet gebeurde
16 Mcllwalne, Hlnry DlW' eeD wetaal!'eut was gegaan eo Y~lde dat
16 SImpaon, Harold Fib.patrick bU eeD boer b..J doodgetcboteD en &kb wild.
17 Cloete, Montrose CIaverbpUlle overge.en. De ~ier 1'erltlaarde dat de beer
18 LinstroDl, Jan Fredenek Van Olik pdreigd bad b~m te schieten.
19 Felhng, Cbarles WIlham I De recbter IOmde ap .Lork tegen den geVUl-
20 Tblel, .otto 'fbeodore gene.
21 Cameroo, Alexander James De Jnry ,.ond belcbnldi&de schuldig laD

22 D, Vllhen, MarthinUS C9rnellll moord.
23 Le Suenr, Regwald EdwW Constant De prisonior, ge'Vla&p IInnde of biJ ieb te
24 Dreyer, MelL Yan der SPllY zeggeD Juul, antwoordde: "Ik beb Die' yeel te
25 Lyne, Frank AD(U8tus Mggen. Het 'Ptit mu dat Ik rene jletlll(Oo bob.
:t6 Groeno .. ood, Ernest Ik ben bereid yoor de gevolgeo, lk ICboot deo
27 Perelval, Harold Tregar~en mal! dood met siln elgeD ~weer."
28 Diek80n, Claude Frlncll iJODflI De recbter, de pmonIer t.oeaprekllDde, Hide
29 Parker, Herbert Loull : dat bU !!Cbnldig be.oDden wae aan eeD gruw.
30 Van ReDen, WIlham Adtian men moord op wa' hem t.oeecb_ cllnde1llke eD
31 Moodle, 'fbomas (no. 15$) nrtron .. haro getuigen., en hem ratte Dieb
32 Edee, Mattbew Etbelber~ andera.dan het doodvoonJlI Uit te !lp<eken. HU
33 Boyes, Cbarle!1 Mel"Un I kon Di8t saggen dat er "nip hoop .... dat de

Ooldscbmldt, Bernard lUac gOll"erueur be' .ODr.ÏlIOU yerand.eron. HU (de
35 Hudson, Il.alph George rechter) &ou hem dUI vrageo in den korten lijd
36 CnnD1Dllham, Jacobns G~rtenbacb wolke bU nog op aarde zou zon Deb 1'001' te be-
37 Brunt. Jan Pieter JouLdrt r.uden yoor den dood.
38 Wblte, George Lorrame De recbter !ettQ de swarte muta op en sprak
39 Alexander, John Norval het dood.onDia uit,

Brennan, Mlcbael De pnugeoe boorde bet TODnÏl a&Il blUk•
Keller, Charles baar zooder aandoening.

42 Parsons, Harry Bryant

~Kaap8CheAtdeéUngsraad.

De "Critic" editeur.
WEGENS LASTER VOORGEBRACHT,

De maaadeJijbche ..-erpderiOg ....D den
ltaapIchea afd8elinpraad wWel Dooclmlav ten
:::. van deo rud, GroeD&tlll&l'ktpleiD. p.

De beer H. R Boroe (Clyiele eomm-";')
pretJiIleerde, eD er waren te(e1Iwoordig: leden
de beeren J. G. Mocke, F. 1. B. I,.anprman. K.
H. HllliIb, T, LA.km, W. R'llDCimao, W.
Hue, T. J. O',ReIUy, J. JenkiDlOnl J. Starke,
F. B. J. HlIfO, A Alleo, C.s. Powne, ~P
en de __ Wis (de Mer Van_ W_thUIMD),

YINANCIZItL VBUL40.
Hei IDI&IIdeljjluche ftl'lJag YID de rekenill,en

toonde UIl onhan,lten op rekening Tall
boofdwellen, .£830, en UitgaVlD £276. De
ont"aupteD op rekoDing Tan takwegtlln bedroe-
!IOn £226. eo de Dltp ... £717, terwbl de
balanl m de Standard Bank £2,823 bedroeg.

POllItU HOSPITA.\{..
De kw.tie ".AD :eo. budrage door den rud

tot bet JDltandhouden van een D.leuw pokken
ba.pltul voor be~ Kaapschl acblerei1aod,_rd
besproken.

Het bleek dat de ko. van het BOIpitaal op
£2,000 gescbat was, waarTIUl de repel'Ïllg
bereid wu Yler vofden te Ilenn, lateDd. eeD
balana .nn £400, die door den afdeelillpraad
en de mnDÏcip.htelten moeet wordeD TenGhaft.

D. beer Lawton meende dat men mOCllt
wel.en op wellte hulB dil budrage moest worden
Meveo.

De Dak. werd toen nltl8lteld OlD vardero in-
formatie m te wlOnen.

JOUANlIEIIBvaa, 11 JAN.-(Reuter.)-De beer
DODD, editeur Tall do CritIC, atond heden toor
belt hof berobnldlgd van dr. KraUtl8, eerate
pnblieke aanklager, beluierd te bebheul door
een artikel te pabliceeren onder be' boofd
"Een beroep op de kOD.lngin," ID "erband met
de Edgar·d4lmonstratie. Het artikel verldaarde
dat l'1IAIlngerool de plaa.eljjk.e vertegenwoor·
diger van don .taat.·prokureur bad beïnyloed
In zlin bandohng met de lUk tegen Jones. '

Pohtledlenaar JonN verktaarae dat silo yader
111 Engelani geboren werd. t;jjll' grootYllder
w&!! ook In Engeland geboren eD Wal koet.liv
bIJ de kODIDgin.

GetutgeDis werd legenD botre.8'ende deo
algemeenen indruk door bet artikel gemaakt·

Dr Krause werd toen oDdervraagd NU "er·
klaarde, dai hu de ~te n.n bescbnldiging
tegell Jones vel'1l.11derdé to, strafbareD man.lag
na onderzoek der zaak en bet lellen der beëedill·
de verklanngen De st.aataprekureul' gelutte
dat JOn" weder gearrlltlteerd IOn worden, maar
gaf later 1D8tructle.i hem onder berrtoobt nit
te laten I n de geheele uak. bad bU gehan·
deld op feiten "ervai ill de beêedigde ver·
klan.gen. Opgewondenheid werd aangewall-
k.end door de 8 A Dugne, toen J on.. onder
bergtocbt Uitgelaten .. erd en bil was k .. aad
met deze men!ICben.

De ver .. eerder verklaarde dat bU de n~rnk·
kmg "raS!Mn begnD8\llIlDg" lorl"nldlg onr·
wogen badd('n en bU dacht dat bei een lIeer
zachte wuze was om een gemoedelgkn ver·
klanng vlLn dr. Krauses bandelwoIO te gnen
Dr KraulI8 Wa! bevooroordeeld

Ult..prllak werd Uitgesteld tot Zaterdag.

8L.UIrINO V.L'( DOOaNDlUYT.
Brief gelezen van den elgeD.ar vin Doorn-

dnft, Plumatead, meldende dat bU VaD; plan WI18
bet elgeDdom te IIUlten.

EeD .oorsl4l W!IN gedaan om d. gewoue
kenollgenog4ln te pablieeereD.

De beer Lawton meende dat bet m bet
belang vali bet pubhek &ou WQ&eneersi oDder'
!lOOkt. doen.

BH loten onderzoek te doen en terzelfde tijd
de kenDl8geym~ 1'&nslUIting te pubhc:eeren.

TOLTE 81110K88T.A.D.\
Gerapporteerd werd dat de tol te Simon .. tad

oonlgen 'iJd geleden besc:badi~d werd en dat de
beer Alberton yeraD.W()(\rdelUk. was. HU bad
Tolduo aan bet .erwek "an den raaiI om den
tol te doen repareereo, IDlar cle iospekteur zelde
dat de reparatIe Dlot benedil{end Wal,

BesloWm lAD deo beer Albertl}n te schrIJven
om de reparatie beboorluk te doen nlhoercn.

VISt:U E!li VLEDeR.

Het publieke werken comité rapporteerdd
dat bet verlof had gegeven aan een partlcuher
p<lrllOOnOlll den Maitland weg op te greyen ten
eiade waterpIJpeIl te leggen, ondor de gewone
.oorwaa:den. maar met bUyoelllng 1'&11 een clau·
suie, ten elfeew 1&, een maand voor.lf kennIS
moet worden' gegeven, Een dergelIJk verwek
nu du adllllcaht~lt te SIlDonll8tad W1.II toogu·
slaan ,abicr IOnder bU'foegmg "an de clauaule
alllln 't geval VIlOhet aanzoek Uit M&Jlland.

Do beer po.uie was er ten sterkste op tegen
dat men V18Cb EOUIDaken ..au een on vleesch
nn den ander Men m06llt bandeien IOnder aan-
lien dell persooD8

Besloteo werd 10 bet vervolg geen onder·
!ICbeid w maken eD de clauaule lD kwestie le
ecborRn,

RHODESIA.
DROOGTE IN RHODESIA.

D~r.AViAYC, :. ';AN -(Reuler),,-De g4lllllal'
den der Bl&turelien vAt'gaan wegeoa de dr~.

Op eene 'fcrgader1D~ gilteren gehondeu, on
der Toorzltterscbap Tan kapJteln Lawley, werd
beslotfIn een waarborgfonds van £500 bl)een ie
brengt!R en ook een ontbaalfooda daar w stelleo
"oor de Enlfelsche cricketspeiers.

Uit Midden-Afrika..
BLANT\ RE, 11 JAN - (ReulLr) - Majoor

Von Berg 11 ti.! Ika ... , 'faugtlnylka lAD "bae·
morgloblD1I.hc" k.oorts gestorven 'op mel1w·
Jaarsda!f

De Il Z A maatscbappu been nn het Awem·
baland bezet, hebbende de beer McKlnnon een
fort gebouwd biJ de kmal van bet onde opper
boofd. De occupatie werd tot blertoe vreed·
&Mm UItgevoerd. De FraulICbe blS!lCbop tracbtte
Zich voer te d08n als groot opperhoofd, maar
werd afgezet. De Aw~mba bllbben tot bier·
toe gewelgerd blllnke menscben ID bun laod
toe te laten.

~~~~~
GOUDOPBRENGST.

T\V~ED&KLAME.~t:IUTlUCIJLEERD.
Alphabetiacbci orde.

Balhe, Cbarles Amolilll
Bergh, El ...ff Matblnus Smut.a
BUYikCl', Thomu R4IIPnaid
Dil VIUlers, Daniel Cornehlis
De Villiers, Eric Gustav I
De Wet, Jobannes Jnrdaan
De Wltt, JOSI'" Jacobus
Envrard, Roelof van der Mirrwo
Foenstra, Hoelof Jobn Buchner
Gray, Sydney FIlmer '
Gnfti ths, Percn'al J obn
Hoftne)T, Wllnand Louw :
JacklIon Pblhp Peter Doke
Jarvlll, JQ!8ph WIlham OeQr,;e
0Lelpoldt, Cbrlshan Fredm'lck Louis
Noorsbead Stepben
PIJkmgton, Geerge WIlliarQ
Strydom. Coenraad JosephIIs
Studer, Frederick Ju.mClll. '

0Vrugesleld van weder e~amlDal.ie ;bebalve in
rekenkunde

rWEEDEItLASSE-NIET4ElIATRICULEERD.
Alphabetu;cbil orde.

Abrams, LouIlI Fredenck I

Dazely, J!.rnQst Harold
BegIli, Arthnr Harvey SIa"ely
Bcnkes, Michael Da nd :
Brown, FrancIs Montague
Budge, RIcbard Tbolll&A

Verkoopen Cambndge, Fredenck. WIll~am
.376 0 0 Campbell, Gordon Cnmlllll)g S:mdersoa

o ChallP, Bertram Hodson C+nthue,
o Cdhera, Jobannes Daniel
o Coner, Waltcr
o Creed, Harold BIvcy Fred~lck
o CUlDming, l\onald Gordon
e °D,vaon, Wllh.an psrron
o De Soom, WIlham Karl '
o De Wilt, Jacolou8
o Dormebl, Murdoch Morll!Qn
II Dryl!dalc, &lward
o Elh., WIlham l111r;>ldVel1loD
Il FllrnlS8, James Barry
o Garner, Stepben Donald .A,yhff Philip
9 eHanls, Wllh&m Arthur

Hoets, Jobn George Douglas
Hofmevr, Percy George
Huil, Wdllo'\m Barrand
Innes, WIlham Hartzenberg Rose

: 2 6 Jackson, Jobn Sydney
2 , 0 'Kelller, Il.obert Pearson
, ó 6 Knobtl, Jobanoes Ca.oparllS Jurgens
o 7 0 Maag, Henry Samnel St.e~anua
3 0 0 °May, Walt.er Ern8lt
1 li 6 l'vrcLeod, Harold Beubt.n
1 1:.1 , MelUtjes, Charles AdrtaD UalIcnden
5 j) 0 Moll, Andreas 1tlellett
II 7 6 Moll, Fredenckns Gerbmtua
1 14 0 Moodle, Thomas (No 157)
a I g MorriS, George Abbott
~~: 0 °Narraway, Dou~la.s Oswald

OrlandlDl, Peter James
OPepler, lsaac John
OPense, Rlcbard
o Pbllhp" Charles Harry
cl Plckard, Micbael Smuts
3 Ponton, i':rnc5t Munro
o Pnngle, 1Ilark Elhott
o Probart. Alfred a BeckeH
ORabie, Jobn Cbn8t1an

~ ~u:.r;:~~~~~:;'e~~d ~~~~::IMacdonald
~ Sbort, Archlbald Gray
6 8.mkm8, Henry WIIltams James
o Stewart, Thoma~
6 Tromp, Henry Toeton Wlckens
o Van Breda, Charles
6 Venier, Albertus StepbanIlI
o Wainwrlgbt, :3ydney
S 0Wllson, John Jame. Pag!!
: Ynle, Harold Norman

SPECIALE ONDjERWERPEN.
1I0EKIlOqDEN,

LICENTIE HOF.JOHANNEsnURO
R(lIl ter SC In too. ,il1t d~ gOl1dopbrengst 'ln <l8D

""'nd voor Dcc. offic.eel werd verklaarJ te IUJn
419,504 OM.

,,£ ~713 on' m.nder dali het vonge hoogllte cIjfer
!Jcrt ,k t In October 11

H '"Ionder volgen dc mnandcl.)ksche opgave ... van
al JlUlWVl lSIU I.ot.heden -
Janu,n li') ~II 177,41;.1 H~,17l 209,831 313,~26
t cbrnan I jl 870 16'1,295 l67,OI!! 211,000 2'7,976
MMrt l!i'>,172 11lI,94', IH,UH 2:t!~ 325,~7
April 16.'1,74'1 18G I~l lB,.18 2.15,698 363,243
~Icl 16.1,773 1~H j80 I \J5,008 2-48 305 3'5,017
JUni ,11;8,162 200,'111 19,1,040 251,52'J 36.'i,091
Jul! lb. ~,3 IU9,n3 2O.i,873 242,419 3112,007
Au,(ustus 174,977201571 212,42'1 2;;~t;()3 389,286
Scp'emhcr li~,707 194,7fi4 202 ;'61 262,150408,501
Oclober . 173,178 192,6'jJ 19'1,890 2H,174 423,217
:-iovcmhcr 11:. 301 1'15,218201,112297,124413,518
lA'Ccmbcr 18.!,I04 178,4211 206,1i18 ilI0,712 4111,504

lot""l voor 1888- 2W,lS9
IR~9- 36:1,551.
1l!!lO- 494,810
1~9l- 729,23.1.
18'12-1210,86".
1~9;-'1 ,4 iS,4 77.
18H-2,024,!!l2
1H9',_l 217 n:r;
I~96-2 2~l,8n
lR'I7-3,O,H,678,

Men glOg nu over tot de kle.r.IDg VlLnleden
1'&n hei hcentle bof voor 1899. DI uitslag 'lf&!!
als yolgt Kaapshd De beeren Mucko, Langer-
man en Melbah; Wunbera de boel'<'n 'fregldga,
Jenkwl!On en Allanj SImonsatad. de beeren
Sta.rke, Hare ell POWCle.

-- DJ: ltA.LL<1I'~GEl\ Er
De heer O'Reilly stelde voor dat de raadii·

verkleungen ID ven"lg onder de ballotage wot
InlleD w~rden gebouden.

De 'l'oorlliter wees erop dat zoodra twee·
derdun der ki8zrra om de wet noegun :zon Ee JO

werkmg komen.
De heer O'Reilly Blelde yoor dat de tIJd geko-

men IB ODJ de ballotage wet van toepuswg te
maken op afdeehogaraada verklezwgen, en dat
de ~dl,e slappen dnartoe genomen worden.

Aangenomen.
Daarna .Ioot ele .vergacl4lring,

AANDEELENHARKT.

KAAPSTAD.
11 Jan, 1898.

Dc ~ark.t bhJC v.lat,
ltOLONIALL

Ko0pcr&,
Colonial Orphan Cbamber .J70 0 0
General Kstate and Ophan

Cbamber... . ..
South Afrlcsn AMoclatioD
BOArd nf Executors (Spht)
Purl Board of Jl:xeeutors
C~&tCcal
AI:.ri. ~arance
EqUItable FIre
Equ,tAble Fire and Manne
COlo01&1Assurance .,.
P Jl:GI1&rdIan .ur.unmce. .
Port El_hetb AMllranru
ao-be.nk ){&tcllea
AMIUi .., ..

Elaetnc Tramt
Graaft· Reinet 'Boald of

Elecuton
EP Ouar.fl&L
PaArl \Vwe <It Brand, CO

6 10 0
9 0 0
10 5 0

trip to 2j~ e
306 0
160 0
2() 0
o 19
II ti

69 0
I 3
019
II 16
e 12
1 15
2 lt
1 6

David de Waal's
London. :240 0 0

SOt> 0 0
150 0 0
18 lO 0
o 18 0
8 0 0

57 0 0
1 li 0
o 18 0
9 2 0
o II 0
114 0
2 IU 0
1 5 0

Cape Town, January l1tb, 1899
T, Il" Fr/do' ,i On_ Laud

Dear Sir,-My at'cntlOn haVing hoon call4ld
to the rcpo:lted attack@ which are being made In
)our paper on my partner, Mr D C de Waal,
durwl( hiS absence from the Coloo), I tlunk I
should !Je ne~ledw,. my duiy Were I Ilot to
point out lo )011 th:1ti som41 of the statellllent8
belDg m .de :lre fal,e "nd mIOleadlO!!,
lt 11 not for me to aoter Into any contro ..e",}

III reg ..rd to Mr De \Vaals pohbal actlOnsl but
I may be allowed to state tbat In Angnsi IMt bIl
WM due III London, to "tiend to 80me ma.ttera
of bU'lOe.s connected wltlt. onr tlrm Tbe
Gen('r:ll ElectIOn provented bis gowg at ~at
time, '0 he arr:lng..d to leave hy tbe fir.t mall
.teamer after the end of the 8_I"n. Tbat Mr
Rhodes 8110uld '>ave bappened to ba~e booked
by tbe .ame steamer lA Il matter of aCCident, and
e~cept th,.t It has afforded an opportuUlty for
Mr De Waal" o~ponenb to mdulge ID a httle
more mud thro\flOg, It 18 of no IIDportance
I trust you Willll.ve an amount of pubhclty

to thiS letter equal to that ...blch you afforded
~o those 10 'whICh unwortl>y me>tlvcs were lID
puled h lll' partner, and D~ I haTe not yet
master~d the art cf wTlllng Duteh,-altbongb I
am Il c;m.lant reader of your paper-I .baIl
('steem lt " further bvour lf JO. Will bave tho
l>ltter tr llI~lated

Thanklllg you 10 antlolpatJon,
I am

ï OUnl obedleoll),
MeKKA\ WA.LltEK

6 0 0
8 0 jj

10 Il 0
)(IIN·AANDDLU.

2 2 0
2 3 G
4 4 (j

o 6 0
2 Il 0
1 2 0
1 U 0
lj 1 n

" 6 3
I U 9
R 0 6
II 13 0
o 15 0

Raut]ea
Ilenonu
BoD&1IE&S
Bu1!et.loorD ...
Cbarten
Cl:Jd-l&lea •
CotUlOlM&lD B.eCfA
Driefonklln ...
.Blut Randt •.•
Freocb Band.
OIn.berge
Olen Deepl .. ,
Gordoa Eotates
Johannesburg CoIllOI

vatmenta
Knlgbt'Deepe i
KDlgbt Centrala
Lancaalen ...
New Blue ~ky.
New Comet•.. ,
May Col1lOls...
1t1odderfontClus
New Flond ...
Randfontelns ,
Rand GaIher",.
RoblDlOn Diamon.).
Roodepoort Centrala
Role IJeePli .•
Simmer Eute ...
Ball.bll!')'s
Trano ..ul MIDOIDl(
Village Malll Reels
WIt Deepe
Wororsten •..
Vogrlatrlli. Deep

In·
I • ~ 1 5
2 17 0 2 18
I 17 ~ 1 IR
2 15 9 li 17
\I III 6 0 13
li li II B 4
4 2 6 4 3
7 0 U 7:1
Il II 6 0 11
2 0 ti 2 1
o 10' 0 lt
o 10 'I 0 11
:I '.'1 2 4
8 H 9 9 0
3 1 I; 3 2
2 ó" :I 10
1 18 6 1 19
7 10 6 7 I;;
lUO 111
3 1 3 3 1
o 18 6 0 19

GssnO&DER8 CHUFPINJ,
Makelaars,

8 en llJ N.tlooale Bauk, St. Geor~t.raat.

D.\. VID OE WAAL ti H.EIS XAAR LONDEN

KaapstaJ, Burgstraat,
11 Janua.rl 18:1:1,

4 ln d, n L,zl/rUT
"llJohcer,-llaar mun aandacht bepaald 18 ge-

,,"onlen bil hcrbuldo aanvallen die ID n .. blad
gemaakt .. orden tegen mun venlloot, den heer
]) C de Waal, gedurende lIHne afwezIgbeId Uit
do Kolome, meen lk, dat Ik m!) scbuldlg zoo
maken aan pltchl/YerzUlm, IDdwn Ik u er DIet
op wees dat sommige der verklaringen, die ge·
maakt worden .alsch en mlAleldend .Un.

Het Is nwt voor mu om ml) In een strIJd te
begnen In za),:e de pohtleke daden van den
heer De 'Vaal, waar het mag mu vergund
worden to zeggen dat bU In Aug. II. In Londen
ha1 moeten '!ln om .un &anda;:bt te geven aan
~erc wen In verband lDet onH firma De
algemeen8 elektl9 verhinderde hem deatllda te
ga.'ln en toen maakte bIJ schikkIDgen om te
vertrek.ken DIet de een10 mailboot na afloop
der se!l.tlle. Drt bet zoo gebeurde dat de beer
Rho<le. met delelIde boot glDg, II een toenl
hgbe.d en bebalve'"dat bet de tegenstanders .an
den heer De Waal de gelegen beid beeft gege·
ven ZICh to vermaken me' wat modder ~
gOOIen, lO bet van geen be_g.

Ik "ertrouW glJ zult even veel publiCJtel*
geven aan dezen bnef als gil Tentreltlet.aD
dIe wurm oDwaardtge motieven .. erden toege-
schreven Mn mlln vennoot, en daar Ik nog niet
de !ruast om Hollandllch te kunneo scbroven
geleerd heb--boewel ik een bestendige I_r beo
nn uw blat\-Q! Ik mu zeer .. rplichi levoel_
lDdlen gIJ dezen brief lult dotll TertaieD.

U b J voorbaat dankende,
Verblyf Ik •

Gebeol de u .. o,
J,{l:RllAY WAUER.

[Het was ongetwufeld eeD Zeef' merkwaar-
dige lI&IDenloop "Ian olll8tandigheden. dlO DU
eent aan bet licllt wordt gelJracbt.-IUD J

JOHANNK8BUBG,
11 Jan.-(Pe1' tolegrut,}-Markt Tut, Verk()()-

pert -Sant)es Deep. 6. SJ, Bant)el22., Bobemlana
2a 4<1, BeoolUl :1311 6<1, East BanÓl £6 6a, Kut Rand
Colhenlll1 18, ]:>·teDcllRandt 31., Glen Deep8 7u,
Oeldenbulo Maln Béefa H·, Rex Rlrlen b, Kllpe
8011, Knight De8PI 67.. Knight Ceutrals 370 Bd.
Leeawpoorla 7, lld, Nigeia 568 3d. Rand (oala 10.
9d, Roodepoort Central Deel" la 6d, Sal.iaburyo ,Se
!'Immer ItMtII 61, &d. 800tb Role Deepe i~s Gd,
TraoI"aaI coal Trnat llilB,

GOED .A.DVI.Jt!I.-"Wanneer gó PI'U Op de lI1lIIII
bebt, n_t Chamberlain's kQliek, cholera eo
buIkloop -emedle, .. ul .poedig YerlicbtiDf{
ge.en, Ik weet ze ÏI goed," wu bet IIbiet mu
door mun hroe!Ur pgeyen eeDlPtoen hUbij mn ua
blUl kwam, en1)eyoi1d dat Ik aan benge krampeD
in de lDa&i eD amhGudeDde buikloop lClf'd,"
BI!(t Henry Lankea_, een welbekende Iw:de-
laar te SimoDllltad, lt Jk D&ID bet adV1el dade-
Illk aaD eD mil!' geloof ID Chambulain'. kolIeK.
cbolera eD bl1ikloop,iemedie 11 thana eYeD sterk
all be. !lJIIe. Ik be.eel ,e altoos mUDen
menden lAD wau_ Jij beboette bebbeD aan
SUJk eeD mecliqjn." 'Verkocht door.u. hande·
laan. P. J. Pet.enen en 00., alpm.... &pD-
ten.-[ADv.l \

Dewar
A!IEI!.CIll()V1BIESIlITD,

dieut eommilaie.Voorz.
11 Ja:1nari 1~9

~~d no weder ~am.i.cW;je behalYe ÏJl

Sprinkhanen in den Oranje
Vrijstaat.

(Vall_~.)

Het .... mlln "ooriecM pdnreDde de laatate
paar weken door de dllltnkteD Tall Philippoha
enlLuckbo.8' k '!'elAn en ik ben ernn .err;"kerd
dat Iemand, die D9glJOOit de roock ¥;tJ"lumt.
aan hun verwoeateod .erk gezien beeft Sleb
DIet kan verbeeldeIl boe _ieleud llÏ rijn. Geen
plaat! kOlDt meD 'I'OOl'bij ot ~e boomen aUn
geheel bal - zelf. de but laten zjj niet .
Treurig lAbet om aorumip TnJcbteo boonlcm te
Den beladen mel half ultgepoeide YnlCb~n
maar lDet ~n enkel blad. II er nieu m~
dan worden die uaebtea ook aflreTreieD lIOOCIat
alleen de pitten overbljjyelJ. Somaug~ laade·
rijen die veerllcD dagea gelildtID Io..-erpoen
wareD zuo nu 100 bil ala eeD hard pad - lOm.
bewillIeD alt.cbtl eDkele kale stokken dat er een
mielieland geweest Wl&. Op Ma pliaab werd DljJ
verteld dat een blaD agn hutje &aDeeD boom
ophing, terwijl hij .pnukbaoan giDg ;jageD, en
toen hU eyer 0(\0 uur of w.t weer teru,sr nam
wacon er Ilecbu eeruge dradeD ,0\"81'. Wai yan
die spnnkbaoen 100 wonderljjk is, 11 da' zp
over de ganacbe atreek, die ik oYer kw.:m, d. I.
..au Springfon tein tot "Op Luckboff OT,era! op
d~zelfden ciag (26 D~ber) en bl1na op' bet-
lIelfde uur hUD ._hiiDmg maaktea. Het il
.edert 18115 dat de .. Tenf06llt.ende IOOrt UD
boom .• prinkbane~ ook bekend ala roolbaat)ea,
telkeos tlJ.llCben KeI'lI~ÏI en NUluwjaar ban
>reneilUDing maakteD, eD bet .preekt van Mlf
dat wanneer men xe Det m..n dan onwillekeurIl
terug deDkt aan eeD andere bende, die lLIJ eeD
troep .pnnkhaDeu nit bet Doorden ov,," de
granulD der Trana'l'&a1 aaorjugd na.. OD'
gelukkig bn meD die Iprmkbanen met e_zoo
blUU! rakeD. Het ÏI aandoenlók te zieD llDe
boeren met 1'rouw. kindereo 8Jl dleDitbode1l
bIJna dag en nacht (want die .priDkhaneD trek·
ken 's nacht. ook) bezig liUDmei daggen, en
100 moe dat meer dan eeD maar 100 10 de
landeD neervalt eD "rUt. UIl den slaap ziJD, lID
tocb ten !PUte van dli all ... gaa$ de .. nl boom
eD akker DA de andere. Onze landgenooten III
de weateluke pronDcle dae Diet van zalk.
plagen weteD, kuDueD nooit genoeg clank·
baar IIUR. ,

~~~~~
VENTERSTAD.

9oJanuarl, 1811.1.
De eeute week TUl dit jaar wu yoor Telen

bier eene zeer droevtge. Woenadagocbtend
balf acbi, beelt de !!Cbout of tronkbewaarder,
Zicb door een pÏltooldot om b~t le'l'eD p.
bracht. ToeD dol IDIlIrt om 7 uur begOD wu
bO daar, en beeft DOg eeD paar artikelen Ire
kocbi. Tbn .. komende .an de IIl&I'kt, Beeft bil
nog een kort gesprek gebad mat Ulmand dl8
daar kwam, ging naar de acbterplaata eD echoot
zlCb dood. Il" laai eeue weduwe met twee
klDden.R na. HU W&ll seer godaql8nsog eD vn.n
dellJk, werd algeIDeeD geacht, eD bad dell onder·
dom ..-an 38 )ur, Een bnllf werd w ..ga baa1j ..
sak geyonden, ...aann bU "lJa ynornemeD te ken-
nen geeft ow "cb bet leven w benemen, daar hU
gevoeldIl dat bU kraDlumntg wa 1I'ordw, eD de
dood verk.oos boven Enlk eenen toeataDd. Ver-
der .. rzocht bU 10 dlen bnef een mend om te
zorgen dat ZIJU vrouwen kiDderen bl} baar
familie kwamcn. De Eagelscbe predikant van
Burgersdorp 18 gekomen OlD het lUk te be·
graven.

De beer J H, van der Walt, Rietfoot.eiB, 1fU
met lune ocbtgenoote n.ar he' dorp gekom8ll,
daar IIUeene vermeerdennI; In de falDllie .er·
wachite. Dinadagavond bevwl JuJhrouw Van
der Wali V&Il een dood kind, en Woensdag.
avond lAa:u ontalapen, ond 26 Jaar, .alatende
baar man lDet twee kindeAD. Daar ZIJ beideo
tot de grootste familien m dit diatrikt bebooren
lAde droefheid algemeen.

De pwoue JaarluktlCbe biduren ID de eente
week .. n bet Jaar "IJn bij der N. G ,Gmeente
bier eiken avond gehondelJ. De oplromn wu
maar ac:braal.

ZondagDllddag,l Jana&n, TIel hier een mOOIe
boi regen, maar doer de groote hltk clUI wu
daarna gebad bebben, ho8ft dae regen wemll
nut Redaan. GlIteren middag eD beden DKht
nel bier lDeer regen, en men Terwacht blllllell
kort meer.

LUPliT.&D.

" •• 1'1IOU".
Jao 100NaulJllllI, naar pmt Nolloth.

Io-Aldworth, naar Netal.
1O-Gartb CMLIe, _Itutha_

LONDEN
9 Jan.-(Per t:eMarul)-De Jhwaldea ('.ale

ani.eerde Zo~ om 1ll1lf te Sootbarap-
tOD.

JO Jea-('" telegrMf)--De S-er CUiJe
ant.-de Di~ om :I lI1If te P1,_th.
De BrhaD ~ Dla*'ttJMIPo om 7 .ur te
Ibdeim.

DE BRANDZIEKTE-WET.

.dan cl-tlt EtliUur.
}{!lnbeer, - Men alei "an tijd teM tiid ....

peiiUéII aan 'i parl_n' ,uood_ WONeD_
herroeping der brandaiektAt-we&, _ er 'IIJOIIh
!leeD .geboor ,.,. ..en. DI 'l'OI)te ...,.., .ijl :
Hoe 11 de wet ID !Ommige diat.riktea ~
yoerd? De wet WONt JOeI'.wrdiJ oi~
in de eente plaah omdat er leeD be~
oatame\Wt1l der kraleD 11, betpea de .et eiiICJd. '
Kan een wet, op deP wijle oitce~ 'beat-
woorden? lo eeD laud ala bet oace .ordt t.t
Yee van tild tot tijd been en .....ter ...... «*d en
~o., de wet !BlIJ men olel trekkeD. HoMMl
dIp 11 gebruikt "oor oatame\tiDg van 1uaIeD?
Hoe.elen maken' er gebr_ ... 'P Du .ua
panten die door bet comi" behoorden oader-
socht ",weut te auD. Van'" _i ja de ,..1
Brandsiekte blUh ereoYee1 heeradleD ala TOOl"
er eeD Iwet Wl&. wk "oordeel heeft de Yoor-
stander van cle wet eD wd yoont-I de .......
.tender? lk antwoord ooceYeinN. aieu! ....
.....randeriDg ÏI JJOOdi(. WUJ'OID legeII de
l'1I.ppotteD van inapectnn niet au d. PIaIIiIieb
kantoreo op iederdorp &er m..,. '1 ........
~ ~erea weWm .... t er prapPortMrd ~?
Dit 18 ~D YOCH1lUlDpuat 'arUI'IaIl _ ... -
dacht behoort te ,Iveu. Keu boort .... ~
geo: .Un wijk 11 aehooD. Of dat ~ W
rap~rt 18 weet Dlell aiet. Ala.. ~
ter auage woelen IiaeD JtOJI _ tol't ... kta
der ... k kolD8Jl. !li wil ~ _ea of bel
geld '. ,lands DOl lanier op.RIk eeR wijte
mOf't 1"I!repild worde1l. Ik bCI:tP er al eea
mnde aan komen. Ik kan""" lUll ea.. ,
feiten bewU_ hoe de wet aitCPOml waMt,
maar Ik Tree&, heer editeur, 4ai ik le ... ,
yan .we koetbare roiJate iD beaIaC _ ..

lk beD, •. ,
E. A. IlA.vUG.L

SPORT.

ClUCDlT.
U£T BNOJOL8CBI TUIL

PORT ELJ7.A.BBTD. lJ) JlIO.-(Per teleazluf )-1lI
centa wed8tri) t word h~_iddalt Itler ~.
nen In bcerliJk weder. I uacben eeo VljftlelJr.I TaU
l'ort EliAbetb rn bet JbgellCbc lIP8IL De ....
k..n wareu ~ aan de benrt ft Jlitcbel1 eliW_
glagen in. MltcbeU wae tti& yo« • door eeD '-I
\"&Il Gullb. Tyldealey TUide de ~re op. :Bele
t_ bftehtell het ecore op 42, toca êeDe .craade-
nng gemaakt werd lU bet .. booorllDl' " p~
YOlgde GDbb op. Tneu bet ICOn! op U.umd IfIDJf
TyldealrI I1lt, eD WUlOa lt..... bl, _ hIj hwf
er Diet I&og of Wal'MJ' werd ultgoevaJlCnl. Het
ocnre .toed ntt op Mo Teen mea verdaaede .oor
lancheoo wuo het ocore 112 1'OOr' WICketI eA Trou
niet w t 1'OOr ~.o.
Om drill Dill' werd bet spel ~ TroU

werd 1:l~\'Aagea nWt biJ iii nmII had ",maakt.
Du EDgebcbe tPeI.C1l! y"ltoottleo bun ~ UlDlDp

JIICt IU ruu Port Bhu.t.!Ut JriDg tOeD In en toen
bet 'f'8I .o<,r den dag .erdugd werd, bad eie Baal
77 rnn'! "oor • WlCIieta.
PORT ELIUnBTlI, 11 Ju -(PeT telegna&f.)-·

De match ¥or\ Klh:abetb.. het En;d!cbe llPIID
weid hedenmiddag .oor1goset. De lCOreIl_II

aH volJt·-
Dower 27, DalI I, FerJrII- O. GI_u ",

Hlppert ti. PatoncD U, 0 B~ 0, BfltlOD 1.
J..roo8 0, lAIolLe lO, V08 Schade 0, Boberu!hsw 0,
oakleI Kt out ~. Totaal (') 8, extrM 31 tofu!
16t

Bet aPeI werd 110nnt_jId tot deD middeg,
Om dne uur .erd ho>t lIPCl berYat en ... tle het

Port Eliabetb IIP&D Xl,. InniDp YOOrt, welke .,.1·
tooirl wenl ",~t een t.ot4.! fta 173 rtIJD of 7 moa
.. oe!' dan het t;~h<! apen.not Bngelu:he tpe>Il" ag toen I:D 'fOOI' de tweede
loDing. en mU.ktA eie "olc<eade .. orea -
)(Itcbell, et L,.OM b Gtbb
W"'_'.lbw b O'Halloganr,.le,., II Lyon.
W11DotI, ct Lyom b O'lIallopD
GaUell, c ...,d b 1,,."11 ..
Ilalflh, C forpaoD b 0 BaIIOPD
1tJ1ltf"&ll, c Tunlu b L) OII!I
nromley. ])ayenport, b Lye:lS
Trott. not out
Lord Rawke, not out
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