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DEEL No. 71-8,703.].· s.

PUBLIEKE VERKOOP.lNGJ

•
VAN

Kostbaar Vastgoed.,
Gelegen in de Nabijheid van ., GOUDI"I ROID II Spoorweq

~talie, in de Afdeelinq Worcester.
DE ONDERGETEEKENDE ZAL OP

MAANDAG, del). 30sten Dezer"
-, 'S·lIOHR8

l' .olieke laten Verkoopen, op de Plaats zelve, de volgende eigendommen
gelegen als boven, nam :

I. Gedeelte van "Eendracht," beter bekend als .. Waaihoek,"
_"',1(1[ ,'ngeveer ;~45morgen.

I I, ol Waaihoeksberg," grenzende aan "Eendracht" groot onge-
y, I'r ~,lll.O morgen. De gebouwen zijn : Woonhuis, Nieuwe Kelder,
..;::\lll'n, enz. Behalve deze zijn er nog twee aparte Aanleggen.

Dl' plantages bevatten circa 56,000 Wijnstokken in volle dracht,
i':l 1 ~ ,111,.11 voorleden jaar aangeplant. Voorts, Vruchtboomen, enz.

Dl' plaats heeft ook goede zaailanden, en is oL'ervloediglijk voorzien
v III loopend water, het geheeIe jaar door. Het weiveld is goed voor
~', .n- i-n groot· vee en geheel ingesloten met een draad-heining.

T. C. WIUM.

J. J. THERON. Afslager.
\\'n!"cester, 14 Jan. 1899.

VOOrloopi~'i"'_.....'~~':;,.' .;.,;' ',:;;.'''~,;,;"",._- ....
Publieke Ve':k~oPfni le /)'11'111; :ftn

'V_'N'" -

,72 Kostbare
zal ter publieke eoD2'Pe1~itiea&Illbl~tlen

Februari iekel'e ..
:' 7sa Ko.t.bare Sou_paraeeten
in het vooruitgaande rorp Durbanville. , .

Volle bijzonderheden en Plan zullen ,later gepubliceerJ worden.

DISTRIKT L&DISMITH.
l;

"~

SIWJERBA~R, LE SUEUR, WAHL & FUL~ER.
1Bureau Straac,

Kaapstad, .18 Jan., 1899.~--------------------------

Yerkooping van Kostbare Plaatsen .
In den Insolventen Boedel van ANDRI.K8GEBTJOBANNIS VLOK'.In den Boedel van wijlen Henry Nourse.

lE onJergeteekende,. in zijDe hoedanigheid a.11 Execu&eur Datief in bovenge-
) melden Boedel, zal doen verkoopen bij

PUBLI~E VSILING

Op Woensdag, 15 Februari, 1899.
DES VOORMlDDAGS TE 11 URE PRECIES,

VOJr het Kantoor der Nationale Bank, te Harrisnuth,O.V.S.,
l ie na\'olgende PUATSN, gelegen in het distrikt Vrede, Oranjevrijetaat;. nabij d9u
,'lY"'l'ror.g Jer Boven Kliprivier, ongeveer 30 mijlen van .Newcaatle, ongeveer 40
mi, len van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen vau Vrede, beschut door de Drakene-
be~gen. waardoor het Wei,eld groote waarde heeft:

De Curatoren in dezen boedel zullen publiek verkoopen

OpZATERDAG, 28 Januari, 1899,
OM 11UUR -s VOORMIDDAGS,

Op het Dorp SUTHERLAND.
I.-Het half-aandeel in do Welbekende Vee- en Zaaiplaats "Brande

kraal, groot 12,454 morgen.
IL-Zeker Stuk Grond, lijnde het resteerende gedeelte van de

Erfpacht Plaats insluitende leeningsplaata ltuldersfontein, groot 6,963
morgen.

A. J. MARAIS, } Gez:
J. H. N. ROOS, Curatoren

- .( - _.p ._.

Lot C 339, Houthoek
Lot B 340, Nleuwjaarshoek,
Lot A 341, Zeekoevlel, .
Lot D 042, Dl"1ehoek,
Lot E 343, Elandshoek,

5,831 Morgen.
6,002 ..
6,297 "
6,158 "
6,167 ..

Af J, MARA/S, Afs/ager.De-ze prachtige Plaatsen, het geheeIe jaar door voor het vee, alsmede voor
Hl!J'htenteelt en voor bijna alle landbouwkundige doeleinden Jt8lIChikt zijnde, zijn
vun bui tengewoon groote waarde voor vooruitstrevende boeren. en de zeldzame gelegen- Ka.mer-CJebon wen,
h~l.l doet zich thans voor een deel van het allerbeste land in den Vrijltaat te krijgen. Boek van Waa.I en Adderley Straten,
Leut' kans die wellicht in vele jaren niet weder yoorkomt ! Kaapstad, 6 Januari, 1899.

De plaats Zeekoevlei ill voor sportliefhebbers van het gT'ootste belang, daar _-----------------------
i.....h"I\'~ Jat zij een eerste-klas saalplaats ie, de vallei zeer rijk is aan wildgevogelte
en Jus g-oede gelegenheid voor jagen aanbiedt.

BARHAM M. NOEL, Afrikander Bonds Tak,
~AGHTER HEX RIVIER, DIST. WORCESTER.

Secretarie der Bloemfonteinsche Execnteu1'llkamer
en Waarborg Maatachappij (Beperkt).

J. G. FRASER, Venduafslager. --------
LEDEN van bovengen'elden Tak aelieven

kennis te nemen dat een Vergadering
gehouden zal worden op IJIN!SDAO, dvn
24sten DEZ 1:'. R, the Hex Rivier, in ·de F.BENE-
ZER ~CHOOL, om l Tien ure 8' voormiddaes,
ten einde een Kandidaat te oomioeeren
voor het Parlement en een Afgevaardi~de te
Kiezen voor de benoemings Vergcldering.

Het Publiek wordt mede uit.genoodigd
de' Vergadering bij te wonen.

D, DE VOS, SECRETARIS.
RUVEKER &. WOB~~,p

", _" ", ' '- .~'" . '.; .~; ,', .

Boekhandelaars enUitqeurs.
PR.TORIA.,

Kerkstraat West. - BUB

ONTDEKKING
VAN EEN VEELBELOVENDE

"GOUD RIF.JJ
D
AAR er eene groote behoefte is aan een jongens en Mans "degelijke"

uitrusting bezigheid aan de Paarl, heeft de ondergeteekende
lx-sloten OID van af

MAANDAG den l6den Dezer,
Zijn enorme Stock Jufvrouws b~?Odigdheden~.en smeer waren ?itte-
vi-rkoopen tegen onbekende lage pnJzen, reeds sijn al voor een DUIzend
VJl1d, aan mans Klaargemaakte Kleederen. Hemden, Schoenen, Stevels,
HOl'Jen, Frokken, Onderkleederen, Boordjes, Dassen, mans en Jongens
waterproef Jussen Kambreels. Trunks, Handzak.ken, Daagsche Kl~ed~ren
zooals goedkoop Kleedingstoffen, fluweel hemdegoed, hemden, Kinderen
Kkecieren kust en keur, en Do Stevela en Schoenen, Hemden, en alles
wat voor het mannelijk geslacht noodig is, van af een Kindje, van twee
j.iar tot een ouden Grijsaard, ontboden. ., .,

Daar er een verbouwing en verbreklDg m de be:ugheld nog moet
!.;l'daan worden, worden het Publiek en mijne begunstigers dringend
liit<'c'noodiad hen zoo spoedig mogelijk van al het voordeel te komen
,o;rz,en, d"aa'rhet bun zeker zal berouwen als zij te laat zijn.

Ook zal de snijdt'rsbezig~eid op grootere sch.aal gedreven worden, al
.. :0 henoodigheden zullen direct van de Fabrikant ontbode~ worden.

Er worden vele kleedren in de Kaapstad gekocht door Paarlieten. Ik
Zit! waarborgen dat alles Tien persent minder dan Kaapstadscbe prijzen
ui ,arkocht worden.

Komt nu maar en haalt het Jufvrouws goed weg half voor niet.
I ;rdt mij een kans om mijn be~ig.heid mO?i te maken, dan kunt gij oo~-
':' elen of het niet alles waarbeid 18 wat hier geschreven staat, Ook zal Ik
~['nnI5' gevun zoodra alles in orde is, al het nieuwe goed wordt verwacht
tl'~en 1 April aanstaande.
I». J • Sch.lr1eJ..de:r,

liSEUEN! HIKDELlAR EH lLBBDBRIAIER.
Hoek van Gymnasium en Hoofd Straten, PAARL

NIEUWE CATALOGUS
Nu Ge....cl"

GAnJI trrr:
Da.F. O.~II, en N. Hof-
. meyr, De yoortre~'" .'. ~
he, ~ no lae. ftD ",
der HiSnr.. ... ••• • a..

Or. F. W. Reitz. &dg 111"'- / ' ] . .
eogte ~ redJIt.e .~.-c.W. H. van der.post. ~.,
Uip, of. lijden ~. der '.
..-oortrekbn la " . 'a..

08. ,0. POftma.. De ~ ... ,
naSt. Janaaria R~' fiL

A. J. van der Watt. AfribDeaS
weeet UeIf. lIiItOrUCb. 1:0-' •
t.Jman&u 8tudila _. .••• s..' Ga.. .

J. A. Wormaer. Vua .AmIf,er. . .
dam naar pretoria. '8 miaD·
deu in zuid Afrib. ... ..... 61

Prof. d. 8. de ViU...... te Paarl .
~ OeI.

Prof. J. S. de vUTte ... te paarl
PiDJrIIt,erUede _. .... II. 6cl

H. Visscher. Irl811W Nbaboek
.oor de 8chola UIl .laid
A.{rib. 8taDdaard I. ••• 1t. 3d.
standaard II la. ad."nl... . 3d.

" IV ~~. •••. ..• 1t. 3d.
Annroord.op ...8tandMrd III

eDIV.' ... 0.. Gd.
oe 8choohf ..lend. EeD Ilel_boek. ~ W 0JUiat,e-

.Vk ~ bewerb door
J.TPBolWeDA. WDIIIIIKGA..
le. deeltfe ••, ... 0.. 6d.

P."'.MoUer en J. Lub. Reken·
boekje Toor 8timdaanl (eD 5 la. 3d

T. K. Oeraets, Jr. Dijbtn·.
. ~inZaid Al-
"rib. .... ..• ... ... 3.. 6IL

, , '.' Een Gellfuatreerd. Catalogusla op
n......~ _nap (ranco en patil yertrijgbul'.""""r::.2:7~~-,.,a-ta~ oude Rechtsgeleerde '

6oJ:1OO1.·~··' Der- ~ ..... iD .oorrud. Vruc
'tI'Of'&m' W, 'deu ..... ~"',' Y.ecmoo~ven wordh"l~

.... pt.... .op MIl~ aan
., ... ~ ....... den.

WIJ geven nu uit de Eerste Editie van
een zeer handig tevens omvattend

Catalogus, bevattende meer dan 1,000
Illustraties over IJzerwaar, Tuin Gereed-
schap, Aardewaar, Giasswaar, Electro-
plaatwaar, Naai Machines, Bedsteden,
Kookkachels. Bicycles, enz.

YlI."lJ op aznrll."84.!
SCHRIJF DADELIJK.

WELLlNGTON.
-+-Buitenqe~!ne Kans.

Groote V$rkooping
'., '" 'CJ

1

WOODHEAO, PLANT Bc. CO.,
Strand Straat, Kaapstad.

J. W. St~linG, Afslager

Winkel ~oederen
aDE

DRILL j ZAAL,-Or-
DONDEB.DAqJ- en VRIJDAG

26 en 27 Jan~ 's morgeD8
ten 10 ure.

. Voor bijZOJ1~eden zie Bil-
JetteD. I

en HASSBLL,
Co., J.ta1apra.

"

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
"

Vendu-Kantoor, H~~eld.
s Jan., 1899. •MaanacbJjn Fete, sal Jan., 1&88.

.Muziek a.au het Strand. Vuurwerk. De 1(uziekbende van de 2de
K. R. Rifles zal spelen te ~t. James, van 7 tot 9 n.m.

KLEEDERENI

-----------,-----
EEN Speciale Trein zal Kaapstad verla.ten voor St. James om

5.48 n.m., slechts te Wijnberg balt houdende.
Terug heerende treinen zullen van St. James naar Kaapstad Ter-

trekken te 9.15 n.m., 9.50 n.m., en 11.15 n.m., halt houdende bij de tus-
schenliggende statiee.

Pasaagiers van 8imonsstad mllen met de gewone treinen heen en
terug reizep.. e '

Retoer-kaartjes van allen staties 1/6 eerste-klas of enkele prijs wan-
neer het bedrag minder is. Kinderen balf-prijs,

P8888giers mogen ook tegen bovenenoemde prijzen met de gewone
treinen reizen, die Kaapstad verlaten om 4 D.m., 6.80 n.m., en 6,10 n.m.

KLEEDERMAkER, WORCESTER. Prijs vmt Simonsstad 1/. eenteklas. Kizaderen half-prijs.

Zendt regels voor zelfmaatneming en monsters, op aanvrage, }>Qrpost L C. B. ELLIOTT. Direoteur.Genel'Ul
&all eenig adree iJl Zuid .Afrika. Kaapstad, 12 Jan.; 1899.

KLEEDEREN I !

G E :a.s: .A. .A. Ko or VOLOlilNIiI

J.
PRIJZEN LUG !
J. DE

PASSEH GEYlAARBORGD! !
VILLIERS

\

. - ,. 't :
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derNederduitscheGereformeer-
de K8~k' te· . ,

OPEFIELD, .....•.•.••...••••.........•.••?,,'
V~~ -:=tder'O!~: :.~~: P:LAA TS':I:H,.,

ftiliDg te 't'eJbOPea, .

". op ZA.TERDAG,' 4 }"EBRI.TA.RI,
Het ~ kOIt.bUr Vutped,

til Bllte: )rf lo. 18, li tie darep staande gebeltea IijDde
L lIeD geriefelijk WOOIlh.ïs, DOder Usenm Dak, met Betkamer, 5

SlaaPbmen, Keuku, DiIDeUJ. 8tal 1'001' 8 P""en. Ook is aandi. ~w verbonden VlD J(AVlIRB, aeriefelijk ingericht voor
efMl oott.ase nu door den B ... BB08CB)(~N béwoond; dit gebouw
bn met weinig KOItAm iD een priefelijke besigheids plaats veran-

D. ~';~uw onder UI8I'eJl DM. nudoor'hetGouTernement Vrijdag, 3 Februari. 1899.
pbruikt'ala Poatbntoor, OM 10· UUR 'S MORGENS.

Di' Eigendom ilgelegen in het. beate A'8deelte Tan het bloeiende dorp .' .
BOPBFIBLD. en ia een der beáe IfandpTMteen TOOI' een bezigheid; het I.-DIe Kostbare plaatlen geaaamd Zorgvliet en Nagelegtm,. teumen
ÏI ~~ tegenO'Yer de NEDBRDUITSCH GEREFORMEERDE met kroonlanden, groot 682morgen. .
"BK, en sal Diet toepbouwd worden. peze .ijD de vruchtbaarste p1aa~n in het gauscha SteDenbosohe

TeD Twr-- V 1.'-:.:.1- Onbebo dE di distrikt, 'TOOmlall YrUchteu en melkeril.PIaat.en· .Met hunonbeperkten
.. ..enc_IWlrne uwenen, e op water-voorraad kunnen Bij ~ot'8l'liroften worden. ,',',

MDJIOekbi] de Kerk~ of bil den AlIlager lullen aangewezen wordeD. 0 de laataen iJ er £.. fraaI oud Hollaudaobe WOO1lltede, andere
gebou!en, :OO~ kelder en buiteDgebouw8D.· Er iJ ook een groot

De Verkooping _1 ph01lden wcmlen op de Stoep Tan GenoemcJ eikenbosch en een groo' miohtenboord, beplant lDet duizenden keurige
Buis, en lal preci. om 11 ure YOOl'IDiddaga worde opgenild. 'tTUcht boomen; ook een uitgestrekte WijDgUrtl.

_____ -__ _ _ Deze plaatsen zijn binneD drie kwart utU' rijdena YaIl 8te1lenboac~,

V bii ~-h-.:.I- . h bii d Af lOpen nsbij de plaatsen nu den heer C. J~Rhodes, te Groot Drak8D8temoor Dl]lOnWJI"_II venoeg. men IlC DI] en I ager. le .
bovengenoemden ~ .. .r ook een DRK BAZAAR gehouden ge f)f.:"_:ge vol ende Loue Goederen. sonder reserve :-225 Bokken,
WO~eD, ~P verscheIdene aoortAm. LeY8Dde Haye, GraDen, en andere 4 P d 4 M N zeIs 3 Karren 1 WageD Ploegen Tuigen Cultj.
nuttige artikelen, t3 koop lI111lenworden aangeboden. aar en, UIe, , , , . . '

vators, Graven, Manden.
50 Varkens, Kraal meat. ~
4 Kuipen, 2 Btukvaten, 3 A.zijnTaten, Wijnpompen, Trap' en

Onderbalie.

PAUL D. OLUV£R, Afslager.

~._I,J~ 3 Tan Wet
wórdea
plaatte.

Af<1ee!ma- liiennedt
>~&lL&. ....... genaamd

IDOJIIID. ~ zood..
vaJtt'Q~)l.I" ook ,aI lIlotft'*_11, op hUD g.lond,roe:_

1899, O· E Ondergetee~ ..eDda behoorli~ _gelaat aoOr,..~ heer :P,,: A- Q90s"~ '..,._.~.
die het distrikt gaat ver~ zal ter plaa~ '. '.

• . I I Vlgl.l&alua~.,;

BANHOJEK~
TUSSCBER STBLLBIBOSCII D PRIIL, .

\

op JUt,
a.v. D. WE8THUYSEN,

". Secretaris.
X'aplChe' .A,tdeeliDgaraad,

;.c ·10-, Groenemarktplein,
18 JaD., 1899....

Distrikts·bestuur Vergadering, InJ=-~~~~!~G~
HET Distrikte Bestuur van de Paarl, zal vergaderen op DINSDAG, vallei, 1'ulb-«':r Losss (J BfBn R ,,-

A 24 JANUARI, 1899, ten 9.30 in de Af. Bankiug Oorporatie i •• • . ,. -DePlaats K NAAN in de Mar·kt Gebouwen. ALLE Personenjdie Crediteuren tU/Den LB aB Have
. - Het doel der vergadering is, de Kiezing van Ambtenaren en andere vermeenen ~ zijD YIm den 0": . . ,

gewone besigheden. . genoemden ~'I."" ..ordenverlOO~t en.. ,
Met toeatemmmg hunne l'Ol"dermgen ~ te S8Dden. bij, t .TBa .'""!'.II~""":IIlIlt

F. J. JOUBERT, Voorz. Klein Drakenstein, Tak, d:~=~r:t~ ~Wil. IDS',
D. H. JOUBERT, Voorz. Franschhoek, tt talen aan den ondergeteebDde 46 II,.,t'"fJIlIIUU:"",.!lS-êJ1Dl'.8,
D. G. MALA..."'i, Voorz. Achter Paarl. "binnen Zes (6) Weken YIm af den DBUJMseq~"1IldeOpWOENSDAG, 15 Februari, 1899, Paarl, 13 Jsn., 1899. datum der publicatie dezer EenDia- . beDde sijn I'Irer8llda

gemg. ftI'IDincIeren, alBenoodigd.. P. J. P. MARAIS, doen verkoopeu
________ Agent voor E~ p..... op ,

I.-Het Praciltig Landgoed ;Bulverjaagd, beter bekend als Hoogste prijzen betaald voor Perziken (enkel Roode Taai- Grootvallei, Tul~estUlenWr. MAAN D~G~o JAN UARI.
KANAAN groot 333 Morgen, gelegen aan den Hoofdweg naar . pit), Prwmen, Vijgen en Appel-der-Liefde. . 18 Januari, 189~ L RUTUlGD V.JL

Xaap en Stellenbosch, halt·uur rijdens van Xuilsrivier en V RUCHTENKWEEKERS di d h~- k h bb . Ni8uweldo!CaP~Lyndoch Staties. behooren zich te Tervoegenebij e: 'VI'1lO Wil voor ver oop een, UIIISGBYIKG'" ,CRBDI'EU~ 1=~M,\ataIUtaD,ibl~), ..' Uv.

ReareD J. J. HXL~ &; Co., en DIBITiuUI. '. i ra:nieuw.! '
. . wageD.

Jam Vervaardigers, sir Lowry ..Boadt ~.d. In d n_':'.lel-+Wi· 'Jen W' .. 2. Lossi U·ICJID,mq
en DUUU YaI1 :! Il . ~ Achtertuigeu,

~ ~ ..., ~ ~ ~..:::s. ~,...,... F.lKDINUD. ~KIVID IJlULJI.l1f, meuw 1 ',naft
~"'" ~....-:;w.-:.,- ~. ~ ....... ...-:. • van 24 Bm.eren, Halfmanshof, zadek en :;'1'(1OJr-zum. WBAI"_n

Piquetberg. 800 Zakkeu
De Groot Zuid-Westelijke Landbouw Ten- genen.

ALLE PersoDendie 8. LBVDDB :-63 Beesten.toonste ..lling. vermeenen te sijn v&n daZeD Slach............. ..,
L Boedel, worden Ye~ht h11DDeTOf- lt.:1\ ~~ A. "",",Q' e:'~~en

ROB ERT SON l M0 NTAG U ~:m~~e:i!i~j;zij! :1! ~~:D8,. fOO~I
'(0 d hIK bedragen hunner lChuld te betAiIen .~ Bakken. 50 Vete
. pen Toor .e ge ~ e olonie) aan de oudergeteeltendeu, binDen 4. PA.lI.DD D

ZAL. GEHOUDEN WORDEN TE ROBERTSON, OP zes Weken YIm af tien datum... ' loDftmht
.Ala een Woonplaats ia deze schoon hoogrelegen plaats met het Dinsdag, 21sten Februari', 18991

• publicatie dezer ~8eriDg. tOU ADMll'iba·,!
prachtige uitzicht over de Zee ongoovenaard. G. C. IlQIELMAN,. dea 2

l P.H. nQlBLJllN. ...·S .........._.
Reto~aartjes tegen de helft der enkele t:js zulle.n 1rordeQ uit- W. F. IIrQlBL1f.A.N, ts.-ll

gegeven d de Kaapache GouTeraement en psche Centrale Spoor- J. C. nQmI,,-,AW, melk_op blYenIl· ~le.
wegen. . Executeuren Teetamentair. Ba bonnditm .

Een S~ 'frein lal Kaa~ verlaten op den morgen ~der 24 Rivieren, HalfmaJaehof, artibJen te yeel OlD
TentooD8te~gs-dag om 6 a.m., stilhoudende bij alle statie8 behalve 18 Januari, 1899. i A.
MuldersvleI, Klapmuts, Breede Rivier cm Gou4inij vertrek YaIl WOI'CeI- I Ve~
ter 10.45 a.m.; &al denzelfden a~nd, na afloop Tan het Promenade LEES 'D"IEB WriIllHi.
Concert, Robertson verlaten. . ¥.

Het. Momekcorps van de 2de Kings Royal Riftes, zal op de Ten. 1!!,1a.1~" •.a.lSbIPlt'B
toonatelliDg apeleD, en op het Promenade Concert, in den arond te wor- E~.G~
den gegeTeD. Een lSpeoials Trein zal naar Aabton. vertrekken na .ft_ ..l&C •
van het Concert.' .. -I' baar bIJ

Prijslisten in Enplach of' HoUanclach, en eenige verdere bijlOnder-
heden kunnen op unlOek 'f8riregen worden, ,.... d8D 8eOretari4L Boven Paarl; .

JIA~ ·BIOOL. ~ 4,lAlnJari, 1899.
, ...

J. W. STIG LING, Afslager.
Vendu Kantoor, Hopefieid,

Januari 17,18~9.

Landbouw Tentoonstelling
STELLENBOSCH; ,

OP

Donderdag, 26sten Januari, ' 1899.
onder de Praoht1l'e Biken YILD het 8em1nar1um Plein en

de A.aDcreuende Laan.
'.I.'oetIADp ~- Aaa..ne .pooPWr." Bt..'tt_
en in de nabijheid ftJl de VertooDÏDgI GroMen TerkrijgI-r tegen 2/-; Kinderen I/-

POORTEN VAN Il URE V.M. OPEN.

8 VOL MUZIEK KORPS VAN KI NGS ROYAL RIFLES.
Luncheon, ~andwitdls; Vrochten in Manden en Venenchingen Tall allerlei aanI

op de Grouden 'Yerkrijgbur.

DOORGANGS KAARTJES (PUB Tieketa) zullen van 1 uar n.m. &f worden
uitpeikt.

PRACHTIG PROMENADE CONCERT TE 8 URE N.M..p.o'.J. TrelDe ..

zuJJen van :l.aapsfad te 8.55 T.m. en t.3 T.m. nrtrekkm en te fStellenbo8eh te 10,15
?.ID. en 10.34 T.m. I&Dkomen. Speciale Treinen sullen StellenbolCh te 3.40 en 4-.3;;
n.m. Ter1aten en te 5.8 eD ft n.m. te Kaapetad aaUomen om met de 5.30 en 6.10 n.m.
Treinen TOOl Bimoll8ltad I&D te aluiten.

lCea x...t BD.DlaI. T.. lD
zal van Stellenboeeh te 11.30 n.m. 'Yertrekken en te Kaapebd te 12.50 v.m. aankomen
ill "erbud waarmede een Speciale Trein'ZoutriTier te a.48 v.m. "oor Wijnberi en
tueehen .tatiea zal Tel'1aten.
Ul'Ol7R Jr A. A RT JES tegen de helft van deD Gewonen enkelen Prijs.

ZIE BILJETTEN BIJ ALLE STATIES.

JADS tx XRIGE, Secretaris.

s r ELL.BJ~ EOS CE:

DAAR de heer P. DB W,U.L. D. ZOON op het punt staat zijn Taderland
voor eenige [aren te verlaten, beeft hij den Ondergeteekende gelast

publiek te verkoopen op plaat8 seIn

OM 10 UUR V.M.

Van dit Eigendom kan met reeht gezegd worden dat het een der

be8te Wijn-, Zaai-, Tuin-, Vruchten- en Veeplaatsen is ,
De gebouwen en muren zijn in goede orde, zooals Woonhuis, Kelder,
Buitengebouwen enz. Het geheele Eigendom is omheind en voorzien

nn water Toor huiselijke gemakken ens., en in den Kelder. ;

Het ia beplant met zoowat 4,000 Vruchtenboomen van de beste

IOOrteDPerziken, vroege Abrikozen, Appels, Pruimen, Peren, enz., een

praehtig moeder plantatie Tan 1,500 Rupestris metallica, 700 Eikellboomen
in volle dracht en eenige duizend Bluegums, Dennen en een prachtïge lot
Kastanje Bocmen.

II.!.eTende Have :-2 Goede Karpaarden, Hengsten, rood.
schimmels, 3 en 4 jaar; 8 eerste-klas Ezels, 1 Koe iu melk, Alderney Bul
(gesout), 400 Ooien (schaap), lbO Hoenden ell Kalkoenen.

m Losaegoederen :-24 8tuhaten, 15 Kuipen. 15 Hogsheads
6 Leggers en Pijpen met Azijn, 1WijDper8, de grootste in de Kolonie'
2 WijDpompen, 4 Attemperaton en al het andere Keldergereedschap. '

20 Lemrers Wijn, 150 Zakken Aardappels, 500 Zakken Kaf, 50 Zak
Gemengd Voorder, 8 Zakken Guano, 1 Damschmper, 300 Platen Zink,
Wageu. Karren, Tuigen, Kostbaar Huisraad ens., enz.

Voor verdere bijzonderheden doe AaDZoekaan

PAUL D. CLUVEB.Afslager.

VERKOOPEN OP

Een Zeer Zeldzame Ka.ns.
PUBLIEKE.' VERE'OOPING

VAN

Zeer Kostbare Vaste Goederen
AAN DE

PAARL_
DE Hearen ~ETI.EJ' DI VILLI & CO. besloten hebbende. hunne bezig.

heid meer te eentraliseeren, hebben d. Ondergeteekenden begun-
stigd publiek te verkoopen, op

Maandag, den 13den Februari, 1899,
~ t 11 uur precies,

I. -Zeker Ert Lmet de daaropstaande WeliD~rigte Woonhuis, YaIl
aUe gemakken. voorzien, groote Welingerigte Wageumakers.8mida-
Bekleeders-en Schilders-winkels,.u. ook groote WagenhuizeD, en Stallen,
allen onder IJzere daken, .'

Deze eigendommen, vroeger behoorende aan den Heer J. P. RITI.F,
en alwaar er eene bezigheid met de meeste Sucee8 jaren lang gedreven is,
zijn gelegen te Dwars-in-den- Weg, and maken frOJlt naar de Mainstraat .

IL-Zeker onbebouwde Erf, front makende in de Lady Grey
Straat, gelegen tusscben de eigendommen van de Reeren KlB8TD &
B.BSTER & DB VILLI.as, BLIGNA.UT & Co. .

Eerstgemelde eigendom zal eerst in pereeelen en daarna in sijn ge-
heel opgeveild worden.

A. B. de Viliiers & Co" Afslagers.

Vruchten

------
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10 en 12Darlin~traat, -;
&. M. BOSS" CO., KAAPSTAD.

STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN. ---:a:-c'-_-F-_ -E-C~-:g::::E::'-=:a:=-":T=-. ::'::9=-, -~
Bero.JDd. 81;.18n Plo • .,.a..

I
KET

Tegen de Lagste Prijzen voor kontant.

BAKKIES POMPEN.
8. "iI , :::0-_c, c..i i f!-,J:k c-g. m.....
I

."- \Sib :::0,..
,li' 2

0" 0

GOED- ZAlrD:

KOOP, KOKERS

VUUR-

ZAAK.

White, Byan & oo.,
16 EN 18 BURGSTRAAT, ~~

VOOR

KAtRNS,

KarJudeI"d,
Sproeipompen

Net Draad

'l ,
ZU~AAANSCHE

URWE. KO.IN_U lIArLDIENS'J
'1._

, ne "CASTLE MAIL " M.ate ;~&Dpll

TE KOOP.

Nederlandsehe Znid-l\frikaanscho
SPOOR\VEGMAATSCHAPPIJ.'

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Ooederen van de Zee naar .Johanncsburg. Pretoria
en andere plaatsen in cleTransvaal.

Dagclijksche personendienst van Lourenco
, "-
Marques (Delag obaa.) in 2·1uren naar Johannesburg

• en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loor Rdziiers naar Johantcshnrg £4 f7s.--en £3 175
ft " " "Fntor:a.£' 6s. M.-eIL£3 "IS

Dngelijksche personendienst van Durban (Natal)
',~ Johannesbur!I' Pretoria en andere plaatsen' in

" T:i;aflSvaaJ en Oranje Vrijstaat.'. -:~.~'~~;Ji~~"~. . .

COURTRY SHOPDEPBRS.

i _
• , 1

.: ..
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-~V ~~ ...S.nc. áIOIIIa Mk-&cI" ..
JCarIt'a "... to..,. tba In...
0-'. leM MW tba t.,U.; .

TW,_. ....., P".·,_...faJae .......
, Nor failed VilDeti&· or Iwed,
Each ....,.. 0' 10 ...TIIe._ of 1aWorJ'.· ·...... !
Of,4., oaw..a·1o ~ .. p"UiOIJ .
-(lftWa ..,..., ..... ),
aft UIe' wnak A.abit.ioD
wall baiJt lor ..u OD ..ar. 0W1I p....

BQ. iPOWe ..w '
E'• .u ibat of 1OftiIr ...

AD4 ,..... UIe u.- ..briIUad" Iteod
'TWII v.. Wel .... NÏII!

OW Do,.;. M.. _ 'IIow ....
TIle laud WOOl ol .. .,.,... ... ,

DeIJuaId t., not,
when ...,&Ie Lcm etiII ._ INW!

o.r klU l'iIIf CliIaOnI iD,
Beab ~ il"""_"

B)' wild ta&tooa ~f IIIad'NM .au.-
while nda .. boeoar .... ClWei_

A raid 011 Freedoa'. )'OIIIIIaet OItiICl
TW lCIrOe bed qmi~.......... _ j

BIn DO, ii _. " '*1w,
To _ cleoei CII' .... .am, bOqIa.!

WJaiJe frieDda .~'d WaIabeCl tlla' aiId 0INaI'
Stood du.b with borh.r a& , crime,

WJUab cbeebd, ÏI but deferncl ,_.,
UDtil. __ .aapicio_ UIe I

If iD aD laada UI lIDpl'a PIaOeCI,
WW_~to~ ••

show _ • 1IOil, &Ilea, ...... CliePIOM,
or umale 1-'17 -. ehbornd !

But RaJ, who a&il1 ~th Freedom bold !
Bo. f.DclI7 OberieW ie .. a... !

Ob, Y. Ioyed hearta of boooar·. mould,
AriM, redeem oar Juad lUId ..... !

8cOTTIIIH LIBIl:UL.
o •

Dr. Ru~erfoord H.:ru. d_ not OOme out
yer1 •• u from .... Darkly Wee& EleoiiOa P.tio
lion _. The foUo.iD, .. kIc\ f'_ "-
chief ,,_tiGe'. jactc-at ie ~nh beeri .. ja
lDiDd. sir BeJII'1de ViIli.niÏlid :-

IIn.pp..,. that Bre.D, who wae the nepo&.
deuta' eleoUG-ma,; .n, _t the foDowbt,
~ to .no&laer ~ Du Toi~ M BenJ)'
Wellt :-" Darklj DIUi 1IOUd. see Dr. lIUrie
.. be .,... through. AU him to im.,....
apon yo&en ~ty for yoU.., lOUd for
Bbodel aDCl Hill. Ba caD.~, elIIO, tbat Rhodee
and BiH~.illh... Vul Biy8l'.RaWe &Iannria
OpeD." Du Toi' huded oYer t'" We..... to
Dr. Rutherfoord Barria, load JM iD OODjlUlOdoa
,nth GrIIIlpr, IIDOtMr .,..t, improYed aPOa ...
tel..,.. by pabJiBhiD' the followiDr ed .....
maal on tile da)' of the _mn ia th. B.rW,
_ Di,gv" N_ :-' G9Ocllfe .. for DIaen
r.ocl EYer1bod)' e.... M--. Rhoclw ud BW,
~ Protrre-i.. aaadida., baye .Ir.,
arranpi witb tbe OWDen of the Veal RiYe&'
Eatete to tbro. OpeD their enUre prop.riJ.
Fini inakl_t of sood "orb. Dou't fort..
to NOOrd JOIlI' YOtea for Bhodee ..Del BilL
LoDflaoda, Delpon'a, Niekerk's Rub, Lbk_
Vial, and other ctigginl" will no. boom.' Ii
now aJlP8'l'l that tbe .tatemeDt tW aD erranp-
_t bad beea lUde with tbe oW1len of U.
.. tate ... &D .beoJuk ralaebood."

.... .., .../:w

d~~:,~,~~.:~·CW
J.AJD18 of ........... wl'bead MIl

boer Auax4. _tbeloofd., 'n4i- ·G.III!.···t-uJm'BD
... lit J...... "lIlIDeD, 8ir-~da
... .,....aOalIk hl_ lMk...."kIcea Da
de ~ .. Kall.rt ..... , _ de
... AKnJUlr JUt-llem OYer de lee".."
.... lp""'" De hNI' AIBRlI" lf ""'"
ld8ude, clat Ill' Juna hetQ .he' g..ld be.
loofde ea cia&, lDdleu bij aan &.IIa~t
,..,1Ii Meld, n..JUIII nIn aaDaijakaai
.. dOOD. 8lr J"XIII oD&keade clu eD
.. d. dat hU DI... met de leeuiDI .. doen
\Vilde hebbeo. Het bof meel' PaeiId
de .erldariDl ftIl deG b AXBJUUl( te
'f'IlooftQ; maar daar deu beer een kleiDe
loa& bad bepan' la eeu .adel' deel na
sijne ptalgem., ea "le~de op de ena.
.tip pwlpD", pqo de recht ... iiir
JAlla ook bier het wordeel ftIl .-
twtfel. Wat wae de lout ~oo .. den heer
AnBlLUl bepan? Hij ....rklaarde iD bet
bof dat hij de leeniug ftIl den beer
CLUVBll bad gekrepn ",n 51 peroeat,
en clat hij de ren&cm YOOr3maanden Toor-
ult bad betaald. Dit wae onjlliat daar ae
rente á percent wall en niet 'Yoorait WH

betaald.
Maar dan WIUI er de aanbieding ftD het

geld op 'ferband aan den heer AKSBJUlI!
door lekeren BLAKB, een elelrtie·aceot ftIl
air JAJIB8. BLAKShad die aanbiediDg (vol-
geOll den heer AXDJlU) gedaan daartoe
door iiir JAJllli8 '_utbori8eerd stude.
Het hof ,iog echter niet ,"nier 4ao aan
te n.men cw die aanbiediug geIIOhiedde
eD wel met het doel den heer AltslUlA.lI
om te koopeu. Op dit pU1lt WH er pen
twijfel. he~ voordeel Waar'ftIl aan idI'
JAllII kon worden pp'Yen, en daarom
werd lir JAJIBS om dele daad van stn
agent onu-teld.

De onkoa~n 'faD dese petiti. moeten
.-lOOI' den ,"",eerder worden gedragen,
mJ&!' op de beechnld{gingen aanpaode
de KnUerlrier 'Y8~.riDg en de Bomer·
eet Weet echoolif'Ond moet de petitio-
naris de onkoeteD &.liner .igen. getnigen
betaleD, al. ook di. \'an al de ptulpn op
de beecbuldiging van li treatiog" ell de
arbeiden.

Sir J AJISS BIVBWJlIGHT werd niet ge-
diakwallfuteerd, maar de aqmerklngeu
Tan de rechteN over deze petitie iD 'Yer-
band met de .. treating" en de penouati ..
aken genn een alleebebal'fe fraaie kleur
aan de .. progreuie,.." elektie middelen
.. Il eeD del' von,. JDÏnlaten. nue din.
pn lat.1l een bitterell lIIDMk achter in
deo mond I en het II te hopen, ID belaDe
ftIl de publieke moralUeit, dat .ulke
praktijken Dooit weder herhaald lullen
wordeD.

De Iriezen vau ~Ienenboech .ullen
andermaal n8ar tie 8tembtlS geroepen
worden om op eerlijke wij .. en met recht-
vaan.li~ tlU geoorloofde miJd.len eell
VtrwgeDwoordipr te kielen. Er II een
geruoht.-in hoenrre het waar 16weten
wij nl.t-dat d. heer P. DB WAAL bsalo·
ten h.. ft lich niet weder 'Yerkieahaar te
IIteUeD, en dt! naam van dell heer JA1I
MAB.US, \'all Coetllenburg, wordt ge-
noemd ale een mogelijken kandidaat. Hoe
eerder men tot een ~Inil kan komell
hoe beter, daar meu dadelijk met kracht
en bel ..id voor de komende elektie moet
beginDell te werken en te orgallUeeren.

•••
A pIIIeriDc... beid al Paarl. leet week,w" die Gbpe r....~ ..• "N~

ao.,r-." "' WbiaIt ~ ..... .., _ft Mea
..... at ..... DaTail.ao. n.a...a.
I. d" T.. ,......., .... UIe .~ ...
~riW ....... the BeY. F. 8. dil Toit, 1&. D.
r... roit, Kr.·E. da Toit, .... Kr. W. D. dil
ToU.

2ui4 ·Ifd"'.
YE&DNJCm )(ft

o.
o

. Crow"" ued, but DO ODe killed! 8tJaaJe,
it trae. .

••••
The oall diIlollU, iD belimllf that t...

Z.AJL PI ned .worde ill the fao' &ha& they elo
DOt OarrJ .wards.ONS LAND,'

lATERDAG, 21 JANUARI, 1899.

sn'EWRIGHT ONTZETELD.
DE nitai'faak van het hooggereobtlhof,
wellce gl!tercn St'g~ven werd, In de
8Iekti!'-petltle "In p, Dil: WAAL fil
t-i1\'EWRIGHT I., tidt de v8l'klelliog van
air J.UIE:; nul eu van geepewaardetl,
Looddt pr een nieu we elektie 'Yoor tltm
QP~ngevallen retel gehoudAn .ml moeten
wI'rden, Sir JAMES 8IV.E'NRlGHT kan
r.kil !\~lnkki~ achten, dat de rechten
hem op Looveltl puuwn "het voordeel Y8n

,Ien twijf ..l" hebben gf'ge'fen, waardoor
hij al~ bij zij n har ...n g6l'611 werd van .001'

• ij f jaar geJil" walifi_rd te worden. Een
d~r rechte"" IIir JACOB BARRT, reide
duidelijk, dat het hem niet aou 'ferwon·
derd hebben, iOlllen een rechtelijke coo::·
111 i!l8ie v~n underzoek IIir J AJigS gedill
kWillini~rd zon hehbeu onder do omstan·
digheden, :Seen, IIir JACOB ging Dog
venll'r en gaf te k.nnen. dat indien hIJ
alleen in dere r.aak had gereten, hIJ tot
een duder bet!luit kon aijn pkomen.

De h'JofJrechter yerdeelde de beechDl::
dl~iugeo in de petitie ","at In twee groe-
l-'~Il en hehdo,leld" flent de minder ern·
.ligp. H~t hof verklaarde dat de StelllJll-
bo~,;chc hotelhouders A. B. DB VILLIERS
~n 1'1ETEn~E:S elektie 'R~enten van IIir
,I \ \l ~;~ w ..reu en hoewel dol getnigenis
,,~;, U<1ter op den !!!"'UI,lag vrij bij die
k~ntlentln ....,rll gtfdrnuken, toch had men
UI-t b'l\Vczen, dat de tlntnk gegeven werd
"'Il ~telnrnAn voor IIir JAMII:S te winnen.
'I <Ar h~t hof gaf zijn llterke afkeuring te
k. ,,,po over het aanatellen van kantieD-
bonden als elektie-agentetl, daar dit een
vreeselijk demoralieeerend effect op eene
klesaf dtlelio~ heeft. DJ beaobnldlgillgen
onJ~r dit hoofd werden Ilecbtl· \'an de Dr. Beok te Oerel.
hand gewe en, omdat er niolt genot'gs.me Dr. Jan H. Beck heeft twee groote Yer-
getui~eol~ op de bewoordin;l 1'&Il de gaderingen III .,.rband met .ijn kaodida-
petitie was. tuur toetJeIIproll:en, de eeue te PriOll

Dd tweedd kluee nn beeohntdi,ingen Alfred Hamlet en de udere te Cerel. Op
beide 'YergaderlDpD werd een motie ftIl

Wa.! van erWltiger aard, daar ze air hartelijke onderRe1lning met .lgemeelle
J .I){ E:; per80 Jnlij k I"..akte. Aanlaande atemmen uog8DOlDeb. De toeapraken \'all
de tJelofteo te Kuil.ri vier op dt! 'ferpde· dr. Beck maaII:t.eD eeD seer lJ1UI8tiPD iD-
rlog lIem3'\kt, meende de hoofdnchter, druil: op de .~pD, en werden
ddt U I,lr ~r SlMln I"dpporteur of InelllCh~- met peatdrifl ODtftDl8n• Niemand die
y~r t~:.:ell wuordig wall, t>r eenige twijfel !\1ne toeapraken piesen heeft aal twtf ..

len aan lijne oprechte nderlaDdlliefde
.Pf,tnrd ;LlrJó-aande hetgeen gt>zegd werd en eroatip begeerte om lijn land en wik
,'11 d""I'Olli gaf het hof IIir JA.B8het. met stne beate luacht.ftl te diauen.Van
~, I)rde+ol un de on:J8kerheid. Dit werd belang ZIJIl de cijfen door hem 1liiige-
~'"), -ti " ....I<tan met bet oog op de ernatige huid om aan te toonen welk eea'belaag-
g~vQI., ~D, indien het hof zou aallnemen, riJke factor de Iaudbouw in de Ko1oule la.
d&t m J.ur- elle bil ........ '.... II": lA .... Thompeon, de-..,or WfD"-t, _ .........
d.u.n. door op die etl uauwkeurlg IOhUe

:-ilr J.\c(J'U BARRT amUseerde het pua' p"ftD.
umrrent det! achooigrond te Bomereet
We:!: op zeer I'",name wijze. HIJ toonde Een welgemeende wenk.
i1dn, eLt tie pe'(ltionarÏ8 drie diDleli had OnzeGecharterdetljdgenootwUhebbeD,

bel f ~AOO" dat de theaurier-pueraal Nil pamftet
te hew~l,en: (a) dat een 0 tee..-.- zalultgeYenoyerdegeameudeerdelioeu-
'<Vol.>: (/J) nat rlie b ',Jofte geld.waarde bad; tie akte. WIJ &ouden het....,.l 'YerstaDdI-
pn '.) dat die bek (tl'l lPI9",n werd met gt'r .lnoJen, indien de redaktie UeYe!'
ho: '!I)..'1 stemmen "' .iDnen. Omtrent eenige minuteIl ging beetedec aan bet
I!'.' tW% e"r5t~ punted had .ir JAOOB lezen van dese aktie, ~n le een
~~~u tWUfel. Een wu~IUke belofte- bolle·agltatieheeftpmaakt. ne .... eel.

, ::__, di kwatle il &00 len'YOudi, mogelijk, eDn:..t 81ech~ bluff.m-wel'U jI1NaaD en .. ood alreoh heeft geen pam1letten n 19, Ion.
h.'lufte haJ geld·waarde. D. ter tijdgenoot Illecht(ll onzell welgemeeaden
h'ode ,1a0, Jat de wet olet ei..,h~, dat de wenk wil volgen. Dat hij Diet wilt wat
b~hft~ a lO een bij.ouder peflOOn in de aktft lItond. met de beetrijdlDg wur·
h..hapf·l~ gt'Jaan te WONen om H ondn YIn bij h.t krediet .. Il d. Kolonie bena·
'1- ~mb()p . .f'"t tfo h"""!len, Dft d-Nt! d....I,I .., ht ....k ten dnilt ..lijlratIJ uit il,n
\'-, I'; \\'~~ met welk' ,1,,1·1 ", ..m dl'Je be- lul"hJtIl~"rtlllt·1 'Ylln Woeoed.@. et
, h" i .nlg ..n vlln den wtt!lk door 0011 gegeYen
M" •• ~,l~tu? Op .I~" 'vr"rt~ 1\,-, II r idI nipt "Ileen Ian het IIcbt breDRen, hoe
J \' 'l'J (""'e ant\V.."rtf~n: vr e'l) <lm slent· ODDtJodill de voorgeatehle pamftdtten alJn,
lP"!'! !( Wi:lfl11lJ; "f (IJ) OIlJ uit Pt'n moel· maar ook hoe onlf8ll'Olld de pheele agt.
l'j~' P'''\t.e te kOUlt!D - om .an een \at.áe.D de akt. is.
1"{J~~ "n,lervr,'~l'r 'frlj te raken. Nam
I"~n Ilpt 6('rst" llntwoorJ dan anD De Pa&a1Iohe tentooDltelllDl,
"r .1\lUS 'fnor vijf jaar ~i.kwall· Het. i. ona lIteede aanpnaam de .. n-
h "erl! moeten "'orden. De rechter dlaebt te be~ bf de wrderlDg, op

welk gebied ook, door OD" laadalal ~
~~I hom h"t yoorde ..l V;ID den t.lJfel en maakt. De Purl.,he _tooaateIIiDi. di.
!1 I'll h~t tw...,.j~ antwoord aan alt d. II. Dooderd., .. hotideu werd, setDiId'
",,(I,re 'I'"rlrlwrIO{l' .a'l .... merkbareu wol1lltpDr--oroor•

1\ "n~IJlle tot de i1elotte dl •• t, JA1I8S GUp", die d.lnwoD8n 9Ul. "' diatrltt
~p eene ,,"rg-a~erlng tf! St.ll"nbolch ha.' t~t ~v~11~:'B:~=''!:~
g~eyen, d..t h~ un -A') of 30 atbeld.r .. a :1'\\ .oorttltPG« op .... ~bollwt8ll-
ol i maanden lang werk 10. ~ Iwouetl1UbJf ~,moe& WÓIdJlI-(Diel
tegen 36.b,1,per dag, lelde de hoofcltechter, .~ ." poUtide ~ .....
dlt n-toogetw1jf.ldpYUrlVkw .. aooie .... ~."boDd)o_ ·ln .. ~..._..W_ftDd&,
op @en elelrtill'Tft!1aderilll te..,...,- .. MD biIoIIII~':~'!D .. --- •
itl ,"drii nu l1r J.\Pi W1I ook.. tl1IU»r ..........

BAl'fDBL D lfIJVlDUDID.
--i-

GOOD01~OBL
. W~ .... per, eie DmlftJU llIIIJe
8f.UiI lIDI raw a'IIIIIl ái~ a-bM op_
...... .uoo,lN. .,

DB BANA VAN ENGELAND.
LoIfDIi!f, 19 Jan.-(per~~>-De buk YU

EnseJaad heeft haar dieqonto tot lj JIIIOIIl$ ...
.iDdeId.

o 0
o

A. wareapoacleat WIlD. u. to .zplaUa wla,. tbie
clemOllltratioa wae PJUaaeCl uad arried ou, b,
tilt L.pe? W..... ' rel.,.. to Ca""
Brabut. o.o
80 the II IIerq_&ioa" la to be opened up oaoe

more. Mr. Ba,. HamlllOlld deaI&ree t.ba&,eYeD
bed the Raid heeD ~ul, U.wae no' Kr.
Bbodae'. iDtn&ioa to loM UIe Bmiah fI., iD the
TruanaL

•••
What WUI the "table-clotb" part)' "y to

thie? '
•••n la IignillGlllt that Kr. Ham.oud awie t.hie

.t.tement to a"'_'" a f•• da,. elkr Mr.
Bbodea' .. niYal in EOgIaad; _Mr. a..1DOIId
ie kaown to be in OlOMtouch .ith Kr, Rbod ...

o u..
Tboeeelectori! of Kimberley who blft &D)'

for the truth .. ill be inknet.ed to bow
that 0_ of their repreeentati ... haa beea foud
guilty of impron01J upon &Dd cirvulat.iar UI
.. &beolllk falIIebood."

o 0o
. Tbere are II puppet." ill other plao. \baD

000• c.p. TOWD &IICl Port Eliabetb.
The Co_U.e .1ecton ,of ulo HODJIIOuth 000

Boroughs will aIaO be intereeted to haft thia Ii ma, .. it Kr. Bbodee'. prwea' teciiaa lo
freall Iigbt tbrown upon the chancier of tJae deolen that be m_t to nepeet &he Tru .. ._}
DWI tbe7 ha .. IMlJect.cd u their C8Dclidak. ...; but, if 110, bie ~i decJaratioll ie a&

••• ...na- wiU! Ilia iD&eDtioDat UI. time of &he
Lui week • Malay cabdriyer wu Ioed b, BUd.

the Oape Town ~traie 2a. 6d. for Dot .ear- •••
i.., • m.tal bedr in • ~miD8Il& poRtion, The ecli&or of the 0JPe Timu .. ,. the flee
namely, on tbe left brwat, outaide the coat. Be q_UGD ja a II ma&ter of OOIIIp}eZ eYidence,"
bed the diec iD u ioeide pock.t. Did the Cape Mt t.be eyid_ wae perfectl, clear 10 fa ..
Timu or the ""9'" .nie uJibiDf .bout the the Bhodee ~OD of &he Reformen ...
Iwsh.treetmen' of coloured people? No,.t ooaeeraecl.
one word. At rz-8Dt the cape Town Mala,. •••
are DOtW&llted for political pDrpoIei. There _re Reformen wbo .ould ba••

••• aoibiDf to do .ith • ChaDP of .... but the,
"Tbe Magia&raie remarked that there ap- CIiCI DOt beloa, to Uae Bbodee clique.

pearud to be a ~ar obBtiDIIC1 about theM ' 0• 0

people that they woold ... t wear ~ t.dpe . The .. cold-b1oecled opportaaiA" _IDI to be
properi)'. Be oould not teil .by thia .... " ~ fad _ 1__ wUIa the II.- q--' u
But &be ROOd_ite joaroale do DO' ap'_' to--. ....... pJe)'ed faa& lUId lOOM .iU! tile Fruaobiae,

• •• wiU! Beclie&ribatioa, with· the 8trop BiD,
Will the eleotora r.d &he rePOrtII of UIe Tcnn .iU! Cheap Food, .i&Ia apllOialBail.. , Bate. for

coencil iDThunda)"s Ár,.., aad thea ooa.ider fanHn, aDCl balf-a-do.eo OtIaer qaettlooe.
if Ule)'oaght to YOie for )(r. O'BeiJJy for die 000

AIae.bl,? Sarel,. the cbï.f oit)' of l!IoaU! I'be ..... bo o.ed hia poJitical'llpnmaqto
Africa will do beu., than tbat. u.. Bond ie now the DoDd'. biMereet foe; the

00
0

.... bo dealand be WOaJd &lW&JI1Itud by &be
Dr. Berry d.erY811 great praise for hie ~ ooa .,.ny uad WOaW iDitiate IePIatiOO to

.t ~stown. B. put tbe poRtion of tile p": the _ of &be lOiJ ..... tbe IJ'OWÏDI
speaker 10 a f.w -~ :- bdlaeDOl of UIe -eomen, DO. tout. fot the

II H. bad been aoallillloasJ, otac.. to the .~... of to j _ tile .... wbo, iD Cape
8peakenbip of tbe Honae of ~11, aDCl ba To'WD, ~ the Imperial Po.. BOW

bed ... up biB miDd ¥ DOibintr lion of l1li __ two millioaa of lDODe1 from the U:pori&l
equally UD&Di_. nlpl'eiieDtaCion abOaJCl ia4~ Powar to ~ oat bie 1ateat &cl._ "'""in. He coneWered ti&t if it ... • ••
rirbt fqr him to be cboeen it ... rifJ.tt lor W. Trul,. COII8ÏIf,eDCJ &IICI Bbodeeitm are DOt
lo ooutiDue, _ if it wae WI'OIII'~for bi. to .,_~tIII lerIDI.
ooutiDae. i' ... eqaatJy wronr &Ira, lMt lhOIdd jil. 0 ,

haft been put tbere. Be fel' tlaat. by Ntiri." Tile II Trtan.al PrOriJ:IDe of the Soa'h
at the reqOel' of a puty. and to flInbeI' • pen)' .l.fi:ioao Leepe" (wlW • _Uaflll I) _& a
eod, it would be.... ÏDluIt to the tnditioal of _. WiDint OIrftr lo repreHIIH' ._ the _'-
the BoU88 _ of &be oil... (cheen), &IICI lat iD 1Iaritiba'l lUId in tbe ~ of bie
ha .. completely, proyecl bie 1I1Iia- to.... be _..ad tIIat : II Preaideat :Krapr.
beeD ._ for iL B~. lie eOeId......, ..a etririog lor a Datch Republic, but
ar ~ ar...:* DOt. IipdJ a(III8pi .. oIloe.. Ft lUtOdee WllDt.ed a Britilb Bep.blic, lUId ...
tIM first., or 1tifiOf.,., .. lo MJW·tr,ea .. t ","
thereafter." . 0 0 0

00
0 'IKr. WilJjam Cener jaclpi Mr. cecil Bhod.

And 110 t'" peu~oa. biHr ..Cre_epiaatJl,.. b)o Ilia pu' worde &Dd ectiooe, aDCl lIPOb
Botha hu been diaaiiued Wltb -ta. _ Kr. ...,...tiacly j __ iba& be la iD .,__;on of "'-
Botha hu been deol&red daly eJeot.ed. Wa elo III'..,. Weet" f..,. &be ChUteNd lt&bIe, tile
not tlrink mu, heli. yell &ha& lt wae""'_" ... ef iba, &YOGnIIl tipAer, JIr . .,.. But.
inteoded. "t wboae ex"'_' ie lIICIh a laWRU .,.., be .... ' li.. ..,reriee hie lJ*ICb.
ooodocted ? .• ••

o 0, ~.. w. aIWJ, of 008II8, ...... DOmore of $be .m,.
" Depri ~ of ,be.M'Y108I of tb_ .bolboaJd .iI,.O talk WbiOII ....n, pNYIIÏla ai-aap

l~ Ibie De" «GMd, ~Ïtlllt Pr.~ oJllll'll" JIiNIiIled 0'" b)' Jlr. T.l. .btiIenoo, _.hiGb
Ilou, t'" people are. liable to ml.tak. m- ............4 by 0n60n Drew aqd BartleJ.
wbieb, were tbey Id•• by pef'llOlle o!'_" TIle u.at.uata WiJl folio. $be .... aabIeCI
uperienoa, &bey wouW be free." 80 1rritw.... lead at their __ . a YIIIIiIIIiDa yin of
(;apt ITi...,. lt Kr. Garnti oae of ... Dodeei~ will tab • of the "table-
.. penooe of pakruperieooa .. II Be~,. ...... &IICI.IAqae WiJl obe wilh tile
po.nd out what be pwhape OaUe .. ..s\'1.... liDCUtI of the Volkali.t.

y jil 0

What fliooYI_ Kr. a.mU ti"' for the Poor sir Gordoa &prl.1HIDI &0 bue beu
DOU appeatance of bi_If aad tbe c.pe Ton 1IiIaIDef.u, epoofed, &IICI.lW h. WUI tdrll hili
melltbere at tIMi laat help. mMtiDf· to .w tlW Iq-nniac ill barrecl, pad.

"DotlbtJe5e tbe)' bed rood reuooe for DOt aaIJ __
beloa there, n<UOII8 quite DDOORaeoMd, __ t
...... ,nth .. y lack of I)'lIlpaU!, with tile
pro_t ipilllli UIe .lotwm.baq arrw6e. It"
holida, time, aDCl .... t.IIU ODe baYited ..,.._
...... ,. from to .. ~"

o 0o
Ho. ÏI it that Kr. O"Beilly, .bOIe req1lid-

tioa beara, - aN t.OICl, tba .... &anI of Kr.
1tIaOC1n ladMr. 8&. L.,tr,·it DO& .. pportecI br
the eer,. f'i_?

De Oaledouohe elekti~pet1t1e.
Dele elektie-petitle..,rd glsterell finaal

teruggetrokkt!n, zoodat de heeleD Dem-
pen en Beren thana ill onpetoord besit
'fan bunne I8tel .. ijn.1WU wenechell beide
heeren 'Yan harte pluk met. dMen gttUti.
gen afloop der auk. Alt de 'Yertegea-
woordipN \'an CaledOIl alJn &ij in de
gelegenheid .,.el 'Yoor !le Afrikaander
partiJ en hunne kiezen te doen, au dat
zij iu de teekomat heatelfd. goed rebraik
'faD die gelegenheli lUllen "'arum mabu
alA ill het .erleden, lA de w.llICh 'YaI1 al
hunne ware menden. III de afJ;eloopen
llellBie hadden &ij het genoegen den Cale·
don spoorweg door het perlement te
krIJ~D. en wij hOpeD dat het.Diet meer
lang zal dnren, 'foordat zij hllnne kiesen
bij de opening no dezen llpuorwes pluk
lInllen weDechen.

Werd dese petitie niet slecht. ingediend
all een dreigemeet bo1'81l het hoofd nn
de leden 'YaI1 Caledon' Indiell ZOO, dan
il ook deze II progreaaie'Ye" pl)liDl om
te .. IIquaren " totaal millukt.

'e·
000 , • ........ , wida JI-. .....

K,. Waltoa, 1l.L.A., epok. li' ~ M ,a (I), a •• LI of PriMIIa, al
deaaoaIt.rati.,. -U .... POH BJj...,... .... _-- sir." ....
..... _ tIleD .. If t.hIi .......
.... , ... ,....,. __ ri . . ..
. :.. 00 .

.~ ~~,.'....
..... U _~ •. ~~
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ColI""tie iD~e ""'&eD, .
)llllgie de fillMrs, 1; !DJ'S
JPwon,~;.-80.~a :a...te eD I(l00 ...... ëolIecbe pdrootU ......
len' B G LatepD .

'J.; Ibs pcboogd. 1TUcht.eo, MDlP 1OCIri: "
nn der Merwe, 1 eu 2 .
Do ro.i)oeD: B G Latepn, 2; 8 ~ da ToU

(:'1 }[arlln), :l
1>0 meboë: B G Latepo, 1; WC _.ct.

'I"rwa ~ eli :1
. ,'"il~.tle kumfijt: 10- 80phy Be,.,_, 1; an
I' J Rell"f,2
leo bottels moUomfijt: mn Jl J ... cler

Sp) I. rnrl P A M~burgh, 2 .
/'oo bottel- boeeh] • .voop: mrs JA Bri....

I mr> P A Afyburlll:h, 2
le. o..,ltel. bon.,: mrs P A JlybarJh, 1; S

J ~llherbe, :l . .
/.•• lb. booiggraat: mn P A Jlybu'1'a, i
l~' I"" Ij'8knstalJaeerd. YTUChieo: _,

~\~r!!, 2
it., ~,.,ttel. tomat.o .118: mï.e 8epb, Be, ...

I A J ~1&ralJl, ~ ,
,'"i',,'IIO plcklee: mUlll80phy a.Jen, 1; mrs

.li ,) v ,j ~puy, :l
1.,"" .teeneD '"P: mn C Briflftl
Hlm mn P J Retief,2
R'>f'rh"",d P A Brien, 1; J A I. Rou, 2;

mn ,I ..I Urle~, :1
" AAI'ES EN MUllII.

:\1"'00 ram, Koloniaal: A R Koetert, 1 .n 2
l'fI< :Henn" ,ooien, Kololliale: P A Jl ybarall
.1 W i':"teeD. :l
I' ,f ,"moo hameal. Koloniale: H B K

Hr:."'. I. l' Briers, 2; )Jl R H Brien, boos UIl-
hrtfn:en
I' ,f Kaa p.'cbe bamela: A W EImieen, 1; A

J II"" k ~
1\ r"~ be ram: Stuke Bros, 1; D S Malan, 2
line I'"ro1l!C be ooien: SW" Braa, 1; D I

~hjln J

v f I'er."""be bamela: D S JIalao, 1; A J
.~en boog uubeyol •.n '
bpa~er bokken: C Brien, 1; W P Hoe.

'.erl : w r Drpver, boog UIlbeTolen
ELw"''''hup' J, A. liriel'll, 1 eu 2; A WEk·

ItI:'l:-', boog' a.lDbevoleo. '
U'II,b,,' S A Cillien, I; J J Wiebahn :lo

J J i " W,n .. hoog Aaobevolen. ' ,.
I' .~··,,·h.,.plammen, eeD IIOOn, eeDia' ru,

,':.lr lP Rro., I .n ~; C Briel'll, bOOf Ullbe"olen .
Rerl.,I"re beer' B C Allaop.
\ d.hJre be"r G J Reti.f, 1; M J Tom·

iL!] 1
.\h:.."o,ehe beer. A J Malan, I;Jaeob Hugo

t J lL"-,n, '2.
)i", "hire leu ~ ReAIIKop, 1 en 2.
I ·'k,hJrr <ellg A J Malan,
.\fr:k~lDSëhe teug: G J Retief, 1; T J

j,."lIlW .~

\'",,, <arken. eenige soort: Jaeob Hu,o,
F J , 'n ~ J I' Hngo, hoor aanbe~olen.

[Jr'p 'p<'envarkeD" F J Hago, Psoon, 1 en 2;
I; J 1:,lJef. boog lO&I1be~olen.

~""~'~t~<~'_:~,!,cla

lGroaillM ' ...... : .,. .n··...tW', 1; 4.4 ViI1iien. 2 . -; 'Ë, ,. ,

'eou.u,.'W : " I) dilTolt, l' 8 G'I'ou (M JIartlDa), t'i .',t "011, 3' ,t ".'

ZIJI ......... ~ 'WÏ'te: VI Dd. Toit:.
li JJ le Bou:, Jm lt ' , "
.ZeII '"-ell ~ .iL: J J hi Bealt, Ja,

IjAA ...... ,s.
:z.v~'"""", rool: IJI6 Bou,

~ sa, 1; A A." ..... , 2'.
.ZeII~~: WD thToit,t; C

A de ViUién, J P ID i.
Z. .,._.."F_b; clnai"u: W D do Toit,

1; Jl ~ KoD, i.
.zeev-n kr7atal : J X·Marai&. '.ze. .,__ «rOeDe clnriftD: W D du Toit, 1;

JJ "BoalI, J lilt, t. ' .'
zee '""" ...... druitrell : 'W D da Toi\.
ZeIl "-a poo&eGclnaiYea: F.1 le .Bou, 1',

BJ JloU,i.· ..
zee ._. _nip ud.,. IIOOnaruiTen : J 'J

le .Bou, J ., 1 ,i J B Rtd.liIIfbuyw, 2; 0 W
Kohier, •• ee apeaialeJllij_. ;

Tnalf ~.a, Io.pit, een IIOOn: " P
Betief;' 1; miie J' Uya, 2; JP Betief, 3.
Twaalf penik .... · uaipit, "D _rt: dr .f
li Botf~, 1; F J Joobert, jr, 2;. Frauk
Wahl,3.

CoUecme pahikeD, uaipit, : A J Loa., 2.
Tnalf oectari-. een IIOOn: Dr J H Hol·

_, 1; S G LaIlCJ. 2. .
Twaalf noep Crawlord perziken: J H de

Kock, 1 en li.
Twaalf abrfkolen : R J Bnlmer.
T"aalf Iimoenea, een IIOOrt: J A Brien, 1 ';

A li L Moetert, 2.
TnaJf naanjee : 0 W H Kohier, 1 ; A M L

.Moetert, t.
Twaalf lunrlimoeueo: A J l-OD", 1 en 2; C

W KolIIer, 3. .
Twaalf lemmetj_ : J ABri.,.,
T .. aalf appela, een IOOrt : Imile Suie Deyen,

1; J H d. Koek, 2; M J TomlriD,3.
Co~ie a,pe. : da S J do Tolt.
T",ee pereu, een .oort: .B J Bulmer, 1; J A

d. Kock, 2. ' ,
Collecrti. peren : Cecil de Villie,., 1; W D dn

Toit, 2.
Scbotel okkernooten: ml'll J abn no der

Spay, 1; mie, Annie .. n der Spuy, 2.
Schotel appelderliefde: 11 A de V ilIiel'll, 1.
Schotel Yiii8n, eeD IIOOrt: C ZierTogei, l' J

H Redeliupuy&, 2. '
Collectie Tiitpo: J R Redelingboys, 2
Scbotel urdbeien: C WH KohIer, I en 2
Scbotel moefbeien: mies C Uy., 1; J A de

Kock,2
Scbotel pruimen, oon soort: M J Tomkin,

I: .~ W S MOIIten, 2: ds S .J dn Toit, :I
Cellectie pruimen: d. S J da T.>it 1: A M 8

Maaten, 2: R J Bulmer, ~ ,
Boe banaou: da S J du Toit
T",ee ",atermeloenen: H L de Waal len 3:

J S de Villien, 2 '
T",ee SP'"nllChspekken: H J Roome, 1: J S

de Villiel'll, 2
110TE. ES KAAS.

MOIl.lLer gepreeer~eer.ie of gezoate hater: B
Brlen, t en 3: mts J BrieMI. 2

Monster veneLe boter: mM!P A Mybur,h, I:
mrJ C W H Kobler, 2; D Hugo, 3 DE 8POO~WEa-KISDAAll.

RI.lT'CIOEN.

NATAL •.

leb ... TnM~' ~ .. m.~lJ~k.~~~
toen cle ~e·. clepa&@iié

o ac:htiaa' -"'te:w~.iC.." dM Pnl ~ .. ' ... cJ..... ,.
rider waa en cia' "cl. d.,alati. moee~ baiMoe
,asa eD lo8iedenD t.r MN \'lW S1aepe\o1Ml.u.. . '
.... " Hier be.... d. heer Bofaaet:.."- Lo.O.K, J9 JAlC. - (BarUr.) .... 0. lteer__ ~ft"'.t~.- li",~ ~BH«da""',. I Tt'i\ L_'" 0.......... ~,;-1a "'1IIDIIl"'*\ teWol-
pal ~~iJ rclai ~.',--"rtii ~pw.. ,.,..'¥\ .. ,-ti=;:. .
..... doch God ai ......... Nl. eie' 'N-i. ~. ~
yuf een beer .a ,roo' ,wordea .. ';'l.ie d.-~ ... !OJr,II~. Bil. ral""'" ~ .....
.... au d. mlU! di. -"ol" CII,t laud ........ 1. 0. .~I '''~hjj ~~:-,:.~.~':~ .:
bear Bofmel'. ~ CI... prl ,liet ~ - _. ..--- ..", ~:._ .oorloc t.. lC_ Tran8Yul_ ,~Dplaacl, en •• b~ clá1' .11 •de NU .aa RU'U ... ala OIl'
neeecle dat lulb oot een borpr-oorlog teo be,~ 80. word .. mend.
'"ol.. rou b.bben. Betntfeode de Bol·
laadIch. taal bad bij Mi eers'" oy.r ._..!ooo ... I

yea.. Bjj riaitl OOk ea, briaf ... ,.
Bofmeyr, doelt di. IUit.oordeIl dat
uihoerbur IOU lOO, en dat in.. door nlk_
.oe1'Jie1 i1a"'t ~men\ alecbt.a aJapende' boD- ,----- •
d ... lOUw.klD. Bil .... W hieriJI n~ t .. ea OORLOG IN SDOA.
dea heer HofaMyr, doch situ (spreker'.) ltaDd- -
pUBt .... yoor recbt, ofllJlb door kon pkrepo Lo.DU, 19 J41t. - .<~~-: ... tarfa, de
",or:leo of Die~. Toen de beer HofmeJr AI' Dtdtebe baclidu' yoor )iet frOllID"" i,I
daS liet "olk op lilDe band ,.... iD d_ kw.tie, ".nlacen Da MIl acberp .eftlClbl _JIaiiiIt,O&,
,.... bij de man die eeD "oorItel di.beiretf.lUie di. door cleu boofdreoh~r ~t kon!'l::::-
maakM ft lÓader moeit.,t.kreea. Ter placb- Idurd IIM .au der ....... ID -'
teDia ftD dit taU w.rd eea mODUlIMat te Bur. elle 00IIIÁl1L B. JI.8. Porpo;. landde b1&o.-
gendorp oppriobt. Be~ eomit' dat bei mo~a, bea.jeI_" fNIIDdeliopa ie beICbermeD •
ment m_t laten ofrichkD kwam .,!UI' hem ".
m.t het "enoek .. n opecbrift ie ICbrijYeB ~oor . ENGZLAND D F.R.A.NJOUJlt.
bet mODument: -'De hoofd ~itea ....... Mm I, """. ' , ,.';..;..;.:.;_. .'

,ep"ell, ~k de namé •. UD person.n die
_ten ingeacbre"eD wordeD. Zilo (.preke' ..)
num werd ook pndemd. Later ".rd bil uit-
geaoodigd de m",ijding 9&J1 het IDOnnllMlDibjj
te "'OD.a. ToeD bij te Burgendofp
nrnam bij yoor de eel'llte maal dat Jtin uum
uis be' opec:hrift aeaclu ap~ wu. BeDig. parh!-
mentaleden eD anderen riodeD hem \oen haia-
wun. te !reeren en Diet un de plecbtigbeid
deel te n.mea, doch hilt land·,.... h.m meer
.. urd dan eer. Hij hield d. f_trede, en beeft Met gebrek aan water bedreigd.
nieta p&ell"d dat It.orina koo letreD. In den
tijd \oan bU DUI' de Tran5Vul WU, w.. de
B~)Dd ~m.liik. aterk, en wilde, ~eo een eigtoD
Illlnliterle. ,JIn TernaDJ '!lIb Jumt toen bil met
de deputah. te Kaapstad W". Hil schreef
toeD dadeluk er te,en. Ziln matt3 ",u" Nur
hei parlemeDt maar ni.t in bet ·miDi.terie." De
beer Hofmeyr bad toel1 erk • .d dat hij recht
• U. Tb:wa .. u allee omgekeerd en bad de RUNDERPEST UITGEBROKEN.
Bond z[jo eigen minieterie. Waar .as de
protectie op ,:Ieescb tbaDs? D. n b.eer Innea 'If" ALICE, Hl JAN .. - (Rmder.) -,RnlUi.rpHt
bet OC'k tbans gelukt de draDkbill door te i8 uitgebroken op d. plaals van den beer Leacb
krijgen. Ala ~e rrogrellt!ie~en_ 8li~ trilden cijn in Vict.oria Ooat, en 2ó atuka .rrootretl lijn dood.
dan moesten zll DIet ID bet DJIDlfitene pan, maar V oorlorJamaatregelen 'siln' genomen tegen d.
.Iechts bet tegenwoo~dige minillt~. gebruiken verspreiding der mekte. De plaat. il onder
om bun .erk te doen. Een .tern oppositie qu.rantaine gezet. De yeeart,a it bierbeen ie-
kon meer doen dao ~n ,,,,ak iouvernement. aandon, en de boeren zUn belig han voe iD te
TO.D de braDdziektewet iogediend ",erd; _lI.4r enteo,
• ... de .b~et Hof~eyr? 80mllligen z~iden dat hii
moed.illlg naar Europa was gegun om Diet io
deu &aak gewikkeld te liin. Hij (apreker)
.eide aiet dat ~ulka bet geval "'lUI. llad de beer
lloflMyr in de ~er.a.rrloi p&égd dat hi' een
.eg UIt de moellukheld "ou aanwijten ? !Iii
(ap,.,ker) bad geaegd dat de ",et olluitvoerbaar
was eu drong aan op lUBen .n afdeétiDfen. On,
gelukkig ... er eeoe oneenigbeid omlreut deae
. zaak op bet Bonda coogres. N u bleek bet tocb
dat lijo plan goed wu, .... ut eene commie.ie
werd &angellteld om afdeeliDgeo te .maken. Hij
&ou kunDeo un\oonen dat de beer Hofmeyr
tegen do brand£iekte be",eging wu en dao WD
bg ",ederom de eerate man om de aiitatie ~
Ter.elkomea.

Binnen eeD halfunr na het te~egram aan de
Paarl IUlnkwam vait dGn J!Lmeeon IDval .erd
joogens mej. klokken in het dorp rondge~Dden
een. vergadering oproepende, ea om tien Ullr"'as de atadazaal genld. Een VOOM!~Inn bep1
den inval afkeureode, en uDdriogende dai
Rhodee tot nranuroordiDg &ou geroepen worden
.erd gep_erd. Kort daaroa ootving hij een
briel van. deD heer Hofmeyr, hemneraoekoode,
telen den bller Rhodee te schlijTen. Hij (apreker)
antwoordde bierop, dat reeda eene vergadering
phouden had. Aan de Kupatad zeid. de he.,
Hofmeyr heID later .. dat hij niet lterk geaoeg
tegeD uen heer Rbodes acbreef, waarop hi.i
(.preker) lOeide dat bij, .at Rhodes betrol,
~oor eeu grondig oDderaoek "U, doch hjj ke~
hem niet ieroordeeleD 'foor bij trerhoord w.rd.
Waar '11'&5 een Goddeijjk. ot meDlIClb.ljjke wet
",unIoor &00. iemand kon veroordeeld ",orden
~oor hij eent ..erboord .. a? ID Febrwari
",erd het BondlCoogre. gehoaden waar been
ad"oIraat Malan, nn Kupatad, afgeTurdigd
.e~ J met een cooCept-"OOl'llt.eJ, klaar ,edrukt.
HIJ (apreker) bad ook een ~ool'llteL Een kleine
bijeeDKoDl.lt .erd een ,",ODd bij da. Cac;hPt aan
buil gehouden, on de nienden k",am.n tot het
bellluit dat zijn (_prekera) yoo ... tel het beate
..u. Het .erd ">en bealOteD de t",ee "oor-
Itellen Ineen te amelten. Adv. Malan .. 01& de
Toor.teller en bij (spreker) de IIeOOndanf. Nu
moeat bij hooren dat hij mUl moeet ing."eo
eo Toor he' Tooratel Taa ad~. Malan stemmen.
Gelukkig bad bij DOShet yoo ... tel &00&1.door
hem opgetrokkeD. ' '

[dpreker Ju zijn conoept,,,ool'lltel, wurnit
ble41k, dlt bO ook--er op tepn " .. dat het 'folk
den .eer Rhodea oog lOU "olgeo tenlil hij .ich
Inlv.rde, en&.]

(Wegeoa plaatsgebrek moe' het venobr TU
dit ~el'lllag blilTen e"erataan t.ot eeD TOTgeDd
oumDler.) ,

";DE,J>UYPVS-Z~/d'.' ",.,.
~.~ .. , 19' 1...- (';:;5"':' Majoor

~ .... PII'ijI UQI.-....~

KAAPKOLONIE.

DUaJl.L"i, 20
ongelnk ,ebaard. op f~5ï~bnrg lChoa .. bQ1'l op
b•.t ,wll"Tblj babee in
"'u ",.rd de hand "aD
lilk paue4en mlt eelJ, \oCl'_II4l:iIIt,.8Il
niet urder UD het .pel de4,I~ltI<lIIl.
iuimelea vau een .tnk vali he~Q1_ .... '!"
daar de ooruák van .

De ha",d.laren .. orden .t.dia'
Ilienwe en d. in
,oed TU .tep.1.
sniker 'UD iDJ.DOmeD
deal band.1 Hl blij "eD
teD bandel word, 2eclre'r.n
land, .0 onderaoek .. ord'
lijde ingelteld. Het bedrag
komen bij de haYen gedu reDde
'dag ",aa 6,600 ton teien ·IU.:OOIJI.~1Of

.eek.
Met bet oog op df!

benocodiidhedell d.. l..,.na
~ing .. 0 de prijaen all
t.oloonTentifo, doen de em
spoor"lIJ aan_k bil de .... ,_ ••• 0;

meerdenng VaD ~IMD.

~
OOIITLoNDE!f, 19 Ju.--{Reuur.)-De pJut-

lelijke .aterkw.tie wordt leer ernatig, dur er
maar "oor Tijf'i, dagea ,,&&er iD OOI ,..."olr
ie. Gietera"ond viel er reien, mur tbana ia de
Jncbt .. eer IIChoon. Er beer lICht ..eel bezorP'
beid.

i:., '" l~eo 0p vll8ren. geschilderd: C G E
....t4l:-k ~
\ ,.rf,la,.. t.ka.r op veereD, gescbilderd: Retief,

". \. lie.' ('0, ~. H C C Fohiao,3.
J\.l'. ~.pol'l.t (Jf vernist: Retief, De Ville &

I , ~ ,; ~lalberbe '" Co., :3.
T •• , plaat8kar op Yeeren, gepolijat of nr·

c:< l1ouef. De Yill" en Co., 1 eo 2.
r ..ce pia\llIkar, geschilderd: Retief, De Ville

t:1 I .,. ~ en :t
H" ...... g.o roet tellt. Retief, De Ville en

';B.AAN.

zak B.ardkoorn: To'>iu Lou"" jr
zak Dn Toitekoorn: P Briere, JSD, 1; To!>ia.

LoU"', jr, 2
Za,k koorlI. eenige IIOOr': W P-Mostert, 1: J

J WIehabn, 2
Zak haYer, eenige .oort: T Lo."', jr, 1: C

Bri.",2
Zak lIant, eenige !IOOn: J C Mnller, 1: J J

WiebahD,2
Zak rog. eenige soort: HA Blig.Jlaut, 1: J J

Wiebaho,2 -
Zak mieliet: G J Ret_ief. 1: F J Hago, Pzn, 2
100 lOMe ba~erger"'D: W P Moet.,!1-, 1; D S

Malan, 2
Viif b&len gepel'llt.5 hooi: J H Booysen, 1:

Looi. Feebter, 2
Wagenvracht booi: D 8 M.lan, 1· PJ VaD

der Weathui&en, 2: WP MMten, 3 '
Collectie dl'OOJe OOonen: ·W P Maatert, 1; J

C Mulier, :l .
Zak er.tjes: G J Retief, I: F J Hugo,

PUI,2 '
DE IIIiOO.DIiELLo\RS.

De bo<X>rdeew.n _ren de beeren DJ Mwn,
Ju E Ayres, JD J V~r. J N H Steyn, J G
LoD., P A Faure, J [J J Uya, J N M,.,.tert., A
TRotter, T W Lewi., W F. Wood, J PLou""
J PJ lAu., J A du Pree'; PJ Jooete, Coate!J
PC le Roux, B G LatallaD, Van der Spuy, J H
Dreyer, J C Fau"" C R Day~, P J CIllie, R
S Falcoo eO.J YaD der Dijl,Jao. •

,~"N)'(EIUt[lIGE~ DE. BIIOOIlDI!:l:LAA'M.

Wijoae1l.-Da vert.ooning i1"08ndruif .jjn ....
goed, die van reënte Amft'iwaeche .\okke1l
'II"U wat donker nn kleur. De uitatalling
brand.wijo wa. leer Ifoed, en dat kan ook ge.
legd .orden van de likeáren. Over de uit-
stallingeo T1Ul de Paarl "iJn en brande"'jjn
maatllChappil eD de Purl Be", wijn, brandewiJo
en &piritul maatllChappij 'Werd met nel lof ie-
.proken.

GMroogd~ ..,...d.ten.-De beoordeellW"ll be·
treuren bet dat de competitie in det' afdeel ing
soo uite,.t z.ak ",as, temeer d.. r er altild
-rraag ... nur gedroogde Trnchten. .

Vtr.dre "ruclotell.-De llitaWlio, en competi·
tie in deY lIecti .. beschou",den de beoordeelaara
leer uit.tekend.

PaaNkll.-Voorai werd fOet lof gesproken
no de paardeD nu den beer D. J. SchDeider.
D. Tert.oonin, iD dese Heiie '11".. uitermate
goed, en de competitie acherp. De \oakeODin,
d.r prijleD gef deD ~rd.elaan heel .. at
moeite.

Scltaperc, boU',," til "ark~IU.-De vert.ooning
in de .. wu ook Iller goed, eD ook bier gaf de
\o8kenning der priiaen den beoordee1aare beel
wat moeite.
BI",,,..,II.-D. bloeIDen Tertoooiog w.. _r

uitat.kend, doch de competitie .wak,
Plui"._.-De beoord~ yooden dat in

deae _ti .., behaI". wa' ........ t Bl'Ilbmu en
Spaaoeche boenden, de "ertooniog 100 wel all
d. competitie zeer gQed .. all.

G~.-Da beoordeelaara rapporleeren dat
d... MCtie _r ben~igend .u; maar bet Tee
IIlOIIt beter geklauifi.ceerd wordeD.

Ri.jluifJC'.-De beoordeelaara "inden dat de
"ertoonlD' in de .. sectie a.akker ... dan bet
TOrige jur, &oowel wat aangaat k.ahtei' als
kwantiteit. Spiden wer~eu yol'''''k' niet ~D'
lDoDratelcl. De beoord.aelaara betreuren d.1e
IIChjjnbare acbteruitgaDl'
Lalllibo_"",,,A._.e.-DeR nr\oonirg ",u

-iolstrekt niet beyredigeDd.
K"l",.ia[e ''''gen.-De. beoordeelaan waren

Iller teneden m.t d. YertoeDing in "e"e _tie.
, V"ol.Il6,.~-Er ,.... .leeht.a eeue mededinger,
di. eene zeer goede aitaiallÏIIg "-d.

VERQE"E BIJZONPE.BHEDEN .

.PORT ELUABETU, 19 J,u.-(ReuUr).-E.n
IDlldaad van d. ergste .aart werd Din.tlapllllht
gepleegd. Eell reapektabele g.klenrd. vrouW'I
met name Katie Kadoi., meS bui- sui~liog,
,tl pte in deo 7 ure avontl trelD Daar Graa1r ·ReiDet
eu baar man, CiI.rlie Madol" wu bij hur Ter·
trok un",e.ig. Allf'i ling goed tot d. UDkoDl.lt
nil den trei!! te Z .. artkop Jnnctie, .. aar drie
kaften in bet riitoig k",.men, eD dadelijk na
bun aankomst beleedilC4lJlde teal beaonnen te
i"brniken. Zood,.. de trein lidi weer ut be_pg aette, n.tigden Ijj hunne undacbt op
moeder en kind, en maakten ",bruik >ran !lcb&n·
dalige .0 beleedigende teat Jegen. de nngelnk·
klgo yrou"'. Elk oogenblik ",erd bnn .edrag
erller, t.otdat ten lut.t. een der dri'_ uitriep:
"Wij cullen bet 'kind openjjden",.n beg9n om
die bedreigin, letterljjk ait te ToereD door bet
kind uit de armeo "'0 de thana yerschrikte
yrouw te rukken, en bet lIit het nOlter te ",er-
pen. D. IIChnrk.n bielden licb champ mei de
oOielukkiJ. ~u" beaig, en Ba hur onderaocbi
en·:beroofd te bebben ... _ aam g.ld .... n
~" meer da", £3, 'll"Ïetpe"DIjj lIaar het rjjtujg
DIt. Toen de pale TrouW, pruimen tijd Da
de .. rrn •• IUke bebudeliDf, \ot hare besiDBiQg
kwam, kroop 'ij 'rood om haar kind te _k.n
en Tand het lijkje te. lutste.· Zjj bereikte te
,Toet PerseTennoe. eD ... rd naar Pori Eliabe\h
terun.bracbt omtreD' Il Bar dien .. lH ...
a"und. Bii een end.fI08t ill bet pro-rinciale
hospitaal bleek b.t dat d. moeder _ pbreba
arm had .D een out'Ir'Ti"bte .chonder; bebaiTe
aod.re kwet,aoren; De .... ~ wvcl daiI.lijk
in .. erkinl gebracht" ten elDde te b'aGhtea d.
moordeDlW"II t. nageD, maar \ot 'IIn toe ia Doe
If8I!B .poor ge"ondeo. Zij '&jiD _l"IClljjnljjk
kor' Da h.t p1eg.o 1'&11 de lIIiedaa-l _ d.n.
treiD g.. tapt. •
.. PeaT EJ:IZABI!TrG 20 JA!(. - (lleiitel'.) -Eeil
IUbcbon'll"1~ w.rd b~n gehouden 0tl. h~lliik
"an het kind, dat Uit MIl .poonregrlltu'l P-
",orpeD '11".. door een kaffer op. DiMdag. De
dok~ ,Mid. dat de dood ODmidd.lljjk Tolade.
Na formeeIe . getDigenia ",erd d. auk T.rdaqd
om M si.a ot d... Md.r oie*:nl' herstellell. Z;j
liet ill het hOlpiiaal iD eeD ge ... rliJkeá \oeet.aDd.
Ket kind .. erd erkeDd door lUll Mer, .n ar-
bsidaaam man. . '.

""h.'Li'che kar r; Malherbe en Co., 2.
"p.n bu;!'y li C C FobJ&ll, 2.
1\"" p=rd"nw.gen: Ret",f, De Ville en

(" ~
[J, d". nIet gellCbilderd. Retief, De VIlle

tlo<:r kar. 01'"0, nlet geschilderd: Retief, De
r i::\ t'n ~'0, 1 I'D 2.
\I')i .. a~en Hellef. De Ville eo Co., 2.

• {~"uESTES'.

I "II"cl,e gro<'nteo. M .T Tomkin
, "Ue<:lle Jo, olt"ezocbt: 111,. J P Retief
~Io,! ... nlappeleo. H 0 de JWaal, 1; C Zier·

1 )t'~1. ~
[Jo OHiIl S (; du Toit ( t Marlin), 1; A

J r erc:ud, ~
D",. pur"l'0enen' li J Tomkill, 1; 0 Thom,
" T Je \' iI!>"ro. b,>o1j'a&obe"ol"n 0

Tien merg 'an groenten. J P Retief, I; M J
T IInkm, '.!

1>,) komkowme~: F J Joobert, jun, I; D
Th'HIl. ~
TIen ruangel .ort"I~: G J Retief, 1; RC

All""p. C
[J" b,.t ..o A J Roome, 1: PJ yan der, We8t-

h!tILeo. ~
Do "llt.e_"rtels: SJ Ylln der Spuy, sen, 2
[)q ~llr1.()Dera.s; 44...1 Roome, 2
reE en t""IUg tomatoeo: M J Tomlrin, 1; R

J ~lol1. ~ ReAlbop, hoog aanbevoleo
~bot"1 groene OOolMln: J J Joubert, jun, 1;

l·on.LUlt W.bl, Z
B,. celeqj: :If J Tomkio .
T...ult grueoe mieliea: F J.Hago, F J Hngo,

p,", I. F J le Roox, :!
\~I.J'i, nlL\SDEWIJS, E~Z.

rlii 181j'~er' llroendruif wijn: C W H Koh·
i<r i "ed J li L ;\Iinnaar, :!
Do do ~emaal<t U.D geënte Amerikaaoacbe

,",'ken F J le ROllX, 1: F J Joubert, 2
[lo Hetn "!iD P A MLibllrgh
Do du banepoOI : J PRelief, 1; El L de

li ui 2
[)o do hermit.a;!e: Gebroeden Stuk"
;:eo legger WItte EDete .Un: JJ I. Ronx,

Jin
IJ~ do dOOier do: JJ le Roux, Jzn
D.) do brande"!Jo. HABligout, L; JJ d.

\'libeo. ~
Do dn 'plT1tn~. 5<) o. p.: Bligaaoi en Co, 1;

Purl W,De and Brandy Co, 2
iJ" r!" do, J8 o. p.: Paarl Spirit Co, 1 en 2
Ilo d" ""Hn A J Lou",. 1; SG do Tnlt, 2
l"lgew,;bte brluear ID boLYla: miu Sophy

'Be, er_
l:uil""(le -ilO !;emukt in bet diairik\: gou-

den Illedadl •• vao de Purl Wiln en Braodewiln
, 'J eo de Paarl Berg CO

VEE .

K..I"I1lale bul, Hollaodacb: gebu Starke, 1 ;
'Ii P ~lo.tert, ~.
Koloniale bul. Alderney of JertI8y: George

W,ehahn. I P A Myburih, 2
J\"I"Olale bul, K~·ry: H C Dreyer
K,-,,,In melk, kortboorn : PA Myburgb
Koe ID ro"lk .. ~Iderney of Jersey: J P Betief,
Thorna. Sheldon, 'l
Koe In melk, Kerry: J H Lou beer, 1; C

Fornlt.n, ~
Ko. ln melk, EloUandach : gebn Starke, 1; W

P [)n-,er, :!
j\"p nlrt In melk, Alderney of Jersey: J Lou.,..,
\' .\ ~lvburgh, :l

[\". Olet In melk, Ayl'llhire: D J Sobneider,
I ,),~ ~luller, ~
r;:". ",et in roelk, Kerry: P A Myburgh, 1 ;

,,, .),' l1aupt .)
r n. Tu;.;n, HollaDdacb : iebra Starke, 1 ;

~. Brlt'r .. -1
Vaar,. Hollandacb of Irortbeorn : .ÏJebroectel'll

-'LArkf"
T.. ,. vaarten. Alderney of Jersey: gebra

"tarke I W P Dreyer 2
Vur" .\ Iderney ol J ~rsey: P A MybQrJb
,T·'·.e ' .. aen, Kerry: gebM! Starke, 1 ; RW

1)0\t'" !

\'",,:. Kerry: George WiebabD
',eme.le I,. C BneM!,tl en 2
!".,e",>trrle bul, AYl'llbire: RW Boyes
l')~tvoerde ~aaM!: HG F de Villie ....

I'Lt:lltI\'EE .
. ~p""""'he hoende"" baan en twee henneu : J
, de Vdle. 2
Brahma, M eyl
L€~:lOrn. 1> J &hneider, 1 ea apeoiahl
P', mol" 1h r')CkA. C T Hopkioa, 1 ; D i

:-vbn,'cir, ,)
\l"l"rc~- A J Malan, 1 ; J C de ViIl .. 2
l1.mLnnzh~ James Gnoble, 1 e. i
I .•·h,n ('hIB&!!: D J Scbneider, 2; Jam.

",n tlip. 'f>eciaaE
"'Plll(t, ,n. R C AllIOp
R.e. tarn. 1> Thom, 1 en 1
f!'-:nn"A e D Eloplrina, 1; mn J A Brien, 2
Kli" "neo 011'11 C Brien, 1; mn J A

Brw" ~ I
1 ,'el.n Paal de Villiers, 1 . IDrs J C Hul-

er ~ I

F:.!<den m" e Brien 1 en 2
~1'~"1Jwen J l' Hu';', 1 . T J Louw ~
II'JI'.n pouter_: L ~~ ,
1"'II,kHaarten: L Loebner .
11''''·cn. "entire aodm soon : J W Moe\en,
P ie ROllx, l en 3,

Huu-lan., Toor ~ertoooing : DJ TberoD,booI
unbe.olen.
i.""'g,ban' C F Klinck, bOOCUllbeTOlea

\
. n:R......·BE "aUCHTIIN.

f h,teo "enche 'lTUCbteD ~ wor
"portatle J Retief l' cec:if cle V-dIMn,
.! en " I , <

Kar of w"'ll'~nnacht Tr1IClatea': WA 8tQD,
I J F 8te)'n. :!
~olle':he vrocbtea in 1b&DIt.a: 8 J lIMP&, 1;.

~ J Laney 'l: J H Haup&, li' AJl8 ~ _1IiI:~
>~I&aJ '

Een der 8Ohurk.n gevangen.'
PORT ELIUBETH, Hl JAN.-(Reuter.~Be-

riehL ie ontvangeD teD e!rekte dit cle Kaapeche
politie .n der 'moordenaara io bet tniunpel
van DinaduDacht i.vanP. beeft,' en dat het
d. maD il eli. yeroodflftlteld wordt bet kind uit
he' v~ter orpen te hebbea. De J8ft11pae,
eeo katfer, aewillia oat bjjlOnd.hed ... \e
pftD, eo leid; dat de .. dare t... Bot,&eaSoUeIi
"aren, die iD het baecb.,.1c1 ootlllapteG. lien
ia 100 hard mopljjk achter hen UIl. De ge-
"anpne kder at hedlD Ilaar de' l\ad .erdeu
gebracht, eD.ua,u het I;loepitaal 'II"CIrdeupDG_D
",aar de Rlwoode noo", leat, _, het doel.om
door u.r herbnd te ",ord.n.

HtêOCDa
HET
GEHEIM
VAN DERZELVER
SUCCES.

Er beet~t 'leen t'll"jjfel dat WU iD eeD .en'"
van "wellinl eo anpt le"on, en dur d. strijd
'fl)(}r " besteall allee benal.,e beTorderl~k is .oor
een goed. IÁjue!ieeriol, of voor ftD eeUut
die allea .makelijk kan lenieten, mC>8tde eei-
lnat .... n deo. gewonen dag'ooner op nie ma·
nieren .. ordeD gestreeld ,In plakt. Wii .. or·
den dik"'illa "toepproken o"er de eu"el. le-
"algen yan te Y&el kolli. of thee ie genietenj
i_&rijke dranken Diet eens te noemen, t.otdat
Tele menachen niet .eten ... Ikl"nrfriuchend.
drank te gebr'eikeD die tegelijk lmakeltJk is eD
iD je Doodip "oedeod. aD OpbOD".Dd. hoe·
d,ari.,heden YDOr.iet. D. publi.ke uadach' ....
lIDgen iijd gev .. tigd ,e"'<Jrdeli op de merieten
TUI dr. Tibblce Vi.eocioa, daafilili iD MD llUIi
pToelde behoefte in deze ricbting TOOniet.
Het ia niet enkel eeD cocoa, maar eeD prepa·
raat van t_ of drie andere iágrediënten, die
bet aroote yoedaaamdh.id eD kracbt g....en.
JlienteDgevo1ge is h.t niet alleen MD uDgenam.
drank, lIWIf ook Mn 'foedeel en een nnMr-
kingsmiddel. Het eaccea er Tan wu $ot biertoe
&ebr een leldaulllb.id gewent, eD dit ia mia-
ecbien de beate ",aarbo,! "oor d.n.iaoh ten
behae". daanu gemaakt, dat Vi·cocoa "d.
verfrialcb.nde eigell8ChappeD VaD fjjae thee
bed\, de Toed_mh.id der beeM cocou, m.t
MD ....,.terkiol'midd.1 eo opbeurinae)tracbt die
peD nn beiden baaitl en in aUe getralIen kan
"orden pbeaigd ....r lhee eD kofri. rerboden
aOu."

Dr. Tibbletl Vi-cocoa ie IIOObmediejjn, QOCh
donU __ , Be' il eeD Toedeel ter&elfder
'iid dat bet &eD nrfrilllCheDd. drank ia,
.n nit dl18 een dob~le ~laaie in het
opboaw. nq 'I mentchen eonilltlltl., .n moet
van ~en di_' yoor .lkeeD .ou, yoonl yoor
arbeiders in' fabriekeD .0 winkela y&ll allerl.i
llOCIrl, al ...... ~t hiertoe gtoote hoe-reelbedeD
,bee werden Tubraikt, terwijl het TU ftrder
",oordeel ia, dat h.' pmakkeljjll door d. nabte
mail .. ordl nrtwrd. .

Dr. Tibbl. Vi cocoa kau bjj alle apoth-.ken,
winbla ~ pfthai .. b 'II"CIrdenTêrkreJitD, of Tan
dr. Tibblee Vi__, boparln, Kaateelmu' 21,
Kaapstad. Om d. 't'eI'dienateo daanu ~ be·
proe_ :UI eeD net montter.blikj. ,1'&11 dr.
Tibbl. Vi·ooooe pae'nii op -Trap _,..mg
adret .. ordetl LoeplOod"n, indiea Jij lCl!rijft
(een ~tkaarl al YoldooDde' aUn) ... (),.. Li""
D~L' .

.AuavaUsohe vereeD1&1ng.

KrJlBIiBLEY, 19 JAlC. - (IlaIUr.) - Een
nl'Jllld.rill( ... Al18traliëra werd giaterayond
iD il. Liri-olqb g.houden om eeue yereeaÏlÏDi
op t. riellCeu \en eind. de AnaUaliël'l ..... n te
honden yoor philutropiecbe,mut.acbappelijke en
audt1'l .doeleinden. Men beeloo' eeD tiocial. Ter'
g&dering te hou~en op 26 .fannari of Comm.-
moratiedag, ala .anDeer de JUk 1'Ir'Cl.r beepro-
ken _1 .ordeo., " .

WeWBgtoDSOhe Bond.

E.a. yergadering no deu Afrikunder Dood
r;&l alllier pboade1l worden op Zatudag, 28
JaDuari, dee namid~ ten half·drie are. .alle
leden, ea ajj di. led811 .encben te ,.. orden, doe
toch moeite om de "ergaderinSl bij te .. onen.

D. G. CILLIB,
Becrétaria.

X'I:)llInLET, 19 Ju. - (,lUsur)-De DieU".
Ba\lbi der hraëli.ten, d. eer". 8arria.1AacI,
kwam hie" giateren Dit' JohulIe"lNllJ UD.

PERSOONLIJJt.

HET CONGRE8JE.
VRIJDAG, 13 JAN" 1899.
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aTEL1ENBOSCH~_,
XUNICIP ALlTEI1'.

Op eello Yerdaagde Yerpdl)riDg ~ oo~inis.
lIaI'Nen nil de StelteDboaacbe dllUlIoipalitt=il.
gebouden op 17 J'anuari 1899, WareD tegen-
woordir: de YOOnitwr-do beer P. J. :BoetHn,
P. W..L,ea reden 4,'S, ~tfl_h, I.G. Holm,
J. D. Krige on-:J. w, H. Fick. :

Rohert,Adams Y'Ill"llCbocn ter TerpderiDi' met
betrekking tot eene kennisgeYiog YIUIden nïad
om pel'llOOnlijke TeraJrtWOOrdiDa te doe.u, WaarGlQ
hij and TIUl munici_PRJeo IIro)lId p1lOIDen bad
YIUI al een plaata Diet door do oomm_n.-
aanp_. .

Na aOno yerldaring .. ngehoord to bobbeD,
beeloot de raad hem on:lu 40 olllltandiihedeD .
YIUl boete te ontalll&lJ.
Met betrekkiDr tot andere palllOnen te we&cnI

De hoeren A J y Sittert, P J de V Louw ea
C3rnelia dn Toit die ook schuldig aon laD ov ....
treding, dat .jj zand TID een plaals pDomon
haddon, niet door den Iud &angeweaen, werd
beaJo&en dat de oplichter bcn kennia moet go.
Yen, pel"llOOnliik Toor den raad le Yerachij~n op
Dioadag ~4 Januari 1899, te 10 ure T.m.

Gelezen rapport YIUI den opaicbter. Gerap-
porteerd werd dat de beer Albert ~aure gene-
gen ia om .£1 per maan(l Toor aUe hnl3 en 1U'aat-
Toil te betaltm, zooaJl! than. grworpen bU de
BaCil S~ met dien Tel'lltaode IICbter, dat ge-
legde TuilRI. m08~ worden gewDrpeD ua eeu iat
lUlbii bet kerkhof ID de Tlakte, WU.Ja aanp"e-
z"n door den municipaIeD opaichter, YIUI waar
hij, de beer Faure, dan het Yarder preaoJd elke
week zal verwijderen. Aanguien er aedun,
klachten IUn ingekomen tegen het werpen TUl
YDiiDis bU de "Raee Stand", dat bet een .tank
Terooraukt, en _r liederlijk ia, 100 ~ de
rod het aanbod YIUl den beer Faore aan te ne-
men, en dat de aearetaria den contracteur keD-
nUi moet geyen, in venolg gelOflde .tna, en
achterpluta vuil, uiet meer bil de "Race StlUid"
t" werpen, maar op de p1aata &ooalt bem .. I
worden lIangewuen door deo 0plicbter. Verder
dat de secretaris den heer Faure kennie moet
geYen dat zijn ambod ia aangenomen.

Besloten den contracteur nog eena keDllia t'l
geTen zijn blikbuÏlI in Mu!.t atrut binnen ~8
uren Tan aI dele kennÏ9geYing te laten afbre-
ken, ea in gebreke om aau dit l'el"108k geLoor
tOI pye", aal de raad het Toor zone rekeuin,
laten doen. Verder besloot de raad de .. Ddaebt
""n den contraetem te Testigen, op den llecb.
ten alaat van reparatie vlln brugge u en rioolaa
binnen de municipaliteit ook 'llBt betrekking
tot at raat lampen, en hem te "erzoeken dadeliik
I'-ppen te nemen,,ger.611de bruigen enz. te laten
repareeren. binnen acht dagen van af deze bn.
ni~"ing tot aatiaf:lctie Tan den raad, en in 119-
breke u hjj beboet DIet £ 10, \"olgeol kontrakt.

G ..r.~'porle"rd dat Gideon Hector, geen ge-
hoor had get:even &lInh~t bevel van den 0pzich-
ter, om een bTllg o\ler de municipale .100' voor
ziino wonio!l in Riineveld .traAt, te maken, t861
einde met zjjne ku daaroTer te rijden.

W ... d be.loton Gideon Hec'o~ ke?nis te ge.
ven d.. t hij n''lt ,je lOm van 10~. ia beDoet, welke
hoete d.Jt:liik aan den nad muet worden be.
tlAld.

Gerdpporteerd word dat Wiii<lm Brooks bnut
Vlln mUhicipslt'n grond heeft g',"0106n, voor het
branden Vlln bak8t~T)en, zonder een Jicentie
d.•• rvllor I>e:':omen le hebben.

Heoloten hem met de som Tan ..en pond all{.
te beboeten Toor overtreding van de munioip.ue
regulatiu., welke boete dadeliik moet worden be-
taald.

nesloten den opzichter te gela-teu op Vrijdag
20 Jauuari 1899 de eikel. publies te ~erltoopen
op bet Markt plein. Verkoopiog te beginaer
om 8 ure v.m.

Ucrapporteerd wenl ilat de heer David POOl
geen gehoor bceft gegeven aan een verroek van
den raad. vern! in een hrief gedateerd 20 De-
tambo, 18VA, ten e1fecte dllt hij zijne gebouwen
in dil Molen ~traat, voor of op 31 December in
een l'ciJigeo staat Tan reparatie moet brengen,
in termen Tan artikel 113 van de municipale
hlguillties. Werd besloten den heer pool met de
som un £10 te beboeten. Dese boete te worden
betaald 1'00r of op Vrjjdag 20 dezer, en in ge-
breke wurYan de .ecretaris te geluten hem da.
delijk te dagYaardea. Verder den heer POOl ken.
nia te goyen, dadeljjk met het repareeren van
ge.. gd gebollw te beginnen, anden zal de nad
het l'oor _jjne rekening Iaten doen.
Met belrekking tot het rapport dat den beer

W. A. Krige gebonwd heeft, zonder eent kén-
nil gegeyen te hebben aan den raad om loapac-
ti" te honden, volgens l!ectie 25 Yan de muniei-
pale regulaties, werd besloten dat de werkende
commiaBie inspectie moet bonden mot macbt
om te handelen.

Gerapporteerd word dat de PUP in de Beyen
straat voor de poort van den heer G. Lieeching
gebroken is. Besloten hem konnia te geyCD, da-
delijk een ander daar te plaatsen.

Daar er klachten zjjn ingekolDen t~'fcn het
wcrf'<!n van ,.tl"lllll ",lilni. op Let eigendom van
den Cuntract.ellr in Andringa strunt. besloot do
r ....cl den oontrncteIAr kennis to geyeo yoortun
niet meer gUlo;de straat yuilni. op genoemde
plaats te werpen, en de hoo;x-n reeds aldaar ge.
deponeerd behoorlijk te laten 0p9:1 strooien,
Ook den contracteur kennis te geyen, dat in
,vervolg indien hij weder de KArnmelbriYier
scboon maakt, dadeliik bet vuilnis te doen Ter.
wlideren, on gezegde vuilni. niet tot eene Pil'
blieke ergernis laoga de sloot te laten lig~en.

In zake de schntmeester voor de mnnlcipali_
teit werd besloten hem kennis te goYen, gere-
g..ld bU elke vergadering, zijne boeken te l'er-
toonen en veNlag to dOi!lJ t'an IlChat.gelden door
bern ontvangen.

Gerapporteerd werd dat het DUSlDllDll Siding
balcateen Ayndikaat hun baksteen oven, te na
aan den publieken weg heeft geplaatst, tot on.
gerief en onveiligheid van hot publiek. Werd
besloten gezegde .yndikaat kennis te geven
znlb niet weder td doen, cn dat de rud beo
.eraotwoordelUk houdt yoor alle ongelukken
die mogon komen te onlstun door geaegde
AteeOOyen, opgericht nabij den pnblieken wOi.
Verder dat de secretaris nog eens aanzoek moet
doen, om betaling van licentie ."n de twee bak .
• teen banen toegekend aan gemeld syndikaat
Yoor het jaar eindigende ,~I Áugustns 189!', on
ook "OOr de andere licentie Voor net ~aar eindi.
!lend" Jl December 18!)!), te zam.m nltmakende
de "Om van £ 18 atg.

De volgende brie\lon ",erden gelezen:
Een brief van deu landmet<Jr Bndler in r.ake

yoorgegeven doortocht loopende over de gron.
den ,"an aen beer J. J. P. du Toit. Voliens ge-
melde brief blijkt het, dat er geen doortocbt
tbans bes t.aat.

Een brief van den hp"r :,["nchton meldende
dat de heer Lou ... en anri~rt'!I, zand hOOYerwij.
derd van municipale gro",l, niet veroorloofd
Tolgeoa mQnicipaJe keDnÏ5geYing. De secretaris
gaf te kennen dat hg reed. aan de overtreders
een brief had gescbr8Yen mitt bet Yeraoe!r per.
soonlijk voor de raad te verscbijnen, ten eiude,
Tenmt",oording te doon waarom ziJ, met beter
"eten badden overtreden.

V'80rll"elegd het ;aarlijbcbe npport van d"n
beer Gould en beofdeon.tabel, Yan overtredin
gen en boeten. betuaald zooala onelegd door
bet "bof. Beeloten het l'IIpport over te laten tot
dl! yolgende vergadering.

De Tolgende rekcnillgen werden voorgelegd
en d". secretaria "dllllt dllzellde ttl betalen, \e
weteD:-

,£ s d
Een rekening vao den boer W. Hunt .'!II 8 :l

., " " 1 18 9
W. A.

AAN Bloedverwanten en Vrieodea
wordt bekend gemaakt dat op Vrij.

dag, den l3den deler Je OYerJeden oue
,:elielden Moeder J.6.Mlf.TJB SoPHJA.
GREBPF (!reboren KOTZIIB). in den 01lder-
,forn vlltn S3 jaren en circa 3 maanden. na
een Irort ziek bed aan beroerte 'QJl eenip
uren.

Wij z\Tijgen en aanbidden: De Heer
heert (f8gevt.,,.. ue Heer heeft genomen,
de nearn dell Heereu zij g:loofd_

De bedroefd. kinderen,
JOHA.NNA GREEPF,
CHR18TISA'WELBKLlIIlf.6. GB.EFP.

Van Rbijnad~,
18 Januarl,_1~9.

H......a1a:-
14 Gedresteerde Bzels, • tot 6 2S Aanteel BeaBtdl

jaren oud. 1 Paar GelDe81t4l_1L
1 Paar Karpaerden, 3 jaar oud. .ao Kerino IScllaPIJrP
3 :&zeIs(voor paarden). ditie •.
2 Bij &.deu. 8 ¥érino .HaDllJJIJ;Jl ..
1 Poul. Rij eD Buggy Paard. SO.4nteel JJOkx@l.
1 Joug Paard, 2 J8&I' oud. 120.-Varkeus.
1 Merrie met Veuleu. '
a~~~.r.Q •• r••daob.~ ~s

2 Bok W&pus. 2 Span Wagen .
1 Mol Wageu. pleet.
lOpen Kar op Veeren. 1 Paar Kar Tu'
1 TweepJaats Kapkar op Vesren • Span Ploeg .•._,_ ..._
2 SDij llachinea (Zelf·binder eo ; 4 tt '~\IIIiI't1ge,IQIJ1

.Reaper). I 2 Lands .......LIUU. __
14 Zeieén. ' J
1 VoerMachine_ 1 Lot D"'e8IiC,n~a... ~o
lJ Dubbele-voor Ploegen. 2 Zeil Kribben
2 EDkele-voor Ploegen. " Wijn Vateo
1 Braakland! Egge. 1 Varken Trog
1 PI~1and8 " 1 Lot Graven,
1 Behaal en Gewichten. Vorkeu, eDZ.
1 Zadel en Toon.
4. a:....,..Di als.-

IN den Hee~) ont.tapen op dAn lilden
Jl&nlJllri, ~ijn t8tldor ,:t Ijf'fde Echt-

~D()ot NICOLAAlI H£NDRIK JOHA.NN.!
JOUBKRT. in 'den ouderdom van as jaren,
3 maanden "ft lJ ~D, Da 08Q 8"lakkip
fchtverblnteoÏf YaO bijna 16 jlll'llD j mIJ
nalatende lDet~-oeD aangenomen kindje 010
ons onherstelb8ar verUes te berea",D.
Mij. troost ien loevluoht i. de Hechter

der weduwen' en de Vader d~ weelen.
Mijn hartelijke:n dank aan Dr. Malan en alle
vrienden voor 'hanae liefds en bvlangtltel-
ling.

HELENA K M. JOUBERT,
; (f8wren UOillioaw.

Groenhorg. We~lington,
20 Januari, ~899.

Tegen Halfprijs f Tegen HaJtprJjs Jf
Portret Vergrool iogen, uflge'ocrd op de 'bafe

-ilze en in Ramen "aD "dnim Vergulde LljMea
gezet, Bleehts 23/., waarde clubbrlzoovccl. .

J£en grootc &aIiOrtimeot Olirerf en WatcrTerf
Schilderijen, Kunst Phologl'''Plllcn ea P!ioto-
gra vurea.

8peciale MOOraeht wonJt gewijd aan_ St:l1cn
Or.ruW!, te,",n ~ lj in %ol lt 32 <luim. Ramen in I
duim soliede Eikenbou " en Vcrgraldc Lij'tcn, kOIll-
pleet, slechts Vi/-, '

LUT u...P08TIlKT Ut Ellll LIIST tETTI. DU

200 Kodden Gemengde Voer
60 " Tweede Klu Koorn
a. Hullmaad In eoOI-t.n.

3 Mudden Zaad

Eo wat verder Ml worden aangeboden.

M.' J. J. MLABBER,
G. BUI)RICKS.

"AlI 1Il!T

Groot en Klein Portret· VorgroolilDBB en
Schildorij Lij IIten l'abriok.

2.5en 28, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.
Doe uw Purtret ten <oor Verg?'OOtingCD, met yolledig

acl.lre, 0l' de I'ost. en all, IlAnrlac;h\nl er lUID
ge!!cLonkcn worden.

I .~; ,N.H.-Vee stapel is van de beste kwaliteit en alleo iOt,;uitmoDtende
conditie. f '

---------------
J. We MOOrre88, Jr. " Oo., Afsla

Vendu Kantoor, Malmesbury,
19 January, 189{).:

._---'--_._------+----
're »C'oop2Koeien verach in melk.

D. RUGO,
Dal J08aphat

WAT DOODT HEN?

Kaapscbe ARleeIiD_d.
o,rtaIJag ru "dell. tr. IIdIIfIJ

It '.... ._.

.. ""
Richard 1 li Son. '" ., . :.! 7 9

Een re!rening van dell heer J. C. Juta
& Co. ... 2 9 11

Een rekening va:J den Leer 11. J.
Pbilips ... '" 6 3 8

Een rekening Yall den heer Van d"r
Bijl & Co. ... ... 47 10 8

I

GOED .l.DVIES.-"W&lIneer gO p;,in Op de maag
~e~tl neem' Chamberlain's koh~i:, cholera en
DGalOOp remedie; " aal spoedig TerJichtiDg
"Yell; ik wee' ze ja goed," wu bet adviee mij
~ mijll broeder g.l'eo .eebtoen bij bjj mOun
bwa kWam, en bevood da, Ik &aD bevige mmpen
iJl de mug en aanhoudeude buikloop !wd"
-ct Henry Lankeater, een welbekeade ~
!ur te 8iJao1llltad. "Ik nam het ad"- dade-
Jijk UIl BD ~ ploot iJl Cbamberiaia'. kOIWr,
O&OJ.n OIl b~p remedie is Ul&lll ' .... lMrk
&II het sijn... Ik beveel .. altoo. ___
m.ct.e aan__ -ti behoeft. be~-
.... 1IIe_dicjjn. .. Verkocbl clOOf alle AlII
...... P. J. P...... 00., ............~,J
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