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'W'J:NTlEIRlSA.I'·O_Nsaoe. '

MORRISON· & 00.
;-:'t:~Den thana een uitgeaoohte verlCbelden.id in
;ii"uWtl Salzoen Goederen,

::-;IEUWE HOEDEN en DAMESHOeD.
Klu,lprfln-It:leederen 't'IUl alle grootpD, )llea.we BoDt

): "..., en Collarettes, Nieuwe ~"en, ,Geborduurde
K[".,.1".1, ~IorgeDkleeden. Bruide- TabbenJ .. Goed tlD
Kr:i' oprilagt'n, Nieuwe Gordijnen, T-!IIWeeden, Bo ...
lil!lrw,'rk, Cretonnes, Madru MoeeeelIJD. Bandioeken,
I. ""Il', Flannels. Ftannelettee, Ber.,etteD, Ku ..... loopeD,
" '1.,t kleedjes, VeDsterblinden, Rollen. GordijnpaJen,

J" ,,1,'11 tIle, Vierkante Tapijten, Deurmatten, Bedahden,
\' ,d "",,,pn, pn algomeene huia-benoodigdheclen. I
" )'11 d~ beste waarde te krijgen, ..,erlO8ken wij dam •

, "MORRlisONns;n C;~PI;~renh~Di:~i:r'·j

DEEL :\0. 71-6,7281 ~,

PUBLIEKE VERt{OOPJNG VAN

\ Het Oude Landgoed, dat behoorde
aan den Edelen Buitengewonen
Raad en Gouverneur Willem

Adriaan Van der Stel.
HET PRACHTIGE LANDGORD

~ e~geIe_e:.1,
, .' ,,' ~ 111-1- morgen of 4,262 acres), dat behoorde aan GOUVERNEUR
~ï' \,' ~\ll\ilAAS \'.\N DER STEL, met zijn ouderwetsch woonhnis en
-, , , ,\I ,'ll, sohoone eiken- dennen- en kamfer-boomen, en uitmuntend be-
•• :'it' "ronden, grenzende aan de plaatsen van Sir James Sivewright,
,', 1 II, "d, heer Alexander yan der Bijl, en andere voorname grond-
, ' . .ar-, en vlak in de nabijheid van SOMERSET WEST, SOMERSET
:,ïl:c\\lJ, en den SPOORWEG zal bij publieke veiling aangeboden
\I' ,: •.'[1,';' I'r: I'L\.\TS ZELVE

Op Vrijdag, ,7 April, 1899,
om 1..1.. u.re In d.D 'VoorDddda4.

I!,: bn fl'ezegd worden dat zulk een landgoed nog nimmer' op de
::-1, ,',' , ~l'I,~e8t. Wegens pracht, geschiedk~dige herinneringen,
c ,'''!l'' C't'IJOuwen,kwaliteit van grond, hoeveelheid van hout en water,
,:i .: : 11:, J;i dit landgoed onovertrefbaar.

. ' ------ ,
IL,t I,lan IS om de landen als volgt opteveilen :-{~) Het Woonhuis,

m..: ," " Illtg-t'strektheid van omtrent 120 acres praeheigen Ilrond-meti, ,_ ; ,"! lx-dekt en bebouwbaar-als één lot; (b) Van 20 tot 30 boeren-
I" ~l' :"[1 met behou~baren grond, ~an \0 tot 15 acres elk.. met recht op
'., ", ',I"I-rlden speciaal daartoe Uitgehouden. Elke drum van dezen
::'o,:,i' I" v.m de allerbeste hoedanigheid; (c) Twee mooie landbouw
~ :\:::'c'!l :Ot':-,ppcticvelrjk~.OOen, 130 acres groot ~f daaromt~nt, en (d)
'1', ,', "i'c,ot t' bose h- partIJen, dik met hout voorzien, en 2 Uitgestrekte
y",,: ,;,ld[:·..t1n.

, I).' water-voorraad is allerprachtigst j de beroemde met forellen
\",)";;.",, -t roorn, de Lourensrivier. en vele ander waterstroomen gaan
, v .. l'~ st 1'1 ,\)Oll'll op het landgoed.

L Il' rall' t crmen zullen aangeboden worden. Kaapstadsche koopers
': ' ,,' '!dl! ve-rlaten met de tU.') morgentrein, kunnen het land~~d bij
t;:, "'(,'lkeIl'door eeue kar te nemen van af Somerset West Statie.

l'Iauncn kunnen yan.de Afslagers en Procureurs worden verkregen
C':' '.': Del :2,)~tendezer. '~

Onthoudt ~e:n datuD1!
VriJda4, 7 A.pril, ~S99.

1\ J. BOSH \N & ZOON, Afslagers,
Bt.Uenboaoh.

\\'1Lf\EI{ ,I{ JACOBSOHN,
l'I'OCllre\1r3voor Verkoopers,

16, Waalstraat, Kaapstad.

\' B,-Dadelijk na de verkooping van het Vaatgoed z~l er eene ver-
,,,": ,:lé; I,!:tar,; vinden van een groot en ver~chelden assortiment Levende
i iav«, \' .iat werk, Boerderijgereedscbap, H uisraad, en andere goederen.

---------------

veruerschinsen zullen morden »erschaft.

EXECUTEURS KAMER.

PCBLIEKE VERKOOPING VAN

Aanteel Vee, Schapen,
Varkens, Enz.,'· Enz~,

TE

MO0 RDE N AARSB OCR.
Nabij DARLING,

}L~ i';, : dt' onder bevel van den heer J. G. STEYN, zal de ouderge-
lt'('" ::<\" di)('n verkoopen op

Slacht en

DI~SDAG, 28 MAART. 1899,
Te 10 ure 's morgens, het volgende:-

J)E Ond ! OPergeteekende, wegelUl Ouderdom genoochaak\ ~~ ~ op te DINS' D' 'G, .:len ?H8~.A"geTen, zal op "'0 ~ cl

WO E ZAL de PubliekNSDAG, 19 APRIL, 1899, VerJtoopent.e, " Station,
d_ D.-nIddatt. MD SIu.e, gemelde getal! Ezels en Paarden,

persoonlijk uitgezocht, en ingekocht
Publiek laten verkoo~ op de plaats· zel1\l, zijne welbekende, zeer door den welbekend en JQmner van
vruchtbare plaats genaamd Paarden en Ezels den Heer C. J.

I!iI..~,.. ~."V':l.ep. OBl'rIRj de Ezels sijn 8 ~n 4 jaren
oud, waaronder kleurspannen zijn;

gelegen aan 1(}eiJ. voet van den Groenberg. een kwart uur rijdens van zij zijn in uitmuntende Conditie en
W~llington. -, geschikt voor dadel¥ gelJruik.

Dit eigendom is goed bebouwd met groot en geriefelijk Woonhuis,
groote Wijnk~der, StJallen, Bediende's Huisen, en Kralen. allen in den A.. B. de Villiers &; Co., lfslagers.
besten staat van order e~ onder ij&eren dak. Paarl, 16 Maart, 1899.

De plaa,~ is groot circa 1~~morgen. en heeft grond voor ongeveer _
100,000 W:gnstokken. Er zlJn' Honderden Vruchtboomen, meestal
~brikozen. Er is gelegenheid om Duizenden Vruchtboomen op praoh-
tige aarde aan te planten, en de zaai.landen en vQ6weide is zoo goed als
er in de buurt gevonden kan worden. Er zijn ook prachtige stand.
houdende fonteinen.

Iemand die een aangen~me ,woning, en tevens eerstekles Wijn. en
Vruc~~-plaats dicht bij de markt begeert, late deze gelegenheid niet
voorb:g gaan.

WELLING

Zeer Kostbare Vaste en
te koop.

KeldergereedllOhap.
3 Stukvaten (61 Leggers), 6 Eersteklas Kajatenhout Kuipen, Trap

en onder Balies, 2 Wijn Pompen, 12 Leggers en Pijpen, 10 Emmers,
Kranen, Trechters, Manden, Graven, Pikken, Schoffels, 4 Ladders, Lot
Eikels, Eersteklaa Brandew:ijns Ketel, en vele andere Goederen, te veel
om te melden.

Hul.raad.
Het gewone assortiment.

Vergeet niet Woensdag, 19 APril,
de. nalftlddap ë.n SI ur ••

PIETER L. RUSSOUW, D. G.ZOON.

J. Fred Pentz & Co., Afslagers.

Jlf!!(_
EXEOUTEURS KAMER. '

PUBLIE.KE VERKOOPING~
VAN

Eene Plaats en Levende H8rve~
~

TE

'l\IIa,IlI ....e_b .........,y,
Op MAANDAG, 27 MAA.RT, 1899,

'Voor h.ë Kantoor der ~.lalt .....

•
DE Ondergeteekenden behoorlijk daartoe gelast zijnde zullen ver-

koopen als boven:-
I. De Plaats ".Moordenaarsbosch," gelegen in het distrikt

Malmesbury, nabij Darling, behoorende aan den heer J. G. L. STEYN,SNR.,
in uitgestrektheid 4108 Morgen en 109 Vierkante Roeden.

De Gebouwen sluiten in Groote Woonhuis met Buitengebouwen en
Stallen, allen onder IJzeren Dak.

.Als een Veeplaats is dezelve ongeevenaard in dit distrikt en is zoo
goed bekend dat verdere aanbeveling overbodig is.

II. De Levendft.Bave, enz. :-6 Merries, (3met veulens), Een
Extra Rijpaard, 6 Superieure Ezels, 5 Koeien in Melk, 2 Jonge Bullen,
uit ingevoerd Vee, 1groote Bokwagen, l Molwagen, 1Kapkar, lOpen
Buggy, 1 Schotsche Kar, Tuigen, Ploegen, Eggen, ens, ens.

Verkoopl:nlt te 'beltlDnenOlD 1..0 uu.r 'V.Ift.
J' H. N. ROOS,

Secretaris.

iJ. W. Moorrsss, Jr. & 00., Afslagers.
~l· :'L' ',I'H'n pn bokken,40 Lammeren, 180 Aanteel Beesten, 50

. 57 Kalvers, 10 Varkens.
V", it'!' "l'no groot en uitgezocht assortiment Huisraad,

I!:, " ..:;""j'-'tl, lh-deleD, onz.

o Kamer Gebouwen,
ssen, Hoek v1lll Adderley· en Wale Straten,

Kaapstad, 3Maart, 1899,
ZOO'8ls

J. H. N. ROOS, t;ecretaris.

J, IV, Moorrees ,jr. & 00., Afslagers,
K.:: l,t_' 'I1Wf'!I,

, , ~ " ," ,\d,l.,rl,,~·AnWalf'strat.en,
l\ , i -wd, :3 ~laart, 189~,

UIT DE HAND TE KOOP.

l~ell Kostbare Boeren plaats,
Gelegen in het DI.trik.t Caledone

La:lgs de Bot Rivier-Twee Uur Rijdens van Villiersdorp

DE 1';'1 d.; -: \,1-00 Morgen groot, h~ft volop loopend water het
, C", 1:<,,1 .. .liL1.1' door, UItgestrekte Zaailanden, Vruchtbar~ Stukken
I,:, , :. (, "r "l"chlkt ,oor het aanleggen van Wijngaarden, 18 beplant
rO'\ ; Iltl",(lm,'n v~n allo soorten waaronder .Een Honderd Appel-
l"y ", '. '1"(.l'\'l'[1'; omtrent Twee Ddizend Eilcenboomen. Het Weiveld
"', Kl \i)ur Groot en Klein Vee, en berekend voor omtrent 3,000
i','. I", 1-:1' zijn Twee Woonhuizen, benevens Stallen, Wagen~uis, en
a. 1,,' , I', "t "il Gebouwon. Koopers worden uitgenoodigd het Eigendom
t.• , 'J:::,':, I.it'n en voor'zichzelven te oordeelon.

J. P. V. DU TOIT.
Bot l(lner, Dist. Cal~on, 9 Maart, 1899.

De Zuid Ifr1kuDsche luociatle foor de
Administratie el Ben4der1Dg lID Betdels

Is gereed om aanbiedingen te ont-
vangen voor het kooJ"3n van de
plaats

EZELSJACHT
gelegen in de afdeeJing Sutherland,
groot omtrent 5010 morgen. De
plaats heeft prachtig weiveld en 18

goed voorzien van water.
Libarale termen van verkoop.,

HY. GmSON,
Secretaris.

BENOODIGD
(.J' EN assistent of assistente voor
(1_j de Wykschool te Leeuwfon-
tein, dist. Wolmaransstad, Z.A.R.
Applicaties aan den ondergeteekende
in te zenden niet later dan 7 April.

Salaris 100 met vooruitzicht Tan
verhoogin . Geen aanvullingsex-
amen a leggen. Vereischten;
certifika. n van bekwaamheid, ge-
tui8'8c n van goed zedelijk
gedrag, van lidmaatschap eener
protes tsche kerk.

JAN DU PLESSIS,
,ecretaris Schoolcommissie.

t,1899,
K. Wolmaransstad.

No. 6 Kerkplein,
Kaapstad.

MESTSTOF TE KOOP • Afrikaansche Manner
I ;~Maatschappij,

K!3'STAD II J,OHAIINE8BURfJ. '
~. &li' 1T11'ITKLUJ(U:

,.Kasteel Strut, Xu.pItad.
Geel. nen Opsertch& in OJen1, Deel

, van Afrika

~tJWI D A.RTJSmD P1TiOfD.
I

ZEER Uitstekend en Goedkoope
Vruchtbaar makende Meststof,

die bij een klein& grootte, zeer rijk
is aan Phosphaten en Stikstof.
houdende Materialen.

Een legen voor Boeren.
DOE .L\NZOBK BIJ

CA~.E CANNING CO.,
,OU/LLE PUNT.
,

. 1

BIels, Losse
Verkooping

VAN
Uleacte Have. Boerderij-

OIldergeteekettde in zijne hoe-. q""-~""'hap Meubels, _.,.
. IlaDigheid als eeni Curator Vl~, _ vauoe

heeft de heeren P. J~n & -:--
Zoon [geautorizeerd publiek te ver- 'JB Ond~kende beeoorJijk
.koopeil op . geauthoriseerd door de ]b.

. , , . cutrice Testamentaire in den Boedel
VriJdag. 24 dezer, v8ll wijlen den heer J()1IAI1lI8

'HUlSRÁ AD bestaande uit hnC's STRUOO)(,zal verkoopen per
publieke veiling, teKastell,' Stpelen, Eet, Wa.sch, Kleed

en andere Tafels, Ledeka.nten,
Lampen~' Glas, Aarde Werk. Keu-
kengereedschap, &0., 1 Nieuwe
Naai Ma.chiBe. ~
Boederi1gereed8chap als:-

fJraven, Pikken, Manden, Schoffels, 10RMSD!G,
enz.. 1 Kap" Kar op Veeren, zoo
goed ala nieuw, 1 Open. Kar op
Yeeren, zoo goed als nieuw, 1 paar
Tuigen.

EINDELIJK
"Extra Goede Rij en Kar Paarden,
20 Hoendera,Eenige Ladders en wat
er meer ten verkoop zal worden
aangeboden.

BOSCHFONTEIN,
District V&D. Willowmore,

OP

t9 APRIL, i81,

40 Goedgeteelde Renn Paarden
20 do. do. Merries.

te 10 nur T.m.,
600 Angora Bo ken (Ooien eD

Kapaters gemengd)
60 Boer Bokken
4 Eersteklas Angora Rammen

(opregtgeteeld)
10 Trek oSSen
2 Kar Paarden
1 Bokwagen met tral goed voor

10 Oasen
1 hap Kar
1 Paar Tuigen. 1 Zadel en ToomJ

74 Kamp Palen
7 Geelhout Planken, 1 Pl..-, 1

.Kruiwagen -~
1Geweer, enz.

En ook het gewone &8 sortiment
Huisraad.

OP DOND~RDAG~ 23, DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoepen te .I{L.lPllUTS

STATION;gemelde frta.l, Paarden
geteeld te "V rede'; ~roken in
harde veld, uit oprechtgeteelde
hengsten en goed ras Memes, van 3
tot 6jaren oud, waaronder prachtige
dieren zijn, en waarvan verscheidene
gedresseerd, en : in nismuntende
Conditie zijn.

Ver"'ooping te beginnen om
10 ure v.m.

P. J. BOSMAN, P.W. 1000,

Eenig Curator.

P. I. BOSIU ct ZOO., Afaa,ers.
Stellenbosch,

17 Maart, 1899.
J. H. GIL10MEL.

A.. B. de Villiers & Co., Afslagers.
Paarl, 8 Maart. 1899.

Somerset Strand.
BELAMGRUlE YIRlOOPIIG

Vergeet niet Woell8dag, 19 A.SJr11
maar komt, ziet en koopt.

M. L. KRIGE, Afslager.
Steytlerville.

10 Maart, 1899.PAARL- VAlf

EBN ZELDZAIE KANS, Kostbare
Hutsmeubelen.

laImesAry EIscltllllWter a Y.....,
e. Blu4 baRette lutJtlappQ.

DE .OIldergeteekende, als Jheou.
teur Testamentair in da

Boedel T&B wijlen JOlWlJf4
CATHARINA.v.tJJ. DER WUUUIZU.
zal publiek doen verkoopeu.

OP

Zaterdag, 25,]laart, e.k,
aan de woning v8ll de Ol'erJedene
in de Riebeek Straat, op het Dorp

MALMESBURY,
beginnende ten 10 ure voormiddap,
de volgende :-

HUISRAAD
bestaande uit Stoelen, Ta~
Bedden, Kleeder- KasteI4 Boade
Tafels, sofa, Wasoh Tafels, Kleed
Tafels, Glaswerk, Keukeqereed.
schap, Spiegels. 1 Bad. 3 Ánkers,
en wat nog verder zal aangeboden
worden; ook een Kap Kar en eeDe
Koe.

G. W. KOTZE,
secretaris,

lbecuteur Testamentair.
Malmesbury,

14 Maart, 1899.

Publieke Verkooping
VAN

Zeer Kostbare Vast en Losse
Goederen, N&gotie en
Smeer Waren, . Good
Will, ens,

'OIMSD!G, 12 IAAR~, t899,
om 10 uur V.m.

DE ondergeteekende, wegens
falende gezondheid genood.

zaakt lijnde, zal publiek doen ver-
koepen op bovengemelden' datum:

I. Zeker Erf, gelegen in de
Hoofdstraat, N. Paarl, ,met het
daarop staand Net, Gerieflijk en
Snffisant Wconhuis onder IJzeren
Dak met al de noodige Buitenge-
bouwen. Het is beplant niet allerlei
soorten van Vruchtboomen en Wijn.
gaard Stokken. Op dit eigendom
wordt thans eene zeer winstgevende
bezigheid gedreven alaook een Wijn-
handel en Bar, onder den naam van
" The Blue Hotel," en vel1lischt Rot
dus geene verdere omschrijving.
II. De geheele voorraad Negotit',

Smeer Waren, en, andere Winkel
Goederen, Rakken, .TOOI1~ken,
enz., de Wijnhandel en Bar inslui-
tende.

Ill. Het gewone asaortiment
Huisraad.

IV. 2 Kar Paarden, 1 Kar,
Tuigen, enz.

EINDELIJK:
10 Aandeeien in de Paarl Berg
Wijn en Brandewijn Maatschappij,
en nog vele artikelen, te Veel om te
melden.

DE Onderpteekenden, daartoe be-
hoorlijk gelast door dea heer

PEROIV.lLA. H. BENJA1lIN,zullen
per publieke veiling vêrkoopen, op

Donderdag, 23 Maart, e.k.,
ten 10 ure voormiddags,

Ten huize van den Eigenaar: De
zeer KQI!ItbareHuismeubelen bevat-
tende eene fraai uitgezocht B880rti-
ment Artikelen, allen bijna. nieuwe.

Deze: verkooping biedt een
sohoone gelegenheid aan voor Koop-
lustigen in de ~bijheid, daar al de
Meubelen speciaal op order zijn ge-
maakt om het Kaapsche klimaat te
kunnen doorstaan,

Voorkamer Bet, Piano, Whatnots,
Brussels Tapijt1m, Italiaanache Art
Pedestals, Omamentale Escra-
toire, Occasional Chairs. Ornamen-
ten. Eetkamer i Set: Side Board,
Dinner Waggoq, Tafel Lampwaren,
Ornamenten, !Linoleum, Boeken
Rak, Elegantd Slaapkamer Set,
Koperen Ledi~ten, Kasten, Sofas,
Keuken Dresser, Stove, ens., ens.

P. J. BOSMil " ZOON, ifalagers ..
Stellenbosch,'

7 Maart, 1899. In den Insolventen Boedel TUl
Sijbra.n<1t Abraham de Beer
v8ll Langerietnllei, afdee1ing
Malmesbury .

Publieke Verkooping

Yred.burg leiJjes Hoogeschool.--OVDBDK m, JtAAPSTAD DE Ondergeteekende zal doen vSl'-,
koopen in bovengemelden boedel

Op YRIJDAG, 3t ruIT, 1_,.__._nd <_nlor.}
ten 10 ure v.m., te

A. E. W. gOWE.
Faure, Jlan Eyk ~ Co., JJslagers.
Paarl, 12 .Ma.a.rt:, 1899.

, "
~=~,8chooJ}Hooger, LANGERIETVALLEI, BER8RIVIER,

" "Element.a¥; Afdeeling MAL¥BSBURY,
tt ;Muziek Examin&;\\ Het To1gende :-.ta.n~ ...(J1UrlO_ 1 paar AchtmtuigeJl, lO paar

8t&ndaardsJV, IV.m, II, I,en IJzeren SohoenleeaUm, 8 Varkens,
Kindergarten. ~hool Toor lder,' e 1lt lIoenders, 1Open KaT op VeereD,
Kinde~ ~en " en 8 jaar 0 1 Dubbele-voor Ploeg, 1 Paard, 1

Speciale ~ in de K,!!, : Zadel en Toom, Huisraad.
Le~hrift, 'nelechrift en ~ FRED. WElU>iro'LLBR,
maker:v~ .-;-: Benig CUTator.

Mevr. W. B. PEROlV .AL;." llaknesbury. Maart 1899.
PrDaoipa1e J' H. STIGLING, A1k1ager

':t,t

TE KOOP
OF

TE HqUR.

EEN Eerste-klM Vee en Vogel-
struisplaats, gelegeD in het

distrikt Vrijburg, wijk 6, groot
3,800 morgen.

Heeft een goed woonhuis en
Standhoudende fontein .

Voor verdere bijzonderheden, doe
aanzoek bij

Den heer
G. S. RAUTENBACH,

P. K. PateDtie,
via. Hankey.

KANKER.
Het .A.esiab Geneesmiddel
IlEV. A. E.VAN NIUERK ral TBD
• af laten tot 30 April afwesig
IlJlloLow_~

D'lTrba1l Road.
10 Kaart, 1899.

OP

Den heer JOHN THKROlt.
P.K. Dwaalt~

DiIt. trijbq.
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publieke Verkooping
Publieke Verkooping H

'D I E METERS DAL BOSlESYLEI,'DabU IOORBDSBORG
1 .Aldeeling MALMESBURY.

TYGERBERG,
nabij Durbanville,

OP Donderdag, 23 Maart, 1899
Dinsdaq, 28 Maart, 1899,
om 9.30. uur 's morgens.

DE heer J. li. DlSEYER,die de
Boerderij gaat opgeven, zijne

plaats uit de hand verkochthebbende,
heeft de heeren Van der Spuy,
lmmelman & Co., gelast publiek te
verkoepen te Diemersdal. Tyger-
berg, op bovengemelde datum, de
ondervolgende Levende Ha ve,
Boerderijgereedschap, Koldergo-
reedschap. en Granen, die alles van
de beste kwaliteit en de aandacht
van koopers waardig zijn ;-

1· Levende Have:
1 Span Eerste-klas Zwart Ezels,

goed gedre8scord, J en 4 jaar
1 span Prachtige Blaauw-schim-

mei Ezels, do., [) tot 7 jaar
2 Eerste-klas en g-oed gedros

seerde Bruin Ezels. 5 jaar
4 Goed Gedresseerde Kar Paarden
I' Rood-bruin," 6 jaar

5 Eerste-klas EZC!B voor Paarden,
waarvan 4, schimmels L(oed
gedresst'erd, ti jaar -

2 Makkeen geschikte Rij Paarden,
7 jaar

6 Koeien, die op ka, ven gaan, in
goede conditie

1 Spek Vett{) Slacht Os.
~70 Vette Aanteel Schapen, Merinos

2 tanden
140 Vette Aanteel Schapen, Merinos,

4 tanden
70 Spek Vette Lammers
30 do. do. Hamels, ,.2 tanden
40 Varkens, geschikt' voor den

Slachter
Pluimvee, als :-40 Ganzen en 100

Hoenders

2· Boerderilqereedschap:
2 Bokwagens in goede orde
1 Z~art Afslaan Kap-kar, bijkans

meuw
2 Afslaan Kap-karren, witte kap
1 Open Kar, op veeren
1 Bak Kar, op veeren
4 Dubbele VOJr Ploegen, Rooi-

balk, bijkans nieu",
5 Braak Lands Ploegen
3 Omslag Ploegen
1 Zaailand Egge
2 Braaklands Eggen

100 Graan Zakken
2 Span Wagen Tuigen, kompleet
4 do. Ploeg Tuigen, do.
4 Trek Zwingels en Kettings
2 Paar Achter Tuigen
3. Kelderqereedschap:

3 Kuipen, van ti en 7 Leggers
1 2-Legger Brandewijn Vat, 1Half-
Aum, 3 Ankers, I Azijn Vat, :3 6-
Emmer Druiven Balies, 6 li-Legger
Balies, 3 t-Legger Balies, 2
Trechters en 2 Groote Kisten.

4. Granen:
50 Mudden Eerste-klas Zaad Haver
70 Mudden Gemengd Voer

5. Huisraad:
Het gewone assortiment H nis-

raad, Glas en Aardewerk, en Keuken-
gereedschap. .AI:; ook 1 Eerste
Klas Klavier.

Verkool)/lfJr besint ten half tien
precies.

Ruim eredieti.

'LLES ZONDER RESERVE.
J. H. DREYER.

Van der Spuy. lmmelman & Co..
Afs/~Qers

Vendu Kantoor
Malmesbury

nE~~()Ul)IGD

EENE Onderwijzeres, gecertifi-
ceerd, voor de Zending School

te Rogge Baai (Kaapstad)
Salaris £m per jaar,
Applicatiën te worden ingezondeq

voorof op den ~jsten dezer, aan den
Ondergeteekende vergezeld van cer-
tificaten en getuigschriften.

Plichten te beginnen na de Paasch
Vacantie. Hollandacb een vereischte.

C. M. J. THERON,
Seen" "lris.

Kaapstad,
Konsistorie Kamer,

Groote Kerk, 11 Maart 1899.

BENOODIGD'VOOR eene private beerensschool
in do nabijheid van Alice, een

Onderwijzer bekwaam om in het
Hollandsoli en Engelach te onder-
wijzen. MllZi~k eene aanbeveling.
Salaris £40 P :i.. met vrije inwoning.
Getnigschriften te zenden aan

J. P. KRIEL, V.D.M.
Alice, 2 Maart. 1899.

OP

i.

\

OM 9.30 UUR '8 KOBOINS.

Paarden I
PUBLIEKE

Paaiden!. ,
'\{'

VEBK"OOPING
VANDE heeren Van der SpuY',Immel.

man & Co., behoorlijk gelaat
door den heer G. P. LocHNBR zullen
voor zijne rekening te BOSJESVLEI,op
bovengemelden datum publiek ver-
koopen; de ondervolgende Levende
Have, Boerderijgereedschap en
Granen, die Alles Eerste-kla.s zijn.-

I. Levende' Have, als:
Hl Eerste-klas IC Top f' Ezels 3 en

4 jaar,
22 Eerste-klas Merries goedgeteëld

3 en 5 jaar,
8 Jonge Paarden, (Ruins] 2 en 3

jaar, goed gedresseerd,
2 Hengsten, "Zwart," ~getetlld

(l4~ en 15 handen hoog) waar-
van de een, een mak en geschikt
Rij en Buggy Paard,

3 Spek Vette Slacht Ossen,
1 Lot Aanteel Beesten,
1" Varkens in goede Conditie .
II. Boerderijgereedschap. als:
I Bokwagen, bijkans nieuw
1 Afslaan Kapkar .
IOpen kar op veeren
1 Bakkar op veeren
2 Span Wagen Tuigen kompleet
2 Paar Achter Tuigee
5 Dubbel-voor Ploegen, " Howards"
2 Self-binder Machines,

" McCormacks "
3 Losgooiers " Daisy McCormaéks "
1 lot Zeisen, Graven, Pikken, Vor-

ken, enz., en wat verder zal
worden aangeboden.

III. Graan, als :
30 Mudden Baard Koorn,
.jO JJ Haver.

32 PRACHTIGE PAARDEN,
T. ".-ft,

.... I:an.e..b .....~y,

Vendukantoor, Malmeabu.ry, 6 Maart, 1899.

1&i.1"A
diiI ..J.;.

~

GrI.=R.C»C>'r~

VENDUTIE!
'"In den Boedel van wijlen P. J. UYS (Lang) zal te

"B,OSC H FO _t~ TE IN,"
'--

VR.BDE,.G. P: LOCHNER ..
Van der SpIY, lJamellDlD ct Co., Afslagen.
Vendu-Kantoor, Malmesbury.

TEN WOONHUIZE VAN DEN HEER KOOS WESSELS,

OP

WOENSDAG"12den APR1L, E.K.,
Om 10 ure B'M:orgens.

PUBLIEK VERKOCHT WORDEN:PIKETBERG

Publieke Verkooping
C::"..::,:)a450 Paarden (ltoedtteteeld) 'Waar-

onder
SlOO _.:r:rte. :lD.et en *,-onder
V_uIen ••

BO Reun. Paarden.

TE "
WINTERSVREUGDE,

BERGRIVIER, so Jou". Paarden en _errle. 'VaD on-
tteveer een Jaar oud.OP

DINSDAG, 28 IillT, 1899.
DF: ondergeteekende. gelast door

den heer VALENTYNGER8TNIB.,
zal publiek verkoopen :
I Bok:wagen, nieuw
1 Kar
-~Extra Ezels

En verder zal verkocht worden:
1x)() .Merino Schaap OotJen.
100 Ha.D1_1••
&0 Bok Kapa.te:r8.

Al het Vee is van Goed Ras, en in Uitstekende Conditie.2 Paarden
80 Schapen en Bokken
1 Snij Machine

80 Mudden Haver
1tj do. Garst
15 do. Koren
[) do. Rog.
-1 Lot Varkens
3 Paar Achter Tuigen
~ Span Voor Tuigen
1 Lot Zwingels, enz.
1 Lot Zakken
1 Lot Boerderijgereedschap
I Lot Huisraad, enz., enz.
1 Lot Balies
1 Lot Vaten
3 Ploegen
}I> Lot KM en Stroo, enz.

20 Mudden Garst en Haver

TERMEN ZEER BILLIJK.
O. MOll eJ1 OIE, Afslagers

V~de, 17 Februari, 189~.

Kaap de Goeder Hoop Spaarbank laatschappij,
OPGERIOHT 1831.

D~ j~rlijksehe bijeenkemst van leden zal in de Comité-kamer, Groente-
plelD, worden gehouden .

Op L onderdag, so Maart 1899,
c om 11 ure des morgens, 1

met het doe~.om een verslag te ontvangen van de Verriehtli.ng·~'.van de
MaatschappIj en den s~t. der rekeningen voor het jaar ~189t en ook
voor het kiesen van Dne DIrekteuren in de plaats Tan de heer. M. A.
BERGH, A; J. VAN REENBNen J. SAUNDl!lll.S,die aftreden volgens ,Artikel
16 van "Wet 24 van 1894, maar herkiesbaar zian. :

Op last van: het Bestuur,
C. GOHL, Secretary,

P. J. Rf r /EF, Atstoeer.
Vendu Kantoor, Piketbe,."

11 Maart, 1899.

Aan Yrnchtenkteekers.
DE Ondergeteekenden m.aken

bekend dat zij bereid zijn
om bezendigen van VrucLten en
andere Produkten te ontvangen en
die op de plaatselijke Markten te
verkoopen.

Vruehtenkweekera die naar Port
Elizabeth hunne Vruchten wensoh.
en te zenden gelieven aan ons te
schrijven.

GOUWS &- POHL,
prod uiten !genten,

BANKIERS: PORT mwm.
Standard Bank.

TELEGi.U.FADus:
IIGo'uws."

Kaapstad,
13 Maart, 1899.

MET betrekking tot bovengtaande wordthierbij bekend gema8ktdat
. de volgende heeren behoorlijk genomineerd zijn als Direkt uren,

te weten: .'
De Heeren M. A. BBRG ii,
J. G. MULLER,
A. J. VAN llEENEN.
J. SAUN~ER8,
C. C. DE . RS,

en, als lid, de heer W. M. H.I
Op last van het .J.#UIIIIU,IU

C. ~'g.JU.

·n niet
i

AA.CS, ,
&

rin de Koloniale Industrie

"'_rHE :DE ;'IANCE."
Grootste Onde

I'

EsschenhootJn a.AIJaCl"I.£&'~~, Zet, Goedgedroogd
.fgewerkt.

Hout enSolide

- £S8&.

AUHmmB'&81:~7met Spiegel Deur; 3 vt. Solide
: hoogen rug en handdoek rail;

: . met Glazen Spiegel op spillen.
Wij hebben bealoten het Publiek tie overtaipn dat hi't ~ huisraad van OM eigeft maa..l:8el goedkooper

koopen kan, daa de gewone ingevoerde ~ul"u die in deze markt worden verkocht.
GelllUltreerd Catalogu en PriJ3tJj.t fraTIM gepo8t op' tUl1W7'ag6.

Alle Goederen door ons vern.ardigd woMen door de Kaapsche Gouvérn8.ments Spoorwegen vervoerd
tegen 20 per cent minaer dan ingevoerd huisraad.

D ISAAG8 &'GO Y~ooDbmersJ LANGEMARKTSTltAAT
. . . .Stodm Fabriek, BA RRACK & BOOllSTRATEN

• ' . j •• , • K A A PST A D..

ilPretoria ;Landbouw - T~ntoonstelling.
.DE ZSVE:N'DJ:1publieke Verkooptng

Jaarlijksche TentoonstellingTE

.. DIEPRIVIER , . i
10 mmuten van Kalabaskraal Statie 'Ip
JU'd. MabD_b.u7, .! retorla. Qenoot.oha.p'll'aD. LaudboDW'

OP :1 en. NjJ'Il'erheld

VRIJDAG, 24 MA!RT 1899 ..1 ZrAL GEHOUDEN WORDEN OP

DE heeren Van der Spul. Imm~l.' IC:» ~ !. . 1\II~"
man & Co., met mstruoties' I -- ........

begunstigd door den heer A. C. DI~ i

V. STBTN,sullen voorzijnerekening~ W'·.oensdaq en
publiek verkoopen. op bovengemelde: I

plaats en datum, de onderrolgende:
goederen. die allen gewaarborg(t OP DE iGBONDEN Y AN 'T GBNOOTSCHAP.
worden van de beste kwaliteit te: =======================-'~_C_
zijn:- PrIJ"J1l~. een 'IIIr.arele ya,n £9000

I. Levende Have, als: : 'lllrord..n ul •.,• .Ioo~d.16 Prachtige gedresseerde Ezels . _1I8iOa ...... ..... ;;;_._ ...... _~ .............. ---

4 Ezels voor ~en (egaal) .' ..ZHEd. de Sta4tspresident zal de tentoonstelling openen om ~ uur
1 Paar egale Paarden (ruins) namiddaga, !
1 Zwart H~ngst ~aard, geschikt De Tentoonstelling is open voor geheel Zuid-Afrika.

22 KOe
VOO~eemgeyn dienst De gewone ~oope tarieven zijn met de verschillende B!)OOnH'(1'o
ien en aarzen ts h .. k i"'

I00 S k
"U' •• H maa c appgen 0v:eteenge pmen. zoowel voor goederenvervoer als

pe. vette. JD.e~o &mels •passagiers. ,
220 Menno OOIen m extra conditie I T 1 h' d' 1 od '50 Y tte SI ht 00' (M') ransvae se einzen mgen a s vee, pr ueten, enz zullen op de llJn('n
70 Y \te :u:: ien ennos iv!lli de Z.A.S.M. en ;Pietersburglijn geheel gratis vervoerd worden, mits

1 Lo
etV ka men . met op de Tenstoo.natelling verkocht.

ar ng groot en klem V rd . li hti hi' e . ere m IC ;mgen eromtrent worden op aanvraag door den.
II. Boerderi.lgereedschap: Secretaria v~trektt
3 B k (nieuw) Betourbiljettenl zullen door de Z.A.S.M. en Pietersburglijn worden

1 ..,0 Iwagens, mdeuw uitgereikt tegen betaling van enkele reis plus 10 I'" op 7 8 9 111 {'n JJ.lll.owagen 0 M ' Idi"· . 0 , , ,1 B 1...1... (b"k ') ..el en ge g YAJntqt en met 14 MeI, op welke dag de terugreis moet I ~

aA.&ar IJ a~ meuw z1.Jnafgeloopen. ;
2 Kap Karren (nieuw) . 0 de 2d ~ln~· d T .2 0 Ka I •P n en .~ van e entconstellieg zal een harddra \Wlj

2 S!: W rre: T' n bïkane (tro~ ~atch) gellouden worden en speciale prijzen hiervoor uitgeloefd.
" age uigen, J Prijslijsten kunpen verkregen worden aan 't kantoor van 't Gt'110l>t-

3 SleUWploe T . schap No. 4 ~ortgage Gebouwen of aan 't kantoor van ieder Landbo..w-
2 ,,=Kar ~ru:e~n genootschap m de ~publi~~. .. ..
1 Paar Kar voor-tuigeu (rue.'uw) M., eerdere 8~. e prijeen z1.Jn na~het drukken der prij-Iij-« D

3 8 Z' la sn lr t . ontvangeu.
5 n:~_lwmgep' en (e'D:mgs) Verdere inlichtingen-worden gaarne verstrekt door den Secrcta-»;

'uti -voor loegen .o.aU80me .bus 1. : .
2 Enkel-voor do do I... i
1 Braaklanda Egge ;
1 Zaailanda Egge "Howard" .
1Self Binder "McCormick" ,
4 Umds KnD~ '------------~----------------------------
1Voeder Machine KLEE])E!REN 1

m Granen: !
;OJD:allEA A a-or

PRUm
J.

'.'

VAN UET

&".&.

Donderdag,

L. KRUSEMA~~,
Secretar»

KLEEDEREN ! !
200 Kudden Koorn

Ru.DJ, KrecI:let.-ABRAHA.K C. DBV. 8TEYN.
fil ,''." I..... I Ct., ,,&rII.,..
TtJUla.JCantoor, ' IlZeadt
~.

JfdAA.or_ JEI.s:l NO

PASSER' GRIWBORGO!!
VILLIERS

_"'~."M.lDAKER, WORCESTU •
il8JlfjID"_aiQlr-" ~. op MDvr&«e. per post

iaZUlMn.



APPLICATIES voor boven-
staande betrekking,

. seld van de bij de wot V8I:'6jl!lchf;e.J-
Verkoop! ng getuigschriften van bekwaamheid,

TE , goed gedrag van de laatste School-. I G H tel commissie en Predikant waarL;_H v rey 0 ,o_ant werkzaam 'WaS, alsmede
, lIdmaatschap eener I'rotestau

c1p Kerk, zullen door den .
DINSDAG, 28 MAART, kende ingewacht worden ._.~

om 10 uur v.m. April, a.a,
Salaris £120 per jaar en de

schoolgelden".
De onderwijzer moet ongehuwd

zijn.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B. De geslaagde applicant moet

zich voorzien van een Onderwijzers
2de klas Spoorweg-certificaat om
tegen half prijs te reizen.

Werkzaambeden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Ds. ,J. C. REFER,
Voorz. der Sch; COIll,

Panjs,O.V.S.
13 Maart. 1899.

HUISRAAD! HUISRAAD!!
HUISRAAD!!

publieke

O r: oDL1~rgeteekenden met in-
-:1':11'1:0" begunstigd door den

Ex," II:t'UI' Datief des Boedels van
\\ ,':1 ~[. A. BLISS, zullen publiek
I,': ",oi"'1I op bovengemelde plaats
,:1 ,;.I~:11ll de volgende goederen
I" ,·.!.Illdeuit:-

,'. Stoelen, Enkele en
j) . i, " 1.1zoren Ledikanten, " en
K l·' " Ih·ddpgoed intsluitende,
\\':!_ :1 til Kleed Tafels, 1 Piano, 1
!.: I\.I:IP'I' Suite, Tapijten, Klee-
,.'1 .1r:':' r.: Kusten, 1 ~ideboard, 1
Jj : Tufel, het gewono assorti-
::i":l' (;1"" en Aardewerk en
f\. -, ":';c'rt'('d,;c!tap, in het kort
., \ ! t nt eCD behoorlijk en wel

,., ,... :t' !lukl bezigheid behoort,
'. ',' 'Ill tl' otnschr ijven.

I " f.!ih- 4' Cu., Afslagers.
; : \l.art, lH~9.I'

:;.. '.:"',ic' Wel No. 20 van 7894.

STEjlMING VOOR NOMINATlE YAM
INSPEKTEURS.

IT E\.\I~ wordt hierby gpgeven
\ dat .]~ Stollllning voor de

:. ..illl:l' \'all Inspekteurs onder
.\" ".'. ,', \au Wet No. 20 van
l' \ ,"':' dl' \urschillendfl~ V old-
,\' ... ':'I'('n In d.., Afdeeling
:,,: .' • "~I'"~ I,laat~ zat vinden in

11· .. I,:"·1l tt- Stell ...nb"sc!t en
":;. ,,' \\,~t up \ï{(JDAG, 24

\ .,:, [)"['::;ooeodie geregistreerd
\, ,,[' ,j,. Brandziekte Wet in

. t \,: !~orlletschap of de Veld-
K '1,::,,:-,·)::q..l[I<'Din kwestie, zullen
.:". ,..: ::::,1 zijn te stemmen. ,
. ~:,:;:::ll'll mogen ingeleverd word-
': :. f 1','GI~l'r tijd tusschen 8 v.m.

,r: ; [1,111.

II.. :'kr!!rllJng zal beslissen:-
.\. IEl'Nl' Stemming) of de aan-

',' n,':zal g't'laten worden in hand-
~:. \:L:1 ,k'U ~Lnister, of p.ersonen
1 .:.':l \\llrden verkozen uit wie
l·~.";~ n:i"t,'lling moet worden ge-

B. ,TWl','Je Stemming), of indien
',,':")11,'11 l;t'[Jomineerd worden, een,
:""1', .meer personen daartoe
::ioet,11 worden verkozen.

('. lUer'!e Stemming). Welke
;"',"J::- :1 ;d" Licnomineerden aan den
\1.8.-:'" zldl,,'n worden voorgesteld.

Fl{.:i~K HEROLD,

l{c:iident ~fagistraat.
, \1.,1", 1 ')'19.

BENOODIGD
i. r. ~l lj, lt',orlijk bekwame man

': ,"[1 Eerste Klas Hotel in
'.! :.::;' "bun· te besturen.

I; i.'! ),[:hoorlljk bekwame
, ,\ .tI, hlli"holld"ter,

II, \ ..-:,~,.:".zal worden gegeven
'. t",:: 1:11\\,,[ p~ar.
,,:' ,ii.', il IlllIeten in staat zijn

~ I. .,'. 1·:'Ic;l]..wh als Hollandsch

; (I. l"':1 \ "rt 1'1l11 \v baar, so~cr man
I: ':'1l1dl,.

" :,., . :ndll'n mogelijk, te be-
;' I .:.\1'1'11, e.k.

.: : t·: :':I!an, veJ'ei",cht.

\: " i:T II >. S\! rTS, 1I.zoo\',
Hamic!" Straat,
• )Ialmcsblll'Y·

~AN WIJNBOEREN.

]1: \l'lllllOlcn~ hebben tegen
,do";" ' , .. , I.' .

Geo. Findlay & GO.,
Grave-Straat,

Ka.a.pstad.

UIT TE HAND TE KOOP.
: ttl;IJ'l' Plaats Westerdal

"I': ".:";l'n, nabij' D' Urban-
Koop. WESTERDAL,

\'an "~!"ercndal" is een
,',.;"t, f'l] vleiachtige plek,

;- .,' ., r· il' :21 Il I ~lorgen; heeft
..~.:.... l -<Ul' \\'" oon hlli~ en Buiten-

"", ,·tc.; volor loopend
".1'," Ilf..dllctld pn slechts 15>: ',:: -'·nil,'; nn het Dorp gele-
B,., .. 1"-:, tlf' ten eenigen tijd.

, . t:l I 't"n APRIL, o.k.
lh, nr1l·.:tJjdig aanzoek bij

. r .J. IIOF~lEYli. & ZOON,
Afsla.gers.

J, HO'.lt ~tra.at, Kaapstad.

z,

Rondgaande ,OnderWijnr benoocUgd
te Louterwater, wijk, Iromelltn;t

boog, lIeilbron, O.V.S.

Prins Albert lste Klsaae Publieke
School (Jongens en Meisjes).. ---

BENOODIGD in bovengenoemde
School,

(1). Een Eerste Assistent of AIi-
sistente die ageeren moet als \' iee-
Principaal of Principale en die
helpen kan om Kinderen tot Matri-
cula~ie op te werken. Salaris £144
per Jaar.
(II). Tweede Assistent of Assis-

tente. Salaris £90 per jaar.
AppJicanten moeten hunne kwali-

ficatien opgeven en certificaten en
getuigschriften verschafTen, als-
moot! bewijs van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk. Wtlrkzaam-
heden moeten beginnen mot het
Juli Kwartaal. A,Jplicaties zullen
ontvangen worden door den onder-
geteekende tot op den 6den APRIL,
1899.

D. J, DE WET,
Secretaris der

School Commissie •

RondlToande Ondef11'iizer
BKYOODIGD TE

ltalie, wk. Ladybrand, O.V.S.

APPLICATIES Toor bovenge-
noemde betrekking verge.

zeld van de bij de wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar
Applica.nt werkzaam was, en
van lidmaatschap cener Protes-
tantsche Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot den 15 April, 1899.

Werkzaamheden te beginnen, zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per annum en de
schoolgelden.
. Billijke reiskosten,

door kwitanties, zullen
worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
~t om tegen halfprijs te
relzen.

Een ongehuwd manspersoon zal
de voorkeur hebben.

gestaafd
vergoed

TOB. VAN REENEN',
Secrs. der Schoolcom.

Italic, p.k. Ladybrancf,
16 Maart, 189g.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer of Onderwijzeres

gecertificeerd, bekwaam om in
Hollandsch, Engelsch en Muziek
onderwijs te geven.

Salaris £36 en vrije inwoning.
Hchool te beginnen in April na de

vacantie.

J. HITnHCOCK,
Elandsfontein,

Britstown.

KWAHTAALS MARKT.

DE gewone Kwartaals Markt zal
gehouden worden op

Zaterdag,! 25 Maart, 1899,
TE 9 URE V.M.

op het Braak Plcin alhier.
Op las~ der Commissarissen,

D. S. MOSTERT,
Secretaris der Munioipaliteit.

\] Maart, 1899.

lit~

Uit de Hand _te Koop.
10 GROOTE JONGE EZEL~,

TILn 18 tot 30 maanden oud,
waaronder 8 donk,er-aruine voor
een spa.n mooier Eze's zijn~ in den
omtrek niet te krijgen.

Doe vroegtijdig aanzoek bij

J. A. VAN ZYL.
Taaiboschpoort, lt uur

van Jdijnfontem Siding.
rijden

.
Superphosphat Yan lalk,
No. f qnaIitelt; .of Witte

Guano.

................. '

..... ...... _de '- ....
pdat..d 17 lUl. l8IJl8, l!!nIE. W '
op deta DOaaIM cJorp.pUiid b.rl2"ltll ......terac te tnlk..., _ ook _ CIPMl :'
- pA- te ......... -, tae..,
sept. .tot .. lat. lIUrt iD elk jaK.. '.r- brief werd pa- na .........

.... BbteeD, 0Dder- - cleft ~ ~ ,....~:~~=~tJt~"'--...k\ItiM"BD" de· ll- -. '
• ....-...k ...... liet goal m.eat te ~ :teetie SM, .::'L~""'J!t.!~.' DO. ~ ..... l889, ,te ... , cto. .........

- li'_' __' -. de w-aa ,,sal Diet __ aija .._.... ,.. ·.. ,...W ~ tut ,,sal Biet --1Iija_tt.
.,.&aua.al ........ , 811 " ea dat elke' ol ~

bjj4 ...... na tot cl. 1Ii~ bij ..... een OII~ .... ~ reCJa\ .al Mb-
'ben Gal twee bODCIea te houdea nrij ........

ter ÁeIIIaIiq gebraohl beI.Utiag _ ~ ..........
Jl.tck, l1oeli'er, Lie- BeaIOtea dat deu raad ~ .et ...ru-. ft 1"Ul. a.fdeelingarud YII1l Kimberiey ia de auk.

BUaIaaa lreaU worde Beu brief 1"ul den heer J. J. Gwieb ....
no .. _ lUUr. JMII' .Mar .al bijdraag gelaea met betrekkiag tot bet ~

': ,., 18 lIaUt 11... :!~~~§~~5oad~ UIl - ~Id TOOr bokkftl 1'erkocht 1Iit .t'iCi;it;t : • .. d. 1I.ide ajjdg. fontein dlld. . .
... 0 I a 0' 7 der Jedea 1"ul hei ~ dat de aeeretari.. deR Mer J. 1.
...... l' 0 a 7 ft[lDOIl'teell'de da~ de ... _ Ge~eIte melde, dat ala hij de ......di... ....

- 0 0 li O. IJ ;~~~~~:~: c:r.elduing bad ratie aftegt, het geld _ hem. '~'_" __ "".••• 0 1 0 0 I li ,_. LI__L ---.1__ IU_
. 0 , • ou. e ......,..te op ,.~.

.... 0 log : ~ PrUaIt*, dat hjj.jjDeu ~ brief .. erd gelaen ..... den beer G. G.
o 0 tt _ 0 0 7 .elb opheJderiDa' door Sdunidt, ldaaende 01'~ den ul'ehten ~

._. 0 0 11 _ 0 IJ' iii, IIUlpIIOIDg. van den V1AkfonteiJl-Schmid~
.•• 0 I 2 _ 0 1 ., 1 .. d lo do . der hond8llbeJu~ Besloten dat de secretaris achrijl'e ... ein
... .0 1 fit _ 0 I 1', =-.!11-.puyeId..... 0 ft 0': ..... ten wont. iD . 1"ul Iret penDaDellte ~~~id.t dat ~ ....eg aedE>rt ge~
.- : Q 18 8 0.8 8 .. _.......... .'!... '1. 00 a.·.·· oomiU, ea'" de 1-1.-;- op hOD- C""""_'

O _,.,.,. ......... ~.... O' II . .a-i L.o • .L-- P .-_
.•• 0 7 - 0 1 0 IuralllpllrlJ-.lraroo..- • It ~_~ ....."",1' iblberr, iJaanJ worde iDge· .brief ww gelezen 1"ul den c.ader-"
••• 0 I 8 - 0 I 0' Goed to& M •• 't • ft 0 lt 0 lt ...~ op O~oaten TUI de" eipaaar daar de ~tuia ~ r ~dboa ...., nagende ol er

. Kan to& .__ 0 ~a. 0 ,J. !_i!d... '7: ~ ...treba il, .~dal.al1e OD- ~ puhliake U(tapo'DnlngeD iD het ....
(V.,._H_ Bcall.o,.) Z_aIecIlteftUc ft _' ft _ O:}' o,~ - _...., ~ .. llIJD '

, -- -1'IlIIaad ~ ... 0 ,it 0 ai baiten be, ilonI-Pi . .; . Jer 1tlpIIau:- 0:;. lI8OJ'etaria werd geJUt den briel t.8 ..
' ~ 17.Kun lat. 8.V'*-h.Ip_.wl'" 1 lt ... ~ordea aekóDe\teerd op ~ ':nAt!: k~en,. en bem te meldea dat er IMM ,...

'8T8l'IBVEDEUlI.-De UB1'OfII' ... de ... eek lI4IPerIeVe " 1 1 1 I . ~,ln"'n der ba~ geplaatat bUeb ~ iD bet diatrikt aija.
matig en 726 lb. bnch&eu .£1661 op. Er.ae 00iId " " I 0 • ot ID0.. r-.r. Een .briel ~ ReleSeB 1"ul den: .....
~e 1'rug 1'oor alle IOOrten tegen yolle 8leobteenmelonkndd 'L 011 0 Ut .DebeerSatihroegofdetoltelhlflll&nAbof.IIeeI'8taria.1'OOJ' publiel:e .erken, inUUit.aCIe
prIlleII. " lOp'" laad avw-ua anJOI 0 it ~ 0 II niet kon. worden 1'.e.rpJaafAlt naar.d. eb"''' over eene ~ TUI de --±I.m.tie ~.W..J.I _

UitvO'tr 1'oor de weet 1024 lb., gewa~eerd D_ .Ieoht 0 1 .... 0 't' de KleI!", Ber(rineri daar iD a~ 'l~~ ook l'9J1de de ~ ...:;~ ~=.
tejren .£2440.' ,. --we-tuJalildege.....m.a 0' 0 ti bet pnblielt 1'an Saron' &O'-lden .nllen moe'-n de-t:te F.sbdé. - ......Wil ,---- . SWlllten .. ~ 08J. .... O' L_'_1 .. v ... bno __ : WI.. .ItnJl8U ge"-'h.ea _. 0 7t _ O. ...._en. .n rief _rd gel_ 1"ul den reaIdeat-
WiH.e ordinaire prilll& tB 1(lrJ od &oi .£910. Od; W'I&te ru_e.. 0 Il ~ 0 4' De beer Ebteen I'llde nit «bit hjj (t!Infor. magutraat .. van Herbert, veraoekeDde ete-

tfIm4I .£7 0. od tCX £8 0. Od; tweede .£5 oa od BoKHlill. T- b t . d d _...i_ __.. ' D!~"" dat de afdeeJinpraad, YaI1TaJh....l. nw! om SlJlU! toe.t~_i_w te _n, __
tot .£6 lO. Od; derde t3 lIie od ioi ~ lOa Od· erd lW .=;_ .....e~ ,_ eL_~~ e er ..UIlIIIe....... ' bil deM.n raad aan_k lOU doen 'roor de ::S_~ b1iek,e ~~_a.!;,.t;, .......!: ..
1- .... riA."- .-. L._.~ ..".' od ._ • .£3 IL. od '. • eo ....... n Wln... r ....... eo w:iDterJammer· ~._<- d t I ._ 'D_...... .._. h ........-r-
w_ ...._v ou........ .... ua haar d b d t' ·" ....If er 0 lOOIIJj door den liteer Smit aan ~n...... et 1'e~ ._._-- ...,.
.jjfjee wiH.e,eer.te iol'cTt!'elUe f6 lIie od tot IIl&rk:a:u Od an rnek &eien ~I" ~_Ib. Dei band gegeven. '." eo dat de ui~--' piek ;;::!_.-= .......n, 100Od,' '--"e ... ~. to'.£~ IL. ~". derde . ele ....ee leer.b en ..... eeni"e' D_' t J,-t d -oor .._., _--
.... • .. ,_. ~ "" • iJ .... lAl iranaact dL' "It ~o en - e lellret&ria eell brief moet' _!e.. ,ea 15tOd iol ~o.Od; ~erieur iotlled.te £1 le ..... u. e 1'er"ooplng yan "'*' klei •• : IObrijYltn un den _ ..... YaI1 derufdeelinjl" Een petitie werd gelezea, gMeeboad door
lIie od tot .£3~; dou'" ~ 15aOd toi f6 10.' hoe1'ee~ld wIltter I&mmerbaar iegen;13id io,1 ~ ..... TQI.bai.h, n' meb yeraekeren of er verschillende burgen YaD den Oraa'" V.. i.
&.Dey byocb.£5 lie od tot £6 10. Od; Ifaari wick 13'd. Duladag werdt:n op de plaataelijh IJlarld een~8 _bejel m .Illk rerncht bent il. Istaat, ~n raad 1'8~ende om há- bek .op'"
£2 IL. od ._, "2~-Od', "-L'-1.1' 1'- od to' £2 3~ .balen aangeboden en 8 yerkocbt. D4i comr.:' B f I de b"-L I ~_..1"" ....... .,. ......... ... • tltJe .ae ... aIr d .. 1._ D" L.. ':"' ge nen YaI1 ru.n boofdinapek$enr YaI1 0 PU, ~en "eg loo,..,...e 1"iIn Hoa~o. Od;douer£O IS. od toU022a Od; Iichte.£OO. ,oper 1.._ .::: ,_':..pru~-:--"'erd' "l'e ua g. publiek.e. .. ... , inal;I.·&eJlde lien rtppon met kl~ ~iding 1)1"8rPau""- naar deu. Oraaj.
to,.£Oo.Od.;I1fU'iIanIie~I6eOdioi.£65t0d· .... lieWlll ..... mer .......... en DphOIl' kaart er Ullftebeeht, ran den heer-Sromle VnJstaat, te openen.
lang middelmatig £j 0. od ioi .£4 121 6d; mid: :~e~~!~~.::a lanl~ ld~tev~' b:i: omtrent de Dil... 1IIlini te .r'ieieralontein. y, Be-Ioten dat de ~ de petitie ~ -
lellll&tig £2 0. od tot .£1 1601od ; kon middel· WInterbaar .erden teru8(e.Boá4e.o MO. n lOld, Bes.loten da~ de fODtein bo'I'8IJ pmelde Dit. unde naar het publieke _riten de~,
-tï, tI 0. od tol .ft 10.Od; lIW'Vie mid· 2 bal tere 10ld 1} bUen 'Iel; 'pannlllJ gelefen, dadeljjk ombeiad al worden, en dat depar1ement te Ye~en OBI _ ia-_
<lelmatig en kort £0 161 od &0, .&0 20a od ; laar Wij~:- en tern 9 ~ en mei boom~ beplan*, en dat eelle behoorlijke EpeII:teur over den weg te EDden. ,
.108 .£1 lSa od iot .£26a Od; kon 1'Joe.£O lO. lo ol. lo d •. dam worde aaUelItfd hllitenbnt de omheining De volgende rekeningen .. erden 1t'I..-erd:
od tol .£1 2I6d; 1'&Ie, !aug £4 0. od iot .£410. !Japer tol u:ln IDper Ride 0 18 _ 0 0 BeUOtClI1da.bet .erk pdaan .Drde door d~ R~baF. AdvertUer," tI IDa. §cf.; W. A.
od; Ianr middelmatig £2 10. od iot £3 l[oRen gemengd " 0 16' _: 0 16 .erkpartjj ....n den raad onder oplichl YaI1de le rda ct sone, ti 17s. 7~. '
10. od; middelmatia 1.1 lO. od tot.£2 0. od' Super lange somer 0I!l'IIt.e 0 16 _ i 0 0 raact.1edeil ElI$teen en Smit. Besloten da.t de ~ tende", ... vra-
kon middelmatig 10 1611od tot.£1 55 Od; OoiIdeordiAaire, "n _, 0 0 ' Briol relaell YaI1hot departemeat YaI1land- &en "?Or nbnte scbntten iD het ctiatrikt, ea "
Iron. 1'1cN£C7. sa tot .£0 lOa Od; kon ~ewoon Korte 0 11 _I 0 0 bouw, na~:doende of er _ire ui.paIlnlng ~t Ultetaande schu~ ..... Ot.mpbeU aoIuat_
eo 6a ()Q 7. 6d; lange ,,101 .£1 l~ od tol.£2 Tweeden ...... ••• 0 8' -' O' iD deze afd~1ibf beataai die /)f iD hei hael myorderen. .
)II Od; kon 1'loe .£0 lO. od tot .£1 5t Od· I.okken ••• ••• ••• 0 •• -' 0 '* ni.Ufaleeh. gecleelteijjk .ordl gebru~:~. De 1'G.lgende bo1nn!rTeII te Douglu .....
.padonaa witte £2 ÓI od iol .£3 lie Od: Super Iangblaa" I'JIIOrt. (O.V.8.) 0 U : 0 16 illdien ja, door .elke omat.andighedea bet ge ge.aardeerd door den aIdeeIiaganad_
cloak .. .£0 171 6d _,. .£1 61 od: Il*ion.u: !.ng blaaw 0III'JII0n. ••• ••• 0 II • ; 0 11 I IObledde dat .ij niel meer pbrui~ .0rdeD en £7 lOa. eIIt, nJ. erven 144 tCX 161.
lichte £2 0. od iot .f2 61 od " donker ~orte bIaa .. gekamde OIIPI. 010 -lOll, i of de raad eeQ. e unbe".Ii-- •• nlcht te L._ n Voontel raadUeden Y~. oItehoa.a__L' ........... 6d ~- ,Inte Kidt ... ' • 11 _!. Il "--td .... ...... llAftaeDOlllen Det dego-. - &ot ... Od; YaI. £00. od tQt £0 8aper wtn~...... 0 Ui _ i 011 om.._. e iklrl..goyer.oJke Di.pumingen~"" :" -
OS od; lange 1'101.£0 0. od tol .£0 0. od. ~ O"ct.nalre WIDter . 0 10 _.; 0 1I 'of deeJen daartlan mel betrekking tot de 1'W- Kimberley en Hay versocht WOI'de met ete-

WOL.-OnM markt bljjft ferm eo ....jj bebbeo koop, 1'erlnu;n, ~f ruilintr er 1'aB,'naar raad, ~ mede te werken, de gouyerDftr' eerbie-
geen 1'8rancIerinJ te rapporteeN'D. lOHA.NNBSBUBG. aaam mocht WOrd ... beW'onaen. di,di~ te. v~en om de V&&lriTM:r te

Wij noteer8II:- ~oten dal de ucretaria aal oad.--ken of séhmldtdrift op te damm~. . .
So. JMII' Iaq ~roo ~e.tte.Std iot 6d; middel- (lAo Wol.ff IJ Co', mp,...-I _ •__ L: _~. de ,m.puming die eeDl beaiond 0" Kleia Car. ~oten ~ de aecretaria achrijve .... CIea

matig Ud ~.6id!t'"~ 4fd iot 5d; ..... are 16 :r'" - -i ~. douw, nog belt.aat, en dl&f1'Ul rtppon bO" de resident-magistraat YaI1 Herbert, om. hem te
en iDferieure do. tol4d. dito 1 Maart1"11.)' 1'o~e verpaering doem verzoeken lIGO.goed te _n de politie te ge-
VaLLE •. - Mar ferm.. De 1'olgende .aren de "';'H11 der .eet: lJeaJoteu dal de brief ~ bet departemeBt laate~ om de rondlooperswct 1"ul GrikWaIaDCl
W~" teeren I'"U YaI1landbon ... erde ~L ~..... d ten UItvoer te brengen .

• , lID :- . £ i. el. 1'O,laende ,._..1._-''nrr -anV&en ....... e op e Besloten dat de heer J. Smith £16 betaald
Bo yellen, li Ib, 13~d per I~~ liobte dito, Voer, droog (per 100) 0 20 0 1 18 0 Geleaa"-.-' rd

...... " J~ 1I"'~ _. '" lol .. di"; " .. pw bul '" 0 5 6 0" G briof _. 'g ,_ P. A. _, x:....:...~.:;. h""":""den ~ D~ 8d.elootte
angoru 4d; &la 2a. ld. iot 2a. id. elk; Zemel.n (per aait)... 0 8 6 0 !9 0 yrapade OlD - bonus ~ bet maken en .... r- . ~l'o , en ~ ..., "": ......
lanpol 41d tot M· om wol 4d tot Od; be- Gani... ... ••• 0 16 0 0 18 0 lemren door bem YaI1bel deel YaI1d811Verloren ::.~~eJg:~-:"~ m l'!>puatie h01Idea
ClCbad~e 4d tot Od; turda 4.d; pelf. Od. Kal!erkooru (per aalt) 1 8 0 1 10 0 vIëi weg, dat tguo1'er Welbedacbt ligt.' , ' .....

• yellen Mar Inraliteit.· ""-I! (I) 0 2 Beslote. aan den ap-J:--t te -I..':;-n dat h" ' Besloten dat de beer Hol~ ti per,...,... p. I. gee ••• 1 0 00!;32 06 met den beer ~ -tU '':':.. . g dag betaald worde voor' het iDspeItteel'ell .....
Mieliea(pmelll!d)... 0 20 0 ••. CJl'01'8l' moe 81'"-"" In de KoodOO8berg drift.
Rog (per aalt) ... 0 0 0 0 10 0 Wle~ handen de aaak gelaten .as. . ....;:.__ .... _
H&1'er '() 16 0 0 1~ 0 Bnef gel_a, pleelrend door deuendelinr AfdeeH'ft""'"""aad Robe -
Boerenmeel (geaift) 0 0 0 0 0 0 1"UlGoechenraehl, en boer YaI1 de plaats Mid. ~D.i ._",u..

Eieren p. doenn ... 0 2 0 0 Il 6 delpoat, 1'f&ge_e dat eene lOm geld geBtemd
Zout p.. uk 0 0 0 0 0 0 al ..orden om den weg leidende 1'an den hoofd. VERGADERING GEHOUDE."i 14 MAART
Uien (per aak) 0 6 0 0 IS 0 wer naar Pladtloof en,..naar Goecherwacbt te 1899.
A..anfappeleD (pm..) 0 6 0 0 If; 6 repareerell.
'Hoendera (per Ituk) 0 I 9 0 2 9 Bealoien de .pplicanien bekeud te mUen dat TegenwOOTdig: de beer F. Rouotnr, C.C.
Eeuden ... ••• 0 2 6 0 B 6 de raad bet 1'er_k niel iD o.erweging bn (vooraitter), en heeren de leden D. N. !>arinI.
G&nsen (per etuk)... 0 3 6 0' 6 nemen.' C. P. K1op~, H. C. VaD Zijl, W. J. W~.
Kalkoenen (per .tu) 0 7 0 0 lG 0 .Brief geleaen YaI1 den IIICrel&rÏll ....n pu. F. J. van Zijl (Oudekraal), B. B. Joubert ea

bl';8ke .erken, erkennende ontvanget YaI1een n. P. Gildenhuia.
brief YaI1 den raad, __ iD eene teragbetaliDg Notulcm der vorige 1'ergadering geleaea,
ge\'f'l&8d .erd van de Ditp1'.u op Greywpu, goedgekeurd en bekrachtigd.
meldende dat de oommiuaria gead",_rd.ae Finaociëel verslag ter tafel gelegd, tooaude
dat wegena de ..rijse YaI1reparatie, aangellDme~ een krediet ha.lam van £182 na. Hel.
door den rud, de aiaat 1'an den .eg iD neatie .Met betreldring tot rMOlutie no. 3 der TO-
1'er YaI1be1'1'edigend is, welk reaultu$ iD eene rige vCl"Klldering, ....erd _ brief __ .....
I(I"OO~ mate " ~ilten is I&JI de onernrenheid den Iaudmeter-generaal, insIuitendë _ lijRt
dan dlegelJetl CIie gebuurd .erd811 om het werk ''lUl al tie uitllpulningeu iD het distrikt.
~.doen; ~t b&hoorlijke begruiainjl lIIIieriaal De verdere ovenregiDg 1"ul deze &a&khleef

Pa"et- niet gehelagd ....erd; en dat bet "erk in den over tot de volgeude 1'ergadering.
.LA. 1'erkeerden 'tjjd YaI1 bet jaar pdaan .erd; en Besloten eene wegbelutiDg te Wen, tea

vragende dat de raad sjine el'lllltige aandacht dienste van bet Ioopend .jaar._ ter 1"ft'Pderin&
aan ~e aaak al .ijden; daar hii aiob nie~ ge- van den raad te worden gehOllé1ea op a..9dei

Notulen 1'an eeue ,lgemesDe 1'ergaderitig 1'an rechtr.gd ge1'oeIde 1'erdere IliLbelelinseu..te ge- Mei 1899; de 88Cret&rie de noodige kaanD-
den ralld gebouden op 3 Maan 1899. ' luten, oude~ do bergJl8U8ll.et, alW'orelIII.tappen gering te doen publiceeren.

Tegen"oordig waren de beeren A W Baker ge~m~n IIIJDhe~ werk op een be1'redigender Gelezen brief VUl deu. ci~ OOmmiMarU
(1'oorzitter)L W J LiebeDberg, PJSmil; J J balll Uit te 1'oeren. te Roberteon, iD &alte de aIg- abUt.iD«
Ênteen, P Kocher M Melek en D J &o.ou'w. .Bealotell dat de IeIIndaria op boyenata&Dde van de jacbt.

~e notolen 1'ao de generale en lpeciale terga. aal antwoorden eo bekend malren d.t de raad Genotuleerd.
denngen 1'&nden Raad gebouden op ij J:tanari pwilllg ~ de pu in een beboorlijken .tad Gelezen brief van den collJ.JlUaaaria - OPeG-
1899, lOO.el ala de notlilen der 1'- ..... ;.'·A .. ri.". YaDre:ratie te brengeD, maar .-na -brek bare .. erken iD aaIte de YOOrge&telde """ over"'8~-...... be I"L • d ....- .. - de Breederivier te Oudedrift .....n bet permanente ooaait4, rehonden op 16 - OOJ," U" materiaal ill i~IéCIr moeiJtjk; en
Januari 1899, gele.eD en goedgekeurd.; 'l'C!!nierden .enlCh te hnlleD te ge1'en dai de Besloten de ~riJIf te 'I'rag8I1 - goed

De beer Ek.teen rapporteerde, dal dc: oom. bllflr ~romley de beste plaate of plaatMn aal te willen aijn den rua een bealiat IUltwClorc!
miaeie, aangeateld op de 1'orige vergaderinr den aanwuaan YID waar gnul genomeB kan .orden te doen bkomer., tegen &GO 'ITOeg mOgaIiJbD
Verloren "lei .eg hlld geiD.peldeerd, eD' door 1'oor da~ doe~ wanneer hjj weder oyer de pu datum.
den VOOrzItter .... 1'ergeseld ~e._t '. De gaat ,Gel~zen. brief VIUI de MOIIt.gu manicipllli-
commï.aie had .de inapeldeuren nn het dep.rie- Geinen brief van b.t Iandboowdeparte_t !.elt, mslwtende rekening 1'oor 'bet baI1"e MU-

ment 1'an pnbheke .. erken aan de andere lijde aan den ci1'ielen oommiaaria, redateeni 14 Febr. deel dVlUl de kosten van het iD orde brageD
VlD PieterafObtein hoogte ontmoet, en me.ï hen oyer bet aluiten YaDden jaehttiid. Genotuleerd. l"ein en hoofdweg door het dorp, tea bedriip
over den .. eg ia quettie gereieci. Warmt di,. Brief geleSCIIi 1'OD den beer B. Barger YaD 1'an £8 7•• 3d.
CUIIiee badden pJaablge1'onden, totdat bet Banghoek, maeende verlof om op Ijjn eigen Be,loten dat de secretaris ~ SiJ
erkend .... door den heer Weethofen dat de ~t.eD ~ 1'erleggeD, den .... Ieideud. over aDn :::U~gte beWen. &&Jl de tap lII1IDi-
weg op leer on1'oldoendeo gronq.lag (eql&alr' mgendom, dal Mer getehild ill 1'oor WjjDpard- Besl
..... De b~ WeaLbofen bad ye ....... 01'eieen. .iokken.· oten dt. MO:ltagu m1lDicipaliteit te vra-

4...... D__I'_ dat d gen de helft der koeten te bet&Ien door deagekomen dat de wl\l te Wittedri1t lOa WÓ.rd811 ...... o ... n e IIICretari. _ den beer Bur- ad
berbou wd eD .reeq. 400r eie ngMrinr iD 'orde rer .. 1~r;j ven ~n bem belreud malten dat bij ra gemaakt ia verband met de reparatie .....
"OniOD gehouden. De beer P. J. Smit) het den wee In kweshe lDIi 1'erleggen,ouderworpen ~r:-~~ ~ ~
andere lid a&npllteld óm boYltDgemeld8ll .... te aan de goedkeuriD\ YaI1 het reÏ&end publiek en Worcester, den raad meldende, dat de tw_
inap9kteoren, rapporteerde, dat hel publiek nn op 1'oorwaardedat ij altjjd dat gedeelte aIaOO OCIII8nuit het Roherteon schut, op 18 Febr. U.
Verloren VI.i ....ClDllCb· dal de rud den'. w- 1'erlegd, in goede reparatie aal bouden, -.. ... Het d verkocht, aan hem behoorden, en .....,.al overoemen in lijn tepn.oordigen .tu" op rappon YaI1 ... opaicbter .. erd.reJeMn, doende om het '1......1 __ door de 1'................ ___
1'OOI'1I'urde, dat-de regeering eeDe toelage: 1'aB alaook het rappon van de allditeareu. -~ --1'""& -r
.£3,000 aal -yen voor dft berbou. eD 1'oleindi-' De heer Mltlclr; rap""'r1eerd. dat er yenrcbei. gebracht, min de IICh~lden.

.. - d t1ech ....... .- De 88Cret&rie rapporteerde dat de bal&na na
giDg ;er van, .. aarop die dan door den rUil· ... ene te t-""tMa ....area iD den ....er aan de aftrek dOlr kCl8too £8 /ls. 3d. beclJ'oeg, .eIbt
worden henteld en 1'oteindigd. : andere lilde vu Xruiapld op den hoofd.er som aa.n hem betaald .. as door deR aat..

De 1'oorutter legde echter nit dat dit ~e~ naar Boodebaai. De raad pt den hf'OI' Melek m_ter.
gedaan kut wordeD. : IDICM de ll00dig. reparaties te doen aanbren- Besloten dat de oecretaris gemachtigd sij
D. heer Ekateen rapporteerqe ve;'der, dai hii c· Be' balfjaarljjkacbe Tenlag 1'ul de iD- bet bedrag _ den heer H .. tIie uit te be-

nÁmens den raad er ill toepatMid bad om' den maten en uitpven .erd YOOl'IfeJero en p- talen.
weg iD ~U~qe Q1'tIl1enel:llen, indien die beboorljjk pueeerd. Gelezen rapport van opzichter De Koet
in Qr<le "' •• gemaakt. ,Rekening voorrelead YaI1 den beer A.. H. P. met betn.kking tot bet getal arbeiden MD de

De raad beobH.e bieraan .gne pedlreuri~.· Lon. ~ lOa. ala OpjlUllN van bet plankenhuia Hontap .. egen geëmployeerd VaDaf 6 Febr.
De beer Ecbieen rappon--de, dat bil in te Blandsbaai 1'OOftIOt jaar geëiDdird 31 Dec. tot 4 Maart 1899.

ge .. lachap YaI1raadalid Bmi\ deu weg oyer den 1898. Genotuleerd.
berg te Wllpnped had gei.lIlIpebteer.i SOOaIa BeaiGtea da, den lIeer Loa. aal p"'h&gd Gelezen rapport 1'&n opaicbter Kramer, meJ.-
besloten .aeop de vorige 1'ergadenng. VoJrena .ord. eerat de renteD die )Ijj 1'oor bet Plan- dende het ~etel arbeiden op de Ro~
.ijne meeniDg kon er niet meer clan .... .£Ii kenh1l\l Olltvanp had ,.turende het JM!' te .. egen geëmployeerd VUl af 30 Jaauan tot 26
werk op ge.LIlden wer aijn, gedaan. Hét lid beta_ Febr. 1899.
Smil dacht, dat er 1'oor .£6 \&. id. .ert! kon BekeIWrr ~ YID den beer A H Genotuleerd.
aUDgedaan. ' : , :&o.oD., grool '.£66, voor hel .aanleeren YaI1 GeleU'n brief van den beer G. P. VUl Zijl,

De aecre.tarle Iq eea oerti6lraat, ~eod belutbe.re eigendommen iD de afdeeling. . belaatinggaardt>r te MOIltegu, in aaIte het "p"
door {~. .T. Bielt, ten efhkW, dat htJ £1$ had De hetaling weid niet gemachtigd. l<,rt der auditeu.ren OYer oe boekea ea reb-
oDt""IJen nil deu, heer •. J. Smit voot het Besloten den heer Roijaouw te 1'I'8pn bO de ~ ftIl d_ raad o.er het half jaar piia-
repareeren YaDdon weg tutachen Drooge llijat yoIllende yerpd.nD8 tegenwoordic to.ai)u en ~ Jl Dec. 1898, l'en uitleg geyeade 1'JUl
Kloof en WiJ,reboachdrift. . I zelre..., ongeregeldbeden duideJijk te makealD eenige kleine fouten, en inaJuiteade sekere

Bealoten, cfat de heer D. J, Smit n~aala verband met bet .erk, dIar.:g'" eitrenaren "egbela.tiag Inritaatie.
.orde yenoch' om eeu geapeciJi_rde rek_iDg YaDIL_eigeadommen niet be gemaalri had lJenotaJeerd.
iDteleyeren,aantoonende ~de toe1ace 1'... 1£10 ....e ... 1O_g op hUl1De qendommea pplaatl' Gt>lezen brief van den heer A. O. H. Teahea.
1'oor gemelden ...."i, uitr .. eyea ill. ~ ".rdg. Afslager; submiteerende coDditites VUl de YeT-

.. heer Bocher rapporteerde, dat hel y~1II De W'o\r~ JekeaiDren ....ercIQ ~lesd pach~ 1'1ul eeD. morgen grooda .... de
nanaag bleek, dat .£20 - behoorljjlre ~l· en~: Roode...J 1litspamJiDg, verpKht aan, dea beer
prijs lOU .Un voor Mnr ahl ber~igentom, A 'p J Buaer tA 17•. 4 d.; )loefamïd. .James. O'CoDJlOr, 1'OOJ'3 jUeIl tegen '£163
aunde het kroonland gre.niq ~ ~ ~k. r-n,lIreailur" Van cf. Saad, ct. ViDiera ol Co. .£23: tezamen met het kontrakt.

Bealot.eD, dat de aecnt~ <létI f4rWen;o.n. IlBoouaaier £t6 lila. BeelOten bet lmltratt lI;Oed te keuren, ea
miaaria hi.rran ~eDoi- rev.. i ~~~~~~~!!!!!! dat het _get.bDd .orde cloor twee Iedar .....

~ -~ ra~~rieerde, dat M1l bai!irag Afdeelinaoaraad Herbert. den raad e. den pachter.
nu £81 OS IOd openstaat &bi &Qbieratallip lf.' -0" BeSIOtea dea -=retaria drie weken 1'.toI
he~ilnl W ciIllGlQ. ; .sot.Wen eener vergade~' van den afdee- vsa ar.razigiaeid te ym-en, de beer '(au.

De aecretaris onhiDg Jut om op de 1'oJlaude lingsraad, gehouden te Do , op den 6et.en ~~~ ~~_~ tijd~m' .. ~~. cijne
vergadering een 1'ertllag iDied.ienen, untooQende M 1899. ,__- e-~~- _ "" _~U
op welke eigendommen en door wie ¥ 1ie1u· aart . Bealoteu dat de aecret.arie gelll8Clltigd sij
tingen 1'81'1Chuldigd zijn. . TegeDW'~:' de beer W. F. Beyaalds, lid D. N. Du~ te betalen 1'OOJ'bet 1'OCIder

De beer Liebenberg rapporteerde, ~ de :C.C. en R. . (voorzitter), eli raadeleden door hem 1"ul tijd tot tifJ ten behoeft VU
commissie o~ laatete vergadering sang". teld, Young, Holtehollaq, Collen, Geldenhuya en dea. raad pkocbt, op een certUibat van dat

h-~ d'~' .
~n !limen omat ... met e ~. YaI1 ~ JltiII:,tUen1'1IDde 'laatste v.._L....-.er- yOQnitter. ~~!'!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~
GeJukwaarts en anderen omlreDi een ~ Il L ---.1....'-_ -_.""" .",

b be . -.. .J_ ..._" 'V__ en !JeNzen en .._~urd. EEN boer ia deD omtrellftDGra.hamuta4naar et rger.geuuom YaI1 ..... ~ •., ~ D ta . .....- .....- dat den
8ohaIkwijk,.daar bei b~,~. Mer; \'sn e - nit ~c"_'_, op ontving deser dapa eeD. en~ brief uit
SchalkwU"k in eeDir gel'fl9ll . aal -I."!pen 28sten Februari 1 ,de fmanciën als rOIgt Jobamas~ met ~ Toor £1 iage-

.- ...aren: - . aldten. De brief meldde: ,,Eenige janD po

·ït~n~ S¥ ~:10. .-- .lg de ~!:!:=~897 t~~~ fi :t:~et! :::==~~~~t eik:a~.
yqrip ftipleriDg oten, ~ akbti lOl yit&taande voor 1898 186 3 U bn viadea. vóór l"Y;;;;di_ --l-_ Md."
bad 1'erkregea, Wa&l'YUl reedI ti wana alple- Overtrokken bank 73 4 4 . erg--
YWd tepn lil 1* uk. : Ra • .JatJd kuuu. _ _ T ....... T4JIDU, T.AlfDD.-Gut - .....

Goedpkeurd. ' lOdea Mei l89{t - ~ k-*-"!P --- - ...De yoonlher ~ CIIIt eie bIiIU~ t. ~~ ......
lIaIán ...... Pon.niDe ~ , ... ill Gêbcha AdIIer1e.i._~ .. ,..., ......
ale 'MIdIa:Inlei~wijkDO.1. ". ....OM" I_~..... =. :!L'~m . " ~ 6L~. a-OOII ~ 2LfIL; .......
ca_ n__ ~_~'fIIII='.:~-:~t --.......... ~ Bc.I;.. Iller A. ~_ __ ZIE BUVOJlQ8llL.

III Jl_ft....
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Vooa bet bakken nu het fljlJlte brood
ikoe~ po1fertjee, puddiap, ena.

Maakt het; voechlel ... lloht, -.&eUjk
en~i; 1

BeIIte .U;trtj&iDg .. knoht, eD d& ee",tp
poeder voor 't bakken.de ODaIlDptaai door
luohtIrY.-ndcm.o, bliJft. BlUft'ft nohren
behoudt 't'blle kI1Ioht totdat h'et gebruikt
wordt.

De Boyal Baking Powder nu wereld-
wIJden roctm wordt enkel door de Royal
BaktngPo1!'detMaataohappij .....nA:merlb
gemaakt.. 'Let zorgvuldig op 'I maken
naam op den omslag. om de nbetitutit'
yan nageD!l8&kte goederen te verhoeden

IfawrheBI ' ...=~)...
1: ..
Uleo ._Cë....
¥:Ijpn - •••
Dniiyea'
Butei' ...
lIerea '"
TNnatiea... '"
lIpoaea (groene)

Royal Bakin~ POlder lattsch.,
I .... Yjrr~ VereeJIJIde 81., .lmerib

COATON & LOUW,
Wellinq~n en Hermon Staties,

Bieden' nu &&ll-Flinkê J1lenri1lf

PI' ~'"lo CL lo d.
oo.-oq
01,- 0 0
I I - 1 tto I ;.,. 0 ,
Olot- elO,o • _ o' 0
o '1-'0 ft

Raapzaad, Cocksfoot Gras-
zaad, Italische Scarlet
Klaver Zaad.

PRIJZEN OP', AANVRAAG.
ZUJD-AFRIKAANSCHE

ONDERLINGE,

LEVENSVERZEKERING
MA.A.TBCH.A..PPIJ • KnlBEBLBY.

Jamu L4~. 00.
17 Maart 1899.

Zemelen, per aak, 100 hl lie Od tot ÓI 6d
Garat, per aak 163 lbo, 12. od tot
141 od; Suikerboon", per -. 203 Iba, 3Oa.Od
'.ot 36a od; Boonen, Xa1fer 203, OS od iot 0.
Od; Kaf (KoloaiuJ} per baal,300 Ibs, 8, od
lOa Od; Kaf (Koloniaal) inferieor, 410d iot
61 od; Kaf (O.V.8.) 6. od tot 9. Od; VQ8I'
per 100 Iba, Ga od tCX 61 6d; Ka1ferk:oorn, per
lIIIk, 261 od iot 28! od ; BoerenmeeI, ongeaift
23, od iot 25. od; Boeremneel, ge.ift 27s Od
toi 30a od; Meel, 16s 6d &ot 17.6d; Gele
Mielis per aak, 21a od iot 22a·Gd; Gem~e
Iofjeli(ll JMII'j aalt, 20s od iol 211 od; WItte
Mielie&, per aak, 20e od io~ ita od ; Wiiie
Mieliemeel, 203 lbo, 1911od tCK 203 od' Gele
Mieliemee~ 203 lbo, 198 od &ot lOa od; &Yer
Kaapech, per aalt, 160 n.. 11. 6d &ol 1~ Od;
Uien, per aak, 120 lbo, 3e od iot 85 od ; .Aard.
&ppelen per aak, 163lbo. 9. od toil3.oJ Od; Tabak
per Ih, oe 4d tot 0. ód ; Tabak per Ih, (iDfe·
rienr l, 0. Id tCX 0. id; Koorn, per aaIt; 203
lbe, 201 od tCX 2lII od i Boter, per lh, (yerJOb l,
I. od tot la 6d; Boter, (tweed. lniraliteil),
oa 9d tot 0. IOd; Ei.,-en, per doajjn, 11 9d tot
2. Od; Eenden, per ',tUk, 2a od iot 2. 6d;
lloenden per .tnk. la Gd toe 2a od ; Kalkoenen,
per &tui, 61 od iot lO. Od; Ham en Spek, per lb.
OSH-Sot OS IOd; Zout, JMII' -''' od ~ 6d,
Ollk'irnoten per Ib, lid ioi 6d; Geclroocdé Per·
&iken 3d tot Gd ; Kalk per aak, 41 od &oi 4. 6d.

8L4CBT'VBII.-<>-n, (aoede), prima, £ 11 0.
10& .£130. od ; o.en, 1iOlr1ba,.tl0 0. od tol £11
0. , Koeion, goede, £ 6 0. tot £8 oa od;
Kal1'era, 30- od tot 40rJ od; Varkens, 100 Iba,
4lie od tot liOa od; Lammeren, ao lbo, 11.
6d tCX 131 Od; Hamels, 1& od tCX 23. od;
lUai-be Babapen, JrOede, 2la od iot 23e od;
IUpaten 20. od tCX 241 Od.
T&U'f'U.-Knile •• groote, £18 iot £20 oe

Muilen I kleine £12 0. iol £140.; R~e,
£Ill &ol f16; '1'rekpunfén, 1.12 tot·'£2O'
!Mis, £5 0. ioi £7; ouen, geaonten, £12
&ot .£13.

Afdeelingsraad van
berg.

o P G E R J C H T J N 184 5.

LONDEN.

CorpONJerd bij Acts ~.n Parlement 1881

kAntoor; D!1LLIJGSTRllT, Xupstad.

18 Maan.-(Per telegraaf).-Wol ii zeer
1'8at. Zware 1'et"ol is van pan tot td 1IIlIf~ clan
de prjjaen 1'&n de ..orige 1'8fkoopinpn I ·lichte
ve~.ol .n Ylie8lfe._lIen ia lel báogllr; ~w-
Wlite en ill._hen id &ot Ier hooger g IUper-
Bneeu"witte Id hooger.

D1Urn:UBIK :
HOD.ALF.8ED EBDEN, VoorsiUer.
HENRY SOLOMON, SKif.
FRED. J. OENTLIVRES.I:
PAUL DI VILLIERS
GoDFREY SlOHEL.
J. G. STEYTLERI
HARRY BOLUS.
H. M. ARDERNE.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A.

&&UTJI GII:rrK&8I:UllDIOII ADTle&UK.
G. E. O.~DERsON,M.D.,lLC., Londen

1 H.R.e.S. Engeland. '
I •

J lllLLUKSCI }piiiii - · '£226,343
lN.K.ODJ INTUIS'1 103,890

rOI.D8D I1llllDII : - £2,072,836
G~.'rMl IhUgd ut ZuUl- Afril:GcaucA4 &c"riUiU

VOOUlllII'R VOOUDLD I

~t.o!ute Zekerheid, GrooM Bon ....
" OfltlD Beperkingen.

Bcp"lioh"80 omLrenl ol.nrbeurd' ...nlariq.
Getln reRrioti. op &eian .n Woooplla'"

MaLig. ODkonea.
Spoedijte Bet&liog no 1'81'deriDpn.

Alle Voordee!en beboonln l1&li d. Led ..
Oren l''!fIOOolij ... A.aoaprakelljklaeid.

On:nidtlcllijke Bonna op Vorderiopo.
R"im~ HeWing 1'oor O.ergaft.

Dri.i...,.lijkllCb_:O.ftd~k, laat.& in JWlI, l89S,
d. ""Ipo,de in Juni, 1898.

o,.rtic:: da~~",,' Ioe~n .oor· b&WiDg no
Prel'J1u,u" gedureode .... iko d. PoUt no knolIl
bl'lCt
r"Ii n bliJ ..an nn k""lbt I""l.n)!' er ..oldonnde

".~rl(",,( ,...rde il OlD 000 k~~ promie
t. d~i.hn.

AANMERKINGEN.

In' eleze week ",na de aan.oer klein. Kaf i.
aeer yolop en moeieljjk VlO de hand t.l letten.
Er il nij goede vraag D&&rmielieB. Vrij 1'eel
boerenmeel eD lIour WOMt' aangeboden. Haver
en ha1'erhooi aUo _r yolop. Er i. een goede
yoorraad aardappelen. D. yoorraad oien ill
grooter dan de aan 1'1'II&g. Er i8 goede vraag
naar 88M1tek1U1e tabak in roUen. Eieren .Un
guocht. Veel boter ..rordt aangc,1'oerd. Pluim,
vee vrjj yolop. Vrucbten en groenten volop eli
goedkoop. Markt goed 1'oorzien ....n slacbt1'eé.
Goede vraag naar paarden. Kaf wordt aUeen
1'oor dlldeliik 1'erkoop ont1'&Dgen.

PORT ELIZABETH.

(f'Cllla. ~ Htr.cA,lAwbM-. Go.)

LAATSTE. UIT8£IAlIN(JEN~ 1895·
PoliMen na nnohillClllden duur werden betaalCl

mel de 'fOl«end. lOmmen voor iedere Cl.ooo ftJl
oonproiikélijb 1'8l'IIIkering :.....

Duur in 1896.
110 Jill.
'7 JAAR
66 JAAR
80 JAAR
10Jll&
16 JAAR
12 JAAR
9 JAAR
6 JUR
8 JUR

.,. a,ags
1,9811
1,73>u.
1,_
1,1160
1,261
1,168
1,101
1,060

, 16 Maart 1899.
VooEuiT.CISVEDERtS. - Er ... de... eek

feiteliik slechte op één dal( vetk~ping 1'oom,·
meljjk ter ooraalt:e 1'&0 den genngen toevoer.
Oyer bet algemeen toonen de PrBlien ieeq_ ver·
andering op die der 1'orige wéok.

Wij aotec!ren:-HIERMEDE geschiedt kennis-
geving <lat op de gew.one

vergadering van don Afdeelings
Raad van Steynsburg, te worden
gehouden op den 8sten April, a.s.,
de gemelde Raad vILn voornemen is
om zoodanige belasting te leggen
op al het daaraan onderworpen
vastgoed in deze afdeeling, als moge
nOQ(iig gevQnden worden voor den
dienst van het jaar 1899.

W. F. NESEMAK, Secretaris,
Steynsburg,
. 14den Kaart, 1'199.

.(;',01. ... ,1.
Witte lUJ-teur prima... II lf 0 - 11 10 0
"prima 1 ~ 0 8 10 0

lente "nt.e 6 0 0 6 10 0
r-.-le " S 10 0 • 10 0
Derde" 200 800
Wijfjee .aperlear 6 0 0 7 0 0

S-I tot gcwooo 4 6 0 6 10 0
t'll'llltde ... S 0 6 • 0 0

'1 tt derde' 1 10 0 I 10 0
Byoeb Vaney) ... _,' & 10 0 • 16 0
Zwan ,good totlQ~1o.....ë 5 0 0 il 16 0

ol mldtlc1m S 10 0 • 0 0
"kan •.. OUO 150

Z1IV&e lafcriear kon ••• 0 • 0 0 8 '0
" YIoa ... ••• 0 16 0 :I 0 0

Vale. ~ tot IUper Ianl( 3)5 0 , 10 0
" '" medlwa 1 lt 0 * 10 0
" "kort... 0 6' I) 16 0
Hlaferieur 030 0.0
,1'Ioa OUO 200

lpadoaa, (jonge 'fOg8Ia).- a 10 0 '10 0
" amal. hard _ I 10 0 • 10 0
"chicU.-. OIO 060

Itaarl wil 2 SOliD 0
ft aUJeard... 1 18 0 2 6 0
" iIonJrer... 0 J7. 1 II 0
ft BB ... 1 1 0 1 7 0
&dra IJllperieare wltW eD wljfjea .. luc7 "

prii_
VELLBN.-On'l'eranderd.
WIJ noteseu:-

~.i

Al<'DEEINGSRAAD KANTOOR, CAL.
VINIA.

SCaUTBERICHTEN.

AANGEHOUDEN in het Schut te l(op'
pieakraal over deo veroorloofden

tijd en te worden verkocht indien niet
),8\,0"'118 geloet, op deo 25sten Maart, 1899:

Ben Huilt bruill }ter-ne.paard, .; of 6
jarell oud, elfen stippels op den rug, on·
gemer-kt, lOet een donker- brnin Merrie
Venlen, omtrent 4. maanden oud, beide
11181' m~ •.

I. P• .1. VAN PEB OBWE,
, SoJnatmt._.

Ilerinol, la bdla, '~
O-IJOnm
~per.DIl ., ....

M ---.._.......,..

8ok~' ........ - '. ......... ...



'. B' ~OODTGD voor de Tweede-
, . ; klae Bohool to OALInDOBP AANGBZI u-de DiStriOU
'.. ~ het overlijden van den heer School oommifi TOOl"IM1l " ',' , ,

, ,B.l. GEYSER. . ook voo~niDg sal maken 9OCII' het BES: TE KOOKKAOHEL' IN V.' E 'KiRKT.
" Apflioant.en doen aanzoek zo.o' Ondeni' in de 8poo~ool f ," '''',

'spoedig mogelijk, en zoo lang appli- te Kroo~d., ZOO it Let ~ zij DOg : de aoo maakte ~ IChik~n 'met
catie ged,aan moet in Gou verne- een a88istent of eeue 8IIIetente ~ Ten ~YOlge ~ ... r ODI ge d -taB .. in de
me~ta Couran t volgens lijst v"n moeten aanstellen. ApplicatieD de heeren BVLIlfDU slJn WIl In etaat om tegen e, gate P"ll8D
op'fOedings departement, 'voor gemelde betrekking worden Kolonie te 'verkoopeD.

)feD doet aansoek bij .Onderge. hiermede ge~ en sUlleD door V '
t.ee~.de met getu~~hrl~n van den ondergetee~ende ont~angen an
btmraamheidd,en VhknstedhJkfeh'~?n-worden tot op d~l~en A~le.!~ .D4 i lOs ..
zindheid, meI !Dg' ma en eo IJ \ Applioanten snuen moew.u ere- .,
April of Juli het werk zou kunnen ren. . en meer. en meer.
~n. .' 1) Bewijs 'faD bekwaamheId., 'I'

Een getrouwd persoon di~ bereid 2) Bewijs van tot eeue Protes- Schrijf • onze Katalogus- V· :
zal. zijn kinderen van bruten te tantsche Kerk te behooren. .. 00' DHEAD PLANT ~ CO
logeeren zal de voorkeur hebben. 3) Bewijs van goed »adelijk W' . " ,~ ,J

Kennis vaD: Hollandach oen ~er- gedrag.. . "J
eischte; MuzlBk eene van bevelin.~. Salans £135 per laar. . . St, Geo,rge's Straat. Kaapsfau.

Salaris £200 pel' annu~ en VMJe Werkzaamheden te begmusn Z~ ----i----.;.....;:...----------------
woning. School gebouw nieuw, ge- spoedig mogelijk nadat de appli- SO',UTHER, .N
riefelijk en ruim. cant kennis van aanname

RICHARD BA.RRY, V.D.M. applicatie zal hebben ontvan~n.
Billijke reiskosten, gestaafd door

Calitzdorp, kwitanties. zullen vergoed wx>rden.
13 MaaM, 1899. N.B.-De geslaagde applicant of

applicante moet sich 'VOOrzienvan
een OnderwijMn'B 2de klas 8~~-
weg-certificaat om tegen half-pnl8
te reizen.

G. W. B. V.D. LING EN,
V.D.M.

Voor. der Boh. Oom.
Kroonstad, O.V.8.

10 Maart, 1899,
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A. D. CAMPBELL,
Secretaris,

Komgha Sch. Com
Vaalbank, p.k. Aaavogelkop,
Dist, Bloemfontein.

9, Maart, 1899.

HOOFDONDERWIJZER

BENOODIGD

/

Eene Hoojdond8f11Jijzeres

DAAR de Hoofd Onderwijseres van
de Eersteklasse Publieke Meisjes

SePool, (Belle V ue Seminarie)
Somerset Oost, bedankt heeft o~
gezondheidsredenen, zullen appli-
caties voor de betrekking ontvan-
gen worden door den ondergetee-
kende tot 4 ure n m. op 2·t Maart ..

Applicante;n moeten h~nne kwali-
ficatiën opgeven en certifi iaten fin
getuigschriften verschaffen.

Salaris £150 per jaar,met kost en
inwoning.

Plichten te beginnen na de Juni
vacantie.

QUINTEN H. SCOTT,
Hon. Secretaris.

Somel'let West, 19 Feb., 1899.

Komgha Eerste Klasse School.
Benoodizd ,

EEN Assistent (Gecertificeerd)
Bekwaamheid om Hollandach

te onderwijzen noodzakelijk];
Kennis van Tonic Solfa eene aan-
beveling. Salaris £140 ,per jaar.

Plichten te beginnen in aan-
staande Juli of vroeger, indien het
den applikant schikt. .Applicaties
met copiën van g3tuigschriften te
worden gezonden aan den onderga-
teekende, niet later dan 1 April,
a.s,

Komgha,
27 Februari, 1899.

GEVRAAGD
EEN flinke jonge Boer, gehuwd

of ongehuwd, die opgeleid is
in den Wijngaard en Vruchtenboom
Kweekerij en goed kennis heeft van
Groenten Tuin en Melkboerderij.
om een stuk grond, groot circa 25
morgen of 7iJ erven gelegen in de
munieipalteit Ceres, en volop voor-
zien van water voor irrigatie, te
huren van 1su3OMei, of te hawerken
om een deel van den opbrengst
aftegeven. De grond is omheind,
in kampen verdeeld en gedeeltelijk
beplant met wijngaard, vruchten-
boomen en groenten tuinen. .Appli-
cant moet voorzien wezen van het
noodige Boerderij Gereedschap of
een klein kapitaal hebben om zulks
aanteechaffen. Een klein maar
geriefelijk woonhuis staat op den
grond. Doe persoonlijk aanzoek
bij den eigenaar.

DR. R. J. REINECKE,
Ceres.

Kaapsclie RegeeriDgs Spoorwegen.
SIR LOWRY'S PASS
CALEDON SPOORWEG

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen zan een Spoorweg-

lijn, tusschen Sir Lowry Pas Station,
en de stad Caledon, een distantie
van zeg 53 mijlen .

Tenders te zijn:
a VOOI' lichte lijn, insluitende

permanenten weg en ander
materiaal.

b " 00'" do. Uitgesloten perma-
nente weg en andere materi-
aal.

t Voor gewone lijn, insluitende
permanente weg en andel'
materiaal.

ti Voor do. L'itgesloten perma-
nente weg en andel' materiaal

Voor verdere bijzonderheden,
doe aanzoek aan dit k!lIltoor, voor
of op lsun van de volgende maand.

Tenders geadres$eerd aan den
Controleur en A uditeur Generaal,
zullen op het Audiknl's Kantoor
ontVangen worden, in Grave Straat,
Kaapstad, niet later dan den mid-
dag van Maandag, 1ïden .April, e.k.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kapeche Reg.erin~ Spoorwegen.
Kantoor van denHoofdingeneiur.

Kaapstad,23 Februari. 1899.

TE KOOP
AJHt lE:~I!!i.

Doe aansoek bij
(DB 'CAPS FORAGE Co.,

NewJanda.

.A.saiatent of ~te Be·
noodi&'CL .

Zaad' Gerst,
Schotsche Haver.

D1l1,bel4 • .eniEDke1e BraaJq>loeg~D" Kaap8che Zaad-Haver.
, een en tw~ Paarden, Witte en Geele- Mielie-

Howar~ in' drie grootten Meel.

Van
.B4 lOs.

--,-~-

Levens Associatie. "

.1Io:b-...D. R.n ...... JeL .... Ho..,...... Stoommeel. Mielie.·
Melk, enz.

Tegen de ~ Prijzen voqr kont.aD.t.

a. III. ~ ,i& ee, H. RIES & GO.
STIUJmD ~,qEOBGE'S $TRA.TEN. GRAAN J

I' :..: -

De SOUTHERN eeD zuivere zu.!'!_~!r!-:
kulUCh. lotJc:btJu...l· ~.Dd.;n,.~~~~
';P·het ODd.;lIOp_be_.I!:' .. ..!.Il~"0~l.!.~
~I; biedt -~olkomeDe zekerheid. an
;;Ild~-;-p;";;olijie·YerUiwoo~~!~~:
held, Mrwljl bet .eh.. l-;'~urpl~~nd!!
•.nIP·kortJnl~,:l;;b~rt aan !.n_!!l~~~
wo;dt·cmëi.rd;leden-;i~~r hun YOOI'-

~lpb~dd-w~'-Ail;-~t;~-d
mMSt liberale MrmeD die doo,r pr.~~~
~O ood.rT1D«:'..!!'Jr ontat.aan zijn. zijn J~
haar .. ,.meen 'werk oppDomen.

I.evenspÓli8sen
van kraeht .
.£1,200,000•

Baten zijn
thans meer dan
.£100,OOO~ ..Rondgunde OndnijJel Benood1gd

TI "'",(Jau Rutplws, lijk luJsprttt, DUt.
BIOlJll(OltalJ, O.T.S.

VEISTERGLAS' vjN ALlER4EI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL,

"I . . ,

VAD ...... ,....~ Ka.pII~, Cn.t Stadhuis). lotlle. lotlle. Kome.nPBO' in worra,ad ~ ~t en venOhei~en lUIIOl'timent TaD
lei lIOOli J?lM. enl flaat.glu van allerle1 grootten, en sullen :0-B L D

met' se ~ die 'tTij .aflever- alm het KMpohe ~tatiou tepD. ~ BlSPA..A.RD DOOR m, loom
lupt.e leD." .; , , #.'

Bei10 . . g mu hun toorrud, wordt. ge~ ~eze be~ ri, VAN
16011&.,21011&,26 ona., 82 _. pJatgláa; PlaatslaB • ~ f;m. en i m.; Gelirande Boonen,
Ch~" Gla&. OatbedrlJ,al, ~."eD met figoren.~,gerol~ glaB; . .
B. ~"!d ~elb lIÓOI't ieié+i.., ib. .vOorde ~ ~ h~ en winkela, . Bq_TH/f ,n 1/b. Pakklt
ye . vallioh~la1lteuluDseb, ens., eu. I " " IDIOSI" 1'.......... (o18e BooIll1l

De aandacht . t ook ~ op h~n· Gelood Licht Depa.rte- AJU ,utUIIIIUG. INIO

ment, dat 'befonnen werd met; het dOel bet goede werk te hell"'J1'om het ,',
geld in dese Kolonie U, hOUdeD. Ohubb 4111 :Maxwell hebJJen dese TI VBJUflWGIN DU

Geloode Lioht Versierde V.sterJ gele,,~ aan 4e Ned. ~. Kêrk te llIIlrtd ..... II DgeIl•• 1 Hu4elun, ,
Wijnberg. de Bngelsche'£1' te Wood8toc~ de Katholieke Kerk,.
WoodaWok. eD de &. J . !Kerk U, ZeepuDt, aoowel als aan a.udere 'BU DJ &BOO'l'I XllT SLICITS,
kerken in TerIIOhilJende . ilder Kolonitl, Heereuhuizen., ens. iii elk: , . , BIJ
aeftl il het werk gedaan gelij.k un het ~ tot nog toe uit BurOpa W' - "~ .R' C
~ "l: RITE, YAN & O....D.... i ---' ---------

OKUBa &ti •• XW.Lr:" ~PL,....lIE. i_""8 ....
BtJRGS~T (naast Stad.ll1wl), Jt.UPSTAD.

Zaad
O'OST

Handetaars,
LONDEN.

Leven, On'geluk, Ziekte,A PPLIOATIES voor bovenge-
.&.""1.. noemde betre kking " verge-
zeld van de bij de, wet vere~te
getuigschriften van bekwaamhetd,
on goed gedrag, van de laatste School
commissie en Predikant der ge-
meente, waar Applicant werkzaam
was, alsmede van Jidmaat8chap eener
Proteetentsche Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot den laatsten dag van
April, a.8.

Werkzaamheden te beginnen 100
spoedig mogelijk. -,

Salaris £120 per annum en de
scboolzelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicant
moet zioh voorzien van een Onder·
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

J. S. THERON,
Voorz. der Soh. Oom.

=---'::y

Hoofdkantoor :' BeDedd st. Georg. Strut, Kaapstad.
\

KOCII'··EI\I
KA.A.PSTA D, ,

-,_..~- .

Voor

Sproeipompen
VOOR

TUINEN. NetDraad

Keuken Stoves, keukengereedschap. ,
Ledikanten, :Matrassen, Trommels, Reiszakken
t

Iltra Bottel lOll _ud l1aLu Pilau
BRAmU.B CAln'LE, )[apt. CUAGHE., Wocn..u,: I

16 Kaart. , ..
BABLBCB CAJlTLB, Ra~ CLllfOCK, u.trent 17

Ilaart. c.
PBJlBBOU CA8TLE, ][apt. M.AIII!HALL, omt.ren,~

10 liaan.
ABtl'ND.BL CA.STLE, Kapt.. WnmEa;- omtrent U

LI8~ CASTLK, Kapt. LE Suma, omtrent lj
A' n,

BOS~ CA8TL&, Kapt. Dii LA C)l;'R 1'Ju,,'IIB...,
omtrent IT April

Voor Vruh, of p-.re ye"08fe m~
Iieh bG de Aaenten 'nOD de C.t..BTLE
KAILSOOT JlLUT8OHAPPIJ, @pkt).

ZUID-Al'RJUAN8CHE

K05IlfKLUU KA.ILDIEN81
De "CASTLE MAIL- MuLs:mappJl

Di 8toombooMD dezer Lijn vertrek·
bn 'nOD Kaal*ad DUr Londen om

den aDCJ.ren Woeudag, te 4 uur n.m', DIll'
Kadeln en PlymOQ~ te Sint HeleDa'en
.AIoeIudon aanlegpnde op de bepaalde.·__ tijden.
1111(.15-DUN01'TAIl CASTU, Kapt. HA.&lJ80,.

. Kar.38-0.ABI8BBOOJ. CA.lITLE. Kapt. J. C.
Bo.nqoF.

Aprill'_NOBHAlIOASTLE, Kapt. BVDUL,
April __ Dtl'i(V:lGAJi C,u,TLIt, Kapt., W, HAT.
JU.,lO-TANTA.LLONC"'''TLI. Kapt One ...
II.,. I~DUlfO'l'TAB CASTLE, JCapt. HA.lUIJ80••

.un seizoens

Aliwal Noord Eerste Klasse
Hoogs School.

BENOODIGD een asaist.eDt
onderwijzer, gecertificeerd en

ondervinding hebbende, en ten
volle ~ekwalifioeerd om Hollendach
te onderwijzen tot op Matriculatie.

Salaris £250 per jaar.
Plichten te beginnen in Juli, 1899.
Doe aanzoek met oopiën van ge-

tuigschriften en certifikaten van
gezondheid op of voor 15 Mei, bij,

G. GRIFFITHS,
Soer. Soh. Oom.

folie bijzonderheden op Aoplicatie.

'IlIT ..... ~A ~'-BO~:E:,
KAAPSTAD,

HEEFT pu het beroemde Mauser en Sporting Maguiju Geweer
ontvangen. Het J.aa.t.st. en beste wapen 1'OOl' het IObieten 'ftP

..nerlei lOOI'ten Bokken, voorál 8 ringbokken. prijs I!/I loa. nett.
Hagel Geweren, Ria.., .Revofvera. en Patronen 'faD de beate kwaliteR.Lady Grey Ilotel.Paarl.

TENDERS BUllen door den on-
dergeteekende in zijne be-

trekking als executeur Datief in
den Boedel vau wijUm LoU18A Amt
BLIS8 (geb. Waters) worden ont-
vlUlgen tot 12 uur v.m. op den 25sten
Maart sansb, voor het onverloopene
tijdvak van het huurkOlltrakt van
bovengemeld Hotel en Bar bezig-
heid, gelegen in Lady Grey Straat
Paarl.
Het huurkontrakt expireert op

den Isten Maart, 1904.
De hoogste of eenige tender niet

noodzakelijk te worden aangenomeD.
J. P. P. PEROLD,

Executeur Datief.
Standard Bank Gebouwen,

Paarl, 13 Maart, 1899.

-_.......;'------
Dynamle4 Detonators, en Lont. Druiven Molens,: in twee groetten, Oven

Bicycles, Bicycles; Bicycles f Deuren en Fornuis Haarden, Omheintug
8OBlUJJ' ox PRIJS LUSTBlf. Staanders (" rail." patroon), êteekdraad,

KEN,NISGEVING AAN UIEGENEN DIE GAAN TROUW·EN. Gladde Galvaniscb~ en Zwart Draad,' Hoek.
polen, Opwind' Bonten, Net Draad, fa voet

BE~Ki~-OD8 Huiaraad. Breekwaar, en GJu. tot 7 voet, Kemph~~~

D.USTPAN, Bijzonder Sterke ;Netdraad voor ¥arkeos·
Hokken.

THE LITTLE U_.OK LX""-
KONINKLIJKE KA nADIEN~

UlIDI8!OODOOTIUT8C1WPU~.--Tl.
~ Mail ... _ V he.ppij ,....
U ftD r BMI' Enfrelaod
... :IfMein. .. _ WoeDIIia«'"._a.a., ....... ~

VOO. DG:m.AlIID.
Kar. '-BRITON (Twin Sere...) Kart. (;kIY>:l~.

Har. 2i--8COT (Twin llerew) Kapt. MOR10~.
April5-ROBllA.N(Twin8cre .. )Kar.t.RL. 0('1.1"
Aprillt-Jl'UICA.N, c.pta.in kA.JlTl ••
lla7 S-JlooB, Captain TnoIC.Il.,. IT-BRITON (twin Screw) KA!,t. GR' I I 1:<.

.rtJ.l BOOtmI VOOR DGILAND.
OUER (Twin Screw) Kapt.. l'HUP& "",l''''!

'~')(&ar\
G.A8CON (Twin Scn:.)Kapt..A.1UI6TRClI't; I. ,,'n'

aa~.
OXULPH (Twin Scre .. ) KaJ't. HA.<;Ut:. '11::' ':16

April. .
SAUL (Twtn 1Ic:n!1r) .KApt. WILYI)I1.IJ. ',!DlI' nl

20 Afril.
GAJKA (Twin Icre .. ) Kapt. BJlE.II~EB, 0'1': ,:

" Kei.iCort8te en Ooedko+P8te Route ¥OOr,Relz~e ... en GOO~:J('fwIn8crew)Kapt.MoHLLr!!:·t

4IOederen van de Zee .naar Johan,,"burlr. Pretoria .. na .. Kutechappij'. mooie Stoom
. ' '...... al8OUT.HAJIl1I¥ON yerlaten voot

en andere plaatsel", I~~eTran8vaali ' HAJlBUBG. bri _ ct. u.nkO!ll5t
o i' ..... ~

Dag~lIjkache peJ1tonendJenat I van Lourenco Bft01JBJr4'BTJBS_ENGELA!W
, i ' , PIlI"''''''' ze. Vee.vt.n, ...orden ui4r'"Marqué. (Del..,baaI>!ln 24 uren n..-JOhanneabura niJd ..... _ ~'f'UIlOperoen.

P rt,' : . op"DUW. &::z....ijLen 21 uur naar rato ,a.. BftOtmr,,'BT.TB8 naac HAVENS
.... .. Jt1J8I" ...... uitgereikt voor. d.
...... .._ DrieVeend"" perd. lj tUDII
ol .. 0ItIIIe. t, t .pij 8toomOOoteIl.
V_.V_" ol ~CIOe DWIl JIA[lJoOek

_ .. C"'_ ftD .. UaiaD 8toombccll
M" I~ IUt ' , .......

PLEIN ST.E(,AA'r.
Geen ingevoerd Huisraad. alles wordt in de pIaatlelijke WerJnrinkel8

~ door zeer vertrouwbare mannen. .
Eenige Vervaardigera van Bamhoeaen Goederen in de KoJoni~

, -, .
.... Schrijf; om onze PrijBlijsten.

10 en 12 Da.rlingst;ntat,
KAAPSTAD.

BENOODIGD
ERN gecertifioeerde onderwij-

zer of onderwijzeres voor
eene Derde Klas Publieke Schoolop ------------------------
de plaats van den heer H. J. dn
Toit, Over Hex Rivier, één uur
rijdells van de stad Worcester.
Kennis van de Hollandsch Taal
eene noodsakelijkheid, en indien
noodig, muziek te geven aan twee
kinderen, inbegrepen bij het Salaris
van £60 pel' jaar met inwoning en
alles vrij. Werkzaamheden te be-
ginnen in .April.

Doe aanzoek bij,
H. J. DU TOIT,
Over Hex Rivier;

c/o. Miss J. E. MEIRING,
Porter Straat,

Worcester.

GEIIJ,USTREERDE 'OAT.A.LOQU8 ?'ST VBLT.

RIJTUIG ltAKERS (HANDEN WERK),
PAARL C.C.

DiREOT B Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapache prijlen verlr:oopen.

Met een grooten voorraad UITG EZOOHT DROOG hout, sijn wij
instaat I EDER Rijtuig door ons gemaakt te W88Z'borgen.

TUJI~EN van eenig aodrt met of BOuder Rijtuigen geleverd. '

.'

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Koolen Timmerhoutlagazijnen

KOLONIAAL- EN A~ERIKAANSCH, WAGENHOUT~
STOOM: ZAAGMOLEN$,

88, ,Bl'88straat ~"en ~8beek8 Pl~in,
_.&AP .... ÁD_

i"~Jl t71
Il.......

Aanlappel loeren. ,__ I_.,Jtm_
• :.. • PIiIda Jj

DqeUjkache "rao~neinallentn
Johaftnesbu
............ __...9.Hft1~láiy'.....U&1l.;

- '~. ,_

EENE Scheepslading Magnum
Bonum in Lal,.., mud manden

in uitatekende conditie om nu te
nlanten.

..6.. FITTIG,
4.'1,~

TuJ;Jt.i.



Bijv.l tot-

IET RAPPORT VAN DE COMMISSIE
VAN TOEZICHT OP ELEKT lES.

IN ons vorig inleidingsartikel hebben wij
een algemeen overzicht Tan de werk-
zaamheden van het jongste BondIICongres
te Victoria West gegeven, en vooral ge-
wezen op het besluit, dat genomen werd,
om dadelijk met het daantellen nn een
registratiefonds te beginnen. In sommige
distrikten is dadelijk hulp b,ijzonder noo·
dig, en indien men terstond begint met
de inzameling dan kan bij de registratie,
die thans gaande is, nog met dit fonde
gewerkt worden. Intu880hen behooren
al de diatrikten zoo veel mogelijk voor
hunne plaateelijke belangen te &Orgen.
De drie weken voor 't inzenden van aan-
zoeken zullen spoedig verstreken zijn-een
daarom behoort men jdadeUjk te hande·
len. Objecties moetentooklthanelngezon-
den worden.

Een an~er onderwerp van groot belang,
dat door het jongste Congrea behandeld
werd, is het rapport van de Commilllie
van Toe:&icht o~ Elekties. Wij hebben
dit rapport in zijn ieheel gepubliceerd en
zullen hier slechte op 'n paAr van de
voorna.amate punten daarin wijzen. Te-
recht zeide de Commi88ie, dat het afge·
loopen jaar op politiek, gebidd zeer veel
werlr:Zaamheden heeft geleverd. De een
elektie volgde oplde ander en nu hebben
wij nog bovenop de algemeene regiBtratie.
De fondsen ter beschikking van de Com·
miuie waren betrekkelijk gering, zoodat
het eucces van den strijd geheel te wij-
ten wae aan de vaderlandslievende opotle-
ring en samenwerking van de leden van
de Afrikaander partij-van de hoogste tot Veldkornet en magistraat.
de laagste. Wij twijfelen er niet aan dat Wat ie de betrekking tUllllOhen den
d 1fd t ze partij bij de ko- V1l1dkornet en den magiltraat met be-C. P. SCHOLTZ, eze e gees lonk L '- trekking tot de registratie? Het antwoord

Secretal'18' • men4e elekti88 za enmer ..en en "emoe· .- b 1 behds op deze vraag .. van e ang en oort
dige!,l. Sprekende van fon en, wijzen nauwkeurig gelell8n te worden. De veld-
wij, erop dat de leden vsn de Commill8ie kornet etelt de voorloopige lijlt op vol-

- van Toezicht op Elekties al 't werk gratis genl zijn eigan oordeel. D8118lUit etaat
d~n, dat geen lid ooit 'n penny voor Tan af 17 dezer aangeplakt voor sijn deur,
.igen gebruilr uit de Provinciale kas Tan en voor minatenl drie weken laDg ont·
den Bond heeft gevraagd, maar integen- Tangt hij aanzoeken en objectiee, en na

d die drie weken eluit hij de lijst Tan,
deel hebben de leden behalve hun tij nieuwe aanzoeken, en publioeert de na-
en krachten ook hUD beurs naar hun ver- men die hij op aaUAOekheeft opgenomen.
mogen ter beschikking van de goede zaak Dan heeft het publiek nog twee weken
gesteld. tijd om objectie in te dienen tegen de

Aangaande dePrieau aaak rJpport&erde origineeie voorloopige lItat, &oowei ala
de Commi88ie, dat er geen Bondskandidaat tegen de namen diE' op aaJ1JlO8kwerden
benoemd wy, en dna kon zij geen Bonds- opr;:.:e\oudt de veldkornet 'n hof·
bDdidaat aankondigen. Lettende op al ziUIDg,waarop de aanzoeken en objectiee,
de omatandigheden gd de Commi88ie aan die geweigeFd werden, verdedigd kunnen
'de hand, dllt het Provinciaal Bee~~ur worden. 111dit afgehandeld. dan I18ndt
Eerw. SCURODERzou aanbevelen ala Afri· hij zijn complete lijet naar den magiltraat
kaander kandidaat. Het Congree wae het zoowel ala de aansoeken en objeéti811die

'---I t, t I latll é hij geweigerd heelt.hiermede eeOl ell ...... 00 me s ac en De magiltraat bepol&lt dan een dag
litem tegen, de kandidatuur van den heer waarop hij de llJlt finaal zal doorgaan.
SCBRODBRop alle geoorloofde wijzen te Met andere woorden - de magiBtraat sit
bevorderen. Gebrek aan aamenwerking ala een hol van ap~l van de uitspraak
alleen kan de zaken in dele kieufdeeliDg van den veklJwrnel. Let er op,1e magiI-
in de war sturen; alle ware Bondamannen trut treedt Blechte in kw-"eII~e voor
en Afrikaander vrienden mllen gentll~k den veldkornet werdeo gebracht.'Maar- nu ont.taat de -.:raag: Is 1,1etge-
aan het drinpnd Tenoek Tan het Congres oorloofd en betamelijk dat' een V1lld1tornet
geh.or genn en alzoo den achijn van ver- den magi8traat van lijn cn.trikt raadpl~
deeldheid ait huo midden ..erhannen. W~ In w~ ni6t op d. provifioneole lijlt

:Met betrekking tot de veranderingen .. 1 geplaatlt worden? B$ antwoord la
door het vorige Congi'tlll in de Bond8con- natuurlijk dat snib-nW geoorloofd la. Dil
.t.!tutie gemaakt, rapporteérde de; Oom- magilltraat .U later ala "!Cater in een

Tan appel, derhalve druilt he' tegeo alle
missie, dat zU in geen enltel geval er begiJl!l8lenTan recht in, dat hIJ vooraf een
gebruik Tan heeft gemaakt, hoewel h"t opinie pat aita,prekeu,op een bijzondere
betItaaD van de veraode~ eeo h&ilsaam JUk die later Toor h4tiDala onpartiJdiseu
invloed in miOlteOl ééa kieeafdeellDg Jeobter Tall appel .. 1~men. <JeaniDagia-
heeft ai~fend. De Commilllie pleitte trut, die een reoh.YOel heeft, Dl zich
feitelijk 80huldig nrftimd tehebben OlD dan op eenige wiJ .. ~ met de be8lW-bruik mug ftD een nldkomet. De ftldJrornet~ ~.::.u::=~'faD ~ :ik' aUD :::~. ~ aordee. ,_ l~,
heer D. CODBW.uL da BoJ!daIIaDII1dIIItlI I~" ~~chlIzII·Ulf
wor PllrMberr. De redeHD een' ...... ~·~-IOD';.
Ina- met baD4e1de Werd,eD CIIr em btlOll4tr ptal er d.:... " ..... ..• i , :1("... r·

GISTEREN, 'den 19deD ICbonk de
Heer one aan de paarl een frUah

zoontje,
De dankbare Oudere.

P. E. LOUB8ER,
A. B. LOUB8ER,

geboren DB VILLIBB8.

Welgegund, 20 Maart., 1899.
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lste Assistent,
,.\ PFLlKATIES voor bovenge-
.l-\' noemde betrekking in de ,late
Klasse Pub. Bchool alhier' sullen
door den ondergeteekende worden
ontvangen tot op 3 April. Salaris
£180 p.&. met belofte un spoedige
verhooging indien werk bevredigend
IS.
Logies in de kost inrichting ver-

krijgbaar voor £80 p.a.
J. P. KRlEL DE VILLIERS,

Seeretaria.
rver,

lyer.
elie-

Fransch Hoek,
18 Maart, 1899.
---_._--------------

lie-
Druipen lutschappij on deSodt

de Yill1ers eD CO., Beperkt.
Alqemeene Jaarlijksche Ver-
Qa<lerinq van Aani:leelhouders.
In termen van Sectie 14 van de

Akte van overeenkomst van deze
M~chappij uu op Itinsd&g,28
Ma&rt a.s., des n&middagB ten
hill drie.

DE Zevende Jaarlijksche Verga-
dering worden gehouden

aa.Il het kantoor der Maatechappij,
hoek van Burg-en Waalstraat,
Kaapstad, ten einde Rapport te ont-
vangen van den staAt der Bezigheid
van de Maatschappij, opgemaakt
tot 31 December, l.L, en ter kiezing
van Direkteuren en een Auditeur in
plaata van de aftredenden die allen
herkiesbaar zijn, en ter verrichting
van zoodanige andere bezigheid als
de Direkteuren moohte:a voorbren-
gen.

118,

EN.

IDle.

mOPD

en,

BoontO.
C. P. SCHULTZ,

Secretaris.
Kantoor der Maatschappij.

Kaapstad, 23 Feb., 1899.

Jldelws, Druipen laatschappij TlD de Sandt
de Villiers en Co., Beperkt.HTS,

INTEEKENAREN die van won-
ing veranderen, en ons hunne

nieuwe adressen zendE.'n, wordt
verzocht ons ook tevens hunne
oude adressen te zenden, zoodat
wij de noodige veranderingen kun-
nen maken, en verwarring voor-
komen.

Co.

lE
HIERMEDE wordt bekend ge-

maakt dat de heer M. L.
KRlGE te Sreytlerville als
agent voor ~ Land en Weekblad
is aaDgesteld.

lENS']

1 vertrek-
>oden om
l..m·, naar
lelena en
aalde tu.

HIERMEDE wordt bekend gema.akt
dat de heer W. D. WEEBER te

Beaufort West als agent voor On&
La,u}, en Weekbla,d is aangeeteid,

'I.'BaIS"".
I"'P(. .1. lO .. HIERMEDE wordt bekend gelIlAllkt

dat de heer J, J. DE KOCKBel·
mont Als agent voor Ons Laru}, en
Weekblad is aaDgeeteld,X-'H).A.LL.

". W, HAT,
t Dusc.!C.
fIA!lBI80Jl. HIERM.EDE wordt bekend gemaakt

dat tie heer GEO. VLOT.IAN te
La.dybrand, O.V.S. als agent voor
Ons LaM en one Wukblad il!! &lUlgesteld.IS Pilmu

WOC8"ru.~

"rniroiit 11 HIERMEDE wordt bekend gt'lIlat.kt
dat de heer C. W. Smute te Pearston

ale agent voor ark! Land en W~kblad
is aangeeteld.:"L,o\"rene.

!mtre1\!:. D

HIERMEDE wordt bekend gemaak
dat de heeren Reitz, Versveld en

Borcherdll te George als a.genten
voor a'k! Land en Weekblad zijn &lUl.
geeteld.~ meC

C.t.BTLE
(Bpkt). HBER:MEDE wordt bekend gemaakt

dat de heer G, v, HEERDBWal·
plaats, p,k. Vriespoort. dillt. Aberdeen &le
agent voor a'k! Land en ons Weekblad
is aang8llteld,

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat de heer N. TOWNSBENDte

Fra8erburg, ale tweede agent voor Om
Land en Ons Weekblad la aangesteld.

---~-

N
lENS"f

H.A1Pll Kaapstad, 6 Feb. 1899.
- - --~

V~OOPINGEN
FA C GUTBRl!!:, AFSLAGER.

I AJlril-Caledoo, bw.rud, wtnkelgoedereD, pur.
den, ens.

GI<IH':<.
RTOlJ,
I",:. WOWt,

Gal nl!'!'.

U'D.
()mtz"t!DL

Ij,omtl'f'ni

vrntn.'!lt 6

I. omtrent

I. omtn'nt

'f,llaJtn_'nt.

ELAND
enui~
) percent

AVENS
voor d.

:le Union
1()Ot8Il.

a.ansoek
:oomboGl

::=.D~ ~~~ ~ elfe mu.11htb1ll
cIa'nIt _18ft! ~ ....... ~ wie· tok bij daD
lromeD,.~-'" mooh& het oOód" 'ain, .~ . ~,., m4 tT. ..
sal de Coriunl ... etelUg nlet weder IIR- op ~_ . :aljDwijk 18het werk

. '-_to! v.u _n '.u.o '11':1 t.et.,u
zeleDom baar ~h' te .. ~ .. _. ODpoOrlooféhll ........... ijk aJO dM eie
Bet wetd gesegd CW,deiiit TenDderiD· ~ .dch' m.t die toe~nf Dl

gen iD <le oon.titutle aanleiding hebben iolaten, ~. d. rabD "oor hem ala
sePTelJ tot de atlébtlag Tan de "U.,.; raéhtft VlD appelWOtdeO g.braCht.
maar deze bewering werd ceheel. om... ,. ~-_.; ..,.--
geWOrpen door de aanhallQl aUeeo ln- 8ir Pletéft· OIlkunde.
leidiDgiarttkel .. 0 het overl~ Dag- L.I. Z,terd.agaTood wOOD4e iiir Pieter
blad. geschreven .Toor dat, het 00Dgree te Fau.re een~ vergadering van don heel'
Woreeiter nrgadlU'de, wiariD de oprich. Runalman te Coiaatamla .bij, eDnrJdaardeop eeo vraag van den fleer W. ~'eKlllli.
ting ftD de "Unie" 4uidelijll: werd voor- dat ér aan 't eind 'QII't ftuaDOieele
algeechaduwd. De redenen in dit artikel 1897:-98 pen tekon ID '.JaDde' ba"...
geml8Dld voor de opriChting .. n de Dit la geheel ~den de.waarheid, eD sir
"Unie" haddeQ, natuurlUk niets met de Pieter, di. een lid WU·Tan ILrGordon'.
BondlJcQnltitutie te doen, maar 'Welmet laatate mi~ ·behoort dit pweteo te
den geest, die In sekere Bondabealui.ten hebben';, of Jmn'het zijn dat hij de "pro-

~T8" Ideren T1Ul Co~tla zoo
doontraalde-beI1uiten die niet "pro- Jut lObat.tAI, dat)it ae op d_ wij.. wou
greMief" pnoeg 'Waren ..oor deD oprleh- mialeidea l' aet fllit la, dat air Gordon
ter Tan de "Unie." in Juni 1898 '.0 tekort bad van 0T8I' de

In verband met de~ "Unie" werd be· £500,000. Dit wa de erfenla die.Lr
eloten dOQljhetCongres,darBondamanDeb Gordon lieDheer llerrlman alath.eaaurier-
ophouden 18den van den Bond te -iJJl der Kolonie acht8rll.t.Boe w.rd dit tekort pdekt? TM op
door _ioh tiij de "Unie" aan te lIlaiten. £23,000, door tt Weder In :de IIQhatkiat
(Hp beelait door een irijbbeetuur of ~ ~': ta) de £200,000 _Tl'08P1'
aenig ander lichaam ie noodig om "fOOr't Bteyabni'g beIIproeii~hema
Unie-man uit den Bond te I18tten-een gettemd; (b) h.t eurplna T1Ul de .
Bondsman die lid wordt .. nde "Unie", voor ~ding van de
houdt daardoor van zelf op Bondaman (c) het81lrpl~,van de !lOm
te

.. behoeve. Tan plaateelijke llcllADll8Do
zIJn. Wee' air Pieter absoluut niets Tan deze
Ook werd besloten de Patriot als Beads- dingen? Of·i11ztlo memorie In deD laat-

orgaan te schrappen tn dit blad geen Iten tijd zoo erg venwakt? Waaraau moet
yerdere ondersteuning te verleenen, daar deze awakhetd iD de bovenate verdiepblg
de redactie het politieke vertrouwen Tan toegeBcbreven worden? Men sal h.t ant-
den Afrikaander Bond heeft verloren. woord wel ku~en giBBenl

Een oommiallie, beataan:le uit de heeren
P. J. DU TOIT, L.W.V., en J. J. MICHAU,
werd af!evaardigd om de Boadaeaken te
Klipdam en atidere wijken van Barkly
Weet te gaan onder~k.n en onder het
nieuwe artikel IX der 'coOltitutie te han·
delen 'naar bevind van zaken.
In een volgend artikol zullen wij een

en ander aanatippdn omtrent de ODder·
wi,js-moti~ en eenige andere zaken Tan
belFg door het Congrel behandeld.

ALLEI_LElI.

~9~~BOF~
CI1'IBI.tB ,ZADlf.

18 )(Mft-._, sn t _, ... ,root aaatlll
... " .. _....., am.r.I,"II ,_,,_v.,_bu7, ,__

!JO ~va!--buy, ~
I AprIl-~WII, lIfdeelbaa Kalmet-

bary, le.... ba.... '-derIJaer! j '... , ~ ...-
I Aprll-Vall11...t1ary ......... _le ft ........

" II" \'ILLllB8, AJI'IH.AG&L
10 Jf ..... t-Oppenuonakrul, 8ldeeIiII,' Jlaoocmtr,

....,.t..n en_le
10 M.aart--Opperman.bul, diatrlk~ H!IIlO_,

le~" bllnt, boenIerij~ ft hal8rud
P J UTIJt:F, Al'8LAGmL

~ Jllaar&-IkrIfTaIIcI, afdeelIDC, OIunrfII!AI, Je.
ftIIde ba.e, ~ij~~ en.
18 )tI,..... _W1 ..I...r.~re..... .tdfelIo. ~.

'fee, Iouo ,,"""'It." .... , ~~ pMell,
eD ..

)ti, L SMITH * 00., AF8L&G&B8.
21 ~Drp.anllel, ddeel1D1 Welllqtoa,

_ pnebtlp Il'"Jneade ba.e, bOeIderi~
ICbap, .. wvk, pua fill bw.n.l

P. J. B08JLUf a: ZOON. AJ'8LAG&B.
21 M~ Welt, bltbur YUt el...

dom. .
13 M~ StraDd, huia_belell.
.. Haart-8tel11m"-'h. hlliorud, baerderijp-

~,lenlDde ba.e.
19 Mu.n-Bonlll Purd4rolei, nabij 80~

WelJt, kamm, boerderij~p, bw.-! IDI
le~ende bue.

7 Aprl1-Verpleaen. 80JDenet w., de plaaa
Verplqea, lnad. baTe, balRuid, t...... ua.

C SONNBNBIRG, APSLAGBL
nMurt-Vrybarg, plu&IeD inBech-ud ..

enen le VrybuJ
TOW JOBNSON, AF8LAG:lL

18 Hurt-Voarbut., dW.rlltt L8d,..ltIa, ~
goedereo. bDi.mlad an DegotI~

PAUL D. OLUV:IB AJ'IILAG&B
6 April-8omenet StraDd, .UitIOed en hallrud

A. B. DB VlLLI:lB8 a: 00, .&J'8LAG:IB8.
Il IIMrt-Kl8pmllt ... t.e, PaardeD ft merries
18 Murt-Klapmnt.taUe, _Is eD purdell.

J FBED PINTZ II 00., AnLAGBB8.
'1 Murt-Welllogtou, .. rken-.
19 April-8la11pirier, afdeeUDg WelliDgtOD, ft"

goed, ~!leiulp ea bllïu.ad.
rAUBB VAN J:YK a: 00., AFSLAG:lB8.

lil Hurt-P .. rl, .MttIOed, k.a ~reu,_.
eD DejIOtleWUeu, fill&.
28 .Itla&rt-Ladyp:rey Hotel. baiarud. '

li L KRIOE, AFSLAGER,
19 Apri1-BotchfoDIM, aftSeeling Willow_,

~, kanen, halRuid. ens..
S CORNELIU8. AFSLAGBR.

S Mel-Nlea_ UU.lugt, &tdeeliDI Canian'on,
'f'UIgoed, le'l'eDde baTe, blllerud, eDS.

J B STIGLING, AFSLAGER.
18 Ilurt-lADgerIetnllel, afdaillng Itlal_bury

lOMe l')edereD eD bniRud.
30 .... rt-Karbooaatjeeluaal, afdeelIDg Itlal_

baI}', purden, tuigen, 1fUII. ens.
YA C GUTHBllII, AFSLAGER.

• 11 April-BermaDwrpietenfoDteiD, afdeeliDg (Ja.
ledon, eneD.

L J COETSEE, AFSLAGER.
I Z Aprll-BieMielugte, D&bij KruaILaIJetatle,

natgoed, boilrud, boerderilfleJ'lled1lCUP, eD&.
PA BA880N, AFSLAGBR.

19 Maart-Vredenbarg. aldeeliDl ~buy,
paardea. wagen, kar, ens.

._
{Yoor'" LlcfdrdNr, _J. H. '" VtUttr.,•

rtJIIIIW~)-VBUDA-G, lY ILl.A.BT.
~I

IIOLTBJfO N. J'C"'...LIla.

A.cIftbat .Joo. deed .. rulo_ oe de T_-
balMad eleldl.pet.i&ie terq te uekbn.
EeD i\Jk .... werd _.ln CIOI(IIMI'k door lae'

1IOf .. SUn.
. PaIUTLY el. D~

Ad .. 11~ yenoalJl 0lIl II..I \'W.klAriDa __ ..... ruk ,,;.; .urttij ......eerder
OPeInIIPeIl .fld_ te toouen WUI'Om Iaii niet
ur...... ordeD eie koáen 1'&D zekere _pplic:a-
U. te betelen.
To •• tIlD

III un. IIIlU.~~IGE WIl'IIYIlED IIAUl)
BVTLEL

.Ad.oIEaal BGChuaD dMd .. _It om de
WiUteB 1'&D "'re, I.YeDIpODa te doen pbrDi-
keD voor opYOediDg ... de minclerjarige,

1;,0 .......
, "J. ZAlU: IUJiDElLJAlUGE CIIOIB.

, ,Advobat BenjuaiA venoch, nrlof zekere
IeYeupolD te _haDdiPn.
Toer"", mita de ClU"ator ... applimnt

ajjne to-temnrinr geeH.
or ZUE WKIITZI.I&& PJIOVlICC1ElUI EXPLOU-

, TIlt JUA.T( )IUI!PLI.
A.dTObat BaCbauo .er.r.ocht (oedkeQriDg

'I'arl het. nppon der likwidateur__ lUcht
~ COlitribau. t."-- op _deelen CUe
Diet tea YOIle __ opbeiuJd.

Bei hof YV1eeocle een ".u tU.; de contnOQ·
!IIlkB ~peade om ntd_ MD te tooau op
12 April e.k.,. <

.,II'.:au Ifll(DEIUAlUGE HOll"IE, ,
Adl'.aai BachuJao ...... ocht ......lot een Ye!'-

bud te paweere!I, om applicaAt iD ,&aat te
!Itellea DII&J' Eapland te gaaa eli de boerderij
MleereD.

Toeg8lltaan.
IlXPAaTE EX£CUTEUUN WIJLEN rAllJrf ADA.

WADDELL.
AdYoWt 8earle Yoor "PplicanteDdeeclaan-

SOU om £6,000 te '-eD op ... "oed,
De ID__ had een rapport inpleYeM

waarin hiJ de applicatie niet roedborde, docb
HD....,D ..... _.

B.t hot yerieellde eeD order iD termen 1'&D
het rapport YIUI den _tet: .
EDI8O!( BELL CONIIOLIDATED PHOIIOGUPH

COIIPA.IIY " •• POOT EN DOYLE.
,Adyobat lnnea, Q ..C., Toor 'pplieaole,
,Adyobat .1_ Toor NeJl>ndeol
Dezé .. eeDeapplic8tie OlD I'8lpoodeot te

heleUe~ bangeude eeDeauk, lI8kere geluidp-
.ende ·lD.trameilten, .... r..1! afplieaDle het
paMnUecht. beat, te yerlmópeD0 daarin baD·
del te dJijyeD.

BeBpóDdent .temde hierin toe, ft he~ hof
.tond Clurop de order too.

1tfKUILSRIVIER.

-~..

Not eenl
De vlerde kandidaa& voor George ill de

heer Th_n. Hij la de -gel~1ddge man
die te Mo.elbui een motie van vertrou·
wen Tan ·de,soogenaamde progrelli8Ten'
kreeg. Meer' behoeV1lnwij niet Tan zijn
kaudidatuur te zeggeD. .
Morgen ill de nouiinat.iedag. W~é&leh

ook mogen 'laten nOmineer8D-de Afri-
kaander' partij heeft eleohta één kandi-
daat, namelij Ir: de heer Hendrik
Huij88teen, Tan Wittedrift, Knylttll. Kie-
zers van Georg~" 'Y8I'deeltuwe krachten
niet, maar ltaat ale één man bij den heer
Van Huijll8teen, den eenÏgen Afrikaander
kandidaat. voor de ldeaafdeeling George.Walvtsoh baai.

De Standard an.d Diggers' News
van Johallneeburg heeft in de uit-
gave van 16 dezer een goed artikel over
het bezoek Tan den heer Rhodes te Berlijn
in verband met Walvlachbaai. De achrtJ-
ver herinnert eerst eNan, dat de' heer
Rhod .. ala verachooning IvoordeJam880n-
samenzwering gaf, dat. Duitachland een
geheime overeenkomat met de TraDsvaal
tegen Engeland had aangegaan •.. Boe
kwam het dan dat de KeiJer den heer
Rhodes thane zoo TriendelIJk ontving?
"Niemand zal vJOr een oogenhlik denken,
dat de Keizer deze gunet zal verleenen,
zonder op een materieel voordeel 'aan te
dringen ale ,een -vergoeding voor die gull8t,
niettegen&taande de bouw der lijn. volgena
dl' kabelberichten, toe~elaten 'Wordt onder
voorwaarde, <ral DuiUlchland het beheer
zal behouden. Wat de adminietr&teun
van DuttBchland - mannen Tan
gezond verstand en zaken-verlangen
te krijgen il Walvischbaai, tie natuurlijke
zeehave van hunne Damaralaod besitdng-
en. Ala de heer Rho<lAIIvan een "pro-
greeeieve" meerderh!!.id in het Kaapaohe.
parlement verzekerd wae, dan lijdt het
geen _wijfel, dat Walvischbaai epoedig .. 1
ophouden Koloniaal gebied te zijn. De hr.
Rhodee aarzelt niet om eenig ding op te
otleren om zijn Ilpoor'Wegschema door
Centraal Afrika te bevorderen. Ala het
waar il, dat hij toegeatemd heeft het
bouwen van de lijn door Damaraland naar
de noorderlijke lijn te bevorderen, dan ie
het zeer duidelijk, dat hij de Kaap geheel
en al wil afsluiteu. . . . De collegae
en volgeliDgen van den heer SchreiDer
lijn niet &00 vervoerd door de denkbeel-
dige, laeht-voordeelen van de V1lrbinding
van je Kaapstad met Cairo ale de heden·
daagsche held van verdichting. . . .
Rhodeeia 11 ,lachter dan een mlalukkin~,
Ui· de groote epoorweg .. 1 waarschijnlijk
de teleurstellende gATolgen~ie onder-
nemj,n~ overtreffen." "

De Standard zegt terecht, d~t de Kaap-
kolonie nog lang niet zoo ge,k i,om Wal·
viacbbaai te laten verkwa~en voor
lucht-kuteelen, die gebruikt wPrden ale
bltkeemafleiders om de ont\v~ng af te
zetteD. Maar de etorm zal J08batsten.

Intu88Chen kan het geen kw~d er aan
te herinneren, dat ZlLid·Afrib op zijne
eigen inwendige kracht behoort te &teunen
in het oplOll88nzijner moeilijkh~den. Het
is on:&eainziell8 verkeerd om fP Euro·
p88l1Chemogendheden te eteun~, die ver
van one verwijderd zijn, en )!.nn eigen
belan~en op de hun voor leeligete wijze
wenschen te bevordeNn. Laten de Zuid-
AfrikaaDllChe koloniên en statpn elkaar
onderling verstaan en in vrede! zamenle-
ven en samenwerken. Daarin licht onll8
kracht en niet in het bond«9nootachap
van vreemde mogendheden.

Nomtnatteda8'. ,
:Morgen ill nominatiedag in de "niéuwe

ki-tdeelingen-behalve Káapatad, Tem-
buland en Grikwaland Ooet-en de twee
ki-tdeeliDgen vakant verklaard op
ele~pêtities. Wij, vert~uwen dat de
Afrikaander pt,rtij in geen enkele kiee-
afd~ng met verdeelde krachten tAm
strUde zal treden. En ~ er de IOhijn
van verdeeldheid moge _ijD, ~r hopen
wij, dat de· Afrikaanders bij de .tembul
zullen toonen, dst iV ee~ind
_ijn- en hunne eigene bel$lgen weten te
behartigen. .

BElZOBK.

HOLLUDSCHB BOEIHA1IDBL
J.ACQUES DUSSEAU & CO.,

e, X•• ka*.... *,
X•• pna.d

"

,Qépetitioneerd te··bedauken.
Elflers in deze uitga", publiceeren wij

eenige petitiee dl' in··~e klesafdeeling
Piketberg geteekena we~en, den heer D.
C. de Waal verzoekende' zijn I18tel voor
Piketberg te bedanken~ti88 zijn
n9g niet ingekomen, ~ men J'srwach'
zé binnenkort. Deze' petiti811 zijn den
heer De Waal tqegezonden ala een wel·
komstgroet bij zijne terugkomat van
Europa. Zal hij itJDe dankbaarheid too-
n.l door ~n het versóek te voldoen ?

- GEl4ENGD NIEUWS.

ONS LAND~
DINSDAG, 21 MAART, 1899.

All" Ik" Editevr.
Hiiubeer,-ID 0.. l4rtl1'&D I>iIUCbr Yrue'

iemandCUe !Óch noemt .. Lid.... l," ot het nclii
is, dai meDeen joop _ laD eeDoede , ..
_te opdriDgt, wuneer eie leerur O1Id en
.wak .. en geDoodaakt wordt te bedanken,
omdat hii (de jonge _) een SOOJI 1'&D den
IHraar le? J .

It heb niei gniee, mjjabeer edite~I', dat Iii
op die nug pant.OOM hebt.
Mijn UlWoord Ian "Lid_t" lOii .... n:

Be~ le zeker Diet recht. Laat de joere -
~ peel en SOG mp .UeD .. bijwil; eie ...
__ te behOOR in b8nt keu gebeel nU .... &en
te wordfllll.
B .. il ook niet v_taDdig. De IIeiland

..u heen pzeed; Een prof"t le niet ..-a
in lÏiD ndeTl8H. '
Jfe\ le ook ODYoonichu,. Bene eebeurin,

in eie g.ID_Dt. bn hel ... ola ,"D.
I OOBfif1'BE I' : 060.

Railway Mismanagement.----
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VRj!ESELIJKE BRAND,

•• II

Sir Gordon iB gebfK'1 zeker .r '?Il dat hij
voor Tembuland &ou gekozen worden. De
meerderheid wordt ve!'!!Chilleud geschat. Ea
toch zegt hij da( hij niet ... n man is die spoe-
dig scboone verwacbtingen koestert! Als hij
dit niet i., da.ri zullen wij graag willen weten
.-je het w,,1 is. Zoo laat als YtlrledeD jaar
bfeel hij op bet kussen zitten Diettegeutaande
er een beslissende Dlotie VIUl 'II'IUltrou"eJl ia
hem alm~enomen w!'rd, en ve'l;80i~ hopende
dat er iets zou op draaien om bern :.loInhet .,.._
stuur te doen blijven, Het is di_lfda ~eest,
die hem zoo zeker nn Tembuland maakt, eu
hOOI doet ver .. acht.!n dat> na tie e1elrt.iea hij
weer 1011nbE't be.tuur zal komcn. ZOO ver
.. ij kUllnt'n oordeeien ~ h..t ni..t w&arsclUjn-
lijk da~ een dier twee verwachtingen vervuld
zal ··wfden. Sir Gordon .teunt aijn aan-
spraak i.om Tem bnland te vertegenwoordigen
op het 'eit, dat hij de wet inbracht .. aardoor
he' Ilt'~ parlementslid. kreeg, te~ijl VG ena
het dérikbeeld van de iGboorillgea de 'ek
van ~en heer Sauer, n.L om de ei aan
de ' .rijbregeering te overwdie-. _
als ~et BMutoland gesehied is, de Deter.!U1
ten .mnste totdat het ver suo-c pYOI'ClerCl
11'11;8 enn in 'het koloniale batoór te wurdee ~
geBOIIlD. a_ k1eurliJrc lut aqbdoor nib
praatjes bedriepa. ".'

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

N .A. T.A. Lo.__,,_
JCC'8EUK VAN KtTNST.IN.

Duu.A.lf. 18 H.u.T.-(~.)-Bijna .£660'
ÏII bijeengebncht door hat publiek ._ -
UDltoop VaD olinerf lIChild.rijeD voar h.
kunat-mtIMnm. De Durbanllche ~ ...rt
beloofd eeD 'ferdere lOm Y&D £500 YOOr dit doel
'- pVeD. 80mmip der lIchi~n aP, dIUa
te lien in de .~ eD &Du. ~, ~
JKlblieke load. .. ordea uapIrocht,' terwijl
Uderen aU EDgeland lIallen wordea pbnchL IIPOOBWSOOInT AXCJnm.

Itpooa"""' .......... oa-maptea _ de -" ,.a.dJtd
I' Kaart 11"_

l'i. If !
~ ,.f~I.. I,
'li" III 801110078 1070 ft1114
1106 "0 11101l770t III toMI
1'18 187 671 11"& 1111 tl1Oa1--------To&ul ... 141146lUI HU 4JM. 11" 70ae0

11.7 ••• 18616 lUl .78 11811 :ett .11.0
1Iat..tMl.~: W8ltoel1jll:, 1_. nil, IIN

all, .lddelland"Ch, I"" nil I....nil, 00IIteIljk,
1816, Dil i m8. nilJ aoorde1Ijll:, 1.... nil i 18k
nil; totul, lUI, 1111;lf". nil.
tDele eljfen IIja de 00CaIeD ftII de bOek1Jaaea

ft1l de ftII'IChllleDde atatIOU, --- ...-deeliDC
w.chen de lIt.eIaeIa, en worda ............ lRIlU
'f8IIIee1blI plMW beeft. ZIJ IIIja ~ MD
nnndertnr bij nrdeellDc ftII de OPbnaiiIR t_
den bet Koloniale en 'IftIIIIde I0Il""= n_
- _t"ChappIjea.

•

DE HEER RHODES KWAAD.

LolQ)IUf. 18 JlLun. - (&t&t.!r.}-De Sta,,·""nl&eli in een telegram Y&D BerlijD. dat de ,,, ..
IlroepeD der Duitache banken. met de Deat.che
bank, .n de .DÏ8ooDto G.ell..,baft laD bet
boofli, Diet iD Ataat lijn om de noodip reld-
middel.n te besorgea voor de Duit.che -a.
dar ~be lpoorwegijjn, en dat de oeder-
handelingen afgebroken zijn. lien lelt dai de
heer Rhodee erg kwud il over deaen tetren-
valler. en l(8&egd heeft dat de Duit.chenleen
bau,heidalai Ijj •.

Lo!'fDU, 1~ M..u.RT. - (~r.) - Verdere
'IIuconderheden omtrent den bl'&lld un het Wind·
lOr botel toonen aan dal 14 perl<>Den omk .. l-
men, 3.( be:ieerd .. erden en 40 vermut worden.

Nog een vuurwapen-ougeluk.
JOHA!mUIIUIIG, 20 lluJtT. - (&.w.r-

Een politie-ageni, Smit renumdlatierf pteren
aan een kogel .. ond, Zaterdag aoor hem ont-
nngen. Hij 11'11;8 laD he' IChjj&chieten !JM'
revolven, toen een zijner bmenden eeD revol·
ver opellde 'f60r al de patronen afJ~cKea
"&nin, en het met eeDII sluitende. Jlng de 'pa-
troon af, en raakte de kogel Smit in den liee.

SPORT.-Soh1' ftlch1eterfj.
KBAAlFONTXIN. DOBDUCHT.

op tA J'.tnarI bedden wij hier _ aobW1IP8d.
RriJd taatehen de achlet-.nirlnpa UIl wijk
DO. , an wij" no. 8 met de YolpDden IIltelll(l-

WIJl( lto. lY.

ORANJE VRIJSTAAT. •
Kaande1jJksohe verkooping.

!Un.!:, 18 lluaT. - ~&uur.)-Op d.
IDI&DdeljjkMhe verlwopm, VaD' vee . .,an d.
heer Steriel, pteren lehoodea, 'II'U'm Diet
IOOveel penonen &li. ", ..oonJjjk tip. .'trwrdie.
en buiaheid 'WU lwaákerig, tenp'f'oJae Y&D het
't'Oujjn Cler rivieren .. egena de reoeDk 1WV8
regens. o-a baalden .£9 ~ ~1l ; koeien met
kalveren, £7 tot £8 151; a1ailbtkoeien. £8 lOa
tot £7 lO.; hamela, 1611tot .2:)1; ooie., lOa ~
121; bokken, lOs tot 138; bpaten(T~SOfl6a.
De paarden, 60 in letel, VODdeD Dlei' veel af·
tr.k, ea de m_ion werelen teruaehoadea
voor de volgende maand.

W,z.ecWe _I
wH. d. o~, iD.oa.n of .... •

preobticd. Y&D Pibibel'l ea b. PneCJae CH..
trilrt Y&D Pi1retbeq, venoellen aedele, vrieo-
deljjk, doch driagend. om lis 01!Jl8 ;Fe.... •
.. oordlpr in de .. etpnnde verpderiq _
b41dank81l.

(IJ) Omdat rij a... plecbtire beloften, UIl
0111 PdUD, t.jjdena a.. e nrkiuiag op_
allereobandeJjjkate Wijle .,erbrolreD hebt: door
MD motie bJ bet parlement ID te die ... OlD
d. ~ te .,erplich_n om in oonf __
~_~ met de oppoIia. op cl, rediatribatie-
bin, dal reobtatreelil..... uwe pleGhtip ..
lofien .a d. p_Jena Y&D a .. e kieMfl ......
.. aardoor IV OlIM Afribander partij enond ea
oDreohtn.VdiJ iD de p»otate moeilijkheid btb*

r-t:;~t bet 'fOOr OBI te .,eel il "- lil
lallfer ala OlIM ...... ea .. oordlier in CJ,~
p'fende verp~ul aittn, ala MD mID iD
.. iea .. il au i miD. ~ertroa .. en ......
bebbea. ea ...., .. jj nrplicht lIaDen liP
0IlM l*1_taire belupn laD een ander lid
op te drlfea;

Doch wij .. UIera bopen, dat ., edele UIl CU~
OBI ~k, dOCIa driapnd v--k. CWeIIIr
Iált volfbu, • ..._ Iii ODI OOI-bIikblIk
Iliit ten.dla .....

Noeea.ii 0111,
Vn oaWvndeD. kie..,. t

A Bree1er ' K A lAmbreeb'
G F Pienur A nn der K .....
II areel! 8 W van der x...e
AlA Cillie C 0 KJbtaP .
J II v d W.t.bniMa P 8 Theron
F G OliM G B da P ....
J a Y&D der Ibm F P Y&D der Jlem
A. J lIamman J H d. J......
JC Liebabeq 88 Wal ..
GP., d W.thllÏMll J P .ao.oa..
J G Liebeabeq D F Malan
C J Liebeabeq A. J Y&D Zjjl
NA...... J' F Bar.-a T Kriel D F da Toit
B 0 lIamman J Blake
J 8 Y&D der JIern N J Haapt
P B Toeriea P J Haap'
J W Y&D der Kern H .I.mbreebtl

41 a Y&D d. lIere ..e J d. Greel!
40 ... P B Lieben_, 0 H Laabeer
ft CA BUIOn W P W.nUel
d J W Y&D der Jlenre J P .Kriel
lO 0 OiJllbarJh A. J Y&D Zjjl
16 G Jj Y&D eier .II_e J G Barrer
u D 8 Malan C R Li.bea"
A D Y&D der W.thllilea W A. Dix
U laak Toeri. J J Beater
sa P S Malan p..". E .Di2

.11 W J T Bauon J Toerien
A P van d. Kenre Pitoter J Tan ZIJl
A. J Cillie E C Rm it

:; LEGreel! " A. Walten
1. H K Toerien ./ F BrinkmaIl
sa D J Smit P Oan~n
18 0 J Beetenl M H Kitahof
ft A F P Came:!1 H Kitalaol
40 J N Smit A li Lallbeeer
U JH Verkuilen C Laubaer
, S7 J iJ Buaon D J Rouou ..
• , GP KeDeI1lWl (} E Mouto1l

841 D J Lou.. U L WeDtsel
P J Langenener L J Toerien
J 0 Langeneager A J KeUerman
Juliue Rood Ga ViMer, jr
U J Albertun G G Vi_r, lf
P H Mouton F S MllaD
J A. du Toit .M 0 Toerien
HJ Albertjj'l Gvd W.thulaen

41 E,C Smit P K Albert~n
U J G Boaoa.... a 0 areel!
'I J v N Lambrechte 0 D Roode
U C J de Olerl. A P Liebenbal'l
4s JJ de Olerk 0 R Li.baDbera
18 JJ ltellerm.n AP Liebanberj
89 F Oantena J LiebeDbel'l
as T'f&n Sohalhrijk li Smith
U G P KeIlerman A. Smith
sa D J T KeilermaD J H du Toi'

(J H BallOn N Smit
111 A. J .Mjjbll'lfh G Hln~
110 J W lAubeer
lt T.ur DI:JalI!LI'DI!f l!fIlOUD, ACUTER Plqun.
.. BKRO, WIJD. 1'101. 8, • Kl!( 6. .
U .M P Brink J J Smit
87 D J aildenhUll P BueoD
U P A Brand J IIn Verkuil
18 J V!.er S N HaAmer
88 A B GUdealtall F J VÏllMr
sa P A. Brand F J J Var
sa J Vt- H FViaMr

C J Brink J J Hema
JC Brinlr J N Vermealen
J 0 Gild.nha,. D E lt~.lenberr
M Brand n T d W..u.uÏMD
F Smit. JlJ Koewrt
Jow Brink B'N v d W.thaiaea
H A. Gi1deDhllll B N vd WllibnÏMD
D J Vb.er A J v d Weethau.
J Brand H 8tnhari
F ViNer B Theart
H A Kriel G J Theart
.M Boomaaier J J v d W.t.b.u..n
LF Viuer JD Hu_nhamet
F D Thur! H J V.r
F F Var P Smit
H A BoemaD J H Brand
H A Th .. rl J C BlnDeman
P T M~bamer J J Th .. rt
A J BriDk C D BinDemaDe P Caratena J a van Dyk .
8 J Caratena H 't'&II Dyk
J e Boom_er G J Vi_
S Kotze D J Brink
lo' Rrllnd M il G B~
DS Ehlera J Brand
P Rrand J J Bosman
G J Thesrl P N Bosman
o G Tbearl e J Boaman
B Brand P M Voga
J Thearl G S e Vi_
D Brink J J A. Y&D Zill
DJ Var HO Vope
F Brien J..A. Brand
P A. Brink E J J Brand
D C Thearl 8 J Kotze.
J J Koe... J 0 Kotle
H Th..,1 l' G Kotle
J P Kohee D Jap Brand
a J de Xlerk F li Braad
Gideon Y&D DiJk J H Tï.er
EP Vï.er O.J P'f'UI Lill
A G Vi .. er F 8 0 Brand
J J Viuer H Brand
H J Var II Brand
o 0 BeTn. G Brand
C J He,.nee H P Brand
p A. Vï.er J Brand
F Molten H F Bo.man
I Viller HF Viuer
WIJK2~·.IYUUl( 'UN DlIJ:ltULJ'DII:I' DrIlOVD.

BP Perold PJ Wallen
a e Immelmaa A J Mpbll'lh
W F Immelman MR Hlibargb
J 0 Immalman ElILoabIer
P H Imme1man J 8 KeIlerman
W F ImlBelman A. If VaDder Merwe
e G Perold H J Y&D der Menra
a T K ..11wm.n 8 W 'faa dor Kenr.
B T KellermaD J HaDeoom
.M C KaJ1ermaD G E KeUermaa
I F KeUmaau W H Kan1l
W J Theroa F W KeUenn&II
T A T~ron J K~erman
G T Theroa a Kellerman
F S TIMrOa D K.Uerawa
W K.llenuD D A Boeeouw
G T Kellerman G Ja-u..
W r Liebenbq W W lIaraiI·
W A Barpr W A_~jjbarab
W J fta der Jl-. ...J ~b
G D 'f&n derJ&rn J P JIOatroa
r J Liebea~.. C A 8attt
BJ ... der..... )Il ."..... .... Ja,.. .".

J~~.y ...,Ri,'

Portugal's AfrikaaDsche bezit-
tingen.

LmlDu, 18 MA4RT, - (~.)- De Der-
IjjnlCbe couranten &eg9n dat de beer Rhod.
IIline meening te kennen heeft gegeven dat
Portugal niet in atut &al zijn zijne A1rikaanache
huittingen dne jaar lanaer te bonden, maar
elle Al verkoopeB II&D Dwtechland en Groot
Brittanje tegen redeiii ke termen, en dat Duit.ch-
Ialld de noonlelijke helft no de Moumbique
proviocie .. 1 nemen, en Groot Brittanje de
lIuidalijke belft, inalnitende Beira en Delago ....
baai.

ZELFlIOORD.
BLOElI'ONTEIl(, 18 MuItT. - (Relder.}-

Een treurig II"val Y&D zelfmoord vond gi.teren
uond hier pl.ata. Een bejaar« man. FfIMI'
genaamd. achoot zich door de hersenen, ne' bui-
ten bet hek van het kerkhof. Bjj had in den
laataten tijd zwaar iedronken. en .... in Msi'
Y&D een well .. e r~volvar en 60 patronen. '.

INSOLVENTIES VOOR DBnBL
JohanDei CbriaUaan PrI~ Pearl, bateD AtOl I"

lUtdD AI,11I8 J8. fd. i
8&mae1 Hanb, Peri JCI~beth, pel-ra ..

n.trat.Ie. .
JohaD ReiJlrlch J'rttferik VOG Wllflbarr Sob.,

pelWOOIlfl1lIll"weRrat·e,. .
!land Ka~. K&rtiA_ llerptu lI'ont_ en

Walter J....... Bradbeer, baD.felnde al, "tcham
&: Co., tta.p8tAd. geelwon..,. 1II ...... ratte.

Duld Katoham, KupRid, pdwonpa .... w ..
tAtte.
Carel Frey, Wljllberg, cedwooJtlft _wed.ratte.
carl Todt en Carl I'rey, haBde.Iende .. Todt"

J'rey, WijD", KaaplChe dJa&rikt. pelW'OIIpIl
rekweet.ratle.
~l Aj_. KIIIf*ad, I18dWOD~~.
B8IIl1 John Ranter .. "'rank )farray, bUdeIen-

de .. RUDter ft KlUl'll, WoocIáoc:k, pdwoapn_ .. eatraUe.
Ku Allncht, 8tel1enboaob, pdW'OGpllIlk ....

trade.
Dawoad 1-. ltaapltad, led_P. _ ....

tratie.
ChNtIan 1IanaeU. 8tellenbalch, batea An 7. tcl

Iu&en A II II lOa Id.
LOaiI Zwataenhaft. Bondebalah, ba_ Al,1l. oa

JIl, lMten AI,I3f U. ld'

DE FRANSCHEfKARINE.
Lol/DU, 18 }dURT. - (lUuter.) - De he.

Loekro" de Franscbe minister van marine,
Hid. in eene redevoering in de Kamer der
pd.puteerden, dat ten tude van de Fuboda
criaia, de Fransche vloot en scheepe .. er.en
pbeel oabereid waren, en de m_te projec-
tielen w&ren zonder lonten. Hij beachreef de
'ferlleterin!len die .int. dien tijd hadCen plaata
,.voaden.

HOEXSTEENLEGGING"
BLOEIIIJ'OI'lTEII'I, 20 Hun. - (.R.utilr,) -

De hoeluteen VaD het nieu" St. ADdre ...
college werd hedeDlWDiddag g.I~. ve rea-en
Itroomde neder, Er .. u een nil goed. op-
komat Y&D menech~e!!!!D.~~~

LoNDES, 18 MURT.-(R4uur.}-Het Wind·
lOr botel, in het midden nn New- York gele-
pn, raakte gistereDmiddag aan hrand, en bin-
Den 40 minuten wu het geheeie gehoa .. nr·
ai.ld. Men vreest d.t 45 menaoben in d.
vlammen 'lin omgekomen, terw[jl een groot
IaDtal penonen bezeerd I tin.

Z.-A.. REPUBLIEK.
PRESIDENT'S TERUGKOKST.
PRETORIA, 18 M..uRT. - (Reut..r).-De p ....

aident kwam heden nn Heidelberg terug, .. aar-
heen bij gegaan 'WU om het colIIr. Y&D de
burgermacht bii te wonon.

KOLONEL RHODES.
LoNDu, 19 MAART.- (Beuta.) - Kolon.1

&lodes is naar de Soudan gegaan om een
ouder howl met den 8irdar te bebben.

Een reeks van ontploffingen.
LoIiDEM, I~ M..u.RT. - (.&uUr.) - Nood·

lottip ontploffingen bebben plaat.a gehad in de
louyarnementa patroon-fahrieken te Boargel
.n Haneill .. , en een aanta} penonen zijn ge.
dood. Men meent d.t ur kwaad opset in het
.pel i..

GEEN DIVIDEND.
JOHASNUBt:RG, 20 M.u.KT. -(Re.ter.)- De

jaarverpdering van de "British and éolonw
Inaur&Dce corporation" werd hedennamiddajr
gehonden. De directeuren maaltten bekebd det
de totale inkomaion der maatschappij oVet'\'t jaar
£!>8,539 bedroegen, maar d.t aij geeu dimend
kon den verklaren "egens verliezen door braud.

.II BekIrer oo.
T De-I*J' ...
P &.nlwoo.
.~aw ...
R Bekll:er oo.
R I!choeman
o Olivier ••
R BBitend.,
8 La'-gne
Wao.oaw ...

DE PHILIPPIJNEN .
LoSDEN, 1~1.M.I IRT. - (R~r.) - De re-

geBring d~r Yere<>uigde Staten is bezig berg.
batterijen naar Manila te zenden, daar men
gelooft dat de Pili ppino's niet veel yerloren
hebben in de I.. tale ge~echten, doch waanchijn-
hii: een .Irijd In dq bosscheB voor onbepaaJden
tud Inllen tuthouden.

EE.N GOEDE IKPRESSIE.
PRETORIA, 20 lluar.-(Reuter.) - De laD.

.praai: var: den preaident heeft bier :een leer
goeden indruk gemaakt, en het algemeen ge-
voelen is d.t er een herleving in den hlfadel aal
plaats vinden. .

WIlK ;vo. n.
D Durand ...
J a.c:.oaw oo.
I( Coetaee ••: .
JA Coet_
C Nepren oo.
I' Oot.~ ...
f. ~aw, JIOOD
8 Gn1-.D
8Coe~ oo.r~ ...

Belgie mag ook een stukje
hebben. DE POKKEN.

PRETOJIA, 20 MURT. - (Ret4ler.) - Een
LONDE~, :lO MAART.-(Reutu), - Groot kleurling stierf in 2eckett's compound laD

:Brittanje ondenteunL 8elgiê in diena aanvraag ~"ken. D" d" L al'
Yoor een concessie W B&Ilkow. It l!I van lt Jaar ".et eerste gev ID

retorh.

INDISCHE BEGROOTING. FEDERALE OONFERElH'IE.
PRETORIA, 211 MAART. - (Reuter.) - De

Ifgevaardigden ~oor de federale conferentie
vertrokken gisteren avond naar Bloemfontein.
De ontvlnpten der Pieten burg spoonreg

voor de week eindigende 16 Maart bedroegen
£1,02:!..

'op 8 Maart 'fond een lCbietwedotrljd plaat.a ta,.
achen de yerecnillingen ~J\I1 "iji: no. f (Howpmit)
en wijk no li (AUwal Noord), 10_n MD pJk~n
kant. Wijk no, f WaD den IlUijd met 18 punten.
Dë lOOreI waren &li yolgt:-

WUK NG. IV.

Lo!'fDEN, 20 MUST. - (Rruter.)-De her.
li~ne Indilche begrooting VOOf l8(lfl.'9'J looDt
..in surplus van 47,OUO,000 ropijen aan.

KAAPKOLONIE.
VERMAKELIJ KHEDEN.

M Bekker oo.
J DemI*Y ...
P Bo.>awoo.
V~uw .•• ·
)I( Bo.>nw ..•
11 Bekker ...
R Schoeman
R Bultendag
8 Labeacape
C OUyl., oo.

ST. PATRICK'S DAG.

I. D. B.

( Re..ur-telegrammtIJ.)

PORT ELIZABETH, 18 MA.t.KT,-Een goed ge-
slaagd .Ienoh nationaal concert werd gietere.
Ivond In de atadsual gehouden. Er wu een
groot gehoor lI&lIwezig.

PRETORIA., 18 MAART.-De plaateeljjke leren
yierden gisteren nond St. Plltrick's dag door
een feetltmaal en bal.

BLOEJlFONTEIIi. 18 MAART.-Het feestmaal
ter eere Vin St. Patrick, dat gisteren Ivond
gegeven werd, "erd vrij slech t bijgewoond,
hoewel ziJ die tegenwoordig wareD, ziob goed
amuseerden en zeer vaderlandslievend waren.

Dt'RIIAS, 18 HAART,-De Jersche lIII8Oci.tle
hield gisteren .... ond een zeer goed geslaagd
feestmaal. Dit wu het derde jaarlijksch. diner
onder toe ..i~ht van de usociatie Anen. De
vez;ricbtingen .. aren zeef geestdriftig zooala
gewoonlijk. De greote eet.zaal van de Prince ..
Café w.. prachtig venierd met 'flaegen;'motto'e
en bloemen, De voorzitter der lI8IIOCiatie,de
heer J C Donelly, bekleedde Iden voouitter.
bloei en onder de aan"ezigen waren kolonel
Rime (minister van landen eB werken) en de
heeren J, S. Wylie, L.}V.V., A. S. Evane,
L.W,V., David Hunter '(algemeen heatierder
nn spoorwegen) en een groot aantal aanaien-
IUke stedelingen. Uitmuntende t.oeIIpraken
werden geln.rd door kolonel Hime, dr. C.mp-
bell, de heeren Wylie, Evans, O'Hea en Ionde-
ren. De 'errichtingen werden tot een laat unr
voortgezet.

BULA.wATo, 18 MAART.-De Ieren hadden
gisterenavond een feeetmaal bU het Imperial
Hotel. Omtreni 120 man .. aren '-g81lwoordia'.
De voonittentoel werd ingenomen door lroloueJ
White. Onder de guten waren de Idlninï.tra.
teur, recbter Vintcent, en de hoofden vaa d81l
eivielen dienat. De adminiAtr.tear .. ide dat
Rhodesia nu eene DJen" tijdperk Y&D reg_
ring con intr,eden, en bU boopte dat er goed.
mannen naar deu wel.fenden raad 10uden .. or-·
den geaonden.' 'De 'ferrichtingen .......en zeer
enthuaiutiaeh. --.....--

POKT ELIZA.BETH, 18 M.u.RT.-(~.)-
Giateren .. ond hield bet For.ten muziek-
corps eeu concort, gevolgd door een b&l, in de
vederen· markt, dat uitmuntend Y&D stapel liep.

De officieren van de Duitach. kruiser Condor
werde. gisteren avond in de Duitacbe clnb op
een concert en souper onthaald.

WIJl( Ne. III.
R o.loftIe oo.
JJ Jacobu. ..
8 Strydom .
G Kniburg .
J .. n tier W.ld
W 8trrdom, BlIOOn
P Pelster
N OeloUe
G Nel
D Oelobe

KIVnERLlY, 18 MAART.- (Reuter,) - Bet
!!peCiaie bof ut bedenrnidda~ om vonnie nit te
apreken over Scott, vroeger in dienst VaD De
Beer's, bescholdigd van in onwetlig bezit te zun
v.n twee diamanteIl. In het geven vin een
yonni. van vUf jaren barden arbeid, nam het
bof io overwevng bet feit d.t beschuldigde een
man van DLiddelbaren leeftijd "U en een
groot bui.ge.iD had, en legde bern derhal~e
geen boete op, NI

M. J. BliKKER.
K.pileJ ..Het burgemeesters congres.

Sir Gordon Sprigg in
Tembuland.

KIllRl!:Rl.EY, 18 MAART. - (&uteJ-.) - He'
btl~emeeswr~ congres sloot heden na eene
lange disc~.ie over ~zondheid. maatregelen,
De gewone dankbetuigingen werden gepueeerd.
Bet werd bealot<on bet volgende, conjrfel te
Kaap!tad te bouden. Sommige der afgevaar-
digden ~ertrekken heden, en velen hlijven o~er
tot Maandag. De burgem_ter van Kimber·
ley bood gu.teren avond een feesimaal laD de
afgevaardigden aan.

.. Imvo," het blad dat zeker meer dan eenig
ander in .taat iii om te kunnen oordeeien wat
bet gevoel.lO der inboorlingen is, zegt omtrent
de kan""" voor de verkiezing van sir Gorden
Sprigg het 'folgernle: Daar .de .prognoaieven'
bet mouopolie van de pers bebben, behoef*
men zich uiet te ve .... omleren om ,prachtige
verhalen te zien omtrent de bijecnkolD8ten die
IIir Oordon Sprigg heeft gehad. voornamelijk
die ,,0011: beaocht door groote getallen Tall in-
boorlingen." De rapporten die wij van in·
boorling-correspondenten hebben ontvangen,
tO(meD &all dat in vele gevallen deze inboor-
lingen zwijgende en geen belan!tsteUeode toe-
acbou .. en .. aren; terwl]I in .naere, _'S te
Ngqamak .. e, de ex-premier, gednldig ala hij
ia, IÓÓ scherp gekrnisvraagd werd. ·-dat in
plaats van te ant"oorden op een een_dï,;e
vraag, gedaan door een k1eurling·prediltaDt
v.... de positie van ee..... S. P. l:IiJaWj., 010-
tre,t een gezegde VIUI sir Gordon dat "de Be-
chu&naland plaatsen, aan de rebeUen ontno-
meD, niet wndcn verkocht worden un: kleur.
lingeD, lI18Al' slechts &an blanken. bij zijn be-
daardheid verloor, .-" te kennen gaf dat de
predikaDt j,mal" 11'118. op die vertuaderintl
werd een motie van wantrouwen met groote
meerdllrb.eid aangenomen. Bet zijn aijne ge-
hoorzame Liga-maaneJl in TembaJand die _
ties van vertrouwen ja air GoJdon lIebbllltlan-
genomen, en niet. Allelen kan vall heia Ter-
wacht worden.

EEN BRANDJE.
KIlIBERLET, 20 MAur. - (Rmter).-Een

iJzer·hnil! brandde VrIJdapvond tot aan den
rrond toe af. De schade .. ordt op .£200 bere-
kend, Bet buu. .. lUI in do Commercial Union
verUlllreerd. Een aang""tokon lamp ...... in de
'foorKamer gelaten aoolang de OO"onol'"l uit het
huia waren.

Ongel uk met et'n geweer. PRIESKA.
KIlIBERLEY, 20 M.AART.-(Reuur.}-Op de

Currie achietbaa.n '!Vu Zaterdag IIOldaat Headon,
nu de Kaapecbe politie,!Lan bet ICbteten voor
deo Jou_beker. Hij g.bruikiG een Lee speed-
ritle, en haG eenige .cho ten gevuurd, toen een
patroon. met COrdlW geladen, in de kamer van
bet ~weer ontplofte. Een van ziJn vingen
von d~ !inkerband werd tot aan bet eel1lte lid
bt:neden den nagel weggevomen,

SPOORWEGZAKEN.

Notaleu aooer verg.dering der cbritttelijll:e
jongelinpvereeniginl, gebouden te Uitllpaabera
op 9 Maart l89!!.

Tegen'woo~: J van der Merwe, 0 .MaDer,
F Vin Wiik, J 't'&D Wijk, 8 Burger. Heiletje
Muller, H Smit. B Bnrger, Ellie Burger, D "In
W[jk, G 0 Maritz, G Maritz, Gerharda Muller,
R Marita en J Coetzee, .

Vergadering geopend met gebed door A.
Burger.
S otnlen van de vorige vergaderiol! geleIen en

g~gekeurd.
Bedanking ..an il Smit als lid en J Coetllee

als !lecretaris ingediend. •
I. Leaing Ellie Bllrger: "Een woord un de

jongen.". Beoordeeld· door Gerbarda Muller
en H Maritz.

II. Recitatie: W M.rais. Afweaig.
III. Upetel: C Smit. Afwellig.
IV. Vrije voordracht: e Burgen; af .. ezig,

Vrij"illig ingediend door J nn der Merw,
over de "Nuttigbeid eener vereenigi~". '
. V. Improvisatie: H Smit. Af"IWg.

VI. Journaal: S Burger.
VII, Debat: Wie beeft een benlD .. der aar

in bnn leven doorgebracht, Daniel of Jona?
W Maritz, "Daniel", openaar, afwezig. F

Tan Wijk, "Jou.", opponent.
D Maller n.m hel .. erk 't'&D den opeuaar op

zich. Het onder .. erp .. erd !loed besproken.
Daar de beer J CoetHe bedankt heeft ala

aecretarÏII .. erd H. Mariti &li leoretarÏII gekosen.
De volgende vergadering .. erd te Witfon'-in

bepaald. Werk voor de voJrende verpdering:
1. LE'IÏI;tg: ~eiletje ,Muller.
II. Rec:tte*ie: DSmtt.
Ill. Opatel: Gerharda Muller.
rv. Vrjje voordracbt: (a) G :Mariti (IJ) B

llarits .
V. ImproviaaU.! D Muller.
VI, Debat: Wat i...enacheljjker .. n kiDd

Da te laten, geleerdb.id ol ~Id?
Openaar voor "pleerdheid", J Coetzee.
Opponent voor "pId", D Y&D Wijk.
Veqad~ .-Jo- me' J'81'OIIe bidaur.
DI lteer F TIll Wijk liet IDIIPIl ~ 11

... 2eaJ'f&n_MenN,..1"ft, L T.·*..........°it.,,~~ ...

T'ITE~!lA';I:. 2" ::IIAAt:T.- (&"I~T.) - De
cornm .. ",u" h.·dt b.looft om l.orgyuldig de
..rug f~ "e"chllu ""11 ot CHonhlll(e bel eind.
at.tinn \'all d,' t."vkl, nf "p()('r~'eg kan wordeD
in pluIs ~';Ul P"rt Ellf.a~.t~th .• \-(uo bew('ert dat
d' ir ve'gc~liJ~clJdc (It'!, ,·ll:co l'en ~oordeel ":OOr
proloceotcu lOU 'Un, cu ku':t:u van aanleg·.r.ou
h.jparen. .

De toestand in het noord-
oosten.

T'IHSUAOL, :lO ~IA.lln. - (Reuter). - De
be..r (;arci.&, e.c. til H :.I., vertrok Zaterdag
naar Kaapstad. door het g·lU veraement opge-
roepen <unde "oor "p"c.ale Jieust. Men gelooft
d,,! hll een ltd !al uItmaken van de commiaaie
om noord,w8!ltcljjl[e <lJ.tnkten tol be~oeken en
""U onderlaek in t.. stellen in de ellende dIe
daar heerachend .. onl t !>('1.p"J te tijn.

De heer SJ uer op reis.
PORT ELI1.An!:TII, ~) )LtART.-(R€Ulff)_.

De heer Sailer, verge •• 11 "an den beer Blhot
k .. am hier Zond:>gmQr;;cn IL&D, en zal morger;
.. n onder'loud hebh<>n m.t het bavllnbeetuur
deo stadsra ••1, den afJe"lingsraad en d. kalDe.:
'f&n koophandel.

Verplaatsing van ambtenaren.
Ul'l'lllOUO~IIJ:)20 M..uaT.-(~,}-DI heer

~, B. al. klerlr, heeft _ ullllttlJq iD... _toor 1'UI den procurear-teDenll1 OD"
~ 1)1 "'an word' l'"l4 ....~ M.4. 0,.., til Gnh'." .

IUft'BUG,T.ur""""""
DrIIOUII.

HT .....
G a.ldenliaJII
JJ,,_
G J G.Jdeahilll
N Geldedup
FBKo&u
7 W BrierI
D Brink
A G Lambreohta
DJ JJrand
J( J Lambreobta
JO Smit
11_ Zijl
lKotu
B A. VaDZjjl
G J OoeiaM
H F Lambreebte
H A. Kot ..
DJ Tbehard
o J White
BJ Thehard
NG Heyna
BIo' Viller
A. M HelDi
.A D Lambrecht
GA. V..,
:A Brink
FJBrand

cl 0•
Wie, die WgeD.oonIÏf ..... berin ... rt aich

niet. lien dag toen de _Hf of "Batte" op het
Vander Poe1spIetn ,eopend.erd. Het .. u f'en
lanp ltoet van karft.a, ruiten te paad, IIChool-
kiaderea en mdere voetf&Deen, die sich daar·
hea bepveD mei .bet Pur:1aob muzieJrpz..l.
ach.p al. geleide, dat aicb op luide toon lie'
hooreD in dat prachtÏ(ltuk; ''Geland tien tand,
Brodie loopt met de vlag in d_ hand". Zou
er niet .. eer .nJk een ontie kannen plaata
viriden bjj het begr .. en VaD dat "ding" dat er
thana op 'n _bere doodenblder .. lijh Vroe-
eer .. &nin er dNalken die.epaa hu knap
IOhieten bij alleD beke;J .tonden, doch die zicb
deser daien _eel met de politi.k ~ietl.
dai haDD' p"_ .,erpteD wordea om DWt
eena Y&D de "batte" '-..,...ken.

•••
Er .. erden in eie "'wdaptt IOOveIe dinpD

"betoDnen" aan da Pur1!!:ij 1r&t haiveren
te meldtn dat • pUut _ .hutten.
nreoUÏiinll .,pDie_ to, ltaDd te brenpn.
8c:haaIDte alleeD -' de purJieten aanporreD
dit plan teil uitvoer ~ breapD - ''lchaamte''.
vooral bjj bet beIeIfeD ~ "KJein Drabu'-iu"
in dit opaicht de Paul ...... bn __ . Wij
hopen .poedif iet.. peda M lmmaea aeaen VaD
de Paar1ache _!ltt .. ~, die IlOl moe'
geboren .0"" e._

Dat de blU'pll108lte.r met ell ateauaen op d.
ftD!IDaieele00--' ÏI PIrOmeU, beboef' n ••
mand te."oroatrutea, _. met d. iellu.
tell foul' bepaa ..... Kï.cbiea had de tJ'f1r
Y&D wind dOOr de _..,. .. iete mede te
maltea. •••W"1i beja'llm_ bei JKlb1iek UIt de Noor I••
Purl, .n fe1ic:iteueu de IICbosalDllken; me' d"ll
.tut waarin de Ijj ..... .w..r .,erbere.l.
He, ia lOme 'f8l'III&ke1jjk te aiea hoedat eie
dam. me& hun aett.e hoopbalr ateveltjee O'f'er
de klipj .. h_ bnielea ea Yoortaa.kblea 0; ,:
... te komen. .·0·Be~ bibliotheek comiU deed .el een Ilithlltf-
bord lDot bei opecbrift .. Inrnr tot de biblio-
tbeek .. bij.Jlet lIlebM deunJ8 te·pIaaUen, ft.D'
pen YnteIIldeliD,lOn oon da inPDg "'t lUik
een waardige inricbtin. dUI' _aa. Voor p.
melde dear .. orden de &WaIdCea dibijle io 'fer-
-kinr pbraabt, daar die 100 diolu un eu
deur ÏI ..aarbeea men. vooal DU_t "e W&nD,
dagen, J.:cht kan geirokkeD .. ordeD al na h.~
clan maar om u 0II8CIbe0 '- loeren."

• ••••.Het pat lOIIlI moei1tit in Ilet maau.trutabof
te blijven .. anneer all .. er IlOO 10mber toepat
aooale 'lre"oonliilr het pval is, en eeu ellHI'
hoofd beambten doêt .. el de teeboorden i,
amu_ met Ijj. "Wha." bil nam." of
.. Waf. aVn Daam?" boen! bij IODII de.,
grappiae &inenede te,...1 ~ waardoor mei!
er aan ge .. oon wordt. LI. DJ.n.Iq nOlf Itad ,..
melde perIOOD eenis- moeiIifb YNPII te doea.Hn deed IRIlb op de YOJiende .. u- : "Bn
die, wat'. Ijja .-. die..., ...... Ijjn 11&&10.
die .taU-mlD' - " Br....... ook 1IICl_
vrapu, aooala .. U be. ..'. bil II&1II8," ••
u JOU wrqte to that ~ to the, .. hat'. bia
.am."nL Gelijk armoede, 11 "' .,.... 'f&n
&nlke taal ook geeD miadaad. Iadiea advobten
en prokurenn de IÏDIned. II The faot :>f tD•
matter ÏII-" _ Itoadmi aal klUlDen herha-
len, dan kut men _I eeD hOOfd politie beamWe
venchO<lll«l wanneer hjj mat IIU- li Wbafa _
nl,.e " .,oor dea dar k9mL .

e ••Welk IIn e!'ekt MD .bicyole op jon.!.. dames
kan hcobbeD. ileen.d_r daiea .. eto:I'f'. pbl ..
ken. .Een jo.., meiaje, die ee. morgen d ..
"81Iach uit.prak een ri'..nel te will'IJ tuitten
kreeg dienl81fden daf en hoodaoh~i" .tt. ~
pakje ioor haar aan bet .CatiOD .. a. Er .. erd
om dit pakje plODden het .. elk .•ie," I,·den ....
dan een fiets. Dit werd 't meiaje •e'lr.cbt _ ..00

l'3J & 0 verblijd '11'" IIjj over dit ,esc:henlr, dat ijj .w.-
Ilo 0 0 leD &1.1 tafel, en 181& haIrr lDoecIeroalv ..rdaris.
ISO 0 0 cl 0 .

JO 0 0 De Pro'fiaiODeele .,:n._wr. regi.tratte
o 11 0 lijltl!n &jin thana uappJalu. om &aD te toon ..
8 0 0 hoe knap (?) de oomm111Ïehiden, &lDgeeteJd
61 0 0 cloor den plaaaelifan Boadatak. gewerk, beb-
1 8 0 ben, Iran .,enneId .. orden, dat ait een totaal YUl
Q II 0 oupveer t .... of drie boaclerd _ri"'-!'1"'- ;,,~•
"6,0 L' V"'''''-e II 0 _ ..en om reriatratie, aleohta tell _"I 'fall de
1 11 • Bond Ijjd. inPIOadeá .ent. >

1110 .0
I f 8' PNJtMc eD CIOIIlIDiai'IJ ltiel8Jl dat bnneD

allen, maar M .. erkp, da \ me .ten 1OIIUIlia'.
PUI'lecbe Bond.awmea te WelJiaatoa 8Q

andere pJaaiIeJI DOf ...... "':-en.••
Door den Zaide? °Pta!'1 ~rtatreeNllcfea

beambte .alin Il00'''' 18:1 lUmen op d. oude
1ijat ge.clirapt, cloob een piJ ka flItal il toer ..
voea-d, aoodat bet totaal oupt_ he_l!de
~Ijjlt. lemand, die op i. boos" 1PIU1sakea
II. heeft berekend dat !lit dit (etal aleobt. 35 of.0 tot de • .uribander Bóod beloorden. Er ie
DOf Ileobte drie ...... &jjd-1U ~poedir aal ..
tijd "~ken IijD-waaria Biea ... 1aD__
hanea redun. word.. .Om .c!ê plaataelDb
Boadam&IIDeD UIl ta wakkeNu •onëleD ...up=.onder " Allerlei" boo"," DOOcl.k ..

lterkin~cliDg te Vander-
; bijlaJtraaL

De pleob~ iDwiJcUaI TIll de Ilieu~ kerk w
VaDcJerb~ ('_"'w Beaafori Weet).
'fOnd op deQ lid. lIUn plute. ~en goed
aantal yan cIe\,.meeu .... u.,oor de~ gelepn-
beid oPl~; ook Uf8II wjj VeI~ ait d....".....; .--wD Pn.. Alben ea

iDI! 'fOIaende leerura -+n te(en-
CG. P. Y. CLM_e, Beaufort Weet,

_De et,~. I
De 'fWriOb.tiaIea _ een UIl" ten S

are n.m. ~ s-te 'ferpderde toor hei
k~bou 'Na_ korte to..pru.k!.enI de
kerk ID dea TIll dea DrieielliceD ~ po-
pend door .. Vu dl!' Her .. ., eD ,ging de
pIIl8eJIte in, +aCIer bet &IIlf8B Y&D .-I..100 : 8,
" Onderw.a- beklom da. De Wei!(La_inp-!-'f.) deo JUtqUI ea le....a. Da be' plectmp
in~ __ seer ~iend. rid. 0"'
a.lló' :-U: .

=tea dieq.t nnlea III niea .. e ledeD ua de
te voc!rpateJdj ook ... rd laD de p'
~ Peev", hare p'feJl te

...... , tot ~IIJ der DOl naatend. 8DlIáld op
W pbou... j£6OJ .. erd op die .. ii.. -kreren.
Den EvanJder Biil komt veel dank toe voor
&tin iD tiet boa .. eD 'f'UI de kwk ; d-.lve
ltoat l1li léan IIOO1ht taacbea d. 300 ea j()O
m81lICbeD beYIIttea. -

Zondag, 12lfaart, nnl bet Beilig Avond·
maal prierd iii de Ilien.e kerk. en werden de
WeIl beu~ 4oor' de II aan.Nip leer·
..... bediODd. ila den namiddag .. erd811 "'iif
kibderea ~L Ik a.d b"na .,.. .. n te
achrjjven, dat 'de heer P. W .. ".;.. L.W.V .. die
ook oadwlinr irDIl de kerk .. Beaufort WeH il,
bjj On&e f_trierin!r tepDwoordÏjr .....

De __ PbOiInabeb'bea aa ook hUD liD p-
kretea, dear CH~ bun .... e and.-e Item-
minr bepaald .... liop do 208_ d ..... OID_
anderea i..nepe9tenr '- kieaen. Ook heb ik ai'
__ roede bmnt dat bei DU door het pheele
Goapli gefePJ!d beef~. Op IOlDmia'e plaateeD
.... er groote ~.. poeling.

ne a .. e,

r

N. ScHIlEIDER.

AANDEBLDKARKT.
JU..APSUD.

20Maart 1898.
De markt I. b'paak sterker.

. Jl;lLOI'U'&'W,

Ko<'~ VerlroolJer.
(k.lonlal Orphan ""haa bar A870 II 0 AS8;) Ó 0
<hmeral Eltale aM of han

Cbambar ••• , ...
South Afrioaa ~,tIon
Board of !izecu~ (S)Jllt)
Purl Beard ot l&eOItori
C)ilrpt coal '
..Bp A..urance ; ...
Bqaitable I'tre' •••
Bcj1l1aQ1e I'tre ~ K&rina
0cN0nIal-'-ran4e ...
Il P Gaudiea ~ ...
pan ElIabetIt ..__
:S-baaIr ~
8 .A. lIillIIII ..
SIeUViO tra.
Qrad.BeIDe& BOUd ot

~. • 0 0
Il P GaUdIa& •••• 0 O.
purlWiDe • BraM" on 10 0 0

~·.u.nDLD.
o 17 Q 0 18 ()
'11 0 4 U 0
Ilq 170
Oue 0180
o 11 0 0 11 6
• 18 I 8 H 0
170880
Ilo I.e
8 11 8 a 18 0
410 0 ~411 0
1.1'.140
JllO.SlIO

Ifil 0 0
800 '() 0
1&0 0 0
18 10 0
o 18 0
'I 11 I

11 0 0
1 0 0
018 0
• 0 0o 11 0
1 U 0
.11 0
1 • 0

}lg g
10 6 0

.lJI(lIana
BODaaaa
BaIltJee .-
Bant jel Deep .••
B~._.
0barIiIn
.. Banda •••
J'rench Banda '•
Gt.berp ._.
Gieli DeePI ...
GardOD (Ne,,)
GJenc.trnt ••• •••
JoJwtaeebtaJ aa.OJ Ill·
.._.~ I 1 0' J. 0
-'~ 4 8 0 4' 0K..nJcht Oeatnll 8 7 0 •• 0
KlIprIvIa'bma Il 6 0 11 10 "
New Blae SIrJI 0 18 OOIt 0
New 0aIIIeII ... • 8 0 •• 0
lIa7 0aa.0Ia ••• 4 17 I 6 0 0
IIodderInnteiaa 10 10 0 11 O· 0
New I'laridaa II 16 0 0 Jl 0
BOOdeDOOr\ Olm.,. I 17. J 18 0BaadfÏJc...... 8 • II SlO
Band 00WerteI 0 IS 8 0 II e
BOIUaOC Dtam.de 0 J8 0 0 l' 08.......... _ ._ 40041
WI~ (Kaleht)... 7 0 0 '0
Wit n.,.... _ I II 8 J 17
WCIl'8fIIIen o_ 1'- 8 I 0 8 1'OIr"'" DIeP 1 1'1 •. 1 11G__ 0Ja.U0I'm

~• en U •• tbIaIa Bull:, 1ft. aw., JJitIad.-10JUlrlOlBI1U. I ,

10 M..n-(P_er ~)-Jfld:t ,....,-*
,_te leIdtnc.''''''1-1 871,........
lf..Baatjllil Deep la.N, 00U0Ji 'II, Be-
-.1. II. Bd, Kaba ... de ~ z.. Baad OU t.
Id, ~ ~ 41... 0e1dea1nna Kala Beef
.. Ba BI~ 7. ~ ltalcht (leaUaJa ..... Lan-.
ter Wlltll .... lMi 'DfamoiidI .. Bd, 1Wdel~w.
lie Id, T'IUII'fMl bIa.ODdI ut, BU.I COHIeriee
1&1 I.i, BOOrIePOOn 0 n.e,.,.~ tcl, BudlaatofBa
... Id, B,... ~la Id, '1:,aJJur,.a er .. 8lm..5c.~ ~~~,~=~.::

NleuWII U1~4. PaarL



W~15
yerpderiq ftIl kiuen ,ellO_"
pbol.,r te 'Noordhoek, 01'11dea
onhDoe&eu. '

De heer J. J. de Vimer.. ' ....
tot yoo"i*. pkoaen til atelde in'
..a.epnak CIea beer c.rny YOO1'. Bit .... dU
de beer C~ de rechte IDA iJl d. noh .. plek
_, eD dat bij yol nrlroInren ba hem bad. De
&OOlenu~d. pr'OIIeUi.YeD aUn bard besie OIQ
de o!,erwllmiDg o ..er den BoDd te 'behaJeD, til
het I~ daarol'll nu on .. pliGht om 1Cbo1lder MD
Ieboad~1' te .tun, en te looneD dat "ii ..an
Afrikaanderl &jjD.

Adyok .. t Caney, die ia ., EDpJ.oh aprak
trad toen op. N. dea yooniUer bedaDb ..
hehben ...oor aODe mendelijke _1IHII'ItiDPa
omu-eat bem, lIeide d. beer Cam", da, bft Item
geD<HIlea deed de Id_rl ftD NoordJIoek 'te
oDtmoeten, ...oonJ aadat IIH beleectild _ p'
word.Dt..ea~!~ geweicvd .. erd _op aiJDe
I.."te DjJtMIII&OIIIfi eld_ Phoadu.' HIi hoop.
~. d.t de heer Jblan ...... 0CII'dir aDa .......
lIua, doch d__ IlOl op bet BoncllOOD-
1(.... "Ooae Ju," ... ook ... hincl.-d ..
komen. De h .. r OIlJ'1'!,y riUI toeD YOOri ala
YOlr' :-Heeren, wjj .. bjj liet _breken ftD

.. a croote po~tieke ClIIis ba de ~
d... Kupkolol11e. Allee haart af..... deD ait-
alag d_ Yerlduiacln. H. buia· is op het
oogenblik gel,keliji nrdeeld, eD bet ren"'"
't'aD een. Yerkieaiag, j. aelfl een of t.... stem·'
men kunnen .. n J'OOtea iDyl. IMbbea

DE HEER BEARLt:, L.W.V~ TE MOSSEL- op bet lot 't'aD h.t tegeawoordilr. JII.in*erie
!lAAI. Ala wii leden inbrengel; die h.f..,woordiÏ

gou ... rn~nt oDden~neD, al JMt op hei
kllM8D bIO't'eD en coed werk doen. ::!'-.'"",-
w~ bee_1i-ea.? Dit: of d. beer ~m.r a
ZODe","endeD bet laad lIUu.. _.... of de
he ,reD Rbodlll, Sprigg en Barril b.t hewiad
zulleD uuyurden? De ph .... k"'ti. door
ODll .. wordeD beIlBt is: "Wie sidleD oue
aaD~oeJd~fI sjj~ ?.. Er ZijD t_ pellijjen. He'
Sp",g miDIatene rereerde drie jaren; Gij .. It
bet &an lijne vrucbten kenDea. Wat,hebbea ail
,eduD? HebbeD Ijj "II nieuwe lPOOb'lt~
gebouwd? NeeD, uiet .. n enkele. ~
d4!~ DIOnd "01, !DUf dedeD Mer .. emic. DM.Dau ~ta 'fOOr de ...loo'? N_, de h_ Scbreiner
11 Yler muodeD UD b.t beltaur p""*, eD
wat b~ft aliD minieteri. lI*lUa ? Gedureode
dlen korteD tijd lijll Ijj door het 'per_ent
pmacbu.a om 500 mijlen Ip6Or1reI te boa .. eo.
p.iketberJ, Georp en Oudtahoorn ~ lIPOe-
dig met de IfOOte middelpaDten per 'poor
..erboDden lijD. ED niet alleen di. docb de
beer Schreiner .lugde er· in om .e3o 000 per
jaar te krijgeD ala _ toelap 'fOOr de Bri'-eh.
yloot. W., i. de opinie 'faD Sprig omtrent d.
Ho~dlCh . IprekeDde be't'Olkiq? . Veried.D
J.~li, pdllJ'llDde de alIemeea. ...rnelliDf, Mid.
bo da& _ poot CIee1 der .Afrikuaden Diet
loyul waren. Een Mer o~tYUtclip au·
ldacbte eD _ lap !uter. De Afrikunderl
't'aD d... Kolonie waren loyul ~ koainciD
Viotoria, eD aii hebbea bunne loyaliteit en ge-
willigheid te keDDen pee't'eD door MIl croote
eom te IltemmeD 'fOOr de Brit.che yloot. Oor-
deelt HO man our lIjjne 'fTieaden. Wie zjjD de
politiu4! 'tTÏ.nde~ 'faD deD hr. RUDOiman? De
b.b. SP"ll, Hania, ena. ED wie ÏI HarriI? Eea
man die niet teYred.D isc.ÏJIbet paIllemelIt te
attea, maar de luae reil our EDieJand. ..n·
yu,rd beeft om ilur _ aDderea' .. t.el te
krijgeD. EeD man die 6,000·miiJea yer pat om
bet EDlellChe YOlk te ...erte1leo, dat OYer
geh .. l Zaid·Afrika het bet dpel 'faD d. Afri·
kaanderl is om oYer aDderen deb bu.. te _peleo.
Waarom weteD d_ manneD Yiif of ..ier j .. r
geleden er &00 op gesteld om;;met den Boud
IllUDeDte ...emu? Hebt Jij ooii ....D .. u llllillia-
terie gehoord dat 't kOD UIthouden lOader .teua
"ID den Bond? Neen. eD geen mi_terie DD
lIOnder dien ateDr. iD 't le't'eD blij yen. De Bond
wordt oDdeflteund door de rllliesuat ...IID dit
laud.

Met betrekkiDg tot nUe budel, Mide d. hr.
Carrey;

.. W ij kUDDen nimmer Yrijbanclelura lija tot
dit land eenlt Mn rei .. erk 't'aD .poorwepD
b.. ft. Er moet "Dige protektie ·~iJD ...oor
onl land." Hij wu ten pute 'faD .poor·
wegen. Licbte lpoorwegen behóoren g..
bonwd te WordeD IIm in de behoeften d.r
yeraf gelepne diatrikten .. yoor&ijtn, eD ..mei de groote middelfuten ~te ....... nipa.
Zune tegeaat.uaden te Diepririel' .. MIeD, dat ala
de Procr-ie ..eD d. lUCht in;1taoden udden
all .. iD orde lOU komeD. Dit w.. ind.rdaad _;
yrii brutul ge"e, in uDmerkiJac DeIII81JIle
dat Ijj eea te korl 't'aD £5(0)000 beddeD. Na
bad bet tegenwoordige lIliniaierie h.t YOJ.te
yertfou .. eD 't'aD d.D BritlChen p~beleger.
T~ on.lulp 3 millioea werd pYfUld, .. erd 6
millioea _pbod.a. Er IOU,..D .. .:re yoor·
uitgang in deH Kolonie lIjjn, "oor de t .... ru-
.. n ...-a.icd werdea, tot Afribanclerl en En-
pllChen inYrede met e1boder wooDdea. Det
gelukkige tijdperk sal aubreken:U wp allen
"D aUaï.terie oadenteuD.D, WieaI poliUek bet
il ..oor het welaijD 'fU de .AfribaDclen &OOw.1
als yoor dat der E~n te werba. B.~
tepa .. oordice ministerie sou lIjjae onden"u,
a.ing hebbea, &00 bjj I!ekoaea werd, en hjj I0Il
.u. in~' D .... rm08en aoea _ eeae geheele
be~ tualChen d. "'ee rUMIl te ..... te
brenieD. ( .j1linb).
ID utwoord op den h_ J.O.B. de Villi_,

.. ide de b.- ar Ourrey, dat bil aiet tea p'" -
nD .. ne 1..,.lIastiac op dlamaateo, IOW ... 1 'fOOr
_e belutint op d. ctindendea dóor die kapi·
tal.ten onhllDlJeD, welke baiten h. land .. 0'
DeD. pclwoacen oadenrjja, 1100

eeue perII1Ï8IieY. wei,dur
de in alle pluteea Die~ d ..
&elfde wana. De ...olgend. n..- werda ook
g_teld ën beant .. oord:

Vr. Ala IiiDur bet peri_en' guonclen .. ordt
lUlt Iilaen nur on.. belaacen eo yereilcbteD?
.Antw. Het _'noegen.

Vr. Zllitgti het tepDWOOrdilr. mlniaterie door
dik en dUD b.. D oucfe!'llteunen?' Aatw. Jl.

Een motie 'faD .... rlrouweD IU ltelln .... d door
deD beer J. S. de Villiefl yoo,,_teld eD met
~~u:.-==u:::=eDcieD yoo"itter Een woord totWa&rIChuwiDg
ww de Yerpd.riDI pilot8ll. KrooIl8tad. 6 )lurt 1890.

All" de" Bditt",.
Mijnheer.-Ou~ dorp iaat stadig doch .. ker

..ooruit.Er is in die laatste tijd YeeJ leduD om
uie ..eoruaamst41 straat. Cropatraat, naar 'n
straat te laat lijk. Zij-yQet-pedeD met riolea
om die aftoop water weg te yoer, is ~ ..
maak, en ofeehoon die gruis op die :roet II
wat grof is. .... dit daarom met der ti' alles
reeM kom. AI wat nou noodig is ... lamlM'
om die straat te nrlich, eD dur lIAl _ staél·
vaders wel binneukort ..oonieniDg in maak.
op Woeasdag (D ... ), 22.Maart, zal~~e

landbouw.tentooustelling· plaats riBdé; daD
hoop ons vele oo-sefl hier te aea. r.O-IS
ik verneem zal dr. Probeh, landbouw-eecre-
tam, veearts Heuning eu _Deer Smith, die
IlUiwlekspert. 0118 met hulle tegeDWCJOtdi&beid
"reer. ow< geachte ~t &&I __ hiell
ook over kom, maar dit is nog Die seker nie.

Die illwoners van Kroonstad en distrikt &&I
erg blij wees ala I.h.ed. 0118 ditmaal lIIet eeD
be_k wil vereer. Hij kul .. ker wees vaa
een hartlik ...eLkom in OUS middea. Die "tak-
hare" hier langs het bolll baDje lief.
. ID die loop YaI1 die m.umd .. I die oaderwij-
lien in on, ataat ook bier bijelkander k- 0lIl
gewichtige kwestie in ...erbend met onderwijs.
eOlI •• te bespreek. ons zal hun v~1in 011.&
middeD zoo aangenaam mpgelijk •Ik boor es-doiDioé Fanie du Toit, na die Gewone veTgadering nD tak lID. I, ~ehou·
Peri, -eente sticbter Tall die Afrikaander deo te Mancaaana., teD huize Van deo heer DI
Boud, later van die zooglQl.Ulllde ",[nie" eli P. Pieterse, ol' 4 Maart 1899.
be~r van die ~erlach~ kongresjes. wil DOU Tegenwoordig: 40 leden.
'0 reil!jt! daar die Vnjttut OIlck>J'IIHm teD De voorzitter opende met gebed. en b~tt
eiade die burgen i.nUCl !ing.~ VftBCI»t aaa- allen welkom, inzooderbeid de beeren JSel,tli-.de die ,;tADdpunt die hij op DOlitiek ge- na Fort Beaufort, die vrijbeid U.-gt'n vao
bied in die laatate ~ .iageD_ 'et, 'Il daD spreken iu de yerg.dering. .
wil hij terzelfder tijd nr die burgen god&- JSotwen gelezen en oaderteekend.
dieDat hou. pu op broeden laDdgenooten, Als uienwe leden werden opgenomen de
yer die wolf in acbaapekleefe. Bij is uitaebak beereD O. Botha en F. nD Wijk Dzo.
iD 'die Kaapkolonie. lIie Afrikaander 'lIOad De heer Adendorff rapporteerd ... dat de
het hom geschrap. eD ILe eeaig8te plek aan die heer li. van Wijk niet Bondsman ride &ijn.
Peri ...&ar hij nog toegelaat _nie om te AangeDomell.
~k, is aan die Oedenbeh~~ ~ Datjosaflt. Toen maakte de heer Adendorff eenige aan-
vp al die and~r p~kke kan hiJ. die ~~toel merlringen dat de IleCl'etaris niet een speciale
aie meer beklim Q.18, alru.s hij wordt lU8 ge- vergadering beeft belegd Diettegen..taande sijn
nsag die dieDllt9 w&ar '_e neem nie. verzoek.

Die es-d1tlDid Faale en die t!J:"ifOOt~ De IM!CI'9tarislooade aan dat de tijd d.. n-
Cecil IIe-Bhodee w... og nr ... paar jaft ge- te kort ...as. fill de huiAboudelijke regels yoor
lede ltfOOt boetiee, JMBJ' dit lijk nr mij of kennisgeVing tien ~en vereiacben. Doch de
ceeil hom DOUwil 06rboJOrd .. erp, en die reM ht>er Adendorff hif-Jd' vol dat de M'Cretans in
i~ dat fanie zijn in ....oed en aanhang in die dit Ke...al zicb Diet aa.o de regeLI mQe!lt storeD
Kolonie eUro dag minder. eD kleiDer wordt. (men moet de regeh maar in de kist Betten,
Bij, die dollliM. is '. linkse kerel CIIIl tw..... RI Dooit er weer naar omsieu). Waarop de
dracht in kerkeli.ke geUOOtachaP!e-ta ....,.g te aecretam .. n ynag &an dE' ..ergaderinp: ..... lde
brenger Kijk maar da.'\l' in Stn Dblllg bet n.l., ol hij in nl'ftlg de I"l'gels moest te bui·
bij mOll die ..TrioIIlfeeread. k. OIlder het ten gaan.uui.i" ,eatig. )fia8chieD wil hij ook hier IOO'D op yool'fótel nn deu bf.er P .. 1. Pi"ters werd
,.uooUcbap 0' die heene breng. besloten dit runt te lat.-u o.... rstaan. !bar er

pas op ~ ~t~» V" die Been- noodaakelijk werk was '
kop (. lUIder .... yer die doll>iI,a) I ~ il De heer philip Nel. Forti Beaufort, I....erde
..I~ .naet aijp IDlJnt! elJ _Jr i;we!lllltik flit ... - aett. t-pru.k oftf de re«iatratie,:;.ww. ..... w", ap jaDe ..... 1IIt ... ~ ~ dat .. Iletltel YIIl de eIéktie bij

:l§fr.fi"\t~VJIl""'·.... iw:s5
," .: _,' " . . ,to:. ,,:, .

ELEKTIE5.

W AAR~HUWING.

DR. TE WATER TE HUM.ANSDOBP.

HI'IfA)I1IOORP, 18 .kI.AART.-(Ra&ler)..-De ed.
dr. Te Water "wam ""';fe da(eD geledeD te
Human.dorp IJUJ. z.ijne &eadÏJll word~ , .... d
In yerband te IUn met de 'llfUl'8CbUa.lijk. tw ...
opalt ih bet Boed lr.mp rU de "'9lceode yerlde-
ling. Ik heb bericb: J..LDOOb de beer Bade-
meyer noch de beer &Utenbaeh, de t.... ba·
didaten v.oor de oDd..nteUDin. "'1Ul' den Bond,
gereed 'UD om ZIch '.IID den nrijd te ODttrek·
keoD.

DE HEER J. 8EARLt:; TE PORT
ELI,"':A.BETH.

PORT ELlz.a.nETII,·,S HA.ART.-(.H~uter.)-De
beer Searle hield een weigealaaade bjjeen.ltomat,
giaterenavoud, In de .:>Iutu&1 Hell, noord-eiad e,
De l.U1 "3.'1.• tamp' ol eo de toelatinc wu per
kaar'le. Biljetten, .. .anu de beer 8u.rle aan-
ge ... J!"'D w"N, waren door de oppo.ïtie rondp.
strooid. Meu verh ....lde dat hU door dID ring
der HOut lD""tachapl'lj~n ...oor.u .... gebracht
werd, 80 dat bU H'. direkteur V.D de HoleD·
ma.atachapPIi 'I'Ll! Kew~»t. De b .. r 8earie 'fer·
d~dl!:d .. sich echter ,egeD due unnllen "D
i"ooeile y&n de biieellkumat, en d ..... rriohtinpD
~!l.r"n . zeer enLbusi .. tiach. De heer H. B.
ebn.tlan WM .oorzi~ en er wareu eeD autal
11lvloedrulu, beeren tegtln woordig.

M~3EL8AÁI, 18 MAAllT.-(&uu,-.)--GiatereD
IYond oprak de b... r 8earle de bewoDenl der
stad toe in de vr[jm"tae1aans&a&l, die .tempead
..ol wae. Hli werd JOer goed ODtvllDgeJl eD er
beenobte oYer bet algdDleea welp&iadbeid. Hii
a.ude dat de epoor\ng bet m_t beae~kene
onderwerp la de" dlIItrikten w... liii wu
gekozen .• Ia een tOit·tlftlmder ....0 bet ..orige
mlDlatene, en Will nIet trelUig om de ..erande-
..,Ing nri mlDisterie, evonmiD ah M~Ibu.i dit
w&aflobijDlijk zou aiin, dur bet yooruiUicbt
...oor deo .poorweg illJlltiger wu. Hij refe·
reerde naar de tolunie, en de opgaude
IICba&I .1. eene opl~ "'IIDde kw_ti. ftD be-
ICbermiDg. Met .. Ii weinia geduld lOU de
TBD.n&1 er .zich ook bjj ..oegea. Daarop.prak
bl) oyer redlltnbutle. Hii wu ten pute 't'aD
bet maken no KDyana en Houe1bui tot een
lparte afdeeliDg,. dur op bet oogeBbhk d.
George ki-td ...hng "groot ..... Hij meeDde
cat bet derde lid te worden gekolleD un d ..
.el1de zijde .moeat stalol1 als d~ tegea;oordige
loden, doch hUlfln moe.ten de Ideaen bealiMen.
De vlootbiidrate, Hide bij, WM in bet parl_eD~
UDfeDomen aonder eton enkele tegeDll&eID. Hij
legde de Ianee·drank wet en de brand&iektewet
ui" .D de unbeveliJ:gen "ID be~ .. ieot-oomiw
werdeD ~CIOr hem beaprokeD. W.t UaCinI de
reglat.ratle nn ltemgereobtigdeD be..... bet
aelect.comité .. n dat de oade .temljjet als de
groDdalag nn de nieuwe 11011 gebruikt worden.
Hli beechreef den tegenwoordisen toestand 't'aD
onlen lpoorweg en leide dalIIUD oollega'l en
blj&e!f eenig krediet yerdieudea ..oor wat iii
gedaan haddeu in de &Uk. Hii toonde aan hoe
onredelijk~ 'ii wareu, die bew .. rd.D dat &ii de
voorwurden, wur..,p lij bet miDÏaterie lOadllD
onderlteonen, hadden kUDJlen ..oonchrtjYeD, lID
tooDde un Wit bet 1I'aaraohiialiii P..oll IOU
IIUn ge __ t. HU _Ju ~ uutal &elep1lIlllDeD,
dl., met den oommUlSllrll wanD gewiaeeld ,edu·
reode de laat.te paar 'Uren, ea bealocn door op
aeer .nette wijlle &e ref ereenm our wiiien John
Mudi", Le ...iI Vincent, eu b.t yorige pari_en ta
ltd, den heer Boberunn, die &OOy.. 1 yoor
GA .. n lpoorweg haddeu gedaan. Het IOn on·
dukhur £iJn om te ...e~lIeten boeyeel de beer
RoMneon In de zuk gedaan had. Er beboor·
d. oeIN goede venlta.nd wadiDI te ziju tUlllOheD
de !DeI..r. eD booDe 1'ertcgeuwoordlgen. D.
beer Noble no~g, wd de m"nine wu 't'aD bet
blUkhur ...erscbil nD da rapporten in d. Timu
en d. ArV'U aanpaude b.t .poorwer koDUUi.
Jle beer lSeerle antwoordd.lb,t bii m.. nde dat
~I .. ue geec:breuD w...... ó6r bet kOD~ au·
ge.:'OIJleD wy eD bet &lldere dura&. .be beer
Matar.:" no.g of de b.oIt lMarle te .. gune .... an
_n sccu'~ waa, wa.ar"p d. beer s-rle ut-
woordd .. da hU Diet te>lu een acc:iiDll op het
koloniale prod"' wa.. De"_ DyllloDd ltelde
.ill lautelUke be"oordi~'ltI, .. n mosie YIID daDk·
.betuIging un deo beer !'lurl ... oor. en den beer
.Hruoa oee<>ndt:elde di, In eeD a.~te _preek.
Dr. Mc~all1 uoJefl&ellode het met een refene
ooaar het ....rIedeoe, en ... ide dal meD yefBeteD
m.-t Wit vroeger g~ied wae. De reeolDtie
werd ..enatemuug aanlo:l\.lmen met luid gejuich.
De burgem_&er (de b.,er :V~t) wu ..oor·
&i~~r. '

Ue beer Tbeeeo apr, e:d hei PIlbliek heden
avoad toe.

ll-OSULllAl, 20 1tLu.BT.-<&~,.)-De b.. r
C. W. Tbeaen .prU: lutatled.D ~lt.rdagaYoDd
.. oe paldieke ..el'ladenng alhier toe. De bur·ae-Mr (de beer Vincent), wu in den ..oor·
zi.t~fltoel, muoduc:eerde den Dadidut die on·
der meer aeide dat gewoDe lhillijkheid eÏllchte
Aal d. M08IMIlbui Iija Ilia Georp dadeliJk ,e·
t» awd &&I wordea. IDdieD ..erkolleD IOU hjj de
WIl".WOOrdig8 "'IeeriDg ,te1ll1.D. De boerea
"Doesl:8D geholpeu wordeD door beep_iinga eD
~ad.,.. ontwiltkel.inpIYerkeu. De gedeelteD
.an de &td .. liuJ die ,een. IpoofWepD konde(l
bebbeD ~ .. teo meer w.. ea ea braccen krjj'
gen. De dlBflliaer indaatrie, h.. boech·
wezen, de ltocrthana8I,:de wijailrillJ der boacb·
.. e~en regalat* en d .... ermlnderlDf YIID lioen·
tie Kelden aoGdell zijD ernstige OyerwetinB. be8-
hen. Hij wu teil p.uie 't'aD betere pne....D
.octr op ..oediug en GlDderwjj. 'lDUf kon ach Diet
.er4lmdea gedwongen oD<i8l'wlJl thau te onder·
•"-0Sl. .tiij keurde de brudlliektew.t coed,
__ Ocht dat de wet pwv. kon wordeD
_ ,",ter iD de 't'aD tijd tot tijd ollltaand. be·
Iac",hen ..a. b_ IaLd t. ..oonien. De Pori
EJialMlth.A,YOotaur apoorweIJ D'~ niet te
AYOIltuur blij ..en, muf ...rlenlJd wordeD our
eeu poot op de Oadtahoorn·K.lipplut lijD, 100-
da' mea producteD UCJOrdwaarts lOa iUDDeD
z.endlD IOOwel II naar Pori EJiAbeth, mur hii
...erkooe de ge ...oeleDl ft[] de ld_fI in bet
Uniondale distrikt op dit pllDt te Iaooren.

De beer Dymond oDdenrugde den lr.aDdi·
d.. \t augunde eeu aocUlII en lei dat bij niet
"00 ventuD ...UfOm &1 de kandidaten 't'aD
meenl."li wanD dat een -Uni op dID Yerbrui·
ker moe-'t y&1leD, en bew .. rde lterk dat indi.n
bU Diet op deD producent nel, hij eiet _ijD wet-
tlg doel lIOa ,bereiken, lWIIelUk d. btYOrdering
.. an het laad.

De kandidaat ~twoordde, dat iDdien liet
ftliui.aterie &ulk eéd "OtaoDtW.rp indiende 1011

liet in de bUlOnderbtldeJr moe'l1D pan .n de
,..rietea ....n bet achem. UDwonen.

De beer Noble &Mid., bij bet roonteUen 'faD
een 't'Otem 't'aD dank, dat er riel' kaDdidaten
w&nla, docb geen een hanner wu de !Can naar
hun hart. Hoe bet -ii IDeo moest er.ea ~
en dur IU bonne politieke begiD.... .iet
nur weneoh konden ..ectegeDwoordigd irjjjSD..
moMten ,ij de pUJItea ten gnute Y-.A den eeD
bonu den ander iD unmeriing Demen.. Het
s>la& .... lijk blad wu er ..oor dat de haadel door "D
cOO(MDanmoeat worden Yerteg.nwoordigd. De
<be« Tb_n is een kwpman, en w.t meer is,
beeft sich nreen .. lriad met de hoofdindutria
....ID Knpa&, is bekend ID. el bare be~'" eD
tb_t iD staat ie oordeeleD WI~ .. Doodlg beeft,
-en hare beiaagen iD bet pulement .. Yerielen·
.. ooniigen.

De b.. r MlteA ucoadeerde en dur er ... 11.
..~ement wu, werd de motie eeDparig 1&11'

geDOmeD.

EEN LilHARTIGE WIJNBOER.

CODlltantia Nieuw, 20 'Murl1899 .
.Aa.. dm Editmr.
Mijnheer,-Ik- &ie ind~ KtJltntUttYaa Zaterdag

eeD kon briefj_ie~w.t lOuder btteeken~
on<Mrieebnd "Wijnboer".

Ik weet min of meer,n., die lafbarlige "Wijn·
boer" W_D Dn, die eeD te groot tafurd il,
doch Da eenmui zoo nr pkomeD lijnde ieta te
aeggen, is bij uitent beYl'.-l lijD .... m er onder
te teekeuen .

Ik dug "Wijnboer" uit ailn naam te pabli·
oeeren en IIyoreD8 bij dit doet acht ik bel on·
Doodig op de nieta bedaideDde ",",en ftD &00
eeD dwaaeD, lafhartlceo.n aieta beteReneDdea
"Wijnboer" te ut .. oordea.

Milnh .. r, door bo....llltund.ID uw geMrd liD
",.. !gelelea blad op te Demrn lult gij IfOOteliju
.... rplich .. n

De a.. e,
W. H. LATEOAN.

liN lIE J:.IEZEBI! VÁN GEORGE:
Geachte meaden,-Zooals be.t U reeds be-

kend il,gun bei.fen beeren, V.D HO)'IB~n eu
Reed lIich nrkieebaar ltellen ...oor de kieu!-
d .. ~ George, lOur wij bebbeu mur "Den
te ki_D, eD de yrue is: la er Di.mand uderl

f
Bbod- kandidaten) ...oor dUIIII .. tel t Ik &eg
a. Ik beb na een pbeimeD kalldid .. t p.
oord en ala on .. .Afrlbaader ldellefl IlOl o....r

due i....denken en d. traehtea pul ....rd ...
len al de RbocI- man .. lrerlUi d. oYerwia··
Dial heb&1eD. Gil YrUr' DU wie ....D deaen
lullen WD Id.aea? Ik pef .. ~ de haa~ d.D
IDIIDdi. de beate kaDaeD beefi. eD bli 11 de
heer V.n Ba~. Lateu wil beái 'faD harte
oDdel'ltan-. Bjj h .. f~ roadbomil ...erklurd
met de te,enwoordip ~ria, mede te ~,
m.. r I.. t er g.. n .... rdeehDg 't'IID .temmeD &nn.
De kandidatuur na den lleer Read ,-I .1echta
stemmen nrd .. len. Laten ,de QadcinteUDera
YIID deD beer Bead toch laienu pbrllik makeD
on lie ...er YIID hu bDdiclut lIbien, daar lajj toch
aeer .. einil bDa beeft, en 'fU ou .. ord* II..
..erwaeht dat wil ala wete A.frikUD iers IlllleD
.~D en ODI ....... tand pbruikeD•

De a.. e,
KIEZER VAN ltBAAIB08CB.

8EARLE EN DE KLECBLINGEN.-Pon' ELlz~ETtt. ~O ~.T,- (Reall!r.)-
Ziterda( apral de beon' Jd- ~I. "D. yer·
~.deriDI _n. kleurllDiJen lQe 1D de Edward.
Memoraal Pr':. Ruuelroad, loaatie. Er wu
~eQ goecle opkGwat eD de kandidaat had .. a
goede oot"'D~ VfI\geD werdeD pateId ea
beantwoord 'ea ~e der kleurliDgen. eD .. n
l!Dotle nD ... ~w_ .et gejuich unieDomen.

THESEN 'rE GEOJWE.

............

......... Die.

..,r.aL .
.. ~. broeden!" het hij' aet &ija .....

~~ -:: ':'-;:,ja bart p.hP ,Ik"'~
.Ik ~: Iaij la.'n .wa en geleen! pereooa., •
_1Uj ..... die taleate wet ........ __ ' .
'NIftftIIl.. is. op 'n 'feikHrde .. ijt. bplute
~ .. ~ op te bOIlw .........
lIij al .. wik wat laij eerat pdaaD het, .t.

&lie ...... .,.. cbe Ned. Oeref. kerk, die
~~.bij.~hijaeh.DDg .. D ,-
I.._ =-;'1_nl bil, waar. bi, 'a kans krijt op '0 1'V1Cl'QiUA OOST._u WJ,JIIII aaa ea ecbilder J...dle af lIIlO Iwart
ab ~iucb ....... hij Yergeetdat hij IIClf \"~ Eea.e.~ ~Tall WH Is. te AIiee -~ng werd 19daoudéu

Prut.YeIl die ding. Ik boor &00 ... fIIl dat De ~ de"'_ JL»aart1811$ ..
die dominé ..... 'a lIIan wooaachtig in die dia- stoeL ,.' """'~ J. Piet.ene. inden
trikt, geechrijf het dat bij hier -. wil kom ~y.~' w~ met -.bed door
om ~er politiek t.o ge .... eD tenelfder tijd ........ 8 ..~
KOdadieaat oader die burgerij te boa • ...,.ne . . t
~. ftD de Ned . .Gem. I-eente het ~ .... ~: .
die bw bij die Moma ~m eD bij die laat- de' ~ PI" lIitItg .,._ • ""P.
ate ~Yergaderiag met unan~ w::dt ;=D~ plaat. !DD te Koeidoe&kloof
~ "ait, dat dit oawenalilt .. dat die NotWeD clef yorige yerpdering ....1__ eD
a-clomiD4 toegelaat ...orde OlD .in 'D ander goedpkeJUd.. _ &-

lIIUl aija taia te kom werk. Ik deu.lt=i·IIIOét All _we", 1.... - ......... _- ~_,_,:... de

maak
lDMl'.op 'n aadere _1.. ... !_.l!_Lt a . L__ --.....--.... _ lUQUa& ~~D W. J. NaDde, D. :Mania C Odeu-

_. eD B. Lfach. ' , . .
.DaI c1a. 8.1. au Toit is op ROdedienst~ p." Voontel Po'S. ~~_a P D_'''_L_

bied hier par Die Doodi'fj. wilhij oor politiek dat eeD nieu_lid ;t=:~' ......~_ ..t,
~ "B~j' die takhare . r laap is ~ yer 'fAa deo beer: H. ,. r ::::-bet .. ~~~
_. I ~ nr Cecil_ook .... breng, dail pat yerlatea.é " ..... ~.....
al _ bul,. ft&' oaa ;.m:::r. .De.1teer F.i Bk werd toe. g.koaea ale có.

WliKZ.UM. 1lUtQid. ,I ,.

!!
!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!! Du.na ~ de lIIlCIe beer Pieterwea eenu~l wocm1 iUIt de BoDdamumeB

Afdee1iDgsraac1 PriDs Albert ~ een fo.l:"~i~. P. BeriIen~t,_ . e- daaJ'pateld worde. 'f'UI 'tTije
VERGADDING OEHOtJDES OP lO ~. - .. w.tpleerde ageDt te krijgeD

JUART 1899. ~~~ riD obj" in yer!.Dd met de

Tegeawoordi(p' De heer E. T. Andel'1lOD, Amendc!meQt N. Odendaal-'-I. Naadé dat
C.C. (yoor&itter) .D raadsledea A. O. Bern- ftD de Aak á,fgeatapt wordt. ,.
1Iardt. F.• 8. OnetblIDea, J. le {'~-~e. A. J. VOOl'IteI uageoomeD met 14 tegell 3 .tem-
Eraam J ~'- meD. "UI eD • A- C. KoortK. 8taaade de ye_.1 . .' rd ~~
Lid J. R. G. Luttig deed aan&Oek om Yerlof £li 128. 6d. bl.'--· '_"-.~b:t..we .... lIOIIl 't'aD

YIIl afweaigbeid wegeJIII zwakke gezoadheid. Ala """'-&VV,_
Toepat.an. Peddie ~:tie-cotamiasie 'rOOr bet Fort
Zwwtberg pet.-De yoomtter flpporteerde ..... ..erdeD aangeete.Id de heereD

al. y~ OYer sijae iuspektie op deu 26SteD L ...;. do !i;" ea P. ,8. Coeteer.
Februen ~:-De weg vanaf het dorp Na: en b. J. ~~. ,de heeren W. J.
our de Zipag, die ~ in orde gebncbt V .. ~r-
_~, yerkMrt, in _r pet!ea staat nD repa- cIer:::l::l=: de heerea. 8. P. Beaui-
rat.ie. 11_ Uppea ID~D lange den weg _y,e- Voor Alice . de L..... '
Irt&peld en de wat.erleicliDpa geaakkelijbr Naud4. '; .....,reD N. OcIeacleal eD L
gemaakt De weg ftD de ziga.g op en tegen De h ~ .
deD Theeberg wu in mj goede orde. Er is eenn ol. Naud~. J. Els .D N. Odeadael
echter pta. _ter 'rOOr de trekdiéfeIl lIOOdat wen:: aangt!II:teld 0" den heer 8haw te vra-
de wegpartij daar niet kan werkea. ·De ...eg gen wetag;at op ... u.detl. '
Yan deD top Yen Tbeeberg tot un dell top m~ de.;",•• ~._.: -,~~e~ ~ ~~.l~

nn de~ Zwartberg heeft ft!paratie nn noode De - &........ ," ..... .., -
en op&ICbter lIcCIme en " arbeidn lijD besig Koed~e ye~ring werd .bepeald te
de al.ehte plekba te begruisea. Daar regeD JUDi 1899' ' , op . ~~o lsten Donderdag in
lt8ftIlea ..... op het ~ gedeelte YaD de ~ ·10'Zigug. WU het -ng geringe reparatie te om beer ... lS'audl§ l!IOOt met gebed.
laten maken, en deu opaicbter .. erd gelast het . 2 UU, ging~a de BoadsmaaaeD dea
aoodige d8AMijk te doen. premIer.. deo, ed. h~ Schreiner tegemoet
Prin~ . Albert-Ze1'enweekspoorl ...eg. _ Lid en werd bem • de hOfUal - • II&IIpOO:

Koorts rapporteerde dat dE' nieua'e -=ti .. :Aln dell door den A.frikaaader Boad.
~ .. dere lijde y.. Le Orange nnpodd W1l5. J. J. ODENDllL

Beeloteu dat de bHr Koorta de tijdelijke AIlIIist.~ria.;::l!:b~.t;:~~en t'Jtdat de wegpou-tij VIE:a-E~-TWI)."TIO-RIVlERE."i.

Klaarstroom weg.-Lid Be.rnhllrdt rarpor·
teerde dat dne weg ua iu gOt-de orde is.

De raad ging DU ba comité ter o'Yerwesïug
v~ applikaties yoor de betrekklng na op-
ZJChter.

Op yoorstel na deD heer Ooo.thuizen. gewe-
~rd door den baH Le Oraege, werd eell-
pang besloten de applikatie YDIl W. RoMau ...
aaa te nemen. oader yoorwurtfe yell 3 1DUIl-
dea .. edenijdsehe blll1Ï8geYÏDg.

Verder besloten dat de secretaris hem (Bo.-
IOOW) &al Yrageo dadelijk te komen in plaats
't'aD .den "tea April.
. ~b.t.- Gel_ brief ....n deD distrikt&-
mg_r te De Aar. om bijwaderbedeu YJ'a-

geade.
De brief werd ter beantwoording naar dm

aec:retaria Yenr_D.
HoadeolM'lMting. - ~let tOMtemmiog van

deD aeoondant trok lid Bernhlrdt zijn yoontel
terug.

Sew Rush tolbnis.-Op \"oontel van lid Le
Orange, gE"!l!COlldeerd door lid Erumua, ...erd
'-loten het \"erzoek YaD den hunrder om £2
anra, toe te Mtaan. Verder besIotén teaden
te vragt'n voor den buur nn deuh tol. te
....on!en mgewndeD tot 12 April a.s.

1.eTenw ....bpoort tol. - GeI_n bM nm
den afdeelingmaad VlD L..di.mitb, weigerende
deze tol te bureu, en meldeade dat bij .. I
voortgaan de tolgelden in te yordei'en.

Beslotea dat de ~ het aaOdeeI nm
deaeD raad YaD de tolgelden geind tot het
einde van 1899 MI eiochen. en Yel'lllag doea
aan de yolgeDde yergadering van den raad.

Be~ wet.-GeI_ brief \'lW deD
aIdeellDglUUd ....D Ladismitb. lijae bereidwil·
ligheid te keDaen geyende om mede te ...en.D
tea einde de Ze ...enweebpoort oader de wet
op bergpassea geprok1ameerd te kri~a .

Besloten dat de aecretaria eeD petitie voor
dat doel zal o~nen.

Ladi.amith-Leiagsburg Iweg.-Geleua brief
van deu afdeelingBraad 't'aD Ladiamitb. de tOP-
stemming YaD d_ raad ~nde tot de uit-
gaY8 't'aD een IIOm~da door de regeering ~
gestaan ..oor een "echteD BeCtie aan deseD
...eg.

Besloten ~t d~ secretaris schrijn-, dat de
bedoelde sectie ruet in d8.18 afdeeliag maar in
de WorcestehChe gelegeD is.

Besloten de kweetie YDIl uitspaa~· n Oftr
te I_ten staan tot de yolgeude Ye ering.

Gelezea brief yu "dea beer P. • . Bauon
meldeude dat hij bet RietYlei schut lOU 0......:
nemeu tegea £2 lOs. •

Besloten dit aanbod aan te nemeD, bet !!Chut
o...ergeDome~ te worden op den bteu April.
De secretam aan den heer Koorts te lehrij-
yen de opgaven in te zenden.
. Geleze~ brief nu dea laadmeter-geDeraal,
mformabe nageDde omtreDt bakeJlll in deze
_fdeeling.

Besloten deze zaak OYer t. latea atun tot
de 'f'l)1p;eode Yergadering.

~eiriags~rt spoorwegitatle. - GelezeD
brief Yen dea direkteur-generaal TaD spoor-
wegen. meldeade dat het oa.mogelijk WI8 een
.tatioD lUl~r. aan. )Ieiringspoo~ te bebben,
dat de ligging lU de eerde instantie ..oor·
~Id WI8. maar dat de behoefteD nn bet
distrikt wrgyuldig in o..erweging lUllen wor·
den p:enomeD, al-roreJlll men tot een fiaaal be-
.Iuit komt.

Gelezen briel nD den eersteu minister met
betrekking tot DoodlijdeDden.

Beslotea de Aak OYer te l.teD staan tot
volgende verp;adering.

De yoonitter rapporteerde dat macht~ng
onh_ngen WI8 yoor de onrtrokken rekeDlJlll;.

Oelezen brief YaI1 den ~~ en th_o-
rier, nagende om eene yerhooginjc n. &alaris
en e:dra betalina yoor achtentallig .. erk.

Besloten dat de raad tbaas niet meer kan
doen dan eeae ,.erbooiPng ,.an £20 per jaar
toe te staan. gerekead nDllf Januari 1899.
n.. lleeretaris rapporteet'de dat de OftrtrolleD
rekening £M4 210.8d. groot "'&8.

Daarna a100t de nrgadering.

Me leMI* lIIij ...... ' de pla. ____
mea ~ J,Dij Jlog WeIiIra;

)(ea legert each daar roedoa aij
en staart our ll1iJ, 0 ja;

Al d'~ .YnUd' is ~\l YOOrhij Jl
YOOf IIUJ Ja 'i la.elal JIl roa.. -

Mea trekt _ lDute mij _ bet oog--
mija hala PYOelt bei toaw'

Bet gepeupel rUIlt, (OR 1CheIdi, .. .-t-
de prieeter bidt ell ncbt.

Mell trekt mij met t'E'!l toa ... ..,.
en ik hu!r; du iJl de lucht.

Men mMllt, ik heb Jan Bm. y~
d. reohter beeft 't geeegd'

Men haDgt mij UIl de gals. ~
MI6 moeder il dat noht r

STOCKENSTROOM.

De lucht la koel, Yerkwikkead, ~.
de eoD echijnt heerlijk, aebooo;· •

Boe aaageDaIIID te IeYeD toch 1-
te steneD is mijn loon I .'

Bd is ... woadenchooae dag-
te leYeD is toch _t I -

NeeD. moeder, arm. Frederik
heeft DOl 8MD aterYuamoed J

Maar laat meD mij 't'efD8derea
... rbrija·leD als men kan •

HeD. hangt mij.~ eeD boos.:ncht op-
\ik sterf gebJk eea mao I

N.. D, ik heb aiet Jill Brita ..-oord-
de rechter heeft 't geaegd;

MeD haDgt mij aan de N. moeder,
seg moeder il! dat Ïecbt P

MijD kleine nsje Lettie weent.
lij kuat mij lis aij &iet ;

Ach I kUl baar t .. ee- en driemul. moe
maar weenen moet lij niet; •

Een tnr.JlIIjé moet ~ij ....ecbten. moe
en leggeD op mijn kist, '

EeD roosje planten Of mijn gral,
en dan-'k won! niet v..rmist.

zeg aan die maagd, die ik bemind'
ik dent 00jI; 8teed~ aaD baar !

Haast lig in een boos"'ichts graf !-
mija lot is bitter r.waar.

Voor eeuWÏj( is mijn naaDI be ...lekt-
de rechter "-ft 't gezegd;

~en hangt mij &an de ~aljz;, moeder.
zeg moeder is dat recbt P

Leg mij niet naast mijn vaders graf'
hij Jwoeft het een. geZ8j1;d: •

"Geen Idnd dat zijneo naam be't'H-kt,
word' DaaRt zijn graf ~d !"

Zijn Yrieaden wuden m'er 't gnf.
naar mijn onteerde ziea.

Zijn deugdeD ...onteD d ,n bedekt;-
men .... geeD buide bién.

Ik atel mij yoor, m"D ki mij daar
in 't nederig kille graf,

Zijn beenderen, met p- en &1,
y ..loden ".n mij d I

Ik &1Fflerbij God. 'k het. Dietol gedaaP--
de recbter heeft 't I!:ezetr;d;

lien haagt mij aan de ,:aiK, moeder-
Mg Iiaoeder is dat r~t ?

Leg mij ill mijn ki~t, ru'>8d"r;
aien lliapen bebt gl j mij:

Een YIIDmiJD armen op de bo""t,
de ander &an mijn ;;ij.

Mijn bijbel-If'g hem OT' mijn hart-
ach moe ! zucht nie', zoo"diep-

En kus mij ah gij placl·t te'1toen
&00 dik-trijL~ aiR ik ,liep.

Het oYe~p. moederli..! -
r.ooals lijkreê in de iterk-

Betaamt miJ niet. lIaar aan mijn baIa
bedek het leelijk narte merk I

En bid tot God om Zijn gen&-
och ja I ik ben Zijn knecht!

lIea hangt mij aaD de ga~, moeder,
.eg moeder is dat recht P-~aat luister! wat eeD f:root genas

. daar ginder in de "'.,haar I
MeD schreeuwt. men ju:icbt, meD lacbt,

men weent-'t .weergalmt eD klinkt --
[waar 1-

Daar komt een ruiter aangelIlIeId
met hijg.-nd, dampend f&.I !

HIJ £it o'ereind I Het IR JUl Brit_
de veroprdeelde is los I

't Verloorne L, gevonden weef:-
die dood W&ll,hier is hij I

Hij wuift met lijne hand, hij roept:
"De genllll:ene i. yrij I"

Kom, moedE't, loof nu uwen God,
bef op het hangend hoofd I

De zwarte, wreede, blot>d'ge galg
is nn zijn prooi olltroofd I

J. P. J. ROrX.
t'trecht, Z.A.R.

AFlUltAANDBR BOND.

BoDdaY-;"ring ~ tea huise yell

den YOOraitter. op 10 Maart 1899.
~..:: ~ ~ dea yoordtter.
egea • tegeR~oordig.

Dear de eeCretariII wegens siekte afweaig
wu, ..erd R. P. Pel'Clld Inn. tot __ is
gek_.

Op
NotaiengelSen, gQedgekeurd en geteekend.

de - ~ YIID dm yoon;itter .. woor- HERBERT.
"n de ~~. KriIlI ea O. lmmelaaa, dat BoDd ... erpleriJII, II'IlhoodeD te Campbell

&IJ ~ Diet er ID geallaagd warea nieuwe ledeD Do"""""· 9 Kun 1899 op
te kriJgen. ' -_,' .

De w.. ~eDde l!8CI'8taria deed y ~~rdic-: De'fOOl"llt.,deecere-
YIID sijoe .. iaIUkte PAtDding als af _;,.~ tariI, ~ ~uraledea en 2t ~ ledea.
DUr de PomrYi1le BoadsY~-:""-- De YOOI'IJiWmMkIe toea ~ OYef

s:UoPo~~j~ déa~":; :"~t. ;':~om""':-~ =:.:
.. behandeIll . op eea ..._ OYer de ~:if:,YlM'feIl r' en 11(" dUI Diet ba staat iets Toen .. tirdea .. TOlpad ........ unpeteld !

V-__...t.i. door de -=_ B. o.1deahlÓll, C. Faber ell G. 8cbolta._;"I!t"'---; ... 11 yoo ............ en..... De beer VUl Niekerk werd ~ als
~, &loh 18 het Ye~.tot dG -hoor ïk 0:. d ~ ....=--YOOnitter TaD! deo P!orterYille Boad!tak .._- WO DO .... _ • '''-~.- - te

nie, tot deu ~~ t. wenden en pao, ua .. bij ~ ~~t iqectied W'CInIeD
Voo~teld door da heer G. u;.elman _ en ook ua -: objectieIell1l1eu_ •• uoeba -tlD,

eomatMie y_ drie 1• .1_ te L!__ • .. te ftIIWiPa.. _a _u em rvad Er werd >_ L.....I~_ t-i ....AllMt
te gaan ea alle.'... _ ... recl.+:....L. >. "._ -- om - aa~.'T __

Aaage_. n~ u"'e_D op ... _a. te opena ~ te ~ ter beeViilriJll ftD i
Tot Iechm der commisaie werdea benoemd .. -- die ,_tt ..n.lIeD .. ordeu.

de heeren J. Kriel. J. Perold en G. lmmeJ.. in~~~ ..~~t~:::
~ ~~ -- ,

De yoorzittér werd gekoan om ~ JH ~ .... _ ••__• _ _. -1...1
16 deur, als "'geYllU'lligde near Porteni1le~ .-.-_...,., ....... ...-
gaan, om toe,'te siea dat alle G. EkBOLTZ,
den in ziju wijk op dMegi.atratielijst Seoretaria.
wordeD. .

De ve~ _ nm gevoeleD dat W
weD8CbeliJk is biër eeD tweede dokter te heb-
bea. '

Voontel R: P. PetoId: Delle Teraaderirlg
aoh~ bet .weatcbelijk dat ha(', leden dé yerp.
denng die Jqet dit doel Zaterda« 11 deser
te Portervillé &&I gehoudeD WonJ~D. &&I bi;
1I'OIleIl.

Aaagea ....
.BesIoteu op ló Juni e.k. te yergaderen .
Daarna "oot d. beér J. D. Perold met !Je"

bed.
R. P. PEBOLD,
Waam. ...c:tetaris.

STOCKEN8TROOM, TAK N•. 2-
Een apeciale verpderiaa YIIl da .A.fribaDder

DODd en~, tak DO. 2, StoobD·
~ op Zaterdaa •• 1Iurt, 1899,

tea ftD daD oadea hr. P. J. Pie.... , met
23 ledtia ...... WOOl'dIt.op ,.._t 'fU den yeonitter .. erd de ftf-
aaderiDa popend met pbed door den oudu
_ lIUiI PWerae, .. ...,. de 'fOOI'ZÏtter lijM
dankIaUrbeiCl _ cJe leden te -- PI -
h_ ~ opa-t, eD het doel der ......n-. beImJd aIUkte, namelijk: de UUt.IaDde
"'Ii*atie .. ruadere belancrUka paaten te be·
aprekea.

Dese y.nraderinI .. erd 0.PIeroepeD op.Yer.
eoeII'fUdeheeren-T.J.,J.~J. A.,J. T. eD
s. J. Pietene, .D ~ aitDocJdilÏlll ftlS den
nuden heir P. J. pieterte, lid 'fU ~ DO. 1,
werd •• yerpderiaa .. u IIjj.. wolIÏIII beIerd·

De aearetaria ...rd ...enoch' door den 'fOOr·
ai*- de notulen der YOrige ~ te
lueD, die ~ en pteekend .. erden,
!lODder eeniae au~· .DUnIa ftrcl .. leden BDd_
tet door de ~ UI D-eyer eD L. Geyer:
d. beerea Jl. en H. Man. ED op YOOfItel
'fU de heereD Hana en .A. ~. Piet.,.: de heer
.L F.lbrL
Beid. yooratellea .. enten aIa_eea augeao-.....
. De TOlpnde brieftD ..erden ter &&fel ce-
ierd-(1) Vu den ta.. C.L. 8iebert, bedenbade
ala eecretaria lwakke ~id.
(2).Een bedaa-"::. lid 'fUdaD h_ Theo

Pietene, dur hij IDW diIrit A.llae "D tall
ftD den A.fribtaaer Boad geetiob~ beeft ea bet
hem ODJIIOIIeliik il lanpr Bd 'fU deMO tak te

~~oonitter PI aDD leed_leD te kenaea,
Di' DUID der Yeipderina, oYer het aftreden
YIIl oaaea seeobten MONtaria en het bedankell
als lid na den beer Theo. Pieterae, hulp·
YÓOrátier, eD· w._bte hQ.D alleD yoonpoe.l
en aegen toe. .
Vooftteld~. Drey8r-H. P'teteree:-Det wij

met leed- bet bedenlum ftD _n pecb.
ta lJeIftt;ariII ea haIP yoorzitt,er .. nil_en.

~ UDpIOIDfIIl.Daarua liDI __ tol bet kielen 't'aD een
_etaria .. balp"'oonit.kr.

Ala ha.l~\ter -..rd getOlleD m.t yol·
lUekte meiimlerbeid YUl atemmen, de heer J. A.
~ eD .... _tane de beer J. T. PieierM,
JL-.

Den ..ïatent aecntarie werd Jr'IlUt deD h.. r
J. T. Pieterse kenniI te geyen, Ci.t hij gekOMD
... _..taria.
, Een brief leleaw ftn Geo. V01100, pl'OC1ll'81lr
re Fori BeIIDfOrt, sUa afwetigbeid te kennen te,.YeII, doordat hij te y.. 1werk op hJ,oden heeft.

De yoonitter brengt het rapport 't'aD het
eel.,t C!HDik\ op de brudziektew.t ouder de "D·
dácht na de yilrpderinc "n ,eeft - duide·
Ijjkea uitletr daarnD. Hij weaacb~ de ooateljjke
distrikieD onder bebeUde arfikel te brengen ua
de WIII.. ljjke diat.rikteu.

De heer Hana pieterse, seu., achtte bet be.J
dur de PrPYinOiale yergadering DU~erCI
wu, om te lien _t hei beeluit der proYinciaI.
...eriraderinl weaen &&I.

Waarop ae heer B. Dreyer en B. Pieterse
't'OOI'Itelden dat wij Allen afstappen ftD bet
oDller'werp tDt de eent 901gend. Yerpdering.

Algemeen unpaomen.
De behandeling ftD de Cook!>ODae-Kingwil·

liamatown spoorweg ..o::rIeUIfÏDI bloef oyer·
.Iaan.

Voorgea*eld door den heer T Ore. ii..r (mor.
atter) OD T Haller, dat de eenh'olgcde t.v.
tulaobe ... rpderiDg geboadeu .. 1 wordeu op
dea tweedeB zaterdas in d~ maand Jam, ten
hfliae-YiIl d.n YOOI'SÏiter. AIc-n UDp'
D~

VoorGel ftIl tl_ YOOfIIÏtter eD .:retaria :De..
'WIJK SO. 6, BARKLY 008T. YerPt.riDC breaIrt tiareD harteliikeu dank toe

Publieke BoDdavergadE'riag gehoudea op _ - heer P J piet;ene Sar., liI!'fU talr DO.l.
}{aart' 1899, te Clilford. . , YOOf .... aitDoodiplg en panrij 01Ubaal, eD
Tegenwoordig: de yoon.itw. ra 1lIJIIlitaecIe. lteIi -Ilooc op prijs. .

J. A. Venter. B. J, Steyn (secretaria), C. O. Den Wocd~"",dae raoluLie iD
YaIl Niekerk, N. Jol Koets, B. GfeJYlII18teia, ~ ....-.:.. 13, w De ~ - -_. 0_....~ 7 1fI :c.ÏiiI~'"

< ' ., : •. _. '1 J 1'1' ... . a.H_, ".. . - nUDB... ,. , .....

AII. Iedea .............. :, W•
pretoriaa ea B. G~ •.

De yoorsiiter l!PIIIk .tGea _ woord 'fU
WUl'lll!h.wiag tot de yerpderiag, oadat er
bij de afdee~ Bor. ......
waren die tepa de lJeIaagW .,.. den Boad
hadden ge_mo '

De ~_ B. Ste,n .. N. &et. dedea nr-
&lag YeIl'bUD werk in vel'baDd _t bet acbrij-
Yen au de CoIIIJIUs&ie no ToeDc1lt, ea mel-
d~ ~t sij .beYredigtmd aatwoord YaIl. da_
mll!818 haddea OIlt'lallpll; dat gelesea werd.
ook _rd een bri.ef 'fU den heer N. F. de
Waal OIltTugen eD ~.

De yergadering bedoot den brief 't'aD -
De Waal te latea oftrstaan tot de YnIgeDde
yerpde~.

De OOIDItéledeu die tcellwoordi« wareD
gay~1i Ye~ omUellt het iIaIaa-fcmd8. Va
eeruge comit.éleden WU~ oat't'aDgell eD
yencmdea. maar eeu ve werd OatnngeD
~ de heeren Jl. JSel ea . P. J. Grey'RD-
eteia.

~ eeoretaria ~ YerIIlag nm bet werk op de
ye~e v~enug .. 0 bem o~a. ea
seide dat bij de ftaOlut1e au 'déa New Eage-
la.ud tak, die ... rnn"n w;u;, had ge_den eD
ook aan dell aecretaria nn bet diat~
stuur.

Ooedpkeurd. "
De afgeY1W"digden J. A. Venter. H. 8tay.

en .!'i: Roeta gaven veralait omtreDt de be-
lIChri~unten' en dePlrfén ook mede de
handel"IJZe van bet distriktabestuur.

Voontel Jac. Smith-- T. PretoriUl:' Dese
nrgadering betreurt ten aeente de .bandel-
...ijle no het diatrikbbemlur volgeDl1 'rapport
nD hunne af~:-
1. Dat eeD barer beschnjYingspuntea OD-

constitutioneel vel'llDderd· werd .
2. Dat bettchrij~fUtea ~pgeet.eld iIoor

leden ....n bet, diatrikts'-tllur (niet door
Boncl.stakkeD.), geheel ill Itrijd met de Bonds-
Bondsconatitut1e zijn.

Den secretaris werd gelast deze reeolutie aan
dE'n secretaris YaD bet dirtriln..bt.-stuur YIUI
Barkly ~t te zenden, ~r ..oorlegging aan da
eerste dilltriktsbestuul'BYerpdering.

Oa.trent de nieu ...e registntie werd 'beslo-
ten een comité na 14 leden te benoemeD om
te werkea in zake regi...tntie, en toe te r;iea
dat de lij5t ..uyer gehonden ...ordt.

Daaraa ging de Yergacleriag uitpeD. .
H. J. STEYN,

Secretaris.

. -
DrielUAlUU1eliJbebe vergadering geboadell

te WarrentOll, op ~ Maart l899.

8
T.egebnw~l}dig: de nonitter, de beer C. A-
IIIlt , en '" ledeD.
op yerllMjk yell d!!1I vooraltter opeade de

heer C. Vo~ter de wtgadering met gebed.
Dea~ WJerden de JiJtUleU ftD de lutate

vergadenng' geleaen, goedgekeurd en getee-
kendo .

De voonitter 1IUUUrte toeD bet doel der Yer-
gadering be!keod, ~ .bij &ijae bli;e'
te k_D pf dat er-:Ik een g-'Ie
was, 'tI'lIaI'dÓOr wij in· staat gesteld·.... D lM!t
werk met Ia'acbt te· doeD, namelijk de ..
stratie. wabt dat is wur de JIUlCht der Afri..
kaaDoon " .. , eD aï.tt bij de sUmbUl. V.r-
...oJ.gem ,.~bt de! yooidtter de twee afge-
nardiatJe leden _ YerIIag te geYMl na het-
geeD cloor; beD ~ Wal op de diItiriktabe-
ItUUI'BY~ te Kimberley.

De heer; P. H. du prees en cle _r C. Vor-
ster. de ~...ee afg~en, w'feu beiCIeJI
tegeawoonlig. •

De hee. Du prees bet .. oord Demende, gaf
in eea dWdelijke rede yerslag 'fU elles wat er
gedaan was. Oudei andere moest hij ook tot
~jne bI~p ~. dat alle drie beechri}
YlDg!lpuaq,n. mg~ door delen tak. dOOr
het distriktÁbestwur .aaagenoIDen _rdeu YOO1'
bet co~ •• ook, dat de beer C. Vont ...
.1s afgeriardigae gekozeD werd naar bet !lOll-
S""" n.arop gaf ook de beer C. VOI'IIter een
kort v~, eii tot sijll J!Pijt moest hij ta
kenDen ren dat hit niet meer zal gaaa DUI'
bei CODgfetI, daar -hij eeD brief yell deD yoor-
zitter .... het distriitabestuur ~ bad
meldea~ dat wij maar één ~enardigde kun-
uen aell~n. daar wij te min m t~jn·

De 'I'Odnitt.r daaite de twee fI bar-
t1elijk foor hetgeen door hen gedaaD W".

oen ging de yerpdering o't'llr tot het be-
spreken !:IID de regi!ltratie •

De ....algeade I~D werden .. agesteld tot
het lIt11vf!ren der lijst. eu om 1lB te &ien dat
er niet nu Oull ziP.i' die de brali6katie ~
zitten en VlD de hjllt. worden gebonden. Het
comité ~t Dit den ..oo~ter, den hE<er
C. A. Smitb, en de heeren C. G. Vonter, T.
H. du, Preez, G. Vo""ter, C. Kri~, D. J.
8cholu~ J. J. Sel en J. J. Smith.

:Met Iletrekkintt ~t de ~tie in het
Barkly )West diatrikt, stelde de. secretaris yoor
dat er: een colDÏte vaa twee of drie leden
warde i benoemd om ook in liet YOOTDDeIIIde
distnkt' bulp te biedeu; maar stelde ook ter-
zelfder ;tijd voor dat! er nn uit dez,en tak eeD
IIOm geld zal gesteIDa worden tot bijdrage OlD
het comité nl\ B&rkJy We;rt ju staat te stellen
d" lWizenlijst behoorlijk te miveren.
Dit ,"oorstel werd met acc~tDatie aa1ll1;eno-

meD. é.n de beeren J. J. Nel en J. J. Smith
...erdell benoemd ah ePn comit~ OlD den Bond
ftIl K~pdam behulpsaam te ajn.

ook :;.werd een .'.goede bijdrage Tan de&ell
Bondstiak aan dien ftD Klipdam toegeAtaan.

p--'p sloot de 'l'ergaderiag met jZebed.
J. J. SlUTII,

8ec:retaris.

Comité-verpdering gehouden op 10 )(aarl
1899, te Cli!ford. ~

Leden tegenwoordip:: J. X. V.ter, B. J.
8teyn, C. 8. 1'a.D Stekerk, N. J . .B.oets. a
Oreyvenstein.

ZOnder kenuisgeYing afwezig: H. S. Nel 811

J. P. J. GreynDSteill.
Notulen geler.en en goedgek('urd.
C. 8. ftII Niekerk ell H. J. Swyn ga"ea

..erslag van de boekeu V'&D den attredenden
secretaris, die lij 1lIIfCes.ieu bebben.

Voontel N. J. Roete-H. OreyYellStein:
het rapport met dank aan te nemen.

~DOIIlIln.
Voorstel H. GreyvensteiD-N. J. BOétl!:

Dat de lJeCf'etariS aan de geweun eecretaris
....u dezen tak keaaie zal geven. dat daar flf'1I
comtaiasie aangesteld was om de boeken na tf!
zieD in yerband met de finanCiëeIe aken, ea
beYOaden beeft dat er een saldo ,... £5 IliA.
6d. in de ba voor bet jaar 1898 moet --.
dE'n afgetredea secretnis Yrieadelijk .....rzoeI:t
wordt yenlag te geveD op eerstkomeode YeI'-

gadering.
Daarna verdaagde de v~.

B. J. STEYN.
Secretaris.



45· Ezels. 4 Prutrden.
.DE ondergeteekenden behoorlijk gelaat door den heer P. ~ Rede-

linghuis zullen publiek verkoopen uit de Vendu Kraal

're .,..I.....e_b ...........y,
-oP-
28 KAART,DINSDAG,

I
Bovengemelde getal Ezels en Paarden,a- De EZELS zijn allen4geleerd, en in Goede CoBditie, van 3 tot 6

jaar oud: Onder dezelve zijn er prachtige egale Kleur Bpsnnen.
P. A. REDBLINGHUIS.

Van del Spuy, /mme/man & Oo; Afs/agerE..

1899.

Vendll-.Kantoor, Malmesbury.

Kaapsche Regeerings Spoorwegen.
P.... oh Vac.n:tle, 1888.

VAN 27 Maart tot 3 April, 1899, ingesleten, zullen plezierkaartjes
en speciale familie kaartjes uitgereikt worden tU88Chen alle

Stations op de Kaapsche, Vrijstaatsche en Indwe 8poorwegen (be-
halve plaatselijk op de Wijnberg en BiDlOD.88tad -lijnen, en naar en van
Staties ten noorden van Vrijburg), tegen de gewone goedkoope vaoantie
tarieven .

Doorloopende plezierkaartjes zullen uitgereikt worden naar de
voornaamste stations op de Nederlandsche Maatschappij Spoorweg
tegen verminderde prijzen van af Midden- Vaalrivier brug.

GEBRUIK DER KAARTJES.
De heenreis moet begonnen worden op den dag der uitreiking en

de terugreis geeindigd worden niet later dan 27 April, 1899.
De kaartjes zuUen niet gebruikt kunnen worden voor de weke-

lijksche Eersteldas Sneltrein.
Passagiers sullen toegelaten worden de reis alleen op den terugreis

te breken.
Verdere bijzonderheden kunnen verkregen worden op de publieke
aanplak biljetten, of op aanzoek bij eenig station.

C. B. ELLIOT,
Algemeene Bestuurder.

.;; :

• ; -< .
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'-, ~

. "1.·• i,.< f .
~.r :
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Kaapstad, 20 Maart, 1899.

'.'I,;,:
it
l_

UIT DE .HAND rlE KOOP~

DE plaatsen Reitzfontein groot 1,500 morgen, Rietzeekoegat groot
;\,7~7 morgen en Brandfontein groot 4,313 morgen, district

Fauresmith O.V.S. gel.e~en in één blok aan de Rietrivier, 2 uur te paard
van het dorp Faureamith, en van de Jagersfontein Diamant Mijn.

In dl' Rietrivier die al de plaatsen begrenst, is standhoudend water,
en .overvloed van hOI~~. De plaatsen zijn uitmuntend voor groot en
kleinvee, hebbende ZIJ goed berg-gebroken en vlakte veld, en volop
ganna.

Er' zijn verscheidene woonhuizen en andere gebouwen, ook dammen
en fonteinen,

De zaaierij is voor 15 mudden zaad.
Er is prachtige gelegenheid voor het maken van verscheidene

dammen.
Indien men het ge~leele blok niet wenscht te koopen, kan worden

~ekocht de plaats Rcitzfontein, met :3,000 morgen van de plaats
Hietzeekoegat. . .

Doo aanzoek bij den ondergeteekende of bij den heer C. J. Visser,
Vendutiekop, district Fauresmith, O.V.s.

Fauresmith, 16 .Maart, 1899.
C. w. H; VAX DER POST.

'~"f .:.. \'_,.\ .,'
.:".

LLOYDS'
HAERMOTOR"

.'8T:l..lr1d.:aWtoIelr1_.
GEHEELTU STill, GJ.LTUIZURD II TOLTOOIlG,YOLlOm BESCHUTnGO 10BST;

8 11., 12 n, el 10 Jl Ilele., .et GEBILUCEEID BnUGIW OP
nSB Toms, JU 10 tot 100 Joet hoog.

'", i f

~;f~;,
De eenill'e WIndmolens lI'emaakt met

Wielen Bew88ll'bare Torens. Zull.n
meer water pompen dan eeniII' and.r.
Molens In demarkt.

De hoopte prijs werd behaald door
deze ..Motors" op de Chlcaao Wer.1d
TentoonstellInII', 1893.

.: ,~
" IJ,

,
.'"!.'

f ::.1; ~~f LLOYDS' AERMOTORB HEBBEN OOK IN
ZUID A.lt'&IKA GETROKKEN;

Gouden Medaille Tall d. I...zufbouw Vereenig-
ing te Pori Elisabeth ... ... l~
Gouden lledaille en Eeraten Prijs, Jo~
bll1'8'Tentoon.telling ... ... ... l~
Speclalen Prijs, Weatelijke ProTinaie, Ten-
toolUltl8Uing,Boeebank ••• ... ... lm.
Eeraten Prijs, W..teJijke Prorincie, Tentoou-
stelling, Bo.buk ... ... ... 1896
Eenten Prije, Port. Elisabeth, Landbouw
Vereeuiging ... ... ... ... 1898.

AanbeYoLm door het Beeproeiinp Depari-
-.nt der .Kaap Kolonie, ala hes beet ge.chikt
om _ter te pompen, pYonden door de
GoYerumetlt. Diamant Boren te pbnikea,
of in opeu putten.

De Lompe houten Windmolen wordt n1l
lIlei 'nIl'Tangen door het Stalen o.I.-aniSMrde
ilRIOTOlL.
Llord-' .Stalen !.DllOTORS loopen met

eien zachtaten wioG, lijD geheel NU.ngul_
nad. ea werbn met eell Iangeu, ~ .Iag.

Het illLXOTOl is eie goedkoopete en meMt-
economische Beweegende Krachtter wereld,
eeJl Pomp T~I kostende een w.mi, me.
du een pede paard, tennjl ~ da« ft UaIn
!IOnder U=ht of aten "arkt.. J

Het neemt ook ~ de
plute in yan d. loge en konben ".Noria
LiltI " of BU:kiM Pompen.

Zij die ...oornemen sijn Windmolentoé.teUn
te koepen moeten wel ondencheiden tueah_
Lloycb' Gal ...aniseerde Stalen A.UIO'l'OI8, en
&Jadera inferieure en waardelooae naboot&i.Dgea.

Bet echte. Lloyd,,' ilRIOTOI. J&1 hiK goed_
koopet en L,., .. te benJllden "orden, en heeft
den toet. ~ doqrgeetaan.
lVanneer ......,bt, worden If-:hiltt.e per-

IODeIl P80Ildea om het t.o.tel 0l'_tten.
tegen 8Ilkel gedeeltelijke ,"illk08lon, of rolgeD.
.peciaJe IOhihing.

Schrijf om prijslijst en getuirchrirt.en,
ol NDd bijllOoderu~en omtnmt diepte Y&D

den put. ol boenelbeid _ter ene.• "'&IU'1Iit_
berebnllll der koeten por yolpdo PUII~al
tooge!lODdeo "orden.

«.t:i
Q'"

" ,I

, -: i
. ,

:J

GELIEVE TE LlTTEN OP ON8 NlUEWx....x...c:»~D. '
410 .uR08TaAAT.

i
.\

ZAOHf_. ....... 'iDdee Beer, '"~-
. ~ op CIea... J'eItruri, _Vile

~ ioi~ JWonm'G' Ll~u.-ml l(ftQJdn, _ daD GadeIdOal no 52.... 10........... \
S. li. P. NBBTJILlNG,

pb. 1»)1 Xoe!'.
D~, am. zcnlder Bad,
'. r6~ 1899.

- .~- q

.-. ... INI'I" eD'Papkuil),
OP I

20 April, t89D,
iuluiteDde ~nige

"~I8ldeJrferries.. --- ... -----.~[~:.cle~ ~F~ " () VKBLBDB1f .. de paarl op ZoDdIg~D~:e~~aren-:
S.aUlaacleD. »iep ~ -

J. L.DU PLB88IS,
~A.o.1I!An,

~ - ~

40 Ezels! lO ,Paardell t !
PUBLIEKl~

''__

.\

VERKO'ÓPING
OP 8ET DORP.

.,. ..I ... ,.-l:».... »"~: ,
WOENSDAG,
i

Ver.~tp1Jl«l te 1Jeriuea om 10 nat.
,0. fIl, A~~

DE 0ndergeteekenden behoorlijk gelaat door den ·hem-.A. J. lI.U..AN.
zullen voor zijne rekening op bovengemelden datum --publiek Ter.

keopon uit de Vendu·kraal op het dorp: '
40 Eersteklas Ezels, meelt allen geleerd, 3 en 4 jaar oud.
lO Geleerde M.ernes. K'..;an • wordt ;11"", . ij~. \ en

. i ~" omoeenk~! een
bêYel van •. !looge GeNO~t.hGft BEVALLEN 'VaIl een ZoOD, op deo
gedateerd Idell 16d.m dag, ftD 9dea Maart., de EclatpDoot •. 'ftD
Maart, 1~.1Iet.eente.~ ~l4gl'fande deo Beer A. B. Bon.n, m.tpoort,
oJIWeele .LiJnridatean ~ all. lf8á1l1rpOOrt JUDCdoa.

MnlvaD~ daarnD~ ter ~ti. AJ'DULING I1UIDBtJRG., ..-rua- teil bntDre ftn dene het Hooge ~.. 8CBU'l'UBlOBT._. lit hof. en eenloopie er 'faD tell _tore .
. li... _na de~'=e Likwidat.eanm A ANGEHOUDKN m~ SeblI' t.

, ","&V, • .l1llieefoDteiD.Afd_b_, ru-btarg,
• > \ •• ' •• ,',' • te No.~ Eer lem, Jr~ TOOI' eeD Zwart-bnin M.-ria )fail-B.el r-

~:E:~"»e:-""'~OC:»:J&aI_ G :-w~~end-:: .~ L.~~~~=::-:ID~~
VI.'U lia8rt 1899 . 1 (6)j .... oud alDdieD Diet PIaI& op of
A4' ? ~ ' ..~ ~. '.'.' • YOOr 26 APRIL 1899, al delel",

:na ~I' 'YU1 e veertieD YftOkooht -wordeD.~Ia..~_eza ~ ia1 i~k . Il "oMen )f. J. VAN WYK,

Levende> lave, eu. rJ,':!Ga?~ 16_l8IO>~-_.
. - HT· GIBBON,: DIf IIGD nmDE ondergeteekende, behoorlijk gelast door deu heer FB.AN~B. V.D. piBcieeleLikwida~n. B.BNOODIGD. Doe d ..d ..l~k

WESTHUIZEN, !al publiek opveiling op de plaats P. O. BBBBOQ.'S .. ZOOB ~k bij de Ond;_
NIEUW E UrrVL UGT, ~:teWe"'lIkwidalearen kende, , .

dl ·_'ot C D~8tnat, , , J. P. THBRON...,..-.. arn.rvon, ,lo Kiebeek Kasteel,
OP WOENSDAG aDEN MEJ" A~NST" 1811aart, 1899.

de volgende Vaste en Losse Eigedommen :' De,art.ui RI hhll.t. la £
1. De Plaats MIDDELPUNT, groot omtreDt 6t200 morgen grond. 1 ~~ ! .,__ • . 3\ LOONING.
2. D~~ts NIEUWE UITVLUGT, ook omtrent 6,200 mOrgen , BNDB~ mllitn' '
ve plaatse~ zullen eerst afzonderlijk opgereild wOrden, en dan ï: ~G' door den·.

tezamen, daar JlIJaan elkander grenzen. . en .Q.udite"!t . enenal ,
Beide plaatsen hebben geriefelijk pbouwde WoonhJ1ÏI8Il 100 ook ~~." aan ti

Stallen, Uithuisen, Kralen, Prachtige Tuinen, Landerijen voor tien mud OP~' ~~ datum.
Graan, 3 J)a~en en 2 Sterke Putten. De Landen en TuiDen worden 1.~ ..fta
door een van de slerbte fonteinen in het Nieuwe Veld benat. De2Ie TBIl den ~~~t1aatsen hebben bijzonder gezond veld voor eenig lOOri TUl groot en atrUmeD~ b
ein vee, en koopers hebben de verzekering dat ziekten ~onder Tee niet ~_!. J.

bekend zijn in dit deel van ~e Kolonie. ' . .IIUIIIOI1i l~. . _ .
Beide Plaatsen zijD omtreQt 20 mijlen van Carnarvon gelegen, en !!..~~~eD

op den Hoofd Weg naar Beaufort W ~t, zoodat .-ij ook een goede beaig- ver_'"5"'''' "torden b9 het
heid~ plaats zull~n uitmaken: Er leopen ook ee~ groot getal wilde ~ voo! PubJieb
StrU18vogels 'Op die gronden, die ook een middel vaD mkomatAm iijn. n::.. !:f:~ .

Als de Plaatsen niet verkocht worden, zal de h~ur voor een u8 . . .' of. eemge
getal jaren opgeveild worden... Omtrent de helft TBIl. de KOopschat nooduk 1J1te wordeD au._~en.
kan voor altoos op verband bliJven, en meeetal *egen 5 per cent.· het ' 108 NIWB
balans te worden afbetaal onder gemakkelijke voorwaarden.' ; u:.otfdlJ'.,.'JdlIIr

Losse Bave~ pa

Beide Ezels en Paarden zijn afkomstig ui~de beste stoeterijen. .
A. J. M4LAN.

CO., AI81(Jg6f8~Van der.Spuy, Imme/man il,
Vendu Kantoor. Malmesbury.

Indien niet vooraf verkocht, omtrent 2,000 BersteJdu 'lame1a 6
Paarden, Karren, Tuigen, Meube.lb, en Boerderijgereed80haI'!. en ;'t
nog verder te voorschijn zal komen. Koopers over £10 l1¥leD drie
maanden uitstel krijgen zonder rente. EeD Post Kar loopt t.U8IOhen·
Victoria West en Carnaryon drie keer per week. . I

Ververschingen Volop.
8. OORNflIU8, Als/ouer.

amarvcn, 11 Maart, 1899' .

70 Top Kolonjale Ezels.
Groote Publieke Verkooping

UIT DE Y.BNDU-K~AL,

're ... .,.IlI.. eu.b'U.:a-¥
OP ieten,

.1

Woensdag, 5 April,
-VAN-

70 Praoh,*llte Bzel8; 2 tot .) Jaar, 14ru.uden hoogt
geleerd en ongeleerd, en in goede Conditie; meest allen donker-
bruin geelbekken, geteeld uit de beste BpAANSOllE Hmrorni....-De heer JAR T. A. Locassa, schroomt niet te~, dat deze groot; 1227 ItIlIJJrItell1.

Ezels de besten zijn, die dit jaar uit de VENDU.KRAAL verkocht zijn. zaad ~
Daarom Doodigt hij wederom zijne, vrienden uit om op WOD'SDAG, 6 SId..
APBIL. 1899, te MALMESBURY, bo.vengemelde Verkooping van groot Sól JI.Oihleo.
Prachtige Bzels bij te wonen. 61oed; .

E' .
N.B.-Let op den naam van den Eigentlfll": _~.~ ..

, lAB. T. A.' ......
.c··tI"'.'lit& Co. : , ~;, ...~

1899.
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