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. JiAA~~I,

4 P d PUBLIE.KE ~ERKOOr. ING"aar en. I" - ,

Eene Plaats en LevendlHlavê;
45 Ezels.
DE ond.ergeteekenden behoorlijk gelast door den heer P. E. Rede-

lioghuis zullen publiek verkoopen uit de Veodu Kraal

're JWIaI.lI .. e_b'U.lPY,
-oP-

Maandag, 27 Maart, 1899,
Bovepgemelde getal Ezels e. Paarden,

:rtr De EZ E LS zijn allen geleerd, en in Goede Coaditie, van 3 tot 5
Jaar and: Onder deselve zijn er prachtige egale Kleur Spannen,

P. A. REDELINGHUIS.

Ru:Un CrecHet,

Van del Spuy, Imme/man & C~\, Afs/ager!.
\"endll.Kantoor, Malmesbury .

EXECUTEURS KAMER.
PGHLIEKE VERKOOPINO VAN

en Aanteel Vee, Schapen,
Varkens, Enz., Enz.,

Slacht

TE

MO0 fiDE NAARSB OCB.
Nabij DARLING,

Handelende onder bevel van den heer J. G. STEYN, zal de enderge-
teekeude doen verkoepen op

DINSDAG, 28 MAART. ]899,
Te 10 ure 's morgana, het volgende:-

~lll Schapen en bokken,40 Lammeren, 180 .Aanteel Beesten, 50 Ossen,
57 Kalvers, 10 Varkens.

Verder eeue groot en uitgezocht assortiment Huisraad, ZOO9ls
Tafvi-, Stoelen, Bedden, enz.

J. H. N. ROOS, Hecretaris.

,_ J, W. Moorrees ,jr. & 00.. Afslagers.
r..1UlPI (;eboo we n,

Hv..k HO Adderley- en Walestraten,
Kaa l's tad, 3 Maart, 1899

WELLINGTON-

Zeer Kostbare Vaste en Losse Goederen
te Koop.

DE Ondergeteekende, wegens Ouderdom genoodzaakt de boerderij op te
geven, zal op

WOENSDAG, 19 APRIL, 1899,

l'ubh-k laten verkoepen op de plaats zelve, zijne welbekende, zeer
n'ichtbarc plaats genaamd

",e["[i"n aan den voet van den Groenberg, een kwart uur rijdens van
Wellington.

Dit rl!~endom is good bebouwd met groot en geriefelijk Woonhuis,
2'~O<)tt'WIJnkelder, Stallen, Bediende's Huizen, en Kralen, allen in den
be~t';n "t ,la t van order en onder ij2leren dak.

De plaats is groot circa 126 morgen, en heeft grond voor ongeveer
11~1,1I1111 W1J1lswkkcn. Er zijn Honderden Vruchtboomen, meestal
Ar,rtkrJzt'n. ~r IS g"llegenheid om Duizenden Vruchtboomen op prsoh-
ti;;" a..il"[" aan te planten, en de zaailanden en veeweide is zoo goed als
er In d, huurt gevonden kan worden. Er zijn ook prachtige stand-
bolldl'n,le fonteinen.
.. ;t'rnand die een aangename woning, en tevena eersteklas ~ijn. ~n
\ r:u:nten·plaats dicht bij de markt begeert, late deze gelegenheId met
'oorbij ~aan. ~

KelderitereedllOhap.
; .'tukvaten (6.b Lt-ggel'8), 6 Eersteklas Kajatenhout Kuipen, Trap

en ondt'r Balies, 2. Wijn Pompen, 12 Leggers en Pijpen. 10 Emmers,
Kranen, Trechters, Manden, Graven, Pikken, Schoftelï, 4 Laddera,. Lot
EIKl't.s, EerswkJas Brandewijns Ketel, en vele ande!'() Goedenm, te 'Veel
om te melden.

liet gpwane assortiment.

. Vergeet niet Woensdag, 19 APril.
d_ n-nddd-. .... SIu--.

PIETER L. RU880UW, D. G.zooN.·

J. Fred PeJ!ltz & 00., AfaJap5

. Pu blieke VerKoopJlDsr
Publieke Verkonping :VAli . _-' ~.• ~-

; TE ~ ~,,":El,~,
i. . :1.. ·TE. ~.

VRE DEo~/BURG, HarmlD.eter~';oDt~1Jl,
AfI~~",I-'R-.,UJtf...,-p,,4.J)J~Jaa., 29. .• aa~.1899

ala wanneer de Ondergeteekende
pnblie~ zal doen verkoopen :~

DE Hearen C. MOSTERT & ZOON 8 Eersteklas Rij en Trek Paar-
besloten hebbende zich ~aan de d~n, Ruin8 waaronder egale Paren

Paarl ter woon te begeven l hebben &lJD.
de ondergeteeken<Jen gelast~pbbliek 1 Bok Wagt"n compleet en in de
te Verkoopen op de plaats : beste order. e

BOVEN PAARDE ~lEI, . ~ sp~:~!;e!;~~m!l:t.
1 Westley Richard Rifle.

gelegen aan den Harden W ~g, nabij En wal hij nog verder te koop
~o~erset West, OP :.. fal aanbieden.

W ad!..,f"9 V·"''_' .fOM ..Bovens.taande zal y.eker presen08D&JWI.6, ~ IlWl,; ova, &lJn, en 18 de aandacht van lief
1Kapkar (door Cooper geinaakt), hebbers waardig.
lOpen Kar, 1 Scotch Kar,' Eggen
Ploegen, K'M1Ïwagens, Graven, Pik-
ken, 8choftels, ens., 2 paar Achter-
tuigen, 1 Mans Zadel, 1 Dames,
Zadel. .
Huisraad:-4 dubbele -Ijzeren

Ledekanten, en 2 Enkele 00., met
Matrassen, 4 Wasch en 4 i,Kleesl-
tafels, enz., 2 Kleederkasten, Bet en
andere Tafels, Sideboard, 18 stoelen
Voorkamer Set, Piano, en fFancy
Stoelen, Glas- en aarde- werk, Keu-
kengereedschap.! eI;lZ.
Levende Have: 2 extra Kar

Paarden 3 Melkkoeien, 2 V.rsen,
3 Kalvers, 5 Varkens, extra Vet,
M Hoenders, 8 Ganzen, Il E~ndeD,
7 Kalkoenen en wat verdel' ter
verkoop ZáI. worden saageboden.

Verkooping te beginnen ten 10 uie v.m.
P. J. Bosm&D. & Zoon, .A.fsl&gm.

Stellenbosch: 13 Maart, 1899.'

Onmiddelijk na bovenstaande
zullen de volgende worden' ver-
kocht:

1 Wagen, lopen Kar,2 Geweren,
1Eersteklas Rijpaard, 1 Eersteklas
Karpaard (uit het geimporteerde
paard Il Gladiatore). GeSlaoht
Register zal worden vertoond.,

P. J. BOSMAN & ZOON,
Afs~gers.

I
'. EXEOUTEURS ..

Til

VERLOREN

8113 .•

JWIa,IlIMl e_ b'U.lPy ,
MAANDAG, 2.7 MAART, 189
Voo. be. HaDCoo. de• .A1alatl ....

DE Ondergeteekenden behoorlijk daartoe gelast zijnde zullen ver-
koopen als boven:-

I. De Plaats "M:oordenaarsbosch," gelegen in het distrikt
Malmesbury, nabij Darling, behoorende aan den heer J. G. L. STEYN,Sn.,
in uitgestrektheid 4108 Morgen en 109 Vierkante Boeden.

De Gebouwen sluiten in Gl'OOUJWoonhuia met Bwtengebouwen en
Stallen, allen onder IJr.eren Dak.

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

II. De Levende Have, QJl.Z. :-6 Merries, (3 met venlens), Een
Extra Rijpaard, 6 Bnperieure Er.els, 5 Koeien in Melk, 2 Jonge Bullen,
uit ingevoerd Vee, 1 groote Bokwagen, 1Molwagen, 1 Kapkar, lOpen
Buggy, 1 Sohotsche Kar, Tuigen, Ploegen, Eggen, enz., enz.

Op

RUIJrI CREDIET.
P. BASSON.

Andries Bester, Afslaqer.
J. C. STEPHAN,

.Agent voor de Verkoopin
Vendu t.&ntoor,

LadingS Plaat"
16 Maart, 1899J' H. N. ROOS,

Secretaris.

,J. W. Moorrees, Jr. & Co., Afs/agers.
Kamer Gebouwen,

Hoek van Adderley. en Wale Straten,
Kaapstad, 3Maart, 1899. amer el Yoogdij eB

laltschlpplj.
#-o-

DE Onde kende, behoorlijk
daart.O'e gelast, zal publiek doen

verkoopen .linden Boedel van wijlen
Christaan Pieter Johannes Bester
en wijlen Johanna AdrÏana Bester,
geboren S~th, op

WOENSDAG, 5 APRIL E.K.,
TE

GROOTE VENDUTIE.
Dé Ondergeteekende, zal per publieke vendntie verkoopen, te~.e__,.e

:nabIJ Krankuil .... iou.
In den Insolventen Boedel van JAN C. DB VILLIDB, op

,
HARfEBEESTFOHTEIK, :

~Woensd~,.; 12 :April, 1899,
, om 10 uur 's morgeD8.

X.-De welbekende .plaat&,n Biessie Laagte en Pretorius Dam,
groot tezamen 6,230 morgen, gelegen in het Distrikt Hopetown, nabij
Krankuil Station.

Op de plaats staat een Woonh_ met BuiteDgeoouwen, Kralen,
Landerij~n, ~n een nimmer falende fontÁJin; buiten waters Bijb vo~op en
het velu 18 uitstekend goed voor alle soOrten van Vee. De plaats 18 om-
heind an is een eersteklas eigendom.

II.-Huisraad, Boerderijge~, Kar en Tuigen, Zadel en
Toom, en een menigte andere K.leinigh~•.

MALMESBURY AFDEELING,

beginnende ten 10.30 's voor-
middags, de volgende :-.

Levende Have:
4 Ezels, 2 Paarden, 100 Schapen,

15 Varkens, (klein en groot).
Boerderijgereedachap:
1 Wagen, 1 Kar, 1 Watel'kar,

1 span Tuigen, met zwingels en
kettings.
Granen:

20 Mud Koorn, 100 do. Haver.

En wat nog verder zal aangeboden
worden.

:.;aa,a,lP 1..-1
HU~SRAAD! HUISRAADI !

HUIS RAAD!!
Publieke Verkooping

al" Vergeet niet :-Biessie Laaqte, Woensdaq, 12 April, t819,
om 10 uur 's morpns. ' La4y Grey Hotel,
TERMEN GEMAKKELIJK.

TE

OP
G. W. KOTZE,

• Secretaris.
Malmesbury,

15 Maart, 1899.

lo I. 'oorrees Jr J a Co, ICslagars.
L. J. COETZEE

J

DINSDAG, 28 MAART,
om 10 uur v.m.Afslager.

Wetgevende

DE ondergeteekenden met in-
structies begunstigd door; den

Executeur Datief des Boedels van «-
wijlen; M. A. BLISS, zullen publiek . . .
verkoepen op bovengemelde Waats ......MIi......... ~
en datum de volgende goederen P bl" k" Vk'
bestaande uit:- 11 le. e er oopIng

Tafels, Stoelen, ~nkele. en . VAN
Dubbele IJ zeren Ledikanten, en
Katels, Beddegoed intsluitende; Karren,. Paarden, Koeien, Vaar-
Wasch en Kl~d Tafels!.l Piano, 1 " zen, Kalk, enz.
Zit Kamer Suite, 'I'apijten, Kleel' : TE
AT) andere Kasten, 1 Sideboard, 1
Biljart Tafel, het gewone assorti-
ment Glas en Aardewerk] en
Kenken-gereedschap, in het ikon
alles wat tot eeu behoorlijk en wel
ingerichte Hotel bezigheid behoort,
te veel om te omschrijven. .
Fanre, Van Eyk ~ Co., AfslJgers.
Paarl, 13 Maart, 1899.

Philipstown, 15 Maart, j899.

VERKIEZING VOOR DE

Vergadering.
,------

STElITvoor eVIIEY IJZE.RPLAAT,
.aI'tland..

VOOR DE KIESAFDEELING VAN

DE heer W. F. VAN Soaooa, zal
doen verkoopen aan zijne

woning als boven, op

Dinsdag, 28sten dezer,
TIN 10.30 V.M.,

OP
"

WOENSDAG' 5 APRIL.
, j

i' 3 F. H. Karren, bijkans nieuw
2 Open Kw,-ren
4 Sootsohe 1tarren
23 Eente-ldas Paarden
8 Koeien iii melk en op kalven

staande
8 Vaarzen
2Varkens
S Zadels
500 Zakken' Kalk, enz., enz.

J. J. HOFIJEYR CJ IOO~,
AfslofTers·

36 UitgelOOhte Top ~s.
fO do. do. Ruin PunleD.

OP
DINSDAG,den 28sten Dezer,

11AL de Ondergeteekende P$liek
" Verkoopen te Klapmuts Bt4tion,
gemelde getal Ezels en Paarden,
peraoonlijk uitgezocht en ingelocht
door den welbekenden kenner' van
Paarden en Ezels den Heer J.
OBI'PIR; de Ezels zijn 3 en 4
oud, waaronder k:lenrspannen.'
Bij zijn in uitmuntende C01ilditie

'. geschikt 'Voor dadeJV'k A'AbI"Iri~

Bicycles I .A. B. de ViJliera .. 00., .......
Purl,16'" I••

'AII( ..... ~..A..·WIl..:lCJt~~,
KAAPS;T AD,

11KElo"T pu het beroemde Manser \ en Sporting Magazijl! Geweer
. .. ont'Yangen. Het Jaatate en beste wapen 'fOOr ~. IObieten n.n

"llerlei IOOrten Bokken. 'fOOr8l 8~ prijs 1,7 lOa. nett.
Hagel Geweren, Ri1lee, BeYOl~ en Patronen ftD eie boe$e Inraliteit.

'Dynamie~ Dewnawrs, en Lont.
Bicycles, .IUcycl~

};

8(JBB1JJ' 011 .PJtUa· LUIrI'D.
. . !'

....:~~ .....
k ,.".w ..,......... ' ...

EENE ZELDZAME KAk

AFDEELING (AI.,EDON, ,~
OP. .

op Dinsdag, 11ApriÏ 1800.
TEN 10.30 V.M .

DE ondergeteekenda, behoorlijk'
gelast door den heer W ILLIO:

HEIfRY BISHOP, zal per. Publieke
veili~ verkoopeo, de volgende"
mooie erven gelegen te HermanUle :)
pietersfontein, namelijk :-. .'

1. De helft (t) van Erf No. pr;. •
Blok I, . ,

groot 103 vierkante roeden en 148
vierkante voeten, waarop staat ~
goedgebouwd baksteenen W oonhnis
onder IJ zeren Dak, bev~de 3 .
Slaapkaners. V eerkamer en K<»m-
buis.

2. Erf No 59,
groot 54 ;vierkante roeden en 24
vierkante voeten, met 2 kleine hui-
zen er op, opbrengende eene huur-
som van £ 12 per laar, en ook een
stal voor zes paarden. . Andere
Erven zullen ook op denzelfden dag
te koop worden a&Dgeboden.

Het gebeurt weinig dat zulke
Erven aan het publiek worden aan-
geboden in deze welbekende en rij_
zende badplaats. Zoodra de 8poor-
weg komt, want kO~D zal hij, zal
Hermanus een der meest populaire
gezondheideoorden in de Westelijke ~
provintie zIJn.

Derhal ve, 'Vrienden, luistert
naar go~et.t1\ad. en koopt
voordeBO~!

OOK.,
Alle Losse Goederen die ter plaatse

ter verkoop mochten worden aan-
gebracht.

F. A. C. GUTHRJE, .Afslager.
Caledon, 15 Maart, 1899.

BENOODIGD
I.~EN assistent of assistente Voor
i .J de W yltschool te Leeuwfon ..
tein, dist, Wolmaransstsd, Z.A.&.
Applicaties aan denondergeteekende
in te zenden niet later dan 7 Apnl.

Salaris £100 met vooruitzicht van
verhooging. Geen aanvullingsex_
amen afteleggen. Vereischten;
ce:tifika.ten van bekwaamheid, ge;.
tuigschriften ,:an " goed zedeliJk'
gedrag, van hdmhatschap eenet
protestantsche kerk.

JAN DU PLESSIS,
Secretaris Schooloommiuie.

10 Maart, 1899,
P. K. Wobnara.nsstad.

Yredenbnrg le1sjes H~ogascbo3L
OVERBEEX PLEIN, ltAAPSTAD

OPGERICHT 1886.

8êaDct.a.a.cl.--(_Dlo .. )
Matricu1atie,
Un.iversiteitct School Hoogel',

" "Elementair,
" Muziek Examina;

··IU1ctaa.d.a--(JUDlo_
Stand.aarch V, IV, m, II, I en

Kindergarten School 'Voor kleme
Kinderen tU88CU6n 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de XtlllIt:
Letter-schrift, Snelsohrift en nr.
makerij. ,

Mevr. W. B. PERCIVAL,

Prinoi~
' .."~'.:..':

". ~.
t»

-~

,~ ,~
.~

De Zlid Mritunsche IJsoctltle loor ••
Admilistratle ell Bend_ IU BoIdIia

Is gereed om aanbiedingen te 0nt-
vangen voor het k:oopen van de
plaats

EZELSJACHT
gelegen in de a£dee)ing Sutherland, ,
groot omtrent 5010 morgen. De
plaats heeft prachtig weiveld en 18
goed voorzien van water.

Libarale termen van verkoop.

"HY.GmSO~

No. ti Kerkplein, /
Kaapstad.
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DEZE ILLUtlTBA'J.'.lI!i 'lIJ JSiJlj~ JtiJll.tl.L1JU .AJ'HJSiJIILlJJl'Hi VAJ4 DEN

II DEFIANOE tt SLAAPKAMER ZET l EEN net 'pugebonwd wOO1ihuia
Bestaande uit,-3 vt. Solide EaIlOb.q40llten JOeereukut, me.t Spiegel Deur;, 8 vt. SoUde V h~ftttende ~ Slaap~el:"8,

Esschenhouten Wuohtatel, 'uaet m.armeren blad, hoogen rug en handdoek ~; oor 1111, K~bW8, en dispens,
3 vt. Bolide EBachenhouten Kleedtafel, ~et Plaat Gluen Spiegel op aPWen. ; ~1.~ "fra&! stuk grond ~ex,

.. .. da 1.~ goed h-!--..:I • 7••• 7 ,e ...............11 voor verdere bouwemden,
WIl hebben besloten het Publiek te ov~ t W:llll •• 1I.II51"IlDU van or" tng~ .,,~ ~".per gelegen aan de Hoofd Btraat'annt1X

koopen kan, dan de gewone UlPvoerde artikelen die ID dese markt worden Terkocht. ; bet eig~ van den Heer Jc. A.
GelllUltreerd C'~ 6ft Pnj,HjIt (mMfJ gepolt op iuJ'MJ1'(J{Je. ; PooLD Noorder ~aal'1.

_.WI~....tI d d 17'__ h Go ta S _~,',~ Voor verdere bi~nde.rheden ver-.Alle Goederen door OIlS ve~Y_ YoIfS"" worden ~r e ~p80 e n!ernemen poorwegen T~rTUDru ~ men ~h bil den ondergetee.
tegen 20 per cent mmder dan mrvoerd huiaraad. ! kende., .

O ISAAGS .&'GO yerttoabmerl, LANGE.MARKTSTRA1T , J.~!·~~~~~per.
stoom Fabriek, BARRACiK & BOOHST&A.TBN 8t&DdardBW~weD,

. i' , Purl JJ; 1laait.l899.
• ., ][A~PB TAD.

BENOODIGD
KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN. UIT TE HAND TE KOoP. BB~-=~~~::

. . - l RoUaJildaah, Engelsch en Muziek, r=': :,', 1 ~tegeven. ..

BEZOEKT ons en inspecteert OIlS Huisraad, Breekwaar, en GJu. DE ~chtbebare PlaataabiWMtardaI 8a1&ria £36;en vrije inwoning.
waar Vertoonkamers. '. yger rgen, n IJ lYtr~ School te ~-_....:.. A ril

ville, te Koop. WESTBBDAjL, ftOaJltie: ""1§UAMV" m p na de
een deel van "Meerendal tt is elm
allergeschikste en vleiachtige p~ J. mrOHCOCK,.
groot ,omtrent·200 Morgen; hetft Blandafon~m,
een suffisant Woonhuis en Buiteb- Bntatowu.
gebouwen, ete.; volop ~ Z'd' .l#.l....-----h
water; is productief en alechta 15 UI - AU'&AiIIAIlIJC ,e ~er
minuten gaans.Van het Dorp ~ ."tgehappij,
gen: ! Inspectie ten eemgen &ijL. KAAPSTAD. ft, JOHAIIIIE8BUIIB,
BeIPt tan lsteJ1 A~~k.k. 1 , 1WmIO.a. ~ VJWIW .. • ... :

Doe ~jdig . bi' i Ja, W ~ I ........
f l , GedI-k .. ","*, n..--a_... I_
. . ~._-. AU -.al. Deel

J. J. HO~B~ &= muu D~_ P.l'l'IOID.

'%':110 .... ..alL ~e ... "êe...., 5,HoutStraat,Kaapetad. l "!·..c::~.::zt~~TOO¥rud
, -+..; ..... dai............. wai JIOOIlJf beeft, -~Ic-D..-=--a1m4--:1--:-I=----

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK), I BBl IIGD liDI =-."::-=-a.;u~~=::==-.! mu.,!"' oeren.
PAARL C.C.

BENOODIGD. :po. .
IanJoek bij de rm.t_ ...........

I

,STEMT

ZELDZAME VERKOOPING
-VAN-

Zeer Kostbare Levende Have
Losse Goederen.

en

DBOndergeteekende, zijne plaatsen, " Welgegund" en "Lang Vlei," uit
de hand verkocht hebbende, zal publiek doen verkoopen,

Zonder d. :Mln.te a_erv.,
OP

Dinsdag, den 4den April, 1899.
IT Levende Have -

17 Eerste-klas uitgezoch te Ezels, g!,?ot en sterk, waaronder egal~
paren zijn; 4. do. Rij en Trek Paarden, rums ; 2 do. Ezel voor Paarden ;
1 do. Merrie; 11 Aanteel Beesten, waaronder 4 in melk en 3 prachtige
Vaarzen zijn, 25 Varkens, waaronder Groote Ve tw Borgen, .. 50 Extra
Vette Eerste-klas Merino Ooien, 80 do. Jonge Hamels en Ooien, 30 do.
Hamels, alien geschikt voor den slachter.

2. Boerderijgereedschap -
2. Extra Bokwagens, bijkans nieuw, 1 Dog Kar, do.,.l 2-Boom

do., 1·Water Kar, 2 Span Wagen Tuigen, 3 do. Ploegen TUlge~, 3 paar
"Kar Toigen waarvan 2 paar nieuw, 1 Za~el e~ Toom',3 paar Zwingels en
Kettings, 2 Drievoor Ploegen, Ransome s, bijkans meuw, 2 do. Dubbel-
voor, 1 Houtbalk do., 1 Braaklands ElZ'gc, 1 Zaailands do., How.ard, 2
Land Kribben, 2 Zeil do., 1 Zelfbinder, Mass~y, 1 ContJne~tal
Reaper, 1 Voer-machine, 1 Extra Dip Bad, 1 lot Wqn Vaten en Balies,
110t Vorken Graven en Pikken 1 lot Draad cn Standaards, 1 lot Stokken

, " PI S h 1 1en Zwepen Timmermans Gereedschap, 1 Jo. oog c aren, (.0.
Zakken, l' do. Balken en Sparren, 1 Blijpsteen, 2 Vracht Touwen en
Katrollen, 2 Trek Touwen on Zwingels, 1 Bushel en Schop, ~ Vracht
Zeilen, 1 Machine Zeil, 1 Groote Meel Ki1'lt,1 Voer KIst, 12 Zeisen, 1 .lot
Harken, 1 Lange Ladder, 1 Korte do., 1 lot. Boeste Vellen, 1 lot Machine
Garen en Olie, 1 Nieuwe Tuigen Rak, 1 KaJawn-houten Water Vat.

3. Granen-
60 Mudden Garst, 10 do. Gemengd Voer, 20 do. Meel, ,1,0 d,o. Koorn,

5 do. Caledon Baard Zaad KOOI·U, 1 lot Kaf (die onderwijl tilt de hand
te koop is).

Verder-
Eenige stukken Huisraad en wat nog meer zal worden aangebo den

J. P. MOSTERT.

Ruim Krediet Verleend.

A. B D~; 'vil/iers & Do., Afslagers
Paarl, 20 ~aaJ.'t, 18~l~).

SOUTHERN__ --- - - ---- ----- _--- --- - --~- -

Levens Associatie.
- ,- .-- -_-

Baten zijn
thans meel' dan
,£100,000.

De SOUTH ERN een ZUIV"rf~ ZuiclAfrl-
kaan'i~he-"lnrichtln-fiit z rj n d e en ~~v~~tJgd

lip het _~)nd~rllnge b.eji{tnsel als a_en zu iv e re

basis, hiedt volkomene zekerheid a an

zonde;- persoonlijke verantwoordelijk-

h'eid, t~~~ijl hel geh;"le -sur~ius, z~nd".r

,,';nig8 korting, hehoort aan en verde,,}d

w;;ctl -;;nder de -leden of voor hun voor-
- - - --- -- --

deel gehouden wordt. Alle laatste en
m""~-llb;r;;.ï-;;-ï~r·';'endi~ do;;-; praktijk

en ondervinding _ontstaan _zIjn~__!_n

h.'la_:.a}~_m_e~~wer~~£,~'lO()m_e.?:

Levenspolissen
van kracht
£l,:WO,OOO.

Leven, Ongeluk, Ziekte,
Verzekering Aangenomen,

Hoofdkantoor: Beneden St. George Straat, Kaapstad.
KLEEDERENI KLEEDEREN !!

OB~.A. A. KT VOLGENS :NIAATNE~:rNO

J.
PRIJZEN LAAG !
J. DE

PASSEN GEWAARBORGD!!
VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt rei'~lt voor zelfmaatneming en monsters, op aanvrage, per post

san oenig"adres in Zuid Afriia.

SPOORWEGMAA TSCHAPPIJ.:

<ortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
.eoederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dageliiksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Jchannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

Tarid loor ReWgtrs BIIll .... !4 ffL-4 £3 UI
"Pretorii J4 IL et--11J3 •.

" " n
Daaelijksche personendienst van Durban (Natal)
Johannesbura. Pretoria en andere pl_11n In
'&(lay'" en Oranje Vrijetaat.

VERSTERKT

HERSENS
EN

ZENUWEN.
Dil. TIBBL.S' YI-COCO.l·'. OItl<ha.t-
baar al. IeR YO.dend ... ylft&erlteatl
mld!!el III de YCPIDy"," een e:atrad;
DOeD, bel II DOg meer, liet I. onmlsba.&Z'

YOO!' alleD de ....enlChea liet
, ce.eel u de luid Y,&D hit
lnu te tCfmoe! ttS ~
met. p< eter kraebt ~ met
1Il_ lIloM om yol te "ouden.

D.ISAACS & Co.'s
,~

Grootste Ondernéming in de Keloniale Industrie

Solide Essehenhouten Slaapkamer Zét, Goedgedroogd Hout; en
,. Excellent Afgewerkt.

Oll1_ ~ •• e:D.. " __ ~_eI - eae...

THE DUSTPAN,
PLEIN ST::E<,AAT.
LITTLE

~.ïnr.voerd Hniaraad, alles wordt in de plutlelijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer ,ertl'onwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboesen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTBEERDE OAT.AI,.OQU8,?'3T VRIJ.

niet
A.

AAN fWlJNBOEIO.·
i"

Sch1kkln en voor GOede Vrij_
dag en eh-Maandag.

-
WIJ~~e~:n::v~
grooten wbrraad van onze welbe-
kende Druivenmolens hebben tegen
lage prijZeD.

Geo. Findlay & 00.,
~; _.. ' p •

a..v raaë,
, K ~

PQQr(J~nI
.,

Publieke
}
I 8 Y.m. tot 10 'JIl. 1

': I 6 n.m, tot 7 n.... 1
I 8 T.QI. tot 10 '.1Il. 1

----III-- i_II n.m~~ j
I '

8 r.m, tot 10 '.Ill. l
8 T.m. tot 10 '.IL I
8 v.m, tot lO ',lil j

{ 7 l.m. lot IQ30 •.BI ;

6.30 n.m, tot 7 n.m. '
8 v.Ul. tol, 10 '.ID. ,I

I

TB

MAUMESBURY.
DR Ond~den behoorlijk

~ door den heer H. J.
luJouoll'l'$, mllen Toor zijne reken.
ing.op i
Donderdla, 30 Maart, t899, . Toegang.; tot

-.. . L: If v6ó1' 8 a.m. en n
alhier op; het, Dorp uit hunne T~kregen kunne

Veodn-Kraal ~1 Straat
PUBTJEK VERKOOPEN : bonw.

.~Geldorden,
le P--..cl.n van 3 tot 4 Wisáel en F08tn

jaren ~. Onder deselve be- dien dag niet
vinda .heple paren. meest één der kantoren
allen geleerd. Zij zijn in goede ment.
~nditie. ~ '~rden ~n. Op de .kantoren de voo~deD '
lijk ~braoht ,per trem. d~r en proVinciën er alleen ééne ;
den tngenaar, Ul~ , het DI8trikt aflevering van b ven plaat.! vin.
Hope Town. den (hetzij door ·evenbesteller of

J. W~Jloorteu, Jr., ~ Co., Af8lager. over den toonb ;) en deze kan.
: toren zullen één r lang open ZijD

V.ta-K&Iltoorl.~eebury voor den verkoop van PQSt"AnGIa,
4. Kaan, 18w. : . t· b ' ~6U

i regte ratte van ne n, en aanname
A-m-er-ik-a-o-n-sc-h-1.i-, -W-i,·-ns-'-ok-k-e-n. van pakketten.

De mails zullen
den hoofd Spoor",
de kolonie en aang
op de gewone uren
den.

Naar Groenpunt,
plaatsen tuaschen
Simonstad, zal er op
pe dagen maar ééne v
~aarvoor de briev

TENDE~S worden gevraagd hoofdkantoor om G
1FOOt den aankoop 1Iln geënte sluiten.

Ameri~h, wijnstokken (stein, Het C...ntrale Tel fkantoor
groen druif, en hermitage) De hoog- te Kaapstad en de 'I'ele afkantoren
~ofeenig&tendernietnoodzakeliik te Oost Londen, Ki rley, King j

to worden aangenomen. William's Town, Mo Ibaai, Port .
Voor bijzonderheden doe aanzoek Elizabeth en Simons zullen op 1

bij t:mdde dagen open zi van 8 a.m.
MR8. BLERSCH, t 10 a.m, eo van 5 p.. tot 7 p.m.

Weiden hof, ,De Telegraafkanto ~ de
Stellenbosch. 'Dokken, Kloofstraat Millstraat

U-IT-O-E "'--:RA~N-O -T"""'-E-KO-O-P. ~~n C!:'~jn.op e andere
Telegraafkantoren zal
9 a.m. tot 10 a.m. op
behalve dat op Paasch dag de
kantoren aan eie Spoorw Statioll&
zullen open zijn als gew lijk.
, S. R. FRE . CH.

, PostmeesterlQeneraal.
G.P.O., Kaapstad, 1.

20 Maart, 1899. ,

private bueeen :
o a.m. zal slechli i
worden door de '
de van het ge- I

bank, Post. l
bezigheid zullen I

n worden op I
an het de~ I

plaatsen op
lijn, en naar
zende Statft '
orden verzon-

, EEN a&ll$ienlijk aantal Ameri.

I
.A kaan80he wingerdstekken

worden te koop aangeboden en
applicatiea "Voor de koop er van
sUllen ont~ngen worden tot den
1Wen April'99.

Zeepunt, en
apstad en

k der gemel- ,
zending zijn, "
bus op be~
O. a.m. zal

GEK~TE STOKKEN.

WELLINGTu'S,
DE Ondergeteekende op vertrek
. staande zal op

DINSDAG., 4.April, 1899.
s'morgens ten 10 ure,

Publiek Iaten verkoepen aan zijDe
woning in Bain Straat, al zijn Losse
Goederen bf,staande uit

, 'HUISMEUBELEN
zooals Vocr-Bet-en Slaapkamer
.Meubels, waaronder Cottage Piano-
Kleederkuten, Dubbele en Enkele
IJzeren Ledikanten, Eet Kamer en
andere Tafels, Stoelen, "Sideboard",
Glas en .Aarde werk, Keuken Ge-
reedsehap enz. ens. enz.

VOOrts
2 Paarden, Varkens, Patatte~, Fot-
planten, Bloemen Stands .

En vele andere artikelen te "eel
om te melden.

THOMAS A. THEROS.
J. FRED PENTl & Co..

Afs/ONfS'



l~OO Zakken Eersteklas Zaad Haver VICTORIA COLLEGE EN
v SCHOOL,
1000 do do Voer do. STELLENBOSCH.

pJ..e»e __ :n.. ]PIo__....
BN .

Massey Harris Cultivators.
IIoha.-.D 8Gb......
YL. YL.
te_.n te.,anla.a".&. 1.....,...

prlj •• nyoor PrIJ-Dvoor
kontaat konfi .. nfi

Ransomes dobbeI·yoor Lichte PIGeg.-Hoiarda en Amerilwscbe PloegID.
•ee
>

Tegen de Laapte Kwotatles voor kontant.

B. M. BOSS &; CO.,
STRAND EN ST. QEORGE'S STRATEN.

V l£RBET ERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen

',. r .... ,. .. · /',_,

Ploegen voor Heuvels. en Enkele-voor Ploegen met
Dubbeleen Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen

voor een en twee Paarden.
SohriJf O.D1 PrfJzen en Illu.~ra~.te•.

GEORGE FINDLA Y & Co.,
Inrot'rders -ran Landbouw Machinerie Kaapstad.

Op Din.daat, 28 Dezer,

Z.:'I L na afloop der Vendutie van Ezels van den heer· W. J. ORFFlR
bovenstaande getal Zakken Haver, Publiek worden verkocht te .

KLAFM"UTS STATION.

A, B, DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Pa.111, h .\1aart, 1809.

...---- .
!fET GEXAS HEN JaD Publieke Werien.

Drs. PRICE en BRIDG.U.

1rIJ~HEER,--N~ell II1&&I1dn pl__
Jl. betuigde ik in eeii' brief UIl Il n.
le ~. uit ....erki!1i .... n RBE.UlIATI.
C[RO in mijn genl. Ik beu 60 J&reIl oue
In heb ~3Jaren lang geleden UIl CHRON-
ISCHE ASTHMA 1111&REUMA.TIEK: en
&Oehtverlichting nn nie beroem .. ,...._-
rundlo;en, en probeerde &11 .. I01lder bui ~.
nuden en h&d in lIlijn genl all. gewuf u
IlJl'Il~helijke belrwaamheid ...erloren, tot dal
I( &HEUlLATIeUM probeerde 1111 iD eeDl'
"J" mIJn Sll"Ilnlgia, &heum&tiek 1111pijner
In hoofd en &&llgezioht ..-erd"enn 1111 het
rueuws ill ver en ","jd ...enpreid ~ "ou·
meesier VH RooT ..mper heen.maal .--"
RIIo! Tan die ....olld.rli.jk. KedieijD," .n dil
"Ilo! "srl.:elijk bri rval j .ru- die hel
probeerde bevNlI t het roan.
De beer J.COB T.ur ZIJL n.a Vlakfouteil

:3 nllr un StMijl18b11llt), ui pa_en ·,..r
"'" 8eb:;nba&r oll«en_Iijkgenl ..... lUl.u·
tr..tlek en Jieb~ Nooit, .ei njn moede·
llevr "'0 ZIJL lI&Ilmij, wu er een erger r
,~ '&D " Koom Zie~" Il00&11.ij bet _oe-
men De eeate docia RBEU.HATICtfRO
leed de lijdende jonge ma.n !'Utig alapen an
mede<:" I; n werd voond 1ll"eJId toeged.iead,
hoe"el de bunn en meDden seid.n dal
"; niet verw&ch ten d ..t. hij 1''1'1111 SOD, ....
~I.'tu"."'C14l h,~, en !l'~hligde 'I'~ de ge__ -
kr&cr.t V&Il de R~.ATICU.B.O ell
PfLLf:;f

Do ,', h...r V.n In..Wnr, ftD Bedienburr.
YeN ;:":ji'ler. loor eeD bottel.
[I. c.·.'r,~ "".,.zu. llrandTlei, MiddelbuTr. O.C.

7").n~h..:-._.','~rl1(""htJn~ Wijn lOOD Ju ea 8iiD
~11,·.,r:r. JH, Je bMr J. A. SlIIIT, ftIl wond.erboGa.
B;r" '''''r .•• rJeD ooi: ~.ne ... "'" ik !DOel DU
"I.l_· I··;f " .. dan.hv. meod. I. C. ftD

JOXES RHEUMATICURO.

TEND S zullen ontvangen
worde door den Controleur

en .Auditeur. eraal, voor onder-
staanden dienst, t op den middag
van hieronder ge elden datum.

Veranderingen het dak van
de gevangenis te Wijnberg, 28
Maart, 1899.

Volle bijzonderh kunnen
verkregen worden bij kantoor
van publieke werken, p8tad.

De 1aagste of eenige ~der niet
noodzakelijk te worden aan~nomen.

JOSEPH NEWEt,
\Hoofd Inspecteur ~

fublieke W er~en

ADVERTENTIE
LOOPENDE op deze plaats

Palmietfontein, 2 Ruin Donkie8
1 ree·vale, rechteroor halfmaan van
voor, 1 blauwvale, rechteroor half-
maan van achter. Indien de eige-
naar gemelde dieren niet binnen 4
weken van af datum dezer komt
weghalen, met betaling van alle
kosten, zullen zij beschouwd worden
als mijn eigendom. Zij loopen Tan
14 Juli. 1898 hier.

D. 8. J. TOUA.

H..t :~' ',.. 7 'l \'r'. un ...·hA i('tn.....midd.1 YOOI

JC", ',. ,'11-1': .. 1, 1":~j"'Jln.'-I~h. Jieb\, LeDtl.
Ji"~" i! 'j! .l '~"'" .-\,nC~ll("hl-pijn~D, e" •. , lilt" b...t\
...·I~ : ,'UI :flIf1 ~"Tl"ien. ,,,,,,J "rjl"W' d.D t.t .... .,
~.".~ ...... , ~l"n 1•• ,_'.r·J;b- .... , ... " ,-II.. A.,...U ....
......" 'r\-'lfLl."." .'~r ...I._J l ..tlt!l-A,,,k.

---------------- Palmietfontein,
dist. Fraserburg,

J 8 Maart, 1899.MESTSTOF ITE KOOP
",;_" .-;;--:-

AmeriUnscbe Tandheelkunde.ZEER Citstekeud eD Goedkoope
\"ruchtba.ar makanda Mest8t.0f,

dit, il:] ren kleine grootte, zeer rijk
19 .~ln Phosphaten en Stikstof-
hO:ldell(lt~ ~laterialen.

ONLANGS 1'&11 Amerika, hebben eeD bDtoer
geapend op Kerkplein, Kupat.d, en bmlgell

UIl bet ..olk 1'&11 Zuid Afrika, AmIIrIb'a Olft "lID
de lDOdeme t&DdbeelltUDd.. met de )Mtete .....
beterde iMtntmenteD..

QoadvalliqeD, lUOOa en Brqwwk:, ot t&Ddell.
.aDder platen zijD haDDe graote apecialiteis.. ..
1'1_d behoort afataDd te doen Villi IlJlIe

DOE AAN zon BIJ utaarUja tuden, lODder ben .oarat te nadplepll
(, \ I) I' C· C I J. Jl palCB. D.D.8.
_" r, ANNING 0.,' H.)(.BBJDOJUJI',D.D.B.

MOUILLE PUNT. ~I'Mp«rL

Et'Tl legen voor Boeren.

De Beroemde

'."buse'.
Baking
Powder

V OOR het bakken ftD het fljDlte brood
koek, poftenjee, pudclinp, .nz:

Maakt het YOedaeI zeer licht, lID&kelljk
en gelODd.

Beate in r\jzingl-kracht, en de eenlp
poeder Toor 't bakken,de ona&llptae' door
Iuchtnerandering blijft. BlijltTtriohreD
behoudt Tolle kracht totdat het gebruikt
wordt.
De RoyrJ Baking Powdttr ~ "ereld-

-Vden roem wordt enkel door de Boyal
BakingPowder Maatechappij TIUlAmerib
gemaakt. Let zorgvuldig op 'I makeN
naam op den omslag, om de Iubstitutle
van D8ffemaakte goederen te· Terhoeden

O!»STEL
O,...D.

,Johannesburgache
stakes

-ToeD ik in bet onder..-eId WIUI. gedurende
de JaDuari-ftbntie, ...oad ik dat .eene loterij
Qiet lang geleden moest bebbeD plaat!i 'gehad.
1t'IU1~ vele gemoedereD W&reD er "t)m ...01.

. Dezo srralt O·cor deu OIIgelukkigen iaitalag.
gene 1rl't'r, .onl het I ij de YO!gende ~ te
makeD, en mplaats ....... "Il lootje tieiD tege-
lijk te Demen. Dat velen bitterlijk' teleur-
gesteld wareD behoeft Il&uwelijb ~d te
w'orden. ,

ZOO vertelde een arme oude m~ mij,
da~ ha.r kleiDe dochter. Kitty, een ijYurip
Chri8tinae, ook een lootje "t'OOr £1.~ ge_
men bad, en dat &ij vaD plau 11''' £400 er
van &all de kerk te geveD. "En Dai ja bet
&nDe kiDd," ....rvolgde .ij, ,,aDO .... riirietig,
want &ij had al de eieren van baar h" ver-
k~t om het lootje te koopen (ik mee. bet
lootje kostte _nvat £1). en DU is Jiij nist
alleeD .~ .£1,000 1nri~, lIlUI' ook bet lootje;
en ZIJ 18 naakt. ZIJ moet ltleereD liebben,
maar "IV&&J' &ij die v....daan ~ ltrijgei1 weet
ik niet, want de hen is ai~elegd."

Ik dacht bij mijselven: "Anne :Kitty,
wier vertrouwen meer in haar heD ~t,
dan in God. Gij moet selter weinig v. Gods
Vaderzorg 1'8rst&an. anders _dt gij niet
£1,000 in zullt eenea moonlkuil ~ soe-
ken." ;

Daar er meer daD áén Kitty in OQ laud
i. met wie de za.alt &00 afgeloopen b. ;wil ik
tnchteD het ongeoorloofde van dese pt.Ktijk
aan te toonen ; ea laat mij aeggt$, dat
bovengenoemd geval niet het eeaïs!e .. 11'&11
waarvan ik hoorde, maar dat Ik vel'lC~ene
lidmaten van OD.18N. G. Kerk aantróf. die
&all de loterij deel&eDomeD hadden, ~n er
geeDe lIOndeu in wiliIeD &ian. :,

De naag die wij voor ODs hebben is; Diet ':
of de wereldling mag deelnemen B&.Il de lo-
tetij. maar wel of bet een ChristeD ge-
oorloofd is deel te nemeD P En ik metin van
nee n te aeggen. Ilt neem aiet tilechta
enkele 8chriftUurplaataeD om znlb te hewij-
sen. maar den ge he eie D Bijbel. I!n om
het ongeoorloofde te bewijzen, moet i~ maar
Kit~,.'a geval voor aitgaogspunt De~, en
het stap voor .tap behandelen om heti aldus
voor mijne wede-geloovigen, die eenfoudig
zijn, dnidelijk te malteD. Ilt ben ook i maar
eenvoudig. dUft vergeeft mij al. ik bD'I'er-
st&anbaar achrijf. ;
I. Kitty eD haar mislukte lootje: ~ -
(a) Kitty is een lid van de Ned. Peet.

kerk; zij is en staat bekeDd als ijlVerige
Cbriatinne. Maar hot> treurig. instede de
dingen te zoeken die boveD ziju. jaagt &ij
naar· rijkdom, glll10t&1ICht en aardsche jlchat.-
ten, die de mot CD roest verteeren. i

(b) En om dit deelachtig te wordeq wild.
zij God £400 betalen' &00 Bij haar~el t.

(c) Zij mistrouwt God. Hij aiet
voor haar. Iu het verleden heeft . het
niet gedaan, en thans doet Hij het Diet; DU
tooh, om van bare ellende verlost te wqrdeD,
wilde zij God .£400 geveD, zoo Hij haar, voor
het laatst nog wilde helpen er ait te komen
ea een gemakkelijk leveD te leiden. ~

(d). Waarl'ijlt, zij vertrouwt Hem; aiet,
Wltnt al. zij het doet, zou zij aiet haar genot
in zulk een lage plek gaan zoeken. A,ts zij
op Hem vertrouwt, dan moet Bij ook k"itnneD
rekenen op Hem. dat Bij elkeD eeJlbaren
arbeid van haar sal zegenen. zoodat zij aiet
beko~merd behoeft te .iju. :

(c) . Zij iH Zijn wil ongehoorzaam; h~D
Hij ~r beschoren heeft V. te weinig; de
weg waarlang8 Bij haar leidt is te gering;
du. tot hiertoe heeft de Beer Dog nooit met
haar goed geha.ndeld, want daarom ,beeft zij
nog niet wat &ij hebbeD moet: dui va;anrel
Heer. ;

Wat hier gezegd is van Kitty zelve, is ge-
noeg; en wat van Kitt,. geldt is ook va~ toe-
patIIIing op eiken ChristeD. die zijn genDt ~
zijn I!!elnk ÏIt de loterij zoekt. ;
II. Kitty en haar mislukte lootje\ met

betrekking tot bare kerk _ .
(a) Zij V. lid en zij wil gaarne die kerk

onderstennen.
(b) Maar zij neemt een Jf!zuiti8chen

m~tregel te baat: "Het doel hei!ijJt de
Dllddelen." ,

(c) of het geld VaD boereerders, ~onk.
Bards, kaart..pelers en godloocbenaars iJomt.
scheelt haar weinig. of het geld vau' eeD
anne wees, verlatene, arme komt, raakt
haar aiet. En of de ge ...era vrijwillige ~
.. aren en of Bij ooit bedoeld hadden vOC!reen
reine za.alt te loten. en ot die geven &iClhop
de tanden knersten en &iebzelven vemoek.
teD olVer hunne bittere teleurstellint!; en
dw ..... beid. is haar IlOO breed al. lang; ]Want
het doel heiligt toch de middelen. .

(d) Zij moet die kerk met hare eJgeDe
gave ondersteuDen, nadat .ij welvaren; ver-
kregen heeft; zij moet verzekerd wezen dat
"lke penning door haar gegeven 01' eene eer-
lijke wijze verkregen is; maar zij doet,jaiat
het tegeDovergestelde. :

(I.') ~ij wil de kerk ondersteunen, !maar
op een zekere voorwaarde: Geeft Gi~ mij
eerst '£1,000 dan geef ik U weer £400. :

Genoeg van Kitty en haar pre&eDt ~n de
kerk. Laten wij God biddeD: Ons te ~wa-
ren nooit .ijn koninkrijk uit te breiden!. door
geld dat bedoeld ...... om des dobbe~ .• k
te vullen, de dronkaard'8 lust te verzaj:ligen
en het huis van de onreinen te versierett_
m. Kitty en haar mislukte lootje ~ ....r-

band met 1 CoriDthe 6 : 9-10. ,
(a) Zij moest nooit daar geve.lOden wcWdeD,

maar veeleer die plaats vermeiden en ervan
vluchten, want die i.1 aiet haar deel. .

(b) Zij kOD niet 3d. aan de sen~. :nooh
minder aan een arme geveD, omdat &ij tie be!-
hoeftig .11'&5. :

(c) Maar !'lij had wel ~. QDl te geven
aan eeD aak waar de satan de hoOfdrol
speelt. .: .

(d) Zij verliest baar lootJe en ook de IIOm
waarvoor &ij geloot heeft. ;
(e) EeD dronkaard, die ook voor deMfde

som geloot heeft, trof het gelnk de ao;a te
krijgen; DU is Kitty eeD villi degenen die ge-
holpen lwl om den dronkaard £1,000 té ge-:
veD, eD ge90laelijk Is aij een ijverillO OildeJ..:
steuner van de droDkaards en dobbe~. eD
toch te arm £1 te geveD B&.Il de kerk ".......
~ aij l!ehoort. •

Ik hoop genoeg geaegd te hebbeD tot
waaftchuwing ftD ChristeDeD.

Blijf i ik. heer editeur, u 'I'oor ~e
dezes daukhaar.

Royal Baking POlder laatscb.,
Nelt' York, Yereelligde st., .Amerika

~r:.,.

80heldt uit
met Hoe.ten'

Elke hoest maaJct uwen keel rauwer
on meor geprikkeld. Elko hoest doet
het hloed naar het vlies der longon
.tijgen. noodt op met Uwen keel en
lonl("u op dezo wijze to scheuren.
Broug du deelon In rust en gooft ze den
kans om te heelen, f;ij moet eenige
hulp hebben om dit te kunnen doea, en
go zuJt ze vinden In

Ayer's
Ke{sen
Borstmiddel

Bi1 de eerate dosis belrInnen kalmte en
l'tIlIt ; de Jlrfkling iD de li:eel houd op ; de
aan ..al wordt minder hevig: de hoest
verdwijnt. Wacht niet totdat long-
ontsteking· en tering verschljDt, doch
maakt een einde aan
uweD hoos t zonder
ulbtAI.
.Ayer'a Kenen

middel genees~ omll1&lt.....
het heelt; het gaat
Daal deD zetel van
den kwaal; "erzacht
de ontsteking en he-
...erkt een voortdurend
hen tel. Begint bij
tIjda. het Is bet eenige
voorbehoedmiddel tegeD alle ernatip
loogkwaleD.

Wacht n ..oor goedkoops namaaksels.
Ziet toe dat de naam .. Ayer's Cberr,.
Pectoral." In het glas van elkeD llesch
geblazen 13.

T~ ...
Dr. J. " A,,, lw .. 1Awd.!. 1IIaU•• U.s.A.

AVER'S PILLEN relICten ,.IaclItJpeid.
.J.W!!.yre. -n .;' .. , . ~

DE Jaa.rJijk8che Algemeene Ver.
gaderin~ van Stemgeregtigden

in deze- InrIchting zal gehouden
worden op DONDERDAG, den 30
dezer, ten 4 ure p.m., in het College,
ten eiDde Rapport van het Bestuur
te hooren en Bestuurs Leden voor
de aftredenden te kiezen, n.l.: Ds.
.1. H. NEETHLINflen den Heer W.
A. Krige, die herkiesbaar zijn.

J. H. NEETHLING,
Secretaris.

Al<'DKELING FRASERBURG

- SCHUTBERICBT.

AANGEHOUDEN iD het Schut te
JuriesfonteiD, AfdeeliDg Fraserburg,

een Zwart-bruiD Merrie Muil-Ezel g~.
merkt R.O. KOgelglt half·maaD nil achter
L.O. half-maaD '1'&0 achter, omtrent 11811
(6) jaar oud en indien Diet gelost op .of
voor 26 APRIL 189!l, zal dezelve
verkocht worden.

M. J. VAN WYK,
Schutmeester.

Maart 16, 1899.

KANKER.
Het Aesiab Geneesmiddel.

MEV. A. E. VAN NIEKERKzal van
af 1sten tot 30 April afwezig

lIJn.
LowaDst ~in,

D'Urban Road.:
10 Maart, 1899.~-

------

'PLAK- P~APIER.

GUSTlF, llDBRSOB ct Co.,
86, LlIfr ~, I.ilP8TAD,

"'Ioor patl'oDeD -rin hunne praohu,.
Plak:pápieren.

J. P. J. JOUBERT,
Sunnyside, W~

P..B. "Oue Courant,· "Graaff-Be~r"
en andere bladeD llelieYeD over US -er·,TUl, ~ IJl BCJJlLDDW.uB

DOU DIl. JlLLUD PJWJD.

leo prachtige 88IOrtiment LiD-
...u.ta, en alle andere lOOrieD
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KTbom .....
FOrla· diai
I I 1,8"11:...
S II ClIIrionie

... 'II J ftOClX .
WlRon .
A J Le,

.::5 h_teorkmr

J G CIIJ'I'ey ..•
H ADd8QOll
G Delpout.e .••
8 Trill ...

.. H LTII.a
J luobenhn
P A Ouater jr
Il J 'ialherWK....,..
L Bin ..
H Do ........
G BekIOer
o...,...z,

Grundliag. AG,.. 0 II Li.Dd ...
H....V_rdft.

Da",T ...
• de Bwr-P. van Va ..... : dat be,

y...... met lclaak ~ worden eD
dat Je - ..... ~ ...,bl~"'eD 0lIl t.e .oa.
dIraOekea ol de oad.n der kioderu han lU.
-- ...... - aCbOOI aa.I1a le!IIleD india... er _ ~l ki;iat. De beer De Beer
heYaI .. 00II lID team. ... den beer B.
Be.Irib, -: te achrjjnn en lult ROOY_ment
te 'I'fIIeIl op "elke oDderateuDiDc 1IIeD' ba
rabneD. .

~. Eaplbreobt achtte bet noodif
011 de ywleaJuc van Boaehnekpad wed.r ter
aPnIre te ~, dur eo_jp belanabebbeD'
diD oate~ lijn lDe' de luW. IIAIIwjjsiDt.

BeaIOtea op \'OOl'Me1 J. Schneider - P. ..an
VUIlnlD: 0lIl ,den heer a. Hendrib &e(elutea
den beer BocICly, L.W.V., per brief ait &e DOO-
dipn ... Adelaide om op deu ISden deler.
OaI • 11ft D.DI., _ .... rpdering der belall&'beb-
bendeD bij &e'WODenln nlte de "",lening van
da BOeChDek "'1. .
N. _ tron·-di8cueaie revoercl te h.bben 0••

de nielllfe Tefiztratiewet, .telde de beer J. de
BewTooF, .-udeenltdoor den hr. W. Engel.
brecht: da& de onderat.aaade heeren ala eeu
werkende oommiaaie aangeeteld worden, OlD in
hu ki..tdeeling sorg te dragen dat allen die
genlbhtigd lijn reregiatreerd worden, nam.: W.
En,elbrecht, voor KaaJhoek en Fon Dyoe ; H.
Heudrika, . '...oor Adelaide; 4. Coetzee. voor
Waterkloof; I. de Beer, voor lAger Koonap
eD Boeahnek; A. Dre,.er, voor Koonap en Will.
t.erberr~ .

AJremeen DUIgenomen.
Voontel W. Enplbrecht-A. Coet.&ee : de heer

B. Heudrib, prokureur, ala ODlIevertepnwoor-
diaer te benoemeD in de wijltea Kroomie en
Adelaide om de regiatratielijaten na &e siea
en u.lten YOQt' het. bol voor obJeotiee waar·&e
!lemea.

AangeDomen.
De heer J. de Beer venocht dat d. eerstYol.

~e kwartaalacbe ..ergadering bij hem ui Ije.
hoaden worden op den 2den Woenedag in J ani
_taande.

.AaaaeDOm.a.
,.N, Clankbetuiging I&a den beer en mevronw
D. F. Eagelbreciht voor hun guhriiheid, .loot
de vergadering.' ,

W. P. ENGELBRECHT,
8ecretaria.

I(ari., .. J
I~,T .
laa-,I .
~J
BerMIard. A L
8.. ala. KJ
"-,P .
pa-, II .
lIanita, AS
8Ilm __ • T
Slater. J. 0
8,........IP
HoU.,. ti B
Ta,lor.l ...
lIe1ekov. L ...
Terb1au, G

Gr&Qp, Je. L
V__ .CJ N
Da';", T ...
Briak, AP ...
Oberholaer. G I ..
ober holder, G I .'.
8t.aak.1 B ..•
Both., II G0 __ ,11

V_O". H...

Too_,W... ...
KonllJl'pberg. I( ...
Certer, H... ...
.Io1u1"'., J

BrUt~, AP ..
Greelr. 8 I.,.
K. ek, de, !lil
GreeI. J I(
an-.J II ..
I(iltoea, M I:
.Raak i.., W .•
Gomes,'" E

DISTRIKT HA Y.

T.,Ior, I E
Bloemmt·ootei..,
"in. .., DI

Ooben, L ...
I(acaola" .I A.

Gewone 'I'e",adering van tak Witberg no. 3,
phoadea te Kwakwu op 8 Maart 1899.

Tegenwoordig li comitéleden en 6 gewone
leden.

De ver,adering werd geopend met gebed
door- den becir O. Oilliers. ,

De Dotulen .erden gelesen, (oedgeltaurd en
geteekad.

Voon&el C CiUiers·F JIoCOb., den heer P van
ZiJl I&n ta IlteUen ala .gent om te zorgen voor
de reaiatratielijat.

De beer Haman bedankte ala comitélid en ala
Boadaman. AanpDomeD. Dit werd ook gedaan
door den heer T de Wet..

B.Joten ua· de r.fge1'l&.l'digdeD nlW' het
diatriktabeatu ur £ 1 in J: lute ....n lO. te betal.D.

MeD lltapte r.f Villi he~ pant omtrent de twee
DominatieIijB&eD.

De MCJ'etarie trok zilne kennis"eving terug,
betrekkelijk lijDe bedanking ala BoDdzlll&ll het.
peD ook gedaan werd door de heeren F J .cobe
en P van der Weathniaen.

De afgevaardigde naar het dia.triktabeataur
gaf veralar dat drie be.chrijving.punten I&lIIe-
DOmeD werdea, al. die IlAllgaande wiDdpompen
ea ~roeiing •• erken, hernoeping der bB.d-
ziek&ewet .n bet Bochaberg achema. Verdel
maakie hij bekend dat de heer J ....n der Walt
Ifgeset wu alt voorzitter van tak no. 1, ale
yoonitter .an het distriktebeatuar en al. afge_
YUrdigde naar bet coDgl'tlII. De heer G Scholtz
wu in zijDe plaat. aaua'eeteld ale ..oorzitt"r ..an
tak ao. 1 en al. \"oonitter nn het distrikte-
bestuar WDIIde heer J Kotze ungee&eld. AI.
afgeYUrdigde nUr het oongree 11'&.8 gekolen de
heer G J Steun.

De heer P VDn Zijl gaf yerslag Vin de Bab-
ecriptiegelden, door hem iDgevorderd.

Voontel P van Zijl.J Schneider, dat de aecre.
taria n.u La",1 moet ~ngeD de notulen Yan
deleD tak op te nemen.

Voorstel P van Zijl·A Cilliers, eene commissie
UIl te .&ellen om de kant.orboekeD te onder-
_ken in &&.lie de compeoaatie, d& commillAie te
bestaan uit;ae beeren C Cilliers eo P nn ZijL
Dear de heer G Kotle vertrokkeu WDIIuit dele

.. jik DOO werd in zijll8 pla ..ta a.I. comit'lid ge-
kOl8n de beer J Schneider, die ook gekolen
.. erd ale lecnndll8 in de pl .. te ..an den heer G
Kotze. Verder werd de beer S Be!jera I!"kouu
ale comilélid in pl .. ts van den heer Human.

De h&eT H P 1'&11 der Weethuizen werd afge
~aardÏlJd naaf de rilrgadering van de commiMie
"an Grikwutad met twee petititlll om.onder.
.teUDing te krijgen in lake de compeneatie.

De heereD S. Beijen en C Cilhers werden
UIIgeateld om de petitiea te laten teekeDeD en
UIl den heer Van der WeetbuUea te zendeo.

De 'I'olgende irerglLdering zal gehonde. wor.
den op den tweeden Woenedag in Juni 1899, bij
den heer B J00Bte.

Daarop dankte de "l'oon:ilter den beer en me-
vrouw Schneider voor het gulle onthaal en .loot
de "l'ergadering met gebeei.

P. VAN ZIJL,
Sekretaris.

~tt,J
KiDg8wnod..,l T ..
lI4eKeodrick, R
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Pab School
Polla. A ••
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D,.IIIe,.~ ...
Benjamu.. W B

Bm,"" G P
PI_d, da. DJ

Peten J
4ldertoll. L

Barn" A I
n......,. A I

B,_t: D Nl

y"" ..., A
Ingr.m. IL
Boberto, I EBe.", li E ...

SaeDr, I~I f
K"oop. DG
"taal. lG ..
l'e"' ......, p 'II
Brown. S
W... ..rt.U G I
Md8J', I'll ...
I... ". , ....d, PH
Fioch, Jil ..
Kald.in, H
Gallar, 4 ' ..
&,,,&Ie,, T
Fuaoo, A. •••
LonIT, ES ..
I ....""", C ..
K,ul!'er'. LA
Greeff. jr. IJ
Ban. HJ ...

Field, E... ..
8vad1ing, FElL.
Wait, .. d. J

Belasting op brfl.Ildewijn.
iat.on, WAl8to~e YE.. ... ..•
La,~, PI... ... 1
Beyent, lil ... ... '" ..•
Rad.em.,er, I lil .'.l
Ph-_ do. H Oda B ...
Ster.r. a\ " •• ' .. l
Cairao....... C II L ...
D ... ideo., A )
Gu)d.,hm idt, A j ..
Bower, JÁ ..• ,
Bow.r, II' I( ... j ...
Bulchi..-, H )f D}
Teonaol, .1& •••• ..

Grootwinterhoek, distr. CiteDhage,
18 Maart 1899.

MijDheer, - Wat IIChreeuweD de progre ....
sieveD tooh; het wordt hinderlijk. K1lllneD
we se aiet stil makeD P De a&Il8prakeD van
air Henry Juta en den· heer Ebert, te Port
Elizabeth, wordeD geprezeD. Moet een ver.
standig meDllCh er niet om lachen? De be-
la.sting op eet...-..ren, zeggeD ze. moet af. Zij
ia euel om boeren te bevoordeeleD. Maa.r
niets moet afgenomen worden. van wat in
Port Elizabeth of in andere .Wen gemBakt
wordt, want dan kllIUlen lie niet bestaan. En
nog het ergste i4, dat er geen belaating is op
brandewijn die t"an druiveD gemaakt wordt.
Ala iemand tegen JUÏl!brnik of gebruik van
drank iR. dan ben. ik Mt. En zoo zou ik van.
zelf gaarne sien, dat brandewijn duurder WBII

dan hij DU is. • Of het gebrui.1r.: eehter zal
vermiItderen, daar twijfel ik sterk wm. Ik
kan mij herinneren, dat een Beach jenever
in Holland 4!d. 11'8". Het .. erd gezegd, de
mel18Chen drinken te veel. drank moet be-
laat worden. Ei1- hij werd belast, ik geloof
9<1. per ftescli op eens, en wat "w8.8 het ~e-
volg? ToeD scheen het eerst lekker te ZiJD.
en bet was de moeite waard het te verval·
achen, zoolaag de lD&ker er aiet onder leed.
Maar dat is niet de bedoeling ftUl de
achreeuwen, die door den kooppaan aange-
hitst. worden. . EeD j_r of lICht geledea,
pleitte ik voor dO ed. heer B<rIlingan, om bem
III 't parlement te ~nj dit 1r~ te Port
Elizabeth. ze seiden. -'hiJ deugt DJet. want
hij wil geen beIaStiDg op boeren brandewiju.
Ik zeide, hij wil. en wel 5&. per galloD.
"WeU, tbat's good neW"S." ""iden ze. :Maar
liet ik volgen, "hij wil ook nog &.0. op de in-
gevoerde cloon." "Oh! he will ruin our
trade." 'En 116 gingen weg, Bellingan "108 niet
goed. De koopman wil de boeren brande-
wijD &00 duur makeD als de mgeroerde, en
dan v_II. .ulleu alIeD het ingevoerde gift
drinken. Dan lr:a.n de boer zijn brandewijn
aiet fi!rkoopen. anders niet als Ban de wijn-
opkoopeno-vel'MDÏgen, en die nllen van één
Beach wel weteD drie te makeD.
Ook. beu ik voor een 5 percent bela.sting op

diamaaten. De brandziekte-inBpektears, in-
dien afgeschaft, zouden ODS in staat etellea
beaproeiingswerken te maken. .

De u'JVe.
A. J. VAN DEEM'!!lIl .
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Kalbteen," en
den Controleur
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Rivier in de A.fldeellilill.
gelegen ten
onderworpen

EEN ZVIVER OROl!Jn'EN LEKKERNIJ. beide In --' waarden:-~ _ •...u. cito .. _..mate mdbodé .Ij......oorhet
tOeOIIeaa ..... lO..... ..m..tJe ._ lapwand of DraM } Dat dew...-. Hct le ... clU,... mild _.at. CD YOOnI... •:.tItÓr;"::'~·V.toebt la BUti... CD BottcIa, - den grond &al
ma-aar, THOJUS DATING, Lon48JL steen te hel)bel.7ernlder'd en.

gereedmaken het zaaien !faD
OA OF SCHRIJF AAN bosehboomen of het 9erp~ten

goederen worden aangeboden in B "U"LLEB van boomen. '
dezen omtrek tegen dezelfde prijzen • ....... , 2. Dat hij
dan door 4& EI 41ITRAIDlfllAT, KAAPSTAD. verschaften

JAllES W!LEY s:CoMalan &Bassell P.L';:LlE;;I;;O~;"··~~=P
M lek In t te zulke arbeid "lWltICU

. Hebben thans ontvangen hun seizoeus KERK' STRAAT, une s rumen u, he~'_ft~atenhdeteMuziek.aleBenoodigdheden ...-uvoorraad van - zal

K K Instrumenten Reparatieen opzichter
I I Stemming. werk. ,

4. Dat il'.il&aiIZ'Ue.tendeiaar
elk jaar "1Vlo'D'ool ~ ~en
of beplanten van stee,nlzal
hebben ontdaan. (

5. Dat de tenderaar
elk jaa: niet mt~dl3r grond ivan
steen zal ontdoen de minimum
uitgestrektheid . tender $.an.
gegeven.

6. Dat de IZ'6Sll8IIRUe tenderaar de
licentie gelden de grootte !yan
den grond bew . Ran het elude
van elke maand betalen. ;

R. MiiLLER'S Prijslijsten worden 7. Dat de tenderaar
franco gezonden op aanvraag. twee goede en borgen! zal

.~--- ..~----~--~- leveren ten van ihet
Takp~~::::!.~~~tl P'ICK!7.~ Gouvernement behoorlijke

nakoming van ziiratloDt,ra1d.
Dat de hoogste

dheelinndig Instituut, ~~e!:~e1ijk

Na vele jaren van doorzicht en
ondervinding hebben wij ten laaste
onze Europeesche en Amerikaanscbe

De heenreis moet begonnen worden op den da~ der uitreiking en fabrikanten er toe gebracht voor ons
de terugreis geeindigd worden niet later dan 27 April, 1899. Dames en Mans Stevela en Schoenen

De kaartjes zullen niet gebruikt kunnen worden voor de weke- te maken die wij waarborgen de
lijksche Eersteklas Sneltrein. gemakkelijsste, beste, en sterkste te

Passagiers zullen toegelaten worden de reis alleen op den terugreis zijn ooit door li gekocht. Probeert
te breken. onze Stevela en Schoenen. echriJft
Verdere bijzonderheden kunnen verkregen worden op de publieke om prijsen.
aanplak biljetten, of op aanzoek bij cenig station.

C. B. ELLIOT,
Algemeene Bestuurder.

CHUBB & MAXWELL,
YaD Bur".-''''''''-', Kaap.êaCl. (naast Stadhuis),

HBBBEN in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei ~t~, en zullen

met genoegen die vrij afleveren aan het Kaapsohe Station tegen de
laagste prijzen.

Bezichtiging van hun voorraad wordt. gevraag.d. 3 póze be~a~
16 ons., 21 ons., 26 ons .• 32 DUS. platglas; Plaatglas t 10." ~ ID. en llD.:
Gekleurd Glas, Cathedrsal, geribJ, en met figuren voorz~en gerol~ glas,
Ruw gerold en elke soort geschi~t voor de ramen van huizen on winkels,
verandahs, vallichten, plantenhuizen, enz., onz. .

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood LICht Deperte-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te bouden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. G~r. Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk.
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowe~ als aan andere
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenhmzen, en~. In elkrval is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe mt Europa
mgevoerd.
ADBlEJB:

CRUHH & MAXWELL, Hep't.,
P.K. BUB aee,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

twee grootten, Oven
Haarden ()mhein iug. ,

Staanders (" rail" patroon), Ste akdraud,
Gladde Galvanische en Zwart lrraud, Hoek-
polen, Opwind Bouteu, l\ et Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOI-L

Bijzonder Sterke Netdraad v lor Varkeus-
Hokken.

Druiven Molens, in
Deuren en Fornuis

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darltngetraat,
KAAPS'T/AD.

Kaapsche Regeerings Spoorwegen
Pa.asoh Vaca.n.tie, 1899.

V AN 27 Maart tot 3 April, lS9\), ingesloten, zullen plezierkaartjes
en speciale familie kaartjes uitgereikt worden tusschen alle

Stations op de Kaapsche, Vrijstaatsche en Indwe Spoorwegen (be-
halve plaatselijk op de 'Wijnberg en Simonsstad lijnen. en naar en van
Staties ten noorden van Vrijburg), tegen de gewone goedkoope vacantie
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 KAART JES.

Kaapstad, 20 Maart, 1S99.

De heer J. GRIBBLE,
DE

Welbeken.de Afrikaansohe Afne.D1er

PAARL, KAAP-KoLON IE,
. worgt van uit alle dee/en van luid Afrika ondersteund,

W~T~j OOn.~ortret waarvan gij copijen wenscht, of Levensgroot
ID ~n Lijst wenscht vergroot te zien? Het komt er niet op aan

door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het uit
groep geD~men moet worden.-Zoo ja, zend het naar Gribble
en op Uw bezoek naar de Westelijke Provincie, ga naar
Gribbl«tom u te laten photographeeren.

KOCH E1\T DIXIE,
. K.A..A_p.srr.A. D,

Voor

Sproeipompen KARNS,

Katsnijders,

NetDraad

VOOR

TUINEN.

Keuen Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

MEN zij vier: Ist. Hij ~ w~t
1 en niet weet dat hij DIet
weet-; Hij is een dwaas, mijd hem.
2de Hij die niet weet en weet dat
hij niet weet; Hij is onkundig, leert
hem. 3de Hij die weet en DIet weet
dat Hij weet; Hij slaapt, maak hem
vakker, 4de !lij die weet en weet
dat hij weet; Hij is wijs, volg hem.

Leest aandachtiglijk het boven-
staande spreekwoord en gij .~ult .er
in vinden een menigte van W1Jsh81d.
De zekere reden waarom wij adver-
teeren zal u doen zien dat wij
behooren tot de laatst afgeechilder.
den, wij weten dat wi]wëlie"n dat er

Geen Betere

Wellington,
Elk lezer van lt OIiS

Land" lese
Waarheid No. I.
Wij bieden. aan tege,? de laagste

Prijzen, de Beste, NIeuwste, ea
Meeet-geschikte Dames en Kinder-
tabberts, die kunnen gemaakt wor-
den. Wij nebben Dressmakers en
Werkhanden van goede ondervind-
ing. Onze voorraad van Kleeder-
Stoffen ''''~ijn goed uitgezocht, en
bevatten al de meest geschikte stoffen
die speciaal gemaakt worden om
bestand tegen het klimaat hier W
zijn. Schrijft om Monsters en
vormen van cigen maae-neming, en
wanneer gij een orde zendt, vergeet
niet een lijfje. dat u goer! past, te
zenden (wij zullen het post geld er
voor betalen). Indien gij dit doet
kunnen wij u de beste tabbert
maken ooit door u gedragen.

Waarheid No. 2,
Wij hebben een beroemde

Hoeden-maakster die u het prach-
tigste Hoedje of Hoed kan
maken tegen een lagen prijs. Wij
laten u niet betalen voor het maken
er van, alleenlijk voor het benoo-
digde.

Wij ontvangen nieuwe goederen
met elken Stoomboot; alle hoeden
worden gemaakt bestand tegen
zor «n regen en behouden hun vorm
Cr! Leur beter dan anderen.

lndien gij ons een order zendt,
geeft zoo veel inliohting als moge-
lijk. omtrent ouderdom en vorm
van gezicht, alsook de kleur van de
OrT;U~ sols.

Waarheid No. 3.

Waarheid No. 4,
Onze groote voorraad van goed

Gekrimpte Broekgoed, kan niet
verbeterd worden. Zij worden
gemaakt in Mans en Jongens pakken.

De man aan het hoofd van dit
Departement kan u een pak kleeren
maken volgens het laatste model en
die u ook goed zullen passen.

Onze kleeren worden gemaakt
door werklieden van ondervinding
en ue beste voerings worden ge-
bruikt. Schrijft om Monsters en
Vorms van Eigeu Maatneming en
als gij ons de rechte maat zendt,
waarborgen wij u een volmaakt pak
kleeren te zenden. ,
Denkt er aan dat' deze bezigheid
van MALAN & HASSELL over de 20
jaar be~taat; gedurende dien tijd
hebben de eigenaar voorzien aan de
behoeften van Dames en Heeren in
de Transvaal, den Vrij Staat, en de
Kolonie; daarom zijn zij in staat
beter voldoening te geven dan
anderen, omdat zij juist de behoef.
ten van zulke klanten kennen en de
gescJlikte goederen voor hen hebben.

Behalve het bovenstaande hebben
zij alles dat gedragen wordt door
Man, Vrouw, of Kind.

Schrurt om Catalogun."
I

Malan & Hasselt

ma.. lot _aaanI la'! nmlelen .. n VLOOIEN
WE6GLUIZ&NL KAKKERLAKKEN, KEVE~
MOTTEN IN FELS,et! -Ic _ -' I.at.
J...... ,,1IeD ..... poeder oa~ ........._·t__ '''~looIca hDUC"1loltcltoa.:as-t___ !IaN '.
Hot PUBUIK _ Q WAAR8CHUWD Mt~ _ .... _ ...-. cito baa4tedboJ

..... THOMAS KUnNG ........ ·-'- bl
811.. ja......mt. .

Kl!IATING'S WORXlllN T£BLB'l'TD.
KKATING'S W01UON TABLJiITTBN.
UATlJ(G'8~WOIUBN TA.BLIlT'I'EN.
KlU.TING'S WORK BN TABLBTTD.
KlU.TI]I'G'8 WORlllllN TABLETTEN.

R. MULLER veraehaft eenig ding in
de lijn van Muziek. van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodaehe Harp.

:M:ULLESR.'S

Groot eD KlelDhandel laliek
HudelaJll1loD,

KAAPSTAD. ,

LONDESN

BEPERKT.
BIster Kamers, Groentemarktplein

Verrotte Tande~ gestopt in tot hun
vroeger na~urlijk gebruik hersteld.
Tan.en Zonder Pijn volgens
ieder bekende methode uitgetrokken
Goud Stopsels.
Kunstmatige Tanden, passend I ge.
• maakt door luoht-zuiging, alsook
zonder platen, volgens het stelsel
bekend als... Bridge, Bar, en
Crownwerk.

.,_;.,--

Alleen het beste materiaal ge.
~zigd, en alle fooien zijn gebaseerd
op de billijkste schaal. overeen-
kamstig met goed werk.

EVERA.RD DIGBY,
L.D.S., R.C~S., Eng .•

Vroeie . .on de Laudon TlUldheellumdlgeen
Chariqg ar.. H.-piu...

BUTUUJIDXB.

Catalogues Free.

BIJBELS.
Goedkoop en Stevig Gebonden

AAl.'{ HET

HOOFD
A

BIJBEL - DEPOT,

ZUID-AP'RJ~8CHE

VAN HBT

ZUID AFRIKAANSCHE

~JBEL GENOOT8CHAP
7, KERK STRllT,

Nabij ADDERLEY STAAT,
KAAPSTAD.

11-
EERW.L. NUTTALL, Secretaris,

P.K. Bus 215.

Telegrafisch Adres: "BlJBBLS."

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

Bijbel~ in Hollandsch, Engelsoh,
enz., in voorraad gehouden •

Z. A. Bijbelvereeniging.

\
7 OOR goedkoope en dooImatIge Bij-

. belA. Paalm en Gesang-Boeken,
ve"óege men lIieh bij bovengemeide ver-
eelllging, door de voorvaderen in 1818
reeds opgerioht. .
Dep6t voor Hollandsohe traktaat jee en

Vliegende Blaadjes.
Voor Prijslijsten t,chrijve men aan

Ondergeteekende,
B. PIENAAR.

SeoretarÏII
~Depot Holmeyr L.mel'l,

KaapNd. 1898.

Tegen HalCpÏ1Jsf Tegen HaItprfjt lf

prins Jlberf late Kluse Publieke
Sch®!t, (~ en lleisJea).

BENOODfGD in bove~genoemde
Schoól •.

(1). Een ~rste Assistent of ~s.
sÏ8tBnte die ~n moet ala V l~
Prinoip8.al of Principale en d~e
helpen kan om Kinderen tot. Matri-
calatie op te ,werken. Balans £144

pe(!\).' Tweede Asaiatent of Assia·
teDte. salar,is £90 per jaar, .
. ApplicantiEtn moeten b~nne kwah-
fioatlen opgeven en oertificaten en
getuigaohriften vel'l!Obaffen. 818-
mede bewijs van lidmaatschap eeoer
Protéstantsche Kerk. Werkzaam-
heden moeten beginaen met het
Juli Kwártlljal. A..lplicatiee aden
ontvangen 1ri>rden door den o,4er-
geteekende tot op den 6den APRIL,
1899.

:GElLD
BI8PilRD DOOR HIT KOOPD

VAN

Gebrande Boonen.

Porbet Vqrootlngen, DltgeYOel'd op de b1.te
-rle ell I. Ramen TaD • duim Verplde LIjnea
rezet, lIechu '''/-, wlUll'de dDbbe1lOOTeel.

Ben groote •.,rt"119 t Olift!l'f en w. terverf
~hllderljen, 1CDD8t Photograpbien en Photo-

cra"~ I&Ddracht WOl'd& ~ lAD SaleD
tJranzrea, t.e,reD 4/6 In U x 82 dll1m, Ramen iD ,
duim IO~ Klbaboa, en Verplde LIj8ten., kom
pleet, aIech&8 16/••
, LU! Uw POIrl&ft I•• &lI' LUft ~1Il'T1I:. DU

H. HIES & no"
GRA'AN

Zaad
OOST

Handelaars,
LON'DEN.

lt8le.Ktle. Kome.

D. ,J. DE WE,T,
Secretaris der

SchoolOommissie.

~ 8"'01/1 II. lib. Pdk,f

la WOSI " GebrlIlde lole BeoaHOOFDONDERWIJZER

BENOODlGD voor de Tweede·
klas School te CALITBDORP

wegens ~ overlijden van den heer
H. J. GUSBR. lUIlrI.ei1en II llg..... Bu4elun,

Applioanten. dOM aanzoek zo.o
spoedig ~lijk, en ~oo lang appli-
catie gedaap moet m Gourerne-
menta Courant volgens lijst van WHITE, RYAN & Co,
opvoedinga departement,

Men doe~ aauo.;k hij Onderga.
teekende met getn;ll'8chriften van

laapscheRegtMingsSpoo. bekwaamhejd en Uhriatelijke ge.
zindheid, melding makende of hij in
April of Juli het werk zou klllJIren
~en.· .

leen getrQuwd persoon die bereid
TENDERS worden gevraagdjvoor zal sijn kinderen van buiten te

het bouwen zan een SPOOl!Weg- logeeren zal de voorkeur hebben. K.UNINKLIJU MAILDIDft
lijn, tueschen Sir Lowry Pas ~tion, Kennis un Hollandaoh een ver- .'1

d tad C 1_.:.1 dis4ift-t·e Alin,," o. II CA,TL EMAIL • M... ta~ .'en esa eaon, een '!'"'II 1 eischte; Muziek eeue YaD bev~ •
van zeg 53 mijlen. Salaris £200 per annnm en 'fl':Ve DI~DlbooteD deur LijD....... ;

Tenders te zijn : woning. School gebouw nieuw. ge. lieD ftIl KUPDd DUr LOndeIl_ .\1'
a \' oor lichte lijn, insluït-ende riefelijk en ruim. deDlII&IIItQ W..... te , 1lIlrD.lll',"

perm~enoon w~ en ;mder lIedeIra .. PlrmoUh; te Bini B__ •
materIaal. i RICHARD BARRY, V.D.K. £~ ~ op de bePUI4e_

b v00'" do. Uitgesloten W1"lJl&- Calitzdorp" :~on Aa OASTLa, J:apt. HUIIIQI. 1
nente weg en andere ~teri· 13Maa....t;, 1899. JIat.~J.BI8BBOO1 OAII1'LB,~ J. cl.
aal.: -SoaInO·.. .AIJIIllJ-llOIJl.Ul 0.t.81'LB. 1Capt. Bpnw..

C Voor gewone lijn, inslu~tende Komgha lEers~ Klu8e School .lPtil ~DlJn.aAl( CAiTLI, IIIJ'Io W,lllft
perman.ente weg en ~der "Bennndind JCaj.IO-TAliT,u.LOlI CAII!'LI, KlOpt DnCaI.~~ Mat N-D0lI0T'fAB OUTL" Eapt. BADI"
materiaal. ; EBN AuiateBt (GeOertifiOeerd) .. 'j

d Voor do. Uitgesloten penna. Bekwaamheid om HoUandech Jitn'" _ _... Ita Lu Pall. i
nente weg en ander IDateriaal te derwi' -_..2--L_·li ...... 'BB'.IUB C.dTL" Kapt.CauGHI,w_ ... 'l

.Voor verdere bijzonder},leden, on . nlzen nUUUZoaAa~"I' - 1I11Mrt. 1
doe aanzoek aan dit kantoo~, Toor Kennis van Tonic Solla eeue 8811· B.a.RLBOBOAlTLB, KAJ4 CLI.oolt, omtnm lf .)

of op Isten van de volgende ~d. beve~ing•. 8a1ariB £1.0 per jaar. 01&., K.pt. iLUlB.lLL,oatJal j
Tenders geadresseerd &a* den Pbchten. te begiDneD. ~ aan- CASTLE, hpt. Wlfl>U, omust 11 i

Controleur en lt uditeur GeDeraa!, staande '~nli of ~ger, ln~n ~et i
zullen op het Anditenra Kantoor den ap~t schikt.. App~oatJel LI.I.UIIoIi OABT.... Kapt. L. SIIRI, OlDtIeDIu
ontvangen w~rden, in GraTe .~~, met oop~ van g~ O.llTL" Kapt. D. Lol CJU. TUfJII,
Kaapstad, n\et later dan de*. JDld" worden 8~d8n. UOD d8n ~. 17 April.
dag van Maandag, 17den Ap~, e.k. teekende, :niet later dan 1 April, VOOIrV~ ol p__,. ~

JOHN .dROWN, i LS. ~ ~~tá, (Bpkt~
Hoofdingenieur. • A.. D. CAlrIPBBLL,

Secretaria,Kapeohe Regeeringl Spoorwegen,)
Kantoor nu denHoofdiDpnei~, Komgha Boh. oom

Kaapad, 23 Pebraari.! 1899. Komgha,:
1 27 Februan. ] 899.

GOATON & LOUW, .; Aliwal ~oor4 Eerateltlaue
WELLINGTON al'.$TIE, ~ooge SchooL

BENobDIGD v" een wiatAmt
onderwijzer, gecertificeerd en

ondervind~ng hebl:Hmde, en ten
vollo gektaJifioeerd om Hollandaoh
te ond~jl8Jl tot op Matriculatie.
salaris i250 per jaar.
Plichten te beginDén in Juli, 1899.
.Doe ~k met oop'iën van ge-

Dubbel Gezifte en Kaapache ttugach~~n en eertifikaten. v~
Zaadhaver, ; gezondheip op of voor 15 Kei, bil,

i ,.G. GRIFFITHS.
Barleywheat, Rogge, <:Jerst, Boer. Boh. com.

TB Vuuuop BU

BU U &B.OOTI IllT 8LJCRTS,
BU

·Op nieuw gepubliceerd met
. korrekties. ;

SIR 'LOWRY'S PASS;
CALEDON SPOORWEG

Bieden te koop aan

Superphosphat yan lalt,
or Witte Guano.!

Haverhoo~ Kaf, Voerblaver,,

Raapzaad. Cocksfoót
G~aszaad. .

ltaliaansehe Scarlet Klaverzaad

BENOODIGDl

ERNE Onderwijzeres, ~.
oeerd, voor de Zending. $obOol

te Rogge Baai (Kaapstad.) ;
Salaris £60 per jaar. 1
ApJ>lioatilin te worden inge~den

Tooro~opden 25sten dezer, aap den
Ondergeteekende vergezeld v* oer.
tificatea en getui~hrifteD. 1

Plichten te begmneo na de
Vacantie. HoUandaeh een TeI_chte.

C. M. J. .a..u.atAVL.,KERK STRAAT,
K.K•

Go BUDRICKS..,1:'. Bft
~t eD KleID Portret Verrroot1JlB8 en

8CJa1l4erij IJJ•• :l'abriek,
2Dell28, XK&Km'B.UT, KAAPSTAD. Ka&l)&tad,
.. _hata ..... _v~-*'fOIlecUr . rouiatorie~. .

.tdIW Gp de PaIt, IIIaDO lIIIIléIIIICId al • _. . ~."." IT-l.11'.....--...&.. t........ V~~ ........

volle bijzonderheden op Applicatie. Wellington,
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Budelam,
LICHTS,

& Co.

CHE

LDIENBT

Lijn Tertid.
: Londen om
.nrn.m·, DUI'
lt Helena IJl
beJl'Ald.e ..

't" .1lA •• ~Iioi.
• Kapt. J., (l.

,t. R.,(DA~'."

Kapt. W. Ib.~
K&pt Du~ .....
,pt. HAaal~

IILu Palla
GII E, WoeD ala«

:>eK, omtren~ IT

,;B, omtrent 13

lUB, omtrent lt

: Jua TBAvUe,

renoep'_
de .OJ,.,B't1JC
PIJ, (Bpki).

[d'N

LDIE~~"J
TSC1IA.P PIJ
'1.

oohappij ...
laM KngeiAoQ
W~-
rode
.!lD.
, ..pt. QRIrYI~.
. .\10IlTOJll.
~apt. RE', .0LDfi
HIli.

apt. GaIHJlI.

rl.LABD.
HUPS. omtrt'nt

T&OBG,OCIlLl(·nt

mooie Stoom
v~ YOIJIl
..nk~ -raD

fo;NGKLAl'D
..orden .utr"
lUl 10 pero-ot
:r HAVENS
re~ yo« ~
perdaP.uCJII

':i~...k
JIl StoomboGt-

GEBOORTEBElf.!OHT.

H·Ell i" n ons eeu fl"isache Zoon ge •
..l- l'ul ell.

J :\COR.I. MIN~AAR,
JOHA~S.{ S. ¥:I~!AR.

geboren

- - .---_._-_.-_-------!
DAJY.I:ES

Z
E: \ DT '1 vr Lo-se Haren om op-

;1 lila.a:'1 tt:' worden in al de
'1'01'::'::[', [,i,~r Lito nieuwsten smaak,
Daar

A. T. ABI'.IYOT,
B.ll',BIlH D rERFnrEERDO,

Ilontstraat, Kaapstad,
t,w' pTl)ote hoeveelheid men-

SCh"~l ;1H.H.1'In voorraad gehouden.

Drukpers Maatschappij YID de Sandt
de Villiers en Ce., BQertt.

Alqemeene Jaarlijksohe Ver-
aaoerinQ van Aaniieelhouders.
In (t'rlllcn van Sectie 14 van de

.\ \..te' van overeenkomst van deze
~h;lt.'chappij za~ op Dinsd&g, 28
M:hlrt a.s., des n&udaga ten
colli' drie.

DE Zevende JaarlijkBehe Verga-
dering worden gehouden

a,ill ntt kantoor der Maatsehappij,
hO<'~ van Burg-en Waalstraat,
Kaar::t,{d, ten einde Rapport te ont-
Vil:Jg~ll niD den staat der .Bezigheid
nel ,j., ~laat8chafpij, opgeniaakt
tot .) 1 Dccetuber, 1. ., en ter kiezing
van J):IL'kteuren en een Auditeur in
pb;\',; vau Je aftredenden die allen
bel'k\"shaar l.ijn, en ter verrichting
'dO 11l()dcUl!ge andere bezigheid ale
de DIrekteuren mochteB voorbren-
gen.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Kan!n(lf (h blaatschappij,
Kaapstad, 23 Feb., 1899.

Drukpers Maatschappij Jan de Sandt
de Yil~ers en Co., Beperkt.

L

! HLLi\.\ltDE wordt bekend gewaak
cl.lt df1 heer G. Y. Hld:RDII Wal·

p.a:;..,. p k \' riespoort, diet. Aberdeen ..18
az-ut v (Jr VliJ Land en Orta Weekblad
is dA!12~'tel L

HIEI;\[ED!-: wordt belrf'ni gemaakt
· d~t de heer N. TOWNSHE:"D te

F~aénhur;:. al. tweede ..gent voor o,~
LJ~: eu U'I' ll't'f',bhd is aangesteld.

C. P. SCHOLTZ,
~ecretaris.

Kaapstad, I; Feb. 189~.

VEMOOPINGEN
.\ ,,' lHtt l E, AI"~I ...\GER.

: .ii' ._1 .!:ci"D. hUt!raad, wiukelioedereD, paar-
dt:~ :J!..

(; lj '.;[~,AFSLAGSR
:e Al'r·,_I~cclJ3loQt6in, atrleeliDg aay, paarde!!

'C"I"" W.i..n. h·l1Sl ... d, boenkri)gereedeebap,

DKll PE r;~. 'fI)f')RE ~ KBWB, .ll"SLAGIB8.
,s ;[""rt .. ·' .:eJon, rniD· eD merr1epaarda;
: A;,,,l-':.le·!CD.Tutpd, le.ende ba ..e, w..

~er!". "·,,,mad. cul.
S Arr:i-UJde BalloTen, Dabtj Napier, ~"'Dda

~ ... :,,,,,e ;",1, .....~. granen 8D hutsraad.
; '\"··-!c Z.,utllu:l,a.fdeeltDICaIedcin, aa cent.

\Ja! JDUle ;' .... Mtn .n 26 do. do. uela.
1; Arr:I-' .• l...lcn . .ua eDpaarden.
;; AI.r::-P.t!'JlIlaa~te. afOeeliDIl Caleda!!, le>

'r~ le 18 ve en !06!t' gr.edUf!u.
VA!' DER ~PCY, 11ilfKLMAN at: 00, AJ'SLAGBB
~, ~h.rt-L':.",e~·l ..l, nabij Durbanville, luen·

~, :aVt. ~r'ler:: en l::t1dergereedechap,gruen en
t ..:!.t!ll !

::-s '.; .\4r ~-I \l~!t:d~~, 1 ;~.;e.rUeri, vee, bofadtsrij.
fr:n, ..~d....h.1r· I~:,z:.

:.! ~ ll.\.&It-~laJIIl~burv. ef els en merries.
,; 11 r'.i-.\laIIDldJtuy: frets.

•. ; A!.,,;-Ka.,01ao.kl<JOf, nAbij. Klipheave1.tatie,
bco:nler:;g."",·dechap. ~~'Qen en bnlAraad.

J. W. ~OORRKl!.tl JR. ~ 00" Al"tlLAGBBI."i ~Jur'.-\loordeD",,",boo~h. dietrikt llalmea-
",,~J .~. > laai. ""Iv •• en een ....ntalle ..ende ha.... lID
lo&..~ ..' iI:"'~.Ht'T'

~~ ~[a..'l~-:.r,-)o)r,iena.'\n~.JOG(..h, een groot a&ntal
• ~C ..... :. a.a.LJt~lvL~, hUllTaad, CC!

-,) ~,!ur ',-l! 1\1r:le~Ot!r:r, }JUJ'den
; ..\c·:l-lllL"tebot!lfuntein. atdeeliDg Malm",

1;_=~; ,.:TtIl ~~ :.a..e, !Jl.,.·erderlJgereedachap en gTaDen
.. \,r:;-}[~lrn,,"bury, JMArdom. eseIe en IIChapeD.
, .Il ,. ,-ll.::n''f\bury, ~ bebouwde ene.o en een

114:.:&. .:-!~ ;:l,'~rtn.
b L'E yl LUERS, AFSLAGER.

,n "la,' -<"'pF'-rrn&Illuul, a.fdeelinlJ Ha"O?er,
r 't:>: I " "n ~loP~S

,., \1. H'-', '1'p",:nan.kraaJ, diatrlkt Hldlo ..er,
~"o Ic ;1"'. t,,,,derlJ.erood.:llap eD hniarud

I J HKTlU·. AF!!LAGER.
!~\f.,.,·_.1 ·n·,,,neu.<le. a~ling Piketber,.

T ~ :.,~, , .,1.le". w..rlerljgereedachap, gruen,
t ....:

r J f;"'li.\\; k Z00~, AYSLAGER.
!I \I~"\f'-!lnn.n Paardel'lei, a.bij tiumerett

,,_.~. tl.1.'·rr'1, 1·~r·h..:r'J3t:reed8Cbap, huicaad en
. :\

-·.01,,1"7en. 1'-Jmeroct Weat, de pl"'1
~'''nt:' ''''''1l~ ~al"~. nn~8raarl,fUltage, ellS.

T" \'" ')l'J!"~[)~, AP'8LAGER.
,. I! "'''-\·oorbnat. ,i"Uikt IAdYllDlitb, \~

~.:~ltr,:,::. ','1 oiraa..l Itn nf-'~nl,e~oeduren

PH'L D. CLléVER AJ'8LAGBB
~ ~ it ~,1-"":lmcr~t Stran.-J,'tutgUed en bvt.raad
,. \, .-'''!!lOBd Wcat Strand, d. twee k.-tt.nl
t.;~":: -, ~l~ .:n ,;t9.

lI. I;, ·-re ,.,)me'",,' \Vt~t 8trancl, de t_
J.:_'!I.:J.l~I' '( '\{'I:1';"'1,' ennl ur.... bO ea 61.

! r I' ~f.\KAI". U'SLAGER.
~I \' _1., 2~ [\:t'er,.n, 12 mIjlen ,an Piket.

......: " ; lt, \t to" I'~:ti I'urdea en e uitlJ'lSOCbl •
tc:?"."

~ ~ rE rrLLIEr;~ ok Co, A!SLAGERS.
?~ 'r ,,'! '-~\lr ::,:·._~·".t,~, eleb t" paarden.
2' :J!~:~-h:a\..'[=·.:l!etft~:~, 2,&00 Jakkeo &&ad. eD.

.. ,,-- h • l • ~

I ..·_.

"J \1,,"- \~n.j" l· .. rl.I1~I'anh,cb ijzer, halkeD
; aH"· ·;c:e·Jl·~!,:o.l,,",,~ II'Jedc:en,leve.ode ha,e
e:.(

I .' '.- r~.,,; le '~n·le hue, t.Jer<ierl jgereed.
~':j- F ... •

J ~'l\t;ll rK~TZ ~ CO., .. '!!LAGlle.
\ ,;., . _ 'ol t;. n;1 '!n. >, n ",raad, le..e.ode han,l0M8

~ ",'. 1""":] Cf

:.: '.; ·:}-tl:.1n..cMv'pr. ~dd,';f'lIng \Vd\ingt01l, .aat ..
~ (), ~'.' .f·r~p:-\'~l!(·h:ql en hlJlaraAll.

,.r.\LI"~ YA~ KYK ~ CO.• AFSLAGERS.
~, ll .. rt.-La.j·;~r"v lIot~l. "'ui.....rt.
'. ~I L 1\ !tli;~;. M'::iLAOKR.
1\ \:.":-!k .. rnioDtttll, a.fJeeling WiIloW1llQl'e,

.,~'.';:.:. "a:-rt£l. !lUiUaad. ona.

"1_l)I;"~LIL'~, At'SLAGER.
l _~"-;::>:eu ...e rlt'lu,t. afdeeUUi Carn&r"OU,

'ute: ~'1. lO, v._ nr\c ~.l "e. huiaraad, enl.
J H ~rli.JLl:-10. Al'ilLAGER.

• "'( r'-L.n.~Tlet ... lIeJ, alJ,ellng Malm.bury
· ~ ~ ~"t"'n fin !l'l\!lfUr1.

· \,1 IL\6t1-Kari10lu,al Je,krul, I.Weeli1l1iMal_
J!J.~y, ~'aar'itïL tUl l.."en, ji:taan. cu.

, A (' \.ll"THl!II, Al'SLAGER.
Il ·\I'ni-llcrllll.oll"l"ctentontelo, afdaUni Ca·

\~l)r:, er"';),
L J COEi;<t&, H~UOJl:R.

\2 • :r:-B,c •.,elAajC'e, nahiJ KrankailltaLleo,
... t;OI: J. nnloraad, buerderilgelWldlCb&p, ....

p A BAS~O~, AFSLAGER.
. 19 \!&art-\'~eqbur~. a!J-.elllll KalmtIbIu7,
"" .... "JU, klJ, ClII.

Wijlen Eerwaarde John K&okenzie
Het bericht is ontnqen, dat eerwaar·

de John Mackenaie. te KilDberley, bij
zijn zoon, dokter 'Mackenlie, is C)Terleden.
Het Ilpreekwoord .egt:" zetrt Tan de
dooden Diete aDdere daD 't goede," en
daarom lulleD wij zoo mill mogelijk nn
de&en &eggeD. 1>e naam vaD John Mac·
ken.ie ltaat bij de Afrlkaandere in geen
guDltig licht. wegens zijn gedrag in
Bechuanaland en de rol die hij dllollr
speelde. hoewel wij geleov8D dat hij
in allee dat hij deed vo18eM I!;ijne
overtuiging en :-.lJn licht handelde.
Toen het Bechuanaland Protektoraat
werd geTorwd, werd hij Joor IIir HET)(.uPI\CR PHLIIIII'1l!(T,al, IIUI" mea
Heronlea RolJioson aisCBritlChe reeident .. gt, .. tit iePIl ó Jui a. e. bD_koe •.
aldaar aangesteld, doch hij I~uurde den DI UBlta O. J. KALAII 8L biMt tw..
boel lOOdanig in d. war dat hijlatMr ont. ~:'!d~pl__ a UIl na"iJ Somen-' W.. "
II~n werd. KOt:UIlIIG8CHEZ4ADu\'n .ord~ te koop

Toen de WlllT"n expeditie Tolgde, ging UIIpboden door clen beer G. 0, Haup'hIcb
de heer Mackenzie weder naar Bechuana- YO SteJJeabOloh.
land, tegen de ,..dgeTing 'V1Ul lir ~EGOELooPElf 'rall de plaat. ZóuLfoot.ÏD,
Hercul .. , en giug er voor door de raad· Moorr_HIlI, eeD lwan bruiD pi bek _rrie
gever te z,ijn gew..t TU air Charl.. uel. Zie de Idnrteau. d.aromt.rell~
Warren. Men herinnert rich de TOOrloo- bWOMEU ....U 80aIerMt Weet 8tnad .or-
pige overeenkomst door lir Charlee lAet den attent gemakt op de .Id_ venchijoeade
Khama getroffen omtrent de colonilatie keDDiege'fiag TU " ... del 8bud mameipeli.

ZATERDAG, 25 MAART, 11S99. ftn een deel nn zijn groncltebied--een teipt.W IIN._ 'll'1I di. --.le ..1-. ":Uea
overeenkoml!t W8&rTan natuurlijk niet. <ut) ........ I'~'- w.

~OG EENIGE BONDSCONGRES- terecht il gekomen. . :eo:r.~-::!!.7~;::J:,-:'k~~d~t:,::--'d!.
BESLUITE~. Onder deo naam nn "Jan Bergenaar" Fiadlay eD 00.

echretit de beet :MackeDlie een tal wn t
VOLGES8 belofte geven wij heden DOl btieT8nindekranteD.dalbetnoodigw.. POUIII.-Volpaa MD ~ ~
een oTerZÏcht van eenige der belangrijk- dat de amltten TaD HoopCom.mÏl8aril en heencht de pokba ita eeu "PO pud 1ft betdorp. WiDbarJ, O.V.B., ... .ga reeda .....
ate BondllCOagree-belliuiten, en be~nnen GouTerneur der Kaapkolonie· door twee bluak_UII.e aiekM ,.ton.a.
dan met de diecUMie over onderWiJl. aboDderUJkepel'llODen mooef,eDworden be- WIl YM1IIIIl. met ,..,.... dat de hMl'

Al-meen wordt de noodukeUjUleid lrleed, en .tat air Oharl.ell Warr~n dan de OIlrr, 'rall DuiaefoDMiIt, ~ .Vlakte, ~e
..~ eente "onafhankelijke" H~ COmmil- oalan ...~· .... --lak .. w-,...'-- ~ft ....TaD meer ond.-, geToeld en het con- __ -::7" 1DOOl~·"'... - I.~ ~- ••II... - ...

... 'I _rt. lOU moeten aUn. 00 Tan dit _.. ... -
gree dron, aan bij de regeerin, om meer denkbeeld il mete terecht pkomên. EIIII 1fOTTPITOT·lOlIQaJ( ftII 7'
Gndenteuninl UIl buitenecholen te pTen N. de W.rren .. xpeditie ,log eerw. jarea Md ie WeaeIOOPee ftII le ., .-
en het ealartJ TUl onderwtJRl'I OTer tt Mackentd., ""nalI lUO ambtgenoot, dr. '-r E. J. arOlilM_, B ' , ea
algemeen te Terhoogen, omdat nn onie Philip, iD lM6, naar Ilankq omdaarl\tn ~ ~~ lIIClere~ko)OID DI. '_paede
bekweamllte onderwtj .. rt nll8l' de repu, werk all HDdeUua 'YOOrtt ... ttAln,en pdu- 011 1I0U8T1lZJ{LEOG1~ ';eIe ain"e Iáa"
blieken pan, weu !ij niet allen beter be- rende dla t.Qdheeft het pubUek niet -,..1 d~ laait te m ,erbaad -- de

I d nl h di
__ 'V1Ul hem gehoord. . NeeL GeN. bril: i. d ~, .... , ,01·

oon wo eD ,.oor ttnn. a_,u, maar HU werd geborell te Eliint 8chotlud, .. aa.1den ;~Uaead.ld ...... ti. PlaaU laeb-
in 't algemeen betere TOOrtUtaichten in 1836, en kwam Toor 't eeret naar Zuid· Dea op SO ~, dee ~ om • uur.
achijnen te hebben dan in de Koloni.. Afrib in 18ó8. NOODLOTT"" o!lOZH.L.--LL On.Iaj Inraa

De vl'83i hoe om alle blanke iiDderen, "D jo.,. m8ll.1D il ,;.ru, :Arubie !lobbe a-
die in de gel""enheid ~lJn, in echool te Hoe de '\Vind waait. alWlld, tnviIUDlijII'" te TbOmII mier.... (C.t.boan). r.. UIltal ·uWIIen .......
krijgen werd warm bMp,",kenf docb na De jaarlijkeche T8rgaderlng ....n de boom. lD- botch te ~ '- - ._.
dilCulliie werd een motie tesen leerplicht "Rand KinM" maatechappij werd op 23 op Hobbe mHa Iaii op eIe",1IoCMl bleef.
aangenomen. Het Wal echter dnidelijk dezer te ~hann6llburg gehouden 6n de DB U. liE.. Joban z.a. ViDien, barp-

heer F.Ecbtein leTerde een buitengewone -- 't'III .J~, cfie ....... JMt
merkbaar, dat men niet meer aoo be'fT'888d 1.._1. _A lOIn -ïa UIl het\8tnDI...,...._.........Mtoospraak. D8116 jaerlij...,..eTe'IJ ... ering is u .- -.--.,
wal .oor een gedwongen onderwijlwet een:nn de belangrijkste gebeurtenillMl in deak' h"'nmorpD lPIl' eie NtriitiIt o..cu .....
als TI'Oeget'. Men begint al meer en meer -erband met de Wltwatenrand .....udin- Darb&n " terlNkkW<lp .. J!UI' IaÓ. ZijD• ..~ Tel'bljjf iD 't ... &ea beeft lIijU ,_DdbH ....
te verstaan, dat een wet die in den VriJ- duatrie, doch de Ca~ Time, II voonich- aOeCI pcUan, .a wij "tIII.... "III ..... oor-
staat heel goed werkt, iu de IU.apkolonie tig pnoe. om die butieJll8'frone toe- iIPOedi8e I'll. toe. . .
niet te drukkend r.ill kunnen lijn. Ver- I!praak en gebeurtenil loo min. moplijk BI011TIlATlE.- .VOIUl&K ,UI( AA.UOEl. E"
Icheldenen der afgeT8llrdlgden, die tegen onder de aandacht nn het publiek te OJ,lJlJCT1B.- Boadaledea en 'Yl'ieudea klDIMII
de motie van den heer P,U+L MICIlAU ten brellj6n. Waarom? la ket om~ de ~=:,e~:~~"i&.c:WOckheer Eebtein een heel gematigden tot>l VUI_-
runlte 'V1lIl een gematiglk, bqJerkte en uit- unalaat en de toekomat 100 boop.ol~ YOOI'IooPÏ4" en op de Iijlt 'f&Iá nieu •• appl' -
L'ocrbare ged_oneed onderwijswet ltem- -m~ lietl De geset waarin de heer ten, pan. bekomen. op l&IIIOIk permet of..~ tehipi&f UIl 0,,, ~ IrIIIltoor. 0. tijII il
den, verklaarden later dat lij gereed IOtt- Ecbtein!Prak WIUI dlrekt tegen dien.ven ~ TVlGimc niet.
den zijn die motie te ondersteunen, indien de jongaté toeepraak nn den heer Cham· aIlOO'" HAGBL8TBIIRK.-'De heer Ju C.
zij de voorgestelde bill der regeering voor berlaill. Hêt blijkt int1lllChen dat dese Jordaaut Witmoeldoof, 80_' 0-. _clt
zich haduen. Men ech"nt 'llevret!lld te zijn toeepraak van "poIMul Joe" nergeDl een 0118 -lP teekeniDr·D .u bacela"'_, die

'I guMtigen indruk heeft gemaakt. . ~ ZotId:t:::« 20 Murt PIUr ,etaUeallija.
het begiDl61 all~n neer te leggen, daar De heer Eckltein Hi dat 't profijt W8I 1'-..... . aroo' ... ..-t Nu 1VilIea'1Vij in alle beflchei';'nheld lieD
de erV1lring nn de brandziektewet nog '£545,000, en dat de waarde In handen der aija. ~O lIaCldU. OlD vaa li .. 12 1Venk&an den baud geveil, opdat; aUe achter-
wench in het -l.el1"en iB. Het a""" ment maat.eohapp" 20 mi11.io~n ponden ... rliDl dDim.. rier .!.eeDeD a pqcl. T_Ja. docht daardoor moge ....ordeo ~1V~ruimd,• ..... • ... _ v < druk d merId eie heer Jordau op'" be, plukkiK .ja t.w.: Dat de proeflijsteD "amteer dia
ie het volgend~: Te Kaaplltad werd door bedroeg. Hij sprak met na TaD e dat er niet .. I. &DIke-poot. MeeaeD Tie"'n, zijD opgesteld door de drukke", D&ar dea
het Bondecongres een r8llOintie aaDge- prachtige I'6II1lltaten voorafgeechaduwd ud er~a cliw dIIt aiel ~ut .... , ci~len co_issarls ....n bet distrikt wvrden

door de eIcellente manier waarop de reeD 1._-.1 0- 6. lJ.. nonden. ..n door heD! teuiDeII m~ de
nomen ten gunste nn een brancbiekte- ...... .-.- OD _.n_ ontg.nnen werden, en .den ,er~.n lUK " .. , dM preaáclea' ~ iII ~ "eldkometh,. WOrdeDberzien op\ - daartoe
wet en wát gebfourde? ..,." regeeriD' Tooruitpng geduri, gemaaktin"dehuia- .tea¥II'IIijd ....llaijIl.eopa. HIi ~Iden dag. of ah; laiertegen:,bezw.. r be-
br<icht een bill in die zoo Itreng"'" dat ho~dkunde (eooDOmy) der Rand mijn· oad'll' De...... liD' YID dr. B., _ Be., !tit_t, dat de .."'dk_et dan - duplikaat
_ onll1'tvoerbaar lOU geweest zijn. Ea lndu_'...I. H" 'f'OOfI!pelde dat men di. _..-ó.I;teit ie iD lea 'Y" 001- Inll al ~ij_ lij!fteD mm, f'D ~it dan door_ ........ II ...!_aZ:'- cl' Ir_, __ "1.._"-" ~en civiel..n co_issaris 1fordt onderteekend
.l8lfl d8 venachte bill die wet werd, moet een nog hooger peil TlIn wtnetgeTende ~a:. :;':'·":~';'-::e:r= Toor een waar .fschrift ..... hrilt o::1_le'
TOI"enl het npport van 't select-comité prodDeUhkeetier~~~~~lpen.:...,--n de. --'e-n Did al te laat ijjdaytdoop ... tI ....... nI- ~I, _~~t ~U lti

oegaa
j._tt Eiet deal'v rd ~~'it .a:A>IUIMKU IlIA'. e......_. .,,_~. .. _L DOOlt w_r IIIJne s""n erug, . wo ell .....

V1ln de afgeloopen 16l1ie nog véranderd _....d lo --......... I" • ~,..... ..._ 08- L .. _- L_ I dder m" .. i"dDltrie in eenaeer toes_ulj ..eD .1_ ij_ ........._...Ii .., ........ .I__ I~· UUVJ ""m ater.ge.vraag. .
worden. :Yen ls dUI huheri, een wotie ~ f ......• - -- -geest, en drone erop aan dat d. belo ten ~:::"pdJ4Ul~";::;.:.a ~~ 'Siemllhd zal het wille!! bet .. l.ten dat vele.
tenguDsteTan gedwongenonderwgsaaa nndenpreeld.ot.teHeidelberR,tenmin- ... -.,.. .. -- niet op de h~te van &aken zijp met de re-
te nemeD, teDlij men eerst de Toont.llen ate het bewijllenrden TaD een beIJeeri' ~. gih'tratiewet, en niet eens 1feteil dat ze ~
Tan de regeeringsbill heeft gelien. aan den kant der relle6ring om eelJige Eu lIIUULUJt LA!(D.-Beu Ienche aoIclut, stl't!llg is. llauule,; 3'1 @Il 33. acte 9 van

di hed dri concelli .. aan de uitl'and .... toe te ltaan. ealup iD N.teI ; tahred ua sija 1892 bepalen, dat eeuig pel'liOO!t, die o.der
Onder deze omltan g en ogen Wilt de heer ObamberWn niet dahr 'YICIer iD ~acl:- ..LieY , Dit • - d_ W(lt wen.c'l!t ~..regiFtreent te worden,

wij andermaal ten sterklte bij de regee- een nrandering in Zuid Afrika 11 ge- n-elijk' Ik ltuur a v... di. ik en met sijn weten t~t dat zijn naam,
ring aan om toch haar onderwij.blll komen? heden morpD it de botv PIIUId MIl." 0. adreli en beroo<p \'OOI' hem l!:etiC~reTenwordt L...._-

Tro
.... wdig te pnblioeereD. He' il ona ·lHa "u .. a IpriakbaD ... .,.tru, ,... of dat r:ijn baDd bestunrd waNt door MIl
",&.", daim I&at ea de oicI. lIIIIJl eaIarIef ia IDtwoord: &RelerpehOOlt; of indie. et'niAAPel'SOOIl dell

niet bekend of de regeer!ng in de vol. '1ormen "&naauoekln en "MODlien 800II, Hd. WMr'''' lil ..,t, ilat naam, adres eD beroep schrijft jvaa een pe ....
gende s88llie een onuer"ij_bill zal indie- objeotiea. het .. a YNeMljjk I&ad w, waar ril·........... 110011 die aaDW4"kdoet ol lijn ~ud stunrt of

I
JU I Il t I il lliit• Ik Itaar 0 geld OlD u.. oDIBIar" koopieD, hem helpt in bet ochtijvt-n Tall ~jn adres eD.

nen, maar iDdie~ loU we e gen , ln onlle TOrlge uitgaTe hebben wtj .ut ala de 'lier'" 100 ~t liia boe moe_ oct!U~tie op ef't1 form van aaóaoek, of val-
dan behoort de billlOo .poedig mogelijk bekend gesteld, dat kopU!n nn den om· de ander... .,.... dut Gi.t .uea." IiChehjk zoOdan~e llIIamt~!eluon~ at~rt,
gepubliceerd te worden, opdat het volk ci~elen vorm TaD aansoek om ge!'elie- OKOILUUJ:N TE BIlIITJU'RLD.-Het "'I"a' pI JIOCMlanige pefMJOll \t'J verocjideelingbloot
de gelegenheid krijgQ om zijn gnoelen treerd te worden tJrcit{'& op Wln't'ralg op hi... bjju elkea c1q. VII'Wea week .eiUa staan aan - boo~ niet te; bovettgaande

0113 kantoor verkrijgbaar lijn. Dan ltD er op cl, p..... \'811 i... b.... Petraa :1~' £ÓO ol p;evangeniBstraf met "_rden at~id
erover nit te Ipreken. ook twee "fOrmen Toor objectiee: (1) cI~1o kaD1'~~__.dooood,r~_~._~ ....~1I1 vboe~_~n=:..~!_~~~bden,:of aan beide,

Op vool'lltel Tan den heer C!JAASABI'8 w --li """ .... _ _ __ ...... .... ~ .._ ........~..""',nu
00

Voor objectiee di. geua-. wuruen tesen de _I.. ta d heer lIartWD 8 Eeoig pel'l!OOndie nltIChelijk jlm D!et voor-
werden vorige beeluiten van he\ ngree nameD op de orilineele proTlaioneele lijat ~"'Ilt.-a- _ io!: .. 1Iedaebtheid bew.....rt of v~. ,I ft aan den
omtrent de brandsiekte wet bekrachtigd, door den Telclkornet op den l1den Maart i':ri.a ~ftIl:"'zti.;; door ~ .: re&Ï"tree....uden '-mbte bij ljN makeo ol
terwijl het werk TaD den heer Y.AI' ZIJL, g.publiceerd I en (2) TOOI' objecti. dle ClOOCL.IIaariCIIC 13 daer kftIIl Dirk:a.4en- ondersteunen van eenigell eisch: of apptibtie

rd
. d lo_ _" mei" Wo'" __ nI_ .....icle om te wordP!! gel't'fPstreetd, .ut hij gerecb-

L.W.V., op het 161ect comité,goedpkeurd ~ wo ea tepn namen op e MD- PUDI' sua p Il. I ..._... tigd is onder d.. oude .. fit gelt!gistreer4 te
rd gen.mell amloekeD, die ppubUoeerd ldad_ YID .... he.- B. G, ~?UI .. orden, zal bij schuldW: be-;indibg bloot-

weD •k ti ti rd worden dri. weken nJ, d. ori,tneele lij'" KabbeDr~ iD lae:=- N. ~ till staan aan de ro<Irnoemde ~te 'eD stfde det
e w. e,.an 1'1 " .....,.0 we ,... Ww hebbeD~.' ook due 't'Ol'Dlen laten .f- he a •• , a .... aU !Mt br ., .

laten in de handen der repering, terwiJl 'I ~. tmtr met da."."'1le poon. BMi .. et.
....l drukken~eQ! lij lijn op un't'ralg,rati' .... iade_tbijele arift aten;i • •• •

men met Ingenomenheid Tel'JWD, w.. nrkrU,bMI'. Zend uwe orden met 'n tooit read 1iii--iD; elija lIij mi Dali stel1f'!! wij hie~ll1! ~nige vrageIl,
door d.n ed. beer HBRBOLDT, mlnilter -r --J. \'OOr het .... MDdeJl. Ht ..... r olar. ---'- ClNft. da __ i die wij gaarne dllidel~ ugeu ~tost. t.,,:.r-= r--~ bj ti _.- Alw iemaM koelbloédig verWArd det hij
van landbouw reedI ill delen,... pdaan, De datum -...rop 0 IC • moeten af; de kar ... OlD - wwd , ... aWl .. i met'tlkrjarig is. "" tM-t t~ergestelde
ln 't TenIlinderen nn het getal repe- worden lnpclleDd il reedI door de Teld· geard"erd pdoOd. 0. ..... ~~ ..ordt beweseh, is hi.·j.stre.~.p

1 8
· _,_ kOrDetteD be-lA in de kellJlilpTiJll a...f iD Ht ....... af. Baar lijk ....... i

rlDg ....eeartl6n n~ ol tot ,eell HUI¥""- OaQr un de ~Ïoopip" NOl eeDI ~ tea 11 an .... lID .. epnit ZOOook
derlng nil.aperceDt. her11mere1l W\I .... dal .n.Mn~ =:5,..=:w ~.t:...a"::i=: ~t hij ~ .. ris

Aangaand. een beluttDg op baiteD- om .. WONe ec"riJIIUft. OlD .ap :4M... ... '. :.~ ~~ te . . .
landde dividendeD,ln .luitende de -_'!rIllJIwortIen_A,~_L'"~~ ~S ~;!IW~~. -m. atraf ia 1Ieide. - ..
mant-dhideoden, werd "D 't'Ortc ~f;t==mr" '"__..,.""'~-wij - .... .,..... L--:: . &"~~"..."
pel btIliU btkrMUF, llWle4.· 1IIUr_ ~ .... ..,.......,.... i~ ~ ..........~

, ! i· .

~.II4U'f.
II llaart litt,

I .. d.
o 1 Io 0 0
o I IJ
o 4 •
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o 0 0
o 1 I
u 0 ,

o I 1
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o I II
o ·a a
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o 1 ao 010
o 0 ,

1IDV1n lUBT.
~4 Maart 11".

••• II.
- 0 • Io 1 ,
_ OOIt

o 0 0o 110
1 1 •
o I "o 0 0
o ••o I ,
o 0 0
0·1 I
o I Io 110o I ,o a ,
o 6 0
o a 0o 10 •
OOit

Ot 0 a
o 010
o 0 ot
O' I Io 1 •
011 0
o 1 0o 010
o I I
o 010o I •
o 1 0
o I 1o a •o 0 ,
ct 0 1o 0 10
o 0 7o , 1
o 0 1

POBT ELIZABETH.

23 JluJrr.-(Per tel.,uf).-De .. _au.,
op d, T.rYWkoopiapa ... .ed., .walr ea
d. kwaliteit WY be.Ded1l1t bet pmidcleW.. Prij-
.... .ar'D _\er l41li' TUt, ea er ... _.

T~~~;, ..h.d;~-~r I~it.. Er
.ent _ uitmllDteade wolyertooDd. Uit dli
balen UIIpbod ... werden 323 .."kocht.

JmlDBLEY.

(v...~u..J_~.o..)
2. Haart Int.

' •. d. 1. •. cL
160 1tO
110 120
o 19 0 I 0 O·
120 170
000 008
o 12 0 0 0 0
080 000
0'50 0100
0&0 080
o 9 0 0 12 0
1 15 0 I 15 0
009 000
026 000

Meel •••
I(ieliet
HielietaMJ •••
l[a!wkoorn ...
Zemelo
HaYel'
Voer .
Kal .
Uia •..
~IIID
Suikar1iooneo
80_ per lb.
&iereD .t'

LONDEN.

23 }lHIlT. - (Per tel~raaf.) - O. tweed,
reeQ ..-ankolooiale .olveilmrea Toor 't Joopead
Jaar la heden leeloten, IjjDde de markt ferm.
De Tierde reeke aal gtopead wordeu op 'EI
JUDi, .. anneer de hoeve.lbeid beperkt".1 wor·
d.n tot ~,OOO balen.

aBZOBK.
HOLLllDSCIIB BOBWIDBL
JACQUES DUSSEAU & CO.,

••K••_* .....*.
X•• ..-aCI

I' Ilit·~fri'lJ'..-101

_ Ea..... nit de
K'oloDie ~egun WAIl V.8.,
alw....r biJ op dea &teM ·lIbaft IJ. "..aalIwlLIll,
eo juUit bij tip WII6 om te ziea ..... de in-
wonen 'Van die plaats uittrukkea oia hoaeD
IL'e"""r in te haleR. In Iwt. dorp ~ngekOlD8D
.. erm-d hem (den lee,..,) eenigcj-iuir-M
nangebode!!, ..... rop hij .zeer pPut .. t.-
.oonld.. De kinderen lIOIlgt!Il ftlbast-lie-
den-a en' de 'gaDSCbegeIDeelIte "af. seer op-
geruiD!d en verblijd. Ook kJ'éeK brden pre-
llident te zien, die ook de acbare, toesprak.
b. WIUI ook eeue tellt.oon..telliag j.qat op dien
tIjd, w.elke door den president ~d .. enl.
In deo avond WIIIIer eeue geze~ bijeen-
komst, OlD dell nit.'uwea Jeeraar t& verwelko-
blen. Deu 'VOlgenden dag ..... !er wapen-
~wia!!,; .elke lleer goed d_,,;
Mu" 8I'onRW!::G..()!'lGELUItItBN.+ O. reedt

beruchte Wilal:lerlljjn eiJcbt DOl ~eed. bare
.lachto1ferL Dille ", .. k JMbbeia........ per·
sunea b.t leTt. weder moeteo ta~teD. MUIl .
..... echt bij de U111mmat .UI den lIIidd • .....,ht
t.reiD te. ·lfniMDbelll, ward be"'" dat de
"kOenIIrer" 'rall de a-tief ~ 'wal
..t bIoiId. Een -s-k "erd ~.
betOadea dat nabij Betnd een '!'IILIt onder dM
tNiD ~ea. Jlea ftr'Oact.r4telt da, hil
ia eeD ea tOeataDCl op lae' ~ liep ell
ODY'" gereden werd. V.rIecl • .z.timIaa-rond.
_ klei1rJiq,........... JliteIMII,·.fija lood "
Kalk"'i, .aar bÓ ta.cbea de ~tku_
YU tw.. ~ gerukte en ~ .. Id werd.
WoeDIIIap'- .erd eeD blaak .... op de lijn
~ ltaapItid ea WoodatocW door _
~f oierredea eDplood. IIM lie.....
dat ~k "1'IIlÏDki __ .era; DMI' het
cIoodeDItu. Yenrijderd, 'WUI' het w'" op idea-
tilc&titI. ;
Tu vergadering van den KJp..tadacben

~tadMraad op Donderdag. ODder; voonitter-
ochap van bgm.' Ball,.ard be51ot8n een belllll-
ting van 3id iD 't £ te hellen eo tk leggen op
ane OIJ!'!terendeiBea40m IriDDeD~e limietep
der munici.,.Jiteit. Eeu motie: vat· dank aa.u
d~n .ta~rk en den tbeuurier foor hUDDe
cliee>ltea III vel'bád lMt lMt ~YOl Ilotee-
rea '1(1111 de ..tadsleeJiiDg, werd "ugeuomen.
op vOOt'lltelYaDdea heer Mocke 'werd .bello-
~D, dat de _terbeiastiag 35s. Wr 100 gal-
lon.; per jaar UI lijD, eD dat 'eeli rabat VILIl
ÓII. pt, 100 gaIlOII8 toep.t.uu w~ aa.u de-
gen'" die de belalltiag. YOGI' 30 J~ betalell.
De heer O'l\eiIlY PI k__ cat Iaij 'ter yol·
pade verpderias na deu raad .... 'f'9OI'If.el.
lea, cat g_ ~ au ,tedljrudnrkd
ÏD de strate. ,..,."..rd SaJr;. -nIen,
terwijl ef "eie . rIJe "ID OJaeIl lip die ~
~te :.hebbea. op 'ed .".. na ..
lMet O'BeiII7, ui de but~i dat "'-
k•• tie ....... btIt daarIteIl_ Y&u"j_ ufer..
lobtie, biJmea kort· \'OOr de eóasta.rr.tit na
dea raad IIIOU .wordea pIegd. '

SPAANDERS ,

GEHENGD NIEUWS.

(Doo. BUL).

De laapte .... ter en nnrij~n ..erdeu
in het "erledeQ tegen het hoofd 'tUl d. yelcJ-
kornetten geslingerd, _dat; _jbew_die
lYni&e tongen, de ..eldkomet in "-t OPI!telIéil
de~ ...,p-tratieli;'t Daar 1fiU..k..ur handelt,
doqr _ ..D ....eg te laten die op dt- lijolt..n
.1'oqrk .. amen. • • • :

Eenig" dag ...n jI; .. looeD IIP."alren "ij mflt een
veldkonwt er over, ..n h,j bt!t~ dat ette-
lijke _en in hpt yerled"D op pe provisio-
neete en 14upplementaire lijsten ~r hem ge-
plaat.~t, ,...._r dl' gedrukte kier.eralijst het
Iwht. ~iet, 8poorl~ Eijn verdwel:aen.. .. ;. 2. lI.aar\ 11...

:Sog meer, er .Juipen zoot"'e ~e f~n
in, dat men 1fel da wijsheid van ~eeD 8oIomo
nOCldip;beeft, om uit te vinden w?e de rechte
pel'l!OODdie aanKpraak beeft ot den naaDI
.~rin voorkomende, en moe~n vele de
~.mbus met ",n noorgebogen hoofd verl&tea
.:oDder bUDDe ste_en uit te brengen.... ;

ItOLO~

00I0aJ&l orpbaa t,"II&ID_ ~ 0 :::0-:-:
G--.l "'&Dd 0PbaD - '0UaIIar_. .u 116 0 0 lS6 • 0
lICIaiII .AfJiaaa.A-wlon 100 0 0 110 0 •
..... ol Ss_tan <8tiIIIl) 160 0 0 UlO 0 0
paarl BCUIIol __ Can II 10 0 10 0 0
~GIa1 ' ... 0 II 0 0 lt 0
&CII~ - 7 lJ I I 0 0-..1IitIIWI jI'Ire ... 17 0 0 li. 0 0
SqDltable jI'Ire ILIIIlIbrbIe 1 0 0 1 It 0ODlaaIal__ .... 0 la 0 0 IJ 0
.pGvMll!aa......,.u. • 0 0 "6 0
flin ~._ 0 IS 0 • II 0
a-buk:....... u. 1 HOllIlO
8 Á Ilillbia .• :I 11 0 I 16 0S1aCViO....... I •• 1 7 •
QIMI.BtIIae& lOMd ol

...... &on 1001100
IP~ 100' 0 0
paarl w." Braad, 00 10 0 0 10 II 0

lrUJI·un .......
T~Daep 111. 117 0
K.1lIP' o.aUall 8 II 0 8 7 0
.....,. .•, 65066.
00llirIee' ... 0 JIl 0 0 111I
Butdfgatelaa... • I I •• 0
JII('U • 1 I 4 I 0
W.. II '0 I I 0
8.Poth 8GeaII _. .u li II 0 a 18 I
btple (iWlhnIterIraItd) • 17' I II •
lV!" . I 11 I I lf 0

169 170
:1111 1110
S • I I 10 0
II ,. II II •
116 III
S II I 8 10 •
540 lila

KoddcfebteiD8 la 1:1 0 10 16 6
vnl&pl , II 2 0 • 4 0

0..., .... CBUPPnn,
. ~

• eD U N.tiGuI>t Baak, IL. O'W .... ML
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Kiezers van Stellenbosch I
STmlT VOOR
KrlBe en llaraia.

Stemdq: Dinadai, 28 Kaart.

Rondgaa.d hof te George.

Kiezers van QeOr'l'e I
8TEKTVOOB

Kiezers van Prieska I
STEKT VOOR

Sohroder.
Su,mdag: Dinadag, 18 April.

Jansenville I
. 8TEKTVOOB
LGtter en Molteno.

Stemdag: Donderdag,13A.pril.

OIliO.8GE.
Kaodidaten.-H Y&Jl Hayutoen (A),J I 1'&n

liiebrk (B); .temdaa : J9 April, 1899 .

VaaHa,...n.

Stemdag: WoeDBdag, 19 April.

TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.
LORD SALISBURY.

LotmEII, 22 ~T.- (&.ttr }-Lord 8a}ia.
bVJ ia Daar het Bi'nera .,.rtrokken.

ILEKTIES.ORANJE-VRIJSTAAT.
Federale Oonferentie .

hn. Hii beloofde halp te Yerleenen daar de
Aak een drinPaCIe wu, Ullf8llÏen de optie.
..oor den koop der plaat.en op den 3o.ten
April _ e1Dde. Een depa&aii. 'fan de
alii" ftII koophaDdel en bel lpoonreg be.,o'-
deriop oomiW oatmoelte hem ook, en bsprak
de apoorwea roule, .n draag er op un dat .. n
unYalll aal pmukl worden met het boa wen
Tan de pablieb taotorg ..... noor £3,000 op
de begrootinf pplaatat wu, daar ICheper! MOI-
..nu na menigYaldiQer undedeo. HU yer-
trok le half Il are Daar lJ niandale o ..er Vlakte-
plaat&.

.L\NDIDATEN EN BTE.MDAGEN.
BLOEJO'OllTE1II, 24 M.uJrr. - (&s.ur.)-

De 1'ranayul8Ohe afgeft&J'dijrdlln YID dil fedll-
rate confllrentie 'lin hed.n namiddatr naar Pre-
toria ...artrokken. Al de ....mcbtinjreD yonde.
plaata met' plolen dearen, maar de notul.n
sullee un den raad worden 'foorgelegd.

De h .. r Bayne nn Pori Eliabeth, ea de heer
L. E. B. Haman 'f&II Jeh~n .. bUrg, Illn in de
ltad. De heer HO!D&D1.1 hi.r la yerband met
d. Kimberley-Bloemfontein en Sprinafonlein-
Kimberley spoorw_i!eg~en~.!!!!!!!!~

Z. A.-REPUBLIEK.

:A)-Afriiaander taodidaat.
,B)-Bbodea kandidaat.
( I)-Imtependenl.

OHINA D EGYPTE.

SCHRuDEll AANl:lEVOLEN.

HUIUDooap.
Kaadidaten :-S Bawkin. (B), J Jl Bad ..

..oeyer (A) ; etemd-«: a April, J899. -,
JANSEIlVILLE.

Kaudida"O:-8 B Hobson (B), C J LOtter
(A), J C MoileDO (A), B Z Stegmann (B);
,temdag : 13 April, 1899.

, LomEN, 22 ~T.-(&sder.}-De Bnt.che
..,nm.. bebben Pekin yerlaten.

Een depeol:e nn den Sidar Wa&I'Inhii de ge-
beeIe Yer'&Dtwoordelukheld op IlCIa neemt ..oor
't .,.ntroolen der oYerblufllelen no den Mahdi
werd heden in het bUI8 der pm .. nten Ier tafel
pJ.gd.

Lord Cromer keurt, la .. n bU(aaude d.peche,
de handeling Y&Jl lord Kitchener goed.

SPOORWEGEN.

lIlisdaden gestraft.

MAJ'EX1IIO 24 M.uaT - (Reuter). - Het
rondgaande hc;f hield bede u &ltung Rechter
Lange presideerde. Ken kaffer .erd wegena
Yeedie&tal Y8roO-d.. ld tot 3 maanden hard.n
arbeid. Hij wu reeda 6 maauden lan~ iu den
tronk. Het 'fonoia ..... licht wegena de ~
brekkijrbeid Y&Jl dell prllOnler. J~pb Epbraun,
een Daturel, werd tot 5 jaar dwangarbeid ....r-
oord .. ld w.. ns OyertredlDg 'f&II de wet op den
diamanthandel. Een Indier, genaamd Ayab,
ftII _~ld"rdul.ltering t-eboldlgd, werd on-
achaJdÏi beTonden, waarmu4e de recbterl yan
bane lDatemd e. Er w&ren ongeveer 12 getUi-
gen, en b.' .... rboor wu lang en 'fermoeulDd,
en er werd 'f.. 1 gelogeo.

Advokaat Currey trad op ala kreonver-
..alger, adyokaat Burton yerdedlgde beacbal
digde en leYerde een welaprekende rede van
m.. r dan een balf our.

VERANDERING VAN TIJD.
JOIlANIIE88DJlG,23 M..u.RT.-(Beute,..)-De

kamer yan koo,>bandel besloot beclenn&Dllddag
de ltadatijd een halfuur naar voren le zelten ler
middemacht op den 31sten dezer.

POKT ELIZABETH.
Kandidaten :-E F CO Eberi (B), Rir Henry

Juta (B), Thomu O'Brien (B), Jlme. Searle
(B) ; ltellldaf!: U April, 189'J.

BIUEVENBUS.

PRIE8XA.
Kandid.len :-C W H &hroder (A), 0 J van

Niekerk (-), J A Yoakule (B) ; lliemdag. 18
April, 18W. .

LoIIDEN,23 MAAET -(~ }-Te Berllln
heeft lDen een lehem. ID O'f.rwegmg om eea
spoorweg te bou ...en nn de kuat naar Tahva
en fondaen zun yeneb&ft yoor de voorloopIge
opmebnr·

De IJajly CJ&,.rmu;/, &ert dat IDdlen de regee-
nog geen g.IUke renten wil waarborren ..oor de
Tanganlya aectse, de heer Rhodes den .tand
ftII zaken \"OOrde aandeelbouden In d. Gec:bar-
tarde IJl&MIIcbaPPU zal leggen.

NIEUWS UIT PRETORIA.
81MON18TAO

KlDdidaten .-H L Currey (A),W Bnnciman
~B); stemdag: 5 Apnl, 189!1.

PRE rOIlIA, 24 MAART.- (R~'Uter).-De tuin-
putU ter stovlng van het fonda der Pres byte-
naaDscbe kerk bracht de som un £710 op.

WuIen de heer J A. Bogen, dIe on langa in
Engeland LI overleden, beeft .£ W) nBielaten
aan d. Prel!bytenaanache kerk, en £250 aan de
Trallll....u.che Presbyterl&anscbe natanlllen
zending.

Dr. Leyde 18 hedenn.mlddag vertrokken naar
Bloemfontem, onder weg naar Iraapst&d, ftD-
waar hU za! a£reuen naar Lilllllbon.

STELLENBOSCH.
K.ndld.ten :-H Cloete (B), G J Krlge (A)

JH Mar&ia(A), sir Jam~Slve ...rijrbt(B),atem
daa 28 Maan, 1899

VRIJBURG.
KandiJ.len :-A W FmcbAm (R), 0 J lIaar-

boff (R), C Sonnenberg (A), lJ H WW_Is
(A) ; Itemdall 1April, 18'9.

EEN WAARDELOOS LAND.
LoNDEN, 23 M.u.u. - (Reutw) - De beer

Ovalen, un het EJyptiaChe publi.ke werken GEORGB. :U MAART - (Re..ter )-Het rond-
depariement, lteeft IUU rel8 door d. Do'f.n NUl gunde hof opende hedenmorgen alhIer 1&aaCII
• tNku 'foltoeld, en rapporteert dat het land Jacobus, beechaldigd van dlef.ta1 un een
teD luid.n ftD Omdarman _r oBlelOnd IS en !Cbaap, ...erd YrUieeproken. Hendrik Minnaar
feitelgk nu geen ...aarde. De T"BU b.., .. h Sur. en aun lIOon Hendrik ...erden ICha)di" be
de_ felle. aan de yoontan.ders VlD den Kaap- vondeu l1&li IDIf.ltroken te b.bben In den wlDkel
Cario I]IOOrwlll ler overwegmg aan. ..an C. Searle .I: Co., en daaruit een hoeyeelbeid

--- leder geatolen te bebben. De vader werd Yer-
A LAS KA. oordeeU tot 2 jaren harden arbeid en de zoon

-- tot 18 IDUDden. Laatatgenoemde ...erd toen
LoII.EII,23 MAAl!r -(Rm.4er )-In ut ...oord It-cbaldigd ..an bUlabraali: en diefstal te Geel-

op eeoe yra&( In het hnLl der gem .. nten zei de boatehoom, en veroord .. ld tot 31aren herden
heer Brodrlclt, onder-bnllenlandacbe secretana, arbeid. In de zaak 'fan Qaest !lB. (.laNt, in een
dat .AmeriD "II mod ... !ll1leadj III Yerband met acue 'foor ecbtacbelding, werd een order toege-
de grenl ftD .Alaab heeft 'foorgeeteld. staan ten ganale yan de klaaglter, men- QUeI!t.

AI de wen w.ren onverdedird, en het bof vef'
Engeland, Du1t8ohland en Trans- daaed. 'f6ór 11 uar. BU het bedanken 'f&II de

vaal. )ary. Dam de rechter de gelegenhllId le baat,
OBIuiUna' te gey.n aaD de sm.rt dlebU gnoelde
bU het opmerken van de ..erw088tin~n aange-
ncht door branden IDd. prachtige Montagu pu,
alwaar in den laatlten tud groote verniehngen
aang.richt IIUO. HU boopte dat bet publiek
stappen zal DemeD 0lIl deze 'ferwOIIIItlDgen telfen
te gaan.

NIEUWS UIT SWAZIELAND. \VOODSTOCX.
KandIdateu -A G W Andenoll (I), AmOli

Bailey (R) , stemdag' 11 April, 1899.BREMERSOORP,24 MAAKT._ (Re1IJ.e,.). -Eea
h.adelaar III beboet ge ...orden met £76 of lel!
maanden harden arbeid, ..oor 't venc:h~.n van
drank aan kalfen.

De cnmlneele _le opent Maaad.g met adv
V.n He.rden alA publieke aanklager

Het bOBpltaal zal volgende maand geopend
worden.

Een en een halve daim regen II geullen
sedert Dmsdag.

ZONDEB OPPOSITIE GEKOZEN.

Ca~hcart. Dr T W SD"artt.
Mlddelbnrg D J da P18IIsl8.
Wlinberg . F W Tbompeon.
W orceater: Dr J H )( Beck.

STELLENBOSCH ELEKTIE.

De Btomplaataea in de Slellenbouche lrieaal-
deeliDg ZU'l Ila volgt yutgesteld -

SteJlenbeecb, hofzaal.
EDyjrons, kamer bU mevr. Joabert, Nooitge-

dacbt.
Klapmata, wooing Yan yeldkornet, Klapmuta
Botleiaru, Bell ... ue, KI.pmate.
Helderberg, E"ergreen, Klapmats.
Hottentot. Holland, hofzaal, Somenet West.

hobul, SomenetStrand
Kamer bU Wbltaker'.

Hotel.
Eer8te BU'ier, woniug van nldkornet, Oak

Forest.
achooIvertrek, Eersteri ..ier.
8Choolvert~k, Kailarivler.

RHODESIA.
Algemeen nieuws uit Rhodesia.

De beer J A .Jooste neemt bet den heer Van
Rensburg kwalIJk, dat .u &ls bet ware met mID-
acbtm!l' ge!proken heeft van de Bondsbroeders
van H.y, m ~..ke de re.olahe gepuscerJ op den
2den Febru'rI II il!J ~e(lt dat de ledIID v.n tak
OnderzeekoenVier ten tJldo nn de elektie ge-
heel onder den Invloed van den beer M M
Venter stonden, en door bem gebruikt ...erden.
HU hoopt du do heer Van Reasbarg getroDw
aal bel pen de macbt te n.men uit d. handen
ftD ontrouwe DondamaDDen en die te pJaat.en
in handen 1'&0 getroaw. BoadMwnnen en ware_ opreclne A.fribaDCIen.

BULAWAyo,23 M.u.RT.-(Reuur.)-De in-
boorlingen comml8s.nsll8n rapporleere. dat de
klearllDgen stil z!Jn, en d.t de oogst beter LI dan
mea yerwacht had.

Sprinkhanen &Vn niet zoo verDIelend .ls ID
vange laren. .

De arbel<istoevoer la yrlJ a-oed.
Leea ...en ~un eeD plaag m het dlstnkt

Behngwe. Efln IDboorhng werd gevangen en
erg ge"ond, ma&r'ZUDe nouw Y8rjoe, den leeu ...
met eeD .tuk hout.

LomEN, 24 M.uaT-(&uter)-De Berlun
eorre.pondent 'f&II de Ti.n" Jegl dat de \oe-
apruk 'fan den b.. r Chamberlain orer de
'trananal aldaar gunm~ ont'fangen w.rd.
De KollNCn.t Z .. tuII.9 begeert ... billUk aan-

d.1 ID de admml.ltrahe Toer de meer ontwlk-
bid. uitland.rs alA nu algemeen In gebruik LI
in Europa.

MIlD ~ d.t de keuer op 28 J uh a a. le
00_ af aankom.n

GEVONNISD.
DORORECHT,24 MU.RT.- (Reuter). -BU de

zitting van bet rondgaand bof op heden, voor
den hoofdrecbter, ...erd J.mes Laverlck, .. n
deher, t-cbuldigd van dlefatal yan een groote
honeelheld )nweherswarea uli Isenbergs botel
te lnd ...e, In Mei LJ., het elg8ndom 'fan de hee-
re. Woolfe, Kaapstad, achuldlg bevonden en
veroord .. ld tot 18 maanden harden arbeid.
Adyokaat Tamphn yerdedlgde.

UITE~IIA.GE, 23 MAAIIT. - (Reuter.) _
Grookl 'ferba.mg W?rdt bier er over te kennen
lregeven, dat alechte twee kandidaten genomi-
Deerd aun voor den Humansdorp lIelel, namellik
de" heer Bademeyer (Bond) en Hawl[lWi (pro-
gret!8lef). Tot op hedenmorgeD werd gez.gd
dat de heer Rauteabaob 'fan voornemen was te
staan onder eeDlge omstandigbeid. Men meent
dat dr. Te W.tefll beloek .,erantwoordeluk is
voor deze ploteehnge yerandenng "an front.
Onder de veranderde omstandlS(beden LI h.t
'foorultzlcbt voor de progre8llle ..en lo Hum.na-
dorp niet Bill hoopvol.

KAAPKOLONIE.
ORADOOK TENTOONSTELLING.

BELASTING BETALERS. PROGRESSIEVKN TELEUBGESTELD.

GWELO, 23 MAA.RT.-(&..ul'.)-De Gwelo
belastingbetalera paaseerden guteravolld op eene
drukbeaoehte vergedenog een reaoluhe,ellChen-
de een mUDlClpahtelt ..oor Gwelo. Er heerscbt
een slerk gevoel plaatselUk.

CUDOCI, 23 MURT - (Reuter) - De tea-
toouteJ.liq werd bedennamlddatr geopeDd door
den ed. beer Herholdt, die de boeren geluk
w8D8Clale met de altatekende lentoonalelJing,
Die*tegellftunde de ernatlS(e moeilIJkheden waar-
mede KlJ te ampen hadden. Het ...eder sa
pracba" en de opkoDllt groot, en de tent.oon-
.leJ.liq een rroot succee.

De reis van den Premier. DE MATOPPO-DAli.
KOKSTAD, 24 MA.ART.-(Reulu) -De pre-

mIer yertrekt morgen n•• r LoDTdea1 VmumkulD
dl.ltnkt. HIJ bad heden yergadenngea met de
Grikwu en K.ffen. HU ...erd guleren onthaald
op eeD luacbeon en iD antwoord op den heil·
dronk op zun glIlondheid maakte bU een non·
politieke apeech. HU aelde, d3t zvn. rel8 eene
WH ID belang YlIJl de admmlatratle.

BAROT8ELAND POLITIE.

BI'I.AWA\o, 24 MAART. - (IUul~r) - De
beer Rbodes zal dadelIJk met deo Matoppo-
dam eeD aanvang doen Demen. Het kontrakt
LI de beeren gebroedera H.lse, van Sterkstroom,
aangebodeo.

Kene kieme pohtsemacht zal aan het emde
der mannd gezonden worden naar Barotaelaud,
om de mach t dl" nu .Idaar 18 af te lOIIS8D.

PORT KLIZAJlliru, 25 MAARr. - (Re..ter.)-
Gisteravond werdeu drie el ..ktlevergadenugen
geboDdeu. 81r Henry .Juta en de beer Ebert
spraken een talrllke vergadering toe aaD het
North End, en baddeo "ell-goede ontvangst.
Oe heer J. 8earle sprak eene vergadering van
klenrlmgeD tOd 10 de Wesleyunscbe Inturellen
zendIDgkerk, Nortb End,en de beer U'Bnen bad
eene vt'rgnderlng III de "penlocht '''lO I",t r;outb
End Er was oen :,:rOOlo (lplco~.st cn muu gaf
bem tl(ln bdl!Jke kafJ8

DE HEER SAUER OP REIS.
BUXA.llI1DORP 23 MAAItT.-(Specoaa/ )-H.t

dorp Hamanadorp waa guleren gnald met boe-
reu DIt de omlijrieDd. cliatrikten, deels omdat
bei DOlllUlatiedac "'ILI, deela om den ed. heer
8&ner le ontmoeten, dl. per kar 'f&II Port Elua-
both kwam en bUllelll bet dorp ontmoet werd
door den magtat.raat, en omtrent d.rtlg karren
die de 'foornaamate inwonen be ... tten. De ad
heer Sauer werd bU luae aankomat r-corteerd
DUr de open. plaata .-oor h.t Sw Hotel, waar
..u-e" hem werden aanrreboden, een nn h.t
dorpebe.tnar en ee. getee1reDd door oyer d.
bonderd lD...onen YIn het distrikt. De b.. r
sauer IMlhO.. t ... r lD(enomen te 'Un met het
.ooruiwcht dat dit diatrikt een I.ndbon" mid-
delpant &al worden, en belooh den spoorweg
- apoedijr mOIleluk te doen bou.., _ einde
de YllnlJllCbtu 'f&II h.t clialrikt ......... te
"komen, welke dUidelIJk blUken niS ~ fen dal
er NIl 60 tot 70 "'&iOne met _, ......... -YCIOr
h Port Elizabeth markt, ...elke ID _ dag op
den weg ...erden ontmoet De beer Elliot,
aJpmeene bestuurder van spoorwegen, en de
eecreWls ..an den oomml~_~en van
hiV op d.n middag naar~' beden
.rond een f_tmaal bu te .~ mor
ren DUr L'ltenhage. De ~ -: MIl aan
de r8Yolgen "'0 de laJllldurige hoogte, en
apoorweg-oommuDicatle LI boog.t noodlg

ELEKTIE VEBGADEBINGEN.

Eerwaarde Maokenzie overleden.
Kll(]lERLEY, 241Lu1I1'2-(Reuter).-Ik beb

bekend te maken bet ... arIUden nn den eer-
waarden beer J obn Hacken&le, den beroemde
zend.ling en autear van ".4.n.stral·A!rika",
Wlena naam lang In hennnerlOg van de geschIe-
denIS van ZOld-Alrika en het Engeloohe ruk be-
...aard &al bluyen, wegens bet aaDdeel dat bU
genomen boeft om voor Ena-eland de handela-
roule naar bet noorden te verzek8!'en. Het
droeng Toonal bad gl8teren avond plaate aan
d.... onlllg ftD 'Un loon, dr Mackenlle, Klm.
berley. De oyerledene kwam naar de dlamant-
v.lden ftD Hankey In bega "an J .nU&rl ter
"'Ille TIn zune gezond beId! en Yerkeerde sedert
In een z"akken toeatand, zoodat, boe ...el hat
einde eemgulDs plotsehng k ...am, de dood tocb
Diet gebeel onTer ...achte was

SPORT.
ORIOKET.

HET ENGKLSCHE SPAN.
lCNOICLSCHE XI vs. COLLEGES .
HET COLLEGE SPAN WI~T.

Woen.odagnamlddag om 3 nur glni bet coiJege
span 10 voor IlJn tweede lUDlDg. tegen lord Hawkes
elftal. H et college .pan maakte een totaal van
156 roD.!! en won de .trlJd dus nn cle EDL;elscheD.
Deze I. de eerste nederlaag door het EngelHChe
'pan geleden biJ zIJn ten elUde loopend b'.ock
aan ZUid-AfrIka. De scar"" waren allovol~l _

Lo liD IIAWKES Xl.
Bentc I nDJngo.

LOl' '\, Jr.'. ePerold b Carolsa
';)illt: _lj c l'erold b Carohn
Tyld"'ley, ePerold b Albley
Jell, c Broeter b CarollU
Cultell, b Perold
HllIlI:h,b Ashley
Trotl, b Perold
MlihgaD. lt Perold
\\~il<:'Ïn nl)t 'lul
D" , "'. b A.hley
B"ard, lbw G Ashley

LX Ir....

"an den Et/,uur
:'IIUDb,eer,-Het !:Iond8collgre. beeft IIl'IOS

mZlcns een good werk gedaan door den b.,er
~!.rujer aL. de IIe"cnochte kandldut a.:J[J te

6 utlvelen. IndIen Uien onpartiJdIg wil oo,dt>t,Jun
J I. er geen bekwamer plaatselIJk mllll to krU,CIl

15 Naar Ik vorata wordt h~t feIt d"t h'I eCD wude
.. J hn:,: IJ! door de andere vart!) Ill. eeD pllalll'lcllC

13 gebruIkt om de kortZIl bligull af te ""I!TIkken
la omdat de naam Vlln zelIdelIlI;! I." velen ,"Qt "ell

~ ~t!et::I:~d~~J:I~~~ ~:f\",:~[,~,rhr~:;e/~~:~:~
4

IS te brell~('u? Daarclltf':jl'n klj \tt.1 lp!! \'"oor
.. 0 d"ol(' 'an 11<'01"otC<.{,1 ,,' III ,t felt, n b.IW 'ZU'1

ti wor Jt!n Dv hoor ~ hrudur IM rllet \;tn tIJD ~mort
dw alt,~," met de h,sndell OV"I elkander Zit ~n

~U III olck tJtHlid met C!JU botJ <':!1for,.., du)[ tt; 11

an,ler np papier gezet, "oor zIJn klczcr. komt eo
dail "CII la waal opllChopt, dat het gou "er",l[Ilt>n t

9 dIt en dat "' )et dIJen Neen, de b""r bchrud.,r
I) beeft zelf '!Jn h!lDd aan den ploeg g•• I..g.,n en
~ getoond wat men door vl"t en ond ..rnernlD~8-
~ !leest kan doen Sot voorultgaDg des L.nd. En
o dIt 18de rech te loort van manDeu dIe "V ID het
OparIement noodlg hebben, DIet zn dIe met pra·
~ ten alle8 gedaaD Willen hebbeIl, ... aar zu die
.1 door woord en daad eeu voorbeeld geven wat
I gedaan kan worden .
8 Nu, l1lunbeer, Ik WIl den beer 8chroder met
4 gaan ophem"len want zlIne dadeD sprekea ..oor
2 &Icbzeff en eeu leder kan zlCb zelf gaan ovel-
o tUIgen .... t U piDgton vroeger WIU .n "at bU
3 vaDdaag IS Het zal den kl.zers 'FaO Prieska,
o L' pmgton en KtlIlhardt tot groote eer atrekken
g,ndIen zu den beer Scbroder al. hun verlegen-
15 *oordsger naar het parlement zeDden; als een

DIeuwe kleeafdeehng zal lU vele IDderen be
13 scbaamd m.ken

Daarom, broedert! AfrIkaanden, laat u DIet
ml"lelden, weest eensgezind en staudft8hg en
breDgt den beer Schroder met een overgroot.
meerderheld m bet parlement eu het zal u nooIt
berou"eu.

NATAL. ...
Vriendschappelijke betrekkingen.

DCRBA:'I,23 MAARr-(Ikulu) -Ondonraagd
zIJnde op heden bU zUn terugkom.t van de Kaap,
door eec Tertegen ...oordlger Ian de AdvertIser,
selde ISU' U.nry BIOlHl dat de betrekkIngen
tal8eben de Kaap en N.tal IvaD den Bleest
'fneooachappeluken aard waren, betgeen DUveel
daldeluker waa dan voor het tolverbond Het
verkeer met kolol1l.le b.yen. Wtu aan bet ver-
betereD door dlln b'Ddel I ID Natal lUiker en
Kaap-cbe wllnen. lIt! bad acblkklOgen getrof-
fen dat de Sir p,eta Faure bmllen eene maand
Daar Natal zal komen om de Nata!sche Ylacb-
gronden te onderzoeken

Eh .. beth COGpst.ad, oeD Kaapacbe vrouw,
...erd beden ter terecbtetelllDg ver"'ezen wegens
verbergtng van geboorte.

X \ II I.

POLITIEK TE CRADOOK.
CaA.DOcK, 23 MAART -(Reul<Jr )-Er "" een

groote ..ergadenng yan boeren gLlteraYond toen
toespraken isle ..erd ...erdeD door de heeren
Herboldt, Van Heerden eg On PIeSIIIS De
bargem_ter, de heer ZIervogel, pr8Sldeerde.
Een ..otum van Tertrou"en In de Cradockacbe
Jeden en de r"!rearmg "erd eenparlg aange-
"omen

Het ...eder 18praeb tli en de opkomat naar de
tentooustelling goed

(,EI (JlfBJ~£I=:RDF. (Ol LEt. IC"
Eerst. Inluogs.

Hlanckenberg-, c J.I! Lt HaJgh
P :s""tj" b Halgh
Breda c and b Trolt
&..ad, t M,l<heil ti frott
T,nd ..ll, Lt Trotl
o M8ILI'a,cDavenport b l'rolt
Andenon, b Halgh
Carolln, c Board b 1101gb
Peroltl, " HSIKh
Jl orwood, b lrott
Oraham, c Board b TrOll
Ashley, b I rott
Warrt'o, IJ Halgh
Van llc'Co.n c Jelt b Ha/gh
firo.lcr, b Ha'g!.
\\"eber, Dot out
faun', b II lligh
A :Smith, b Ha :;

Extt ...

QUEENSTOWN RECHTSZA..J(EN.
. QUEl:!m'OWN, :!4 M.u.I!T - (&..ur ) - De
litting ..an bet rOlldgaand hof elDdsgde Douder
Ug. ID de &aak 'fan Adams te~en 't landbou ...
pnootlch.p, ...aana de klager dagTaarde Toor
betaliDi 'fin al de prIJzen d.e ternrgehoutlen "er
den w.,.na be ..... rde valache mscbruvlDg Tan
ec:hapen, lllfde t bof aeder d., de beoordeelaan
bp tentoo .. lelllngeD macb'JgUlg moeteo hebben
met allen om te beoordeelen, maar ook te dla-
kwali1iceeren, en dat het genootachap DIet
eommlg8 IftschrUYlngen kon dLlkwalificeeren
omdat and.ren valacb waren. als In het gey.1
'f&II OOI en ram. CltBpraak werd gelieven
'l'oor elllCher Toor .£ IZ, zunde het bedrag V&JI de
prUIIID teraggehouden, Iedere partU hare .Iiene
kosten te betalen

E .. orde "oor echtacheldmg werd toag8lltaan
tetren den heer LoxtOD, bet eel'llte lid "oor
Queenetown de nou ... de &org der kIDderen te
"ebben en reen oad~rhoud.

Henry, .. n blank maD ...erd veroordeeld tot
"'Uf laren bardeD arbeid "egenl "IDkeIbraak.

Vencheldene zaken nD verkrachtIDr werden
ook &fr.bandeld

NATALS GOUVERNEUR.

DE VOOBTBEKKER BEJRA TE~

PIETERXAKITZDURO,23 MAART .,(Reuler.)_
De dIeWIttud van deo gouverneur zal ID Sep
tember "entreken zIJn, maar de I!6Cretan8 'fan
ltaat voor kolonl81 beeft &Ufteexcellentie ge
-rraagd 'foor nog I:! maanden als gouverneur aan
te blUTeD

De ter aarde bestelhng van den heer F M
Wolhuter, werd beden buge ...oond door de
mmLltel'!l, recb~n, burgemeester en stadsraad.
leden en al d. voorn&alD.llle bnrgers eD ambte
Daren.

TWEEDE DAG

[..I)Hn IfA\\KE'" XI!,

Tw.._>delnn'ng!
Lord Hawkc, b Carohn ...
WIlSOD.b CarolIn
Tyld ... ley, c Graham
Board, b Perold
MItchell. rlln out
Jelt. c Ashley b Faure
CuttelI, c Blancun ber~ .
Ha;gh, c ,Ashley b ~'a.. rc
Trou, b Perold
MIII'gan, c Breda b faure
Davenport, not out

Extras
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AFBIKAANDEB.

N(~HNATIE TE STELLENBOSCH.

GEESTDBIFTIGE VEBGADERING.

WOENSDAH, 2:1MAART.

DURBAN NIEUWS.

EEN FELLE ZIEKTE.

Dt"I!BAS, U MA.ART - (Beultr) - GUite
ren ontdekte een IDl>oorltng waterpohtJeman een
.Iachten Jongen aan boord de Gue/ph, die eeue
pogtng aanwendde 1,300 clgaren aan land te
bnlDien welke DIet opgegeTen werden. De
goederen "erden m beslag geDomen ten behoeve
van het IDyoerrecbteD ilepartement De In-
voerrechten gaarder gaf Pbllsj>8 de keuze eene
boete te betalen van £20 of ,;,ZIch ander. te
onderwerpen aan ..eM'olglDg. 'De boete werd
belaald, d. goed.ren gekonJlak .. rd, en Philips
&'IngDaar .un !Chip, welke giaieren lI'_'r Dela-
goa;baai verlrok_ .

De DIeD.... poetm..ter-generaaJ, de heer W.
G. H'lDllton, lnr.m guwen met de NOTT1wm
aan, 1111 "'0 .... ~Id yan m.n. en longe)
Hamilton en jonge). Maelren.tae, &Óuachoonzusler
Hij II bedenlllOrgen Daar Pletermantzbufi Yer-
trokken, .n al .une plichten Maandag op &leh
nelllen.

O.-er bet aIam .. n waren handelauken stil
gedurend. de lUtate week. De Ill_le IOOrten
voorraden 'Un yolop, lID er is wemlg ..erandenng
ID de pr1JaIlI. :De yoornaamsle bewlIgIlII In de
m.arlrt wu, de K.aapache ord.n yoor Natalacbe
ib... De Australiech. boter la opgepan m
PfUS· N.ta.lacb. gefabriceerde borlogea begin
nen .. n yoorname plaali ID le n6m.n ID de
m.arkt. De band.laarUk.1en d.&e week door de
h....en IDPYOerd toonden eene vermeerdenng
ftII 10.167 tanDen, yerpJebn m.t 5,«~ ton-
Den laatale w.. k.

BI OHI> "' I t-:l' 21 ~[&Al't -(f'el Icleilraaf)_
In dcn wedstfl)d Johann'18burg vs. VnJ.taat en
Basulolaod. werd tret Joh,nne.bnr.: 'I'~n g'lej
ultg'J.l<I0l'teD overwonnen met JÓ() r.uns.

De ed heer F W H.rold (C.C en R.M ) be-
kleedde den 'foorzlttentoel, en Da de ge ...one
gon~ernemenlAl kenUisgevlng gelezen te bebbeD,
gaf hU gelegen beid kandIdaten voor te stelleo
um deze klesafdeehng ID de ...etgevende verga-
derIng te \'ertegeDwoordlg8n

Er waren tegenwoordig omtrent -4i)tj vin d.
2~ voC'rnaamMte stemgerecbtijrdeD UIt het dlstnkt
3) eD dorp ODder anderen waren de volgende
13
fi beeren tegenwoordig, te weten J X Mernman,
~ L.W V, M L N'eetbhDg, L.W.B, P de Waal,
2 ex L.W V, WAKTIge, e~ L.W.V PJ Boa-
ó man. burgemeester van Stellenboscb, Jan Faure,
5 LW R, en MolteDo, LW.V.
2 He, antbrak ook nIet aan ..ertegenwoordIgen
I UIt Somerset Wt1lt en 't StraDd
5 De heer J J ..an der BUl atelde voor dun be.r

31 JohanD_ Henocb Mal'lWl, van Coetzenbarg,
4 StellenOOllch, als kandidaat, gel!8Condeerd door
o ddn beer J WHoDey
7 De heer Boelof Morkel gtelde voor sir James

J~ Slve"rlght, vaD Somel'!let West, al. kandidaat.
gesecoDdeerd door den heer James Ford
StadIer.

De ed heer:\1 L ~eethlmg .telde 'foor den
heer GIdeon J Krlge, al" kandIdaat gesecon
d()~rd door den beer Petru~ Jac. Cannn".

De h.er J aD Jo'aure ~telde voor den beer
lIenry Cloete, 'faD WUnberg, gesecondeerd door
kapItein Perry.

Hierop Ju procureDr r 0 Clu'er. als gereg IS
treerde kIezer VIIUde Stelleubossche klesafdee-
hng eeu protest 'foor tegen de nomlUahe "3n
den beer Cloete. als ..olgt, te weteD

Ik. de oadcrgeleekende' een beboorluk iSr,,·
lr,streerde kieser Yafj de klesafdeelini Stellen-
hoscb en al. zOQdanig daartoe gel"l'C~tigd, dieD
mIts deze pleobhg mIJn proW!.t In teven de
nommaLIe van Henry Cloete, .il! een kandidaat
voor de yerlegenwoordlging nn de.e kleuf-
deehng in bet parlement. .M!Jne reden&Q zUn
o. L ala Tolgt·

(I) Geaegde lIenry {,1oete i. een neemde-
ling, zliode bjj _ onderdaan der Zuid-Afri-
Ita&n.cbe repabJi" bebbende den eed 1'&0 p •
&rouwieid MD lfPtade repabliek afPJiad eD

1H
I.KI \JllnT:\:KEn.nK (OLLELE~

Tweede Inn!ngB.
BlaDckenberg, b Trutt •••
~lDlth, b Cutlell .
Bred., e Bourd b Hal"b .
a.'"I. ot Board h Ilaltb .
Graham, e Trott b ('utteIl
TIndalI, c Boord Lt ( utt~ll
CarohD b Halgh
Ashley, b ( utlcll
Perold . b 1rot t
W mn ReeD"", b CoUcll
Horwood, b Cuucll
Ander80D, not Qtl t
o !leara, b Trott
Warren, b Trott
Broster b Ila',:h
Wc~r. not ont

Exlr""

KnJBl:RLn 24 M.uRT -( &uIer )-De re-
aendh.ldanad beeft eelle "aardeermg gemaakt
'I'ID d. claima In de Kimberley en D. Beers
moneu 'foor belutiniBdoelelnd.n. All. claima
KlJB bet eigendom Tan De Been en zil word.n
lP... ardeerd teren £3,324,600-l(lmberl.y mun,
'£1,:!08,200 , De Beers, £2,216,400.

J.Je paondheldabeambte h.. ft .. n breedyoe
ric rapport ~lend oYer longontatelrina, dl.
,ectvend. bet laatlte )ur de oorsaU ...u Y&Jl
m_ dID een lnrart 'fin bet tot.aal.rtal sterf
IPftllllD ID Kimberley en Beaconafield, en ...aar.
l1&li meer dan twee-derden 'f&II bet IIIDtal
• ierfpftllen die ID de compound bOllPltal.n
pcIurende de laatale ner jaren bebben plaata
pYOnden, worden Soeg8lChre'fen. Delll I18he
1rU YVlDhroordelVk 'foor het rrooter deel der
~en. De beer C. E. N IDd, verteren-
1rocm1ipr 'f&II 0. Been, Inerde .. n warm.
teeapruk waann bU er op w_ dat de mun-
ind..-n., en De Been ID het bUIonder, alles ID
hur YeI'IDO(eu deed door middel Yen hare
eipn. aen-J!eeren om den Yoortpng der
lIiabe te mullen, en de naturelI •• te YeJ'lOrgen.
Groote ptalJen YID Datarellen kwamen naar de
aqjDea met d. kiem.n dill! dooda onder de leden
- bet WM Dlet billUk die IterlieyaJJen lOed.
te rU.DeO 111 hei algemeen lIterfte-cijflll' der
AId..

X\ III.

-
KOORDAANSLAG.

Dr. TE WATER te OUDTSHOORN.
OUD1'!HOOJUf,~ M..u.aT.-(Bftta. ) -Dr. Te

WI_ ia pte!'en alhier augeko ... n ... n Geollle
811 liDI CM caqo rroUeu bedencorpn be&ICh-
tic-- De...a.riad onSmoette bem ea .prak
_t .... _ de buwarea pepperd door liet
~ IletrekbJijk het ...... D YU

- leeDiDC CIOar d. ,....nu" 'I'0OI' d.
...... " ... __ de ~ •

PIETDlUJUTZBUEO, ~ !ILUJIT.-(&tokr)-
Op 'feearta Verney is piCboten met een nfte,
ler ...nl laU in de dear 'fan liln boil .tond te
Hr.rblll1da. Een Yrlend 'f&II Vem.y werd voor
oa,.Teer twee maanden geleden In betzelfde
bUil (eaehote" met een echot bagel, .n men
meen' dal dit pdaan w.rd per aboil, daar
men den IDIO 'foor Vern.y ~. Men IS
Bog m.t op hel lIPOOr f'III den miadadipr
pkolMa.
De reil IIIR bpa" IlMftdu prlllllÏer...., ........

van
8TJDlT VOOR

sormenbtrr en WeaeJa.
Ste.iadag: Vrijdag, 7 April.

,BTELL~BOSClL
. XAGISTRAATS:a:or- .

(Voor- CIM AM' F. Herold, CI~~U

ruicle..t~1'aa1 )

CRIJ(INEELE ZAKE..'i

.. 1nID8CIIIte SiOhMlJ_ niet .. prijaeai ~D ua:
~ maar _* a1eehta di& .... n, ~
hiar te 8teUea1aob is poot geworden u
~eDd ia ... cle beJaDlen 1'&0 deae ki..tdeeo
liDI- De beer: lI)JJ'Ilk • een maD, en
Dadai laUD peiadiad .... werd hjj
laide toepjaialal door d. IIUlWellÏpll. ,

lIi-p tw- de beer Cloele l1&li bet woOrd
bij IJesoD met te·~: Iljjne beeren, kie ...
..... 8telleJ.boech het 1.1 mjj om 't e'HD in welke
ua! ik .-.11 Enrelach of BoUondach, dochdaareieEnpbc:h ....ntu.t lw mU toe. iD cle

tul te Iprekea. ~r wareD .temmen:
W I Hollaudach.') Docb d. heer

Cloete!:!'U Voort ID het ElIge1ach te=
en Mi: .nheer de yoor.itter en milne
ik ben de tate 018 u toe te sprokeo. Gii Iii*
W'IUIMlhi;nlijk reeda moede 'f&II nur .Jute &oe.
apraken te I_teren derhaJye .. l ik maar kon
.prekon, daar dele niet de ge!etenheid ÏII om
toespraken· te bouden. W li lipa gtlllOlllineerd
ala kauciicUten, en ik ben .,an geyoelen dal OOI
werk hi~ opboudt; bn de atemmiDl sult
gij de aak te beaJillleD hebben. Toeeprak811
.ulleu geen. Yerandering m&kea bij de .tem·
ming. (Eene Item: "OmkooJlkii"). Neen,
laten wu eerluk bandeIen; wiJ moelen niet den
Mn of ander ..erachten. lndien .. nig penoon
tege. mij .temt aal Ik lIeggen d.t bli 'folkomea
recbt heef~.TeugeNlge nn wat ik&OOtlY~ng~d
heb, heb Ik eene grill .... tegen den hller HaraiA,
den ,eDOmineerden kandidaat, eD aal hei hier
aen.n. (Eene .tem: ".Moe nie lieg nie".)
Neen, ik ui niet. Munbeer ManIA, hebllfll ep
"en u".r vergadenngen geaegd, da.t ik d.4...1 bet ...iatte ala een Bondakandidaat te Pikei-
berg eD Temboland?

Waarop de heer MaraI. antwoordde:" Ja, Ik
heb, en zeg bet nog".

De heer Cloete leid" toen. Ik h.b nooit yoor
Pikeibelll ~.

Hier seide de beer T J Molteno: "GU hebt
ptracbt .Idaar te .taan ala een Bond.kandi·
daU,"
De heer.{;loete ling toen yoort mel te seggen:

ftI'Onliel'8tel Ik zoo dit toeatemmea, ter wille
....n &J'IIUm~t, en maak dan de yolgende ....1'1.-
IOlring: Gij ...riit naar, en atelt een jong me.je
yoor met ba.r te troa .... n; ..iJ ... iJst uw .anbod
'f&II de hand; &al eenlg iemand Etogll'8D d.l Irii
met baar getroa ...d zut~ (Gelaeb.) 'erder .,er-
ldurde hiJ dat mea hem DIet verantwoordeljjk
kan hoad.n .,oor Wit de beer Cal'n'y plegd
had.

De heer Molteno. "GIJ zette het op een
loopen toen hij er k ...am

Eene stem. "W.t omtrent Tembuland?"
waarop de heer Cloete echter niets ant-
woordde.

De heer Cloote ITOeg toeu den voorzitter
den heer Molt"'l10 te doen U1tu-t1.t>.n, waarop
d" Ii""r Molteuo zeI ".MIJnl ..,er de voonatter ,
Ik heb Dleu gezegd, maar glimlacbte &lecht. "

De heer Ooe~" ging voort en !tel Ik sta
op ""0 progreslLl ...f pL.tform. Ik heb gt'en
ob)ektle dat Iemand staat al. Pen Bondsman,
maar hIJ mOet DJet ond ...r \"alsch.. k)..ur ..n
optreden S"rek ..r maakte toen aaJlmerkUlg
op den h.>er Molteno, dat hiJ W3$ ah een
"baby" en If~d die DI"t een kUlier w..,..
0.. heer Molteno J... bent ~t, Ik ben

geen kiezer hIer, mjlar gIj ook wet.
De heer <loete· Ik hen kandidaat.
De heer Molteno: Ik be. réNis parlf'-

mentsbd. .
Voo~aande :zeId, de h. Cloet._, dat hiJ

obJekWrde tegen de verklarmg Va.t1 den
heer Theron; Afrika vllOr d... Afrikaanders.
Het land wa:>; voor aUen. (Hl.e1Op werd de
vergadenng zoer opPOeJ'Ïg) De heer ('loet ...
verklaarde Neh voo, opvoeding PU wtbrel-
dmg naar het npurdtlJl_
op een nanmerking door deu heer Cannu.

gemaakt, n.l.. mdien de kiezer>; den beer
C'loote noodlg hadden, ....aar moesteu ZIJ heID
gaan zoekeu, terwi)1 d .. hAeren K.rige eu
Manus III bun midden I<.lJll" vroeg de heer
Cloete waar moeten Cl' kiev...n; vIn de hee-
ren Memman en Scbrel"~l L~ .. vin'l<,n?

De beer Merrim.n stond op en had een y~
&an den heer Cloete. Daar bij (de heer Cloete)
aangehaald had d.t hij op eea progreui.f plat.
form slaat, zon hu (M.) eeD wtleg willen hebben,
Wit hU met .. n pJ'Olll'88l!ief platform bedoelde.

De heer Cloele zei dat hU ..erwonderd WH
dal .alk een """p: door den heer MerrilDán
werd gedaan, daar Iq, heter behoori te __ ,
Hli haalde \oen eenige pnoten aan, ala gelijke
recbteD, uitbreidlDf naar het Boorden brand-
&i.kte-nt, enl. t tot opheldenog ftII 'w.t be-
doeM WeI'Jl door I.mand die &Ïch proa-r-ief
noemt.

Dit Draobl de beer Merriman op de been
onder luide toejaiching. HIJ merkte aan dat er
zo07ele platfol'lll.l IUn waarop progreul .... en
8taaU, dat ia ~ &eggen op differente plaataen,
vel"lCbilleade platforms. HU (de br. Cloete) bad
aangehaald nn"D draadtrekker (" ...ire puller")
en spreker yl'<H!g of hij miuc.bien .!Jn oog hael
op d.n beer Bbod.., Aan de lUIdere .,jde .,an 't
Wlter, ef op de ed. beer J. n. Hofmeyr, wt
wien de beer C~ &ieliweDdd. 0111een setel
hoed in bADd. Hii haaJde l1&li yan 4.e stropbiJl '
en yroeg den heer Cloete of hIJ r.ieb er 'fu{
bewaBt is, dat hij .rm en arm gtog ..toor het
diltrikt 'faD 8t.11eobollOb IDet een persoon die
voor een !Itropbill stemde, 811 na UD de kieun
~n Stellenboecb aegt) dat lW geljjlre reehten
WIJ. HU (de beer Memman), IUD .,riend Krage
en. d. beer Hofm.yr stemden d.,tjjdJ. er tell.n.
HU beeohouwde zulke progrlll8leVea niet anders
d,,!! wol ..en in acbaapskJecren. (Lmde tQejai-
ching.)

In éen woord gezegd, de beer Mern-
mau trok verscblll'l1<le pluimen uit der. 1110ed
v:an den beer Oloete, in z(Jne korte maar krach-
tip toeapraak, dit'. de heer Cloete niet epoedijr
aal 'fergelen.
.Hlerop vroeg de heer Cloete om een IItem-

DIID¥, die bepaald werd o~ Dinsdig, 28 !taart.
. BU_het Op.tekea 'l'U banden badden de bee-
ren Maraia eo KriBe de o..el'lJl'OOte meerderbeid
ZOOaIa door den yoomtter werd verklaard.

Daniel BOu, Iwnd ~buldigd dat
l8kere 8ophi. Jamea aangerand en lIjj
..heidene .Jagen met een '''eep ...
hetweJk eeue Imeur.ing op baar lt ~'"
oorwaakte. BU.erd acbuldlg ber:1lCIeao!f
boet mee lOa. De boete werd betaald "

Lambert 1'&0 der Spay .erd .
!ijJ hel darloon, "eracbuldli1d aaa
~~en had. Deze zaak "erd

_ Jlpe G~ w.rd opgtbracht ?00r
boor:!p pdrq IJl de publi .. ~ -trut le
boaoh.

8cbuJdilr beYo~en.n beboet met II\..
wwk hard'en arbeId. ... "
Tbomu A.mlwoae ltond beacbnl~'--'

CliefataJ, daar bli een "cub box" -:-'I'l
"2 le ' waann tieVlD N wu, mlo n had. Hu "en:!

deeld tot 3 IllUlldIlll tronkstraf
arWld. mill

KOOI! Rooi werd IIIDgeklaagd "oor
tige aclJterlooaigheld 'fan werk
YO~ en beboet met i:! of I Illa&ttd
arbeict.
..Adam OU.!_ atond boeacbuld.gd dat

Zijne 'l'erachlJnlDg lo bet bof gtmaakt
1~.Maart 1899, daar hjJ gedagvaard
dil bo.,OIlden, ge ...aanchuwd en
John .Emmeu, een KngelllCb~

werd aanpldaagd da~ hO CIIn zekert '-<l~_"-'."
FlIlOher 3 .teken Alet een me<! In ~IJl ltif
yen had. 1>... zaak werd oltgf:ll~U ~ .....
der verhoor. I OtIf ..

George .KJaU ~te Ifebrnik ..ar
Iia.td op de ItotIp 111 Simon W IlJ-'IIIIt,
.. A.nogel". Geo Klau "erd t"oieI!
",.cb te bewaren .,oor 3 maanden teg.c
WJllelDll8, &lJne vrouwen kinderea

Manblnlla J.w.en en WIlham 'laaac.,
ge "angenIIII, ltonden terecht, d.t zl lllele::
der ia den tronk a-eYocbten haddto lIeiti..
werden schuldig be"oDden Mart.wuu
yerOOrdeeld tot 18 .lagen met de ""' eowID:
kreer .. datren hardeD arbeid, 11& T""'-_
hd "0Mie "onnl8. -"""I' ..

JamOdien &l Boel, een jooge. ID dieu!t "-
Abdol Gabier, werd Opg.braébl \tIOr dieaa~
I&tll~. •

HuwenI aehuldlg be ..onden en kr_ I!
bouwen met de kata. -,

Edward Branten, een geIden"". lid .....
werd unge~ dat bU ID den @Ou~
treilt a-t-reied bai:f louder een reI8'11lt)e.

Vonoia 20a of 5 dagen bard. arbeid
Pieter A.driUIl .tond beacbuJdigd Y&I1

kva.chap in PlelD8traa$ te SteJI8IIboec:.h.
8chuld'i ~onden en beboet. met lOl ot

dagen h.rden .rbeid. De boete .er:!
EdwllN! C. Newton, een boeJrbooder

beacbalcfigd v.n cliental, daar hU eeD'"
ontneemd bad.

H II werd !lehaJdig beyond.n en ~XIftI .. Lt
rot esen maand tronkstraf lJICt hardea
of eeue boel~ "an .£á te betaleD

voor J.l&I~IeaMII.i&Ïlre

i h.::ëfo.t~twoordde hel
heer Cluer onlk~ .en

pregiaUeerd ia te WilDberg.
De YOOnitw, de heer H_Jd,

.. 0' hU deM ~tid 'I'1iIl
~ nitapnak bn pdun worden,
aulb later koll doen.
De heer J. J. 1'&0 der Bijl, ~Iler ftD

_ heer J. H. 1IarU. bana -te aan het
woord. Hij .. i in een brie en nPule toe·
lI~raakJwelk. luidd. toegej~!.~:;dat de
heer Jan JIM'lIiI een ware . iD dell
~hten Irin de. woorda iL li 1& 0.1' OOIte
8tellenboach groot reword.n, on lIIUl allea .el
bekend al. een roorata.nder en odleraieuner
YIUlkerk en achool. Bij is ook .. n :OIImiabaar
lid nn de p1utaeJUk. landbouw ~Dg,
_el alA ftII deu afdeelinpraad. jW.t meer
ia, hO i, oWhankeljjk en behoefl niemand
naar de oogen te lien. De heer lrf4raj. beeft
qeb ook niet un de .. kieaafdee1inr .lJIIeClwan-
a-en al. kaadidlat, maar werd drinr84!f yersocbt
IlÏoh v.rkiNbaar te lltellen 'fOOr deM afdeeling
door &jioo talriJke vri.nden.Hii ....rtra4ht dill dat
allen den beer Marais aa&n ond.ra.nen.

De heer Honey, de l8COadant, .pm toen .. a
kort woord, en lei dat bij ten yoll~ beaamd.
wat d. beer Van der Bijl hid PHIIil, mel be-
trekkiDi tot deo heer .Maraia, en btachoawde
hem alA een bekwaam pensóon om StëllenbOlcb
te y~g.nwoordigen ID het Par~t. Hij ia
eell soon d .. landt in den rechlen &ill d..
woorde .

De ed. heer M_ L. NellthliD~ .prak fen woord
ten faveare \'aD den h .. r G. Krige. lID haalde
.In boe dit de heer Krige Ilecbta 'door eeD
m.. rderbeid 'fan Ho door bet bof ®_teld ia
re worden ; dat d. laatate zitting 'l'1li; bel par.
lemenl .. n karie wu, maar dat er ""1 belanll-
rijD ia .,oorgey.lI.n, .n dat d. heer lCriIre aCh
"oed heeft gekwetem 'f&II ljin tuk~ Jlii,.-
draer deb ala een IDIO, door bet Diet IIIDnemen
nn een IIfOOt lOm geld., IIOOIIa phlek. il, nadat
118noDdenoek werd inpateld te meër daar de
veraoeking de. te .lerker ..... , &jjnde hi! ni.t een
riJk Dlan. Hii WD .. ker dat de tw .. kandi-
daten, Krige .n llaraia, ona than. 'I'~l'JPIIteld,
de rechte mannen Ijjn .,oor h.t parlemeni, en de
ondersleaning van allen iD due ki.-fd"linlf
Rrdi.neD . .e heer lfaraia maakte .u.tes mooI
te Slellenboecb, .n ia __ k geweeet dat yele
un de w.rk1i!Mien bonne handen .... 1 "erk bad-
den. Het trof hem plereo, toen bij in Ijjn
tuin Windelde, d.t er meer dan 60 ánbacbta
lieden en anderen op een plaata geë~ploy .. rd
...aren om nleu"e en fraaie ~eboawen op te
trekken. Ala er Iemand i. die genÓ8md kan
worden alll .. n "Ilre prog' cl ~ief dan; waarljjk
.,.rdienen de .. men 'fIn onze tw.. IafadidateD
te worden g.roemd. '

Verder zei de heer N .. thling dat ode twee
leden nog jan zUn en z.. r ambit •• wlr.n en
dat wanDeer 10 g.kOlen worden ala Qnl8 Yer-
tëg.n ...oordijren, me. 'f&II ben meer bn Yer-
wachten in de toekolll.lt.

De beer Pleter CarinUII, I8COndant'f&ll den
beer Krige, l1ei, dat in desen tijd, w~ de
polItieke .tm~eer ZOO bewolkt ia, m •• lIOI'(en
moest mannen le ki.llln die vutigbeid no kar.
akter bezitten. la "II man ZOOa.I. den beer
Krige VIndt men iemand di ... n edel brakter
had. HU beacbou.de de petitie te,en den heer
Krige ingediend, waardoor hjj oau.teld ia ,e-
worden, een onhilljjke petitie; de beer KMie
beeft recht op a ...e ond.rsteuning.n bii~eend.
dat gebeel Zaid Afrika op lie ki.zen nn Stellen-
bo&cb ~I wQlen met lI.n mier iudieD"U de.
b.. r Knge DI.t ondersleunden. Het is in ons
belang d.t bh berkol8l1 wordt.

De heer Boelof Morkel, yoonteJler t'f&ll sir
James Siyewrlght zei: bet ia a bekend w.l iiir
J .mes in de laatate _ie yoor StelleDJx.ch g.
daan h.. ft (groot gelac:h en een .tem .. Wll.t hu
be done? "). Hn lu'toea een telegram"ran air
James Su""right 'foor, .IJ yolgt : "H.ve ".ry
hUile to add le Iny address. Deeply renet my
aw.euce from UOmlnatlOD ; doing my beal b.re
to promote IUterest of Slellenboecb diriBaon
C .pe C ,Iony and ~ol)ib Afnca generally." '

De h~er J. F. St.dier, II8CJOnd&nt1'&0 eir
J alll~' S, v"wnght, aprak een kort woord, en ael
dat bU blIJde wu, dal hli een voorstellodat. dit
ko" sec'lOdeeren.

De boor Jan F'aare, voorsteller nn den: heer
Cloete, h.d niet veel te Beggen, daar d. kandidaat
.nor ZIchzeIven kan aprekin, waarop kapilein
P"rry, de secondant, aanmerkte, dit d.4Inille
van den heer Cloete, YOOreenige jaren geleden
te Stellonbosch ge "oond hael.

De heer J H. Marail k ...am toen a&D bel
"oord. H Il zeI, dill het niet .une be!reertlt Wti
om Yoor StelleuUosch te staan ala kandidaat yoor
d" wotgevemle vergadenng. maar dat het w'u op
Ilandrltllg van 'line talruko Yrle.du dat hli: ..an-
daag \ oor Let pubhek van 8tellen~h ala' Iran-
dlda,t optrad. HU zei ... IDdien ik de rfICbte
ma" I.,,,, ,erwacbt Ik dat het publiek van Btel-
Icub ,,,h miJ zal ondersteuDeu. Word Ik pko.
zeu 1 li I!' het tog.nwoordige mInisterIe oDder-
sleun, n, 1O"lana- zU Ivyaal &an bare l'Ila)8litelta
rog"trlU~ "b)it, en werkt voor de w.ly~ yan
laDd en volk JU b.t algemeen. HU waa tegen
een accu ns wet .U ...as voor beaproelinga-
...erken, waar nOOl!tg, en voor ultbr.iding 'fan
spoorwegen waal' .ulb noodig lIIIg beechollwdt
worden. HU WD eene groote onderateaner ftD
OpYOedlDg, 10')118 reedt bekend te Stellen.
boscb, ea beachoa.wde opyoedllJ.g al~ ~ fOQda-
ment "aarop een leder moest boqwlID, indi~ hiJ
ee~ nuttig lid 'fOOrde maatacbapPIl en de _en-
leVlDI{.. I zUn. In kort, de h .. r Maraia I..,~.
een ftlDke toespraak, dl. met a-_tdrift ont.
nngen werd.
(&HlI.rop kWILIII de beer G. J. Knge un het
Io,Iord. HU begon m.t te sea-ren, d.t bU tien
j.ren geleden ieyraagd werd door bet publiek
... n Btellenboooh om &lch yerkieab.rlar le SteJJen
maar dat hU bed&llkt bad yoor 4e eer. Vjjf
jaren daarna werd bil wederom ,enugd ala
k:l.ad!idaat te etaan, toen bli inwillird. en geko-
&en werd. Laatate _le werd hjj anderaaaal lJ.rde jaarlui:aobe conferentie te Kaapetad,
ala lid 'fOOr Stellenboacb geko .. n, en d.t bel hijdag, Zalerdlll.n Zoadag 24, 25 .n 26
allen bekead IS, dat hU ,onUeteld werd bm M.art, 1899. •
redenon die hU nJet noodig achtte te noelJllen. D •. yerricbtiDi811 ia verband met d ... ooD.
Ditmaal werd hU niet all"l1 gevraagd doo~,de ferentie. berronl\en gisleravond Diet een bu .. n-
kiuers VIl1 Stellenboach om zicb kandidaa_ te lrom.t I:D de Wlcbtzaal, Loopetraat. D. lIaI
stellen, maar ook door alll! A.frikaand.rs d~r wu lltampend 'f.1 met afgeYaardigden en andere
de breedte ea lengte yan deze Kolonie ten belanglllelJen~~ vrieaden. Op het platform
bewu&e waary&n bU vele brieveD kon ~Qen zagen we dl. Maller, pr8llieent der Znid.
Indien noodlg. Afrik.aanach. unie, .Andrew MDlTIIy Licb6eld

De beer Krijre noag aan d. .,erpderiDg :of Bru m tn<,r, Van Heerden eo ".le ande~e leerare~
het. noodlg 11'88 yoor hem een lanie I08t 'I!In en mgezetenen ".n Kaapstad.
pohtleke zaken op le dl8lChen bij dese geleren- Da. Andre... MaJ'!lY opeode meit gebed, en
beid, hetwelk beant ...oord werd door stemmen toen werd.n de IfJe!a&rdigden hlU'telilk ver-
't dad" N' welkomd door dl\. Muller in aaam YaD d

DI e verg enog • een, niet DOOdig." Ru Z~lId-Afribanache Unle. HU drnkte de hooe
dacht, dat Uiemand beboeft te ~n t d t d CO f op
dat hV Diet recht been phandeld gelu: al, ~. elll n ventie een ... r gezegende
rende zune parlementaire loopbaan, tegen. mag zijn,.n dat de. ~fgeyaardigden naar liun
oyer I:!lanke lOO"el alA rekl.urd.n en ..enchillend, v~eqljfIllgen mochten teraggaan
bU ~de daarop eenigen kiezer wt ~ be- e~ ook .-n aDderen den aegen meedeeien dien
achuldigmgen teg.o bem In le dien~ 'HU' 'MI'. EU sel ..en OIItv.np1l hebben. •
klaard d t h' Een harceljjk woord Y.n welkoms4>"roete

e, • U ..oor eenlg rema$igd op"0e4- ~erd ook door. den afgeY&lU'digden .~_ ra-
mgs8tejael WRII,dat lIu ten f_".ure W88"oor881le J:ell:den yoonatter YID de .. Cape ~:pu'--
vnendl.\Ch'ppellike verhouding lObt de n.bu~ UnIon." " ....
staten; dat bU tepn &lIe dwinrelandij w.. , . Hierop "olgden 'lItwoorden door de afgevaar-
tegen klas ...etgevlng, eli .,oor reloke reoItt6n digden ..aD de t'e!'lll)hillende cêntra, _ ••
voor &lIen, Y&Jl wa~ kleur of .tam ook, in de hriatel'k t ft_ er
.. aataeb.PPU. Hu zei, dat de laatate _ie niet cue s revers yereeniganren bestaan De
zeer lang waa, maar .eer belanaruk. Sir GOrioD heer D. J. Malan "an Stellenbosch aDt ...~rdde
S b d b b ..-u voor de We.tellike ProYincle, de' beer Lo"w
PMig a IIC op et land beroepen, om m.t ftD Oost Lon~e.n 'foor de Oostei!)' ke PrO---I'.

.en uzeren roede te regeeren, maar l1ii d h V I • ...., ,
kwam Uit aaa de verkeerd. IUde of I(j e eer I)oen .. 'foor den Oranje Vru-
bet Wilde of niet. Vola-ens &Vn' gIIY08- stut, de. P. Memng Toor, de TranBYaAJ
len was er donkerheId en duiaternl8 &OQ- Allen bedanklen de VCJ'88ni(ingeu b Kaap-'
laDg Sir Gordon Sprin'. lDlDiatene &ab ltad ,:oor de Yriendellike ODtYaDlPt den afge-
het roer VlD &akeu "'as. Gode ZIJ d.nk de .... rdigden te beurt ge1'&Uen. Hierop werd
dal.lternLl werd ..erauderd in eeu beider mo":"'Q de int..>rnutionale vlag door den aec~ m_

-.- Spng!!" ontbuld. D<lze "Jag W'3f$ dil'
hobt, bil bet oplreden van een nlenw mlDÏllteri, aaD. Zuid Afrika gogeven, ala. bet land .... !~
waarlU Imannen z!ln ale lun yol vetrouwetl d ed ft_~
bad. Het wa. zIJno begoerte sIr Gordon noon ~ c;.e':rool~':o tnemlD8. in getal .,creen!g_in_
weer aan het hoofd van &aken te zien. W.t T I d
heeft bli gedaan yoor de Afrikaanders, blankO oen ~~ lt e ceo &dim, door ds. Lich1ield,
Zoowel .Is gekleard? HIJ t-ftht·- alle Afn·. \lViIr "jó uthfulDelil to the PI:!fe" waaraau

•.- ... met Teel aandacht gehuaterd w ' Z·-banden, gekleurd en blaDk, aii te maken RI, . 't • ilO eerw
dl le d rd D___ w_ ID eerai op do ptrouwheid VUl Cltriat '
Lloyaa on e .nen ..anaanoMajestet!!g..~ ~n_al.,le.tDden... "Zijg. wl'j awu,lIu' ;~t •.•"clllb.zoowol ala aUe ware 4fnkaanden, e ti .. t H ~

van hat-t", dat bare MaJ'esteit, OUY geliefde . g, JUDWUOD rollw, ii bJtjn getrouw" en
In d~ t ...ee\¥ pl .. ta op cWlPtrouwheid die ' 1..;;

~

Ooibglll, voor eea "lg mllg leO'IIIl,indien IDoge: eiken CbrlIllen bebOOh i" wel.lt, Ged er ~
Uk, 0111 o,er 008 te re~nln. De qeer f~n! deq 'Tuad werden er YerecbilJend~; tn-....~~~
eeft .,ngebw4d iq zllnll le<:!>J>raak, dat bel. liederen ge&ongen. ....._,V .....

goaTernemeDt mul' liteoe een open hand m-" N '._ _L J
""" • ul-pr_en 1'&Oden ....... .n.... --m'o-bebben om te geyon, maar da.rin kon • I .-._ --- -.:U.

de" heer Plare niet inltemme .. daar d.,lCllatk~ .
'01lQl ledig raakt. Verder 1I8Ï de heer SUA.R 'I&' hoofdpijn '4IIIefIImid-
W.t ~t bel laaIlle lDlDiate,", pdaan del, l.I. de 'Toor jareu ,_..

appel en _de aitaJar ja. ..... -11.<1 gebraib ~~:~U:~==:~~:Ii!.AJá miniat.rii Iua_ u aijd .... ~~Ntlil

h';iIIbtd,'.. de ~'~ii;i~~~!,CII',~Ie~MDde~IGII"""'Lil OCIlIIpII...... _

CIVIELE ZAKEX

Leucle. & Co..... W. Danlela 'oor de ..
un .£3 lOa lOd, sUilde haIa"" op gOeCIera
kocht en geleyeld l1&li h_ op 3 Maart 1899 II-

Proywoneele .,onnia voor klager yoor .£3 U.
lOd IDej; kOlten.
Jobn Coetzee "•. Wm. McKeudnck 'I'OtJr ti

lOe, auade voor goederg gekoth t 811 sele'"
l1&li hem. met rente en koeten

Provietoneel .,OOllia yoor klager TOClr£1101
met rente en kosten.

W. P. de WiJdt .... Chri.t Fiecber Toor lIJ
6<1, sunde voor goederen gekocbt en geIeYIIII
l1&li bem, met rente en kotten

Pro ..won.. 1 'fODni. yoor klapr "oor 1,. 51 _
met rente en koet.n.

Imol.,en~ boedel Cecil B IUUldfold.
Christ FIscher .,oor £4, "unde ballIII 'oor~
pak kleedereu, enz_, met rente en klllltan

VOBniB 'l'oor klager yoor .u met 1'eI11e.
kOllten.

Malmesbury 1Itunicipaliteit·
V,EB,GADERlliG GEHOUDEN OP li

lU..ART, 18(19.

Tegenwoordig: de bargemeester e. ......
den P. 8~utal lL Smuu, WerdmnUu, .Iloor
reetI, LomDanJ ec de ltadaklerk (H. '-u~

NI leaiog 'f&II het rapport nn den m.pektIw
werd beII.Io&en: (1) d.t bet Olea lf gebon tU l

den heer M. Oroeee ,eÏDapect.eerd "orde (%)
dat de draadomh.inlDg om de Maleier bqr.!_
piaatti .... rwliderd worde, .Isook de nrkeaabok.
ken nabU h~ wucbhail, (3) dat alle 8IPlliIn.
un werkswlnkela en bezigbeldaplaatllell gewlll'-
achuwd 'Worden &onder "enuim beboor~
lIIDitu.re gemaklren daar te stellen (4) dal
de pablieke dam gerellllgd eD omhe~ .orde.
(6) dat aan de achooloomm_ r-hr.rer:
warde hun kenniagevendc yan dell_ongemnda
_taat der sanitaire innchtlD(en fD dat teaIfI
daarin 'ferendering warde gebracbt de _ al
wordeD toegepa.t.

Bealoten aan den heer J vaa Aarde kellD

te ~~n dadeljik bei gemakbuIl! door b8111 OJ>
munlcipalen grond opgencht t.. ...nrjjdenm.

Gelellln brief yan den po8~_ter, n-ageDIie
om een .dditlooeel vertrek bil het postkJIllloor

Verw.sen naar bet publieke ...erkca comtli
voor rapport.
Gelesen brief Yin dell ret!ldeDt JDag18t.ru1u..

ak.e _venterkinr der polltlemacbt
BeeJoten de Mak te laten o..el'llt.aan
Bealown dal de Ipplikatle van den beer Hoff

man om een atuk manlclpalen groDd blU.e o~-
s~.

Oele&ell brief 'f&II den br J Vercenil, er om
klageade 1I1t aachtvuil nabIJ III'llnDIen" gebou..
gew4rp8D wordt.

Ver.eaen naar het gezondheIda comlt.e roor
rapport .

Gelezen brief ,"an de. Bable ID zake bel .ftoop
.... ter ftD de minerale bronnen
Genotuleerd.
Gelezen bne! Van den heer Rottsonw roor

Ilitter ... n de bouwcommu •.'le der Nsderdolta.:h
GerefOJ'Uleerde kerk Yr.lgende om t gratIS rt-
brnik "'1 d•• tadaT~ YOOr bet houden nil
godedieDltoefeningen.

Deae aalt bleef aventaan.
Kootrakt tusachen den mspekteur en de! raad

ter tat.1 gelegd en goedgekeurd
N. het paaeeren ".n eealge bonll'pl&lll1eB.,erdaatide de raad.

Christelijke stre vers vereeni-
ging van Zuid-Afrika '

Afdeelingsraad Hopetown.

~OT(;LE."'" V A~ "ERGADEHI\(, GEHOL-
I?_EN OP 13 MAART Ji'!~l

Tegenwoorj!lg. J. B. '-an H"UPIl ,oorDI'
t.." P .. 1. Badenhon;t, G J S"",..: ..r-, ~ (j
Vermeulen en :P. ,I. !:Iadenbor-I 'lll
Hond_belasting -B.-slot ..n dat k, nm' ':'~

geven ~orde aan .J. H \-eVl..r, "n lIJI" "",-
gpn', da:"l mdien de SOOI ,,)Or houd, nl~L",(l~
door .J. H. YeVler>; vel'oChuld,.: 1 .an dPJl
raad, ~t bmnPD Jj <L.gen In I",d~ ..-ordt
jl;prechtelijke .tappt'n !l:f"DOmpn zulJ r. • or-
den.

Besloten dat de tend ..r van' 1 1.0_.
~ Jn"~nl1j( van honde""" I"t In~ 111 "'Jl<
Noord lbddplvold aangenompn ",,,,1' (n!P"
b. 6d per hond '
Besloten dat n, .. uw" tend..r- 'oUI d, ""d, t1"

Wijken gevraagd worden .
Beslote. dat ID de t~kom-I kv,"Ir.l·,>.r'

aan deu. inspekteur kennt'" ~f>" t->Il JIll" ti'" 0lIl

fiWIDen "'811; te 1II,.~kt.,..r"1I 1,", ",n-t, lj
dagen voor dCIJ tIjd Yann"", ZIJ ",' ... taal<!
lDoeten worden

Be8loten <lat ,J" ",m "an 1. J Ill' ho I....d!
"'orde voor "'parBtH' '·ao "-C"Jl( n (lP dl' (nm ..
manage, ender bestuur vun d. TI h., r J' J
Badenhorst .

Besloten dat apphkatlf' 1!('llI.Ltkt • ,r j. OIJ
ie IDWlÏClpahtert. voor \ "rIot Ofn "r ~ ,d· ~n-
gen ID liet mUDIMpale' kantoor t. b..ud. n c.
~en welken pnJS

Weg Hopetown IlAar bJn 'all Pn~,k> -
Do ten:deftl die ont ,.a~PI1 " .. r.!' n ,,>or I ....
repareeren van d~n .. ejt .,.rd. n ~. r, 7,. Jl .'ft

die van _~. K .1 Wud, \llll 1-;1,1'."1'1"'"
"pl'd aangenomen t('~ ..n ....n l"'J' '" (.I I J
Yoor het eet'!!te, !:100 voor h. tt. .J ,/1

.£:80 voor )w.t derde Jaar.
V tJldkOJ1let ...iJk no } _Bp,.Jot r 1 ,j,,, h'· r

DaDieI NeI.m aan t<> beTPI..n voor dt ze be-

~~ 01\ u_k van P. Bad"nhol'>-l
dat .. IUd met bet kontrakt t ID J

hem kan ov..rmalr.. D zond ..t
·:t<*Iel"IiII!g, die verkregen ~
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"SNAP·SHOTS. "

(By .. O.... -'1

Ta. electon of t'ori Zliu...... .. bardIJ
ba.e raeued .. ba, a $nM8N &MJ laM la _ of
eMit candidate., udJ tMy....... tM deWW
aocoont of Sir Heary 0111,,'1 abWtiII ... _.
ph.bmellie si""D to,~ by - Iir B...,.
JaU. •••
Tbe ('oIOllY, \00, .ut IIOIIpahila .. it.elf

upon Ibe &ODOIiDCelD.. t t.bM ~ir B.~ 'IriU
De.er .pio ~pt the S""__p, na lf be
IJ Deiied to 000II_0'" tab .,. Iti-u tIM
duuea of lbat oaerou ud ~ble pcMi-

• ••
VI' .re b. williDc the B_ of A.embJy

m!gbl, l.Ddeed, be la" of, ... uie Pr.ida~ ....,
the loei to tbe .OUM &Dd u.. Celoey of ...
,kdl .nd gltto u I oo.. u.etl .... t.mu DO

tOlgU' \ .... " one) cu teU.• ••
Tb- 'r-=b .. ith .. hicll lie opued la. eJeO..

tora I ralD,.iga d_I'Y. k) lie 1ricleJy ...... ; i1
IJ lod.ed an eye-opeDlll'. NoClU., ---
to tb .. hea ••• -born eaadidate. la i' .Baih .. ,..,
., be -ould .oter into tile q'.l OlM ... bo
had to do wiLb it, &Dd DJMl.. &oocI h." II It
l'ol1ee !dministraUoD, h. koo .... aU tM diS·
(cic", tor bas b. 00' lIeea .. ~-G--.I ?
I. It Employ.n' Liabili&y. Ulat IIIl1eb-YUeCI
,"1 .. tL00. tlaat plUded a Obamberlaia _ u
~"1Ji tb t.r '0 maDY ~ou iD the B_ .f
\ v<DW.)OO, bu DO tenon for a .lilY.. .. U the
"'O",Di men ot Pari Eliabetll ...1ID&edIDCh &II

A.t th~J had ooly P k) uy 10; b. would
br:o_ for .... rd a m_u .... _ diere _Id be
.. rY little dllncalty iJl PUUaf i&."

• •••
Bat tb .. i. Doi all. H. (Sir Beary Ja") laed

, ,...ed the Cro ...n Landa ol u.. Coloay. _ bed
pot tb. fiDlnC811of iJle Colo.y lo proper order ;
h.d 'tadled tbe maiter of lId_uoa for ".ry
ms~' re&r;,and had t.hon,la' ~.Irripaoa
(0, ·o~arl_TI qll&rier.t a cea*-rJ. IDdeM, il
~:r Heory .. elected, Pori lIliaheih will ba ..
.. ry I: ttle need to call OD it. uaree otber repre-
",,'otatl'" to ex.ri th.aueI,,-. f.r ut.. will be
iittle lett reqairinl tbeir aU_tioa.

" 0o
li ,II th .. was 00' .aftici8J1' \0 will UDW·

mou' !uppert, Bir •• Lry had y-' • tN"P ard
to pi.. .. He .. u Dot. local ...... aOCI bed bee.
t&ld he dId Doi kno .. Uaeir ,n.n- ;ba*,
bl... tbem. be ...oal4 .... pr t.laa& wit.laiD ...
boun he would WMl ol1i .".,. Iri.,,_ Ulai
aI lA:ed !lDd b. woald bil Ht a lii&Ie bu
111ore.be woaW find oui en-- &lae local
,",.,be .. dlC! oot Ima ... oL"

• 0•
Tb" onlbt witlton' cloabi te pui tM ..,.nr

lt tb. bead ol Lbe peU; for tM ...... ho _
".e Little Be. a lrie"_ preYio.Jy l1li-

bown t<t her mllat be a 1I1&D of UMXaapW
wdu.!" aod booDdJ_ ~.

• •o1'., It must be N>Dfe8Md Ulat, after ....ma,
through tw" or IbnM! colamDi of sir H.arT'
ei"t"tlcal outpoarillJa, it ia refr.hiDr te iUnI
t<J .aother caodidate'l (Mr. 8.aar1e·.) ao_llai
bloDt d""lantioD, tbat .. b. ...oaId.'t cackle,
bat ...ould be conteDi to .. ork."

o 0•
:l(r RUD.imao·, meetia, at CoDitantia pe.-.d

~ ...ltbont 10y diatarbaDce, Kr. CDJ'nIy's IIUP-
porten belOl beheYen io t.... .peach &Dd fair-
pt.y. ~ellber tbe ClDdi4ate DOr bia knich~y
oupport.r ba.d ,0yUliq remarkable to .)'. &lae
•pealnng beUlg u co_monplace u lb. -tiat
...u orderly

o 0
o

For la ex·Miniater aad I ~Dirb' k) boot lbe
junJOrmember tor NllDIqatlaDd ia Iiaplarl)'
anwtormlDi Ilnd uoill8pirine ...ben be , ... oa
the pl.tform, and 00 s&tanlay be rambled
thro1ib tbe aaual plditad.. wi&boai lID)' lip
• 1 onlilDahty .Itber iJl thoa,b& or .Xpn.ioD.

o 0
o

B tt t tbe snperlicial cro .. d .....0 call UaemMl".
,. Progr_i.ea" ar" quit. ooateai k) k .. p \0
tb. pla tltndlDarian ,.Ui; ilaey tak. ,heir poli·
tlCO .. they t&ke tb.ir porridce, with Ua. apoo.
1'l"lTlded. ""pIng aH tbeir "coar _ I'MOnrce-
fuloe.. for ro ...d,. diaiurbanc.. at iheir oppo-
neot.< rneetmgs.

• 0•
(~"e tbe ordinary .""ryda)' u Procr-in"

lt .... cban"",, to cbeer .Rbod. &ad lI_t at
Kruger, lDd be iDelI hom. happy, ooaemo.
thlt
.. i'olJletbloi attempted, IOmeilWq cion.,
HI.! earned a Dlahrl repoee."

•••
~fr. Chamberlain'l ~ption of PresideDt

Kruger. ofered reforma ill DOt -anciDI·
Tbere 'M! many thing! ...hich ..,. be uid b)'
lIDoffiCIalIlpa, .. bich are "hluiDJ iDdiaCre-
\lODS' wben attered by mea ia allee, UId
Chamberlain'. '. lateat" win lIinII('Iaea t.lae
tODnetlOo of thoDIIADda iD SoaUa A.frica tJaa.
there can be 00 real leeari'y of êicliac ~
10 long U tbe Colonw OftIoe ia id.u.aw.d
by 11.8 preseut ebief.

•••To clamoor for refor1l1a, aDd theo .... b.a &II

[D! ...lmeDt ... offered, make aageRio.. .f
IlIOlllcerity wltb r~ to him from ...bom
llone reforms cao come-thia _y be ste __
IIlan.hlp. hut, it 00, it is statelllUDalaip of &he
.heapeot. tbe nutle.t, o.ad the aao.t Bn ...... -
Iyp.

o 0

()r.e "'0 teoce from th: cabled l1CGOaatof ibe
lpeech may. bo ..... r, be lpeciaU)' ,_,....sed
to tOe attentloo of bysterical Lea,u .... of the
Oewdnn Drew aDd Dari.,. HarlJeY elUL Kr.
'.h&mberlalo .tated in the HOOM of eo-
tbat the (~o'.rnlDeoi ...... idrieed that UIen
..... 00 ~ f"r ioterfereaoe oa &be ,",aui of
• breach .,tber of tbe Coa •• ation or ,lae oomi&y
~f oatlOno

o •
o

T". bn, pohtlciln.o .. ho flati« lbeir IiUIe
'''lIlo-n' eo e.-ery tim. I troor-hiP ani". iD
T,ble &y, 'Dd wbo iJll&lÏDe Ulat &II iIMMpea.
oleDtr.public can be ooutrol1ed by ,he '_'a-
:,on. Qf Leagu~ colllmii~a. alaOaId lara
tliL' ..,oteoce off by beari, aad r.,..t ii k)

th'!Il.~I... ...b.n~.-er 'hey feel .y_ptolDl1 of lID
lPpr_blDi attack of s"elled·heed_

o 0
o

T~. ";... retory for lhe Coloaiu hu .nI.atly
oat f Jr~otten the f.te lbat befell hia ....... &ed
I<h.me c,f .. Home Rule for Ua. aa.d." aOCI ..
.y .'"ugb to refraia from atakjne any _"
fn.ndl)' ,u"lIIItio08." Sach ...... UOIIII. k)

b... 'OV "'''ibt or ioHa._, lIlDI' _ fJ'OlD
, ',JUI.r tbe fri.ndli_ of ...laich ia abon

o •

j"'.)<)<:a~:<ack to th.' Hoaae of Co .. mODl
I amID I tt .... on Ibe Raid, Ind l'1IIII.mberiJl, 'lie
'1.0(', .. Ltabl. t&etica adopted by Kr. Chamber-
Ialo .,d t", fat de attempt. to lO ... bite.....h "
M, Rh0<j.,.-<:alltng th_ tbiaga to miad. &b.
rr'JCl. nf .. friendly san.,.tiou· ee-iDf frolll
"eb • ï "arter mOlt be ,.tent e".a k) a
t-g',e In~lI"d. •

o 0·'rb. . f.,elldhn_" of Mr. Cbamberlaia
·t.and.. for more iD need of demol1lVatioa uaul
d~. th. 'Iocerity of Presiden' Kra,.r. 016-
(1&1 "0 lC~", tbe", must be. cliploma&ic aader-
s~,n.jlo., there may be, bat u loar .. &be
Ul' ·_n'A' of Wbitehall.id and abe't.la.echemeI
of :h. ""0 wbOM! bout i' is tha, be "dateI
~ •• ,,'. : ,')ID tbe Raid," 8() lone wiU it be far-
.cleal lo,i .... urd to .up~ UIa' Pnrioria ...ill
b.v. lO:' fatlh In Lbe ., fri~" of Mr,
I.balllber!a,D.

• •
L"erytOlDg is aln": for t.lae b.$, la tbia

~I of .1I poMilil. worlcl..... Ma ..... ,._.

_ .Bbod .. Admiaiatra'ioo in ÓIIlaI, tappart.ed
..... pWged to folio ... their chiil bliad.l)',
ICbe_ e ...uld be got \brooch with "w'1
facility. i• •o

'ElolCtors .. ill realise. whoa perbapl too late,
...hat they are doio, ia .oting for caadidatu
.acb _ Mr. Amoo S.il.y and Hr. F. ILTbomp-'
IOn, .. bo. it elected. will go into tbfILBoOle.. ef
A.emhly absolutely bound by tb.ir'pledg. ~
IGfreDder their o ...n jndgm.nt and freedom of
action, and to become t.be poppet. of the ~
to ...hom tbey have snrTendered. '\ "

, 0 0
. 0

Sir Gordon Sprigg·. l'flaUDÏlcencet of bjgoDi
apeecb.,., in .. hich Mlusion8 bave beea ~e hJ
lOlDe of oor public men to OD. aad 1ID0tm ol
tbeir coUeagn ... call to miDd quite I 0004 ol
recollectlODI. One speech, ...hich Sir Gordon
may ha.e fOJ'l'OtteD. may fittingly be quoted
joat no ..., ...beD the Leader of the Opposition ia
entering upon hia crusado in 'he Trauakei,
prompted, of coarM, by the Itlghest aDd moat
diaiotereated of motheIl.

• ••It i. ."er 'hUB .. itb Sir GordOD' Sprig,.
S:uaJler men may be mored by peflOnal desires
or puty wiahea, but ...ith Sir Gordon it ja

patrlo&iam pare and undiluted thai cooatitniee
Ui. propelling po .. er of bis public life. Upoo
sncb grounda he left hia (lId fri_da,. Mr. Tom
.'Reilly aDd Col. 8chermbrucker, in ibe larch,
and joinei hllDda witb Mr. Rhed __ chaage of
froDi .. bich 1t'il1 a1...aya be memorable .mong a
hoet of lellser inconaÏlll<!ociea.

•••Mr, lanes, addl'8lllli.g biB con~titueDts abonly
after ...ard. at Woodatock, referred to the
patriotic pIel put for ...ard by tbe ne ..
Treunter·Oeneral, and convl)lsed his audience
with the .mUlling picture he dre... of >iir
Gordon, I. hauDtillg G ra ve.street for ...eek., OD
Lbe chacce of a job ! "

•••To tout for a jeb wben out of ollice, aDd to
oommit " jobs" wbfln office ia obtained, i. not,
it seems, incompatible witb tbe loudeet of
patriotic profeuions. But Sir Gordon woald
be wise to refrain from references to put
speeehes ; there are '0 manyawkward quota
tionl that miiht be made.

e ••Some refereuceg once made by :\1 r. I Does
hue ju.t been prO,.iDg a thorn in tbe flesh to
Sir Heory JDt.a. A cone.poodent of B Port
Elizabeth paper ha. boen unkind enough to
nnearth an ":ltra.::t from 1I'/lIlUrtl wbicb can
bardly be plelL'l~nt re'ldmg for tho knillbtly
...ooer of Little Bells.

•••
Tbe Gleo Grey Bill wa_ uoser dillCu..,ion.

Mr. Innea Mid it ...1UI rathn bard OD bi. bOD.
frieod, tbe Attorney-Oeneral (Mr. Juta) thllt
the Prime MiDilIter .hould 08tentatiously come
aDd say that the Bill was hi. own ,:olJlposi tion
and tbat of bis private .ecretar)', implying tbat
the cbief lawofficer of the CrOWDwas not con·
•ull<!d iD tb .. draftioi ot t.he principal Bill of
tbe sellllion.

Mr. Rbodee : Ho "lUI subs",! ueDtly.
lIlr. In.es : Ob 'subsequently. (Laugbkr).

Be was oorry for bis hon. frieud tbe A tturoey'
General. (Laugbt.,r).

Mr. Jata : I dou't .ee "hy.
Mr. loues: My bon. friend IS tbc only mall

in the Houae ...bo doell DOt oee why. (Laugb-
ter).

edaci.ted _ben of ... put,. look lIJ101l·ot.lae
1IJIiylJlal .J1BDD7 aad ita tread... _y hUanI
-ra-.

- ......... of BIIcMIeI' ....... lor
-..p&ioa 6,000 ..u. nay. :&.riDr \hia
fa .w, 80 _ iD bill.un.. WWbe IIIr·
....... to"_ 0., the cape w cairo rail....y
" • pod u _...,.., aad that Britain,
..... _ Derlia.". ". ...iUi eacb oiher
te ..- lWa ol pod tJaIar .. aIoDg.

0.0

a..riac before Uae .. the ._ple made of &lae
late lIIemlJer for Port Eliubet.h, • pou..
_ ...b_. uadoabteclleg.lau ... bleat, late
cri*1. ai4liadepilod.DOt ...tr.t inraJaabJe Ia,&be
Ho-.I~1 many of them tak. tb. '-a
.. llleaat ~r eItt:O_~ l~.aYh'N, aad pre,f.r
k) ... &aia Uaeir _II ratber Ulall incor ,he
de~oa ...hich an hODe8i cry for f.i.rpLIy
...ould "yoke.

'Vormen Jan m.t. en _tie.
GBWI.IZIGDB:o BIJKO:.$NDK
BUWETTEN fN RBGUL4TIBS.

BOND~LBDB,N en Vriecden bumen Vonaea ftD AppIibtie OlD
geregqtreerd te worden. en Vormeu ftIl :Objectie tet- op

de TOOl'loópigelijst en op de lijst ftD nienwe applibnten gratia bekOmIIa
op aauzoek per brief of telegraaf aan 0n.B Land KaIltoor.

Detiid is Korl-Men Verluimt niet

••. .
AU ...bo ao". bold, brOaCI outlin • ._..d e ... 'y

en. B!wIeeiaa ia • bew of detail- .. ill be
triae to _teat the_I". with tbe oabIeai IlIld
.". &Jaue, ... bea r..d "'t ...eeD tb" Iin_ •• 1,0"
tJaat &lae .. thiaIIer of ooa&iDeull" hu t.i Iud to
1ft Slaal Mp of Germaa terr1k)ry upon ...hich
lae bad .. i ...heart. •

•••Tbe -ao. of the liDe k) be made imm.·
cliat.IYllOrih of Lak. Taapoyw (il it ."er •
iliad.) will be ahaolnteJ:r aad 8J1w.1)'- GeriDu.
Coamac&ed by (*mao aapital, ...orked IIDd
eoatrolJed by German labour and officw. i
_ tile ... ,.. on uaat _nt, bai • fly in
oio,--" ae"eribe-' for Uaoee ailly people
wbo .nriutiq -n ihat ".Rhod." and
.. t.lae Empire" are IJIIOa,)'DlODI term&.

•o
~ t.lae IChe_ frolll a military ltand-

point, an EIlJIiah ..... Jd)' uys :-" Th. exact
1I1iJitary "alae of the I Cape to Cairo' railny
...... _ k) be doubtfal. At a.y rate. it
.s-... \0 .. era".ly dil1Ou~. T .. o poloie
reqDire .. pecial omWderaUon. The fint ia
that., witbooi uchao,e-barpiniag for land to
_t or ....... Taopoyib i.... lf ...ilI ba,. to be
.... t'tIfaed hy s.... boal-tl diffica!t)' greater
uaau ia faraiabed bJ' tb. Momt.Ma- Upoda
,...te, ...h_ the Victoria N)'UUI&. for II Ihort
d."_' bas &0 be similarly &r",.ned. The
aeooad • UIa' tb. Cairo to Cape roa~ conld
JM"'" be of creater "alae tlwl 'be SaeZ'- Canal
route, or Ua. _ route \0 Ua. Cape or to Mom-
..... In"'''' of &hiBIriad bard f&ete ahould
tab precedenoe of .. aWaeDt."

o 0
o

Wilb ... femee to 'be probable dect. of Lbe
.. he_ apon Ua. Booib Alrican J.bear 'Darket,
the ... paper oheen. :_LI Qne of the mo ...
i_ediate praoiical e1fecie of the IICheme will
lat_i _y DIG'" immediately and directly
uaaa IIDYapread of oi"i1i .....,ion. Ne .. aupplies
of Dau". Iaboar will be opened up. to the ,reat
.. tiafacuon of Uae capitaliaie of Johanneebarg
aOCI Irimberl.,., &Dd • farther fall in tbe ral<! of
....,... wiJl follo.... Tbia is to Lbe good in macy
wa,.., parlicuIarly for tbe mining indultriel"
bai &ha, Ua. blacb wiJl nally benefit is by DO
_ lIqaaJly clear. Tbere ia. Uaerefore, not.
IiUle I aac&aODl rectitnde ' iD the deli y.raDce of
a Ti_ oorrupoud.at ...ho _ria tbat I IIIUIY
... ebup traIIIPOri ihroneb the oeatre of the
labo ... _". abould tod k) IIqnalise lbe
price of ... aallabonr aU o".r BriUah Alrica·
~ ii aIK,a)d elo \hia by iDb"odllcing to the
_.. ,_".. of Uae ...orld Uae option of free
Iabear "...-" a pnctial achie".ment of
-ana _terPriIe ...laich 0IIII hardi)' b.il to gi ..e
poud for uliafaetioa \0 philanthropisi aDd
-»t alike.' The .._jty .. d ad.antage
to the whitel ol obteiniDg nati~e labour is
obriou, bat to tab credii .t lhe lWJIe time for
phi.laaUJropy ".... on the h)'pocritical, .nd
,i".e J.olot w Ua. ne... oommon on tbe Cooti-
lIeat .f Britiah inliacerity. When tho close
nIlRriat;iou ander ...hicb.Kafin exist wheo .. ork-
iDf iD 1IlÏDeI1 ia remembered, it ia aliUle anoma-
lou to talk of I tb. option of fnM! labonr.' "

DE Kennisgeving be~eode
borenstoaude, gedateerd 22

~ 1899, wordt mits ~ voor
het tegenwoordige ternggetJlokken.

Op last,
HENRY FAG~,
Fungeereud S~lderk.

Somerset West Stran~
23 .Maart, 1899. PAA::aL,

ee·
Whea a Chioaman is beid by ib. pigtail he

only at"'mpt. to __ pe, I.t b. eodanger the
.:riateooe of ibat ooil ...bich abo... the oaier
.. orlrl J astice (or Iojoatiee in the abape of oae
of Uie lDany aecret IIOCÏeti ..... iib ...hich hia Iaod
ia boneycoIIJbed) bu n.yer bacl occuion k) lay
handa upon him and d.priye bim of i' by .... y
of pDDisbm.nt. In like IIW1Der, the Ic.. ot the
Progreui ye pictail deDote. oatracil1lD. if nothmg
more. and preyenu UIe oohappy lIIember wiUa
an eye to ...bat hi. ircrld tJ.;d:. from _nng
emancipation. And·all for a pigtail!

Publi-ke Verkooping
AANDE

Somerset West. VAN
o 0•

Ah..,lutely withont a policy or creed. for
they are not eveu unaoimoDl on C~ i"
Rltnrluia"" tbi.a -so-ëalled Prognai .... Party or
Draconic Ljmgne has three gigantic .. il inh-
enoea at "'Drk, Damely: Sland.r, Gold, and
Force.

Galvanisoh 9zer• Balken, PIan- Publieke
ken, ,Huasmeubelen, le..

OP

DO.DID!G, 30 DIZER,

Verkooping
Uit de Hand te Koop. VAN

Eersteklas Paarden
en Ezels,o 0

o
To 'be chiefs' only tool •• re pleuiog, azid

their plaudit. are reser.ed for th" renegade
aDd thoroUih·goiog companion. Tbeir .iD-
dictiven8118 ia onlyequalled by tbe celerit1 .. ith
.. bicb they _ot out a .... ak-kneed melllber of
the oational plrty.

DE Ondergeteekende, . wegens
hoogen ·onderdom. Zich Tan

zijn boerderij wet18Chende $a ont-
d()eJJ, biedt te koop aan, zija. kost-
bare plaats "ALTON!" groj>t om·
tremt 200 morgen met een groot en
gerieflijk woonhuis, en drie bniten
gebouwen onder ijzeren da~; met
de daaraan grenzende plaats Lange
Klo~f groot 800 morgen, ~legeD
nabu het Dorp Somenet W•• en
Somerset Strand, eo grenzende aan
de plaats "Vergelegen" 'Van den
Heer Theunissen.
De plaats beeft een aller prach-

tigste water voorraad, en hqlut en
ook uitge8trekte zaailanden, en is
daarbij zeer geschikt voor vruchten
kweekerij. .

D. J. MALAN, SB;
Altona,

Samenet West .

te 10 UlU' precies,
Zal de ondergeteekende publiek
dovn Terkoopen aan zijne woning.

1 Groote lot Galvamsche IJzer
Platen, 1 do. Ceiling en Vloer
Planken. J do. Balken, 1 do. Kap •
8tukkeo, 1 do Bouten Afschorten,
1 do. Deuren en Vensters, 1 Vier-
plaats Cab Kar. 1 A.f8laan do., 1
prachtige Toonbank. 1 lot, GI.a.s
Snow-c&Beé, 1 groote Mahome Eet
Tafel. 1 lot Huismeubelen een lot
Tuigen. enz.

VOOTES:

TEB PLAATSE

ZOUT KUIL
o 0
o

:s'o ...ooder, theD, tbe conllCienco-ltricken fol·
lo ...er rem aio! mute "bere all ihat i:s noble.t
aDd beat in him .. lf lind. exiAteoce intolerable.
He does not move a finger, feeling hi.aaeU m
'be po.ition of A frasw OD hi, Yoyage do ...n
tbo OXI18in thE! company of .Ieeping demoDI:
thoy mUllt DOt be ioterfered ...ith. bat lu1fered
to .Iamber, 'or be is lOlt!

I •••
It ill some ...hat difficult to dooide ...bat Mr.

Heory Cloel<!'s oationa1ity haA been .t any
gi ..eD period of his history. He haa diaplayed
Buch charming impartiality iD turniDg biB back
on his paet, and atarting druh iD a Of'" latIa
with a ne ...· oath .nd afrOih allegiaoce
tbat even biJ clofleat acquaiotances hue ofte~
been iD doubt as to which of the Datiol)1 of the.
earil, he really bolooged.

!O ••

In June, 1'l95, it .uited Mr. Cloete'. book to
become a !latur.liae<l subject of tho Soutb
African Republic; so. he made no difficulty
o.hout takiog what th~· Á rg'" calli" the humi.
Iiating "at,h of reounciatioo required iD the
Tran8Yaal.'·'

(Afdeeling CALEDON).
OP

ZAT&RDI~ 8 AP~
25 Eersteklu Jonge Paard~
25 Do. Do. Esels.

DE ondergeteekenden, behoorlijk
gelaat door den heer C. H.

G HOENEWALD. van Mat:ieaJdoof •• ulla
bovengemeld Vee publiek nrJroopea
-&}leB nitgezocht in de diItrikt
Harrismith, en Winburg in _
Vrijstaat door een Tertrouwt.nm
mend van den heer GrOeDeWald.
die ons Tenekert dat de PurdeD
en Ezt,]8 allen· Tan den betten Item-
pe] zijn en gt'schikt Toor dadelijk
gebruik. De ploeg tijd nadert.

Komt dus allen en Koopt.
TIJD IS KORT I ZmT Ril TOOl'!!

C. H. GROENBW.!LD •
Dempen, loore, e. Irtge. lblI&A -

Ca]edon, 23 Maart, ]899.

2 Kar Paarden, nUns, 1 York.
shire Beer, die op de Paarlsche
Verto()Ding den 2deo prijs getrokken
heeft. en wat nog meer zal worden
a&ogebodeD.

Mo J. TbMPKIN.

LJ. B. de Villiers ~ Co., Afslagers.

Paarl. 22 Maart, 1899.Somerset West Strand1
Somerset West Strandr' Kinder Zending Huis,

N.G. K.EJ.,K..
o .Q,

!Since theo h" has come loutb ag.in, aDd hu
again tlken the oath of fealty to Her Majest)'
the (,.)u~en. For how loog be will remaio a
Briti8l1 Bubjoot it jg impossible to uy, bu t
certainly until naturalisation iD lOm. other
land lIooms to foreshado" gr ... ter material

Puhlieke Verkoopiop
DE HOEKSTEEN van de Nieuwe

Gebouwen zal- gelegd worden
op het terrein in ae lireda. Straat,
nabij de Mill Straat, de Twnen, op
DONDERDAG, den 308ten dezer,
'8 namiddags, te 4 ure. ~rare.n
en allen die belangstellen 111 dIt
liefde werk aan Arme Kinderen
gedaan, worden nitgen~igd ~!e
plectige gelegenheid te willen bIJ-
wonen. 1)e J!.lektrischelframs gaan
alle 10 minuten door de Millstraat.
nabij het terrein.

VAN

Kostbaar Huur opbrengende
Eigendommen. Somerset 8trand .

aduntagc •. • ••Th .. elector. of Stellenbosch, if they .re ...iae.
...ill l~aru a 1.880n from thele 81'idenC811 of iD-
stability, aDd ...ill be careful io avoid a caDdi·
date wbo chang ..s biB nationality lUI he c1lADgeA
hia coat.

O Ijj Ondergeteek:ende behQOrlijk
gela.st zijnde dOOl' de Execu-

tRuren in deB Boedel Tan wijlen
ABDOLARNOLDS,zal publiek .doen
verkoopen te

Somerset West Strand

o •
o

U ...ollid be inte .... UD' k) bear tbe opinions
of oertaia "Procr-i ye" OIIIIdidate., .ueh u
Hr. ~ Bail.,., _ tbia _ped of the IICbeme.
Kr. Bailey k)1cI bia Mo .. bray aodi.oce 'he other
."eaina tbat b. ...u oonnneed Lhe coo-
atActioD of t.lae liDe ould briog .ucb prOtlperity
tri t.lae CoioDy U ..e bad a~t enjoyed for yea",.
H. did aai uplaia bo ..., or ...b)', bu' conteoted
~If wiU! Uie broad _rtiop,

•••
Siaillar -mOllII ...ere made ...itb regard to

tU OOMtracUoD of 'h. liDe fro:n Mafekiog to
Ba1a ...a)'o. hut 'he proaperity ihat ...u i.:> flo ...
from .Rhodeeia to Cape Coloay iA to-day au
IIDIma ...n qDalltÏi)', &Dd comlllorcw atapation
PnnilI Uaroqhoot Uae "'sion ...bich Mr, Rbodes
ia PIeUeCl k) call "lily ~ortb."

• 0•To lliate facie lik. ih_ 1a)'B on. open \0 tbe
c:harre of wialaiag k) _ UaeNorUaern upaaaion
fail Sach achar,e ia untra. ; but ...b.D, day
by day, Ua. cr-taeu of .Rbodeaia'l fonnder
ia proclaim.d by .nI')' lpeak.r, bic .r little. 1tbo
....... to carry larour with tho multitnde. it is
_,. k) protelt m Uae interesb of trutb.

o •
o

With lb. ainc'- u:ceptioa of lb. Kimberl.y
1I1ÏJMI amaJpmaUoa, DO great ...ork \0 .. hich Mr.
.Bhodea hu .. t lIia baad haa lGooe«ied. In vie ...
of the ueadilll ,leri&aUon ol'" name ...bich
,_ oa tJaroaPoat SonUa Africa, tb. llueriioo
_y __ hoth .troD( and Itl'llllp, bot it is
vae, ....nhe1eu.1

Publieke Verkooping
VAN

o 0
o

Mr. Merriman hul ample ground for his
Itellenbo8Ch taant concerning the infinite
variety of .. Progre>!.i~e "yoices. For instance,
it ...oald never do for Il Knigbt of the" bODest
port" to be iD agreement witL a Knight of the
" figbtiDg port." so !Sir Henry Juta declines to
put Imperial aupremacy iD tbe for3froDt of bi.
miDifesto. But he moot have IOmethiog to
put iD place of t.he Britisb flag, and, co08idM'
iDg his Rnnronment, it is not surprising tbat be
8ubstrtal<!s the MidlaDd Lioe !

o 0
o

Sir HenrY'1 addreas to the electors com·
meucetl as follo .... :-L1 As~.tbe mOAt important of
all co08ideration.o, the fil'8t place in my opiDion
malt be gi ..eD to the proper adjuJtment of tbe
rates on the MidlaDd Liue.'· A manifesto whicb
.tarts ...ith iho Midland Line and enda ...ith
Ub.des, ougbt c...rtainly to" fetch" the B.yo-

o 0
o

:Sow tbat he has allied bims ..jf to the Rbode.
party, wbOIIe motto i. LI The quioker the cbanl:e
the greater the .rtist," Mr. Cloete mly be
expecl<!d to develop rapidly. Bat .bonld Stel·
leoboscb rejoot bim, he will not feel abulted.
With a home iD allllods, aod any quaotityof
new oaths ...sitiog to be takeo, be wonld be
equally bappy talkiDg "equal Jights" on the
plains of Kamchatka, or explailling a " Progres·
sive " programme to tbe iDhabitants of Titipa .

ERVEN .
OP

April, DE Ondergeteek8Jlde'behoorltk
~l.a.st zijode door den beer

M. J. BARNARD,zal publiek T'"
k:oopen, op

WOENSDAG, 5 APRIL, 1IJ99,
onmiddellijk na de 'V8rkoopiDg TA
den heer J. H. BAS80N, te

Ekst8en's Hotel,
De Twee :irostbare ErY8Il, NOl. 848
an 849, Blok Z. metende 40 x lot
Toet él1c.:zijnde hAt ondenerd.elde
eigendom, -vroeger behoorende MD
den ....delen heer M. L. NeethJjq.
en beiden front maken de DUI' clë
8traat.

Paul D. CluTer, AlIlIpr.
Stellenboach,

24 Maart, 1899.

Vrijdag, 14 1899, 'WEGGELOOPEN
VAN de Plaats Muirton, Af-

deeling Caledon, op den 18den
FEBRU ARI lJ. een Zwarte
Koe met Kol. winkelbaak van
achter op elk oor. Heeren en
Schutmeesters worden verzocht
dadelijke te schrijven aan

J. J. DELPORT,
. Mnirton,

P.O. Caledon.
Caledon, 23 Maart, 1899.

's morgens om 11 uur.

De Erven N08. 60 en 61. met de
uitstekende Gebouwen daarop eD
allen ten volle verhuurd welke tot
bovengenoemden boedel behaoren.

Eeme gelegenheid als deze· doet
zich maar zelden voor.

Ontholdt del datlm: Yrtjd&g,i4 April, tBt •
PAUL D. CLUVER,

~er .
StBllenbosch, 24 Maart, 1899 ..

Facts, Please! not Fancies.
TIJ th~ Ed,tor rif " 0". Laná."
SIR,-The .lame,"" Raid, AA it is inappropri·

ately called, iAoDe of thoee thin,. 00. d0e8 ooi
Clr. to refer to, tor many reuoDi. It hu
Ilway. been Aid by the admirera of Mr . .Rilode8
that the AfrikaDder party iB contiDually ham-
meriug .... ay at that subject, ...bich. iD tlte
opinion of those idmirera. ahould be relegal<!d
to the regioDll of obliriOD. It is, tberefo ....... i&h
lOme aatoniahment tbat I notw. tbat in hil
.peech lt Wynoorp: aD nomiDation da)', Mr.
Thompson, "Mr. Rhodes' footplate cleaa.r,"
referred .w, milia to the matter. Bnt .till mOnl
aatooiBhed .. u I to read tbe ...i1fa! pen.nion
of bistori .. l facta of ...hich Mr. Thompeon
was guilty on that oocaaioo. Aooordio, \0 'b.
report of Cape Ti".e,. Mr. ThompBo ... id:

"'dr. Rhod ... took all tbe blame tor the
JlmllllOn Rai!Y,althonl!h be had no mor. to do
...itla it thaD they. bad. When he pai m.n on
the border, he had not the .Iigbtest idea that
aDotber g8DtlemaD ...oald jump ••• r tb. border
acd make a m_ of tbmg!."

Now, ...bat OD earth is tbe lood of Mr.
Tbompson trying to foiat 'Dcb "a fable" upon
the Wynberg public? Did he really Uaink iba.
bi. aadiepce .. ere 110 uDedncated. and 10 Iit,l.
acqnaioted ...ith history, u to beline thil liule
bistorical "pbantutical I1TIn,.ment?" li
.. ould be ...aata of time to abo ... bere tha, Mr.
Rhodes ...as the prj~ jactor a..a ruporuibk ~r.
."" iD aDd of the Jam_D (or, AA it .bould be
caUed, the RI<t.H.i&) Raid. ODly. allo.. me \0
.t.te that, af tu Mr. Rbodes became acquainted
...itb tbe fact that Dr. JlmeeoD had arOMed the
border, h. aent 'he follo ing telegram \0 Miaa
Flora Sba .. iD LoodoD, hicb tel.gra_ ..... d.ly
produced before tbe Sel.ct Committee of the
Imperial Parliameot:

I. Inform Chamberlain that I .hall g.i throllJb
all right if he lupport! me, bat h. m." .ot
""Dd cabI .. like be Mot to Hig" CommwioDer ia
. Mrica. To-d.y the "nu: il; I .ball win
and Soa th Africa will beloog to EDglaad,"

ADd tbis telegram ...... .upplemented hy
Inother one frem Mr. .Bbod .. \0 M_ Flora
Sba", reading:

" UnIess )'OUcan make Chamberlain iutruct
the Higb Commillionef k) proceed a& once to
Jobaoneebul'J. ihe ...hole poeition ia loei. High
CommiuioDer ...onld recel~e IJII.adid receptioa,
.nd still toro poeitioD to ED,land'a ad ..antage.
but ma.t be iDltructed by cable imllleJiately.
Tbe inatractioos moat be .peciIic, u b. ia weat,
and ...ill take no respoaaibility."

One more t.lesram. On the 30th n-mber,
1895, Dr. Harria ....ired to Mill Flora Sha ... :

"Strictly coDfidential. Dr. JalDOIOa mo".d
to llllliat Eo,lish io Jobanneaborg, beeauae be
receind .trong letter, ~n~ Dr. Jame-?n w
come •• iped by leading iriliabltaot.. T~1I let·
ter .. ill be telegraphed to yoa Yerbatlm to·
morro.... MeaD ...bile do no' refer iD ",",. We
are coDfident of ..uccea. JolwlDelbarg onited
aDd atrong on oar aide: d_naioDl bave, been
stopped except t..o or three Oerlll&l1l." i

Tbe ielefralU ..peail .010_, &Dd abUiin,
that Mr. Thompson or hia co-idmirera of Mr.
Rhodes can uy ...ill coorioce nnprejudiced
people tblt Mr. Rhodes"&lI Dot the autAflr 0/
tAt Ja1!lUon Raid. He stauda oon"icted hy tho
words of bil 0...0 lDOatb.
lJnder Incb circulD8taocea it ia notbin, more

thao Dataral that no honoet Afrikaoder, be he
of Dutch or English extraciion, cao t.nIIt Mr .
Rbodes, or wish to _ bim wiUi the reiDi of
Gonrnment in the Cape Colony in bis hands,
Ind that ...ill happeu if the Progrelllli ..es "m
th~ day!

BENOODIGD inboveog~mde EENE Tentoonate~.· ~
. School een ~erste ;A.sB18tent wijD81i 'Toor de Speciale Be-

die de beltwaamheld bezlt om de gearings Prijr.en al gehouda
scholieren te kunnen opwerken ~t worden door, den TaiJlbouwrMd
School Hoo~ Exame~. S~aJ'l8 Kaapstadop Z;ATI'RDAG.liJULI,
£120' ~~. laar .. GetUigschriften, 1899. Prijzen .. orden aaDPbOCIen
enz .• beWIJSvan lidmaatschap eener 'VOOralle Uauen "f1Ul wijnen, soowel
Protestansohe. Kerk T.e w~rden ver- ala van Bnmdewijn. Bpeoiale prijsea
achaft. Indien mogelijk zullen 'VOOrwijn ~rodnoeml VUl Wij1I-
plichte~ ~gi~nen in April na de stokken geéuti op AmeribaDIohe
vacantie zoo met later ...._LL_ V -~.1;""" ;.. ..s...u_• lHAJI~n. oor pn~..- en _.ar

A. ,E. ANDFRSON, VÏDgI vormen doe 8anmek bij
Hon. secretaria, A. A. P l!.B88B.

~b. School, Vredenburg. SeCZet.riL
Mree, ·P.O.. lIoet.jea Baai,

Vel...... .,..
•

DianA.
o 0
o

Mr. 86arle'o Bpeecbes hue a sterliog ring
about tbem. aod his chances of winniog seem
eX(:flUent. SpeakiDg ODia.xatwn the other oight,
Mr. Bearle remarked:-" Of cours.!, they most
hue reV.Due, bat they could tu diamoods
(eheen), for ar. enormous ...ealth was being
taken' ont of Uie grouud, and eigbty per ceDt.
of the di~ideD~ ...eot to Europe to be eojoyed
by men (be did no' blame tbem) ...ho had made
gigaotic fortunes, and contributed nothing t.
tbe cost of admlDisl<!ring the couotry. They
had no iocome tu. Their &axea did Dot toacb
ibe rich u they did tbe poor (cbeen)., aDd he
tboagbt at.enteeism .houJd contribute aome·
thing. (Cheen). "

«- 1f'L.
PAARDEN EN EZELS.

laIme$bUl'J EIecutearskamef .. loo&4J el
Brud ISSlruUe lutseU,pU.\

o 0
o

If lIDJODe cloabta lei hilll co carefully oYer
the racord of Kr. Rhod.' pablic life in South
.1.friea, _ fiaCI IIDYcr-' ...ork he hu under-
taba, or ,..aU he bas achi."ecl, that bean apon
it tJae lIIadm of paaiDe 10-.

Publieke Verkooping
VAN

Los
WEGGELOOPEN

68 ~Prachtig8 J,onge .PurdeD, VAN de Plaat. Zouifoa..m.
2 tot 4 ja~ oud. . Mopl'ree8bnrg, op 4 v...n. ea

6 Jonge Uitguocht Top Elels, =~b~~..~
OP knipte manen en aturt. bNDd-

V ..d'l A A '1 1899, merk op linker bout, 0JDtir8Dt tjllirrij ag, . ~ . prl , oud. , Allen bij wien gnerIe Bsel'·
moo~t komen gelieftII kemaia te ....
veta aan c. J. Banm. ZoutIoIlteiD,

III d.", Interel 12 .ijlel YU Ptqlet· P.O. MOOJTee8bUrg, door ..-.u.
Nra Statie op .e pluls llaJfmus~or.~.tbillijke koeten zullea bet.ul wwc1aa. ot:

11·..•..•• 'u de&ebroedenbnelau.
&VJl'l" Onderwijzeres Benood1gd.·

Eigendom,Vasto 0
o

The "Progrosai.e." .f Constantia are Buch
demon.o for finance ihat tbey Daturally cbeered
Sir Piete Faure'. a_rtion tbat there ...as DO
deficieocy la,t year. But tbe fact remains that
tbe Ministry of ...bich Sir Pieter '11'&8 • member
loft a balance OD the .. rong Aide of '£6QO.OOO.

• 0
o

Some good people seem more ioclioed to
blame tbe meo wbo ha.e to raise reveoae to
me<it the deficiency tbao they do those .. ho, by
bad adminisuation and ...1Jlt' ~f fortboagbt.
allo ...ed the Colony to overruD tbe co08table.

o 0
o

Anotber prOllpective TreM.urer·General bu
made bis appeannee. That distioguished
Leaguer, Colooel J_ Coope, hao beeu ...riting
to tbe papen 00 moaet.ary alfairs, iocidentally
demoDlltratiog his inability ~ _ae .oy difference
bei ...een a 3 per ceot. aod 3t per C.Dt. lOlO.
More "Pr~rellai .. " finaoce!

o 0

"Tbe Logln C~Dt ... ct !!Candal i8 LlP888edby on
the other Bide" by moat "Progr8ll!live" CAndi'
daiea. N.ither Mr. Cloete nor Mr. RuocimaD
Hem to care aboat t.ackliui it, 8n·:I eyen aD old
rail .... y man like Mr. Amos Bailey ba.s nothiog
to uy on tbi~ burcing fJueetiou. Bat, lIJ one
...bo p pledged to follow ;Mr. Rbodes blindly,
Mr. Bailey ...ould natar~lIy de.ire to consult
bis chief before he deu"'1 need jobbery of
.Dy.ort.

en
o 0

"No IUch ...ork 0IIII be fOODd. Hr . .Rbodee'
reputatioa ia Uae outcome of IIIncb ad"ortÏlfl-
aeai - _Uy paid for in adJ'&llCO- and, if
.. fail .... " • wriitea apon bia put, ...by Abould
_ .-pi _ ppel ... fairy tal .. of t.b. futa ... ?

o 0•The beDefit to Uae COIoD)' of lach ache .. ea _
&be cape k) Oairo rail ... y being. to uy ua.. laai
of ii, aa' prona, the point for Colonial eleoton
il, ...1tetMr &lley wiJl pat Uie projector of locb
1Che_ lo a peeitioa ...bere h. cu a .. tb.
Coloafl ..,."..ta &Dd r_rcea \0 far'her his
01t'1I .dl ?

IN DEN

Insolventen Boedel van JAN HD-
IJBIK TR1JTER.

1.)E OndergeteeJrenden zullen
publiek doen 'Verkoopen

op ZATERDAG, 8 APRIL 1899.

(om 9 uur IIlGrkens,

TEN 10 P&E DES VOORMlDDA08 Ol' JOT

DORP. ' 'gd_ DE Ondergeteekende begnnstl

M A LMES 8 lj RY. zijnde met instructies van den
heer ADB. TUHON, van Bloemfon-

De volgende goederen behooren· tein, Oranje V rij&-Btaat, zal publiek
de tot bcwengemelden Boedel:- verkoopen bo'Vengemeld getal

V tG d· Paarden en Ezels. Onder dezelve
&8 oe. bevinden sich verscheidene egale

Zeker twee stukken grond. met paren. Zij zijn in goede oooditie
daaropstaande gebouwen. gelegen en de aandacht van koopers dubbel
langs de Hopefield en Piquetberg waardig.
Wegen. in het dorp MaUnesbury. BAlS' Ar. I
zijnde:Lot No. 7 en Lpt No. 8, p. J. p. MA ..5 ager.
en bestaande uit twee terieflijke Vendu Kantoor,
Woonhnizen en "een Winkel. Tnlhagh,

21 Maart, 1899.

o ••TlUa ia 110 imqilW')' daa,.r. It ia tbe q a_uon
of ibe .. daal OOlltrol" oyer apin ; that "daal
ooatrol" aboat ...hieb Sir Gordon Sprig and
.r. TOtI1O'Beilly aeed k) protea, 10 yehelDently
ja yean goue by.

AFI)EELING CALEDON.

A PPLICATIB8 Toor de betnk.
king van OndenrijleNl ftQI'

de Governements school op de
Plaats Moirton, omtrent .. baIf·
uor van· het Dorp Caledon. aun.a
ontvangen worden door de Oadei'-
geteekenden. Werk te be«iD-
met het eerst komende April"'"
taal. salaris £50 jMr met
'Vrije logies. Doe dJ:ti'jk IADwoek
bij

DEMPERS. MOORE & DIGS.
procarean.

Caledon. 23 Maart, 1899.

o 0
o

80IM S.U Bi".. orkm.a ...aoted to kDO"
&he other nich* 110 aOCI ... be... ihe Colony'.
,,__ had been upended on Norihern
upulllioa. Bail ...a)' _D aboaid be tbe lut \0
be iparu* oa tba' poiD.. Tbe material for
tM Mat.kiDJ-8aia ...a.ro ntenllion ...u carried
ap froi. the __ bo..-d k) t.lae rail·beed f .... of
cbarp. aad for _tlu the gooda traftic of tbe
Coloa)' ..... diIorpoited. hecantte Sir J am_
Si" • .n,ht choee k) de.ote \0 'h. semcee of
bil trieocl Kr. Bhod .. rolling .toek that sboald
1Ia". ben anilabl. for the Oolonial lII.rchant.
&Dd farmen.

, 0

If tbere i! one time ~ore 'baD aDotber .. hon
mOlt Memben of Parliament feel 00 good
terms ... itb tbemselves and tbeir fello ...s it I.
...heo they hll..e been declared" doly elooted, ..
and lblt .. ithout oppollitioo.

• 0•
W1nberg'. first M.L.&.. deligbt.a, ho,,~~er, ~

•bo ... that be is" not aa otber men aro. Hl.
I. retarn tbanks" .peech, bad it come from a
back.veldt member, ...ould have farnished talk
for ...... u; but it i. the maAt ".culchawcd '.
CODlltituency in ibe Colony that ...ill ba ..e to put
np with exhibition.o of tbis sort, and it bIL!only
i.... 1f &0 tbank. Neither speech Dor Rpeaker are
...orth ..... ting much time 00, aDd, when il ilonce
ImoWD that ihe "ration "'". qaitc "Tbomp-
IOnian. " tbe rest may be .ilence.

o 0~
Trntb i. e ...idenUy not rt'liahed by the fol-

lo .. en of Mr, Bhodea, as one of the many con-
tlibaton to these C01UlIllIi cao teatif)'. Not
coDtent witb &hsir o...n organa, crimly called •
free pree. (Itrewa u thiek u faUeD leana iD
wn IIDJ ooaDtry), no other UpI'8IIioD of
ihoqhi tlwl ~ cao be k)leratecl ..... It_•
or .ftJl a__ OIl _ pabn. pJatforID. How"

Los Goed:
Bestaande uit Toonbanken. B.alcken,
Schrijf Tafel, Kleedlngstbtfeu,
k noopen, Schoenen. SWve1a. eos .•
en ook: het gewooe assortiment
Huisraad; en wat nog Terd,r zal
aangeboden worden.

THOS. H. HAZELL'J C.uraWl'en
G. W. KOTZE, • ,

t I. lelmeesl Jr. a: CO., lfIlqen.
Malmesbury, 23 Maart,: 1899.'

o 0
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Th lIai hu beea cloa. iD the past, and
...ba* oaId be doo. Ipin, if men ...bo are
IGbeerrieat k) Mr. .Rhod. ...ere placed wiUi
hilll lo power, Lut -.ion, owing k) the fil'11l-
n_ of Ua. Miaiatry IIDd Lbe good seDM ot Lbe
majority io lb. HoOM of Á8IIelllbl)', a proposal
to carry Uae rail .... y material for &heTanpDyib
u:teaaioa f.... ot charr. ...u rejected ; bat,
triftJ1 a SiTe.n,h& .t &lie head of ih. RaiI ... y
~, and a Sprier at Ua. T ..... ury, and
...bo _ cloabt illat Ua. CoIODy'l re".nne ...ould
lOM tb. ".ry larp amellDt i' sboald pin for the
carriap of Uiat material?

e 0

Tha' Kr . .Bhod. ia~ r..d)' to lIIICri1Ioe ibe
Coloay'a interel* ...h.D it .Dit. bim to do ao ~
IIIlply prond by t.lae hla .d .... noe m Bech_·
laad rail )' ra&ee r_utly aaDoaaeed i &Dd
uetber idt1DOll of lach readiaeu ia fortb~
COaaiIII by the aaaeatioa of a GermIlD line
lIUIaiq from WalUh Bay \0 .BbodMia.

•••.WiUl a xm...,. like the ~i la ..,_
.. _ pro,o-J WOUI ba.. 80'~ ba& 'tri ...

Vredenburg arde Klasse
Publieke School.' Tt.ITOOISTELUlG 111 lUDI.

AFRIKAANDER.

EEN GIU'EE~E IHEFSTAL.-Ll. Doaderdag-
",oDd, terwui kapitein Jordaaa VIJl de SaI"a·
tion Army tUllSCben 7 en 8 nnr arcens een
dienst had .... erd sijn bnis opeDgebroken door
iemalld, die lrOO'i met de gelegbllheid ICbjjat
bekend te zjjn pw_to De dief kwam door
bet nn~ter bion.n en !!CbijDtbet plaa gehad te
bebben om al het ,eld te .teleo dat de ...eek
nn &8lheriooch8l11IJ( bid oppbncbt. Er ....
eeDe .om nn tOllOhen d• .£00 ru £70 lo d. lade
maar de di.f achjjat onraad pmerki te hebbea
•a llIIIIl iJecbt. .£lIO __ Duroader .... _
£6 u~ _ poetorier nil 1Oa., MIl ~oe ~
£6, • ~IM 't'IIIl £1 la.. ea he~auMre wa
loa rra.-GNaJ'~·

Zaadhayer(Koelte_e,.
TE KOOP 'BIJ

G. C•
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Voor het, halQaar ge4l1*~
,

Aadet'fl
Boofdwegen. W •• n COl.

£. ,I. J; •. d.
Tutu!.

! ': d.

Wetg-evende Vergadering. . _':. v

-- . Afdeelingsraad --:~
STBLL~NBOSOB -ELBKTIE.

---------------- -------------- ------
STEM'" VO·OB

D90D~ERICHTE;__
11'---

OVKRLEU ..~ "SllnooMtati
teade!' L!tl •. ld· Br<)eJer JACO GlIt

.ALHBTt'8 PgiBU Rl1n x-. "n> av.
~reo den U.n's.·, t..'lIlhO-T. l~..-, II,!
den den 7deu ~iji!llj't,le~:I, ; li d.>o "ud '11
....0 6:~jaren li j"a;·tJ'ltli "', i J","~c' O!l;

... :'.;i Uit naam der' ~; amenlij ke bl'O&:l.N i• il: IJ II :'t> .' Z~: ~." 1
! to 0 ~5 li 0 45 5 0 A.. A. BRt:rNS, S!C"ll.. ·1

,lO 0 0 0 63 0 0 63 0 0 a. A, HRO) NS. 8~R 1
lUl KudaledeD T. li. 11.ARTING. iODdërboud, Be· .

teriDg ftJl gcbortn B~ '1'Dam- n. ROS,....~~!lfqIllQ._.tD 0 0 0 1~" 8 0 151 $ 0 L'\:::,.c::. •.. "" is~ "oren BI1J!'1I, 1
I' ~ ....,Ll ;- 0 0 0 1 10 I) 1 10 0 ---------- .

....___ $!'t' ... ... I) 0 ij 2 l~' 2 13 6 -. SCHUT HE RICHTE ...\,'."Poet 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 "
• \Re UIl 0000526 li:li

S "op' .~~ AFDEELD1G ~TElJ.\':;BL'f(G.
~ 279 :179L inpn.. 0 0 0 " 3 0 10R8'£'0 E'I' B.ee~rdadri 000 330 u 1 I; 'I' IX :::iCHCT.

l • ReO"'D op o ert.rokbD re- '17 7 4 17 7 .
. '". kebiDI 0 0 U. TE "ani:;n verkoch: te,},t€ ]nlbllrg ,- -- ---- ---.-' I' , 0 0 0 382 10 Ó ;-182 10 6 deo :.:lsten April. 111,'.1, ,n,jlen n:£0 0 0 .£382 10 ;, '£.'J!j:.! 10 5 I ToiaaJ ti! voren ~Ia.t :_

, • 1 Brain .Menie, omtrent 7 of ~ '~n oud, .
Wij certdiceeren mill dezeo I') .tat ...il bo ..enetaande Reken~11r 't'UI o.waugstfn en Citcaveo :ru deo Mdedingaraad v&nr~:n:~~;:=~,k~1 voor kop en tn.8Acheu ;'~\,I ~aten. Wil J

voor het jaar geëindilld 31 December, 1898. ~bban uagUlt!D , (,iJ ria (ondlnrorpea. lUiD pararnaf t: blernn) de.ch'e d~r tJ.sboorJe gemelde tild.lllhPpelS opt rug. swart vlek uf' 11'k~r l!jd"
keo .... t.aald ia ; (III) dat. Ib zoo ..er ala "'ii JiunDen ....rneme? die 0 . IDII'_ daVJo JllDl(eteekead de et-Olge _:.eo ~z":1.~a':lrt h.,bbeo t.oeJu- -:natje op linker buut en ('pn ~&t !i('bte
perk ontvloOgelI ; (10) dat tie oitpaf wetliK en oven.'ODk"'lJ_hJ( stem en.•Buola'.es eq Cont:r.cteo~ ftJl deo !*baockn (;all del! Tlw",urler best.aat binnen k&ot van bout. ~tl1k riem ' !Il !'>i:Ir_
lateo rle oom 'faD Nil, om redeoellllemeld m oe ..ellll(P.ad Rapport: (t'I) d" "et baUos .DJ~~.uV· I()de A.. ,*5 A.) eo uit een Debiet balaBl n "oor voet tUAChen htl eu l.:la~1\ sto!tp
(hetwelk UD 0011 werkeljjk voorgelegd wu op den l ldea Fcbruan. I '9, &OOala o~ ..eo ID eo ...:armo.t.n • u..ten vaa gemeldeo Raad oor stAart .
.£212 311.7d, In de A. H. Oorporatle te Kaapstad, eD (ril) "0 cerlificeenm ...erdw dd wjj d. SOG ...er ...;I '.... D-O ai$riDdeu, ton alle deele 1 Brnin .Merrie Veulen 1) • ~
het Iutste h&lf'J'aar hebben ,ond'rJ()C;bt dat de&eJ". lDet Let Grootboek o...ereeuomt, en, rooi' "'Cl - - • or l1l1trldet

oud, kol bles.correct is. , N
P. THOM~ '. , Aadiuor.o. 1 Bruin Hen~t VeulPD, omt~nl Il'"
G. F. BOOOSO!'i,' oud, stomp staart.

Itlie Februari, 18~. . ' ,. ' W 32 HISS d t bo ... nltaande HO waar eli .. I A.ngqra Bok Ooi. rechter O"r !ftlj TOOr,
Ik. A.LFUD Ju.u LoYEliIl, c.rtificeer mill; de&ell, onder de ~'leo1l1jl"'1U Sectie 2 ftJl et L ......b:u- rr: " .• u...! 31 December 1898 W. J. KHCGEH, ::ichatll_'_.Blawkea",oppal iJ vaa miine rekeoiog ala Th_arier Yan deo A.1d,.It0pru4 ftJlN.makwalaDd, ...oor.... -Jaar geelD .... u " ___--

to dat d. ha.IaUa it .ooaJ, , .. pecificeeni op ne ...eolgUilden Vorm C.~. ~5 A..; JL J LOYS'ES, Tbll~.urier. H.ARTEBEESFONTEIX SCHL"T.

en
o 0 0 207 15 HmI? 9
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" 0 0 18niL> I,; ~
U 0 0 140 lb .. ao 16 c
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o 0 0 ,U 0
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o 0 0
o 0 0
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,
DeWare Progressieve Kandidaten,

OP
28DINSDAG,

LOO I) ENDE REKENIN'G Get_bod voor mu, &II ptaise, deleo lOden dill ....n Fe)ma.ut.. ' 1899.
~Y J. LOY~ES.

GeexamÏJIMrd eo goedgekeurd door deu Raad op den 15den ~, 1899. J. F. JOUBERT. Voorzitter.

Afdeelings raad
VAN DEN

van Hopetown,

.' AodEore
H'.fofdweJen. Wegeli C:II~.

1 ~ x, d. .:: s. d.

Totaal.

!: 8. d.s

J..ri-
nJwéleo"lII W~rÏJIg

~~.~ ftJl '~.
eo udere

of

Tender51

TE wo~en verkoc~lt te ''',trilltsburg ap
den ~steo Ap, II. lb:l.', lodle!! lIit&

te voren gelost; -
1 Licht Bruiu J aard, be, RId, kol \"OOr '

kop, rechter ac II,·, "oe kl '1. "lt.llebr'lU
DD op linker ")I.t, m 'rk "I' I,ltker kaftl;
\'Iln kaken. lijk u: ar eniJ van draad, eLI. '
krom rog, 6tip.',,', <lp r"g 1

E. J. DU r. .IhSIS, Schntmre.ter.

ÁFDEELING HUPE TO\VX.

Voor het Ha.lfjaar geeindtgd 31 December 1898. ACCOU:t'TT cu-:a:RENT
1
I

ot THEAndere
Hoofd·eren. w~".o enz.

i d..t: I. d.
Il II I) li 0 0

Tut:l~l.

£ • d
Il.'l II J

H fd Andere Tot&a!.
00 wegeD. Wegeo enz.

£ I. d. £ I. d. .£ I. d. Divisional Counci~
For the

.Aan HaLlD,;
A~'m"en" B..la,tiDg-
Acbter.tlllEgc " .
Loopende "
!'pec:'ial" Bll",t,n;.:'. t .w

.. TuelllD~ vaD I ,uu "efncm"nt
Toel.igen r au .i.ider e .\ t
deeliug-radeu -

" Aade .... Bronnen "an In-
kom8teo -
Surplus opbrer-gst YI.II

Rcbut~eTkoopl"g'lI ...
Certifikaten Terl...,nd ...
Terulbetaliog un kOllten

"oor ia.pekteereo Af·
dealiags wegen ...

StrijdingbllTg Dorpebe-
atnur belulin,!, '"

Hoodeabelutinl!'
formeD, eol, uitg~l(eYen

f] 0 Il

I)
41 1'1 2
lit 9

n Il '1

J) :1 li

Per f.llllan"-
Salarissen van Secretaris.
.\ ud r teure~ eo alle andere
Hcambt..,n... ...
B"taliDIl HU Baudaleden ...
)Iaktn, Onder boud. Repar~-
~;tI en Y~rheteriag VHn
.\ f,l"t":[]g,w~ien eo DalU'
mon dasrop ...
Anrierelïtgaven, t.W, -

::.cbr!lfbehoeften, Druk-
~k.enE

Postgeld ea kleine nit·
gu@'n '"

Ten:gbetaling i:-i u rpi u.
::.chutHrbopinllen ...
COIDmiuie op Wegbelu

ting eo Dorpabestuur
Belutiog If'kollekteerd
in Striidenburg ...

Strudenburg Dorplbe.
Htuur Hewling

Seoretaril toelaie Yoor
..er leende eertllikateo

Commiuie op. Hoodenbe.
III.ting

n..18n~ op tekening. t.W. :_
In de Thiuk .... O.i3 Iii 7
In de Ka.t." I a

Totalll

Il 0 n ,37 17 li 0 (I 11
o ij u 37 lO 0 0 U U

nOl) (J " II 1;,3·17 I"

Total £0 0 0 382 10 ,'j 3~;.!10 ;,

llll.in
Roads.

£, 8. d.
o 0 0 'J 1.', (j () II 0

Other
Roads, diet.
£, •. c.l.

IJ I)

I) I) ,j ~ 8
'!. 17

e s. a.

II 0 11 .1 4 IJ IJ I} 0

r. Bulance-«
Geuera,1 Rate, Arrears

CUITeot
"Ot hel:' Sonrce~ of

Re,·enue. vir.;-
Inter'elt on Rate~ ...
Refuuc;l fl'om Co,,-
tl'lIctf'l'H .
£ for 1: Principle
Over.rawn
lit Bank ... £212 3 7
Lllsl C&;Ih
iD Trea~.
Chut 4 i lO

o 0 (I 2:, 18 ~ Il 0 0 o 0 0 13 13 i 13 13 4
o U 0 140 15 4 1{O lj 4

n Il n
I] n n
I) 0 li

n I) IJ 0
n Il I)

o li II

233 15 11

f) 0 0 1.'1 R n I) IJ

DOO 68~ DOO o . 0 0 2 14 0 0 14 0

o 0 0 12 12 0 12 12 0
O. 0 0 ~ . 0 0 ~ 0 U

:14 J li
o Li 6 o 0 0 3 I.') 5 U 0 (,

o 0 0 26 ft 3 0 0 U

000 89 OOP

o n n III 1.1 () 0 () I)
:.?l:, \1 ti o 0 0 207 15 9 207 IJ 9

TUt.l.d i) U I)

WiJ certIticerPn ml.i' dezell (,) dat ,"lJ h""~n"ta:Ddu .Rekening van OntvllDglteD en lïtgaveu .~II d"n .\fdeelinguaad "ID Hopetow,o ..oor h~t
half Jaar plodt!;d .1 I DCL'Hllber, I~~Il b~bb"" uRgulen: (,,) 'i~t (ooderworpen uo paragfll&f v I"ervan) delel ..e door behoorliJke be"'jJa.
Btakkeo gestaafd I~ . (,,,) dat. la zoo ver ala Wil kunneo ' ..roeme.o, de oDtvall{Bten daarin ~a.o!feteekeod de eenige sommen lijn gedt1r.od~ geme de
qjdperk oDtvllngen. (".) dllt de uItlui ".Ltl~~II uvereenkometli stemmen, Relolati"8 ..n Conlractell yan den Rand is : (v) dat .U niet bebbeo
toetJeJateo d. 5Q1D ·au od nm J'\:d~oen geweld 11' ue\'eoaglllod Rapport 1 ("'l r!at bet hltl,,". uit I•. ,:;J. fn handen 1'&0 den Th81ll.urier beet .. t
(beiwellr: un onl werkeliJ~ "o"rll~l~gd w •• up den 31 December. f89~. 10f!tlI. "f"~ego.en fn den V"rm C.A. 4:, A.) tn uit een Crediet ib&laol ....n
.£t531161. id. in de Htaodard li.uk te Hopeto .. a. en(",')w!J oertitlceerell "enlerddt wiJ de OPiaat van B~letJ en LMteu v80geOleld.n Raad"oor bet
lutlie balf·jaar hebbe" u[\rl~r7.·'cbt dat de,-eh'e toet bet (;routbook oreteenk',ml. ell. Vuor zoo .er wJ klIlllICU uit"iDden, teD Rile ,IeeIe correct i~

n. H. ~TROEm:L. I • dit
\I. WILLJ~. i ,'\lJ euten We herebv certify (i) that we LII."e cxarninf'd thf' IIhove R.Cpount of the ltcceiptrs and Paymeni~ ol the Di\-isionlll Council of

Nalllaqualaud for the half·yeareoded 3ht D~ .. ISflB. Ui) tIJ,it ("u,bjellt to plu'agraph v hereof) it i. ~upportf!ti by proper "oucher!
(iii) that. "0 fu,r IlM wecan Hscertain. the receipts therclII t'uteredl ...re the 'lmly ~nm8 ,...hich have beel! rpcci ...ed <furing the period;
.-!dled; (i~') that the tlxpcntlitul'e io l .. wful IInd i" Ilccul'dlllJCe wit~ Voteti. ResollltiolJ~, !lIJd COlJt,racts of th" COUIH;i]; (t) that we
J,,,,'t1 di~allo.ed the ~um of !lil tUl' 1·"1IoI!01.I&&tattld iiI th~ >l.lIlltJ,18d ~epolt: (ri) that ~he b",lance ""n;i~th of £4 7s. ·lOd. in !he hand,
"f th" TreaMorer (wbtch WJl,~ actU"lIy PI'Odueed W ns 011 til" 11thi F"bl·uar-y. lE<99 In tbe deoomtnl\t")n~ a •• tated 011 the }lurm C.A.
.j.:, Al, Ilnd Il .cbit halll.nce ot ":H:l ;,. 7d. ill tht' A lJ. L'ul'ppl·tioll Bank at Cape Town, and (vii) we further certify that we
have examined the St.atement of ASllets IInd Liabilities of th~ .aid Conncil for the llU!t half.year, that it agreel with the
ledger, aDd is, so far lWi we CAn &l;certain, oorrect in every respect. !

i) II 'J

--- -- ---

Ik. PH.ILIJ P,- ~ .\'_r,f.l;l ~.~ \r: (.r ~:rrili",;,~t:r wIts dezen ondsl de V')'Jflic'111l;6:j \'80 ~ectle :i ,an \r~:t :";2 t'ao l>:l,J~, ddt ~)\r'rl!'t-l.lt;d~ t"tfl \'lInr t:'rJ

nauwkeurig up.;aaf", III '",: ,- rpke'll\!'; "j. 1'I'.'aurier laD den .Hd6~1JDg'r""d "IlD Hovetuwn le"}' het Ijllf'JHr l6piudi,,'t1 :)1 D~cttu!J~r, I"'.'~. tIl
dat d. balan~ i~ l·,)vJ.l~ !t'I"rl-':\. 'rl ~~rd up ",i'f:'l1"~(l.alJdea '"urm C.A. -Lj A

P .\. W t,ti,E, The ... urru.

lJ .r H!I,G'

Geë,uJDineerd ":J i!'Jed.s,kel; d "')(,r den R~1·1 op den ·'Aten d.i VBn Feb: aan. I.,~'~l.

CURRE~~T

Geteekl..'od \ H_' ,I.,

•J. B. YA:i REXE.'.', VoortJthl:.
11th Februulll'Y, 1899.

J •• ~,LnIID Jur;, Lop-a:-, do hel'eh~' certify. unJer tho prUl'i~ioD8 of Sectio~:2 of Áct 32 of 188$, that the aboTe is a troe and
I"orrcet Ntntcrneut uf UI\' ACl'uuut, ,,,, 'l'1'eaSUl'er of th" Di"isiuoal KJonncil of N&lnp.qualand for the hálf.year eoded :n.t DtlCember
Ib98, Knd that the blll~ncc i~ as d~tIliled On the annexed Form C.AI. 4,) A. . ,

.A. J. LOY!iE81 Treasul',r.Signel! bE!fore me. ali witnes.<,. t hia 10th rin ol .February, 1~9.
(Signed) HAHRY J. LUYXE8. :

Divisional Council of Hope To-wn.
For the Half-Year ended 31st December, 1898.

Namaqualand • i

BLA.At:WBOSC!~~M SCHn. .1

(')PGE8L0TF::'\ iII h~! ,'rh~t to TlIUQW. I
b08rhdnRl. in de!e .H,jeel!!';; IJI'~rdtl .

~eoo.rloo1'dl'n tij" e~1 te ""I'ri~n :"1kocht op
I5tJ'IJdl:'lIbllr~, np ZlI.tenlRI!. 1.)'1." Apri~
1690. om lO uur " \ ""r·JI]ld,Ll::<. 'ntUllI
niet te voren gelo~t. he: "ol!(end~ 'Vee:_

I Bruia Rain Paard. wit acbter ~oetea,
koiehalt.er merken op linker been, bejurd,

(Get. J. H. WHITEHEAD,
tichntmeestc:,

OF TIlE

ded 31st Dec" 1898.

}faiD
a"ad.

£, ~. ,1
o o 0

Total.
£ II. d.
96 3 1

Ot.hrr
Ru,.do, .te.

£ ~. d.
96 3 1By Balunce-> ...

" Salaries of Secre-
tary, Audit<lJ"j\ and
all other Officers
Payment~ to Mem-
hers Óf the Council
COllHtl·uction .
)I"illtenanr. H.e.
p"ir ROIl Jmprove-
mell! of llidsionRI
HlJllrl .. and UQUl,~

tl"'I'eull .....
Ot !.ter Puyments
VIZ ; ......

Allvettising
I '"stag'!, Revenue
Stamps. Jc.

., Paymellt to Field-
l'ornetA) I.,

" Tu.kiu;( poll
" Commission on

oollectioll of Rates
Legal Opinion ...

" IDterest on O~el'-
draft:

o 0 0

o 0 0

45 .S C '-'i 5 0

68 0 063 0 0 heede-klas Pllblieke SchooL Heidelberg,lL

AANZOEKEN om de betrek.
king van Hoofd Onderwijzer

in voorgenoemde school, met ~
tificeerde kopipen van Certificaten •
en Getuigschriften, zullen door dill
ondergeteekende ontvangen wor,
den niet later dan 17 A pril, e.k,

8alari8 £160 por annum, hw..
huur ingeslote u

:2 0 0 Grondige kennis Van de Hol.
i) 2 : landsche en Engelache tah'D vcr,

eischt.
Werkzaamhedtln te begin' en l~

Juli, 1899.

J. S, HALL,

o 0 0 lSG 8 0 }.'>6 8 0

u 0 0

o d 0

1 10 0 1 10 0

:! 13 6

() 0 0
o 0 0

o 0 0
o 0 0

o 0 0

2 0 0
ij 2 6

2 7 9
3 3 0

,,17 7

:2 7 9
;) 3 0

4 17 7

38:2 10 b
Ageerende Voorzitter der

C'ornmisw.

ii,

Tota! £0 0 0 382 10 li

£20 BELOONING

VICTOR IcKENliE
(Signed) G. THOMPSOX.. 1 'udl'wrtl.

G. F. HUDGSO~, J.d
oud 12i jaar, ja sinds verleden
Dinsdag' van zijn huis in rpper
Mill-átr( tt vermist. Toen hij het
huis vpdiet was Idj Ilekleed in een
grij7.en 'korten broek, een gt:'streepte
GalaWll lJ on ,~, tn bruine wielrijders
Schoe'lnn. I£enige informatie zal
met bii.i~8c'lar ontvangen wordm.
door Zijl' olld('rs of kan aan:
eenig poJitiekantooroLlgPllt noruel1
gegeven. Kmigo gem:lt\kte on-
kosten kullen mE't genoege!l terug-
betaald worden.

Bovenstaundl1 heloon in~ zal b6-
taald worden u.an cerri;{ jlersoon die
znlke informatie zlll hPÏI'n ~I..m~
leiden tot het vinde J ,. an Jen vef.

mi.~te :;on~D.

13umine<] Rn.] 1l1l0\lc'.1 hy the Council Ol! the 15th dlly of M¥ch, 1899.
(Signed) J, F. JOt7BERT, ChairlllAn.

AF£~It~ :J~ANDER
'8T e .-i .-:.1 nr, -~ d:n..; WEGGELOOPENvllndeplaats

. Rhenosterhoschrug, op Zon-

lENE Vergat! "'it~l; .\'111 dM plaatseli,ktJij '.I'ak zal ,alhier gehouden dag, den Uden Maart, een korte
woro(>n 0l' !,..\. I I-,ltIJAG, 1 APRIL, té einde: - : geel Hottentot, omtrent 17 jaar
1. \' erslag lu I" .. " \ II vlln de afgevoortligden na!lr bet Congres, en- oud, met slip merk op linker kant
2. De zt'cr g"~ idd if{tl on Ite~lige f(egistrntie te bl:'~preken. van bovenlip, met grijS pak: kleeren
Alle leden ..n belangstellenden worden drillgond uitgenoodigd. aan, genaamd JAN MARTINS

laatst gezien met een maat bij sich
Op Last, op de plaats van den haar .MaI-

D, G. CTLLIE, herbe, EzelfDnteill, Distrikt Ceres.
~eo . .A. B. H~ren, 'Vrienden bij wien zulk-------------------------t--------_- ~n Jongen. ~ocht .aankomen ge-

Maohine voor het Veri"!preade.:.n lieven dadel~Jk kentJ~ te geven aan
den ondergeteekende .van Alberts Thomas' Phosphate.

Mest en andere Gnanos.~

Total.

BOND.

Te lIalantl- •..
" General Rate~- ÁrT~ar.

" l 'urrent
U Otber Source, uf Rl" ,·ou,'.

viz. :-
!'Inrplue rrVCHd, nt Pound
Sale.... ...
Certilicate~ ·',"Ied .
Refund of E.'I"'" for lU.

.""dioll of I 'i, ";"nal Boad.
StJ'ydeaborg \',J1"7e M.
Board Rate, ...
~Tax... ..
Fol'llll lite. 'uppliPd

Jlalo
RnW.

1: ~. d.
I) n /I

I) 'I l'
(I II il

.:.: !". d,
t.I:, II ;,

II IJ n
" ti II

I1"ENE v('ttooning ~an de1le .Machine zal. gege~n worden t~ Klipheuvel,
J op do plaats Khpbeuvel, door de vriendelijke vergunnmg van den

G. J. VA:\' LOf BS I::R, te 10 ure in den morgen, en :3 ure in den namiddag
van DONDERDAG, den 6den APRIL, aanst&andei Al de Boeren
worden ter bijwoning nitgt>noodigd.

Woodhead, Plant· & Co.,
KAAPSTAD.

Sallines o( Secretaty. Audi.
t..ors aad all uthers' (lfficerH
Payments tu M"rnbers of
the Couocd ...
Construction. )[aintenRoce.
Repair and Improvemeot of
DiyilionaJ Road. and Dams
ther1KlD
Other .P.ymente. '·iL. ,-
StatioDery. Printiag. &e ...
Postage aud Pettiea
RefuDd of Surplus Proceed.
of Pound Salet
Commissioo ODRoad Ratel
and V. lI. Board Rate. col-
lected ia Strydenberg ...
Htrydenberg V. M. B. Rate8
&:cretary's A.llowance on
F ee8 for Certifiede. iuaed
Commiaaioo 00 Dog Tu ...

B&IILD06 on .Aceount. yiz. ;_
In Bank ... £153 16 7
In CIt8llt... 1 3

~[&in
Roads.
£ 8, d. .£ s. d,

o 0 0

(ltb.".
Roads. &c.
i fI.. d.
lj I.J ()
41 III :ol
114 !' 7

() I) IJ
o (j n

.) 1"'0 .)\

'2 I i 6
n '1 I)
'I I) 0

Otber
Road •. &c.
£ ~. d.

TotIlI.

o 0 () 3i 17 6

37 10 I) (J 11 0

ry I) 0 .1 () I) I) 0

() 0 0

I) 0 0 63 15 6 I) 0 0

IJ n I]

() I) II

IJ n Il

']':1 7 0
:\4 il 6

15 li

o I) 0
o 0 D

233 15 11

I) n 0
o t) 0

25 I~ 9
1 16 8

G 8 ~

o IJ 0
U 0 0

------- ..
o I) 0 o 0 0

Total

o II 0
o 0 0

o 0 0
o 0 0

il l~ lj
26 8 3

1 " 910 13 0

o IJ 0
o 0 0

o 0 0
n 0 0

21ó 11 (j

- Iba 17 10-_

Total £3t;~ .. 4

We berehy "°rl .:Y , ,,;, I' ',' I., • ." ,;". "I,,/Vc .1''0;( lIot of Ihe Receipts aod Payment. of tb. Dh-iaioDal Council of Hope Town for
the half.y~ end.J .d,r I'" l'",·,~, ,. ,> I, 1,0', .,oI'wd tl) I"'f:l1ll1ph " hereof Jt 18 IUpported by J'f?per ,"ouehen ; (iij) that, 10 far lUI we
caD_tal.n. th~ r\"'cll'" \~"'I'.'" ," r , , li·" ";'. ,"on" .. I",h h'He !Jee" reOlllyed dUlml tbe perIod atated i (il') that the 'expenditure is
lawful aod Jn .c.JOrtlancp ~,., "", II .•. '" ".,,- "I I ,,"tract. ut lbe CouDed , (r) tut we b., .. daaaJlowed the lum of oil for I'eUOU atated io
the unexed Re~'rt, I I "t' I,. .... l" ,.' • ,f i'l 1,.,::.1. In tbe holOOaof tb6 Treasurer (.hieb wu actually prodDoed to DI on the 3ht
D.ember. I~·II.ID tbl! dt·,·n '"''"''''''' •• '.11,.. ' "" 'I ~·.'tID r. . \. 4,j .\), aod of I cre.Jit haJaoce of £153 lij •. id io the Standard Buk at Hope To wo
aod(r.i) .... e furtb"r <'<l,I,I,· th ..... " I .... ".""".,! 'he Statement of Áeaote and LiabiJiti .. of UIe said CouDcil~ UIeJaatbalf-lt'1r,tbatit
&I~ Wlth the Jedgtr, ant..! ~.,~, hr il~ \VI:: ":;41) ,\ ..~.:_,.t"I.,j, CQncct In 6\'\;ry rupee!.

H,; H. 8TROEliEL, 4adJtor'll.
Gi WILLIS3ht Jualn. I~:':' ; ,

I. PHi.LL(l't~ .\J.lltt:I" \\'f'.' ."J !'fll 'I' ",,""'. tlnd.r the ptovl~I:'!" ,., ;';odHI 2 of Act .11 'lf ,ISA!!, that tbe abo ...e il. tnJ.ud ootreet ltate-
lleat of my Accouat as Tr"~Aurer of the U""""I.i] ll)uo~d ot Dopu I U""tJ lur I b~ bali.ytar eudtd .list Dt-cllmher. Ul9!!, IUd that t.h. ~ la ..

d~ OD the anonee! form t.. .. \ ." .\.

I p,.!.. WEGE, Treuarer.

KENNISGEVING,
DE Verkooping van E~els

rekening van den heer
Redelirghu1s, ,te Malme.Sb
Maandag, 87 Maar·t. zal N1ET' .. .._
hebbeu. . I .

I

I

(~iped)

," ~

GEDROS'!'.

-------------~-
Tenders,

TENDERS worden bij deze' g6-"
vraagd voor het rllblic~reD

van alle .Advertentiefl, Kennisgevin.
gen, enz., enz., van dezen Ra.advoor
den tijd van een of meer jareD Daar
goedvinden van den Raad, to:> bellio·
nen va,n af den hten April, k9'J. ,

De Tenders moeten gpndresiieerd
zijn aan den OndergeU:!ekende ea
gemer r,- buiten op het couvert
II Tenders voor Advertentie!;,"

De Raad verbindt zich niet ef'u!g6
of de laagste tender aan te llt'fl)eO.

Tenrlers moeten io~ezol!rkn ~\W·

den "oor of op den ::;1:;luJ )laart,
1899.

Op last,
R. J. DL' PLES:-;l~,

l)ecrelulJ "
Afdeelingsraad Kantoor,

Philipstown, 6 Maart, 1899.

E. J: GROBBELAAR, .
RbeD08terbo8chrug.

Riebeek West,
Hermon Station.

YIERONDE~IUZBRS BEROODIGD.._
lPP~ICA TfI,KS voor 4 betrek.

kin~D ,f4la :fIO<?fdenvan Wij ~..
scholen In t dIstrIkt V rijheiJ, Z.
A. R., . zullen: door den ondrgetee_
kende mgewacbt worden tot 2 Mei
~~ ,

Solicit&:nten gelieven de bij de
wet vere~h~ ,bewijzen van be-
kwaamheId, goed zekelijk: gedra
en lidmaatsc .. p eeDer Cbristelijk~
Proteatantecbe Kerk in te sluiten

8alarissen,' drie tegen £140 ~n
een ~ £100, met vrij logies; en
=mcht ;op verhooging van

"!erkl8em~ soo 'poedig ,;mo..
plijk te aan.... D. . .

B.•" . UVD". f!'l1~," " .. " '~\,~:r'.:fJ_,...~
., jl.,.' '._;:., . '.

,_ '<',

...... IfUll.

~

AaSPOLANDER & CO'J
6ttVlIft'I(JD II I.tBBN~"""".J1ttwtm",.~~ = ,r •.GM,. ~iI
~ ~
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