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IORRlSOI &: Ct., PleiD Strut. la.
DEEL No.11--8,732 1

~ .. fIt~·PAARDEN en EZELS. ZELDZAME VERK

Publieke Verkooping _
TE

IVIa.IlI'W1e_ b"&ll.lPy.
COlDe heer PIETER J. PIENAARheeft de Ondergeteekenden wederom 'gé+

last om op ~

Donderdag, 6denden April e.k.,
rIT HUNNE VENDU·KRAAL. PUBLIEK TE VERKOOPEN:-

',() Eersteklas Paarden (ruins en Merries)
;/) do, Ezels, 2 tot 4 jaar oud (groot en sterk)

\II/) Prach.~ige Merino Schapen (aanteel Ooien)

D,w:r' de Ploegtijd nu op handen is, heeft de heer PIKNAARbesloten
(lit Inaal geschikte dieren te brengen. Onder het getal bevinden zich 6
twqék las gedresseerde Vos Paarden, verscheidene Blauw-schimmels,
mrt<~t ('gale paren, ook omtrent 10 Basuto Ponies, allen in goede
conditie. en geleerd in tuig en onder zadel. Verdere aanbeveling is
gt'heel onnoodig, daar de naam van den Eigenaar te welbekend is.

J. 'V. MOORREE', Jun., & Co., Afslagers.
Yend\l-kantoor, Malmesbury.

1') Maart, 18\)9.

PUBLIEKl:: ,'"ER:\UOl'ING VAN
Het Oude Landgoed, dat behoorde
aan den Edelen Buitengewonen
Raad en Gouverneur Willem

Adriaan Van der Stel.
HET PRACHTIGE LANDGOED

"'v'"ex-.eIe.e:.1,
(f'root 2,014 morgen of 4,262 acres), dat behoorde aan GOUVBRNEUR
WIllEli ADRIH~ V:\~ DER STEL, met zijn ouderwetech woonhuis en
gebouwen, schoone eileen- dennen- en kamfer-hoornen, en uitmuntend be-
waterde gronden, grenzende aan de plaatsen van Si! James Sivewright,
den IVeled. heer Alexander van der Bijl, en andere voorname grond-
elgena.ar~,en vlak in de nabijheid van SOMERSET WEST, SOMERSET
STR.ASD, en den ~POORWEG zal bij publieke veiling aangeboden
worden, "P Dl-: I'LA.ATSZB:LVE

Op Vrijdag, 7 April, 1899,
001 Il. ure In den voorD1ldd_lt.

lf et kan gezegd worden dat zulk: een landgoed nog nimmer op de
markt IS )!;eweest. Wegens pracht, geschiedkundige herinneringen,
schoone gebouwen, kwaliteit van 'grond, hoeveelheid van hout en water,
en ligging, is dit landgoed onovertrefbaar.----_-

Het plan is om de landen als volgt opteveilen :-(a) Het Woonhuis,
met eone uitgestrektheid van omtrent 120 acres prachtigen Ilrond-met
bossehen bedekt en bebouwbaar-als één lot; (b) Van 20 tot 30 boeren-
pcrceclen met behouwbaren grond, van 10 tot 15 acres elk, met recht op
de weidevelden speciaal daartoe uitgehouden. Elke duim van dezen
grond IS van de allerbeste hoedanigheid; (c) Twee mooie landbouw
plaatsen respectievelijk 100 en 130 acres groot of daaromtrent" en (d)
1'wee groote bosch-partijen, dik met hout voorzien, en 2 uitgestrekte
veeplaatsen.

De water- voorraad is allerprachtigst ; de beroemde met forellen
voorziene stroom, de Lourensrivier, en vele ander waterstroomen gaan
ovvrof stroomen op het landgoed.

Liberale termen zullen aangeboden worden. Kaapstadscbe koopers
dl,' de stad verlaten met de 8.15 morgentrein, kunnen het land~<.Jd bij
tlJ'h bereiken door eene kar te nemen van af Somerset West Statie.

Plannen kunnen van de Afslagers en Procureurs worden verkre gen
op ert na 25sten dezer.

Onthoudt den. datuID.%
VriJd&ft, 7 .April, 1.899.

P. .r. BOSM,\ N & ZOON, Afslagers,
Btellenboeoh.

\\'áLKEI{ ct JACOBSOHN,
I'rocu reurs voor Verkoopers,

16, Waalstraat, Kaapstad.

\.H.-Dadelijk na de verkooping van het Vastgoed zal er eene ver-
krJ(Jl,lngplaats vinden van een groot en verscheiden il880dlment Levende
Ilavr-,Vaatwerk, Boerderijgereedschsp, Huisraad, en andere goederen.

vemerschinren zullen morden oerschaft-

PUBLIEKE VERKOOPING
-OP-

8 April. 1899,Zaterdag,
Te 12 ure, op de plaats

_B' 0 N'l~EI NB FJl~G
DE Ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast zijnde,

publieke veiling te koop aanbeiden de welbekende plaats

LEEUW~RIVIER,
zal per

gl':"gen In het distrikt Tulbagh, groot. ongeveer 400 Morgen.
Deze plaats is zeer geschikt voor den Wijnbonw en Vruohte[t~ul-

tu Ir, en heeft ook goede Wei- en Zaailanden en een overvloedigen
wakrvoorraad. .

CHARLES ADAMS, Afslager.
Tulbagh, 24 Maart, 189v.

J

Zeer

""~I_a'" ",~G

Kostbare Levende lIave .en
--,.,~-Lof!Btr:Goederen'~'":<~ ,A ",.j.: .:

DE Ondergateekeude, sijne plaatsen, ••Welgegund " en "Lang Vlei" uit
de hand verkocht hebbende, ~ publiek ~n verkoopen, '

Zond.. d. ~lD.M a_....,.a,
OP

Dinsdag, den 4den April, 18~9.
1. I...eveode nave ~

17 Eerste-klas uitgezochte Ezels, grOot en 8tt-rk, waaronder egale
paren zijn; 4 do. Rij en Trek Paarden, ruins; 2 do. Elel voor Paardf'll;
1 do. Merrie; 11 Aanteel Beesten, waaronder 4 in melk en :3 prachti' ..e
Vaarzen zijn, 25 Varkens, waaronder Groote Vétte Borgen, 150 Exi:'a
Vette Eerste-klas Merino Ooien, 80 do. Jonge Hamels en Ooien, 30 co.
Hamels, allen geschikt voor den slachter. .

2. Boerderijgereedschup-c-
2 Extra Bokwagens, bijkans nieuw..I Dog Kar, do., 1 2-Boo 1\

do., 1 ~ater Kar, 2 Span W~gen Tuigen, 3 do. Ploegen Tuigen, 3 pa r
Kar TUIgen waarvan 2 paar Dleuw, I Zadel en Toom, 3 paar Zwingels en
Kettings, 2 Drievoor Ploegen, Ransome's, bijkans nieuw, 2 do. Dnbbc [_
voor, I H?utbalk do., 1 _Braakland8 Ell8'e, 1 Zaailands do., Howard, 2
Land Kribbe.n. 2 ZeIl do., 1 Zelfbinder, Massey, 1 Contii:ullil LI
Reaper, 1 Voermachine, 1 Extra Dip Bad, 1 lot Wiiu Vaten en Bali s,
I lot Vorken.Braven, en Pikken, 1 lot Draad en Standaards, 110t Stokken
eu. Zwepen, "I'immermans Gereedschap, 1 do. Ploeg Scharen," 1 (~I).

Zakken, 1 do. Balken en Sparren, 1 Slijpsteen, 2 Vracht Touwen en
Katrollen, 2 Trek Touwen en ~wingels, 1 Bushel en Schop, 2 Vrac~lt
Zeilen, 1 Machine Zeil, 1 Groote Meel Kist, 1 Voer Kist, 12 Zeisen, 1 Ilt
Harken, 1 Lange Ladder, 1 Korte do., 1 lot Beeste Vellen, I lot Machine
Garen en Olie, 1 Nieuwe Tuigen Rak, 1 Kajaten-houten Water Vat 1
Bijkans nieuwe Kap Kar. I

3. Granen-
60 Mudden Garst, 10 do. Gemengd Voer, 20 do. Meel, 25 do. Koorn,

5 do. Caledon Baard Zaad Kooru, 1 lot Kaf (die onderwijl uit de haud
te koop is).

Verder-
Eenige stukken Huisraad en ,wat nog meer zal wo:den ,.ngebodon

. J. P. MO\TERT.
la

HuiD1 Krec:Uet Verleend.
,

A. 8. De villiers & 00.) A.f8Iag~rs
Paarl, 20 Maart, 1899. .

CfjJ"" Geen aangebrachte goed zal worden verkocht.

VERKIEZING VOOR DE

Wetgevende Vergadering.
,------

STElITvoor CUBIEY
VOOR DE KIESAFDEELING VAN

OP

WOENSDAG 5 APRIL,
AFRIKAANDER

---------

tilENE Vergadering van den plaatselijken .Tak: sal alhier geboud en
OD wordEm op ZATERDAG, 1 APRIL, te einde:-

1. \' erslag te beoren van de afgevoordigden naar het Congres, en-
2. De zeer gewichtige en uetelige Regiatratie te bespreken.
Alle leden en belangstellenden worden dringend uitgenoodigd.

Op Last,
D. G. CTLLIE,

Sec. A. B.

Worcester Landbouw Genootschap!'
Rozijnen Tentoonstelling.

BOVENSTAANDE TENTOONSTKLLING
open voor de Kolonie. :f,ul plaats vinden

te Worcester, op lJONDEltDA6, 27·APRIL
aanst, '

~.,.

lC8f
'.{ ,< ; '." ~

tctlolilJi
)[on .... t .

"erb.._ ....

,ENBOSCH,' . Somerset ;West.
"....,,,,....e-Verkooping . !. , ; :

Uit de Hand te loop., ,vp
HuismeUbelen.

VAN

Eersteklas Paarden
en Ezels,
TER PLAATSE

ZOUT
(Afdeeling CA.LEDO'),

OP

f!i I J.VI' c:» ~ lil t!!I ':r ..A. ~
Kostb~r Huur opbrengende Somerset Strand.

Eigendommen. ' _

ZATBRDAG, 8 APRIL, : t899,
25 Eersteklas Jonge Paarden.
25 Do. Do•.. Jtzels. j,

Somerset Strand.

'DE ondergeteekenden, behoorlijk
gelast door den heer: C. H.

GROENEWALD,van Matjesldoof, zullen
bovengemeld Vee publiek ve~koopen
=-allea uitgezocht in de distrikt
Harrismith, en Winburg ,in den
Vrijstaat door een vertrouwbaren
vriend van den heer Groenewald,
die ons versekert dat de ~aarden
en Ezels allen van den besten stem-
pel zijn en gfSchikt voor dadelijk
gebruik. De ploeg tijd nadert.

Komt dus allen en Keept-
TIJP IS KORT I ZEGT HIT VOORTI

Publieke Verkooping
VAN

ERVEN.

l

C. H. GROENEWALD.

Dempers, loore, eD Irlga, lfsllgers.
'J

DE Ondergeteekende behoorlijk
~elast :zijnde door den heer

M. J .. BA.&NABD,zal publiek ver-
koopen, op

WOENSDAG, ii APRIt, 1399,
onmiddellijk na de verkooping van
den heer J. ill BA8S0N,te

Eksteen's Hotel,
De Twee !Kostbare Erven, Nos. 348
en 349, Blok ·Z, metende 40 x 106
voet e!k,.,zijnqe het onderverdeelde
eigendom. vroeger behoorende aan
den l!.delen heer M. L. Neethling,
en beiden front makende naar de
straat.

Paul D. Clnver, Afslager.

Caledon, 23 Maart, ] 899.

Somerset West Strand!
Somerset West Strand I

Publieke Verkoop...ioC7 Stellenbosch,r 24 Maart, 1899.
VAN

DI!j Ondergeteekende behoorlijk
gelast zijnde door de lhecu-

teuren in dea Boedel van: wijlen
.ABDOLARNOLDS,zal publiek doen
verkoepen te

Somerset West Strana

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

STRAN DHjU lZ EN
EN

HUISRA.AD.
'--

OP DE osdergeteekendo; behoorlijk
gelast door den heer J. H.

BASSON,zal per publieke veiling
verkoopen op ,

Woensdaq, 5 April, e.k..
om 1'1 ure v.m.,

iVOOR

Vrijdag, 14 April, l899,
's morgens om 11 uur,

De Erven Nos. 60 en 61. ~et de
uitstekende Gebouwen daarop en
allen ten volle verhuurdjwelke tot
bovengenoemden boedel behooren.

Kene gelegenheid als dese doet
zich maar zelden voor.

Eksteen's Hotel.
1. Die kostbare 2 huizen en grond

gelegen bussehen Eksteens Hotel
en Le Roux's .logieshuie, Elk der
huizen bevat ~ Slaapkamers, Eet-
kamer, Kombuis, Dispens, Stal en
Wa~nhuis., i

Dit eigendom heeft een onover-
troffen en groo~ uitzioht op de Zee;
het is bovendien centraal gelegen

O·P eene Boerenschool nabij Mal- en is bijzonder geschikt voor het
mesbury. salaris £30' per oprichten van een Hotel of Logies-

jaar.' Kost, inwoning en ~hen huis.
vrij. .' Een kans als deze komt maar

Plichten, indien mogelijk te !Wor- ééns in het leven voor.
den aanvaard in April, 1899! ! ll. Het generale aasortiment

Doe aanzoek met copien ~an ge- huisrsed.. hes\aande uit Tafels,
tuigschriften op ot voor 6 4-PBLL, Stoelen, ~ten. enz. enz.
1899. Bezoew. aan het Strand, mist

FRED. WERDMULLB1B.~ dit niet I

Malmesbury, ~bary' S~h,D. FLUVER, A&lager.

~ Maart. 1899.; 17,l(aart, J899.!
. I '.i j

l...

ODthOldt deDddlm: YrlJdat t' 'prtl, tBH
PAUL D. CLUVER,

~r
Stallenboscll, 24 Maart, 1899.

GOUVERHANTE BKftOODIGD.

" .

D. J. MALAN, Sa.
Altona,

Somerset West.

InsoluDten Boedel JU ~OhUlII 1_
TberoD.

Publieke Verkooping
or

8 APRIL, 1899,
TEN 10 UREV.M.

1!'\Jj' E' Ondergeteekende, behoerlijk
. gemschtigd door den Curator
10 gezegden In801venten Boedel, UI
Per publieke veiling verkoepen op
de plaats Fonteinberg op bovenge-
'melden dag en tijd, het volgende:

1. De plaats Fonteinl>erg, gelegen
in de afdeeling Tulbagh, groot om-
trent 240 morgen. Goed bewat.erd.
Heeft een goede, uitgestrekte, win-
gerd.in volle dracht, grootea om-
heinden tuingrond, groote verachei-
denheid van vruchtboomen, goede
zaailanden en veeweide.

II. De gewone Boerderijgereed- '
schappen zooaJs ploegen, eggen,
graven, vaatwerk, komplete brande-
wijn stookketel (nieuw), bokwagen, .
karren, tuigen, huisraad, eDZ., ens.

LEVaNDE fuv! :-8 Gedresseerde
Paarden. Te worden verkocht 'aan
den hoogsten bieder op

Zaterdag, 8 April, 1899. til 10 In J•••

, CHAS. ADAMS,
Afslager.

Tulbagh,
21 Maartl899.

. GOATON & lOUW,
WELLINGTON STATIB,

Bieden te koop lI&Jl

Snperphosphat yan Kalk,
of Witte Guano.

Dubbel Gezifte en Kaapache
". Zaadha ver,

<
Barleywheat, Rogge, Gerst,
Haverhooi, K~ Voerhaver •

Raapzaad, Cocksfoot
Grauaad,

ltaliaansche Scarlet Klaverzaad
...._ ..._---------
ADVERTENTIE

LOOPENDE op deze pJaata
Palmietfontein, 2 Ruin Donkies

1 ree-vale, rechteroor halfmaan TaD.
voor, 1 blauwvalo, 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 locpen 1'&0
12lJUli, 1898 hier.

D. S. J. TOU.!.
Palmietfontein,
dist. Fraserburg.

18 1rlaa.rt, 1899.

WEGGELOOPEN
VAN de Plaats Zontfontein.

Moorreesburg, op 4 Maart, en
Jaatst gezien bij De Rest, een swart;
bruin geelbek Merrie Ezel met ge-
knipte manen en staart, brand-.
merk op linker boat, omtrent 2 jaar
oud. Allen bij wien gezegde Bsel
mocht komen gelie yen kenil:is te re-
ven ... C. J. SIIIm. ZoutfouteiD,
P.O. Xocwreesbul'g, door wien alle
bi11ij~ kost. ZUlJ8n betul ~

j ~
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Mannen TI ...~....t' '-.." 'en,,:p~,l100 0 '.

.misleiden,
VOOEt

van Prieska, niet

STEMT j~DE:a
. ,

voor Rhqdeemannen I Verbelord. CD bijkomOllde Bii
---+-....------.....-- wett«l en Regulahen in bef.

roeping. van zekere B~.
·.Regulaties.. . -K BNNIS ~ordt mits deze 8'0

geven In termen Tan sertie
112 van Wet 45 van 1882 en 8eeIia.
7 en lJ van [de Publieke ~
heide VerbeteriDgs Akte No. 21
van 1897 dat de MuniciJllit
Raad ft,J1 Somerset Weet Straat
een besluit h~ft aangenomen'"
zekere bestaalldti regnlatiea te hlo
roepen en ~kere Ibijkomende!l
'y81"heterde bij wetten en ~
te ~ omtrent;-

(II) Het verwijderen en de
sohikJring van nachtvuil,
nis, en overblijfselen, en
aanit'Alire schikkingen in 'a.
band damnede,

(6) De bou~ en plaat&ng '111
gemakhwzen.

(c) De Tergadering en
~g van vuilnis en
blijfaelen, enz.

(d) .Aanachaffen ntl geeehiki:
emJDen voor bet on~1
van nachtTuil en andere lIDO
~eden.

(e) Het oprichten of verandeni
van £ebouwen, wijd~ '"
sekere doorgangen en _
te rondom. gebou wen em.

(/) Gesondheid en aaniteit.-1l1IUo
regelen in het algemeen.

(g) Het opleggen van boete.
vour overtrediJJg van ~
der 1'OOl'geIteJde regulatih.

_!ene oopie van de gele~ 'wl
beterde en bijkomende biJ.ft.
en ~ien. zal liggen bH I.-
BMda·kantoor te Somerset '1'.. ,
8t1aDd. en open zijn Toor iDspeiti.
'RIl ~ Pel'IOOn op eIbD rD
lijken tiJd, TOOr een tiJdperk YO
la ~D, te worden ~rekend YIII

' d be '''I. J ull bli 1.0 d "':1_ al Zaterdag 1 April, 1899. 'WIInIDE endergeteeken en. hoorliJ& ge ast, I en pu ea. oen opTImWl lij mIlen oocerw~n worden.u'
op de plaats zelve. op : de ~eurig van Zijne Excellente

MAANDAG, 17 APRIL, 1899~ den Gou;;:.
HENRY FAGAN,

Waarnd. Mtachklerk..
ten 10 u,re 'I VOOrm1dd.8fl,

De zeer Kostbare Koorn. en W:ijn plaata, bekead als W BLOllfOED. geJeaen
25 minuten rijdens van' Durban Weg Statie, en groot meer diu 800 Bomereet West Strand,
morgen.: 29 Maart, 1899.

De plaat.. CUe 'f1'08ger _ den heer Dtl'J(Iln' behoorde,.811 grOOtAt
p1an~ 1aD Blaauwgom en; Pori Jaobon bOOmeD )leeft, Jl een der
praoht.igate in de KuplObe Af4eeling, en heeft hechte "bou..,... III aBe n!NI8 .ordt gegeTen, met be.
prieftijkheden. Het eigandcq b.D lIODdar ~te iD Clrie,p~aateeaft!'- .a .trek;mg tot de -T~~koopiDrja
deeld worden, elk waarvan gebOuW8D.sou bemttn, en Jut 11 het plan den Boedel Tan "'vlen .ÁBDOL
om het eigendom eerst iD ~ peroeelen opteYeillen en daarop iD sijn .A.uoL~ die op VRIJDAG, lt
geheeL , : . April 1899. te Somerset W.

Et zijn een aantal mineral~ brolllleD op de ~; de beswmde VlIIl Strand PI warden gehouden.
Riebeek BrtJi1 is op het aa~DcUt eigwndom Jelegen. Dat de hut.m en gronden froai

. . lIl&ken naar den Hoofdweg, •J. J" Holm"r &. Zoon, Alslager. gelegen sijn tuuchen het P_
I , • butoor en den ingang nil!' het

ObilhouCl't cl.n d.a'tU.Dl Strand, en dUi een der beste t~
kom,t:ge bezigheida plekken ui~
maken.

PAUL D. CLUVER, Afs~'II",

TRR PLAATSE

B~S,Vredenburg Brde 10&118
Publieke School ,BENOODIGD

EEN Onderwijzer of Onderwij~
gecertificeerd, bekwaam om In

Hollandsoh, Engelsoh en Muziek
onde:wvs te geven. ,., .

Salaria £36 en vrve mwoDlng. ;
School te beginnen in April na de

vacantie.
YOlk om op

DONDER: AG, 13 APRIL,
uwe stemmen te geY8D voor de Kandidat.en der Afri~ Party, dat .wil
Beggen EENE Item '9OOl' IhrrBB en EENE stem v')(fl' MOLTENO•

LUiItert niet DAar hen di. u raden om eene van . 11;"e twee ate~.eD
af te seven aan. Iletzij Hobson of Stegmann, maar. ~ uwe krUiIj.
ala YOlIt: .

8CHUTBERICHTEN.
AJ'DULINGsTiIJN8BUBG.

1I0RBFeNTEIN SCHUT.

TE won .. nrIrocht te S~jn •.bu'l ~
deo lIhteO April. 1899, lndien. met

M TOI"eD gebt I-

l 1Irain Mem., omtrent 7 of 8 jam 01Id,
kol 'fOOI' bp ell tllUChen Deu ~teD, wit
.t.ippe1a op rug, swan. ylek op linbr sljde,
wratje op liDhr bout en ~D 1&Il. ach_
•• Denbat ftu bout, stuk nem om rech_
YOOl' YOet tUMChenlid en klauw, Itomp
ItIIart.

1 DruiDKerri. Veulen, 8 of 9 IDMDdeu
oad, lIolblea.

1 BnUn Heupt -V.uleD, omant 1 jaar
.ad, .tamp.taart.

1 Á.Dgon Bok ooi, rechter oor suij ~

W. J. KRUGER, Schutm .. ter,

...
Schapen! Graan!! BENOODIGD in boveDge,noemde

School een Eente A.uistent
die de bekwaamheid besit om de
soholieren te kunnen opwerken tot
School HOOfIer j ExameD. Salaris
£120 per Jaar. <Jt,tuigsohriften,
ens •• bewijs van lidmaatschap eener
Prote8tansche Kerk te worden Ter·
sohaft. Indien mogelijk zullen
plichten beginnen in April na de
vacantie zoo niet later.

Stemt

Publieke Verkooping
J. HITCHCOCK.

.Elandsfonwin,
Britstown...- ~JONGENSKLIP,

AFDEELING CALEDON. GEVRAAGD
DE hoeren Dempers, Moore &

Krige, behoorlijk gelaat door
Ondergeteekende zullen publiek
doen verkoepen op

WOENSDAG, 5 April, 11899,
Levende Have.

3:>0 Lammers met Wo}
200 Jonge Ooien
100 Slacht Hamels
.JO Oude Ooien.

Graan.
20 ~Iud II arde Koorn
20 " Zachte KoorD
50 " Haver
20 " Garst,
.EeD ieder zal wel doen deze Ven-

dutie bij tewoncn, daar zulke
schapen zelden worden aangeboden,

Komt zeker en vergeet niet!
GAlWIEL S. P. DE Kun:.

. Dempers, Moore en Kriqe,
Afslaqers.

VOOR Kleine Hollandsche f&_mi.
lie uit Pretoria 2 of 3 ruime

kamers gedeeltelijk gemetibel~,
met Kookplek bij oprecht Afri·
kaander mensehen in de Paarl; tuin
met schaduw-hoomen vereischt.

Informatie en prijs op~ bij
den Heer C. J. A.LA.RT Boorder
Paarl.

A. E. ANDERSON,
Hon. Secretaris,

Pub. School, Vredenburg.

Adres, P.O. Roet jee Baai,
Malmesburr·

, "'

1. HOBSON.
&muel Bonnin.

2. . LOTTER, X
C~per Jacobus.

I
I

3. MOLTENO, ' X
" John Charles. ,

" .' I,'

4. STEGMANN,
Benshardua Zibee.

OPGESLÓTM in het Schu~ te Dlaauw.
boeohdam, iDd_ Afdeeling over d.n

geoorloofd811t.ijd en te WOrdeD nrkocbt ~
8trijdenblll'g, op Zaterdag, llid8l1 April,
lBW, om 10 ur 'I yoormiddap, indien
Wet t. YOl'In .. loet, het. yolsende" .. ;-
1Bnia Ruin purd, wit ach_ weten,

biehalter merken op linker been, bejaard.
(Get.) J. H. WHITEHEAD,

Bchutmeeater.

Yredenborg lefsjei BoogescbGOl
OVERBDX PLmlf, LUl'STAD

OPGERIOHT 1886.

.u.adaaaed •••<_nlo .. )

Aliwal Noord Eerste Klasse
Hooge School.

BENOODIGD een assistent
onderwijzer, gecertificeerd en

ondervinding hebbende, en ten
volle f{ekwalificeerd om Hollandsch
te onderwijzen tot op Matriculatie .

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

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

G. GRIFFITHS,
Seer. Bch. Com.

Matrioulatie, UDEBLING V.AN HOPE TOWN.
UniTeraiteites School Hooger,. OPGESLOTEN iDhet Schat te VI'01lW-

" IJ Elementair, pan In due afd..un, 01''' dell
IJ MtUiek Examina; Jr'IOOrloofden tijd en te worden nrkocht

•06._ - .. _-- (JaDlo.. alchw op Zaterdac, den lMén April, 1899, __ ~ ;_ ~ _
-.a ••• om 10 U1ll' 'I TOOrmiddap, iDdlen Diet
Standaards V IV ill II I en teveren gelOIt, hei YO~ v...-
. ' , , 'Id' 1 Vol Kerrie met IUppell op de MIlKmdergarten School Toor eine klein kol, lin_ achter Toet wit,' jaar

Kinderen tnsscnen 4 en 8 jaar 'oud. oud met1 Bndn heqat ,..al8 ~
Speciale Klassen in de Kunst: 1 DoDk... bruiD lferrte a jaar me. 1

Letter-schrift, Snelschrift en Drae- Denker brult meni. y1ll 8maandenoud.
mak .. 1 Mof 001 knUl wiDblhaak ...,ter ooter:v. b.alfmaAO Tall YOOI'.

Mevr. W. B. PEROIV AL. 1Buterd Lam noht.r oor 2 IDUtJ.
P· 'pale ftD ach"r, l1Dker oor JWalUfttaart, ..nDm halfmaan,.. acbter.

1 Bu.,rd hamel rt'chter oor Itomr.laapsche Regeerlngs Spoorregeo. ~r::n,.: aobter, linker oor wink••

fJ!t
Kostbare

1!L.
laats te Koop.

WELGEMOED.WEtGEIOEB.
Calgdon,

27 Maart 1899. BENOODIGD
A!deeliDgsraad Jan SteHenbosch,

--
TENDERS.

EEN ongehuwde blanke man van
goed gedrag als assistent in

eene melken J-
Veniere informatie van,

J. C. ROOS,
Sqhutmeeeter.

SIR LOWRY'S PASS
CALEDON SPOORWEGTENDERS wordcri bierbij gevraagd

voor
1. Het oprichten van een huisje

Toor werkvork op de Vaal-
fontein uitspan.

2. Het oprichten van een kamer,
. herstellen van een gebouwen
stal bij den ~28tell Mijlsteen.

Bijzonderhedl"n ;r,ijote verkrijgen
Toor 1 bij raadslid Thellnissen te
Somerset West, en voor 2 bij raads-
lid Theunissen, Kui'srivier of bij
den Secretaris.

Tende'i-s te worden ingeleverd
hij den Secretaris op of vóór 11
.April, e.k.

~ste of eenige tender niet
Dooduilrelijk te worden aangenomen

PAGL D. CLUVER,
Secretaris.

I

Nabij Durban Weg.

Rustenburg,
24 Maart, 1899,

"'ENDERS worden gel'l'&&gdToor AFDEELlNG VAN HOP! TOWN.
.la het bouwen san een Spoorweg.
lijn, tusschen-Sir Lowry PlU! Station,
en de stad Caledon. een distantie
van zeg 53 mijlen,

Tenders te zijn: ..
a Voor lichte lijn, insluitende

permanenten weg en ander
materiaal •

b V001' do. Uitgesloten perma-
nente weg en andere msteri-
aal.

c Voor gewone lijn. inaluitende
permanente weg en ander
materiaal. __

d Voor do. Uitgesloten perma- DE OncierR'6teelreDden geven
nente weg en ander materiaal kellllia Clat zij niet lUllen

Voor verdere bijzonderheden. tOelaten dat iemand OTertredmg
doe aanzoek aan dit kantoor. voor pleegt of jacht op &in van hunne
of op Isten van de volgende maand. eigeodoDllIlen, plegen in de &idee-

Tenders geadresseerd aan den lirigeo Malmesburr.. Wiketberg en
Controleur en Auditeur Geuei-aal, ctanwilliam, hetsij met of IOnder
zullen op het Auditeura Kantoor hond of geweer. en dat zij pen ver-
ontvangen worden. in Grave Straat. zoek lullen -toestaan om gedUl'elld.
Kaapstad, niet later dan den mid. dit aaisoen op htlDJle eigendoDlJDeB
dag van Maandag. 17den April, e.k, te jaohteD, onY8J'80hi1Iigwie de ap-

JOHN .BROWN, plikant of applikanten mogen sijn.
Hoofdingenieur. E9Il ieder die in strijd met dele

Kapsche Regeeringe Spoorwegen, kennisgeving handelt. III venolgd
Kantoor 't'&Il denHoofdlnpneiur, worden volgens Wet.

Kaapetatl,23 Februri, 1899. STEPHAN BROTHERS.

Loading Place.KENNISGEVING. Dist. Piketberg.
~5 Maart, 1899.

- N.1J.~~ijjk na afloop cl.,.- verkooJMg van het 'V~~ lullen
de Tolaende Kostbare LEVENIXB HA VB en~'LOSBE (fOIiÓBBBN
verkoollt worden :-10 Muil~ 4r Paarden, ó Koeién. 2V&árteD. 1 BnI,
8 Kalveren, 2 ltlDl, ~x.z.n,D, 7 PlOePQ. i ~ Vaat1rerk,
Hooipers. Tuigen Stel ~,l Kar-, en Muil. ). 14. ~
2 Broei.maohiJlee, randeWijIl! Ltels, Schapen, oo:U. en Bushel
Mandjes, SO Mud V~ ~ '75 MlJd zaad" HaTel' i(Kaapaohe), 60
Mudden Zaad (BuaelaOhe Ha'fer). 14 <Mudden ;Zud' Koo!'D (baard), la
Mud :Moeraardap,P81én, eene _V'eelheid .l?rao1l_tige Uien on Pom~en,
10 Leggers W lJD. 1 leger: 'BrandeWlJn, Gaven, Vorken, Pikkeu,
Wieders. enz.. Voer, Kaf, }j~ Hoenders, V~kéna, enz., enl.

A. W. COMBRINK,
Anchor Villa,

Drie Anker Baai,
Kaapstad.

------ --------
OPGESLOTEN in het Schut te Wel-

geTODden iD dUG afdeellnar O1'8r
den poorloofden tijd ea te worden 'tW-
kocht op W.JgnonaeD op ~.deD
15den April, 1899, om 10 uur '. Tootmid.
<lap, iDdlen nJ.$ tnoran. gelost, het
Tolgewie VeB :-
1 Bruin. Hmgst wit .,le)[ op het l'1l8 3
oud.

ONDERWIJS.

~eelingsraad-kn n t oo r-,

Stellenbuseh, :!:1Maal·t, lt: ~.

DE ondergeteekende zal applicatieS
voor de betrekking van

Tweede(n) Assistent(e) aan de
Vereenigde Kerk School te Rus.
tenburg, Z.A.R., ontvangen tot den
28sten April, e.k.

80licitanten moeten bevoegd zijn
volgens de vereischten der School.
wet, en bereid zijn op buitenland.
sche certificaten een aanvullings.
examen af te leggen.

Werkzaamheden te aanvaarden
zoo spoedig mogeljik.

Salaris £144 p.a.

J. C. LOMBARD,
Secretarie:

J. J. 8NIJlUN,
8chatmeeeter.

KemiisgeviDg

BENOODIGD
. C·.. ·) Een Hoofdonderwijze- in de
Ges~lb8idieerde Kerk t:dlOol )lid-
delburg. Z. A.R. Salaris £JOO per
jas!'. Vereischtsn ce l-tificaat 2Je
Klasse Ouderwijeeros Examen
Transvaal of daaraan gelijkstaande
certificaten van elders. De ver ko-
zene zich te verbinden Voor min-
stens twoo :jaren.

(B.) Twee Onderwijzers in de
Buiten Wijken. :-:;alaris minsten::!
£150 en £200 'Ol jaars. Onder-
wijzers certificaten noodzakelijk.
Applicatien met getuigschriften van
bevoegdheid, lidmaatschap eener
Hol. ProtE~8tuntsche Kerk, van goed
zedelijk gedrag en godsdieDtltigen
wandel, woruon ingewacht tut 23
April. Werk t{) heginnen zoo
spoedig mogelijk, niet later dan
begin Juli.

.. A.. P. BURG ER, V.DJ!.
Middelburg, .

21 Ma.art, 13~0,

].7

Rondgaande Under wi jzer Be-
noodigl( te Kitziu~el'~ Wijk
\'edl tkop, Di~t. Honxville,
U.V.S.

HOOFDONDERWIJZER

BENOODTGD' voor de Tweede~
klas School te CALITROORP

wegElns het overlijden van den heer
II. J. GEYSER.
Applicanten doen aanzoek zoo

spoedig mogEIlijk, en zoo lang appli-
catie gedaan moet in Gou verne-
ments Courant volgens lijst va.n
opvoedings departement,

Men doet aanzoek bij Onderga.
teekende met getuigschriften van
bekwaamheid en Christelijke ge.
zindheid, melding makende of hij in
April of Juli het werk zou kUDnen
beginnen.

Een getrouwd persoon die bereid
zal zijn kinderen van buiten te
logeeren zal de voorkeur hebben.

Kennis van Hollandsch een ver.
eischte; Muziek eene van bevelin~.

Salaris £200 per annum en vriJe
woning. School gebouw nieuw, ge-
riefulijk en ruim.

RICHARD BARRY, V.D.M.
Calitzdorp,

13 Maart, 1899.

Afdeelin!,"S Raad Calvinia.
Komen Aanloopen.VERLEGGING VAN WEG.

OP den 24sten Maart, 1899, twee
gele Paarden, ongemerkt.

een eiergeel meb hal ve wittebles,
en drie witte bafmen, omtrent 9
jaar; Een witgeel, omtrent 6 jaar;
beiden reUDS.

Een iegelijk, aan wien lij be.
aooren,'kan dezelve tegen betaling
nn deae Adverteatie en andere
billijke kosten terug bekomen.

C. VAN A.S.
Paardefontein,

Mosterts Hoek. Siding,
nabij lainpburg.

KENNISGEVING geschiedt
hiennede dat de Afdeelings.

raad van Calvinia, van voornemens
is zijne Excellentie den Gouver.
neur te zerzoeken, op aanzoek van
den heer J. C. LoeK, van Vrouwens-
kalk, Achter Hantam, lJalvinia, eene
Proclamatie te doen uitvaardigen
in termen van Sectie 152 van Wet
40 van 1889 afwijkende van een
vQlgenden Weg, Dam 1_ •

De Weg loopende van "Dirkzijn
muur" naar "Vrouwenskolk," te ver-
leggen vau eene punt uit ~en ouden
Weg, van de onder Lijn van "Dirk
zijn muur" recht van de leegtê
eene distantie van omtreDt 3000
yards tot waar die weer in den
Ouden Weg komt.
lenig perzoon die objecteert ~gen

de verlegging van genoemden Weg
moet zulke objectie schriftelijk in-
inzenden bij den oDdergeteekende,
binnen drie maanden van af datum
dezer kenniageving.

Op Jut.
N. S. LOUW,

Secretaris.
Afdeelin~raad Kantoor.

Calvinia,
24 Maart, 1899.

MESTSTOF TE KOOPAPPLICA'r1 E~ voor bovenge-
noemde betrekking, vergeZtlld

van de bij de wet vereisc!Jte certdi-
caten van bckwaumheid, good
gedrag van de laat.ste ~choolcom-
missie en van de predikant der
gemeente waar applicant laatst
werkzaam was, alllmede Van lid-
maatschap eener Prote8tantsche
Kerk, zullen door den Onderge-
teekende on t vangen 'Iloruen tot op
den 15 AP Hl L, e.k.

~ Werbaamhedeu to beg; noen zoo
spoedig mogelij k

SalarÏ8 £12tJ per annum en Je
Sohool~lden.

BilliJke reiskosten gestaafd door
lnritanties. zullen Tergoed worden.

N.B.-De geslaagde applioante
moet zich v<nrzien van een Onder.
wijsers 2de klas Spoorwe~ Certifi-
oaat o~ tegen .half-prij. te reizen.

GEO. L. STEYTLER.
Bren. der SohoolOOJDZDiuie.. .

li ....,18, .Irfun. 1199.

ZEER Uitstekend en Goedkoops
Vruchtblar makeade llest.tof.

die aj ~ kleine pootte, Jeer rijk
is aan PhOlphat8n en St.ibtóf.
houdende lIat8riaIen.

Ben l8PD TOOr Boeren.
noB UJrzou au

CAPE CANNING CO.,
. MOUILLE PUNT.

GEVRAAGD,
I"BNE Gouvernante van beTOeg.
~ de bekwaamheid voor het

ge\'on van Onderwijs in EngelBch.
Hollandsch, handwerken en Musiek,
(het laatste eene bepaaJde vereischte)
aan 6 kinderen bij den onderge.
ttlekende.

Sollicitanten moeteu oTerleggen
ce,·tificaten van goed gedrag, en
van lidmaatschap eener Protestant.
scha Kerk, alaook Certifikaten van
bekwaamheid voor gemelde betrek.
king. Salaris £48 per jaar, met
ka~s op vermeerdering en vrij
logIes.

Applicatien kunnen inge30tlden
wordin tot 30 APRIL, e.k.

. P. H. FAURE.
~ltat r·K,Smithleld, 0.V.s~. aa~lm.

----~-------------Dynamle~ DetonafDrs, len Lont.
, ; Bicyoles, Bicycles,' Blqclea .

8OJIai.JJ' Ol[ PJWI LU81'D.

,--GX.~~~TX_.
fnm lID !&a- m!~

1

Somerset West Strand
Municipaliteit.

ATTENTIE I

Willowmore Publieke School.
Alllsteat OIdnijDr( es) BeDoodio~
A PPL1KAT~ullen door iIn
- Ondergeteelrende worden (nt-
ftIll{en ,tot VRIJDAG, 2B ArriL
1899, vapr de betrekking van twe~ .
uaist:mt (Heer of Dame) voor dit
Willowmore Publieke SchooL

Pli ,hoon te beginnen na de Jam,..
vae&n',ie. Applica.nten bun oude:
dom en godsdienstige gezindheid
~ te 'ftlVt Il, en ook certifiltat.enmr
bëkwa m!lt id, goed gedrag en or
gedane J I ervindinf{ te verschafd.
lala '~ £100 per jaar.

ï. H. lUTTHEW8.
&oretaris Schoolrorn,

Willowmore.·
W-dJo"mOl e. 2'1 Ma" t, 1 :!)!l.

Eerst~ Assistent
(VICE PRINCIP .AAL)

BENGpDIGD voor de Ef'~et6-klas
Pultlieke School te Rooe!'t80n.

Bekwaam des noodlom onderWIjS
te geYell in eenige vakken tot Matn·
OUJatie. 1CeD!l=snn Hollandlch en
Sol·faZ~ noo4ig. KenDia raD
Wet.enach8p {en aanbeveling.

~ van oertitl.knten 'I'.J!!

braJtter, bekwaamheid, en ondeT"
~, gemerkt lf School," zulletr
~ht worden tot )laan<¥
daD lOden APriL De Comm5illl
te bee8... op deu 12deDi Te be-
ginnen DA de YaCantie in Jul!.

Da. A. McGREGOR, ,
Hon. 8ecrfWlJ.



HEDEN ia ODa een friaeohe dochter
ReboreD.

W. R. EDWABDB,
B. G. EDWARDB,

geb. Smal. HBERKBDE WO~ bebDd .....
Herman1UpieterafoDteiD, dat de heel'-~. v. llBBan. Wal·

27 Maart, 1899. pbata, p.k. Vri~dW. AberdeeD lila
... nt .001' an.. La .. 0...W...,.,

.. B08.ll-KAARTIn.-In het hllwe. il unpeteld.
I :'< kbemeetisd in de Ned. Genllormeerde HIERMEDE wordt bekend )ri

.....t!r. oemfontetn. O,v.s. op dm 2geten dat de h.. ~. • To~
Maart. 1899, door den WelEerw. heer H ....
F. Kriel. de jooge heer JAcoBue PIlTBUS' J'ruerburg, ala tw .,.~ 'YCm 0nI
ondete zoon van den heer J. D. Boamall: Larul en 0,.. WHkbZ il ~1d.
Murra.ywburg, K.K. eu HooCdODdenrlj .. r HIERQDE wofdt kennil gege~
te Trompeburg, O.V.S. met Daily jonpte dat 'tie heer' W. P. BUBD te
dochter van den heer MaartiDa, SpitUop, Honigklip. Vredenbu,*,Diat.JrIalmeIbtlrf,
Bloemfontein. al. tweede Agent ~r 0nI Lond ea

f
) E Ondergctookcnde, gelast door Geelle Kaart jel. Weekblad il benoemd.

Ju Weduwe Iz.\K JM'S. v. D. 1' • HIEBMEDE wonU bekend gemaakt
~[£!:I\~, zal publiek verkoopen _ - dat debeer J. P. Lo.BARD, Kane-DOODBERICHTEN. boICh, ruebeek Ooe~ ala agent TOOrhet

dlatrlkt .AJbanie van 0nI Lcmden W__
blad il ~ld. !

C. P. SCBULTZ,
. Beoretaria.

Kaapetad, 6 Feb. 1899.'

OpWoensdag, 5 April, aanst.

ZrLLE~ opgemelde Paarden en
Ezlls publiek worden verkocht

aan KLAPMLTS· STATIE.-De
Paarden zIjn groot'en sterk, der-
halve !(eschikt voor dadelijk g~bruik
OJder hen z.ijn ilgale paren gedres.
feerde kar· en rijpaarden. 4

Da'\r deze troep opgebracht
'Wordt door den Heer S. G.iJoubort

cl bek d' d ' Lady Gr!'y,zoo ~oe ~ en ID en paarden. Diet. Aliwal Noord.
bandel, 18 verdere aanbeveling
o~rbodig.

J. 8. :\fARAIS &: Co., Arslasers.

RELATIONS and Friends are hereby
notified that it pleased the Lord to

take awa,. by death from my lIide my be·
10Yed h1llband GBRBARDUS HSNDRIKUS FA CGUTHRIB. AFSLAGK&.
WOIST, who died; 011 the 17th lUrch, de~,A~-O&ledoD,bw.rud,wIllkeJaoedena,pur.

1899, at tbe age of 63 y('ars, 11 montbll 11Aprll-HmIWIgqletenfontein, IldeeliDt c..
and 17 da,.., after a pah.!Ill11ln ... of 4 ledon, enen. .
montha and 17 da,... DS.PIRS. KOOD " KIUGI, AF!'ILAGBBII.

M,. thankl are hereby rendered to the 1 April-CaledOD, .u~ leYende baft, Ic.e
'1 A T l.fESBURY pi_a. huiMud, e"...\ A.1UlI • many friendll wko Mllillte<l me, aB aOO to 6 April-JODgenakllp, Ildeellng CaledOD,1e1'ellde

Dr. H. K. Foeter Towne, who did hls ut- hue eDgrun
mOllt to the laat. SApril-1UeiIl Zoutkloot, nabij Napier. Ie~

D
E Ondergtteekende gelaat door But it was the Lord's time to take him hne,l~ goe<Ieren.granen en hulsr_i.1"1 TI L 8 April-Te Zoutkuil,lld.!eUngC&!edon,16 eerde

:den beer r. . OCB~ER, a~ay. and',therefore. we are silent and My klu jonge paarden au 26 do.do. ...,la.
..1kemcrne Handelaar, V redenburg wlth tbe lSaviour-" Father. Thy will b. 15 April-Caledon, eSelJ en paarden., don ••" 28 Aprii-Patrljalallgte, afdaellug CaledOll le-
\1!e ouor ziekelijke omstandigheden ",ode haYeen lOMegoederen. '
gew<Xizaakt is zijne bezigheid te The IIOrrowing Widow. VA.!(DIR8PUY,I •• lIL1IA.IU 00, AFSLAGBB
Yredenbur!l op to geven, zal per ALÉ1'T.t MARIA WOEST. 11Aprll-Nooltgedacbt, afdeeUng Koeberg, 1e-, . 'f8n1eha.e, boerderij~hap, hnlsrud,
publieke niling doen verkoopen op ni .. Muller. 6 Aprll-Hw.bury,_la.Lady Grey, 7 April-KutmanakJoof, nabij Klipheuoelltatle,

D INSDA G, 11 A PR I L , 18 99,
Di.t. Ali wal North. boerderij~hap, lf&D4'D en buw_i.

J. W'.MOORDB8 JL " 00.. A.J'8LAGBBII.
SO Haa.rt-HalmeebaQ'. purden
6 Aprn-Barte~OIlteiD, Ilcl«l1l11 Halma-bar" le"" baYe, boerderiJlereed-lhap en grUHIII
II April-Mu-bl!rJ, purden, aeII en eobapen.
I Aprll-~baq, I bebouwdeenen en eeD

aantal w- .--.
P. J. BQt'I)(A.N. Z~l(, A.J'SLAGlIB.

7 April-v ........ Iloaa_t Welt. de pi... ,.
VerplepA, leftlld. baft, laalsrud, tut.ce. en..

PAUL D. OLUVSR A.J'8LAGBR
II A~ Strand, .aRgoed en hailrud
6 Ap~ Welt 8trand, de twee koIthMI

enen nee. UI en Mt.
I! April-Stellen~b, haimuld.
lt April-T .... Iloaa_t Weet Strand, de t_

lt_bare be~w'de enen nOl. 60 eD81.
P J P 1UBA.IS, AF8LAGER.

U Aprll-Te U·RiYleren, }2 mijlen nn Pike&-
::~ 61 pacbtlp jollie paardeu en & altp.acbte

111 Aprll-Tulbach. bailrud, kar en bnar ftII
bul..

A. B. DI TlLLlm18. co, AF8LAGBBII.
SO Murt-Aan de Purl, galY1llllaehIj_, balkeIl

p1ukA, hullzaeubelen,Ic.e loedereD,le.ende ba ..
eu
t ApriI-Pur~ lefende h.. e, ~jpreed.

aehap, en•.
I Arril-Klapmutletal.le, purden en ezelt

J J'UD PKNTZ ik 00., AJ'8UGIIIoS.
• April-Wellington, balvaw:i, leyendeha?e,1one

goederen, ens.
19 Aprll-8laqrlYl .. , afdeeUngWellin!ltOD,....

PI, këJderpreed.ehap en bnJ.raad.
ML KRIOI!:.AFSLAGKR.

lil April-Bolchfont.ein, afdeeliDg WlIIOWlDorê,
wapna. karren, hnw--:t. ens.

8 CORNELIUS,AFSLAGIB.
a Kei-Nieuwe Ult.lngt, afdeellng CarnanOJl,

nat.goed. leypde hAYe,hn~ em.
J H 8TIGLlNG. AFilLAGER.

30 Haart-KarbooMtjeekraal, afdeellng H"'_
ilia!')',paarden, tuigen, gnan, enl.

L I'COJliT8BE, !FSLAG1!:R.
12 April-BleNlelaaifte, nabij Krankttliltat.le,

'fUlgOed, bui""!. boerderiJge,_jechap. enl.
HJ N DEMPERS, AF8LAGER.

26April-Nlelterkaboop, enen
J.8. K.B.A.18. 00.' A.J'SuGB'B8.

30 Murt-Klapmal.lltatle. paardeIIen _Is
i> April-KlaPIDDtMtatle, paardeneD~

P J RJliTI'F, A.J'SLAGER.
11Aprll-ZwvtuUei, atdeeIing Clanwillta. ....

en boeldcrlJ&ereed8Chap.
A J BE8TER, AFSLAGRS

11 April-VredcDburg, Ildeellnl Mal_bar)',
~~_,eu.

CHAS.ADAMS.AFSLAGER.
8 April-Te FODtelUberg.Ildeellug Talbaah.

~ boerderijsu-lachaP. buw--:t lID lefellde
ba ... J S IlIIJUNG, .ll'8LAGEB.
8 April-Strydenbui, enen, h.'--i, lIDS
IIÁprt1~lIilandall8k,Ildeelill« Hopetown, .ut-

.-. le..nde Ilate, bat.rMd. ens.

publieke Verkoopiog
TE

Zwart Vallei,
DIST. CLANWILLIAM,

OP

DINSDAG, 11 April 1899.

.j. Extra Slachtosaen, 1 Wagen, 1
K..ir, 1 lot Tuigen, 1 lot Jukken, 2
D:lolwk·voor Ploegen, 1 Enkele-
voor Ploec, 1 Ejlge, 1 lot Vaten,
11_Il~) mudden Rog en Koorn, 8
mudden (~edroogde Vruchten, 35
ID,:rl.dt>n Patatas, 8 Aanteelbeesten,
Il'" Zakken, 4 Paarden,8 Varken!!,
1 ;ot II uisraad, I lot Boerderjj-
gereedschap, enz .• enz.

P. J. RETIEF, Afslager.
,'~crl!ikantoor. Piketberg,

27 '1lal\~:, 1899.

I'B!~~
~~
3') Eerste·klas GedresJeerde Rwn

Paarden.

li} Eerst9·klas Gedresseerde Memee

6 l~elecrde Top Ezels.:

Purl. 23 ~Ilart, 1B9~.

Publieke Verkooping
trE

VREDENBURG
DlSTEIKT

OM 9.30 vn y,ll.

Losse Goederen:
~~ooa~ Ploegen, Pikken, Graven

1')8eglicharen, Hoofden. Stal e~ HIERMElJlC wordt kennis ge-
l:io~i Vorken, Bijlen Zagen, Ziften. geven dat ik de weg over
WiKt! Schalen, 1 Wol Bchaal. 1 K1ipfontein, Paardenberg, toe ge-
,.:Koorn Schaal. maakt hebmetsteekdraad en die ge-

Een groot voorraad blikken aan. eloten is voor het publiek.

~aakte en drooge Verf, Lijnolie, SLOT F. J. MAMILLE.
'1'eer, Grease, Terpentijn, Schápen 29 Maart, 1899.
Dlf:,' HaD~,. Kombuis- en Tafel-
La:u1 -.en, \ enster Glas en groote In den Teetaten Boedel van J. J.
ho.:vec \heid. .Alle soorten van W. VAlf ROOIJl:N.
Breekw. '\Ilr, enr:., enz.

liet !-- "\jwone assortiment van
~rans en h.. LDderen Kleederen, Hoe-
een, ::icllOe. "ICO, Stevels, Jll!sen.
He:r.deo J te Vl 'el otn te melden.

Vaste Eit. TGndommen :
~ G')cd gUbOl'{W'de Enen in het

cl )fp V reden burg:'
Ln .\ o. 1, met ~n gel;!'UW erop,

d,l Y]l)cgl'r als winkel g'Qdiend
~.~t'i:, met Rakkec an Toonb~
Kr';::I;!t '-". t'n in gt-,ede- ordtl. Ook
('\:[.e 1:1J1IIH!~tal voor 13 Paarden
r:,t: \' ocrkamer er aan.
b'l .\'1. U. Grenzende .aan Erf PI'OC~ur voor Exec. Test.

\0, l \"'\!OllWrl met een prachtig VHontest. bdl. J. J. \V.van Roouu
WOODbIJl, V<in iJ vertrcklten ruim
Ul. ~t' ·If'~yk. Aangehecht cr aan
t't:'n r ii:!lle WInkel en Kantoor n.let
Rakkeo, Toonba.nken kompleet.

RUIM CREDIET. ONLANG8 un Amerika, hebben een kAntoor

\

geopendop Kerkplein, KUp"tAd. en b..'n~ca
I. C. t:3TEPHAN, a&ll het volk yanZuidAfrika,A.merika'eGift voa

\ t d Vk' ... moderne tandheelkunde, met de laahte ."r.
.<l ",,'OL voor e er ooplDg. Werda laltrumenten.

Goud'fUllialen. i:roon en Bnperk, ol tanden
• J'. erSTER Al'isla er _,_,. platen zijn bunDe groote apecialiteltn.li.. _ ~ , 1: q . !ltiemand behoort afBtand te doen .l1li lijne

\' tt K h' L d' PI Od na~liike tanden, zonder ben .oor&f te raadplepn
fDl, a rr.'V or, a!Dg MW5, •,_ ~1 t 1~()() J. R PRICE. D,D,8.

_, _ tl.3t', ';;JOl.,. H, M, BRIDGMUl. V.D.!!.
a.rdlpll Kamen,

Kerkplein. Il~tad.

1\J~~Y18GEVING.

',....\....e
( ) i' 1', April 180[1, (den dag der

r l'll toon stelling) te Douglas
; , \hckney lleDgst, II Sir Henry."
,lO \::H rendl' aan den heer C. p.
~c \l',:dt "ah ~chmidtB Drift.

D:t paard werd door de Koloniale
iL I.:t·enng ingevoerd om het
;'aardt:nrae te verbeteren.

~l. VAN XIEKERi', Af~lager.

1,TIJ hebben ~ koop, een pa&l' ktmn,
\ Y Beate Engelachl Moer Aa.rdap
!'<lien,ellie kist bent l~O lbll net: Jij lijn
ln extra -eooditie om dadelijk geplant te
'Wordeu.

G. NIAT • CO.,
H S'4itengn.oht 8tru.t,':Xupav.4.

NEETHLING.-Overledeu te Robertaon
np den 27tJten duer. mijll teed&rJr'liefde
on oudste tlochtertje, AllNA: 111 den
ouderdom nn 1 jaar en 10Maanden.

De diep betreurde Moeder.
weduwe G. J. NEETHLING,

geb. Geldenhu,..

ZAC1HT ontslapen in den Heer op
. heden den 23aten Maart. mijnen ge-
Iiefd e Echtgenoolte ELIZABETH Roux, iD
don ouderdom no 64 jaar en 1 maand
na een kort ziekbed ..an :; dagen. n.u.;
l~tate begeerte werd nrvnld na. opzeg.
glUg VaD gezang ~L

Diep betreurd door den bedroefden
Echt,genoot en de kinderen.

P. R. ROUX.
Doornboech, StellenbollCh.

BLOEDVERWANTEN en menden
'Worden met deze bekend gemaken.

dat het den Heere bt.haagd heen door
den ollverbiddelijken dood van mijne Bijde
te nemen mijn teedergeliefde t'chtgenoot.
GERHARDUS HODRIKUS WOEST op
den 17 Maart, 1899. in den ouderdom VaD
63 jaren 11 maanden en 17 dagen. na een
smartelijk lijden.an " maanden en 17
dagen.

Vrienuen die 1.00 trouw ter hulpe
stonden worden ook hartelijk bedánkt,
alsook Dr. H. R, Foster Towne di. zijn
beet aedaan heeft tot het laatet'! uur.

Maarl het waa de tijd del Hee1'8n hem
weg te nemen, zoo !Wijgm wij en zeggen
met dell Heiland" Vader nw wil ge-
Ichiede. "

De bedroefde EchtgeBOOte,

ALLETT A MARIA WOEST,
geb, Muller.

DEATH NOTICE.

Kennisgeving.

DE nog Jevende broeders en
zusters an de kinderen van

de overledene broeders en ZU!'Iters
van willen DIRK JAN BN RooIJEl(,
in leven van Hanglip in de afdeeling
Knijsn8., legatarissen onder het
teetament van wijlen JACOMINA
JOHAIDi.\ WrLHELMINA VAN RoOIJBN
(geboren van Huijssteen) worden
venocht te !'Ichrijven aan den on·
dergeteekende.

ARTnUR. w. ROBINSON,

Amwauche Tandheelkunde,
Drs. PIlICI en BRIDG.AR.

GENEESKUNDIG.

EEN GENEESHEER, met groote
Koloniale Ondervinding, en be-

kend met de Hollandeche Taal, zou
graag eene goede opening willen
bebben in een der plattelands-

dorpen.
Aanzoek te doen, in vertron wen,

bij "Medioo," Postbns 19, Port
Elizabeth.

KEK I AGKK IAIER
BENOODIGD. Doe dadelijk

. aanzoek bij de Ondergetee--
kende,

J. P. THERON.

..,~ .....
~ neh'" te ...;.~
~! ,bUien de bier '~;;ij;;1
CLUV~ KAB8HA.LL, de r:::
VIOSB ;én zoo .ele ao,t1el~
in pdaohte. wij lOUdeD 'I'OOI'BJMI8IIie ..,., - ........
1IaD .D_en Inum... TE: ~1U.4lIl'QXBlI\; Jiabij ~ttbaueaburt •
dan ..eVAlU','. loo ...... H. -nri.... .... .". ~u GIld, kiád ftIiedeD week' op

• r-- '" .._ .~ WIJII8 lUl ~ eiDde .. omen. EeD
Wem. Uit naam +m de aucler liad pt 't -. drii_ ~ t.. t811
ba. n_'~J,..... ~H. .lI_"__,: _t ~ I"0Il datdliei _ ..w:.. __ ,;,a ..aez: ~'"\III UaU&aU .. ~ .. ~ ... --.-. -

ha ..tellJ~ ~oor wati SiJ gedaan ~ i halp kou .ordeD
heb'len.: Zij 'malr;eo het pnoepn . ~x!,ncaLLBlITn: ~ goa_ beeft de
van hUD werk met lRIOCef bekroond te :mYl_ om de ~IjjD uv 8..n-1am
lien, ea waarlijk de,bdaDltburheid .an ... ~ 1.~ ticli&a d_ ~
het volk III de h--" beI.:l..· nl .... die...... B~~ ~dmer , afloop .- OPeaiDP. _....... "'" _ ...... P..... ~_ hil~. l Bet maPtlrlrm'PI·ftII
ware buqrer kan erl--- I bet Ln8rpool--t Ml de Yerrioh~

Kie&eill 't'&n de .:i:e.....ki+-tcseelinpn, m~~-;' '- !tU ~
h til' laa ~ --; S1illeD iD dea a~ad plaat.
e nog met &e t, 1Orst; dat ~gtJ soed W.:r, I' InnCBTl1id vu BIT Bor?-Deu

geo~ aUt, .en dat; pen !dauw nug kou pmakbijjlri opr,koméu &ijD iD de
GII!ITlIBJlIDDAG werd de ultalag der Stel. achter blijft. De Afrlb&ndjlr partij htteft J[tId.Cb_ ftII beD, die .~t iDl~ iD
1 bouch ki--"-- belt d teld'- nu twee ate ~ ae ~ ArpI .ftII ~ 11. luen. Daarinen e ver -uoe en gel a... mmen op een (Yan&eellng ill .~~ :uua8liiIr:. ~ "ciác a,. J_ Si_
volgt :_ het parlement gewonnen. i De.. over;. .",..,~,..,~ .il 1tIOf'fk1C lIIICir ... eUl

Marais ... ... 738 BtemmeD winning behoort een ltM,l.. \ ouer PartV Gt. ~"ON8:IIC~""I~LIJK (!Pfutl,) ""'"
'Ir_I_ • 707 tot meerdere toe-"'-- _.~.ee"""''''-d·. RO_ M. Dit II eeu illlJ 1r:na.l1U&dnakkiDc,
......'t!Ig...... tt h 'd -v_ ""! _-.... en werpt - bJUm~ ol! bet hooge prechtaltof.
Sivewright 639 tt el aan te .poren. De NOt! iJ nOl niet V:IIII - ~""" ha.ddea i.ii derplil"ke aiWruk·
Cloete.u 660 tt teil .inde I De vijand lal t aijn "iterate ::;'aiet ~ht; euella cle hitte ftII eeu

Bet behoeft niet PI8Id te worden, dat doen het verlorene .Iden tit herwinnen. . eleku..trijd iliech d.. noor ~ Yer·

d t
Hd' t .. A Nu is het de HId voor~de .. "-'L.,. nder""~" ~hooa~"lUl ... O'aae ~t km sich leelijkese v lDg me .... ..___ vreugde en "il ~ to-... UI de YlDfWlIIIijdea op ~ ma.uier.

de meeste dankbaarheid dGor de Afri. om met moed en kracht den Md TOOrl te IxGKtolWl vn.-De Merell pbroeden Ball,
kaander partij wordt ontftDIf6n, terwijl setteu. De uit.alag der ver~edag levert k:ci.~t, :Kaar.::!;. de _lbo-
de tepnpartlJ de hand.n van diepe te- het bewijs dat de Afrlbaujder, pertlJ t. eDVek:.. ~ ftII~ _tallUl~
leuratelllng wrijft. 8lr JA.Jl8S Sin. SteUenbo8ch harWlJk h~ ameDle- mailea·en koeiea lUl 1 wal gebra.aht 0-:
WILIGHT .... eie •.QQWATH der zoop. werkt. AUe oDdttllnge g*hillen w~ di_ -Un lpeéiaal ni~cht door Ir~ ftII

naamde ProgreaIine l'hililtlJllen-men den oPllJde pset en 'beid~ kandidaten Yee iD i'oord.Amerib,; ~ !Mt OOI op de..... behoefitu ftII dii land. 'N~e de
waande hem o06~elIJlr, en met het w:ensen g'31ijkop ondenteuti,I. En dit, Iaup ...... sijn Ijj iDMer Koede oondiu. bier
m... te vertroUWen en grootIpreken werd mettegen!taaDde ~I de pogingen der aangeIr:oIDen. ~er de ~ &ijD uoelleote
geaegd: Onse GoLIATH 11abeoluut seker tl'genpartlj ollt verdeeldheid te saaien. heDp~811 mamee ?OOt UII~* doeleiJldeu,
van de overwinniDg, en hIJ al sterk ge- Dit haddeD ~ 'V8r'W8Cht. .r;. .kiezen in ;~ ~~~ ~
noeg sijn om zeill in siJn afweaiglLeld de andere kieeafdeeliJllf6D .....TOOral Jan· bebben ,en koopl~ mlleo wal ClOeD een
IItaart.CLOBTB ook in te brengen. Nu lenrille, V"rlJburg en ~behooreo ~ afteJeaea lUl de Itállu ftII de heeru
hoort men een ander liedje, en ala de op dit pnchtig TOOrbeeld -:W'keurig te re=T)~TlJJ[._VoJpua de ea". Mer-
Afrikaander.partlj in de andere Irt._""" letten en het 11& te vo}lf6n. f cury II "t lU~t al te mi,nr ~ bO de
deelhagen deze eerste onrwilu1iDc __ Eindelijk moeten WIJ ~ Dlet een Catchart el~. Dr. p~r 8mant werd,
dig opvolgt, dan lVdt het pep twtfe1. dat enkel woord gewageD van het. verset un ~ m!.,.n._cich. _~'_~~' lODder oppo-d hK· ... . l1..e "e...-n ~.! De 1'OJrende 1'01siD
de slagorden der •• PhiUlteinlc .. in alp.. en eer BlGB tepn de~. ogen om ait .0DII8I$tjjdireaoot duidi lUl dai allee UW
meene wanorde op de vluoht mllea hem te koopen. Om lij.a 'manmoedig plall w.. ; .•WUUleer lrUidiclaten lI""""'i--.l
moeten slaan. ~ gedrag in dezen wordt 1.11 ~r d woedeIImoet er ~ sebr;- --mine PIaataKV ~". e zoo.. hebben, eD bei feit dal t88Il8 YenrUriDa door

Wie herinnert Deh niet den voor genaamde progretlllieven .•uitgemaakt de uominatie ,,~ W .......,.
Afrilaaacler PartiJ BOO donkereu Woenl- voor al wat laag il-nie~ zagen zij eeae ~~iag ~. -* .::
dag, 17 A~ 1898 P Op den mo ..... n dan, dat hij uit het paflement zon ~~ ... _/DB1~ __ ~~tDe:•-recb t ftII .-... - h d D ....,...._ "er_.· . nr-. bll'tidui
van di_ pdenkwaardigen dag werd de ge on en. e verkiesing heeft wu de heer Bodgen. Werd bil beIaoorljjlr:
droevige tijding in Kaapstad ont.angen, getoond, dat de Ide_. van Stel. nomiDeel!d~ 't ~eD waarom .!d
dat de popnlaire Afrikaander kandidaat de diensten ván.' den heer geeD .teIia~ geêiacht? :
voor Vrijburg, de, heer Josus DB VI' _ B weten op prijs te .telle Hij U.ITS[BI\B~ëword.t bet ,",hul ftII eeu WOD·

IJ" ,.~ , . n. derluke. reddlIli bericht. ;Een meieje werd iD
LIBRS; in een spoorweg-oogeluk on ver· on.r.eteld door de m.rderheld der bet rbied Jakoelalt, op 1 iiaijla&tandII ftII hare
wachts Wal! omgekomen. .D618 treurige ....1,hb.rII van het hooggerech\8ho~ op een ":ODI.Ug,door een ~a..-.torm o,,~ en
tijding bracht natuurlijk een .....voel van later door den mUistl-aat Ylelln Il~. p. Toen &u ~~t,wukte, ... BIJ ooo.r.._ ..--_ van de sneeuw bedol"en. zij Iron alleen d~ linker-
weemoed en vendagenheid in 01118 gele- ' ten gunate van; > den agent arm beWegeD. Me~ diell ana trachtte r.jjDUde
deren, t'n dit gevoel werd in den namid. van den hElt'r KRIGB werd ;lIitgewezen. lDeeaw 1rer te r111men;~ ":"'eJ' dan een gat
"a~ nog vercwaard door het bericht, dat ~ kiezen van StellenbolCh hebben h bo"eD .,....... boofd koo Ijj aietmaken. ZOOu'"f5 • . .. em bleef &UdaPD w.,. Vu boorer of koode had
sir JAMES SIVBWRIGHT met een meer. v()()r zijn ootHtel1l1g vergoed door hem aU geea) Juti. alleen Inrelfle baar eeu beYir
dfllrheid van 156 .temmen voor Stellen. andermaal naar het parlement.'. te r.enden dont, di!a. a &0 te "!:Uimet .nee.aw incht ...t . ' • id l_". Einde" IlIda.t .. ,D

bosch verkozen wal verklaard. VrIjburg Nog eena wt!nschen wij. de heeren &00 bad'gelegeD, w Iii ",90~eDero:.. ~~
en StellenbollCh IltaRn dUI in de g6llChie. MARA KalOE en al hunne mede- Dea, die' lD8D bad Ilitfuondea om hur .. _.
denill van de algemeene elektie in een strijde n r gtlluk met dese schit. ~eD. Mén hield hur, boYeD~ ~tiug,
ei ....naardi- betrekking tot elkaar. tet«! e overwinuiug De d t..!l In het le"en, door hur lIeel' yoor&icbtagte "oe-.._ .._ .' ~ ere I "..,. deu met _ menpehaa .,,*, NI bloect Bet

Mur wat gebeurde verder? Elektie- d. de kle&afdeeliogen volgeo' het voor· meiaje .. al dell tijd ba.nir genlJg8D8Cbapbil
petitiel werden bIJ het hooggerechtabof Id 'flUl Stellenbosch. ~ hur beWáltziiD,.bleyé,Q. '.
ingediend tegen de pko .. n-verklaarde DI " )10.111.0 Poer" beec!hrjjft eeD klok,
van beide Vrijburg1lll B&eUenbolCh. De .A.LLEIBLEU::. aooa1a Irort ~eden tot.ta.rid gebracht door eeu
.an Vr"bnrg hadden ntflt dell1~m lekerea No ,- bewOll8f ftII de BelgiIche.., HaDover voo:ru1t I boofclatail Bruael, na 6, jaar oaafpbrobll
naar het hof te lJIWl en bedankten, t arbeid. De klolt wee~~· e'l'eer 9,OOólb . hetHet dist.riktabeBtuur van U· anover zet "eh·-I• -erL II' m.' -_.... '~_I
zij bijna de geheeie llellBiehadden d ....... " _..,.. Il • e gew.aa. eD ..... t

... w een goed voorbeeld door 6d. per Bondslid yoor teil Irerk. Er lijn .6 $gUren die op ~.
maakt, en toen werden hunne zete Ta- uit de kali te stemmen voor'het centrale gelde tijden iDwerking w~en pbl'lCht. De
kant nrklaard, De elektie.petitie' tegen regilltratie.fonda. Ouae leze"'herinneren k!ok wjjfi aan de aeooDdeu~minu~a, kwartie'
de verkozenen van Btellenboach Werden ..ich dat op het JODglte con...,...... tot llet ren. ~a, dageJl, wekeo, mjIaodea, jurgetgden~ , li . , , daa teil IL .... • -,. eD Jarea, bene1'e1ll alle feeetdagen .oor de
afgehandeld; met et gevolg, ~t beide I'll en van zu Il een fonds belloten eerstkomende 104 jaren. Elk aar kolDeJl 1:.1
zetels vakant verklaard wefden~ie van werd. Bijdragen moeten geeo_nden wor· boICIlden.~oon ...lleade de 12 apoetelen, te "oor-
den heer· Kala. met drie ft-n twee den naar den thesaurier, den :beer N. F. lKlhijn.QOdelen "oorbi! eIIn ander beeld, voor·....._ eie Waal. Het is onmo ....l"~ de registra. IIt.llende CbriatWl blli"en 'ea on·_ft

.... d
rechters. Vrllburg en Stellenboech kwa. ..- v" . !. ... c "_ .. _D eD.., tie in al~e kietafdeeUogen !$Onder hulp liegen. Verder Ion daar "oorgwteld de ner
men dUllook met betrekking tot de elektie. van bUlten te behllrtigen, en wij I.,.fijjdea, d. dood met sua' zeia, de klokluider
petitiell in de .. lfde positie, en in beide vertrou!tn dat andere Bonc3ta,·.kk.en het d~ opro+pt YOOI' deu a.ODddiellli, - IIlOIlIliken

oed beeld Ha
tt", de kWk bianeogun, eeu. oachhracht die teil

kiesafdeellogen moeet een nieuwe verlde. IJ. e oor van n~er apoedig boom bláut of eeD trom _Jut eD een achare
zing plaats vinden. lullen volge~ ~ Bijdragen worden niet nJJ kerkpaprl die naar een orkeet laAri.

Wel, de uitelag van de tweede.' Stellen. alleen van Bofidamannen ontvangen, maar Elk van· deae beeldeu beweegt r.ich op -
van allen die iets voor deze •.goede zaak natcee*"lde tijd of kuDiJetJ_~nder het aorwerk

bollChe verldeziag ligt voor ons. De heer over hebben. . .. in de waf is breDpD op lMIIiIig oogeablik iDbe-
KBIGS heeft zijn zetel herw~zien\ ell dell w81ÏD8.orden pbracht.
heer J. H. MARAIS komt de eer, en het Z. A. Ta.albond: Gzo~E.-Bil de sitting ftII hét roadgaaod
voorrecht toe van den setel, welke door De .finale regulaties aan nde de in hof alhier, op den 23l1teu deser, premdeerde

J
recbter Baobana.n en ad"ob&t GardiDer t.ra.d

IIir AlIBS tijdelijk ona W88 ontnolJlIII, Juni te worden gehouden Z.!A. Taalbond op ala krooan"o~AJ'. De "olaeade ~tm
weder te veronren. Wij weDschen en, eumena worden in een ~der kolom ~werd_ ~afPba.DCleId : - t Jacob., al""

de kiezel'll nn Stellt>nboach ,m de ~O;~b~:.:.re;ijill'v~:ro~~en ~t =;:~:t':n~aa daar
a
d~::!re""::2

kaander.partij in 't algemeen nn ha getal leerlingen, clat zich V<lOrdeze eu. iden~~ti~ nu het ~tolene niet opdaagde.
geluk met deJle IIChitterende overwinning. mina aanmeldt, dit jaar veel 'grooter al Hendrik MmDUI' en ZIJDsoon Bendrik pleiUen
Stellenboech heeft lijn quden rce1b. weder ijn clan in eenig vorig jaar. Tot nog toe echaldig lUl inbraak en diefdal. De 1'Jlder

g
ehandhaaft, en wat gaa. t Jllln tweeli.... WlUI de voorult- .... zeer bemOedI--d, en we.rd .eroordeeld tot ~ j....n en de soon tot 18.., _ "&_ 't!I~.. maanden harden arbeid. Da soon pleitte ook

broeder-Vrijburg-doen P Ook winDen I waarom sal die vooru_!tgltlg niet voort· ~chuldig un een tweede beechllldigiJlt "U
Wij beechouwlln de .overwinning te Stel. duren P Het zal goed IUn indien onder· inbraak, en. werd "eroordeeld tot )I jareD

WUJel'l en anderen deze nigulaties nit- ~.n irbeJd. Er ... 38n ciriele aak Huen
lenboeoh ala eeu goed voorteeken voor al k1iippen en voo~ later gebruijt bewaren. ".; Gaeili, "oor echt.:btjdi~ ol' ~ ftII
de 1r18llllfdeelingén waarin een elektie- o"enpel door da lIWl gepleegd. 1!:en beYel
IItrijd gaande il, maar bovenal voor 0 J V Uni tot eohtlch,. eidiDe werd ~,de YI'OIIW de
Vrijb • ., e.. lIOI'I der kind .... te bebbea; de - £2 per

nrg. Eldel'll in deM ",itpve pnbliceeren WIJ ma.aod ... be$alen "oor oaderboud del' lrind_
Sir JAKE8 SIVEWRIOHT jJOChtekort na de regell van de, Unie der Ohristelijke totdat lil meerderjarig aUQ, eD de kMeU der

lijne overwinning te Stellenbosch, dat hiJ Jongelieden.vereenigingen ill de W8It.e- Mak. Bet hof nrklaarde CIOkdat YetWeerder

b
il I.. nde varld.i"" doo d bla l;tj[e provincie der KaapLol;''_'e, met een alle ~pruk ouder bet hawelua kODva.Ir:i.., een vO't!le -.. ren·.., a ".... "erbeard bad, en dat hii 'UD erfeuia aiet &a1
ken in het parlement .ou worden ge- I leidenden brief vaneden heer Juper lIIOpn rerkoopen of beJut41nwoeler 1'8J'lofftII
bracht. Wat ill nn dit grootspreken J mit, den allf6meenen &edretari8. Het h.t bootrgerecbtahof ; êDY.rlof werd de ktuc-
geworden? N iet alleen ill de onr. voorloopig comité iJ all' _Tolgtt dil. J. Iter _yoorbehoadea Qm ... yngeo OlD.,ene Yer·

Murray (Worcetter, voorzj.~); de. Truter deeliug YU deD boedel '
groote meerderheid der blanke kiese~ (Montagu, vioe-voorzitier);!Ie heer D. J.
nog tegen hem, maar een aantal fBtlloenJ. Malan (theolog. stud .. 8teUenbollCh); dA
lijke gekleurde kie.el'll heeft hem verla~ heer P. Fouche (Wellington) en G J
ten en heeft voor de Afrikaander &andi. Smit (Wol'C8lter, aecretaria).
daten gestemd. Dat de iekleurJeu het
10uden komen in te lien, dat al het mooi
mond.praten !ler zoogenaamde progrea-
sie ..en alechts een elektie·streek wat!, heb.
ben wij nooit betwijfeld, en de gekleurde
Idezen in andere. kieeaCdeelingeu zullen
een voorbeeld aan dezen van Stellenbosch

KAGI8TB..U.'l'SBOP.
(V__ l~ w.R.P=. 1Widat-_,WrcttIl

MAANDAG, 21 MAART 11!'J9.

CIVIELE ZAKEN:

CRIllINEELE ZAKEN.

JlOZEd KE8LEaVB. AD:aLL"( JlO!IK:IS

YOOI' de lOm ftD £ 1 t68. Uitapraak 'VOOr
8ei de koeien.

~~MOZES "£.SUil ,-So BLOCK.

YGOr de ICIID ftII tot la.
Ui_pruk 'VOOreUcher met kosten;

&an,nd ftII p&ll1I5a.II!.u !I'd~lrii, ......
t.cb~igd "an gedrag en
mabril in Bredutraat.
. De Mer Villi Eyk .-encbeeD 'fOOI'

~ magiatraat uitspraak doende r.eide dat
Vu Beek oaechaldig beYOnd en' bem
~ta1a&n, doch hij welJ8Chthel bekend
zon. dat allu die "OOriaaJl we~en
der te gaan bij de hoekeD ftII atraten
~oor de k~lIItabe!a "enocht Kula te doea,
UI hecbteaia konden genomen wonléD.
Kow Boer, Chrmiaa Cupido Cat·"_'_

Juli, Lena Cloete, No"ember ,....,'........
Alexaader, Goliath Noorman en 8arab
naa werden acbaldig bevondea aan drOOIr:ea
ICbap,
IAatatcenoemde _t 15&, betalen of CIrie:

_ba bardeD arbeid in de geyaaaeaia oucler-:
IUD- De andertm -'ea elk 68. beUlen of
""eli dagen hardeD arbeid onderpaD
.Frilr:ki~DaYida had den hoofdk~1;abel .. :

hiDdvd ID ~ ~ol'-ngen ftD !ljjll lIiiCh* 811
_rd pYOnnUd £1 boete te betalen ef ,,_.u.',ugen dieJult doen. '

(Voor dnt ~ Jlfl-D-,,-IftIl-d-, lUai.-t ..... "'. r\
m.agUt1'Gtlt. )

MAANDAG, 2SlYAA.1lT.

CRIMINEELE ZAKEN. ~

Johnay ~riel plei~bnJdig niet op deu I
bepaalden tijd DUI' deu dieIlIlt van lija ....
Gideon Retief, te~ te keeren 'IIOlge.. uit-
I~ ftII het hof, bUeen "oM,e plepnheád.
Bii..werd lKlhuJdig.~beyoaden en op 'I"IInOeIr:

ftII sun baal werd bUgeJut naar Kpn bua te-
nil .. k~",n, iD gebreke waarvan dadeljjk _
~ tegen hem aitgenomen ..l 1t'OI'.

.0-1'18. Decker (Matual Hall) pleitte lKlhal·
dia lUl yler eenden op dil strut toegelaten te
bebben. Hij .. ide dat de eendea per " onge-
lak .. op de Itra.ai gekomen waren. . ,
Eeue boete ftII Is. "oor elke eend werd ~

~ Uijs ltond beschuldigd on~
te paard .renden te hebbeu.
Politiedienaar no. 13 Yerklurde dat hij ua

de Noorder Purim de straat liep toea beechal·~
digde in een handgalop de 8traat opkwam eli
tegeD hem (getnage) aanreed.
~.Demagistraat, nitspraak gevende,· zeide dat

hU oJIIIeIDerkt had, ..ooral aan de Paarl dat
..aDaeer er eea ongeluk gebeurde. de lJChaidig.
peJ'800nweg..reed aonder eenig Dotitie erYaa te
nemeD. HU wu beschuldigde me' £1 be·
boetep.
80phia ArendJie werd ochuldig be"ondcm ua

dronkenecbap, ell tot 14 dagen ..eroordeeld bij
geb~ eeDeboeie ''lUl £1 te hetaleu.
DaYid Jeptha bad eeD lawaai in de lbaten

gemaakt en m08llt lUs. betalen of tiee daga
barden arbeid oDdergaan.
Eliaabeth alond beacbaldÏ(d den dien.t 't'IOIl

bur bua, den beer P. C, &yera "erlaten ..
hebbela JIOnderpermilllie. '
~il werd .ehuldig beyonden ea btoboet_t 10.

of 14 gebuke &even dagen hlrden arbeid te
onderpan.

De beer lJe:renl werd daarop door Eliaheib
beeohalm,d haar aar.gerand te hebben.
Bil werd .. et h. beboet,

. Ablalom Samuel! pleitl4! ""baldig oayencbiJ.
Iia met een kar ~Dder eea liebt door de lkata
gereden te hebben.

EeD boete "In 5s. werd opgelegd.

Il.AlUtTPBIJZEN.

STELLENBOSCH H1IRWONNBN I

MARAIS EN JOlIGE BOO I
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PORT ELIZAllETH.

28 )(url. - (Per telegraaf.) - De wol in
voorraad bedroeg beden 4,800 balen Yetwol en
370 UiteDhare llDe8awwitte. Bet .ngorahaar
UI 'VOOrraadwu 1,840 balen. Op de ,ewone
Yerkoopinl .an hedln warden 16 balea en 66
aalrkea IUlgebodeD en 34 r.akkea na de hand
I~t. De markt ... - even lat eo bedrukt ala
OOIt. Geen Yedenerkoopiagen de.. week.

28 Maart.-(Per .. Iegruf).-De wolmarkt ria
heden ..... Yllllt,419 baleDwaren lUlgeboden ell
2.6 balen yerkoobt. Kleine partilen YaII aeet
aitmuatende "etwol yerkocbten tegen 7d. tot
7td~ per lb.

VERltOOPINGEN

Nieuws uit de Paa.rl.
rltOlI!:SAD£(;()NCEK~r.

Maandagavoud werd een pl'Oale'Dadeel.1llall'&
op het ,speelterrein gcgo"ea. toen de muiek
door IIllddel1'llDeeD,""pbopbone gege?en werd.oe meeBtea beschouwden de "erricbtiDgeu _
mialakking. daar de graphophonc nauwelii'"
kODgeboo_rdworden. Het pul>liek werd bUdele
gelegenbeid aau de vertooa:.illJ vaD prof_
P~, eenag~ _!Wa geleden. herinnerd, met
de uiboadenDg dat d.. opvoerirag nn Il. Kaan·
~a,-t .001 81echl4!rwu. Meu km bet po.
bliek UI bet vervolg aiet kwalijk nemea WIIDIIMr
er ~ promenade en audere concerten of 1'8J'.
tooDmgen dell lYonde geea oDdenteuniug p-
le"en wordt. De Paarheten &Un.ooreeJWi ge-
noeg teleurge."'ld.

Ei:1II BEZOi:Ki:L

De beer R. Fortain, hoofdklt'rk nD den Trana·
vlUtlteb~n uit'!'oerendealnad, die "oor lijn re·
%Ondheld aan het .trand is, WILl DiDadag.p be-,
zoek IUUI <te Paarl. Hjl wu &eeT voldaan lID8l
~1Iet!dat b~ ug, Hii z.eide dat de Paarl eeD
d " prachttgs~ 8teden wu dIe hij Dogoo~
besocbt bad. Woen!ldaglDorgen veri~ aau
KaaJllltad, om dr. Leyd •• voor zijn v ___
LiMabon, te ontmoeten CD bij de doa af" DID
YareD. ~

IlAlfDEL EN NIJVERIBID.
GOODUlTVOIB. !

WOCD.Idag werden per de Car:abrnoI: c..tle
81.428 OBI ruw good al~eyoer<1~ op _
waarde ftII .2111.186.

VEBKOOPINO VAN BTBUI8VEDIUN.
:-;OTIUDING (RODICBTSOS),IS Maart.-{Pe:r te-

Iccraaf.)-Ken leer .accellYou..p..ltlleke verltoopiq
nn yoselatruinedenm had beden plaattt te ti....
eelter, bet produkt Ye t_ onra' boeren, nl. eie
b_ P ell P Rabieen T ea D Hqo. Bentp-
noemden kregen "1()6 en de Haco'l .180 Di& le
iet. alton... te Woroeeter, en de eige~ lt_
hoOpt te'fJ'eden.. eren met .leD uitIlae.

NATAL'S SPOORWEGEN.
PIITD)U,IlITZBUBG,28~lI1111'1.-(PerI4!JecruL>-

De IpOOrwegiJ1IwuuIten oyer de weelt eindi&aJde 11
Maart bedragen 'lkl,41I. legen "20.81& in de.lfde
week Y&Il bet. vorige jaar.

KERK EN SCHOOL.
PUmtBB'tm'l'EN.

GOEDE VRIJDAG.GEltENGD liI.8UW8.
Groote Kerk.-·aMorgellll (Ho11auckch), da.

Ste)''''-r.
Zeepunt.-'sMorgena, da J du PI_ia,
Papendorp.-·a Morgen&,da Z J de Beer.
lIaooyel'1limat Kapel.- 'IIMorgens, da RooIDe

i Roaebaai.-·I A"onde, eerw, Kasobel.
~Nieuwe Kerk, B..-tnat.-'.Morgeua, teD
9'30, da C F J Muller.
Ned, Geref. Kerk, Boitenkanbrtraatsaal.-

.~MO'1elll, 10-30, da. D i80ataaD.
Enng. Laih. Kerk, 8trudstru.t.-·s Mor·

lena, ten .9'30, ki.acier1)reek (Engeltch) en
teD 10'30 (Hol.It.ud.a®),4r. Zabn.-Woodaiock
'Luihenche •Zaal, '1IYoOda, ten 7 1WI' (En-
pillch), da. Aeuap.
< Zald-Afrilr:aaDlJCbGatieht.-· ... lorgeDl, eerw
Pepier. .

ZeDdiDPerIr, W oodetoelr.-·s M.ore-, ".nr
De ViUiera.

Bo£KSTEEICLEOOIICOlrinder~inghui8, Bre-
daetru.t, KaaJllltad, hedennamiddag le 4 uru.
b DE .WERME te Kiugwi1l~town komeD

IlOl lteeda .ele genllen "aa ttphellle koorta
"oor.
Dt: HRXA J. J. HOFXIIVa ~s ZOOM, afal.·

nemen. len alhier. snlleo UDIItMnde: Zaterdaa leeD
Bij de algemeene elektie toondet;l de parade "erkoopiag hoodea.

cUfel'll voor Stellenbosch een meerderheid DE PBOCLAlUTlEgedatee~, 12 Februari
voor air JAKES BIVBWRIGHT· van 156 waarbij alle lOOrt.ea wilde boklEeDiDde l'aarillche
stemmm. De.. meerderheid is thana afdeehag beechenod werden "Obr een tijdperk

"aa 2 jarea, il herroepen.
veranderd in een minderheid van 99 DlIOESia uitgebrolrea onder de. paarden ftII

onder den heer MARAIS en 68 onder den heer Van 8cboor, La4t:r,Grey. V_.-te
den heer KRIGE. De elektie·petiti88 CrowhlUllt bracht - besoek lI4D de plaat. ltD

hebben ook ten gevolge ,.bad dat per. "oud 6 paardtm aan de aiëte liJdende.
IOn.tiel en dubbele stemmen niet.1lOO SurPEN worden genomen om deD beer

gema
L"elólk konden worden uit-braoht, Rbod~ bij liin teragkomat alhier een pnb1ieke
!LA .., -ev ~pUe'" g_. Wanneer.al er een einde

wociat men een veellouiverder elektie komeDUIl d41wa!p1ijke Rhodeil "ereering ? NED. GER.KEU, WOODnOCK.
dan Je vorige heeft phad. Naar -w:ij EEIi ~1\1!,DOCHTEB.nnpraident Kruger &al·' Mórgen (Goede Vrjjdilg) KulleD de 1'Olgeode

rd toch gi
---"QnlUk, DUI' luiden "aa~ -n "..~'-Il'er jongeliedOII, die tot lidmateD der gemeente

vernemen we en er po nren ge. ....,._.. - ,...rwc<u ......._ ..;t.. I'" d
kabel. bencht lAD dil SI<l.Jldard a;wl Dia"",.. N_, _n,~D "'lIU' p ec"u, aan e gemeeD1e

maakt om te penoneeren, en te Somer. M hare . .,,- ~oorP ...ld worden, t.w. :-
~__ iD el aan IDaJeetei~ IIoIl.Ïnglll Victoria De broeden :-:M.ichael D."id Beukee Alber-

Mt Welt werd iemand uit _paWd worden 1'OO,.. ...1d.: .tWl J..,b Daniel le Roux, Fraop JIICObua
gearresteerd op de beach.ldiiing van op MET DEll BOtlw "aD de' CookhoDae-Kingwil· lAtesl&D Bendrik Fredrik YaII Eii_n, Wil·
f'8D verkeerden naam een atembriefje te liametown .poo"", ljjn word. goed YOOriJang :helm: Jobaa nn Eji-n. Wilhelm Johaa_
hebben ...._~...A Ook te Stellenbolch gemaakt tm de MOt .. \alac:beDFori Beaufort en .Ni-'OItua Daniela, NiooJua .bdriee Vercuiel.._n-e~ King &al, met.niUoDderiDg det br-aen, tesen Dell,:Ju Bendrik S-.nepoel, Adam Jad:Jbaa
Bijn er gevallen .an dien aard. BIJ de het einde de_ jun "OhOOid lliiL Frao9OÏl8labber Beynicke.
voornaamllte stemplaateen had de Afri. Doop DOOB IlIDOHPELlI'O.- Till Boloiwa ~ lDIItien :~oárui ~'briSUna ftII schoor
lraander partij een s.,.urder-afnemel'll doOpte de eerw. hr. Erueet »Y. U. week dric Mada1- ~ohaaaa Suanna Kielbloclr, ~

en twiDUg meaecheo in de :rivW, waaroDder ;EI~tla Koué, Karia PetroaeJIa FranzÏa
appanat, zoodat men van alle twtjfel. tien blanklID, de IDderen kden. Er YareD 'Danieia, Johanna Cadwina Francina Kotsé
achtige perlOnen die Inramen .temmen tentea aeplaailt en een groeit lUltai penoUIl Sa_Da. Elisabetb Wilhelmina Graaft, AfHh

-ode de indom-, ..... bjj.... Maria TalJ'~, ElUabeth cbriatina
eell photographle mn nemen, WlIIU'door -- ........
JD8Il

later de idefltiteit desfll' pel'llOnell UrT BoZE!(DilL (Nederlaaa) wordt lIáD eeD :c.tbáriaa .Talj~d, . c.tharina WilhelminaBollaaclach blad leechreTeo ;......A.lhier leeft een 'Brown, Wilbelo1llla. Cornelaa Laouek, Sarab
KOIl bevestigen. Ken legt dat de.reeI joap _, die aederi dritt jarea pen nat of .Jo~ Haria Br'a.nd.
,!oor de .. u:tvinding veel er toe heeft bU- droog door de keel heeft ......... up 1895
-A-"en om de nrkiellina niver te dronk hii bii...p.uag nil -_ ául£_t kar-, Gena.agd:.-Eea oonte uaiateui 1'001' de hte
8--- .. bol. De lreel "erbruldcle \811 de aIokdarm kJUM publi~ke &ebool te Boberteon. ularl"
houden. , ll108ide dicht. Dur de ~ ftII boager £2(1); een _tente "POr de Vereenigde Kerk,

Ouae lezer. lullen uit~het bo ..enataande '-d moeten .te"en, werd d04Ir ein dokter ter .e~l ... Bos&eDIna,., Z.,A..R., aalaria .tt"
"emden dat de Grganilatie der Afri. bOCJliedar maapUeeir - iOJllllliag "aia teil per)IW,

1'ÏD~ dikM iDbe* lichua ,.......sea Wllllldoor
bander partij bij dese elektie biets te .OedaeI in de ma&« wordt ",poten. 4Is de 8-iu1l...• ~"b hoofdPijn'_"-
weDIChcll overliet. ED 'Wie Dl het ont- aadere ha~ooten lUI bea ~ po del, ja de PDKbe w.... door "oor ja.Nn ,_g
bnnen .I.t de overwinniD, grootadeela braiken, ~* deM ~ ~ .. epan, ~ib a-oNea .• 1400. vert"_'_"-wijII

, . ~__L_ wunloor hU YJOeihUr VOeUel lil eie ...... ~ a~.~
1Ul~. ta lIaIUUN& ill ~ III ~. 4Ilea ............. bill.,. .. aplruu'.......
.JaulLt,..4e~ pu11. ID ..... 111"'....... 1 . , aq~.·

• DIl beer J. II. AblBtt, .AherdeeD., -st:l-
.. erieclen zomer, tOeD ui DIt de .t.ad ... ,.."
beiigbeid. werd ik plotseling :aiak ~r:
van een hevig"u ....... al vaa dyMaterie. -
drie dctgea laatI: leed ik aM3ienlijke_p9l. r-
"eel lut.. Ik beriD.lwrde mij dat. (...~
lain's g__ idd.M TOO1' kolielt, ehOI.a 1-
diarrhee ~egeaa aaabeTolea ..... eD ,

bet te JIe8I8L Na de d.oe cbia bed ik
.te ..... _. en ik .y ~ Te
~ "Eo ~. :r.t- " Ce.-AAtr. . .
war. _$ se m5m.rv0iêRL I

I

INSOLVENTE BOEDJl.LS.
GIDWONGENSKTWE!l11UTIE.

Hani! Levi~cu. Barman. 1'011. EU... bftth. Joaepb
Feltl Hibbtna, Umtata.

VRIlWlLLIG II Ovl'!lW~v&.
JI"""'"' .h!nanne8 M... lert, hoer. KromrIYier

r.talrneebury. op Il "priL JohannCl! Stephaa~
Marlbillo! Bc.nhknboul. Ia.dboowcr. K.amnaUe,
Oudlahooro, op lO :\pril. .looephWilliam PbIaa,.
op ;lO Apnl. Audnow Hewat• op U April WIUlam
SUIIDS BuiooUw':' Kimberley. oJl 11) April Tb-.
darm dp T";\; A..... I_u .. fontein, Ua-.,. op 1
Apttl

\'ergaderiDleD £uJlen ol' beden (Oondl!rdl&>_.!
ien gebouJeil worden yoor den ~ in de I
Yolgc.ndeboedel!:- t

£t:K~T£, 1

~·Iori. !'ieler l~""an. boer, o..n.nYlll.e, ~I'
ocbe afdueli"l!;'
u<uge lIenry HDdhug.banketbakker=
ChTi.uan frederick Gluing, bek~,
John Wint.!r ),{onl)oie, ...tnkelin. C1aremoaL. I
lUL~ SolimoD, ... ink.lier, Kaapfi&:l.

TWEED!::.
u,..iJ MAtch.m.Kaapstad.
Matcham ,I; Co. ([)ayid U.t.cham. Martin Betr •.:::::t. t\,,..,Let''''JD eD Walt.,.. Jamca Bradben). ~

Carl VTf!y. Wijaberg. KJU. ~,,,,,be afdeeliDI. i
Lou;' Z ...o.i!!'3Z!thatt. Roud,"~h. winkelier. '
:rodt 6.: t·n" (t.....delen,l~ ali C..rl Todl en ~

rtey). Wijnberg.• Iager&.. I'
lJ.a,a)1 A)am ... ~inkel ..:r. KJu.pAtIwi.
Huaterlt Murray (t...ndt!~.Ie .. la HenryJl

BIlater en F.. ok HUrT_;:<).Woodatock.
Joba Rein,kb .ODWur~bcrK Schade, C!are1lJ t

KiOafJ8Ch~ ~f I~ ling. i

lSi"",e fr .... k. board:n;:oow."'u",'kr. Kupe&ad':
5J'~~J ALf.. I

.Jr.r )\, .t ...(~,,',.o; hn, alln.l! J L'!Oft, TToeg~ Ya1l~-

LerburyliJ r",)\t. '" .~,at1, rouf h ...t dt-Jid om. eeD "'*'
f1Ut 1'. "I ,n IJ \ I. te o.crw6I(elI. -,-

;
.:1

IOS.SPY AARTBDIOJITD.
KAAllllAD
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OPGDIOBT 1881.

BE jMriijksche bveenk,OJDltvan leden zal in de ComiW·1camer, ~nto·
plein, worden gehouden .

Op rond.erdag, 80 M.áart 1899,
om 11ure 4. morre¥t.,

met het doel ~meen veJ,lag te ontvangen ftti de verrichtingen vlm de
Maatecbappi] en den 8~. der reken~n~ 'foor het jaar 1898, en ook
voor het kiesen.van Dn", Direktenren 1D de plaats van de heeren M..A.
BER(;H,A. J. VAN REEN. en J. SA~DIB8, dl~ aftreden Tolgens Artikel
16 van Wet ~4 van 1894, maar herkiesbaar mln.

I Op last van bet Bestuur,
! \ C. GOHL, Secretary,

Kaapstad, i
13 t,1899.

MET b~"king 'tot bovenstaande wordt hierbij bekend g~maak:tdat.
de volgende heeren behoorlijk genomineerd zijn als Direkteuren,

te weten:
De Heeren M. A. BERGH,
J. G. MULLER,
A. J. Vd RERNEN,
J. SAUNDERS,
C. C. DE VILLIERS,

en, als lid, de beer W. M. H. TICHY.
Op last van het Bestuur

C. GOHL, Secretaris.

voorraad van

Kaapstad, 23 Murl, 1899.
C. B. ELLIOT, Algemeen Bestuurder.

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL,

Kaap . Goede Hoop

,,-an Bu.I."".~raa.~,K__ .,.êad. (nuit Stadhuis),

H'EBBEN in voorraad een groot en véJ'lOhei~en &88Ortiment van
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei groot~, en zullen

met: genoegen cl ie vrij afleveren aan het Kaapsche ~tatlon tegen de
laagste prijzen.

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze be:vat
16 ons., 21 ons., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas tin.! f in. en llD.:
~~eurd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voo~en gerold glaa,
Ruw gerold en elke Boort geschikt voor de ramen van hwzen en wmkela,
verandahs, vallichten, pJantenhuizen, enz., ons. .

. De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te belpen om het
geld in delle Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Gelcode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
'Wijnberg de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
Woodsto~k en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in ~erschillende dealen der Kolonie, Heerenhuizen, en~. In elk
gevSl is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe UIt Europa
ingevoerd.
AD_EB :

causa & MAXWELL, Sept.,
P.K. BUB aee,

BURGSTRAAT (naast StadhuiS), KAAPSTA1>.

den Cmltro:~
nal ° ofv.u.rl189t ..... 'II.t1~"' "t';"',"__ rt.

kOmItig _~frt

dereD van ••• IUI_1II

250 DlQI'geD aJ'IOODJIaIlQ
Ri'fier·in de iAfl~lbDilr.

gelegen ten 1IAltml
ooderworpen
waardeDf

:_

Kaapstad,

JAllES WILEY &CoKaa;:~~89~egeering~_Spoorwegen
Hebben thans ontvangen hun seizoens

P&a80h Yaoa.n1ite, 1888.

SPECIAL~ TREINEN.

OP DONDERDAG 30 Maart UI een trein Kaapatlld 1'erlat ... om UlO n.III.. _ Si~ Lolrr)".
Pu en Wellington, loopende via Stelleaoo.cb tak; en terugpaDde nu Sar Lowry a Pu QlII

6.bO p.m, eo Welliogton r. p.m.
Op PAASCU MAA~DAG sullen Speciale PIUIII"Iri.8l"1treiDea nD KuJ»tad 1'f'rirekk~

naar 80meraet WMt "0 Sir Lo,.,.,. P .. om 7.30 1'.m., 1.30 n.m. en 6.20 p,lD. tel'1llpaDd. "D sir
Lo"ry'. Pu om 4.35 n.m. en 6.50 n,m.; Strand Halt 4.47 n.m. eli 7.:1 D.m. en 8ome.... t lV.. t
4A5 en 7.8 n.m.

Ook zullen Special. Pauagiel"lVein.n van KaaJIII.tI!d Daar weUiagtoa "~ken, "ia
Kraaifo.tein om 7.40 1'.m. eD "ia Stenenbo~b om 1.30 eo 6.20 D.m. en 1'8n WeUwpa aaar
KaapsWl ria Kru.ifonteiD OlD2.50 n.m. en "Na 8t!lllenbo8eb OlD 6 D.ID.

Kaarije6 1'oor de 7.30 1'.m. trein oa~r 80llMlnet Wett, Strand ~t, e~ Sir Lolrr)'" Pa·
znllen sijn lskl Kluae óah., 2de Kluae a.b., en 3rd. KIuM 2ah. KeartJtjl &lJn aleeht. 1'OOrd.D·
selIden dag geldig. -

. J(AITLAND TUIlfEN.
Op GOEDEN .VRIJDAp en PAA~H HAAN,?-+G al d •• ~ treindiellli , .. tab

wordeo. Zie 1'oor .apeciale dienat de pubLif'ke aaoplakbll).tteo.

WIJNBERG EN SIKONSSIl'AD TAKI.JJN.
Ple&ierkaartjea tegeia gewODe goedkoope prjj_ .. Ilea ~ ai..... ' _ Kaiaeohertr,

st. Jam., K.lkbui, Viacbhoek eo Simon.taAl op Doodent., eo Vr~ 10 .0 31 deAr, _t reclit
1'&11 terugt.ekeere[l tot Dinedalr 4 April 1899; eo op puach KuDClár voor duelfde plaa~,
gangbaar alleen 1'oor dense~~eD d.,. . .

Zie Publieke AaDplakbilJetteo "oor biJlODderbed.... :_ .

SPECIALEn:unN.
Op GOEDEN VRIJDAG sal de TreiDd~t .de .. Ifdé .• ijn als op Zondap, en .... ..-we

trein aal Wyn~.rg 1'Otla~n om 7.30 ".m. te Zoatri':* u:ulai&8Dde &&Il d. 7.00 1'.m. (WelliDftoD)
en 8.15 1'.m, (SIr Lo"ry' P .. en Hal~bory) treloeD. .

Een speciale trein aal ook 1'8n Kup8tad ,verirekkea om 11.20 1'.m. _ Simo_tad, eo nu
Simonllltad ten 5.40 n.m. oaar Kupstad. . .

Op P AASCB MAANDA3 sal de g.wOlle treindiend ,..taak, WOrdeD, en een. aPeOiaI
dienat in de plaat.a er 1'an ,_teld worden.

Voo'i' l'erdere bliM)Dderbed~n sie Publi.ke Aanplakbiljetten.

Druiven Molen», ill twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Stnanders ('; rail" patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekkeu.

OOK.

Bijzonder Sterke Nctdruad V00r Varkens-
Hokken.

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

J,endel'$v
zal bezaaien
van; steen zal

tendéraar
grend van

onlid043.tl1an de ~D;1um
lijn tender .aan-

Brilliant I
Duurzaam I ·
Econcmisch !

DIAMOND

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
10 en 12 Durlingetraaz,

,KAAPST~D. THE
BEZOEKT 0118 en inapeoteert ons Huisraad; Breelrwaar, en GJu.

waar VertooDbmel'8.

Ll.TTLE DUSTPAN,
PLEIN ST.:&JAAT.

Geen .in~.,.oerd Huisraad, alles wordt in de pIaat.elijke Werlnrinkela
\'('rVl\&l"Ciigddoor .zeer vertrouwbare manneD.

~enige V"rvaardigers van Bamboeseo Goederen in de Kolonie.
SOUTHERN

Levens Associatie.

.leD COPIe nn een; DJOOI kIeIO boekje, ptIteid
"Sa-rw B_~" truoo ~

Verkrijg~ bij B. ~. LENNON a 00.

P.l. PETEB8EN a 00.
IGEILLUSTREERDE OATALOQUR ?)3T VIUJ.

HKnrES, JU.TDW a 00
JU.&Nr ...

LLOYDS'
• A·ER .• OTOB"

.'WIl":I. ... d.lIW1l.C»Ielm.._. '
GEBEKLYII srm, GILYlIlZmD Il lOLTOOIlG,IOLlOID BISCIOT UGD 101lT;

8 rt; 12 rt, 81 ZOrt Iielll, liet GD1LUCEEID BnBICUU Ol
liSTE TOIEIS, JU SO tot fOG JOet ~~

De eenlp Windmolens .. maakt met
Wielen Bew888'b&re Torens. Zulle"
m.. r water pompen dan .. nl. and ....
Molens In de markt.
De hoopte prijs werd behaald door

deze" Motors" op de Chloqo Wer.ld·
Tentoonatelllnlr, 1898.

LLOYDS' AEBllOTORB HEBBBN OOK III
ZUID A.}'BllU. GETBOKKBN :

Gouden lUdaill. Tall de Ludboaw Vereeraic.
ing te Port Eliaabeth ... ••• l8H
Goud.n :Medaill. en Eenten Prij.. Joba ___
borg Tentoonatelling ... ... ... 1891
SpecIalen Prij., Weltelijb ProTiDOie, T.. -
toonatelliolf' Boeebank ••• '" ... 1186.
Renten Prij., W.telijb Prcmncie, Ten .... •
.telling, B<.ebaok ... ... ... ISH
Eenten Prij., Pori K~ Ludboaw
Vereeniging - ... ... ... .... iSM.

Aanbe..-olm door het S-proeiiDp n.p.n.
, em... t der Kaap Kolonie, ala het ben ~

om wt.ter te pompen, ~.n cloor "-
Go1'erne1ll8Dte Diamant BOren te pbnaiba,
of in open. putten.

D. Lompe houten Windmolen wordt JlU
1JtI81..-ern.agen door het Stal.n GUnni ___
AlRIOTOL

Lloyd.' StAI.n A.D.OTOB.S leopen JUt
den sacht8ten wind, lijD geheel ..u.~
nud, en werbn lDet .. n langen, ..-uten .lac.

Het iDIOTOB. ilde goedkoorte en meed-
economWche Be,.....ad. Knch ter wenlcl,
een Pomp Ta.tel koetend. een weiDitr ....
du eeD goede purd, terwijl het d.tr.. Jadt
!IOnder a=t't ol koeta. .....ki.
Het Jl .... oot .......

pl~ in ftIl eie ."_' ea lmatbIft "lf..
l.tifU .. of Bakkies POlD~.

ZIJ di. 't'OO1'D4IIDClIÏJn WiDdmolaio u..
te koopen moeteD wel onclenpheid8D "' _
LlCJ7U' Galft1lÏlem'cle SW.1l nlJIO'!OII, ..
t.adere illferinn en wurd.lOOl8wDD' .....

H. echte, LIoyda' !DJIOTOJ. al het ......
koopat ell belte beYODden worden, ft \.ft
den toet. reedI doorpttMa.

Wr.ueer 't'1II'eÏecht., wordeD geIOldkte ....
lOBeD PiOII.da am het tOenIl opt .......,_-:!~'ke reiaka.ieD,Of ........Ipeoiale . 1
80hrijf OIR ~jet ft ~

of lad bij~ omtrmt ci'tepte .,..
- ~ pu.ol -..u..w water enL,WMI"IIit.-

. berekeJliDr .... koeten per ..-OIC-le p* ....

.~ ~WOl'da.

Batenzijn
thans meer dan
£100,000.

De SOUTHERN een zuivere ZuidA(ri-

k aa n sc he Inr-ichtinj;( z ijn d e en gevestigd

op het Onderlinge beginsel als een zuivere

basIs. biedt volkomene zekerheid a an

zonder persoonlijke v er-a n tw oo r-de ltj k>

heid. terwijl hel j;(eheelA surplus, zonder

een il(" korting. be h oo r-t aan en verdeeld
wordlonder de leden of voor hun voor-

deel gehouden wordt. Alle laatste en

Rleest liberale termen die door praktijk

en o n d e r v ln d l n g ontstaan zijn. zijn In

haa_r all(e":l."en werk o pae nom en .

Levenspolissen
van kracht
£1,200,000.

Leven. Ongeluk, Ziekte,
Verzekering AangenoD1en,

.Hoofdkuntoor · Beneden St. Georgo Strut, Kaapstad.

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),
-PAARL e.c.

- -- - ---~ .- - -~---------

D1RECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapscha prijzen verkoopen. '

Met een groeten voorraad UITG~ZOCHT DROOG hout, zijn wij
instaat II':DEH, Rijtuig door ons gemaakt te waarborgen.

TU J rt B.: N van eenig soort met of zonder Rijtuigen geleverd.

•••••• iII.
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.~

"'ortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
"'10ederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
cm andere plaatsef' in de Transvaal.

Oag~lijksche personendienst van Louronco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
'-'n21 uur naar Pretoria."

Talje! YDJr Reizigers naar- JObannesbllrg £4 171-,n .£3 17s
" Pretoria £4 Ds. 1d.--uJ3 U" ., n

Dagclijksc;he personendienst van Du'~ban (Natal)
Johann~.burg, Pretoria en andere plaatsen In

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

TE bekomen] bij de voornlWDste
Boekban~efaars in Zuid-Af.

rika tot de daarbij vermelde prijl8n
D. AiUen.-Gesebiedenis van

Zuid 4frika' met een inleidin_g
over de: Algemeene Gescbiedenla
voor d, scholen in de Zuid.
Afrikaai1sche Republiek, Twt.e-
de druk met 7 kaartjes ui~
geven ~oor ,de Ned. Zuid-Afn-
kaansolm Veteeniging, 3/6. '

J. O.V8l1Jlaa&.....Nieuwe Methode
voor hei onderwijs in het rekenen
ten di~t der scholen in Zuid~
Afrika :Handleiding eerste en
tweede gedeelte. Prij8 3/-

J. O. V~$&8.-iWicenoefenin-
gen. vear' eerstbeginnenden, be-
hoorende bij lhet eerste Jredeelt.e
der Nieu:we :Methode voor bet on.
ond~ in het rekenen, 9d., .

J. O. Ve$aas.-Nieuwe Reken-
boek, ten d.Ï$lste der scbolen in
Zuid-AWka~

, I

Bers~ st~.j~ Is. 3d.
Tweed,e stttkje Is. 3d.

_,. O.Vem" -Antwoorden v8.n
de voo~en en oefenmgen voor-
komende· ~ bet Nieuw-Reken_
boek, ten'dieJl8te· der scholen in
Znid-Aflika.:

Uitgave ~ J. H. du B~
te ~m en Pretoria.

KEN ISGEVIN4.

wordt gevestigd op
isgeving, ge<lateerd
99, gepubliceerd in

:vef'nenlWllf8 Gautle, vragende
r het leVeJim Tau

lhoeftejh .benoodigdh, a.eden
eDl88eD, <tevange-
.D. lI08pi~en en
door, de pheeJe
te worden AoeZOU-
'deDt~t

Tli •.t..oillr-llniet later ~ _~
• 7 April,f1899.

moeten voor elke
zodlen worden ~

tie en 'vÓrmen
8DllllUmtrakt kUnen,

Tan den Beitident
k: Distrikt fPf bij
toOr. .

.e niet op den be-
ia geacbrevep., ,..aI

•
GELIFVETE LETTEN OP ON8 .IUÉW

x..X.OYU. •
40 ItUaG8fttAM','ansvaal en Oranje Vrijataat.

I

AAN WIJNBO
j •

"
,..__

Catalogues

Zaad Gerst,
. .

Schotscho Have
J\ uapsohe Zaad-Hav
'Vitte en Geel<:-Mieli

Meel.
Stoommeel, Mielie-

Melk, enz.--
H. HIES & C~,

GRAAN
I

Handelaan. I'
LON'DEI~

EN

ZUID-AP'RIUANSCHE

Kl)NfNKLIJKE M!lLDJbfl

DB Stoombooten dezer Lijn
bn ftI1 Eaapltad DIal' lAndeD

den aDderen W~, te , aarlUIl',
Madelia en Pltmoath, te Sin, BeleDI
A'!CIIDIIio1l aaulea'ende op de bePUI4e.~'II ar. 16-DUNOn.A • CABTU, Kapt.H.I.IIIDj
Mar.. 0,681SB&ooi. CASTLE, Xapt. J. d

Bo.DNO'. i
April ll-NO.BAM <lASTLI, Kapt. Rzn>uL. I
April M-DUJiVJQAN CA8TLI, lapt. 'IV. lUi
)(a11O-TANT.U,jLON CUTLI, lapt ~
•• 1 i'-DUNOT1AB CASTLE, Kapt. H.I.IIIIIII

I,

Iltra BttteI foor EJgelud Jil Lu
BR.\J~)U.B CAmE, x.,.t. CUAGHE_ 'll'0I!Il

16 Kaart.
BARLIOB CASTLE, Kapt. CLlJiOCI., om_

Itaait t ("

p.lIIBaOU CAs:rLK, Kapt.. MABI!JULL,1II '
10 .aart.

.ABUNDJL CASTLE, Kapt. Wll!illt., omll'eDl

LlS~ CA8TLX, Kapt. LE 8nua, 0"-
.ApriL

BOILlB C.l8TLI. Kapt. DI LA COUI Tu
OIIItrentJ7 A pril.

Voor Vnob.ot ~
sioh bl de ~teD '1'&D de
MAILBOOT IUATSCHAPPI1, (B~

u_~o_ LIJl'W

Kt)NINKUJKE Jl!fLDIENI

D'JIO. 81'OODOOTKliT8ClW'~
~aKT).

D.I M.Ubnoteo - !lu.taobaJlPii ."',,"Uil! ft,D Kaapet.d _ JDrIIII'
Ti.. M..wr.. GIll deD aodenm W 0IIDIIia«.
, bV lUlL, rJ. OaCIer ~ .

VOOll DG:ILAlfD.
Har. '-BBlTON (Twin &n-...) K~,' GalrFU-
)(ar. 2s-8COT (Twin Screw) Kapt. MOITOJ,
April &-NORII ....N (Twin Icrc...) K&p(.!lI.1OIM
AV,Ul»-HKXICAN, CaptaJD KUT!>.
Kp1 a-KOOlt, Captain Ty,o!'.
K'1 17-BilTON erwin liere .. ) KAp' Olml1

axn..BOOT" TOOB Il!IGJLABD.
GUXs: (Twin Screw) Kapt. CHO'I. ..,trIJI

Donderdag, 9 )(v.rt
OAIOON (Twia 8crew).Kapt. Au.nOJlG.lIIltrIJI

Ja Haart. I
OEULPB (Twin Serew) Kapt. HAGrl.. omtmd

ApriL
GAUL (TwIn Sere .. ) Kapt.. WILt'0&D, OZatI!III

~Aprll
OAIKA (Twin lerew) Kapt. B&ElI':<n, QlII!!d!I

, Mei.
OOOBKHA (Twin Serew) Kapl. ~IOf!Ll1'.olllftllt

la Mei.
.. 'nil .. M..a.ohappij'. mooie S-

boa6.a .u8OUTmON 1'erlaMD""
HA.KBUBG, bn DIt d. U.nkOmJi ...
............ booten.

JWl'OURXA ABTJBBnaarENO,KLAJll
lP YUQI' Z. MMMen, ....orUII Ill'"
Niki .,. ftI'IIliDdering nl! 10""",_nu... ~·
GpBftOUBKA'BTnS- r!,. BA~
....... KUST worden aiip'llih.oar,
...... 1IiIa.D Dn. Maanden perdt UrtIII
or &be a..a. v..t.ohappij 8toom~

V.. Vaalat ol patugt doe men
_ .. La__ .,..de Uoi01l s~
v..trl·ppij.~

Gedrub ft Uitcc_ door de
Meeted.ppij VaD de Sandt d~ ,.
Co., BepeiM, UA het kantoor, boek

- JJtq. .. Wuktiut, Kaap5wL



Allerlei uit Pretoria.

MARAIS
TELEGRAMMEN

OVERZEESCH.
SUIK~·BONUSSEN. PIZTZ ..XUln:.UBO, 28 M.uRT.-(~.}-

HO de eente •• rpderiDg nn de eDtplefbare
atofleD mutechapl'1J te DODde., .. erd gerappor·
teerd, dat de fabriek b.. redtgend _rkt .D 100
kisten tbonte per ma&Dd I..ert, maar Ilecht.
twee maat8ebappueo .oorzi.n, daar meD Dog
DIet genoeg IIClbelk\1odig materiaal beeft om
meer te leveren, al.onmll de aankomlIt flUl den
voorraad.

NATAL.
ONTPLOFBARE STOFFEN.

-, ," .!7 \I"ARr - (R'uUr) - De beer
I' ,k Il lor nurtenlaadeche secretarie, heen
lt li \ ra:l.~ fn bet bUIS der gemeenten "er·

< "d .I ,t a lle om.tanJtgbeden In verband met
, I Il !,ch,' truktatee nauwkeurig In acht
l' Il wer den alvorens de regeerlDg besloot

., '" la<tlll,en to beffen op door boaueseu
u ude ....uiker OR AN JE VRIJST ...\.AT.

STORMACHTIG WEDER.~OG EEN GEVECHT.

I 'I f' !7:'>1 URl - (Rtuter') - EeD
er,) ':1 vecb t vond heden p}aat8aan de oevers

\ I 1(' \l LrJlJ.()~ russehen de Amenkanen en de
,I"er' De acbterhoede der Philip

'" lt t tc een oever totdat ZIJdoor de
'1' 1 Uit de loopgrachten gedreveu werden
",: ,- der Amerikanen gedllreode Zondag

vu 1 i Il'; was Jl; geseeu veld en 112 gekwetst.

~IA~EKL', 28 MAAIlT.- (IkMLcr.)-GedureDde
de Iaatste dagen heeft Basutolaed berige wiDd
en stormen te verduren g.had. Overal zuo
boemen ontworteld, waarnn sommlgen in de
n Vier gealIngerd werdeo, welke thana zeer .01
18, moeite en beangstheid .eroorzakende aan de
pontwerkel'B bIJ de drift.'I

RHODES· VEREERING. BRANDWEER.

BLOt:IIFOSTEIS, 29 M..UaT. - (~.) -
Op eene publieke YerraderlDg giateren ... ond
lehouden, werd een brand" .. r opgencht. Wu
hebben reeds een brandspuit, beuoodigdbeden
en uniformen. Drie on dentg man uit de nr·
eischte (jA) :tun reed. IDgeschre"en.

I -, rv 2' ~IA\RT - (Reukr) - Baron
0" ,",IdIl I an bet Duitsche ge&antacbap ID
'en b. d den beer Hbodes gisteren avond
I ne r aan Tegenwoordig "aren ook de
'; C lil Abercorn, en de beeren Balfour.

, lj »e r III n dl Belt De heer Rhodes gaat
" uaar buu en en taJ na Pasehen naar LOD'

ft rugkorncn De positie van een opperhoofd.
MAIERt1. 29 M.un -(Rt-ula)- op Maan·

dtlj( bracht het groot opperhoofd Lerothodi met
zUn broeder Muma, en een groot aaotal ruda·
heden, den ",,"den' commumaru te Maaeru
een bezoek. Lerothodi " ... beg .. rig het r.. nl-
taa t va n .un besoek nau Mohalleehoek bekend
te maken, wurheeD hU onlangs &egaan .... to
zake zun zoon Griffith, ua "Ien de sori onr
die wUk zal opgedrageD wordeo, m.t toestem·
mIng en samen "erking der regecriDg, zoo apoe-
dig "IR leker voorlooplge maatreKeien bevredi·
gend gerel!eld en aaD de ..oorwaarden .oldaan
.un. ZIJ hadden gl5tereD eeDe lanre verpde
rln~ ID de raadzn~. toen de kWllltJe beaproken
... ort! van de aan.telbD' nn waardtge raada·
1",Jen om bct Jonge opperboofd m.t raad te
dlCJlOII"n wanDedr deze zaak hugelegd ill, III het
mogellJk dat oIr Godfrey Lagden te &ameD met
Ler"thodl bltlnenkort naar Mohahesboek aal
gun, met een vertegenwoordigend ge&eJachlp
OUi de """,k kn uItvoer te breDgeD. Het Jonge
opperhoofd woond" gedureude 441 laatate 8
JiHen IU het d~tnkt Mohahllllhoek, IoOnder
eeDlge erkend" pOllIle. Men beIIClbou"t dit
dez" za.lk gedaan wordt ten eJDde hem de
PO"ltlO te go .en dl6 ge"oonlnk toegekend wordt
aan znnen VDnopperboofdeo, oDderworpen aao
wodanq'e voor"aardon aL. mocht noodii .UD.
De uak "erd In het hooge gerechtabof gehracht
met de ZItting ID Ilasutoland laatste Jaar, mur
"erd llltgtll!teld bangende de afhandehDg 'VaD
zekere formahtelten. die nu ver genoeg gevor·
derd zl)n, en heder. nog verder besprokeo aullen
"orden V 3racbeldene andere &&keDvan o!llDder
belang .un nnder b....prekIDg.

Eene Zuidpool-expeditle.

, f' 2, \1, 'Hr - (Rn,ttr) - Dd beer
• <l' T ven "ti "an het konink luk aardrIJk.·

_,,"n'H., bap beeft £L5,l)()() l.ugedra:;eu
rt iona le ZUidpool ex pedu ie

Allerlei uit Londen.
_!'I ~1\\1{1 - (Iltuln) - net

(r ~\ Ut t [l tt n IS ven:b,a;J. \'oor Jd paascb
(' '~'!t'[l I I Jell Apnl
) t:_" I,;.! f llH Z~l gl .. teravooJ lP. ant.oord

'l !l~ 1 bt"l'f '1l.clean dat Je ru~e""r1nJ5 \ erre
\ l _,...,. ":I t'e rr' tl (l! ...t,;u.s,.'ue te vermIJden \-.lfl Je
"y. \ "Tl k )otr" bela8tulgcn op ~lll)(t!r lt.:

, 1 b )I)pt,,, LI \t het lIloge1Uk: luU t. j 1 ecD

'" -I. I:'r k !1t:!ldH 11
1) il. f'r Hb0dL" h ~ I een lan.; l)'Ju~rhi)ud m~t.
11f tI itl\t'lJt ut:ll U...ut~be(J amba~~nJour,
~ ... (,_r l u

"tJtJ \\ t.'ruen gl~teren genomen met tcl \
iIl,l r J"ad tU<"chdn Boul"';.Je en SOllth

ul t l n tll.JoJ:-.cllJ.ppen \\erJeo overg~LuD
ID t I(em Ik en gere~eldbeld

f I.fJlalt Ilt~Uft: !'itll~t&nd 1:\ lQ Xlellw ZUid
.. \o~)r~c~_JlIlen pVrlr de foderatltj kwostle

PeeU' h, plrlernent bteft een krealtlt
u u Cc'tl k:u",er n,l lf ChIna te

KAAPKOLONIE.
SPOORWEG-OPENING.

E" \'1 2~\IAARl'-(IL,'/la)-Zlne
Je ~I)U verllcur ht-efe J(. YltllOOnJgulg)

"t)O\lfWt'; [lJ..tf .........tjllcndam te optloau,
I. ue <Xl elleJltle nl ook tegen

I ... l rl i p l'L:O publa·k:e IUllch t~ worden
1 'li Iti )I)jf van de Ct'rmolll.j op Jen 12den

\ I.' ....n je !JlJ;ird liet mUlJ~kkorp~ \ an het
I rt L; mellt l ti tt"i:enwonrUJ;.{ ZiJD

• ,,' 1 I, r f uhl,eke III bamen zullen !ideLen
'" \" nd ~ tal er ecn prom~o lde con

, ~t...j 'l'lleU cu eea ual worden gc~eveu

Z.-A. REPUBLIEK.
De presidAn t tevredeno

PRETORIA. :!R MAART - (Reutn-.) -Prfllll
d,nt Kruger keerde beden ,nond van RnsteD
burg terug en werd verwelkomd door de leden
van den ult<oerenden r&&d en ambteDaren. In
antwoord op ecn adres aelde bn, dat hU leer
\'oldun "a. met l!lO bezoek, en hoewel' de'
burgel'll te .amen stonden als eeo man, toch ,be.
geerden zu allen vrede • ,Llnd bouw· ten toonstelllllg.

Een treurig- uiteinde., .11 -'\1, 2' \I'\R' - (Rn.1N)
l"nJb0uw tentooostclllUl( w.:rddezeo
[rh !..lti.! \\cer gt!Qpeod !Je pre!ldent
J .., \\ !Ileal) de Illtvoerellde corn
I cl"'I vall deu ,tadsraacl eu dfl beer
TI \f l,1teo op het pla tf "rm ~ a ecn

"I ruk nn den president. nep deze
,r fI, nmlll\{ op om de tent00nstelling te
I" 1,-; d""n bJervan .prak de cIviele

""'Jr,'" \ In 7.IJoe Le"ondertng voor eien
\ I I lJf't ~eu4).,t8cflJp) tl.lt eeoe Lentoon·
• i ,·t I h JUden In zulke moc!lllke-4>m

, J. • ~ I j. lJ I)d 'fertoorllDg van vo..:el~trul~
\ ~ J h1.f rl \ lrker:u \ og'elstrulzell ~n

JOHASSESH[Rfl, :2H MURr - (Rimier).
Eene vrou .. , ien&llmd KalVle, .rou" .an eeD
otecnenmaker, werd laatsteD nacht door haar
man gevonden met haar keel afgesneden. MeD
zegt dat toen baar man met haar sprak over de
"6n&Chelqkbeld dat zu naar het boo.pltaal zou
gaan. "U bet vauster Ultap~ng. Zu nel op haar
kakebeeo, en bekwam ern.tlge "on:leo. Haar
man en zoon lIJn I"e&rreateerd De partueD
wa.ren ve"l&:lfd aall dranic. )

,uJer ;;of>d I

... Il)~ l.u·r J-Qt'5 ID Je~e str~ken tIl de
\t"f 'lk~ ..,lonk

~h

"

PRUORIA, 2~ MA'RT - (Rmltr) - De
beer (; ". Flddt'f'l, de Imperiale .. cretans, r] lP
op hezoek '" bU den beer Conyngham Green",
bracbt den .t&atll8ecretano ll"lAlren een be&otk
en ...erd voorge.teld door den heer O"eDe

Een begm I" gemankt met het opnc~ten van
een dIerentUin In verband lIIet be~ mOHum, Er
ZUil reeds meer dan 21)0 soorten dIeren bueen.
gehr8cbt

Pre"deot Kjrllger 18heden teruggekeerd vnn
Rustenbnrg

Sl""hl. t'fee kaodtelaten .ullen nallr de
,'cm I/u" g:uln ,onr den vakaDten ae~ello den
~e .. ten raad ui d., benen J n \Vnlmarans. twee
de Judilleele e llUmls..arl', en L GeldenhuIs, ge·
wcten lid <ao dOll tweed.n raad "oor Johanne"
burl!

il en lO L Jer hoJrl) ng In bet nemen' an mll~t·
rc!.!~I~n In ,crl,and met de landbouw tentV<HI·
.tellwll welkd alhIer .,.1 gebondeo w"rd~n op
dun Il,clell en Ilden Mei De tentoon.tdlmg

I IJ...I 'oft o~n (lront ""CCP,. te wezen
Xlle he~r~ll .\lo,nIJ'" en A 0 'V"lm>TlO',
.olhrHd.lcd, n voor Pr~torJa., lullen de ~I ,Lt"
Ulorgtjll t )es~ reken

De e<>r.tc v8riaderln~ v ln de couper,ltle ..e
.1.1cLt,·r"Laat"o'PPIJ. we ~o tiTle m""nd~n ~e

'\ ~L~AR r - ( .....oor /11 I' I leden tot ~t ,n I gehracht w. r I ten Clndu den pr,,~
, 1 I' J Ju fOlt. LW\' en J .J I lan' Ice<eh ,IC l~ br, n,,:' n. ,II luor.,:en l(el1ouj"'1

t: (()lDlJJI~~i.e aangesteld door bet I word,,",T! \It.:11 \ Pf\\ lf ht 1 t.t CJ~ 1"Jan"'Klal&t ~C'l

.)!.;r .. ~,rn J.n Kltpdamt.lktt'fc0rga pr"fiJtzLlt(1)1]PCl\'1l1.1()ll)\)flreetlk'NH.rtaal
!1 ,f JfJ 'i6."IJ<I.a.gd belJe pirt! ...n t.e 1.,\ ...t<t,lL:-.IIJkolIJ~tt_n 'Oor FeLruan "~dru~~gen

, I, v,reenlg n liet werd aJ~emeen 11', :., 1I~' I iI171)~1 v,,<>rbelt.elf']~ llJlperlr
i IJt-ltaandtj lIchamen te ontbinden, en VI!! hel l,t..a,l ..to Jur ULl ultga\en waren

.: 1. 'I tak te 'orm~D !:letde parriJ~n £ \1; II',! r",en £ 166.fi~11 Do balan8 '11'&8
I te\reden f'fl men tJI1'~lo()t eene l,1,""i,.-t7j te~en f70fj,4...s~
il"u len up den 1.:1en AprIl m, t De beraamde 'erdl~nst.en ..an den Pleter.burg

,c nart I te k,acn 'poorweg 'rU'" de ...eek geelndlgd 2:3 ~la&rt be·
Jrl! o'U il,I:JJ 4, ~ld

VASTGO::&:D.

I U f' II ~~ ;\IA4Rr - (R,..uu)-
~ 1 l..'f i(e ,el k )OpTng- van va.8tgoed werd

r I, n b ~r W -\.rm.tronlo( g~houden,
" ok, I, h" de laDdln~.plaat. gelellen

tri IJmmerf". ~tra:1.t ZlJ werden lnge
lt.. J \ 4 r .!.. I 71 Jl \ Andere eIgendommen

rI' t '1 _lI 7~) lp

EE~ GOED VOORBEELD.

fI " r) ~~ 'f" \ft -, ..../1(1 Ulill ) -Ueden IS

d ",(r kt ...txstuuNvcrgadprICl1l 'fan den
j. r I; fld lw"j'Jtt"n tene Loft l",ln lSd

I~ k l"t a lfl df'n "ecretarJJ( vac h~t
lil ' .. tllur te l('fa{t.-n VtJ0r r'~J~lrflfl(,

\\ h()p~:n dat BuJere Jl~tr'ki~
" ": I k hetzcJfJe zullen du",

KlIpdam Bondstak·zaak.

\ltllJ[ IIU(SrELIJ

\'t.:rvahchto leveasmlddelen
LEEN'ING VOLTEEKEND.

\IAAKr - (/" ,Ier)o- Ecn
I" \trw(ckt J(,ordat a.cht wwke

""I I n ~tlw(lrden hl! f"t>n t~r~te
u; I r)\)etc l" in .£ I leder wegens
< III 'e .. "I!>Cote mo.terd en

llJa~,<tra:u zei dat hl) ,'en tw~!'de
Uilt_ OGete l"an fi!) lOU "grden

,> I I'" a.._ln~et{~ekiJDd en de taak
• Jc , re' hter "'J bel rondgund

IJ()()D\'I)~~ISSEN \"F.RA~DERD E~ BB·
KRACHTIG •.

PKi: IORIA, :.!~ \IAART. - CRtuler) - De
leeDln~ Yan <ie ~ederland~che maatocbapPIl
(£2.~1~1 ()lH)) 18 ten ..olie gedekt. De lust was
open voor oen dag Protona en JohanDflIlburg
ontvIngen 'Ub8Crlptltll! voor £31,000

l1ut dood 'OUDl8, lIltgcllpNken o~er den man
!'itc"nkamp voor den moord "an zune "'OU", 15
door den lIltvoe;enden raad veraDderd to~ levens·
1.1Ot;ege'Augenl •. traf Het dood~onnla ollge·
'pro"en over t"ee kalIen wegeDs den moord
'an ecn koelie, werd bekrachtigd

Het ('oncert van m~dama Albani "U eeD
"root .ucce., en hedenmorgen werd baar een
adre. aa"~t)boden door da voornulIlste ID~8

zctenen ~[orgeu avoud geeft .i!':een t .. eedl!
CODlert

Nieuws uit Rhodesia.

r r,~ \ t.. rdooJgdc d· zaak 'an
" 1 , n H'M uur I Hl~

B~tall ng ,·an poll tle.
\ \1 \ <1(1 - (II ui r ) -

, ~l .. t(rt Il <i.vund orII (l.;J.O de
r~ .,'e'tn dlthilllctverder
'tt lOlderIl' ud der polItIC\-

F;_':ESTELI']KHEDE~. RHODESIA.
. \I\\H .- (Hntl r) - I."n
_ ' I rl n 1\ fJfd £. _:f \ Pil nm Je
I \ in t't..'n llJcl.'oIiU UlJd FllI!OWl§

1 r t l":lfll( n·t:.J~ t.coige J,LTeD

f Ijj .... \ t'j~l. n te tlf'''!.aan
, lt, .... ~, IJ \111 blt Kl[,joerlv\

"tl u i n \oI,J.~ ft.·n ultuemetld
l Jd \\ l"; tent:::evl'!Co dL~r

ltl, 'I'r """ lJ" IJrlllzaal
tiK. 1!l)[Jt'! I llla}""uu wt'ru

I \ IrrJJlllllitloJerstad De
I'ter"'prll/' n I~ rnt~~Chlt~D

1)\ ert rU'f ClJ

III LAWA' ", 29 )!AART - (Reuter) - Dr
~a"er lO teroggekeerd van zun rel8 Daar G "and a
al waar bl} geed ontvangen "erd, en bU zal
.. aars.;hlJnlllk de meerderheld der atemmen In
(he wIJk krl}gcn. HII spreekt met lof "ao de
f"rmalle en goud voorultzlCbten van het dIstrikt
(, "an<.la, dat een gevaarlIJke mededinger .an
bet I'\elulcwe d .. trlkt aal "e.en voor het voor·
naam.tA gouddl.tnkt

De )[on en maatAcbapPl! heeft een uen·stam
perbatterIJ ontboden

Er tal waarschIJnllik een &aak voor het bof
d,enen 'm eene bet!hulDg ~e "rugeD aangaaude
grondhneven en clallll8. afie.tokeo .óór Aneua·
tu. lS9 I.

Op den Tuil weg beeft eeD kaffer een andereD
"ItJer vermoord lil hadden lien t"l»t unga&D'
de wie den druver ~an den wAlen .on .. ezen.

Er IS een groote correspondentie aau deD
Irang In de CltrM.cle, proteateereode tegeD de
aan.tellmg nn rechtel'B ala DOIJlID_ nn d.
Gecbarterde maatechapPIl to den ........ od.n
raad.

EeD gezeJachap vartrekt blltoeDkon Da&J' bet
meer Tanpnyib, teD beboeve nn de TUlp'
• yii:a CODC_le m&ltachappJl. die bet nlCbt be-
kelllen heeft eeD dorp al' te Jeaeo &ID bet
_uid eiade nn !Mt meer. ZO DMft 2,000
vierbDte aqjleu rroud met miDeraie Neb_ -
andere oo.-.iel Georte Gr.r .. eie beltaanler.

I D B.

\1\\1, (Rn.I") -
r \, 't /'cn hlaoke. lOl(earre6-
I c'en l"lel(rapOI~che lutbnef

I,· I " ar leeltnll Bedford Hu
I '1 m '':I-traat gebracbt op

t: .. III ()t"ertrt!dlug van de wet
d I Ir j en l~! karaten dlA-

..~. I I~ll vt_rlr:ocht UIl- een pentJ()Q

. ." hender. departelDllnt altgezon.
• . -' " ',I In bet begin van ~[aart. !':IUto... t-r''<:''t...tedtng' oor bet .pecial. hof
~ I • t' 1l.'bUI< en W,)lpert. Ite-ocbnldigd
1f~\ k 1.f IrP \ u"I,n! vent le, werrleo Toor DOf een
,b" '" ~~L~It/.!.':J )uJerl om BotJman, een belanrruke
a " ' iLll I vrt LIlL&beth, te doea --en .. oor-
~ ;.e I. n --&

en .-.ZIJn
BTELLENBOSCH. T.llLBOIDBXlIIIA. o, J. v.wm, ,,

DoonroKllEN BN~ ;INm-TUUT, wo ,
InpaIoteo .. ad ik ~ copiiin na' ".-..ti-

tutie der C. J. V. UDie ea na de ~
der C. J. v., opgetrokba doei J .-i~
daartoe '--d ep de ~ J. V.
comerentie te Woroe.ter, 12 ea ~J , N_
her, 1898. j

W888 ,&00 goed Iieae ngeb UIl' ue dlll'pe-
ve~, &oowei als aan tak ....~en
to '~ dinrikt TOOr te legea, en mij, 10dieD
wlJugmgeD of .era.ncleriDift door a~ _ai-
gmg w~eJijk ~t wordeD, tiet reeuI.
taat mdieD mogelijk hiJUa4m eeD ajaaad toe
te &eDden. ,

De preek, door da. Moorn. ~p k-mde
comerentte geleverd, U.I. binnen kert iD dra.It
.enehijDen en UI enge ..... r ld. pr __ •
plaar koeten. Gelie.e eerw. pieo.aitr aan de
Z.A. BljbelvereeDigiog kennia te gtveu hoe-
vel. exemplaren uwe .... reeaigiog DiBmeD u.I..

Ik heb de eer te aijn, :
Dienat1r. dienaar,

JASPER J. SMIT,
Algem. jlec:nt.ari8.

OPENING VOOR EEN DOKTER.

(V4ll_~).

StelieDt.c-b, 23 Haari, 1899.
Hier ia au ~D pede OpeDinr 'Voor"D be-

k ...aam AfrikaanlCbea dokter (aOOaIa de
waardlie oude dokter Smat. W'&II). Doch hU
moet Diet met" d. lOOIenaamd. pJ'OllWlÏe".D
iemeeDe auk maken .D ook Diet te .eel op
de peD drukkeD. Ik kaa hem de venebrini,,,<reG dat hjj biet on .eel te doen U.I. lujjgoo.
Hier ia ... rkelijk behoefte &ID mik een dokter.

FINALE EDIn8GEVING.

De ~urlijbclle 8UIIIeD8 door be, hoofdbe.
ItGlU' lD~! .aJlea...!!jaar DUr .. 1t'OODte
plaat. noden 111 de· J lUIi op deo Za-
terdag .66r het m"wala\i. u~eD,.dae ia:
Zatenl." 17 .Jwd 1899.

A.-aIl:DBJlLAKDICII.
I. ,Hoog.u a/d«l;"g, 1'OOrkaDdidaten di. nOl

niet 't iutermediair Ilai.eraiteit.·eumen beb-
"-SI aUeletrd.
2. H~ a/rI.!i." 1'OOrkaDdidateli die DOf

Diet b4K _tnoa~ examen babbeD afJIelegd.
3. '/Agert a/dMlUl{/, .oor kaDdidateD eli. nog

Di.' 't hooger ICItooluamen (echool bi,ber)
hebbeD deel •.

B.-GE8CHrZDENI8 "Al( ZUID-4l·Rlltl.
1. Hoogere aldeelin,}
2. Lagere afdeeliL, all bo ..en.

GROOTE OVERWINNING.
Marais en Kr1ge verkozen. ---.--

I.-Bet boogste ualllen (Nederlaod.cb) aal
omvatten 8OO.eel kennia d ..r taal al•• ereiacbt
.. ordt .oor 't int.enaediaJr e.xamen alsmede een
aJC-aeen overaicbt nn d. Iaa~te eeaw der
Neclerlandach. ~tterkuQdet .ooral nn de ro-
_nachrjjve,...

n.-O,l hooger exam.n (Nederlandacb) ui
omvattea:-dildu" .ma· ta ...oonlooUediDg
yertalill' na Eogellab iJl "Hollaodech y.rba.'
tennS "'D fouti ••• eJlltelleo eo een oPatel' en
(lMChied.D~ d. ,-hiedenia YIII Zaïa .... trllra
&00 ... 1 al. te rind..a ia ia Tb ... I·1 .-hied.Di.
na ZoicI·.A.tnb (~ •• 1897, .J. O. Jvn &:
~. lUa,....,; ~tbn Xl-XXVI

ls0:-321 '
III.-Het !ager exam.D (Nederlandaob) .. I

OllivaUeO:-dlktaat, gtllD&kkeJÓke .ertalin!J nn
"~DIl-lM!b io " Ii...llandaoh, en .rapD o..er
geaIacb~, gekll.!D, p&&m... JJeo, •• rbuiging,
..enoeglDg, trappeD nn .et'If8liJking eo .er.
k!ein .. oonle~; en (!llIIOhiedeoie) dr ,eeohiede-
nlll no ZUid· Afrika IOO&la bebaDdeld in eie·
meDtaire aoboolhoekeu, bd •• Bld .. elI's, White.
lid.·II, Theal'a (kleiner .. erk), eD&.

I V.-De iDecb'li.iDprelden .oor iedereD
kandidaat .iJn ala .elgt ..oor de afsonderluke
nkk.D:

HollandllOh, lagere af.eeling, 2s.
" hoogere afdeelin" 21. Gd.
" .~te afdeeliDe, lil.

Z.·A. GlIIObled.ols, lagere afdeeliDg, 28.
n hoogere afdeehng, 21. Gd.

Een kandld&lt die ..oor beide pakkeo, Z ..A.
Geeoilleden .. ea Hollandeoh, wen8cht ingeechre.
.en te .. orden, betaalt .oor beide teAlDeD:-

Lag.re afdealing, 3a. '
Hoogere afdeeJin" 4••

V.-BU h_ iDzenden der nameD aao drD lie.
crotaris met de inechrO.lnpgeldeD, rebeve meD
op te goveo'-

CA) Welk .ak, .. elke afdeehDg.
(11) Naam en leeftIJd der kaodidateo .
(l) ]'iaam der 110hool,wie onderwiJur.
(II) Nu .. vaD C8Dwom, .. ie opai.n.r.
(II:) Adres 'Van deD opueoer·

.. r 666 eD desel ..e in.te lIendeD tot op 't6 Mei 1899.
634 VI.-Kandidatea na één dorp of nit één
60 41.tnkt. gelie •• n, &OOvee! moaeltlk teaamen
3.') .pplilr~tie te maken, d.L de nam.D .eloit op
15 ééoe luat, met ad_o, neer te 8C'!ii ..en.
II VIl.-Overal, waar men een 08Dh'UIll .oor
7 het exameo hebben .. il, .nlleD kandidaten met
6 de 'I?phkatie die all mak.o, melden .. le ala
6 "opuener" het werk nD toe.icht ep _icb aal
8 nemeD.

VIJL-KaDdidateD breolf.D hun eigeD papier
(foo'-p), peD IIn lOkt .oor 't eumeo, en mo·
gen Illechte op ééae .Ude .an het papier drij.
• en.

IL-Voorta .. orden lo ach t geDomen de ).,e.
pallngeo die bli de uoi.·,r&lteita examina geldeD.

'tO
" NameOl het hoofdbeataur,

M. J. BESSELAAR,
Secretaris.

STELLENBOSCH, 29 'M.uB.T.-(Ret<ter). - De
Di~ nn tie alemm~ .. &00 even verklaard
door cIon ci.ielen comnuaaria ala volgt :-

Maraia ... 738
KJiae 707
Si • .,.,.icht 1i39
Cloete ... 636

REGELS VAN DE UME DER CHJlI8TE-
L!JKE JONGELIEDEN VERBNJGING
IN DE WE8TELIJKE PBI()VINcDI
DER. K..UPKOLONI&-·

GEESTDRIFTIGE ONTVANGST.

GOEDE ORGANISATIE.
1. Naam.-De IIAIIID der UDie r.al sijn 0.

unie ~r ChriateIijke jongelieden .1'6reeniim.~=~t_D~~~~~~e ~~ «er Kaap-
2. ~.-Het doel der Unie ;..u~-;.ÏJ~··IIn~~d~e:t~.~erp:~.:en~~.""Blfti1"t!~"1~t:'~~~t'i;=t~·

naUW'ere yerbioditJg n.n de .erachilleade beloofd, dO(Cb ID dlezoolfd. ataa~
Chriatelijke JOngelieden ~ iD de ook dat de: .oonnann.D .lolleu petraft wordeD
.. estehjke provincie der KaapkolODIe. en dat den; and ...... erriffeDia ...ordt reacboo •
3. Toelating.-Tot dese UDIe mIIen behco- ken, emdat! apreker beecbouwde dat sÏJ mialeld

ren alle christelijke jcmgelieden vemeniciog.. ..aren. CbJmberlain had ook p&egd da~ be,
~ de westelijke proYUlCÏe der Kaapkolow., ni.t In .trjjd ~- met de con.entl. ala
die Instemmen met de bepalingen in bijlage de _tut "et d1~miei-moDopolie iD ban.
I, en die 8Chriftel~jk &aD het algemeeD be- den had," doch I ...411 ala .U in bandeo
stour keDDlS geyo •• an baar .. eoach om acb W'&II eener pri.ate 1maablcba,Ppó. Spreker Iron
hij de Unie aan te lIlaiten. niet r.Ioo.'D dat CliamburlalD dit gesegd had.
4. Grenaen der westeli.jke prol'$cae.- 0. Dan zou ~hamberiaiD .. rkl"ard hebben dat

greozen der .. ~lijke prorincte sijn: teR 5~er ach~1en tleloofd had om de EogeJacbe
noorden de Oranjerivier, ten ooete. Calriwa, kindereo t.'latftt I~en en ook due belofte
Fr&Ilenburg, Beaufort West, Prias Alhert ui.t had g'houdeD. Be' wu ~Doeg bekeDd
OudtAlhoorn, Geol"$e. " dat de kin4_ ~ d",n (deo standaard ED-

5. Conferentie.~.) De Unie zal een Jur· gellIOb lee,.,n en dan verder ook in het Bol·
IIJksche confereDtie honden ten tijde eD ter landecb eoder"e,e~ wordun. Hoe kan ChaOl.
plaat8e door de .oorafgaande conferentie vast- berlain daq r.eggea dat .preker aijo belofte~
gesteld. (bl De eproeping tot de conferentie Diet nakom~. Wij boneD tocb eoae etgea taal
"escbiedt door den algemeenOIl 'JIeOI'etaria Diet 0PP"4lD. GllltereD Dog beef' de regeeri.g
m1D8tens drie maanden voor den bepaalden een memorip. ontftllJen, waarin d•• reemd.lilt.
datum. (c) Alle beschrirnngSpnnteD, yoor- gen .erklaJiBo .erh;lngd te atin dat aiJ hun kin. ADUI!
stellen, 'VrageD, eDz., moeten schriftelijk bij dereD op IIéholen kUDDen breDgell .. aar ook .Á&D den ...el·eer ... leer re1eerd.D
hem wordeD ing81everd miosteDl l5es ... ken Oll&etaal ,geleerd .. Ordt. Spreker kan wederom IIU Fa.utOQII Bo-nu..
voor de conferentie. (d) Elke .en!(e~aal DIet 1141100". dat ChamberlaiD :iit soo g__ gd Uaillnda1e, 19 Maan 1
bIJ de confereDtie eeD bekoopt tchriftelijk hebben, doejlals let .. ur ill, dan ,.Ioon apre· Wel-eenr. beer! Geli.fde broeder iD
ve..,.lag moeten inleveren VIUI haren: toestaDd, ker dat dit I;omt omdat Chamberlain bevAetld toa I Zoo' tbau b - .... 4I..,~.
werkzaamheden e~ jj ..,ncillD. ' ja dat wu hier .fede zDlleq krU ....n met de .-" et OOIeDbti.k •

(J. Afge'Vaardigden.--{a) Tilt de ooolerentie eemd L':~ Ilri De ed"- 'tt'&&l'D&&I' "ii m.t treurende harteu
Il ~

yr e ..... 0 ng. r 41 .au .preker te ..... i.n 811 moeten .. u DD Y&II e'~_'--
zu en worden t~elateD afgey . deD YIUI Bid lbe 'b d ft oed d L _._L .. - --
d"......, • e rg 11a ee.. g eo ID ro.. gelll....d nemen na eeoe liefde1'01l. AID.Dl .......
e vel'!lChilJende yeree~en toti de Uwe onder de Engelac=n aan .doo RlDd.n due bu"na _ ,·aar. ._

behoorende. ledsr ..eNeiet: zal één afge- d da' bel f'- b Id. H"
rdigd ~

soa en ueD, "Cer &jJO 0 ...0 le IJ Toen ",', .oor L__ .p na L._.p b.... ~~
't'&& e .oor elke tIt I dJ; n lendeo,' hter"'" d d b b' •. 1 all k--L • ""'""" .........
d hl» ec D.... 41 oe IJ.... 41 ....,..teD dachten "'0' dat ..~. n nnt> .ele )'--oe geen 'Veroonin!inw eer ~·n f tpJ.............. . d ••• L b d IL-- • .1 d -., --.li"d ..........,., .. -._ ID8paDDeD0111 e..-& U en.o ..U1WIII er oor behoaden,. doeh 41 Aller""""'te, W·
"of'> en. (b) ..u_~G-'i...len eD g81oofs.. t _,_ 'Gel '·t;.I· . t L._ k _-

• "'_ ....... "of'>~ rteejl e .. er ... D. u.. JUl. nIe, ...... men apre er dachten met enle ....l--ht.u .iin, "'_oh
bneven moeteD inle'VereD oode end door d t 't . t 'n d'" . 11- .... -.I DOOI "!II""IJ eD. IJ e I.een~ la eed anden ".wiJd.
den voomtter of secretaris hWln- .ereew· . l._ 'di k' dol'· •"" memorie 17....meDi 41 00 10 e ",.-em De "ODd in OD.. harten door.... b........gmi· (c) Ledeo-niet afgeY=r' en-zul· bli . .... l. lan
I ~

epu ceer .. eo ,....eD Ilpe..D teD en .oor .eroorsaak' la ... r d,- eD L..n .IL __
eD "elkom ZIJD tot de coDfllrent' .n dee- .. S k . h -.... ....-
.L' d d .1,__ e regeenJW III. pre er &141' .erUit met H::r.m DUeIl ..ordea, die _ •• Ltid,,· on..e, .. lezen e aan Il uDocUli8Ïes inog!ln deem&- d dat d '--d' d I --e

All nenlr 41 41 .en._. Ill. neem eangeD aan 'II" eo YDD den ood_ Yad·r Y&ll _da·-men. een algevaardigden zullell bet recht L. '.t ,-'•• _ L h v_
h b"- d Lee eDaen aan. &ID en .......... m ..omt el apreker uitroepeo : .. Bjj is de B_, HU' doe' _,

VIln .temmen e ...,n. () r&ar1l - voor· ..oor da, de rlland bllJli .. dat er Yrede oDder ill III Z~ne ........... "
ZItten .aD vereeni<nnaen tot de Unie beboo- d d ,.u ·-1 L_ d -.--

d ~ 41 neem eung.n - IWmen eo 00" .(Jan WU' WlDeD haaat ........... oord-- r"-ren e--hebbeD recbt 1'&D zitt;n~ en stem. I d t t _........_L. _I k .,-- - -- ...
de I

........., WI a er "_,,_,,, - zlJo. ~pre er wtl deD om u Da&J' waarde ._ "._L 1I.c. ..
AD re eeraara zullen mogen si~ nemen toon dat h' d dl" -- ._ - •
mO<"~h.. - ............ _. • •• ." _m ...... ~I .. Ili"'h"'~o'_"'_d ••S

7. Het beetuur,-(a) De regeling van de holp kemen waar bill LaD, doch wur sulk eeD daaa heb'- Gg bebt altijd bel .ui.er _
L---hed d f' groot. jDltrooming il! v .... hnd ia, daar kUDDen aan 0D8 ;,.f op d. 0 .wer.._..... en er con crentIe, JIOOwel ala· V .I ---

b beh wu DIet In eeos toPfot'l"en. er,.er ..ertelJen de boeiende "u"ae, eD ru· heb' DOOI"_lo
et eer el"l'an, berust, bij een hoofdbe- blad d Ohambe d • • e-L-~"-d ft at i, ...~ u.ag ueeft dat wl' de waar lIulb .......ll" -- ona t. -_-L..t:;stuur, _ 41 wt een voorzitter, een rice- V_. b li.. • OL I -~ --, ..--pee e "....0'leoa n ..oe I..a, dos BritAche dat de toeL-mende '--ra -- God _._ ....

..oormtter en eeD IIIlCretans en the8&Urier ft d dan ha d Id .... """.- .-
twee bestunrsleden, die aDen Jaartijbch op 0;d:t ct~t:~.DIl.ll:;; Spreker keun bet o{l derenea, dlO ,'au lllJn. rebod.u afW'ÏJ;J-
de coalerentie gekOleD. worden. (bl Het a aralIl. erp apreeki, afgaande m.t bet goede tracbteo te doen.
hoofdbestuor komt &00 dikwiJls fus: noodig is op teDlIijdig!e rappo~n en voor biJ d" aalt: De _,",held aal bet getUiPD _t ..
b I 'ed -~ . ol goed begrijpt. Die kJeurliogeD ...erdeo beatraf~ arbeid aIltier Oltlt U·del ia "e .. _' eD .._.- .-l.J<'6n, eD evert o~ I ere OOruerentie 'v - d re!:hte _lo' d .. _-'_.I .. .. -- -
ledig verslag van rajne werkllaamhédeD. Drie oor ODze le'h n ...... liD e .... o .......... eD. eu .elen ook Olt deu ge_te
ledea 'VOnDen eaD quorum. ala lIij bH de' geering eeD klacht brengeo .. ordt "U ala vri.od du daali: betalen
8. Finaoc.en.-Tot bestnjding +ail de UIt- hon auk onderaocbt, doch die kl.nrliogeD lIlin DI.n 0011deD heil ...eg ..yaeD ";u

ga ..en zal elke 'Vel!eeDlgaDg tot de Unie be- oog ergep ~ de oproermaken; W'lUIt ala eeD ED n selfe millioeD.n mal.D, ' ,
hoorende Jaarhjksch 3d. per lid ~IJdrageD, auk IDa&DdeD ia afIeIoopen, dan kom' on... Neg &ee&'Den .oor u .. ' liefd· en...,.",."
betaalbaar tlJdena de comereDtte. ; 'f'IJIIDdeD nrJIagt ban .erklaringeD le maken dat Wat de groote kerbohuld betreft· ~ ..

IIjj Diet'goed babaDdel!llIJD. liet kWIUD.p~ker komat alhier, nog pen _ Jaar geledM. ..
GRONDREGELS DER CBRIB'PELIJKE 1'OOrdat enae YlJ&Ddail:b ID ODlIebjnDelllaodeche wu gebuid oader _lCbvld .aD bij... _

JOl'i'GELIEDEN VEREENIGiNG. aangelegeDheden ...ild. meDgeD, doch apreker daiaend pond _terling (£7,000). ED..., ....
.ou met deo IIlt.oerel$deD raad klaar a'-an elO "IJ nndaag? Wel door U"'eD 0...... _
hem, ala di' Doodig '.... , te bewusen dat IIIJ olrering .... deD dag gelegd,.Ia oue bn
hierm verk. sou 'ijn. HU oDtk.Dt dat dIe baiteD aobuld. Voorwaar_
Britecbe kleurlingeD ~miabandeld wordeo' 't daad! ZOO i.t. ba eea gemeente _it Y
eeoige oogm.,k if, aCJ.O komt bet spreker ~oor, en dit .. Idoor OIU .teeda iD claaklle ...
dIt land weer terul[ .le ge.en aan EDgeland. ring gebonden wordeD.
Spreker beeQbaldigde' Chamberlain Diet. doch Om nD opvoedin( te ge.. .,.., ook UIl
bij Doemt h~ on.oor"'ichtlj[ om wur ho een aak deedt JIi allee wat ia n .. n~
auk eerat lIlechta nD ~n bDt heeft II"boorJ, Ala bewIII daarvaD g.tuigeD de •• ie woiii
_ich &00 o.-er IIpreker nit te laten of ooware acbole. WIl&rIII dOH gemeeote triob tbaMr
zaken t•• ertellen. heugt. In ééo .. oord, m.' raad lIjjt/!=

ID aotwoo,<t op MD nug o.er de be· bebUlp&aam g..... t en daar.oor
.. urplaalaeo, .erkla«rt de preaideDt dat oog_la.
als de regeeriog h_. Diet eeOl kOD worden Ook m.juffrou.. BoUl. ... iJIen wil
met de o'pper~lakte houden der be .. aar· .oor betgeen sii to de gem_te gedu.
pi_teen, de.e op ""Ddutie lullen "lIrdeD De Heere IIp&re baar Dog laag OlD • bell
gebracbt. Bet ,e'Ven"'D het 'Voorkenrrecht ia &&&DI le ziJn iD deo a..beid iD u .. _ ....
een dud .an politiek ~Dover de munen die "erkkring eo 0.. boiag.aID. HÓ lpare ook
hierdoor eeD gnDd wqrdt be .. ezeD, en sti &al kiDdereo eD re.. dat in deu daf dv
,"oordeel brengen &ID eten Btaat, omdat d. YeD' DielD&Dd nn u... huiagelin in het TM
duues altijd t.och m~ een IIn.kere Ir:au daarboveD gemiat werd •.
bledeD en .oordeel bre.geu aan d. eigenaren. Oohug ook di~ be .. liI ala _ blOk na 011
&.endieo .OD '.1' niet .eel bewaarplaat8eD liefde eD ioelrenegenheicl JllgeD. u.
.. aarop de mUlloD bovenvlakte-recht hebben. .No, ,eliefde. broeder, ......... 1. God man..,....

KOOIIMalan .rugt ...urom de .taat de be· reu .oonpoedll eu make a RiablDODd '->' ..... -
wa&rJ:laataen .erkoopt? Of hti dan ,eld Doodtg grOOteD BfPn, 1

beeft? Wu Doemeo 008.teeda biddeodde~"'.. 1
De lltutaprelident aD~woordt dat hli met dit (Bier'::leD de oaamleekeDiqeD.)

geld de laodbon .. eo .eeteelt .. 11 opheffen, bo lo den den . daa. iJl de ZO
tproelÏngaw",lteD makel! eD mell8Chen verder Ju de heer A C Nel8on, hoofd der po
helpeD met bOIl plaatJIen op t~ koopen eD hUD echool alhier, heID bet yolgende adnI 'I'00I': 1

deze ter.g te ,even ala su dit .. eder kunneD AllUI!. I
betaleD. .Á&D d .. J. F. Bt1THA..

Sprekende over de !abako k"8IIhe, "U.t d~ UnIOndale, 19 :H.aan lm.
staatapreludent er oog _a op dat ala .. U deze WolEer .. aarde Beer! Gehefde 1Mrur!
6d. niet afgenomen haddeD, de Knap 80Se Ult· Uit naam na de da,,· .n Zon'dapclllo'"
.oer door een belutlog had a£geeloteo. D. oDderwUllen, oDder.ll~er_ eD kincleNa,
in.oer nn ZlIid AfnlrJ.amcb. tabak bedroeg .. el ep be' dorp al. IQ het cbaCrikt, heb ik
alecbts 30;000 lb., terwui tie Ult.oer door eer u tbaOl dit adret en deae benn &ID" b
.preker berekepd wordt bp eeD mllltoeD pond bil ~rl.,eDheid VBOIl.. verirek DUr Rich
geW'lCbt. Lpg; de Kaap et>n bewting op ooae Uit ieder oogpunt beechou .. d ja dit ~
tabak, dan kUDneD wIJ wt!1 ophouden tabak te .oor OIU allen _ &eU trellril •. G.u1M
.erbon .. en. net bealult)vm deze belasting 0J' "II ,ewenacbt dat d. Opperste Herder a
te beffeo wa~ dUI Diet .Mers dan eeD b<-slOlt laDg ala ODUD henier hipr gebondu had,
om on.en eageo hlUldel te' beacbermen. Spreker met .deo wil .an Hem iD wieD "ii I•• en, 0IIIl be-\
.ernam da.t de b.ndelareb thaD_ Diet _veel "egeo eD ZIJD, moeten "Ii ten'e'l<tID aU1I, _
mf'f'r ..-iJden hehlen .001\ TraDlt'aalache tabak z.. aar dit ooa ook nIt.
owdat dl! 6.1. TRO Koloniache tabak ia afge ~ leeraar nn dese re-te h.bt lil oat-
nomen, docb ~preker 'ITII'it of dIe koopliNieD "t.gJllk yeel .oor de op.oediDf ...... ea
meer SOUdeD'gena ala de K aap ~n 61. belu bieldt .,jj n lteeda dea Zondap ooUlldil- __
ting op Ohlle tabak sotte. Dan pat de preBI. If-teluke belangen iD ODIe ZoIl ........ ooI ..
d.nt de geecheideDÏII der ZASM DA eD 'II,jat op bebarticeD. Ieder oneerwijaer, ieder. oMe-
kODtmten aan'f!l!aao hlaachen de Port.ajlee.che "1J",rea, leder kind betreU" a bee ..........
regeering eo de.ZASM ala prJ'Fatc maatechapPU. Nooit .. aa eeDtg .. erk verboadlllD _el &&II ~
Spreker legt nit hoe uit een polttiok oogpunt dap:ltoleo al. &ILO d. Zondapachool voor a .. \
overname vOOnUlIDog QnOlOgeljjk 18. OlIk de .eel eo wun ru altIJd reread em 008 d. btIIaIP-
ROItenb.rg lIJD<beapreekt de pretident eo de &&me band aan te bied.n, aI..... r aulb.aoodil
burgen ariD na deze IDlicljtlDgeD .0lkomeD te. ..... I

vreden. U .. e TermIDiogen eo waartlChawinpa la eie
, De heer K~ Malan 'ITIilIgt boe het ataat met Zondapochooi bU het be!rin dill ja&rl ..._ 0lIl
de echaderekenippD over aeo Jameaoo·inn!. leW dierbaar en Duuli.

De heer Bo~r an~t dat de Engelacbe Wil mDD.D u nU lIlecht.1'l'IIen: "bill ~
regeenng bereid wu de werkelIJke IICbade te oee ook, .. allneer gl.l OOI _alt .erlaten Iaebb.,
betaleD, doch Diet de moreele echade. W U lulleo dat de Heer OOl.teeIiA door Zijnen • __ ....
geeD oorlog makeD om, dit puDt, doch boadeD leiden om nwe ,,_huwiDreu wei te Y",-
dit altIJd nog ala eea troefkaart tegeno ..er en OOI te helpen to het Ipoot' der ,_btichi4
Enlfeland. I te wandelen."

Na .erdere plaataeluke Yr&gen .. erd de bUo De Heere bek .. ame n te ILichlDOad om • ook
eenkomlt llealottn. a~ me' den-:lfdea Ii.er te bellieS. Dla MD I

---- de Jeugd te arbeideD .n bekron. u .. en arbIid 1

Over delle belangt'lJke toe-praak achru ..eodp, met ZDDeD onmiabanm "pn.
&egt de Volu~ h.t .oIgllode :-E ..enmlD all WiJ bieden ook mej. Botha eD_ harteIjtba
tijden_ het oon,r.., te Hei!IeJbeTf, bebben r:ich dank &ILD .001' bare huJyraardicheid &&li_
te Roeien burg ukere peaimisttecbe bescboo. betooDd.
wingen nn yrieOden of de blijde nnracbtln,eD W.ii w_beu u alleu .. n &IIIPDUIB yftlijf
nn riucben in U'oebel w.bar .erwezeoltikt bjj t. RIChmoad eD _ollea _teeda &&II D iD _ p-
jleiegeDheid .&11( de bfieenkomll1 nD pretident beden gedenka.
Kruger met de bOrgen aldaar. De oDtmoeting Ui' ~ nn al de eodenrijMn, oadertrjjM-
beeft daarenteg,n, blUkeDi bet in d..., nitta.e reMeD en kiDd.reD,
yoorkomeode ve~. een &00 .. nendechappelljk N&eDl Ik mg,
moplÓk karakter gedragea eD dp nitl8!J door n..heiJ .. ~tade.n..l,
abed. over .endlillende politieke cu ekoooml' .A.. C. NEL80Jl'
ache k_ti., _tt lIljne boonlera 1'OlkomeD Hoofd der publieb ~
be.~ Na lie .erklarina d!)Or den preei. op 't dorp,
deDt Y&II de opbelling der 6d. belaating op op ieder ldreI beeft da. Boiba _ ......
koloniecbe tabU ."'''0, !lebben &ieb d., paart .. oord.
RlJllteobargen bj d_ voor het! tpeeiaal &00 D~tPD om elf DIU'• hU ~
belangri,ke auk g.b .. l _gelegd. De tooo gno'Jld aoor .ele vrlendul, die bea __ •
die op de bjjeeI1k.... t nD Pterenmiddag heeft ..... U1*1eleide deden.
gebeencht d. bargen daar aaa ...ni( ZOO lIJD ...,; \hane her Jerloos.
tot groot al den p!'lIIideDt ia he' Da. WiIcocb beef, yoor bei beroep bdaakL
diatriln, deel .. " .. belt. bvioaeriu· j I.1IWMl die henraarta komt kriirl _ ...
po nD linea, seker &IOC- beb eo 'I'l'IlOIatbur dorp; alaook ..;.. pm .... __
beD wie i.emaod pad IIyer '11". Iwmea ••
Jr .n.. ~, IItIOwel bl Zaic1.

~ ~ liiCIe ~~Iae""".& ' De "4-UlWUCJI& _u I1.. UOO .....
_ ... _.__ "... .q;sjl;: -LJIIG" W...... al .,.
......... fta ... II •• , a • .lprOu.

STZLLIlKBOtCIi, 29 JrL&UT.-( Sp«Ï4Gl.)-De
oit.lag .an de ltelDJlling weni beltend gemaak'
onder aroote ~eeltdrift, al •• ol~;

Mar&lll 738
Krige 707
Si~e .. right... '639
Cloete 660

De heeren Mar&lll eo Krige .. ordea ou doo r
de straten retrokkeD nur -al de .oomaamste
plaataeo waar .,j toeaprakeo le.ereD, eD o.eral
langa de reute beerecht de grootate aee_tdrin
en hon ont.anpt door alleo II perfect. De
orgaDlllAtie lan de IUd. van de beereo Marais
eD Krige op deD elektiedalf, ..... .ol_kt,
dallk au procurenr Cla.er eD de .ereeoi,de
holp nn vrlendeD iD de afdeelinr, .n ook de
.nendAn van eldel'll, .. urond.r de heeTen pro·
coreun VaD ReeDen, Robe"", Van der Byl,
allen un Kaap!lt.ad, en procnreur C. Joel
Knge, .an Caledon.

VREUGDE AA~ DE PAARL.

PA4RI" 29 MAART.-(Spec"UJl.)-Het DleU"1
dat beide Afrikaander hadidateD te StelleD'
boach verkollen zlln, IS JUiSt alhier olltvLl){(en.
Algemeene vreogde heencht onder, de Afrl'
kaander partu.

HOE DE STEMMEN VEIl.DE.ELD
WERDEN.

Voor Krige eD MaraI»
Blvewright eo Cloete
Marais eo Slve""ght
HI"ewright eD Krtge
MaraiII en Oloete
Krlge eo Cloeto
Slvewright alleeo
Marllia alleen
Cloete alleen
Knge .lIeen ...

STEMMEN
uitgebracht bl' de dlffereDte atemplekkeo hU
deze elektIe en dIe "an voorleden ja&J'.-

1899 1898
288 :285
318 352
:28 27
40 33
56 64

157 176
121 1:26
73 84

Stellenb08Cb dorp
EDYlrODS
Klapmnts
Bottelaru
Helderberg
Somerset West
Someraet We.t Strand
Sir Lo"ry'a PUI
Eente RI Yler

" Oak Fores'
" Dorp

Kutl.llrlVler

Worcester, 27 Maart 189~.
Nool.-Alle lIellandsche bladeD in ZUid·

Afrika gelie.en 800 .riendeliik te lUO dit be·
richt in hODDeDleow.kolommeD te h,lpen .er,
Ipreid.D.

B.
7:2
110
79

64
131
95

1417 Prieska en de heer Van
Niekerk.

Totaal 1.342

AANGENAAM VERBLIJF.
Volgen. de Cap~ Arg .... calilr James Si ..e·

'Wllght, DU hu Diet .oor StelleDbosch verkozeD
III, een laDge Y&C&DtleID Enropa doorbrengeo.
WaanchlJnllJ" ill .un awakke (?) gezondheid,
bU on~"aD",t vaD de tijdlDg van .un yerplet·
'''reDde Dederlaag, er niet op verbeterd. Wu
"'''DlIChen hem een ungenaam ..erbluf.

I. l'i1Ul.Jll.-De oaam der vereeJligiog zal
ZIJn "De ChrlllteliJke Jongelieden iVereeni·
gmg"te ..

2. Doel.-Het doel der vereemginp; zal Zijn
f'lkaoders en andere geestelijk, 'Vent&ndeliJk
en zedeliJk weillijn te beroroereo.

3. Lulmaatecbap.~Die lid wenIIChti te wer-
dt'n, 'Wordt 'Verwacbt te geloo.eu ... de fon·
damenteele "aarheden des ChristendolDll, en
de begeerte bebben het leveD den Heere te
wijden.

4. Toelatmg.-{a) Tot leden wordQD toege-
laten Jongelieden die deD ouderdom YIUI"..
Jaren bebben bereikt, en door DlÏnatltlll twee
leden v~esteld, en door bet bestUUr goed·
gekeurd ZI~D. (b) EereledeD wordelI op de-
zelfde wiJZe toegelaten. Zij hebiMin recht
VRn .preken, doch g>e8ne litem ID de 'Vergade-
nag. (e) Ieder lid betaalt vooruit eed Jur·
liJksche aub8eriptle .an ..
5. Het bestour.-{a) De werkzaamheden

der .ereeniglllg .. orden geregeld door eeD
heRtour be.taande uit een 'VoorzitJ.er, et>.
nce-vool"Sltter, een IIIlCretanll, een thesaurier
eD bestuorsleden,... leden vormen eeD
quorum. (b) Alle .... maanden wotd<'n lip
een aigemeeD6 'Vergadering nieuwe bestuurs-
leden gekozeD en _ behoorlijk 'V6nUtg no
zIJne .. erkzaamhfldeD wordt door bet aftre-
dend bestuur gedaaa.

6. VergaderingeD.-De 'Vereeniging verp-
dert alle " dageD. Alle vergadenog~n wor·
<leD met gebed on geung g~Dd eD geslo-
ten. NIemand zal de ..ergadenng mogeD ver·
laten IoOnder verlof nn den .oonutter.

7. 0pZlcht.-Het bestuur beeft het recht
Pen lid dat zich onbehoorlijk gedraagt nA
grondIg 'lnderzoek 'VaD de hjst te IICbrappen.

8. Plaatsvervanger .-Ieder hd "ordt ver·
wacbt het bern on;drageD werle te 'Verrichten
f'n bIj tpJwetliheld voor een plaatS'Ve.....anger
te IoOrgen.

9. Speciale vergaden11j(.-Op verzoek van
mID"tens l!'deo roept de voorzitt.,r eeue
speciale vergadertog bIjeen, met kenw,.gering
van mIDstell8 "eken eD met opgll'Ve VIlli
het dool d"r vprgadering.

10. VerRndenog der regels. - Voorstellen
t ...r veraod ..r~ van deze regels zullen alleeD
op <.leJaarhJkschc coolerentle8 wordeu behan·
deld, van zulk een voorstel moet minstens
w. ""ken voor de Zltti~ der confetellt.ie a&D
den ILIgem....nen secretans der t;me .. orden
kennto gegeven. '

28 Maart, 1899.
Aall d~1I Ed ..... ,.
Munheer,-ODdaDo al de goede raadreringen

eD vermaDmgeD door de bpreGhte Afrikaanden
onhangeo, heeft de bMr D. van Niekerk dan
toch bealoteo om ala kandidaat .oor Pnlllka OP
te tredeD.

DE ONTY ANGST VAN DEN UITSLAG. Nu doet de .rui "ich 1'OOr, .oor welkel~
De staat der stembuIl werd verltlaard ten 2 treedt de heer Van NIekerk ep? &n .

are .oor de hofaaal, daar de ~ aelve te klelD didaat, dat I. doidelUk, .. hU Diet I AI. &OOda.
was dd menIgte vali dicht bU ile r:.. honderd Dig beeft bet &Ddacongree uitdrukkelijk eo
Zlelcn te be ... tten. De magiatraat lu ded met eeo eeDparig. Item d.o eenraardeo heer
or' en naam .oor: M.UlAI8. Eenig gejnlch, SchrOeIer beDoemd - eD dat nderlandaliennd
-6~en groote verruelDg-waDt nleD hadden lichaam bad gr,0nde redeDeD dunoe. Geen
verw.cLt dat Manus mogelIJk tor sou sun. De .. are Afrikaan er UI dUI dIoomen om 'lin .te ..
D1agl~trllAt gmg .oon: KawE. En toen ,ing aan iemand and.n dan aan deo aanbevolene
er een geroep eD geJuicb op &oo"el all eeD te ach.nken.
...... alen nn hoedeo en:stokkeD, eeD gespri1Veo Kaar, ala de beer Van Niekerk geen &oda
ed d h . . kandidut il, hU la toch eeD &Ddaman? NeeD

gans, at er ooren en zien "aD ve'Jlllg. at dat il hU, mu"D_ 1D_lelU, ook DIe'. De h-r'
de magIlItraat .erder voorJu kODOIet één .it • -
de 'Uhlg vertellen, .. aDt h..t rumoer doord" Van Niekerk kan net &00 mln een Bond_man
bUDR tien mluuteD .oort. Zoo groot .. aa de blO..en ala d•. S. J. do Toit, die sich tegen eeD
vreugde dat de m&glll'raat .. rd.r en hoorbaar ~Ddab.ndidaat verkiesbaar _telde. Want,
waa. Toen de storm eeD W.IDlg bedaarde, ,rad stIpuleen de &Ddeconltltutie niet h.ld.r en
ad vokut Cloete Toorwaarta eo maakte eeD dUld.lijk dat, r.oodra eeni,r nondaman sich tegeD
tame~lke Mpeach ten behoe.e .an ur James eeD &ndakandidul verkleabur ltelt, bondt hu
Slvewrtght ~D zlchzelveu. HIJ erkende dat er eeD dadelli~ op lid .an d.n Bpnd te .tiD ?
recbtvaardlge slag wu gele.erd en .erklaard. lo WIelIJl belan, dan .tut de beer Van Ni.·
Zich bereid :lIJDoederl&&i ID '0 goed.D ,_t UD ke~k? Het ant.oor~ ia klaar-of in .UD eigeD,
te nelDen HIJ wu zeker dit Stelleoboecb of In dat der pr~leve partij; miaechieD iD
aan Ahrsl. eli Knge goede leden sou b.hbeD, bet belang .an beid.D. Oppervlakkig geoor·
enz. eli'. deeld, &ou meo .ermoed.n, dat h.t Illecht. eer·

Daarop vol!fde GideoD Krige, die aprak te lucbt (ge~d met ·ireD"aao) il, die b.m tot
IDldde'l van da.erendo JOlChkreteD, zoodat bU dl.n noo lettig.D ."~P gedreveo been eo dat
h.l1>It olJhoorbaar "u. HIJ altte .UO dank met d. arme man Die' Inlllet, aan welk ge ... r bij
gevocl elI "are "elaprekeDdheld. de AfrikaaOder partU blootstelt door d•• temmeo

IntuMcben had eeo tal studenten eeD open der Afrikaander kiezen te Pneau te iaan .er·
rUtulg (spider) "oor het untoor g.trokkeD. De dee~D co aldus deD ""aDd de kaOI te ge"en
meDIgte nam de heereD Knie eo Mar&l8 op d. sege.lerend nH dell It.rUd kl komen.
scbouders, droegeD ae de treedjes "an de hof. Maar bU nader ondenoek echUDt meD te eDt-
r.aal af en plompten hen neer ID d. u .pl.ier." dekli.en dat het lo dIt gonl Diet maar d.o
Omringd vaD een IUf"acht .anlhoDderden stD' nlflDchl.tgeD ik betreft. WaDt wat oDtdekt
denten en aDdere Jonge kerela .. erdeo de ielnk. meo? Dit de&ellde heer Van NIekerk, dl. IIIch
kl ge kandIdaten getrokken door het dorp nur voorgeeft .ulk eeD echte patno~ te .UO .. io
de eeD paar mIJlen ver gel.gen .. onina .an deo cort_poodeDtie over de politiek des laDds'b.eft
heer Krlle, en ve"o"eOl naar die van deo get.redeD m.t deD aartavlJand "an den AfrikuD·
heer M&r&III,te Coet8eDburg, .ooropgeiaan nn der &nd," nameluk . ds. S. J. du TOIt I Daar
rUIm 40 bIcycle rriden, en gevolgd nn hebt ae de kat Olt d. mouw. Wat
eeD llDgeD .ioet Y&D karreD eD andere dat ICIu-Ó·en? Wal ligt erin opeealoten ? l4at
voenDlgeD. De toer wu "D .. are triomf. de heer Van Niekerk ouo di' verlclaren. anden
tocht. Nog nooit unacholliwde men te Stel. .Un wu gerechtigd ClJlze eigene re.olftrekking t.
lenaoach zoo veel vreagde. De straten, bal. maken.
konM, StoepeD en .eoaten W&tOlDdicht geoccu. Welke ge.olgt.reklrioi? De" dat de kandi
peerd met een veelkleunie menigte 'VIJl beide datuur nn deo heer VaD NIekerk geen aDder
sekl6n_ao wnl~eDde zakdoeken geeo rebrek. doel beooft dan de verdeeliDg der Afnhar.der

De Yru"ilhgen. die .ao Kaap!ltad .. anm .temmen In de kl_fdeeling va. Prieaka, opdat
o ..ergekomco-ad~okaat MolteDe-geDoteD"D d. progreuie.e bndldaat, de heer VOlikol., de
rUim aaDdeel ID de eerbewuaen nD deD d.,. overw~ing aldaar behalen kan. ED, men

.. ord' in de&eD argwaan .enterkt door de
bennnerio, dat D. Patnot eD De K,.lomlll en
dergelijke OrpD811 de kandldatuDr nD dieD
miJDheer endenteuDen.

De heer Vu Niek.rk echiJnt boot te IIUnop
de oomm.illllie no toealCht op elektiea, omdat
de .. 'lin kandidatuor Die' heeft aanbe.olen,.D
na "Il bll_ op de Afrikaander partIJ -.raak
nemen Maar da, klinkt fraai I Ala muD
broeder mu een klap reeft, ten recbte of on·
recbte, moel ik dill OlD di. reden de keel .IUI
mijne moeder afaoUdeo? Op dat besillllel achjjnt
deae joere bDdidaat te ... rk te gaan; .D de Jinao
bladen, di. den nek ftII deu Afrikaander brek.1I
.. 111.0, jniobeD IDne handelio, nataurlijk nn
harie toe.
Maar d.nkt de beer VanNiekerk dat d.

kie .. n van Prieka &00 'DDooael SlJo dat 'u Diet
insleD dat, al. .ji ai.t buo lltemmen op deD
eerw. beer SchrOel.r •• reenigell, .ó dan h.t
revaar lOOpeD ftII ,,~oordigd t... ordeD
door _ .jj&nd hun.rl ? .u. de beer
Van NielJ:erk d. kieaen na . met .nlk
een epini. wil beleedigen, hoop ik dat d_
bem bjj CM _teIIIbul toooeD .aneD, dat hij d. bal
g.beel heeft m.iq"'D.

J1.JLEKTIES.
Wat eeD ieder vemute .... het ,eriDge OD·

del'!!Cheld In de getallen vaD atemmeo tuucbeD
de heeren MaraIII en K"i" eo de gelijkheid
.. aarmede meD .oor beiden lltemde, .ooral daar
de ""and geen pogiogen had 'e<lpaard om de
morstaDlen .an deD een tegeD den ander op te
zetten.
AL. een "tuitje .aD dien aard UD bet .olgeDde

telegram wordeD gllge ..en dat van air Lowry's
P3M ....erd gewnden door een &eer promInenteD
progreMIef (Diet daar woonachtig) aan deD be.r
MARAIS, lu"leode ala .olgt .• , Send you thill u
a fnend, DOt for pobttcal puryoeee, to wara yon
that tbe farmen herê are 161110' you-they are
vohog for KRIGE and SIYJlWRIOHT." Een der·
geluke boodscbáp giDg na&J' een vrieud .an den
heer MARAIS aan het Strand. Wu behoe.en niet
te zeReD. dat beide h.. reo de Itreek dOOr&ageD
aD er geen notitie van o.m.D.

Hoe"el er ditmaal mioder penonatie .... dan
bU de vonge stem miD, .. erd toch iet. lo die
nchting beproefd. Een man Yerd d.weg. , •.
arrest.eerd te StelleDboach eDho 'ander aan het
St.rand.

De organ_tie ,nD d. Afrikaander kandida·
teD ..... perfect. Zij hadd.D!Ielfa lIIIIDJIenmet
"deteothe aame ... · bIJ di1ferente aiemplekkeD
om verdadlte kie •• n te portretteeren.

~nfONSSTAD ELEKTIE.

De ltemplaataen in de lr:ieatdeeliDg Simooll·
atad .liD ala .ollft bepeald ;-

SimelIIIItad Ne. 1,Defaal, BimolIIIIItad.
SimoDltad No. 2, .erirek bij men. CIIIWDI.
WildIICbatahrand, .. onin, YDD .eldkorn.t.
Elajesririer, woning ftII yoldkorpet .
Noordhoek, .. ooing nn nMIr:ome'-
Kalkbaai, hofaui, Kalkh .. i.
Kalkbaai, wonlDg YID nldkwo.t te KUiseD'

"tg.
Di.pririer. pohtie .tatiOD, hoofd ...., .
ClloetaDtia. potI~bntoor .u politie riatioa,

Clloetantia .. eg.
Conatantia, polttie _tation, Bontbaai.

.~,

SEARLE EN O'BRIEN,

. ~. ,

PO"T ELruBETH, 28 ltLu..T. -(.&..Ur.)-
De beereD J. Searle en T. O'Brien hield .. ,.
teren a.ond politiek. 'Y'8fIIIderiDren, die beiden
roed buge .. oond werd.n.

DE HEER O'BlUEN.Ik ben, 811.1.,

EEN KIEZER VAN DEN HEER
VAN NIEKERK,

POtIT EUZA.BETH, 29 M.A..UT. - (&attir.)-
G.tereD "oDd hield d. heer Tbo_ O'BrieD
eeD ID_1'01l. bijeenlwmll~ in de Town Ball,
die aiempead .01 _.--_---FA)(ILI~ERIOHTEN.

GÉTROUWD:
lo de Nieuwe Ned. Geref. Kerk, op Maan·

dag, 27 Mun, 400r dil. C F J Muller, deD
heer Albert Peter J 011118 'VAn tier Peel, md
jon(.j. Catherina-Maria Loo... T.D huille YDD
en door denaelfdeD leerur, den heer Bemud
BeniarclDl COeUee ... t joqej. Jolwuaa Bea-
driDa EUabttb ViDei.
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