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VI'rtoOnen t.haD8 eeD altcuoohte TerlClletcleD .... d iD
Nieu"tI Sai.r:oen Goedereu. I

NIEUWE BOEDD ell DAlItBSHOmmr.
Kinderen. Kleederen no ,.ne ~,' M.we ion'

ao.-.n Cou~ttee, Nieuwe Dr...,.'"·...~Gebord1l1iJde
Ileeden, MorgeD~lfleden. BrGi.d.. Thl .•• ,! :t'.. Goed eo
(rip opelagen. Nh'uwe GordiJDfln •. 'J'af.lldeeden, :Bc.
iQl1r"MIe, C;e!OnDetI, lladru MOt1IIl-"jn,; llandioeke
La. kens, Flannel., FlaDnelettes, Sen"t! tI, "·,· ....... loopeD·
"u!etkleedjea, V...naterblindeo. BollfW, \..ordijDpUea'
Lioo1eu!llA,Vierkante Tapijten, DeUI1DaI.tA!D, Bedat.edeD:
)h[J'all88n, en algomeene h_beDoodlcdhecieD. " f 'om de beete waarde te krijgen, ftl'IIOekell wij dam.
nnoveralom onaeen besoek te 6renpn. ODa..u,adrella

IORRlSOB 1 Co., PliI Stra~ Iupatat I
PEEL No-Tl. 6,735 J

, .
;-~~", .. i:::,"'· __~·t:_.

,1

BelangrijkeV;k~;~g~~ios~;;iM,,;',. p!!~verlG:~
, " ' ," ; .'"é''' . .,' .:~.;"1"" ,t '.' " !. "" .TB . :' ~ '::._li ;DI Ondergoteekend~. behoorlijk gelaA door de Bigeaaren. nIlon tobop 1IIIIibiOdma"_ ".'PIafd-'''''''' l1li , . . ..•. ,

\ 11,30 morgen~ van W~ op a IS A····' I.....'i_"'··'· J:V~<'j c" I. ' .. NODlIG ED.UHT,·~·
18 Bou"' •• n~ P:!:._ Front makende ~!ie:f~~~t;..w~'iijá ,....~! . Ren dell Bê8te' en .vnieht~tIi en llooisfe lllll(:~ lbIIt, ,

lJeIoK ..... z;jn...rdeeldindri.al..,.;derlijkobiokbB=:'_bet ..~..;.·=,~.;:;,.,:.fia6;' > i":.,~.~ ,.~,.k~\ '11~APRIL I
nWK [. h.£t..,.W aohthuisj. (2 kame .. ) OIl oen geoo~" _ d.bb.I".nli~piDg(6 __ ). OIl 0Ill<..,. tiIOI "'! ' '. -. i TI " r !'J':.I!~1Il'~.·ii .; . L '" • ••••

BLO K 11. 18 gescblkt voor hUlZ8D.en voor Steenbak:.keriJen. , '. . .. .' . " . . - ::~ >;'.' . ~ Heer 8. A. PEINS, die -
BLOK III. is het k08t~ vu,. allen, want ~suitel'8t geeohikt voor een zeer groote. ~, ~ lef{ 1,000 boomen, ~ ~ , ' ", " i ' ..., ~~ ter woon gaat begmm.

af~tAnd8V&n9~andergepla&tat-•.Opdit b~k.IlJnreeda20Limoene!1.Appel.Boomengep1ant,.diewe1igtieNn,cJ.aar.lll~~water~.. ... idworden DB .. heer D.. J.. 'MA.'LAN Sr ... door' hoogen .ouderdom sich ftD +e heeft de lIeeren Van der/Bput,
De ~J.geDaren ~ebben ook op dit eigendom omtrent 400 JOnge LlIDoen· en NW'tJ8'"boomen, geeoblkt ter dadelijke ~ ftIl daD ,Boe.rderij en" beslQmm~ W8Il8ehtmde te ontdoen, ~ de :{mmelman & Co., gelast op ~.

boomgaard. die van de elgenaren knnnen worden overgenomen., ' , ~teek"ebdé --uthorileetd "'pnbliek te verkoopen op pnelde Plaats en datum Publiek
Dadelijk na afloop van gemelde V8I'k~ sal de onder~ende de volgende Koet~ eï,rendommen opveilen: .,' .• . -·e- , e~ - '.- ~' j .' te Verkoopen, de ondervolgeIlde : . -

L Een groot .tu~ ~na t&t\O~-- het !ItadInUO, ~ ~ de l>UbHekO Kan-. ftI'deeId Ul16 ~ - 50 ~ lO!' """,,,", Di~18 - Woensd'"d ~12 April ,1:$99. t. !.eYende Have-
twijfeld d~ mOOl8tepo8ltie, en de meest ~ m de geheel~ ~ van Swe~ndam voor ~t driJ.Ten van beZllh.el(l. , , , , . ~., - ":,'.' I <'. • 8 Extra Gedresseerde Ezels.

Il. Het 8choone ~tgendotn tegenover de En~lOhe ~erk met ~ genefelijk woonh11ll en_alle noodige b~D(C8bouwen er op. :U;~heeft ook een I. De Welbe~ende en Vruoh~. {J~ AL?-'6~.l, ~ cu'c& 5 do. do. Merries '
mooie t~n, beplant met ~ne vench~nh81d. van mtgeSoohte 1TUChtboomen, soowel als een ~nnde goententtpa. De seheele 200 morgen, .voorzlen van een groot ~nefebjk ",Woonhma .eIlone groote .....2 Geschikte Karpaarden (ruin eti
grootte 18 31 acres, en het ~ geheel ~'Dhemd e~ In ~ order. .. 'I • •• buitengebouwen onder IJserendaken.; benevens ,de ~ ~e meme) ,

III. Het ei~ndom bekend als u Enn Villa, gelegen III h~ mlddeDSte g:edeelte van de Stad. en Da. ~ll de EngeleoheK. 8I'k, met 8$Jl.. P~t.ig hma, plaat.s LANGBKLOOF. groot 800 m<»rgeD, ~.' n m do 0DIDl.' ddebJke 120 Vette Aanteel t:>cha n '
dubbeleverd.epiDg.bevattend. lO kamen mot kombula en dispens, II.mi" BIOIlen en een _huIS'" het """"'ur. ". nabijheid.an 8OmOrOeI Weot: .... BtraaII, ~ ... de woIbekoDde 2 Koei 2 Ka! pe

Het eigendom bezit een prachtig stuk tuingrond, met eea v8l'lOhe1denheid ~~vruoli.tenboomen. ' plaata VERGBLBGBN van de heeren ThetmiueD, "f1"088W Golweraeur 9 V.;n en vers •
Bonnstaande eigendommen lUllen afzonderlijk verkocht worde~, en daarop in perceelen...oá kcopera te gerieven. '. Van'del' 8tel'1 p~ •. De plaata heeft uitgestrekte Eiken- en Dennen- ens.

NI afloop Tan bovenataande v8l'kooping, lullen te koop worden aangeboden: > • boschen, is beplant met eeue groote. hoeveelh.nd Vrucht.bopmen in !OOr. 2~ BoerderljQereedschap.
22 Aanteel-en Trek Donkies, ~ gedreaeeerd, en in goede conditie en ook 3 goed geteelde Don1cie-hengsten,18 maa,den ond. Dele ten Win~ •. 8Il$.; heeft uitgestre~~~'.groncht.n;envoo. ral kan 1 Bok:Wa,ren· .

Iii' de aandacht ...- ..... .... ieder cIi. begeorig is mnilon le dOOD.... teelen, daar lij ....,. groot lijn en ......... ikt OlD le 1a'ui... -.,... de ~tenkwookerij er op een. ..... ~ ooh&al .,ar;.-~. 1 opm Il'ar 'op V......
mIonwe merriee. .' ' ' ! Ook heeft de p}a¥.8 ui~ la.nIlJlCleJl. en see~ geZonde Vee ~ e~de 1 DrieT'OOrPloeg

Alle bijzonderheden omtrent bovengemelde 'ferkoopmg kunnen verkregen worden op aanvraag bij . . . en iI.ij volop voorsien ftll sterk loopend water uit de Lourens Biner 2 Dnbbel-voor Ploegen
G. C. D. RBID ~.r S... U.ndan. en andere Itroomext. ' , . 1 LOaPJier "Massey ft "_-----------------.-..--,.....------'----+--'--~--+'-----' n. Levende Have.-1 span Berateldae Bsels, 2 extra~, ) Egge. :; Zensen .

PUBLIEKE VER
IIOOPI' NG VAN 200 Aanteel Sc~n en Bokke.40 Vette Var.keJd, 2 l[a~ 2 1 Water Krib. t z-a Krib~ Karren, 1 8chotacho Kar. 2 Wagen&, 2 paar Kartuigen, 1 span 1 Span Wagen TuigenJ ,l.

Ret Oude Landgoed. da.t behoorde en~~~. Ploegeu. Bggeu. CUlt.i......... -. ~t"~Gra-.ZaIt.
ft on d'e"n Edelen BUl-tengewonen m Vaatwerk :-li Stukvaten,6 en 7 Leggen elk, 9 (lrOOIO P.... ..... -. ....~ Kuipon, Leggen, Pijpen. en Halfamnem, Wijnpomp .. Jlaliea, K~lder· 3. Huisraad·
"D__ ~ en Gouverneur Willem gerëedschap ens. 2 :BrandewijD8~~s,;l Vat Wijn, lWO bOeIChen Dek.. Het gewone, Assortiment Iltt.is-,:",~ riet,'" 30 mudden Akers, 30 do., ~elies. 1 lot c gemengde Voeder en raad, als Tafels, Stoelen, Jrasta:t. •......

A'il-!aan Van der Stel. GROOTE Kaf,enlll •• enz. Bedden, ..'en Keuken~.,url IV Huisraad. bestaande uit: - Kasten. Ledekanten, Tafelst eDIIl., ens. "
Stoelen,' sofas, Kamferhouten Sideboard, 1 Ouderwetache Sideboard' S, A. PRINS •.· .. .

, HET PRA.CHTIGE LANDGOED -VAK- 1 Oud H~l1an~ Klok in goed~ orde, 1 China 8erviea"Tan overdé 200 ID der SplJ, IUlll1U 4Ce., W", "
Ve.--eJ.e-elr1, 60 Uitgezochte.Ruin Paarden. tJtukken, In gebruik .... de 100 JaND, Ond.....-he

B1oemJ>t>tIeDo 1101 V.. du-KantAlo.. " ,.. _ Dennenhouten planken, 60 vrachten Mest, en wat 81' meer ten. verkoop ,Malmesbury. '

(groot 2 OU morgen of ~262' acres), dat behoorde aan QQUV1l~1!l!m 10 do. Goedgete"ldeKerries, ,&al worden aangeboden.. . .
WILLEM' .A..oTUilN VAN DIR STIL, met zijn ouderwet8ch. WOOnhulSen 30 d ' I~ "D_ 1 V•• koOPlDit 'te belPnne.l'l MD 10 ......
gtbouwen • sehoo ne eiken- dennen. en kamfor-boom'!Do en U1tm~nlend 00. 0,' ~O. .......e s. IaJJiIlRlJ IuAtunhaIr • '''* .,
walmde gronden, grenzende aan de plaaloon .... B1l"J_ 8,V.wnght, '1" P. J. B08M AN en ?oen, A{8/ogsrs. 1rud1InnlIlI1lllJc1lpfQ. " ;
den Weled. heer Alexander van der B,1, en andere voorname grond- ~, . ., --- . , '. ,-- .• ,.'.,
..gen..... en vl.k in de nabijheid T&1180DRBBT WEST. 80DlIIIlIT D:l..lr1..a I l..I ae ... '- Btellenbooob, SO1Ioart, 1899. Publieke VerkooplDg
8TR.AJiD, en den 8POOBnG aal bij publieke veiling aangebodea -, i ,c ---------------------- VAN ..
worden. OP D! PLAATS !:ILVI ZAL de ond~teekende. publiek: doeo V8l'1mopen te KLAPKUT.. 8 • '1/1:. Vas, t en .Los Eigen,;

Op Vr)·jdag, 7 April, 1899, STATION, gemelde getal P~en en Eull. 100 als maar uklen in: "'V~"."jde markt. komen. Der .Paarden i sijne allen geclN»seerd, ftll. aoede . ' 1. . IN DEN

0111 11 U" In 4.n yoorzDl44A11. 1'BII, groot, &wk, I?rach. egale ~ donbr bnU~ .. aohimmele eD, .... '. ,~ Insolventen Boedel TaIl JAB 1-1 ...... ,."

ma'J.~~,..~=~~~=e;:~~7.!~:-~~":.:n:d~ Kostbare te ldi'
schoonegebouwen, k-waliteit van grond, hoeveelheId van hout en water, .~n zijn. n "jn in uitmuntende oonditie eD ~hikt wor dJd8.. I,' , '

an ligging, is dit landgoed onovert.refbaar. lijk gebruik; let s1eoflta op den welbekaatlen naam "nil ClAm verkoopers. . "

Het plan is om de landen ala TOIgt; opteTeilen :-(~) tIet Woonhuis, ': ' P. A, G008BN. lIJULGD1'0'IlD' WUL-GEI' OED:.:::":tl!,,':'~:::;(brV!T~nt..:. A. B. DE VILLIERS & Co. Afslagers. D-r. n .'.n ..,... n ..,..,. '.•.. DoRP.
pereeelen met bebouwbaren grond, van 10 tot 15 aoree elk. met recht oP.' E 'R' Y' .
de weidevelden ~ daartoe uitsehouden. BIke d~ van delen Paarl, 1 .Apnl. 1899. N'abIJ" Du.rban Weg. M A L M 8 B U: •
grond ilvan de allerbeste hoedanigheid J (e) Twee IDOOle 1aDclbouw ' De volgende goederen be~
",laatlen respectievelijk ~.OO en. 130 aorea groot ~ daa.rom~t, ell (d) AFBIK AANDER BO~. I de tot bovengetnelden Boec¥ ~'.' ..'.,
tfwee groote bosch-partijen, dik met hout vOOl'Sen, en 2 Ul~kte -'_I....... ~n_ -nB nndergeteekenilen, bohomIjk gaIUt, OttDOU PUbIiOI< doen opvei!en Vast Goed-: :.

De water-voorraad is aUerpraobt.igst i de beroemde met wnnwn • TU LBAGH U- op de,plaats selve. op i ' Zeker twee stukken gro.dd. mel
~oorriene etroon1. de Lourensrivier, en vele aDder waterstroomen gaan . . , ..AANDAG, 17 APRIL, 1899, daaropstaande gebouwen,. r:=
UTerof 8troomen op het landgoed. ..LSL langs de Hopefield en piq

Liberale termen IIttllen aangeboden w-ord~n. Kaapstadsehe koope~ 11d'8InMBe ya1ldada1llnd van het Publiek en Bondamann8B. ten 10 ure " vOOrmicldap, 'Y.egen, in, het dorp Ma1m~,
rllf~de lltad varlatAm met de 8.15 morgentrem, kunnen het land~ bij q.VU V1~VlW(; .' Woo Plaats bekend als W 1 zllDde Lot No•. 7 en Lotl·~ 8, ,
tijd! bereiken door MDO kar le nemen nu af 8omenot Woot Statio. . De ~ Koetb_are Koorn· £:". lJDwil' "1'''''01.::',0:; en beo_de wt t.... ~

Plannen kunnen nn de .A.falarJ'er8 en Procureurs worden verkregen ENNIS rdt hi b" dat ..1_ e-rl"rina VaD. 25 mmuten njdens ván ban eg tatie. en grqo., meer Woonhuizen en een WinkeL.: ." K wo sr lJ gegeT~ eene .-av_eene T•IS-· morgen.. . . lAJ8 Goed • ',', , '
op en na ~5ateu deser. alle takken TU den Bond m de afdeeling Tnlbagh. en ook nu het De plaats, die vroeger aan den heer DulIm behoorde, ~ groote , '.,

O
nthOUd. cteu. d .. tuID.l publiolt in het OIa-n ml WOrtIOn gehoudon op . . PIaU~ ~ Blaau.gem .. P~ J...... lIOOlDaq heeft, 11 een.der ~de mt T.... baalom, 1!..Idr.'1-

• _~ WO••• DAG 1S1APRIL, 1899 . ~htiscste m de Kaapse. he Afdeelmg, en heeft h.~~ ge~. wen en alle Schrijf Tafe~ KleedingBtOfha. ' .. ',VrtJd.a4, "I.April, 1DC11'-. . ' . .' ·eftiJ¥heden. Het eigendom bn sonder ~" m drie ~n ver- Knoopea, Schoenen, Stevele, •81&, .•~
in de Hofsaal te TULBA.GH, om 9 ure ln -4en voormidcfat{. v~ het Cd worden, elk waarvan gebouwen zou bemtten, en ket 18 het plan en ook het gewone 888O~JUj .. ,

P. J. BOS.AN & ZOON, Afslagers, Tern9hten van belangrijke besigheid i.n.verband met de reglBtrat18 van om het eigendom eerst. in drie perceelen optAmillen en daarop in IIlijn Huisraad;; en wat nog verdet. al
... llenbO .. h. stemgQreChtigden. ens. ' . heel. ~ , aangeboden worden.

WALKER &; JÁCoBSoItN. J?e leden nu het ~bestu~ lUllen eene vergtderin. g houden ge B.r sijn ~ aantal. minera1e'b~ qp de plaats; de beroemde Van THOS. H. BAZELL'JC '., ~
Procureut'8 TOOl' Verkoopets; dadelijk ua afloop 'Y1lD de publieke bijeenkomst. Biebeek Bron Ja op het aangrenseade.eigeDdom gelegen. G. W. KOTZE, ~r.,.a, - •

16, WaaI.traat, Kaapeb>d. CHARLES ADAMS.Seoretaria. J. J. Hofms,; ei Zoon, A{8/~g8r. I. I ... _ Jr•• C,, .... '7
~,B.-Dadelijk na de verkooping TaIl het yutgoed ~181' eene ve~ Tulbagh. 2B Maart, 1899. cl ..a_.'" Malmesbury,23 Maart, 189$. < •

roopmgplaats vinden VAD een ~ en v~h81den a.B8Ort.imentLeven ' . OD'thou" eD ~ UDS .
Rave. V.. twerk, Boerde~bap,Huiarud,enauderegoed""" KENNiSGE~NG MN"DlEGENEN DIE GAAN TROUWEN. 1.7 APRIL •.1.899. Publieke' VerkoQpinll

~erverschlnl1en zullen wordfn verschaff. VANBIIZ0BKT OBI OD .~ ODII HlIisroad. B1'8IIkwur ... GJu. . N.Il.-Dadelijl< .. afloop der ~ .an. bet vTai OttDOU ZEER K08TB~ .

BETERE WAARDE ONMOGELIJK,. TH~EVertoonbmLIT8l"LTLE'DUS' TPAN :r;:r!e~.: 14L::~ ..+Ep~6X=::Vaar:,~ MANS GOEDEREN"l.ENZ.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK. ' 8 Kalveren, ~~n2" Karma, 7 Ploegen,'~ Esgen, Vaatwerk, . !' ...
vEUZE FAT"OEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.· - PLEJ:N S':I'::ë<,AAT. Hooi~ ~ 2 ~tel ~ ••.lKar.,.eIl. )luil.twc.en),14Zenaen, DE OndeI:geteekende heb.;ben ?A-
~ I ~ ,.., • ." Broei-maam"., randew1].Ket.e1a. 8cha~ 60 Druiftll- en Buahel struotieS ontnnge, ;PuWiek

B
...In... ZO'""R VOORRAAD Kannen en Joqena o.n iDgeWerd Huiarud. allel wordt IIIde plptHlijb WerlnriDbll lrfandjel, &0 Mud Vroep G~., 76. )Iud ~ lIaftl'. ,.(Ku.peobe), 60 te Verkoopen ~ ber.eDdinJ. peet.
eli.- unI ~ ~_!oor .... tertHawbue JDaDDeIl. • • )(nd_~18&d (BD Haftr), l' .Kndde:a Zad:Kt»orn (baard). lO eren, j

Pakken enl. prijlen voor allen geschikt. Beuige verrurctip:'l ftIl BamboeseD Goederen 111 de Kolooie. Mud11 . '. eene.~d prachtige Uien eD Pom~ OpMaandag,den 10I*er.
• A _' 10 ~ JIl .GnmID,.' VorbD. piibn, W"HK1erBt ens.. Voer, Kaf, OK 10 URE PRICIE8

,~ .., ~L-Y laCo GEnJ.UBTBDlQlll OAT.ALOGU~?'3T VllU. Eenden.~Vark"!!z8llSr,-' . '. i'
~ • ..... ' " '. " <" . tegen over de Zwder Paat1 1c.erk.D. . JfLEEDEREN I niEB))BREN II :::a._a:DiII,,-,lIR.J!l':'X'XlEC. ~~.IIy~..,;:den Hoor Jl.

[/JQft' , . ••...·mruiwijL.'P_ Bi__ iia.. yemi;;'_"_ ,{- ~~~;:~. '!
,J DE VILLIERS BOND3L1DBN'en v~ ~ YOriD~ ~ ApplikaUe om ~~~r~=~l~&h:e~'J . ge~ te word.. -en -YQIIIIeIl wm objectie te&en DUD8D op IOOrten Hemden Boord' 1laSIeaa

l.anQ8Ó1arkl.strul en 'etkpleln. l{aapstad. • KLEEDERMAKER. WORCESTER; _ de .-Ioopige ~ .. op -'!Pt - _ ... ~IOB polio lIebm.a ......... • l"'>
~ \tT • L....I..t-.1 __ h die in T.... .-maPkt-' op aansoek per brief of ~ UIl 0.. Ltutd AllUtQor.
WYWJL.-nij hebben slecht.l Un bezig._... .. .....-ue- lIIItiDeIIIbtI . .... op -ftII8t -per poat • '.' <' .'. A. B. OE VILLIERS cl ~., AlII.,.",:::::..~,~-:;"iI.Wijoonden~ TnmUOn ~"'''''''''::'-;;t(''':.:::a...,.. , D8fij~lf,K(J't:'18n lIerlll/~t m#. .r-J,lApriI,l899.

DRIK TBUTER.
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.Mannen Prieska, nietvan

Zaad Gerst,
Schot8cbe Haver~

Kaapsohe Zaad-Haver
Witte en Geele-Mielie-

Meel.

, PA A::a,:t..,
- #·"1

Publieke Verkoopi~g N~=;=bytE:--~ ,
"! ~"'I ..• VAN ! ' dcJI»Lof the nw Qf ~ .

Publieke Verkooping 10It1lre f~eD fase GoedtrlD,: Dacke~ J~~66W;~ ,Blija WELLiNGTON.
_ . . OP DINSDAG, 11 APRIL. ThuflJlmaud Marthinus Verifeld,

DE enderge teebnden. met in- . 0 10' Tru.steellfor the. BreOtiOD of.. a.DutDh Publi eko ve' rkoopl ngstructiee osti,gd door den . ~ ~ v',m., Beformed Ohurch -.I thé, Ja,. T

heer ScHALKTtLLD TAN. Dill E obtle k de bealoten opt ~ a V:illage on thefplaoe ~ TB

MBRWI die zil'n woonplaata uit de D h bbenrJltt;ee en., te fontein, 8Ituate at GMenekloof·~ 0.' VEN VALLEI' d e dë van womng 1 ver- th di" of lf) buri. 'm

P d ~~verIlooht heeft, sullen op e anderen, zal Publiek doen Verkoo- fa!our ~~bnKich;!\s:&w'he!; . 99aar en P...-t8 ze ve., pen o~. bov8D~~lden datum:- by certain pieoe, of ~ . . Op Woenadag, 12 APril, 18, H RI ES & CO
BOSCHGAASJESFO NTEIN , I. ZIJn Yerkjeililk Woonerf. ge, Iota N.OL 1 and 2 in lhe VilJ8p.. 'a mOrg'8u.te 10 ure pred ••

, .egen schuins ~enoY8r het N00r- Darling on the place ~t.eiil ' ~ (J '. I'
Paard.nberJt, der Paarl Ge8t\9ht,met het daarop- at Groenekloo. (. diyjaion of V••.. '. D' 111OndergeteekeDde lijn Boer- G R Jl.A. lf .

OP st&;ande nette 'en 8Qfti88DteWoon- bury, meuuriug 88 tquare . derij ov~ hebbeDde,

V Hdag d 21 lpril e.k huis, bevattel)de ~ Ve~reldren met 128 sqnare feetwas oonnyedi sal publiek doen verkoopen op D ,
MJ ,en · 0 Stál en Wa~!-,maker&:1fUlkelanD8x, all Pet8OD8 oJaiming to haft any TOOrDOeDldendatum, de vo1geJu1e Zaari Hands/aaIs",

T .UL·BAG li , ten 10 ure v.m.. en batant met aUerlel 800rten Tan objection to the i_e of IUch ooP1 Loeae Goederen te weten:- ..
publiek te koop aanbieden de onder. Vruc tboomen. . . are ~reby. ~~ to ~ the. 48tukYaten.·~ Kui~, 2:Wp- OOST LONDE~';'

1 Apr!·I. 1899 volgende Levende Have en Losse II. Losse Goederen .-:-1 ~m. same m wnt~ wlth the ~ pompen me~. ,Leidel'l, la Kalaten. ' 11-Woensdag, 2 , .. Goederen n 1.' kaanache OrKe), 1 NaaunlOhme, 1 of Deeds in' Cape ToWD within Jw1lten BmlD8l'l, 6 Pijpen, 6 Hop ----------
Le,.• d li BtoTe. 1 lot "agenmakel'l-~. fourteen days from the publication hawls. Trap- en Onder Balie, 1 nMa.fi.AMC1 "_a"lIdii
ven e ave- 8Ohap, 3 Schroe~ 6 paar Kanne- of thiJ noi.ice., .' .. eD ketel, 1 Groot Pot. VlNVl ..... UHJ \Rullll6" '

1 P~ Extra Karpaarden lea, 1 ~Balf." .1lilt Wielen, 1opa Qape TOWD,first of April, 1899.:.?:umen eD An~ BalieI. V OOB mijae tw. dooht.l'I OP"
2 Koelen Kar (biJOu meuw.), 1 lot Hont, 1 'J )(. SADIE 'Treohten, Vlootjee, Kruen, 3 dos. ' plaat. 8ohoonberg, " uren '. '
2 Jonge Beesten Dubbele Loopgeweer. 1 paar Kar- •• Kaud 1 Pers KaohiDe, Grnea, Geo.rje. Sa1aria £36 en alles,· ,
40 Vette Varkens, waaronder 11) paarden en Dog nle artikelen te nel ~ I', Pikken; VOrten, XW..Jwuwen, V~: HoDandaoh. il

gemoata om te melden. ' .-::-&:.. ~ ,80hoftell, B\t.;:; 100 'ZakkeD. 1 ..... Kaaie", Lidm.~p '. ,
Losse Goederen- JBPHTA PAUL8E. , Trek _Zaag, d.sapn, 2 lWlea lion. Gar. Kerk,. oertifioaa, ll!l'

lOpen Kar Paarl. SOKaart, 1899. Publlfeke Ver'''OOplfng ~eef Draad, ens., en.a. goed gedrag~ ~pp~te moet 1111'
2 P A h T· 0 I." Jl . . , 1 Mol..... ,· op Veeren. i ;Kap PIl 1t'UlD88I' qbeginnen ka1.. Bovengemelde Paarden en Ezels, speciaal uitgezocht door de hesren aar c ter uigen lI'""r." Ya,. Eg" 4" 0., Jlf,,_,,er,. . Karren, 1 n..- ditto, 3 Paar Achter

WESSEL~, van Vrede, Oranje Vrij, Staat, zijn de mooisten ooit te 1 do. do.. (Engehehe) , ,VAN Tu' " 2"rp- Voor Tuipn, 1 BILGBRD RAUBENHEIYEa
Tulbagh, per publieke vendutie aangeboden. ~ P:g

Voor
Tuigen WELLINGTON. DAn V'ostbur Woon Bi1, ZerKrib, Z~.· ,en Kettinp, Sohoon, ber~, CHOrge. )}b.l.

Er zlJ"u verscheidene Ezale Kleur-spannen en zij zijn in extr DU A 1 Lo" 8 .._n--.2 1 Lot 0'.....4-. 1
conditie. ,0'" 2 Iloward's Eggen u wu.Mll8l,. ~.., ,"BENOO:O D I

~ ~~~\:n~ot gereedschap Publiekev~rkooping OP ~-:Ul~. f ~k,== EBN .·gecertifloeerde ODd~'
6 Leggers Wijn en t Legger . . L Dinsdag, 11 .April, e.k., Kilt, 2 Meel· .f!D andere Kia~ TOOr eeD Private 8ohoolJallbij

Brandewijn. . ." Kostbare 1MtD4e Bate, Boerderljge- Om 11 uur V.m. I?eureD en Kompl8D, Ploegen, Out· n.r~, om onderwijs te gna ... '
Het f!:t0ne 8880rtament Huimlad, ' . tifttorB,1 Lot Timmermana Gereed· 6 kiDdiren. '

P. J. Po MARAIS, Af.lager. aIS:- ten, Kisten. Stoeedlen), .' reedscbap. W. Ill. DE Ondergeteekenden behoorHfk 101~ud' IB~ Hlaalrdo,~t Abn, XeDn!8 .,!.DHo~dach ei.l~ ,
Tafels (eet, wasch, en KIe • TER PLAATSE gelast door den heer W. van .lIL U_lA, . D8D eDL, uoocJatellJ.~ Plichten te beriDr'

Vendu Kantoor, Tulbagh, Beddegoed,2 Huis Klokken, 1 paar Riet, zullen publiek verkoo~ (op eu. Levende' Have. ' Dell DA' Paueh noantie. 8alirI
4 April, 1899. Kiapeldoorn., P GO £'D £ H OOP boTengemelden datnm) : dat ver- . f u) per jaar, mwoning en ~

Keukengereedschap in soorten, • kieelijk Woon Erf gelegen 1\&n de 1 Paar :&erstek1al Donker·bruiDe mj.
en wat verder zal worden Alias BRAKFONTEIN, Hoofdstraat naast den heer lJaaC Kar Paarden (Hanpten) "jaar Doe' MDIOU .. Copie T&D p-ST 'EL LE N BOS CH aangeboden. Perold, Noorder_ Paarl. met het oud, 16 hand hoog, 1 Trok· eD Bij tUiPObrifteIl MD,

• S. W. V.D. MERWE. Op V~dag 7 April, e.k, daaropstaande uit,. gerieflijk, en Paard, 1 Paar.tt.r BM, 10 .!aD. J. G. VAN KEENBN
~. W. Ioonees Ir., a Co., Mslagen. '. mOl'Jl,'eDI ten 10 ure precies suffisant Woonhn~ bevattende teel Beesten, 12 Varkens. Waterkloof, ,

.. Eet-, Voor. en drie Slaapkamers, EindaU"Jc •
Malmesbury, '" Kembuis en Dispens met een groot ~ '. P.O.lfumt.VERKOOPIN G Vendu Kantoor, OE Ond~~nde ZIJne p~t8 stu~ Tuingrond a~ex, uiterst ge- 1 5/96ate Aandeel in de Hawe· . I

' April, )899. . verhuurd hebbende, zalpubhek sohikt voor aan Tqmbouw. kwas Gebergte; het 'gewone 8IIOr., BENOODIGD,
Somerset West Stro nd r laten verkoopen op bovengemelde Dit Eigendom alOm bekend zijnde, timent Huisraad, en wat ftl"dft. EEN eerste Aasiatent I~

UI.U datum en plaate de v9lgende is verdere omaohril'vmg' O.verbodig. -.JImlboden wórden te veel TOOI' •• d ft..2 \rt.......LoIae Goederen: ' --.,::-- .. .' . ,WIJzer voor e .a8......Eene der Beste en Vruchtbaarste Somerset West Strand I 32 Eersteklaa cedreueerde EJlela FAURE, V~ BYl( "CO., ,omachrijYiDg. Pu'>~ke ,School te Britacnnj.

Plaatsen, benevens Losse Goede- Publieke Yerkoopins- 1~t:!~n~~~ P-aar1,4April, 1899.. Afala&8l'I. . J. Jf. DU TOIT •. !.=tUlJ:~m:!~::.
Levende Ha er' p . w' IL L. SJII'l'H aD 00., . eue 'proteItulObe kerk Salarit jren en v · VAN 4 Bokwagens, 1 Li te 1fr8D. • i I' f . .Kl '.A.ta1apn. .·iO • Fli htea'te .' ;

- \ Kostbaar Huur op~ende 1 iJ:~~erMachiDe (Daily) Civ eeDlenst, assen D~ ~~uli k.:.n- ...ppJï! I
DE HEER D. J. S~IrTS ee~. Erf te Stellen_bosch gekocht hebbende, Eigendommen. 7 Dubbele Voor- en 4 Enkele E We~erw. J HnmsoB M.A. J!C 11£ o.w~~: ..~rc:oge~ MaD .r, .~

beeft besloten sich van ZIjne beslommeringen te ontdoen en heeft. - .. Voor. Howards Ploegen.2 Braak· D .'. he ala' __'u, •• en , ~ i
daartoe de Ondergeteekenden geauthonseerd publiek te verkoepen op de DJ!i Onder~kende behoorlijk lands- en 4 Howarda Eggen, 2 k.-.Ml 0:all(t JO~ meDIC nder. ',' ". ' town op of YCSdr11 April, 1899. .,
plaats zelve, te gelast qnde door de Exeou· Land Kribben. 1 Zeil do; 2 Vracht ':""~eerrn::n voor e e~~8

tenren in dell Boedel nn wijlen Zeilen; 3 Span~ Tuigen; 4 ClVlele .st. T~ bill. iJk. BeD. Publieke VerkOOp1oDf.P .'17, e' ~_l.lPemft,.Mod der gat (He 1der berg), ABr;L ARNOLD8,zal publiek doen Span Ploeg do. .' eDkettinp, :t~f b!~d!':!alerl. Aan· pt A. .a.u.u.,. y ~

ver oopen te . Vorken, Graven, n, enz. eo. bij het Dëoember eumen '98: -. Vd' .' .' ALL Jl ~de:.dle; •

OP Somerset West Strana 50 " d .. Eind(d
eli1k.·ta) J8boden 80; gepI.nrd 26; 14" PAl·HOEN [N EZEL' de 1 Ni~ ~ 'f'IIlal

.IIlft .n..oorn 11"rOl m de late klaIae, inelaitende de' 'l. 0 Il aten A.~ ...~1~' aan het O~

WOENSDAG, den 26steo_ dezer. Vrijdag, 14 O~Pril, 1899, .!?ge~enAk;~:,w~t;:t~mz:! h!:::J;..laa::n;nl~:-O:de:';: TBNDOBPE' clenoJaeadeïdrei
O
s-mdenwordea.

's morgens om 11 uur. omsehrijven. den in Juni en December. Doe 0 ALE DON, J. '. KOTZE, O. zoent.
I. De Plaat::! Bonte-Rivier ~ulegen te Helderberg, Dist. Stellen- De Erven Nos. 60 en 61. met de N. H. J. LOUW, SB. aaDJOek hieromtrent te ' op Zaterdaq, 8 April, 1898. P~~M!i:~..

bosch; i.s zeel' vruchtbaar en een der beste in deze afdeeling, is voorzien uitstekende Gebouwen daarop en .M. L. SMiTH ~ 00., Áfalage18. INGLEWOOD, En alle Rekeningen laD mij 'f(1
t

•

~ eene groote en Ileriefelijke wt?ning voorzien van: aHe gemakken, allen ten volle verhuurd welke tot Wandelatraat, Kaapatad. 18 JODg8 Ruin Paarden IOhuldigd moetendadelijk hMea.hf
:Wijnkelder, Stallen, Wa.genhuis, en andere buitengebouwen. De bovengenoemden boedel behooren. ' •• ftClIIlIe !.Id-'&ft', SnMPW_lI 6 "Kerrie. worden aan den Heer D. J. lUIS-
)plaats is groot 450 morgen benevtJll8 32 morgen Municipale gronden Eene gelegenheid als deze doet Uf"MI ~QljjWf)lll I'VW•• "fJWII 10 ~ IOaw. Voplftllei, Piketberg.
pnder een lang huur contract. De plaah is reeds beplant met een zich maar zelden voor. Bm LOWRY'8 PASS ". Groen-tl, ~ '-- '
groot getal geënte Wijngaard ~tokken en heeft p~tB voor nog eenige < - ,:. ftUa, .'_ VUV&St:
honderd duuonden; heeft groote Vrucbtboorden en is bijzonder geschikt Onthoudt deD datum: YrlJd&&.ti April, ta89 CALEDON SPOORWEG ' 'DB Ondergateekende behoorliJk 29 Kaart.. 1899,
~oor eene vl'uchten.kweekerij; heeft uitgestrekte zaai landerijen, groote PAUL D. CLUVER, "'ENDERS wordeD ge_"~ voor Plaat door den heer B. M. HALL 'D' CIR1'IRI Ir .
:Eiken boomen en Populier bo::!schen, is bijzonder geschikt voor eene Afalager ... het bou.en EnDeenf~~~eg- W' t' , :..~:-t 8Ilbo~p _.~eD •• _ • GBT &l Co"
melkerij, heeft zeer gezonde vee wi3itlé en is volop Toorzf'cn va.n loopend lil'D,tU88C.< hen Sir Lowry "uStation. Somerset es .1_"··m ~1...1: '-'- 0,._,;1 .... e~e.,. de ..... D'W'D-W'.,_ SPITD .. AT.water. Dit biedt eene zeer 8choone kans aan voo Kapitalisten en tellenbosca, 24 Maart, 1899. WIW. .__,.. 1'''-''- AU AIJ ~ ~ .UloAA

--- en de stad Cal8don, ecn distantie PurdaD ED d .1__ h tt ._anderen die zich van eene eerste klas plaats wenschen te voorzien. A.rT'I' Lo'.N TIE ! t.3 .. t- . ~n. oor \uw eer.a.u.L,
II L II . '[Jl Kl E I 2 E .~ 171__ l(",-.",,,,.. ~ van zeg" mlJl1t:1Ue penoonltik ni+-ooht iD 1...-.. u......(._L -- •

• J::\E:SDE AH :-0 .CIerste as ze s, ersr=>.D..UitI ~.t-"- Tenders te zijil: 200 Extra Vette Aan~ diatri~t Griq.; Oost. lIfi JIUHIIHR! ~ op 0DIe .~. 1,P.
den, 2 Oprechtgeteelde Merries nit den beroemden Gouvernements KENNIS wordt gegevea, met be- a Voor liohte lijn, insluitende Bokken en Jonge Kapaters. : _ huullng naar onze .fiIf1l'f8
Hengst; lt) Vette Varkens, 100 Aanteelbokken Extra Vet i 25 Groote trekking tot de verkooping in pe- rmanenten;:-weg en ander . V...._,,"_. 'lftOOI .... _ ........ Plaa._ .... Gebluwn. houden ""J th~llJ
Vetttl Kapater Bokken voor den Slachter, 1 Extra Melk Koe op Kalven, den Boedel van 'Wijlen ABOOL iaal 0 M d 0 :1'6'11_.., v_toav_ 'lUll .. - ee
1 Jonge Vaars. AUOLD8. die op VRIJDAG. 14 b mater ·U·.._t P aan ag 1 dezer Datum, O.J,.DON. 8 Apl'11,1888 .1

111. VAHWJ::RK :-8 Groote ~tu](yawn, 9 Groote Kuipen, 6 Leggers, April 1899, te Somerset West .. Voo1'do. l'1§..-oten penna- . . . - • Groote
Pijpen, Halfaumen, 1 Wijnpomp, BrandewijnsketeIs, Keldergereed- Strand zal worden gehouden. nente; lreg,G andere materi. ZulleD bov~~melde Bokkellin.aeer Laat •• &tltClUi4l1et I..nuuu.
schap enz., 2 Wagens, 1 Kapkar, 1 Buggy, 1 Schotsche Kar, lOpen Kar Dat de huisen en gronden front aal. .... lOBde conditie worden verkocht bij , .
1 Span Tuigen, 1 ~pan 1'loeg Tuigen, 2 Paar Kartuigen, Ploegen, Eggen maken naar den Hoofdweg. en c Voor gewODehlD, inslUltende net Strand Halt 8tation, te Somer. :rl ~ c.G~. Uitverkooping!
Graven, Pikken, Bo~rdefljgereedschap enz. gelegen zijn tusschen het Post- pel1llfl:D~te weg en ander set West; zij zullen zeker preáent , ........

IV. HCïSllEl'Iir:LJ::~ :-Kasten, Ledekanten, Stoelen, Aanzet,. Waaoh- kantoor en den ingang naar het vmatenaalU" 1 zijD. Caledon, 1~pril, 1899. OaugejleeJeTOODMdal 1'crkocbt ;ordel! te;rtu
en Kleedtafels, ~ideboard, Dumowaiters, Parlour Buit, Extra Piano. Strand, en dus een der beste toe. d oor do. Itges oten ~ G. DE KOCK. ONGEHOORDE PRIJZENw

teTapijtckllenz. (jl'lao.~~ Aard\lw~:~ en Keukengereedbohap, en wat er meer k~~stjge bezigheids plekken uit- Voornen.;:.-d:!en bij!':== P. J. Bosman 4; Zoon,J.talagers. HOOFOOIDBRIUZBR _DI~n. '
r ver oop za woruen U-angeuvut!n: - m_en. doe a.anzoek aan dit kantoor, voor Stellenbosch, 4 April, 1899. VII DlJuw.., Thee-. ~t~ SerYi.,1L I 'I

------ . Bug .. n Tafel-Lampen.PAUL D. CLUVER, Afslager. of op bun VaD. de volgende maand. Aa. lib 1GOI'1van Poro)f'eln-en hrdewerk
Tendera geadreseeerd aan den ~ AaI& de Sta=~,School teflll.MM leiajes Hoogeachooi Controleur en "u~teur Ga..al, lel dlIonto 'u JO JU ent. op tllt

UUl6 • lUllen op het AudlteUl'l Kantoor -..... r
ontvangen worden, in GraTe Straat, VBUISCHTBlf, Twaede.klaae .• _.:tI

OVDBDK PUlX, ltAAPBTAD Kaapstad, niet later dan den mid. ' Ondmrillel'Milrtiloaat ftD ,... _tllIll.W dil lo5tprijs om zeYO
( OPGlil~ l!86. bg van Maandag. 17den April, e.k. Paarden en Ezels. ~!-:; of ~n daarmee gelijk- .cl ,t•• aH t. 1iUf1.

• ..... 4aa&'4 ••• (lIeBlo .. ) JOHN BROWN, 1egen ~ B~=~~: J.Qaf DAGHALLUN,

J C SMITH' & C' "_"":_1_ .' Hoofdinpnieur. _._) Be" I.:..J.O -..w-wwatie, WU hebben in oorraad ---».' MJ8 'hA, ~...,~m"·.IroI_lGhlUl.p _,---= -
UniYersiteitas School Hooger, ~~=:.:tv . :~. eene eeJler Protenaateohê·Kark, aIIook Rij·t· .,.p l'

I • ..,,, M~:W==' É_I3lebnwi,la.. p~:~:wit:rB:j:=~ftn ~~~lOopende, mgen. aar.
H t K I TI b t geleerd m het tuig. .8alaN£226 '. jaan, met '. aGE TA OKOU , 00 en Immer ou . . 11w1IMAI loeren. Er. zijn onder hen ~dft.e sicht, op ~ag., ~ v~it- • • • 5 £li,

Standaards V. IV, m, n. I eIl.BIUUIlJ'I'VI . IUpen8UJ'e k~tapanDen en RIl· en heden beJiu- Da de wó ... _ nllD~ "~t" .;,..,J. P.JnderPrt.en Bobool TOOr kleine'. • TNk}Jaard~ . ' ftOUlt.ie.'·· .. __ - 'B ." .YJJI.len Ja~n gevcs""f§"KOLONIAAL- EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT, ~tuJIone:It~.~8,~Cl1UL EBN~~ud~: Wll Ter~ .~e p~~ App __ tQt ~_. . ~.~il.u:.,fabr.ik_ant, maili

STOt)M ZAAGMOLENS SpeoiaJe .Xl-.1IIl m de ~1UIIt: • uiWektad. 00D4itie _ 1l1l " .~ pmatip prlJMD, ~ III ZIJD April ,'.. .' . ~-;;;;: • w: . '. ' n. :Sp~~er~,l~=
• ~ 8M1~ .. Dr. A...... .. ~ lID 0Dae 1Wlea.· ' ...' . h .. ZIJD' .tUI5'"

88, Breestraa.t en RieDeeks·Plein, ......__ "t"PIIOIY~ ~ .L wrr-
"AA •• T.. D.'. L. r.r.:...:.' "'.tl

PUBLIEKE VERKOOPING StoommeeJ, Mielie-
Melk, enz. .

VAN

Eersteklas Geteelde
en Ezels,

TE

42 Prachtiqe Jonge Paarden,
~ tot 3 jaar oud,

14 Jonge Uitgezochte Top Ezels.

•Vergeet den dag niet: Woensdag, 12 April, 1809.-..

PUBLIEK~~
VAN

P. J. Bosman & Zoon Afslag&r,
Stellenbosch,

1 April, 11~9.
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AFRIKA.ANDER',
Van Jan •• nvUl. ~~W~"'·'.

Stemt voor geeric Rhodesmanhên I
Bet is uwe plicht voor land en 'YolkOlD r,p

DONDERDAG, 13 APRI.L,
nwe stRmmen te geven Toor de KaudidataD der ~p.rti ..~ wil '.:.••••• __ ......
J8ggen EEN ~ stem voor ~u 8Jl EENE stem V')Óf .M.OLTUO. • .. per.;:,par eo

Luia~rt ruet naar hen die uraden om eene VaD un tW66 aUnDlD8II . J~ Bl9 ~· .. ;'. "(~' .
af te ~even aan, hetzij Hoblon of 8tegmazm. maar JDUk(. uwe kruiJjel TBR ~tAbaII.· '- mt~......... de ~ tAti SlDden.-:
ala volgt: lWdeDeobtpDoOtD.A.Tm Guami _ eioCle WIl AIJr "

KUB.BBW. acht la _ B.., ., ...... tepa . ~
op 4 Ap.1J,1898. N. J. 8. 'YJlIunKDn,mr ..a.o ppaa. ebb DW ~ t

A. VAJ.II1IJlBB,.

STEGM..ANN,
Berahardus Zibee.

1. HOBSON,
Samuel Bonnin.

2. LOTTER,
Cuper JIOObuI.

x

x3. MOLTENO,
John Oharles.

4.

1it:.:NE Speciale Vergadering van. den Afrikaander Bond zal gehouden
II worden op Zaterdag namiddag. 8 April, ten 3 ure te Slot van de
Paarl School, ten einde Bestuuraleden te kiezen om de vacante plu.taen
aan te vullen.

De leden ,.-orden dringend
lergadenng.

uitgenoodigd ter b,woning der

S. G. BASSON,
Ageereude Secretaris. lIIIIV1D.uaq.

, Aprill ....... ..
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01'-011
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\==--KIIOl .............--a--.Dcrschmachinea en
Stoommachines.

Stoommeel.. Molens en Olie-:Machines.

E. A. J. DU TOIT. sa..
Mo J. JUUPTFI,BISCH.

AANGEHOUDEN in b. Schat ftD
. den onderpteebncle ;0-

l Donkie Kerrie, omtrent 8 jUl' oad
nat T1Ul ld.ur, met een .wart naleD
omtrent 6 maanden oad, cle menie p-
merkt winkelhaak viD lOb_ eD ball
maan van VoreD iD he& reoht.er oor.

1 Donkie· Merrie, liKt TUl, omkeilt 5
jaren oud, ongemerkt e ,

Verkooping. iDdiQ niet plolt. op
Zaterdli den ~n' A}IrlL

A. D~VAN WIJK,
'8cbutmeeeW.

."0--'
HOLLUDSCBB . ~BWlDBL

'X; IJ zijn bereid 0111 op commissie de prijzen te kwoteeren van eenig.
¥' der bovemtaanden, in September e.k. te wordfln afgeleTerd,
willen de order da.delijk gegeven wordt.

\VOODHEAD, PLANT & CO.,
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

J. D.. CARTWIGHT & Co.,
Olijven Rivier, Ladismith,
1 April, 1899. : JACQUES DUSSEAU & CO.,

e,K ...........
K ...

I' Iii'-1''''1''fMF ___

ONS LAND;

'GLAS" EN PO RCELEIN- MAGAZIJN,
ADDERLEY EN DARLING STRATEN .

·TI~T" Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en all. soorten Aarde-n werk in groote kemel .
Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voorkamer, Tafel.

~essen en iantasie- artikelen en alle Huishoud-Benoodigdheden.
Vertil verde en Fantasie Goederen, geschikt Toor 'I'rouw-, of Verjaar.

d&gspresenten een Specialiteit. J uist ontvangen een lading van hun
~eciale Port.

i'VICTORIA.N WATER-WHITE OIL,"
160~ VUURPROEF,

I~ PA.TENTE "FAUCET NOZZLE" ~N

TE

Rocklands, Koeberg, DONDERDAG, 6 APRIL, 1899.1

KANNEN,
DE BESTE OLIE IN OE MARKT.

Dorpsbestuur,
DOUGLAS·

Paarden, Ezels, Koelen,

_ :AANZO~~~_ gOOaa.nd;ijnd~ i~.

PUBLIEKE VERKOOPIJG litter ~he~' ~~~~uur 00 ~
Dougla8 om eene Belasting te hef-
fen Tan een penny in £ op' het OD-
roerende Eigendommen te Délt1¥I88,
Zoo geecbiedt hiermede kennisge-
VlDg in termen van Sec. No. 16 van
Wet 29 vau 1881, dat eene Speciale
Vergadaring Tau den Afdeelingsra.adKUILS B,IVIER~ van Herbert, gehouden zal worden
ten deze kantore op WOENSDAG,
den 10 Me1. 1899, om lO uur dell
voormiddags, ten eind eeue beluting
te heffeu op alle V88te Eigendommen
onderhevig daaraan in Douglas Toor
den dienst TaD het jaar 1899.

M.VAN NmKERK,
Secretarla.

Varkens, enz.,
TB

1 Bokwagen, bik~8 Dieu",
1 Afslaan Kap . in goede orde
lOpen Kar, bijkans Dieu,.-
1Water Kar .
1 Span Wagen Tuigen, kompleet
2 do. Ploeg do. do.
1 Paar Kar Tuigen
2 Dubbel Voor Ploegen "Ran80meu
1Enkel do. do. do.-
2 Zaailanda Eggen
1 Braaklands Bgge ..
1 Zelf Binder, "lloCormaok v ,

Wiju Vaten, ~ Trékken Zwingels
en ~ting8, GraTen, PikkeD,
Vorken, ens., ens,

3. Granen. ale:
30 Muden Gemengdo Voer.
10 do, .Rogge

4. Huisraad, ala
Het gewone &88Ortiment Huil-

raad, ~. Tafelt, Bedden, 8toel8D*
X88ten. Glas· eh' Aardewerk. en
Keuken~reedaohap.

de Wed. A. J. LOtrW,
~ E.eoUtrice.

YU'W Sp." IDtIIlaIl ee.,:; .....

\De Ondergeteekenden daartoe
~e.~t. door ~e? heer J. H. Kns,
.,f3n Kutls Rivier, BUllen ter plaatse
~ \:.[)~ verkoepen op .

U1NBDAG, 11 APRIt..
ten tO UI't.

Afdeelingsraad Kantoor,
Douglas, Herbert,

. 30 Maart, 1899.
16 St .. 't. Paarden, geleerd
.) tt, Ezels "
h K...t b ~ }lelk. en op "ka!yeD.

Bt8..1. \II(Ï~"

4 Vaar ~
00 Yet te V·ar\ens·

121} ., ~ 'c..kapeo
~ Yeer 'yl age'Dfi
2 Karren enz .
l Lot Bc 't. rdmj Gereedsc 'bap et1

Hout, enz. e 'tSO

J. J. Hofmej " ea Zoon, Afs/arrel'S'

Vendu. Kantoor,
Malmesbury •



VENSTERGLAS· VAN ALLERLEI D~:IS
CHUBB & MAXWELL/ Grootste' Onderneming in ?de ,KOIO'; .:··...,,..__.

H-;:ENB=-=='::;:-:=m:..-..:r;::'_ "T'H' E'; D'"'.E'·.·i L1'I'Á"N" .':,;,allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei ~ en nllaD ; "~' .... _·.i;,=-~ die vrij afleveren aan het Kaapache StatieD tePD de . . ',,', ~ ',; "e .. , '~,' , ; ~ ", .' ,'., -it· tt.:;"

&!r~g van hun voorraad wordt gevraagd. Deze beftt Solide ES8cbenbouten Slaap~aqler Zet, .:'_Goedgedroog4, 'Hout, eD
16 ons., 21 on&., 26 aDS., 32 ona, platglas; Plaatglas t in., f in. en i iD.; Excellent-' Afgewerkt. r -i s-

Gekleurd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voorsien gerold g1u; . . ,. ; . " ' '-' "
Ruw aerold en ,elke soort gese~ voor de ramen van hUÏHll en 1t'iDbII, O:as- _1..•• --' _ ... _~ __J.. -
ftranaaba, valliohten, plantenhwsen, ens., 81lI. '. • ' , ;'';}"'f" ...., .,." " !'<j " • I

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Depu:t. --.----.: _ _.".; ." ! . ' ' . _- /Ó,

ment, dat begonnen werd met het doel hei goede werk te helpen om het
pld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deM
Geloode Licht Versierde Venstera geleverd aan de Ned. Oer. Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstook, de Katholieke Kerk.
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zO()1rel .als aan. andere
.kerken in V8l'8Ohillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, ens. la elk
~ iJ het werk gedaan gelijk aan het !?este tot nog toe uit B~
mgeyoerd.
AD.....

CH11BB & MAXWELL, BepL,
P.K.. Bua aee,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), XAAPSTAD.

J41IES WILEY IL Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

SOUTHERN
Levens Associatie.

",

De SOUTHERN een zuivere ZuldAfri-

Baten zijn
thans meer dan
.£100,000.

_-
kaanacne Inrichting _zl~n«!e__en ge~~tlgd
op het Ond"rlln.ge be~insel als een_~~!_.rt!
Oasis, biedt volkomene zekerheld_aan
:._onder _ per"oonl_l,ike _ve_raDtw~rd.!lIjk-
heid, terwijl_het geheeie ~urylus._~o_!l~!!:

Ierenspoliseen
van kraeht
£1,200,000.

een Ijle korting, behoort aan en verdee~
word! onder de leden or voor hun voor-- . - -- - --_. __ --- -_- -

<I~el .geho'!__den wordt, __A.!!e laatste en
mee8.t_llbe~al. t.erme~,!le !loor pra~llJk
en oDd~r'!iE_c1lnll OD_lSta&Dzijn. ziJn In
ha.r algemeen ~.e_rk opgenomen,

Leven. Ongeluk, Ziekte,
\

I Veriekerin" Aan"e:nOD1.D,

lHoofdkantoor: Beneden St. Geof,e Strut, Kaapstad.
~~C»]ln.. ..... ~ eF Eii_:a-

u RIJTUIG II.AXERS (HANDEN WERK),
PAARL C.C.

DlRECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapsche prijzen verkoopen. f

Met een groeten voorraad UITGEZOCHT DROOG hoo~zijn wij
inataat IlIDER Rijtuig door ODa gemaalct te waarbolpD.

TUJllBN van eenig BOOrtmet of IOnder Rijtoigeu' plenrcl.

'J..

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
8POORWEQMM!SOHAPPIJ':

«ortete en Coedkoopste Route voor R••zl..... en
10ederen van de Zee naar- Johanneabu .... Pretoria
.n andere plaatsen in de Transvaal.

Dag'311jksche persor:aendlenst van Lour~nco..
Marques (Detasobaan in 24 uren naar Johann.bvra.n 21 uur naar Pretoria.

T1rid lOOf a_ wr lQbUlltSbarg !4 17L-4 Ja tri
tt h n tt rntcna ~ Is. Il·-eaa •

0é111elljkschepersonendienst van Durban (Natal)
Johanna,bura, Pretoria en and....pl"-,,. 1ft
cantyul en OranjeVrij.... " <

.I.'.'.DIA JANI8CH,
Koloniale Bearetaria.

RAI'Rt.al';'. Kantoor..... -eLl. :Maart, 1899. '

Aanzoeken voor Le.nlngen,ond ... 5eC1lrltett van Vastgoed, tegen
de loopende rato van rente, zullell daceUJlu ,.durend. de beziS·
h.tdl-uren In behandellns worden I.Domen.--------------- ,

De Kamer ldministeerl Insolvente Boedels door haren
Secretaris-

J. H· N· ROOS, Secretaris·

Dynamiet, Dewnaws, en Lont.. " _
. . . B1C1~~--Bicycles, Bloyclesl'

,'.'...."o. ............ '_.. .,'-. t'~ "

'_'



Klezer. __.
,ST'SltT ,y~R~.

8wmdag: DI.uJC}ag;18 April.

_' 1 ~h_ I \ c,tit allee') het beglo,el a<1nee
...'1 "':''f:l1.~n~IlLlk~ C()roml~Al~ om de

'I'- " ,> 'P \,~.\~chle·l en hudt lqU uuald
._\ ~ \ ,._t.IJ tOI,lal Je I<\\'e'lle nO de
• ol, t \, ..: ~ u m.\d t Llt-r c )lUnllt'.oI1C U\tit0

.. l \ Dele hUI<"r1n~ he.,tt telaur-
. ,,-,,)rna" IIl1\,rlQU. b<)ewclmen een

• _. :' n I. ':1""1' ,all de ond~rbaudelLngen

RHODESIA.

..
Va- HaJlllêie\a- .

SteDldag': woentdal.1t·A,pn!.- ..c

~
;a.
om
M-
oor
deu
ea
lP.
Il'Ut
.dQ
,899.
l'IDe1l
l~,.m.
emej.

aan-
,

p den
'en il

J)OO4vonn1Svolt30kken•
_- lo

EEN GEWEER ONGELUK.

Aan de kiezers der George-
.liie8afdeeUng~-

,.EL£~~MMEN
oVERZEESOJ!· .---~\LLERLEI UIT E'UROP A-

\ ..' c' ,.\~llu...~(R.uW'.)-Men kondig~
" ; ..,1' ,ed.au lf ,._;apl'eobagen .. I. de krll

lMr

.. ,"*'; pr.no Wald<lDlaf u.n boord Ilur
• , ,,,t.\ult~LII< .et bet doel de Deen·

(.. I ~ UI I w~dl' po~\ti8 te ventAlTke.o~
-: . '", \ ,.w. oppwbe""lbehber d.r Ver·

• »Ó> ,:' II ,n d. Phlhpp\)uen telegrd ..
ert

,
". ,>e," il p,l(.reedb.nd \!ebraclat. ...ordeo

" ' ud ,,,,kn bédrlJfI!!en veldtoch~.
, " , dl :-;,eu'" Zeeland beeft aange-
I ,( I'"ho~ troepen te lenden our
u ,e l\rtt,cbe 00r1og8llchepen bIl te

.~\,liill run'oJ\~_, I, . ' _" .....n6ht vertrekt ZaterdAg naar

II .A.B T L IJ IC D.A. N K.

"

. ll"il~ Ku!l~ cvrre~p<)nd"nt 8e\nt
~ ( ,'ee Le(' ne~" aang'Jugd L\lllde door
I" • 'I' n,llr"re demoustratle. beloofd

I~~ , e le te bt)",~re" tU het Kantoog

-PIEft;1\llAKlT2SI'RO, ol AI'RIL - (Reut
tT
).-

H~t weder wal ,eer d "og waAr d~ oogsten tUn

o<C' bet alg"meen go< !41 d" lwellu Irt Je ,t;vl ...erJau opgebr'\C
ht

voor den landdroAt, ...egen,; hel ..~koopen vaD
goederen woder licentie!! Somallgeo werden
I.>eOOet met vUfm,"l hel bedrag nn bnnne

Il""r'lesYe'leden !naand 'lIU meer dan 1,500 katIers
met den trein naar den Rand ..ert.rok

keo
.

-JOIl.>\S:lESI!URG, 5 ArKIl.. - (~uur.)-
Jas. CaM'Y Cl/U" Credon ",erd hedell door re~h·
ter VaD Leeuwen Bchuldlg hevouden aW mede·
phchtlgheld un d.m moord van Ver .. ey, den
statloochef te Geldenhnia Alation op den 17den
Nov. n. Een getuige genumd powell, ver-
k\&&rde dat pr)llOlller aan I bem ZIJn I!ChuId pe
!cend b"d. He'- doodvollols werd uItgesproken.-

- .
Lie .. Vrieode! - lIartlijk dauk nu .ij.lf

nn di. !MIerens-rle eli "llbenheimer, - d~
kiell!deeliag Geo"" ja nu die heek ~-
ku.oclet "'0111., "er jun. atemlD4l nrledea jaar •
Ik bat ip mUD_t.aete brief ....rlede
"Kit Raubenbeimet en searie Aie
li:.aU Rboclell die seerdolf~eic1, kr.ij ja me
P18'11t; eu .at daI!?n En betikAlII ..,.r net 4ó Yla hal" .:&-_.:-_'-" .'

.... die 4.iug~' eD a,.-Atri1cl_'-"
eli. minderheid; .an~ di •• ~mlD4l il OOll
)laar ik boor één r.e~: "x. Jan Kitaaer

ba",! Daar il moa non nl. ,,, ... , nie. Ou ..
at

I.. te keef &60 atemm• yoor, en bet tlei~
,etriA." lt\in 'niende, die Il-""" il....1,lOOter
na eeD tnaIl gewin bet .la ~ dIe,tUd. Want
dAb a~t een mePteb atll p~ Ala"" man •
bayU,an in sUD laod dood ~.1Iet ell hij "r-
kooP daD Ign roef; du - lie ....s.r _yian-
al Jijn goed op eD bil .,rd' baIikfOet·,uu.~weet "If.tsebêt1t it spe\ )aMI eli ·.dUId:
pad. 'Bnlle haTdloop een 4as raCeL n....
apriDll "iuni:@: weg, en ..... pow wy bil bij
cli4 wQnpW. In plaats da' hi} anderkant die
patl pa~ lit, blli hU deze k;aa'" BaM ..

l
daar

111 die .}Up, IIchilpad koUl.-clii ..... tJ1' ~
....tbij tot 8'IIder kant die paal, en r.,ep. wen .,er
b.... Die aterke bet ...edoor ~, hil te .-U
will. Die ..wakIle bet geWeR f.)8lda,llii
bola be'. Ou il nOi deel bat die ~.
and.rbll\ ~ winkant. Ol dop tocb nid (}erna
WeM OIDIiat ()IlII nrle.l. ~win bel. ia die
58kere manier om "in )tar' "'11r\oor.·

Bbocl
es

betw dnlunde pande ver die
eld"iell! OOI kaot ia ~fbAnkellik ..an die irou"
en 110{de e.1 opoffer'inllvan die ki~ers. UIe
Bbo<iealu.nt hreng een offer nn ,eld Yer die
land) zonder balle harte. Die Afrikaander kant
hreml hoUe b&rte sonder geld. Wat il die heate
otter? K Uk mlW' wat die Vfo~ieve Rhodell'
manne doet. Boe het bolle met di" Vriibnrg
8n Uitenhag. regiatralie lekDoei, en boe m.t
dIe Namak",al"nd eiePie? Ep nn hoor Ik bIer
ach~er .in KnyallA ook praatjea. In di. MOIIMl·
baal cliatrlkt bet een meneer bij die SO name
mMr op die lUit, en bij die 100 .A.frikpUden
aflleIChrap. Toen die Afrikulldera dit ontdekt
het, bet hoUe ~ie Ulaldi}k yerpderiug8 gebon,
eO het leel"k 0 er die oacorluke manier no

bandel ppook.DIE FOI!ITIE I~ DIE I'A.JlLlllIEIiT.
DIe ~tie in die p&J'1eD18Il~jaJlOa lOO: ~'Die

h~r l)a.id de WAal '0""""'" gepleeg ~n
die Afnkaander pettO eo ja o'."ega&n naar die
Rhodetkant. En non II die ,temUle ~D albei
kante gelijk _ 39 ell 39. Hli e",JU1l bn5 hel.
tocn ~le red.iatribntiebill dellrg_wilt, waardeur
noa dIe lani 16 parlemantsled4 moor moet biJ
k16ll. Van die 16 reken ona 8 PU die Rbodes·
k~n t en 8 ver 0011~rilr.aander lr.ant. Dan blli
dla .temme weer geluk. George ",nééo nienw
lid ja gerekent nr die Afnkaander' kant. Ver·
heli ons dit dan kom die Rhodeskant ...eel htl ID
die parlement en mloaterie. Dan Yernietlg
ana "elf wat ana verlede jllo.r reeht gelJluk bet
en breag on8 arm laad In groote ellende.

" Groote ellende I" ...rug de pro~le"e.
,IW at voor ellend. ui kom ala Rhode. en

Spngg en Blve"'I'IKM weer baaa word? Dit i.
lUist die ma.nne ",at die land ",il vooruit breng"
Lulatcr, .nende, en ik ui praat:

1. 10 die la»te pU'lemeil~ w» dIt die menee·
ren :!.uu partli ...at een voontel gemuk bet om
die '7I1Y>frbt.la.t",g "p.broo,z tn tJl.j3 af te scbaf.
Dan laat bulle 1000<1el schapen en heesten nn
Australw e~ IIndere p\a&tae goedkooP inkoOl
ver holle elll~n ...oordeel, en die Afrikaander
-wat dIe hel»ungtl moet hetaal kau zi..n waar bil
tUn goed kan nrkoop .2. nIllle bei ...oorgetltel dat. die regeanng denr
dte hee.le Iud groote gllbQuwe, vtrkoá k<tIll,cr8,
moet maak, ...aar vlUII\wga ln lil kan 'Ifegge·
berg ",oW. Dan laat hulle wa.t ruk 18 in 1l00d·
koop tud baian~ vee slag. hewur dit daar ell
verkoop di.t ID dIe dnor l.Ud nr bnlle profijt
goedkooper dlln die boer. '

3, Bolle het een vooratel gemaakt óm die
Hart., BIVler vlakte, een groot vruchtbare atuk
aouveroem.nta grood nabu Kimberley, ... • bulle
te verbour, om ",ater daa.roP 'le breng, en plaatBe
en dorpe UIt te leg, .,er bulle eir vooideel.
1)11. k?m ook b"n.llg ~n iD elektie tud, dan kan
op dIe bOllderde 111e,eTII invloed Uitgeoefend
word OIOver bulle te ..tem.4. lIuUe het voorgestel Om "I die SpOQntw'g
1I,..WiaaI ver die spoorweg, 'lfat die Boer Rhodes
en sun "Chartered Company" wil maak nO
13tl1,,"'llYOnaar T"og&o)'lka In Midden Aftlka,
gra

ll
! (~er.nlet) te vervoer oêr onse 6pOOrweg

en
.

Da.t IS, die armo K3.Ilp~hfJ helPtingbet&ler
!Iloet 8'\n dIe rijk81~ man In ZUid. Afrika en zijn
ru
ko

company, £;,00,000 (~n half millioe
n

pond sterling) preseot geef. Een ....Ddie deu(lde
van dl" spoor ....eg, .eg die heer Rbodes, la:
" Dit ;;,cl ,lo.lIzen!l." kalltr. fan Z ...d· -t/r/ka ;.. d~
KMp b"",q 0'" =(1" !l0d.koop Ill. !ltr :Za. te llterk,
,vaar ltd "owo "a" ,!,~ klrurlmgt 2•. "",et /Hl.
kUIl." Uie Afnkaander partl} wil ~" die
klenrhnge ..,11. Iaat gvld "erd.ien en ~e. Die
het'lt BbOd"" .il balle "fldruk mc( kaIIers Uit

Midden. AfrIka.[, J Il, RU' J amei! 8i ..ewrigbt en air Gordoll
Sprlgg bel met geweld ged .. ena om die MOIIIel.
baal spoor .. eg dell,. £I .. Gourib Bi,"" Poorl \e
laat g&4

U
, ep George, Kn~ntI e1) Unioodal af te

~(lil. Kom hulle ...eer in die mioU'-n
e

dail
kr\1:,\ ,he dOTpe nooit dll~ spoorweg: nie. Die
heer Vall Niekerk, met JUn armtabgv prO[l'ell'
Sieve Vriende, Jel{ dUS met r.oo.e1e woorde:
" Lu,ver6 dIe lan~ laat rlllDeet', eo die zuid·",eII·
teilIke d~tr\ete laat ballkroet gaan Jonder een
apoor ...og, al. om die edelbeid van Prakter te
hê, om 0011 neêrlaag als verlede jaar te dri\ag,
door ",at hulle -ag ollopgevoede, onreine, ver·

achte Afrtkaande,.,..Vnende, ,eg mu, wau ...a" ona vandaag all die
laa.te regeerlO!! l&dote j'l.'lr aangebly bet?
Beh,,}fe die;) punten wat '(enoem iB. is er n'lll 5
aDder om te toon hoe bedorve bnlle regeerlog

van die land WlUl -l. Die Lasgberg oorlog, met die Icbandel!.)k-
heden van wreedheid aan k&iIers en die volo

n
·

tier rel{ilItralie op Vrl}horl(, kost meer dan
£:)OO,O()() (half milhoen pond eterlmg), f,oDder
jat OnAdaarbll1etl gewin het.

2. Sir Gordon t'\prit<1(gaat a.a.n Engeland een
oorlogscbip nn £l,OOtl,()Of) (eer! mil1l08n pond)
belowe UIt on~e "as, zooder ordér van die parle·

Ulent.(3) Voor dill rundfrl',.t ilmeer dan £1,000,000
(ell

il
mlll106n) .ermors, om contmct&n

te
eo

"mkelier. ril" te maAk.(\). DIe votlge regeerin" het ...er IIWlur

Log'lII een contractgegê, om alleen reg te hê boekc
en \courante bU spoor "eg .taties te ..erkoo?
Die kontr"kt .. erd ten gonste .. n menoor Log>Ul
ven.

nder
, n:>dat ten den reedt< W&lO ontva.nK·

(5) lo dIe laaate parle'llent het dit uitgekom
dat hulle die 'J'oonneg contr"ct~,f ..an Mo_lt}aal
oudtsboorn Klipplaat en nn Som.rll4lt OOllt·
Ktngwilhamst.own,',aangegaan bet sonder geooeg'
,alOe ...... \-Iorll v~r die .oltooinll, en met een
company wat. gie .1'0or ...e'(. m.g he",erk nie.
DIe cootract w&lI ver £'J7.0.meer all waarvoor
dlO land dit onder teudefll kan gedaan gekru
het. OilS land .. at geregeer 1'Iord door
mensche wat die volk ....11 bankroet saak, OIO
hulle telf nog meer te vefri:k. Verlede laar
bet Ik al geleg in mun lutste brief. " Vnende,
Ihe redlstrlbutle btll ..al dIe rl'lke kaplt&liate, die
'(eld g,.l, uaal m....k, en die hoer zal ...erdrok
word, en dIe land haukroet gun'!" Het ~
noU gPjok '1 .DIE K ,,,olDA fE.

Die kandidate 'is lIen-ink van nll1~t-,
Wlttedn{t, Koysno, en Jacobli! ". ~Iekerk,
Mbguo

d
• l, ..ngkloof, CnlOndale. DIe beer Va.o

Huys..teen Il'een ware Atnkaander, en aal hll elie
Afrikaander parill suan ~oo lang bIJ leef. Bli ~
boer ell ...eOdu afsla~er, een man nn ...eTll\aDd
en h~glUtlQ!, tegen WleoS karakter en leven
niemand lOts w..at In te breng. Bli '''ta een
ouderlin", en chnaten Die heer Van Niekerk
bet verlede jllJU' ver dIe Bbodee ka.nt g.werk,
en I~ een harde Rhodellmll.ll. Bti zeg ook dat
hU bn dlo Scbrelner r"gearing zal staao (dla
1008 noo ver hn lie een eer ') m"" net zoo Iwg
a.18 dIe regeenng goed bon. Die heer Van
Niekerk moet die laaate man w.,_ om ver ou
te kom .... rtel dat hll weet ",anneer '0 reg

ee
·

ring goec! of &leg is. 008 ken boUl bier te
goed. ~IÏ 1& wioke-her, botel- en kautien·

bouder,.nz .Die heer Van Uuy ... teen il ben no ban eu
"in in g".oelon eD politiek.. met die lede Searle
en' Raubenhe\loer die bem sterk oadenteun
Die beer Van 1>hekerk il dIt In gebeel nie.

Vrieo
de
, ,Pol )ulle in Au~1 1898 tt,ee

A.frinaod
er

\tandidat;e kl., en in .A.pril1899
eIIl RbodelllDaII lalLi inkom. d90f dai julle SUl
sit. la ba&ll ~ Mt; 't N.~1f ......
ktr! KoPl a.-r die IWaapaek vp ,~,

b' ~.., ,. I . __edJ ;dnsaUe veroor~t ",egellt!
" cr ' u ,lour de I-"qa r n van eeu \ arb"el
, '''' !;dueld v3n de CfIIDmeele kamer

-BIUDD.t.Lf., -4.A.l'JUL._(&1Ikr).-llet rond·
gaande bof opendedesen 1I\0"lleo me~ rec

bter

BuebaDaa ap dJDu.!Del. Janne')e TbomlUIt MO
long aekle.rd meisj., pI.itte JJOhllldlg &lL1l de
m~ vaD het ~Ienfln na yergif met doel
moord \.8 pIeceD, .0 ...erd.pwnru.d tot 7 ;pt
barden arbeid. IUI beiJ ftrbeterbnl&. .0ilberl
Hay pleilte D,\e\ scbold. aan den moo

Td IU
ller

...oeder. a.1 w.N lIIIho1dii' be.,onden en ter
dood .... roordeeld. '

PIlETottl.t., 4 A.I'IUL.-{BtUUf".)-De Baptil·
teO uni. bield Zate~a"ood. eene af.cbaffing.·
verpdoring iu de W 8IIleyaantebe Kerk, en eene
tilotle .. ...dlllg.meene aangenomen, goedkeuribl
te kllllDen gegende Oyer de Trana ...a&}8ahe
dra~wet, en i.andringende op de t!treqe toe'
'P....

lDg
daarvan. De beer Cha.p(Qlill IIteIde'in

ae~ loop vaD een kr ..ebtiie toeepr.ak COn retlO·
lnue 'foor, dat een bOócJIobap van broeder·
groete op Maandag zal ovel'leaoJl'den worden
aan de B.pU~teu aaie ,.n Engeland en Ierland,
er op aandnngeude da-' de' -s.pt.ilten snllell

E 1I

~ ~ n. .....p ... ' d ...• ." .......... oh_
D aER HERn.:OLDT. eenbeid. De daK' 'If.rd oprnómen Ulei de be', ,~ spreklDK "'Jl zaken belangende 'de sending en

p,,, ''''''''''. , c._<_l.-D< wd nd Id - B.'" .h_ Herho"'....~ ,..'1.",,,,,•.• _m n n .- U d~ j,
heden _ e., en b....... • H " ... ho •__ tt;" en plicbten der unie en de ecIarii"er drool

strafbare Insol""ntle. ~"P u , .....UI voortgaan ..

-RON1>GAAND HOF.

-e ,

., --" \"p.II ~(R,,-'kr)-!l1en ~"gt te
\1 ,,1,.1 ,J.! de dru betro!.k.ene mogend·

.. ,ten Lngeland, de VereenIgde
~., n .-tl o \1~' hla!!d: aangunde de Samoa
". , ,e' _1Oodheudlng b~bben getrolIen

~" " \, . l.lel Qvodl:'; ....1 .. ezen den k,oOlng
" i" le' "I' le rO<'pt'o al~ tlCbeldsrecbter.-p~e51(l.ent Krllger'S voorstellen.

DlVIDEND EN BONUS.
-BAPTISTEN-UNIE ZAKEN,

" \I'R!!. _(Rwut') _De [Ja,! 'I
. _' \, pre,'l""t Krui[ell voorstellel> bU

r' , _., .," UI,)lllllUUl ,er te kor~ I!Chletell,
IS ,lok he~1ema!\1 denkbeeldig mog

eo

,c' é 1 '-DE PHILIPPIJNEN .
\\ \ l( .-{R,.,.ur.)-Er 1& eene

\\ I,(l>Il~\'''' om d~n oorlog op <.I"
,'1. cl- .te. ,ndl~d te b&tChouwen. Men

I • i" 11,'I,,'no<" moed hcboo
Q

...erlo
ren

,
,111 r L u .;e~:wn. eu d.. l>""dl"rlJllug der

Ir. , Z ,t ~-en

-KlliIIEl\Lt:Y 1) APRIL._(Reuler). - Heden
morgen .tonden I... '" Elll'opeenen, genu.ro

d
Wolpert en RoblOl voor bet lUagi.traal.abof I.e
recht, beo<:hu111gd -(aQ. strafbare maol.entie en
",erdan ter terfCb~IIteUlng ver",e,~u. ZIl pleit.
ten oucbl1ldlg. Borgtocht ....n .£400 .. erd toe"

gestaan, '.De 398te balfiatrljiksche .... rgadering ..an te
Gnk .. aland Wut leaDIng, truat eo agentllcJir,p
lJ)utllchappU. i~ 'OP. eyen l'ebouden. Gedllre~.
de z'l'I nl..waen juil.t geélOdigd, waren de t.&ke

n

aeer be'l'redigend. f..:n di vid_,nd van ls. per
undeel ....erd v~r~d, makende 10 percent
per jaar Een ~~a bonuS werd toegekend

al\B den.taf P .
N1euwe Kolenmijn._..,""

CITES1I.t.GI!:, 5, A.P~l.._(&u·er.)_l;:en 'JU-
dlk.aa~}A huw' opgerlc.hl, ~8u.ande UIt 200 aan-
.leelel> ... n £5 .Ik em ,te prPApekt.eere[l op de
pi ....'" Loenert ..ler· Hoogte, III het lhstri>k\
U ttenh"ie, "'lW' men meenl. d.t een betaalbare
k.oolbeddlUg bea~t Monsten nn de [,oven.te
l..ag op dp plek geGomen Zien or ,"",belovend
Ult. Uet .ylldlkut he"f~ sich het kooprecbt
venek"rd \ ()(lr £5(),oot en £5,000 teo voHe op
'betaalde a.a.odeelen llet synlitk.ut tal ook
voor goud proepe"teoren op eene a.ndere plaats
\ dIe al~ nog gehelm gehouden wordt) waarop
"ell .tuk banket werd gevonden, dat volgens
aI'a.luatcn I~penny,,"ngbla goud u,vat.

-

-PKET?R~'1 AI'llll ••_(&!<w).-De Baptil'
ten nUl" IS "ftD plan nlenW aelldln~ toe
doeo te Durban, Maritzbnrg en Job&onetlbnrg.
Darban begtnt de k.rk te vel'grootfln. Kup'
.tad beeft een inkomen nl'\ £1,500, Maritsbllrg
heeft twee hUIteo stalies, p••rt Ellubetb h""ft
een nleU"'1I kerk. Eerw. Bidney Ennal

ll
vaD

Qo ... ~to",n gut nUf Ohlna. De '&ending te
Troyvilie ",ordt grooter dan er pi'"' VOOI i•.
Wynberg houwt een kerk die £2,000' ~08t. 'fe
King Wllh ..Ul8tolfn en Ooat Londen beoban de
Duitaebe kerken zich tot t",ee extra kerken a

e
·

...ormd. De kerken lellen 2\), lee raren 33, "en-
dehnflen II, kerkgebonwen 44, utplaa

uen

11,000, e ....Dgelilt.n 75, leden 35,000, dOOJlOlin-
il
en

2!i1J, ocholen 411, onderwijzers 300, kioderen
3,000 ; het Illkomen der kerk i. OYer .£H.()OO;
de w~rde der eigendolDmew- £70,000; de
acbllid lA£10,090, die verleden ;\ar met £\\350
verUllDderd'I •. , De Zaid.Afrikaanscbe bapti.·
I.8n tun tban. ,;elf_aupporteE-rend. De Ull

ie

",erd ID den namIddag door den preeldent be-

zocht. -VERKLEUllD.

G.

_\ -D~ Iersche Na.tionalen.
, ' _\, h il _\ Heul'" )-Op eene con·

,\ ,le Irlr",-,Qe parlemenUlledell. te
_< \ "leo ",.rJ ""n voor ..tel .an den

\ 1,\1,Il a~n~cuumen tot .ereenullng
1 \, r edl l'afrlellutlschen voor

-DE PRESIDl:NT VERWACHT.

KOELIES BEBOET.-

-BAIlIIERTOS, 4 AMlII ..-( Reu/, r).-De kalter
dIe dood gevonden werd te Kema ~i, schijnt een
slachtoffer ...an een erg. "oude WInd ge",ee

at
te

sun, welke Dondordag,.ond In dit dlAmkt en
Doordeluk s."ulelwd ",aaide .

De aameoleving van I1a.rberton tien Olet he·
laogstelhng UIt naar bet ...erlltlchle her.oek van
den president gedurende de,;e, maand._.;;_-.

BUNU 'T'B ntETORIA.-l'RETORIA, 5 AI'RlI:._(&uter).-Buuu i.
hedenmorgen in de st.ad aa.n~ekomen. B!i zal
de regeer lOg aamen met comml&88

rlS
Krog

h

ont!Iloet<ln en <aken in verlJ&nd met hutbelall'

ung beapreken.«eneraal J ottbdrt vertrekt morllen n..ar
MartblDu.we~lIII<'l!8tronm 010 de regeenngsge·
houwen alJllar o.er te nemen.-Doodvonnis uitgesproken.

-L_\STlGE CHINEEZEN.
\ \ RI -( /1. Ill") - Tenllevolge

....", "ku le houdHlg der IIl.boorhng
en

" 1, I "', ~ un J.n l->."utuog ap<X'n\'e:; ver
. _ h ... tt cl.J ~01)verneu.r vau Hongkung
~ .....~t ~c\ilt:'nJ. [l11 J~u ouderkoDlng vso

'I~ Ilenteo'.!e\"ol"e Gbl[\ee~cbe tr",..pen
: e ",uJen OlD de landmel-<lr~ te beschor

Een va.lsohe besohuldiging.-KIl6S
t
Il.LEY, [, ArK)\.. - (R~uter.) - Be·

trel<k~IUI< de recente bel!ChuldlglDg gemaa.k
i

dOM "en man van Klmherley teseu de auto-
riteIten v.u bet Grah&m58laJsche &lyl, beeft
de .-ldoert ... r vernomen dat ir ~;reelllees, de
medische superintendent, er zeker 'l'lIn III dat
eiken bnef dien hU ontving ""n den klager,
beantwoord werd, en hU beeft eell copy v"n al
dlO brIeven, Joodat hU ...olkomen 10 .taat I~ de
bct<CholdlglDg te logeOlltraff~n. Oud.r dete
olll,tandlghedeu gevoelt de AJvert;"tr dal het
de ~'U\k n"" verdor kall .()(lrt&ctten, daar het
woord ..an dr GroonléCll uC)vou verdenklog

• taat

-

\(_., , tr '<I" n ,,'0 ook .chepp I!eg:tan om
_.' _. ~, ,n ,.n l ,,·tlon te .crtrel,,<~n___ .i

f\.LLERLEI BERICHTEN,--\."''- ,AI'r.lL_lR:',(fr)_D.,heer
I: ,,-.1 I Il In.C,~rlaln. "r".,der van den heer
J," I" rI~l~ en Ho"g"r parlemenl,hd voor
\~ ~. p .;: ,\ .. rlt._·l ....u
I "'I -"'Ill 'l.' u;'p"rb,'velhebbEr op de l'-tn·
,~:1 fl,.eJ ( ac,l proc\am"tlo ultgeva&rdlg

d

\ J, .r" .. I\\,- ',e up!,cr~6<:lg .erklu.r~oll" over ..l
-' len en ...,n 1\" Phlhpp\)ner~ ,elfbe.tll

ur

~ ",y\ cr dIt .."U .t""k I,ouden 11le~

NATAL.

DE E.D
\.,.' \ ,,) ,1\1' \ AI Kil _([/.-utu). - De

_,. ,,,,I<d ,.,~ud ,~r~tleIJ v"n mevr bailer en
, \\ I ,',il': p"\i" e "~cretan' arrlveer,le

" , 1 -~cr bh er ell (""n 'lin Jnlrek In het
I" lIJ'"' 1\,,(,.1,"" Ik iI""t ~lln de BtRd Ueden
~ _.' I ,ti ~ I j~o ".,J.riUd out.nveteu en be
• :'. ,_ I,' ..a1,,11kc Z1ll<~n be~preken en tal

\:U ~ ,.r vertrekKen uaar Burg
erf

-
c' \ .nl'J' ,,wr hILl; WJlham.

to
...
n

(, Il nO he leO avond. w.lk"
l,'f t let Hl ""~!,.;lt lf':l.3 tó hezoekeD
I, -TI,' ""stn' ilet opotllbou.l too 008t

lt t'. du ":l~UlllC l.Lj.";QO ~!] SChl"klOg
ca

n:.d:! 5{' tr\_)1~ulwal ~n\1u ~HeeD8toWn en

\ 'I "nrd II ,,\ le KIn:; WtihamAto
Wn

>11 : ,t li )nJ~r \ I,ro)r~en. eO T.al vandaar
,_ '-<' I I ).t ~l\"" al ",aar bil Vrn

d
8(-

11 "nk ,!ll~ll ILl Lal aldaar In den
n 1I,~rt t. ""nell lJ~ "olgenlll ..cek

J, Ir K ~.\.\,...' ~\ t..,:lu6·-Ll':nte spoorWegen.

-

-Twee lijken gevonden.

/ ...~.. \

.£,AAPKOLONIE.
lIEER SA.UER OP REIS.

A.MBTENAREN OP REIS.

\ , ' " KI' ~ \\ (>I -I R.ut(r).-D~ eJ
_, _ "I ~I'\' r<lI eeO verg:lderlng met

• \. ~' 'I(' 1 tIet w.\t. ....rl"chsrna. !ty.tihullil.
1 "'jI I' r'IA~I!' lakl D lH'· ...prok"en werdeo

, _, .. , ,Ie,.l ~ctl 1>,.I••I11<rlll<eurlkon'
• l .,,' rukUdli ~t;'p~en £lJn aan de

F _, ,Il IlJ"\llK ecoe ,.pm8t\{1~ te maken
• l'. n ",PVl)T\'lfI''..{ van Ahwal ~oord

dl.... \ I !....~ I n ...~erkld.arJe dat de lun tnU
1 '\ ~-.;0 ..pO()fwe';t ~cbt.'mA dat bil

.., ..."lt" ,\.3,n het padement. [al 7i
t
)rdeo

,. \ \ I ""d aalJ omzIt btlg
beh!

... l .1 t 1 ph.ktn~hbcbt jl.~ hl.ma, en dat
I ",.t le"'r mal<dO e{ bet tal be

r\Q'l lf) l'len Je .,(~or~~)plge let.ap
, \ J~ \ r I~Wlat.2Ioch~ resteenng g~'

~ _ \ l\k~ d .. ~iltcrr~~hlt30 a.an ..le
.. "" iltun"t'll ge,wd Jegen.

•• , r<' -I Ol.... r ...at d~ politIe be
\. I ,I \e r'".;eOn ng te ntet heele·

II~I 11 I dacht A\I ..."I :-;-oord
;,r\ \. ;ta,1 L,,1l1~r j>oh\lebeecuer.

I' I I, I, r"';;;:l'eTln~ lon l~ktT remo
n

1). trAchtte 1\lt t~ dvf'o Er
.. ,.. ~n dd";l ~ \U~...~~en ~tad eH

h. ul'~\. \t' \, d n~ ()r'lk een half
I' 1. 'o\.~ \ 1)\ r Jd ~erd~dli1o-g der
! \ lf II( J~ lt, 0\'t~rwt.·.;nl~ te nem{"U

, . I I I ti "l""le K""I",cbe politie
_. \ ... I t._ n ,\e pr\)~Url!lr ~f ll~r3. Lt

'\0 11" 11\ K \ql"'·J,.l d UfllrntTl'nt tI

\ • r ~ ,tt\_; dI60!,;..tl hl) ,it.:t\ b!lrJ\~
~l' ....t :l n tt {I ),,~fl(O"\:'" \'"n fnp~ 1

( I, \ \,.).,. ,.; .........t \ rlll' l'! h\IU 11"

f ... 11')'" ol.... III I) 11~'" Il!'
ur }~Jr~t~r'" 1,)1"\1 .. cr~rl)\i.K~tI

nLOf.lI~\)ST,"l'/, 4 APRIl .. _(R.uler).-E"ne
vrouw. FRne Renaamd. ne "rou", van een ph"
togra.aI. Atlsd door bJ y~rg",'lng een d01lIS g,f

te lIemen.
Een laaghartige aanranding.-

UU,,,T'{!t
E
,5 };I'RIL._(Reut'€I')-Dc heer

Alfred Sharpe, hare majegtelts comml.aarl., II
heden vertrokken naar Augonlland, Mpe·"nlll,
eli Meer :-;-Y ....... , op een 108l'ektl" r"18, en
daarna z:11 hn La.nllenbuTg, In l}u·

tach
:NyaM3'

lall.!, bezoeken Up zuo terugrcU! zal bU t..gen
woordlg we,en bti den proeftocbt ,an de OleUwe
meer l<anollIUlOIboot 1.lDm,{ól"'. De heer
Sb"rpc ver.acht",r,ea weken UIt te bIll ven. Oe
heer Codnngwn, 8l!IIJBtont adOllnlstrateur van
noordeluk en oosteluk RhodeSia, J8 hede u ver·
trokken naV Mpen'IR om de plaats te ....U

zen

v"o de hoofdk",artlerell der Gecharterde maat·
_lpPU aldtu.r. 1I~ 1....100k I-'lvlng"tone8 \ het
A.wem~and) beL~ken en het T,.nl!aoyll<a
boog

laod
. Ill) delikt ._ lIlaanJen weg le bll)-

ven- De heer G p. Cb_nil-ye Id ~teld ab
.eereta

rtal
v"OI den Ildminl~tr&t our \' ~n noor·

d~IUk en ()Ostelnk Itbodesia.

IIANDi!L EN NIJVERHEID.-

-DE RECHTE MAN.
BI.(1El>IIOSTtl'l, 4 AI'RIL.-(Ret,[tT). - De

heer A H B1Ulrtunn, thans prof"""or In mathesIs
aan h"t StUts GymoalllUm, heeft !Ilen d" be-
tr~kklO!! V1J.n!upt'tlntendent.\;eneraal van oU

derw\)" a.angeboden.

Noodlottige MiSgiSSing.

:'L\n:Kl~;n, 4 AI'ItI\. _(Rtl£/er).-Een lu;:
barll~e en brutale aaOTl\o,hog werd gl~ternA-
mldd"i.( lIepleegd op den plaatselIJken ed,leur
door twee mannen, een kleedermaker genaamd
Br;v.lneld en de ander een 1"",thUlshoud~r ge
n....

m
1 \lappei!. Oe aanrandertt drongen In de

slaapkamer .an den kranken man, leggende dat
MI l>ei

eenS
waren met bern te spreken ZII

510ten de dellr toe, en zonder eenige waaT1!Cbu
"IDi( .Ioegen 'U hem teuen den grocd en scbop
teil hem ern~tlg aan bet hoofd en hchaa

lD
Het

geraa~ van de V&lIenOe bUlJ\meubelell trok de
laod&cht der polttle bU het unklacht kantoor,
on,!e

veer
50 treden verwilderd, die n,,,,.r dd

plaat. ~lllg. en ddn ge."onden man voo
d
, liggen

de Ifl eene flanwte dwa," over het bod ter-Wl\l
hil veel bloed<le Dd edIteur kon gIsteravond
nog n;et verwIlJerd worden wegenS den genAr
llll<on toe.t.~n,1 ..." ..nn hq verkeerde, maar meo
I erw;lQht ..lat hl) heden ns.a.r net plllt.se

1
l1
ke

h",plta~l z'\l genomen worden. Er IS een alerk
I(c<uel In ,I" .tad dat de aanrander~ st.reog ge·

,traft lId\eo word.!_n_._---=-------
Z. A.._REPUBLIEK.

-oPOOR'\VBGO)fTVANGSTEN
8pOOrwegollt"D~1I .oor de ",eek goelndlld

2 Al'nI18~~- " ~. ~. :itO
ol

jl ..

Btc\J!<". " " ~
~,: ~ [-< "

.!f "
~ .:l

!! { a~ li
;;il 0

~I " "
",.,.tdl)"

jlJfO ; fj so', ~iH

ll{lddcUa.n,l. -\\I~ l 301 IWS 4"111

()oeldl)k
::'170 'I\B 571 831')_------ -- --

fot"": ." 2l ..il \ ll'lo} 2~4 58~1)~ ~iU 87&~1
1~\J7 .. 2 5'H l3';&- Z~73 5'I~lj 3101 ~3753
:dIl>\>,r,,,,,l.<t'rVO'ér. VleowllJk, 1895, nIl; illS.

nIl. lUl<\<lcUan,iIlCU, 189~, DIl 1~96. nil; ()()8tcllji.
tS\I\ nIl. 1~91l, nIl; n<¥lrdehfk, lS9ó, nIl; 1896
[)~\ I tolaA\1 l~~:), Qll, 18~61 UIl.t De'''' ClJfe.' ~IJO de totAleO van ~e boekingen
v~u de ve",,'h,llcmlc .ta.~IOn., &ouder verdeelin£
lUSftClw

n
ric .telBelJ!,' eO -Ilorden vcr&nderd all! .alk.

.erIICC\lnj.( p\"",ta heeft •• Zij sIJn oor!".....orpcD aan
."ran.l,.nng bl] verdeeliDg ... 0 de opbrengit till-
ochen het Kolonu,le en' .rOCl1>'1e gOUvm-ncme

nlon

eD lIl&atsch ..ppllen. " -aOU DUtTV01l.R.
wocn.,l,,;: .. erden \~'r de !fllrl1>~n O.4~t onl

ruW ~ol1,1 ult{:evuer<\ g.";t,,,t op oen w ....
rde

van

jl 158,30;Ol!i f'11~ïgW'lIH'IVl ~I'OORWIW J
pl>,;Tonl \. ~ \pnl-(I"'r tel' ~"":l.~{)-De vrf'

,hen.ten von lIe t!1"rcr.bUr; .yOlrWe~ voor de
weel< ~. Dd g,1 30 1I11ll'r\ ",areD !I~.I. n~heer
"eerct"n, vv0f11ltCr v In II.n Lonlienscben rAKA.
ve'tr

ekt
m"r~cnochtcDd n",...r PICt.eMlburll,met de

c-eN
tc
eoglne dle"1 doorl{&annaar dIe pi""'"'-IN:>OLVENTE BOED!l.LS.

\· ...IWADERI"UI':!'(.
An,lri<'~ F",n~'{ha ,,_r, Lady Gr~y, Altwal

'Soor,!, op 3 MeIVBIJV(lLL1Cll! O'l'EnG). Vit.
Jacob"! Oabnel Vl8I!Cf.\'.""""n.r;-111. Kimberley.

R&lOuelDunC1\DHe,::::,"'"' hoUllhouder, Burgenrlorp.

fo\TEAItSS'WI.I14 YA:; LE\'1>BTItAAS(roet User)
behoort genomen te ",orden ter.amen met een
behoorlIJk gekozen dl"et. Onder roodanige
behandehng, gepaard met een leven in de open
lucbt en beboorl\ilte exerelUC, zal de pa~ent
.nell

er
'beter worden dp onder 66 oude 'behr.D-

deling.-an pll'l levertraan, of .ijn omul&ione,
sonder ond..... orpell w· &Un &All dil gevaren dieme' een o1llJ8re~ gvbruik "an ..el ge~
gull, me' de ...erbiedende oi'-werkMla III bei af·
aond.erEII ,van ~e be.aoddee1en uit hei
et,elIel. .Bij ..ne .• ~Itert in twee JNO\WD.
_[ÁD") I ( ••

, . \

"

" II

i 'j'~ / l.~{' ,l"; .._,1I lit [.(1l:"k Ran

~ r\ ...: .~I\ \ .\iIi d,...nrJn
I ... LJ. I'" t._'!1 d t t-J!nl.!~rl.den van

\\ ~'I_" \ ,-). ...."u·rk~trooro, de
\ 1 .. '1\ lIldt n ('li d,,' KaLJ)P!r van

\ I \' r.1 1\ L "", It I~ll"" .,.,n
\,'H ",\1 >ul /Ii_ ..: \ "n ~lleen~

, "', \ \ ~\ t [\ I l'nUl\ ..!\a.n~ rOOf

I tU ' tl< .. ·.11.!\ "'fo~t:'\E'rt1d

I) lH t r )........r (H·l )ofde de :r.a.a.K..
11\1, :l \ P rIl !,~en~ Ande.re

t.' \. b~ r ...d ~ 11 k «lze af~e

zooals het behoort
_-

EE~ WREEDE MOORD.
J ,Ii ",,-lil RI" 4 .\I'RII. -lR,ul") _lloJcn

rn ,_ .;e
ll

'" erd ~Cll vermoorde Kaa!",chc vrou'"
I!e.""el~tl In haar k"mer aao de 8W.·nvormer\l
lI:.a

r
m ..

n
nep een der bur~n en teHle dat !Ill

om e~U dokier ~oU J.:~&n, en ..erd""en ,oor d,ot
ml
ll

de onlJcklnng' deed D~ vrull'" was "I'
~ene "r<>edardl.:e "'lItC hebaodel<i, en h~H l\llll

g01lcht wM ~oo 5tuk 8"..1"gen J ,t bet unken

bar "a"

\, .1
/",'r1--I),' eJ

.1"tI.\"'t:.ncw,, 4 AI'RII. _(/\.tu/er )_B'I de
I(o.-j.dlen.t oc[euIO~ Ol' Zondag. werd rJoor oen
re<:tor Je tellen afl(e~eo op bot beloek van
deu pre."lcnt te Johanne&borg.--DE VACANTIEDAGEN.

JnHA"o;E:ll\l RI" ~ .AI·llll. - (Rau1tr). - De
paa ..:

h
",cantle \lep prac4tlg af. Er waren

gr0<'\e veruJnellngeu no menschiln bl! de
.. edr:nn<tn en de ,pelen. De Gold FIelds
Q~ll,hcaP werd' ~uteren ge"Plllltlil d~r The
(,OWIl gcmakkelUk met:li lenill.eU voor Mat,o,
met L"romlUl ala~' The GoWIl ",at d.

gunsteling j,elJ'ln 9.Op de ~~Ien hU. de WaDdoren won C.
Krua

er
de tIen mlllen rll iel.edren iD eeJlIte

k .... lIt.ijl io den ~Iid n 26 minll~n en 11
aecoaden. lI.cLagbl.u wu tweede $0 T. B.
Geot1P a.;de-

'I

, l' • \ I,.' -il, 'du) _De
\V,~ ";10:\" \ i'f fl'\.)()"t. ,"an eie

I \f'~l\" Kt~rk "g:ekv'£en tt,t
..... \' bl: b; ttll"'l\r"l d t~ l;rah.l(ll·8h~r\

Een Tempeliers concert



.,

HoopKaap de Goede
Spaarbank.

JAA..BVERGADERINO

op de In.HID .. tipte J_rTllrJ[lldenDI "&II
.... 1I1nc.bfuJg, der.er dageD gehouden, werd de
9OOftIUenioef InceDomeO door deo beer P
Marai.. Er.... eeD gt'OOte opko .... t na be-
.... telJenden.

JuauPPOBT
De IleCr'etaril (de beer (! Gobl) laa bet Jaar

rapport, aJa ..olgt luideede ..De directearea
bebbea ...ederom bet geaoegen een gUll.Ihg nr
lIJag te t'oea n.n de ..emcbuagea na bet Jaar
De DeUO ....Ioatea .aa bet Jaat bedroegea
.£3,917 J8a, IlJade £508 71 'Id meer du la
1897 Gedureede bet jaar ...erd £7I,!!311h!Jd
oDbaagen ..an ea '£69,383 IJ. altbetaald &ID
deponeerden, ea ...u bet totul bedng op hun
Jnoedi.t op 31 December '£156,'''7 121 9d De
clinJcteurea belecdea £35 8bO In meu ...e ..er
band.a, bet totaal bedrag belegd In eerste ..er
bwtdl!n op "&Atgoed In de Kolonie teg~n 5 per
eeut brene-ad. tot op £171,652 IJ. -id De
10 0 £4,8.)3 135 Id rente .ef'llCholdlgd, In
bet n1ae ,oorkomende 18 ..ermiaderd tot
£694 17a Uwe directeuren ltellea nu ..oor de
lOm ..u £3,000 ..aa de WUllt en ..erllellreke
Dlac te aemea eo te ..oel!'en bU bet t-:herm
foDda dat dan .1;85000 al bedraien, Iateade
£2,810 IÓ!! Gd op krediet na wlaat eo verhM
Gedurendé de lea J&rea sedert de ...ederopncb
UDr der bank ...erd.a 3521 nleu ...e rekealnlrea
r!lOpead gnende een gemldd81de ..an .£517
per Jaar, en ID &IDmerking aemeade dat gedu
rende h.taelIde tud perk 1 7'18 rekealnlen af
gesloten ...erdeD, 1&1 mea .&Ien dat er een
...erkellJke ..ermeerd.nng ....... an 187 op bet
g.tal rekeningen De beerea P G H WIllIOot
en W F Stamper de auditeoren door den
tbealU'lel'-generuJ der KoloDle aaagesteld
..oJeens eectJe 3~ ..au ...et 24 ..aa 1894, hebbea
de rueDmgea behoorlIJk nage&len en COfTect
be"oD<ten De directeuren die than. aftreden,
lIJD de beeren J 8auadera M A Bergh eD A
J YID KeeneD, dIe paomlDeerd znn voor lier
kl_mg De heeren J G Moller ea C C de
Villien IUn ook genomineerd en de ..ergade
nng 1&1 lilt de kandldatea 3 moeten kle ..en
om de 'f'lICatnres un te vullen

De beer W M H Tlcfty 18geoomlneerd alll
een hd yan dit genootechap De IUllt ..an !laIOen
en bedragea op de boekea ..an de bank, Ivnde
onopgeelllCbt bU den tUd .. n afalulttnll' der ..er
achilleude takken la het land In 1890 ...erd
gepubhoeerd In de GJ~ TI11~' op Muadag de.
'den en In 0... Land op DIosdag den 7den
.Maart ~ereenkollllltig eene f'NIOlutle I!'epuaeerd
op de ..onge ..ergadenng eo de ad ... mn tIe-
kosten waren £34

De ..oorzItter bU het .aorstellen un de
unaame ..an het rapport en de rekealnl!'8n en
dat III gepubhceerd lullen worden Eeid. dat
bet ..oor hem DIet noodlg '11''' veel te aenen
daar het npport en finanCIeel yenlag leer dUI
delijk ...&ren, en &lDtoonen dat bet genootachap
geetadtg "oorDltgegun '11"" Het was ... n belaag
de regeenngs spaarbaDk met hDDne IDnchtlDg
te Yergeluun ID So ..ember IA98 "4ren de
d.pouta ..an Kaapstad en voorsteden In de
postkantoor lpaarbank .£36 000 en de bedn
gen lliigetrokken waren '£49,000 In December
.... ren de depollta £38,000 en de bedragen Dit
getrokken .£5%, en In de.l6lfde IIl&&ndwaren
de ~.J.Ml8lta. ..oor de ,eheeie kolonie '£80,000 ea
deal:lednrn Dltgetrokken £ 11ti De deposl ta Toor
bet pbeele Jur In de postspaarbank .. area
.£60 000 mInder dan ~ het voriglaar In verge
lulria, daarmede had de Kaap e Goede Hoop
"'ereemgtn, een ordenteliJke Wlallt gemaakt ea
bet ..... derbalre dDldeluk, dat de gemakken
door de ..ereentging aangeboden door de kleIDe
belerren ID waarde w.rden gehonden_

De heer F J B Langerman secondeerde het
YOOntel

De heer J G Moller ....... an opinie dat luik
eeD IJ'OOt r~.efond8 alo £85 000 oDnoodli
..... , .ea dat d~ geldbele~gers een hooltllre
rente ..oor hun gel a behooren te kru gen

De ..oorutter 18lde dat volgens honne .. et
£60,000 mOMt Iledeponeerd worden bU den
lbee&aner der KoloDle Ala "ll de rentekoers
"erboogden dan kan bet Il.beoren d.t nl.nwe
geldbelege-n bet ..oordeel louden trekkea ..an
bet bespaarde der oude g.ldbeleggers

De beer 14agerman PI ..une ..olie onder
.teonmg aan de hand.lwUze der dIrekteorea om
een Ifl"OOt reMuefonds aan te hooden dat ..eel
.r toe d~ om de IOhdltelt der ..ereealglng te
'Y8I'bcIoieo

Bet rapport en geldeluk veralag werden aan
lJUIo .. eD.

Nadat er een gebelme ItemmlOg plaatll le
YOad.n had, ..erklaarde de voouIlter dat d.
afUedeade dIrecteuren herkozen waren De
Itemmrog .. u ala ..olgt A Bergh 68 A J ... n
Beeaen 07 J 8auDden 63 Cede Vtlhen 17
eo J G Moller 14

Het nIeow. hd ..oorgeateld de heer W :\1 H
TIChy, ...erd ..erklaard niet gekozen te ."n, daar
hU DIet de meerderheld der tegenwoordig IUn-
dea bad ..erkreren looala de ,ret ..erelllCh te

MARAiSBURG.
DE EDELE Ht'ER HERHULDT OP REIS

I all rt n C rr f [>f rt /,," t

]!) 'tla.art I ~
De ed h.... r H ..rholdt mm ...,ter van land

bou", kwam hlN ""n op Zaterdagavond 2"
de,..,t, van Tarka..tad

HIJ .... rd omtrt'llt et Il half uur nlden. \ Iln
h~t dorp ontmOf't door ., Il ....ntal k••fTel1 en
rUIt"", waar he m • t n ..dre, lo t m.... nlIcht
", ..rd aangebod ..n

De h...,r H ..rholdt bt'<lanktp 10 ze<>r ~. paRte
woorden en ~..f zIJn 'PIJt t, k. nn, 11 dat hiJ
met VTOf'!I:erIn d..n Ilvolld kon aankome" HIJ
zl)1le aankom.t "'Prd hIJ na••r d.... onlO~ \ an
den hr (, Hatttn~h. ,00r7.ltt. r van d. mu
ntclpahtelt " ....'rort .... rd alw.ar hIJ zIJn \ t'r
bill .hield tot Dm,d"+(

Maandag ~In!( hiJ de zoutpannen bAZI'hh-
J(en, eo sch~n 7.('.r ln~l::'nOUlt'n tezlJn met bt t
voorUitzicht rn an

In den a' ond wprd..,r M'rH pubheke \ pr~a
d ..nng "ehoudl'n In h, t .t .. Ihut- onder \ oor
ZJturschap v In d. II ht', r l' lIattlllj(h 1>"
h.... r J , du Tolt Illo(lIrd, "I, "rT! t ort' D.
opkomst hiJ dl" " ..IPJ.:""h. Id "L' 1. r ~root

"adat dl' ,oorzltt. r d..n "dd, n h r Her
holdt aalt ti .. "rll:adprJnIl: had ~"lIltrodu("",rd
w .. rd h"m d.. gpl. '"~IIh, Id 11:' 11:' 'en haar tO<' t..
"prpken

HIJ ,..,Id" dat h, t h. m ""lH '''rr 1-<Alnlo(..-.,
zulk ....n mooI dorpje .l, \IITalsburt-; In d.. kl"
ald .... lmlo( vau Cradock utn te treIfen I, t
"'nde op d.. frll3.le puhllt'k ... " ..bouwpn ..n cI .. 1I
tLUn Ir ..... hiJ tot dp O, .. rtUIj(PIl ~pkOIll"" dat
de mUDJClp..lItelt "..n ... er prolo(T<""I..f IIch",.m
Was

Verd ..r z<'ld. hiJ dat zIJn po'~tl" ID hpt p"r
lf'mt'Dt eeD ZPf>r m0t"1hJkf' \ n Vt"r lntwoord .....
hJke WI" "iL' h..t Ol.. t d lt dp .-oorUlti(an"
'\ u.n on., laud hpm ef'n~ 7.aak dfl't hartt n l~

zou hiJ dl .. po><ltl" nit t hf'bh<>n OU\n!(PIlOmf'1l
" ..t b.-trekklllj( tot 'poor .... ~pn WIL' t mmt"
ten.. vali ~..v""len dat d.. hoofdllJn ..n dpr
Kolom .. mIJl of m... r \oltooul zIJn en d..t hun
.... ndacht nu bt-paald rou word ..n biJ Iwht ..
spoonrt'1{t"n om dt b<>f>fPIl In staut tp ",tpllpn
hunne produktpn op ,:..nefeIlJk ..r WIJZP t .. ,.Pr
"oeren pn du, d.. hoofdllJn ..n rI.."rdoor tp v""_
d..n ZIJDe prl",t .. Opllll<' wa., dllt , ..n II, htp
'POO""E'g mOf',t ....ord, n i(f'bollwd '\Il Tarka
,tad door rI.. zoutpann ..n naar 'pn ,tatie opde
mldd ..llandM'h" IIp,

0.."" hJn 1.H1n. I \ )(>rtl, ... II~er ZlJII dan", n
hJn 'ran Tarka_t "I n t.ar ( rad 'x k ",,"t daar
door 7.ull..n d. lOut panne n !,root .. ItJk, ont
wikkeld .. ordpll

.\iet bt-trekkIn~ tot h<>'prO<'lIn~, .... rkpll
:teId" hIJ dat hiJ n.. t \ an ~.., ""Ipn wa" IL.t
p;roow sommf'n " ..Id, op ....n.. plaats mO<',tf'1\
~teed worden maar {litt h t ~otJn~rn('mpnt
klE'IDere !oK:npma" m04:t ond ..r t.:·unf n om daar
door d.. """rpn In -ta"t t t.IIPII hunne plan t
tien beter tt" kunnE"'n l>f SprfK>lPIl

O""r de opvo< dllll!; 'r.r. k, nd.. , .."I. hiJ rlat
upz,e een van d~ hran( t ndf> kwf ....t h ... \ Ut d ...n
~ wa.q Df" tiJd tOlOr al~. nJff n 1-:1d" on~, Il

ondenFlp' wa..~ no~ nlf t a.an~throk, n nuaf hIJ
hoopte dat d" d.f4!: (lIPt 'pr Hof Wa li" ,nn("4 r
OOte,... tOl''''+t..n door d" rt lI: .... nn" Il 'n d. no.~
rpubeTolkl11j( voor op' <>Ni mil: '" I<:P\ • n zoud. n
word ..n

Over de br ..ndzl ..kt, ...pt 'pr~k hIJ m... r
bn-edvoo~ HIJ mankt" I. ",,>UtI, IHI....r<1'
W't"'t aan df'l V'C'rlro:adf>nnf(dUldehJk fil" l~ l"~1l

lI(e..ook.n dat d.. .. ..t z<tO ,I, t.;pam, od ..prd
vele moeilIJkh..dt'n Uit d. n ....'It Y.( u rllInI>0

NacLo.t ,eNChf'ldpn., .,. .~rn door <lpn h... r
H ..rholdt bt-JUItwoord .....rdl'n ". rd hpt ,nl
j(pnd" voo,.,.wl Vlln dpn I" N T \-I ara ...' Jr
....npaMjl; aangenomPIl - n. L' ... r)("d"rlllll:
dpn MIDlswr van landbou .. i("hoord h..bI:...ndp
dankt hem bart ..hJk .-oor zIJn .. o.....rkom_t .,.
b.>langstelhlli(, ..n ook ..oor d.. wtl"lQI:lO" van
<i.. g.am ..lld .... rde bram:lzlekt ..w..t Iwlooft het
&hrelDel'-mlllL~t.."" waarvan hiJ ....n lid ....
bar.. volle ondel"!lt..omn", ..n ..ertrouwt dat
bAt pobliek ..an Manusburp; ..eel ..oordeel zal
trekkeu uit IdJlle oyeBom.st."

DJ<! VERSCHRIKKELIJKE OI:fDERVIN
DING VAN EES NATALSUHE

18 KARREWEIER
31 tb. de dagen ule£ lang vervlogeo, toen ZUid
13 AfriU een nog vrIJ onbekend land wa.s, en 'oor
10 dQ spoorwt!g de bmnenlanden "oor den bandel
7 gllOpend bad, vonden vele mannen een gt!8Chlkte
1 e" wID8tgeYende ..erd lenste In he. ru den van
o tra~port Voor de taaIen en sterken beeft dit
1 werlIl veel aantrekkmll, m&ar bet heeft ook ziJne
o nadeelt!n, en het W!lllhICrover dat de''' •• r W
7 H Bocock, winkelier vau ~74, Boomstraat

~ ~:t ..::~ ee:e~h;;rt~:r .p:::e~e t.;.~:IJ ~~
9~ Natal sprak

De heer Bocock kwam In PH~ naar ZUid
fl Afnl<a en wUdde een &antal Juren ZI)no krach
23 ten aan het rIlden van transport Zooal .... ele
IU and,ereu gedaan hebbeo kreeg hll rheDmatlek
ti ~ AsIJJma door blool.1ltelhllg en lanlil'ell tIJd Iced
18 hIJ aar een IICbefpen PUo, een ... er lastige hoe.t
16 aleekte spUlver..ennJl:, en hoofdpIJnen
25 Om zIJne eigene woorden CIf ge ..en zéide bIl
S~ 'Ik was ludende &an piJnen 111 de oorat en In
6 het hoofd, Ik had &.Sthma en een _eer hu.tlile2: hOOllt en rheumatlek Ik waa onder do handen

18 v.n eea aantal dokten eli probeerd ... e,rIetlll
lende soorten van medlclj n zond er goed

330 gevolg Omtrent twee Jaren geleden prolltlarde
Ik dr Wdhaml PIDk PIlla, en '" deden mil
meer goed dan de dokter zelf Ioderoi14d hoest

9 Ill: flU ..olstrtkt DIet de rbeumatlek la verd..-e
I nen en Ik "0.1 ml) geheel sterk, en wtlrk cn

16 loop naar Ik .erkltla
107 'Denkt it} dat htt nut dai 11'11van dr Wil
6 hams PlDk Pilla genoten hebt van bIll v~ndeo
o aard II' ..roeg de onderzoeker

116 "Ja antwoordde de heer Bocock en Ik Itel
6 alle Yertrouwen 10 ze Hunne nltwe~klng was
~ zoo weldadig, dat de heer Booock In ...aarheld
o eea Dleu II' m&ll .. erd of lOOalll hll het noemde
6 I I. hefTe... be heer Bocock doet tbaJ's 00

gehmdetd ElJn dagellJkllCh .. erk, en lil'~rHetde
177 bt..te gezondheid, eli werkeluk 18 Inn gezonu CD

YrolUk gelaat In Zichzelve een getUIgen I. nn de
R kraclJt van het beroemde geneesmiddel, da.t hU

Il 100 hoog prllit "..
I De vraag wordt dikWIJls gedaan hoe 18het
, mogeluk voor één medicIJn om luike venchll
Il lende kwalen te Ifllllezen als men legt rlat dr
o WIlltam s Pink Pill. voor bleeke men8Cbon
I doen' Het antwoord 18 ef'nvoodlg Het III
; dIt deze pillen op een heel .erschtllende wllze
o werken, dan de meeste andere medlclineD li)
o genezen door d. ooruak d.r "lute .. eg te
5 nemeD, door het bloed te versterken en te reml

gen, de zenuwen kracht t~ gB-ven en op die
35 "Uie het k .. aad, wat dit ook moge zIJn

geheel IJ Olt het geatel le droveo E~
derhalve II het dat aoo.e1e perIIOneD
Jaarluk8 dankbare getullirems afleggen dat zu
genezen zun van rbenmatlek heupJIcht lum
bago astbma, hartklopPIOgen, .Iechtu SPlJ"VE'r
tenng en dy"pepllla, voetenuItI ruggemerg.
lIekte verlammIDg St Vltns dan. tcrmg of
vermagenng lever en Dlerk .. alen, hoofdpiJn
bloedarmoede, ongeregeldbeden, vrou wenkwa
len kherzlekteo, r008 enz 'erkocht door alle
handelaars, maar past op voor namaaleels en In
de plaatll8telhngen Neemt Ile'lne, tenzll de
..olie naam (teven woorden) In roode letten! [W IJ hebben een pan El.nen leachrapt -
gedrukt Itaan op den punchea owsl_g van deD RLI>]
bottel Ingeval van tWiJfel I" het be.t om
direkt te !!ChrUTen aan dr WillIam. medIClOe
Co 43 Langssraat Kaapstad, ID.luItende 1iK
Toor tea bottel. of 38 3d voor MD bottel, post
vru naar eenill deel van ZOId A frllca

Na _ bedaDkje &aD de 't'OOnltter gmg
men hoogst ..oJdaaa Daal" h_.

Dinsdagmorgen II d4!J heer Herboldt ... n
bier naar Steynsburg Yertrok.ken
om 9 oor Terzamelden IUcb een aautal kar-

ren op bet marktplem HIerbiJ voe>gde men
nog een dertigtal gewapende burgers gezeten
op hanne paarden

Kort na 9 otlr maakte de ed br Herholdt
zlJne vef'llCblJllUlg 10 bon MIdden

Nadat een salOllt en dne hoera's gegeven
werden, J18tte de stoet &lch m beweglDg ID

de ncbtmg van SteJDIburg Nu en dan werd
er een saluut geg8Yen door de burgers ter
('ere TlUl ODlleD mlQllter· Omtrent t Wlnttg
mmuten V&ll bet dorp hield d stoet stil , toen
de '-r Herholdt bet vo~end prak -

"Vnenden,-Het 111 miJ bl)1la onmogehJk
om ...oorden ..an d&D.kbaarheld te VUldeo voor
uwe vriendelijke ontTaJlg8t, voor be:t a&ng&-
naam verbhJf ID ow midden lUI voor dit boven-
verwachtJlli( bartehJk uitgeleide Gaarne zoo
Ik .. at langer ID uw midden geble ..en ZIJ.,
doch de t ijd daartoe ontbreekt mij."

Na allen een handruk ~even te hebbe.
"A"o~de de heer Herholdt zIJnen weg naar
Steynsborp;

Drie hoera'. en een afscheida-salvo werden
toen door de burgers ge@;even
rVan een anderen correspondent hebben WIJ

ook met dank een verslag ontvangen WIJ heb-
ben echter g....n ruimte om bPlde verslagen op
te nemen -RIID 1~~~~~

.dil" de .. Ed~Uur
MIJDheer,-De Afrikaander Bood alhier bad

eeue nrpdenng Aan be, einde k...am , ..r
Iprake but IIUmlooe geacltrjjf tepn den Bond
alhwr Hee bleek 1lI~ de d_u8ne das .rbade
bedoehJlj[ell ach,!r bet IICbrunln lICuilden en
bet II erg Jammer dat er Bondaleden liln die
altIJd gen8lleD zUn om lolke dlftlen te ,eJoo ..en,
..ooral alll loO komen van OUIlt!tegenpartiJ, en
die tegenpartu die bloed miu 0111 Godsdiens'
peft 18 &eer L..h.ndli om den GodIJdlUI'
..~ Bond.mannl:n altijd bn te lIepen en en-
atand.....t.ige leden aan bel \fankeleo til bren-
ger Acb, welk een geloklilge dag zal het JiUn
al. wu oase tegenpartU zalli,u keunen en Yer-
miJdea

De ..oorairter ..erklaarde plecbtlg dat de be
IICholdiringen tegen de voormannen valllCb
waren, en er leen beslOlt genomen was om die
of die DIet te ondersteunea En heer editeur,
de ..oorenter hall ..ol komen gelIJk

Zie mIJnbteer, ...Ie 18 no oorzaak VAnal onze
moeite en geldelijke opofferingen ..oor de re
ptntle' Onse tegenpartn Wie 18 oor<&ak
dat ..an on zo lonen en do studenten van de
reg18tratlelu.t weggelaten l!Jn? Onze tegen
partU Wie bewerkt het dat bruine kIelen
die aan onze 'lide g418temd hebben gtlllChrapt
IlIn, en andere bruinen op Wier Item "U reke-
nen kunnen, opgezet worden J On1.o to~ell
partIJ En la het niet qle tegenpartu eu Laro
Yflenden die den Bolld Yen.hten en achteraf
sommige BondJ.led"n bespotten ala eenvoudige
arme Zielen dIe men alles ka'l "1J8makeD'
Zullen onze meD8Cben dan DOOitwua en zelf
Btandlg wordea '

noOI
[Men behoort een nrBclill te m."keD tasschen

die tegenstanders die alt overtuigm, tegen de
Afrikaander part U werkeo, en du, welke znlks
d""n enkel omdat zu er voor betaald .. orden
-RED]

SPORT.
ORIOKET.

HET ENGKL8CHE SPAN
LORD HAWKES Xl vs ZUID-AFRIKAS Xl

Dese ...e ISlrIJd, dat bIJ den aaa ... nl( ""been te
aollen uItloopen op eeae o._lonlng voor de
Alriu..ndero, i. geelOdigd In eea .erpletterende
neiler!&ajl .oor het Afrikaander elftal 1.0011. In
0....., ..orif!'! Uliga"" Termeld maakten de Afrikaan-
ders la hun eente Innlu~. eea totAal .an 177 TUD'
Legen 9"2 door de KDgelachea ,",maakt I n de
tweede lonlags der !&at.tpnoe'mden leYemea II)
QObtereen bewi)1 ... n _t Itl vermocbl.1lDdoor een
tótaal ... " 3JO ruo. te maken, tecen .leebt. 86
door de Hrtka&nden behaald. De ToiledIge ICOres

II}Dall Tolgt

bloot-Een slaohtoffar aan
stalling.

LoaD HAwK1f8 Xl
Eerste tnll1np

liltebei!, c Ro ...e b l'd"lrIlet<>o
Warner e Halll well b Sincltir
Tyldesley b Sinelair
W.I800 not out
CUlIel]. b SIDClair
Trou c Pow.1I b SlOelalr
Ralllh c Halhwell b Middleton
H t1hjlan b SInclaIr
Board b;; Dcl"Ir
Arcber c Powell b IIIltidlet<>n
Lord H.....l<e,b MIddietoa

Kxtru

Tweede InnIDg1!
Ib.. b Rowe

Wuner b h.o" e
Tyld ... ley c Sh.Ids .... b Kuy.
Wllaoo b Po.. ell
(uttell b Kuy.
Trott, b Ro.. ~
Hatgb, c ~ ranCII b !iIoeIair
Milltl(an b ~!Joclalr
Board b Grab ..m
Arcber DOtout
H ..... k.. c anli b ilIOcI"r

Kx tru

Z!;ID UII.IKA" Xl
Eente IuOlng1!

SbaJdero b H&lgb
FrancIs, b TroLt
M HI_t, b H.lgb
BIDclalr c Tyld""ley b Tn,tt
B Po.. ell, c Hatgh b Trot!
H&Jltwell It Board b Halgh
Kuya, b CutteIl
Pno(", run oot
Graham b Trott
Mlddlet.c>Druo out
Rowe, DOtout

Ex tru

TWl'Cde lonlnl:8
Shahlen lbw b 1l&lgb
Powell b Halllh
lh_t, b Trott
SIDclair c MtilltraD b HLIg'h
FrancIs, c aalgb b Trot!
Kuy., b Trou
Halliweh b Hatgh
Pnnce, b H"lgh
Gr&ha.. b Trolt
Middlet<>o Dot out
Rowe, c }tuchell b H'I~h

Kxtru

WEDRENNEN.
"ORT ELIZABETH 'Apnl-{P'er tel~f)-

oe ..olj!eQde l'ln de WlOneN op .de bi eenkoma~
der New Brll!'htoa Sporll.1l Club rlle#(l.tereo ge-
bOlIden vv",.I -IfAlrteu pony handicap TotIon:!
Ste .... rda bandlcap P"ntac New Brlgbton Sportlog
club handle,p Eachre PODy bandlcap "-Ibert
Lelgh eD Pontac gehJk Flylni bandicap Eacbre

TENNIS.
PORT ELIZABETH , Apnl-(Per telegraaL)-

1n bet lpel ... n den ZUId Afnkaall8Cbeo Tennla
wedamJd, klopte Heard (Johanaeabnf'i) Cat<>
(:'>I.tal) Tnpp .ersloel( 81eel" ID den tweeden
stnJd om bet umploeD8Chap .. n de enkele bee
ren Een belangwekkeade ItrlJ~ Tond p!&ata tno-
tchen Hearrt en rarkea (Johannesburg) De !&at
Ite waa •• r !;)en hl) l!cb terugtrok Schmidt en
A,hl.y versloegen Cockerell eo r.at<>in bet urn
plOt."DlChap..oor dubbele h""ren. Ja dea derdea
ItnJd om bct kamploenllChap der gemengde dubbele
Teruoegen de dames Llpon en GIddy de rlamea
Steytlu en .ubl"y

Afdeelmgsra.ad van Tulbagh
\ ~ IWADERI'I;(, GEHOl DE,\; OP 1-1

\1 URT, 1f!9'J
Te~ell1' oord II( dt' l"'I'rell ( 1 Houx ( (

"n R \r (IOOr7.ltter) A , MaUI"r .... 'p (
d .. (lcrk A B Knpgl<r H T Theron J J
d" \\ et en D U (onrtdle

:-iotul"n d,'r vongt' ,-er;r..denng gelezclI ell
g""d!(l'k ..unl

hnancIl",1 \ prslni-( toont allll .... n hal.lIls 10

handen van .t J.I 3, IOd, l n 111 d, bank v \Il
.t )i,1 'Is Ufl

\\ 1'i(f'1I-0" hf'..r \Ialh. r)l(' "pport .. rd ..
dat d., "eg naar Drostdv III "n t.. mf'IIJkl
kondlltc Is Dc "~g naar dl' st .tle Illeft re-
paratie noodlg

ne h.,..r De (Ierk rapport •• rd. dIt d. "'Pg
\ an 24 RJvwn n n lur f\ lt III Ht rgn, lOr bnl~
111 4en ~lll1Htl~e kondttw... ma iT \ In (tHur
naar Ptketberg-statle Is hiJ III p, II slecht. n
to< ,taud

HeslotRn dat d" h", r OP (1erk cl Id, ItJk ~""l.ll

7.a1 Pil d"n wei-(opzl~htN kp IIIll' Il;e" Il all.
lIDOdI"" repamtl' s te dO{n De het,. Df' {1erk
ook t.. zwn nail r d. n ". I( door dp kloof

De he ..r De \\ "t ra pportpprde dat de w..1(
'all h..t dorp naar ('er ..s-.tatw ID ~o..d., kon
dltle Is

Hrlpf "Prd !!:AI..7.en \ an het pn bh ..k" " ..rkell
dppartempllt )(edat rd 2, febr 11lfl!) kpn
nIS gevpnd" dat md n d.. 'tlItch ..1Is P,.....,-w"!I:
III "nede kon,hll.. g..bracht wordt '-oor den
I(),;tpn IUIlI I!'!lq hpt b..drag 'an £100 he-
t ,,,ti 7.a1 worden

I ItspanuIlIg te Koopman,n"er -De ..oor-
ZItter rapport .... rd" dat ...04l;ens de proeIama-
t I{' die Tulba~h tot .,..ne fiskale afd ....lmp;
'ormt dl' g.'he"lp Ult'panrung 10 het Paarl
,h.tnkt .-alt

Re.lot ..n dat alle ,orre'pondentt ... mpt bf'
t rpkklDi( iot dpzf' zaak aan de ,1'aarl afdee-
IIII~sraa.d ~pzonde word.. +
r It'panmlli(S -( I('('nla"e bn ..r,I1n het i(ou

HTDement mpt berr ..kking tot bo,.en~emelde
wprd !,,,Iezen

'oorg ... t .. ld door dpn he ..r A .1 'tra Ih.>rhe
I'n l(es<'Cond....rd door d..n heN Pede (1 ..rk
ID antwoord daarop te schrijven d.t ..r ",>('n
UltspJUlnlDKen ID t d .. trikt zIJn ril" ~p.pl\ard
kunnen word .."

Hn ..f wprd gpl ..z..n '-an d..n ~" ..r :\lnrnIS
>lam..". d..n hPf'r ( P Bprp;h :£ 10 ""had.~
,...rgo ..dll1j( ""''lChende .-oor Zf'k..re Ultholhng<>n
ll:pmaakt op ZIJn PIgPndom ..n door het Ter" IJ
dpren ....n "ru .. daarUIt

R""lot"n dat de .<,<,r..tan. d.. ontvangst pr-
kpnnen zal ..Il z"IQI;"n dat ....n ('ommlS"1< aan-
K"st, Id ..., om d" ZA4lktf' ondprzoekf'n

()mhf'lDmi(' wpt - Bnef wprd "elezpn van
h"t landbouw d..partement I':edatf'erd 2'2
februan 18\19 kellnls Il;..vendf' dRt d .. omhm
n\ll~ ...wpt ,,"proclam!!<'rll I' In wIJk no I

Rnef wprd 1I:"I""en "UI dnn h....r F D (on-
rudlp, bedankende III. schutmeester 'l"oor wIJk
no •

"'1\n~pnODlf~n

B....lnten dat do ",<,r..tuns df'o h, pr Frans
('onradi" H ~ zoon 'rag ..n zal of hiJ Ken.....
g..n 1-< rle betrekking Tan >c hutmeest"r aan te
nempn ,oor wIJk no -1
Xsnthlllm 'plDosmm -De h....r Theron rap-

pon....rde d"t dIt onkruId te Tulbagh _w..g
stalt .. ~OPldp

&slot ..n dat de ~retarit; het spoor .. eg-
depart ..ment daanaJl kennJlj zal geven, eU hen
veROt"ken zal h..t te laten oltroelen

CILUl. 4DAJl8,
8ecNfAtda.

SCHIETEN
PRKTORIA 4 Apnl-(Per tele!(raa.)-Gilteren

werd 'oor bet OooJt Rand t;halJenj!'e &bllrl gouden
medallk JI"OCh'lt..n op de pl.utaeJllke ocbletbaan
Kr .... rea 53 Illlcbrl)Vlngen Het ochleten OTer bet
algemeen genomen wu leer Koert J ~ Foune
(HeIdelberg) won het trolie met 96 Uit ef'n mage-
hlk totaal .. a 106 0 Tan Nle~erk eo ~ J Brook
bont maakten ook !16 oe elfJe pnJ' ...erd ge"on
nen met ecD I!COrtl .. n "

BIWARTEN
Loso(o;, ~ April -(l'er tdc.;raal )-Roberl.1l

klopte Uawson In Jen we<lotrlJI "''lr hed btlJ"rt
k&mpl<"'D.~h.p met t 81f punteu ZIJ waren gelIjk
0]> I~ O~O

wolf m skaapskleere.
Ons .tll en vreedsaam Stellenbosch

I~ non net andeMlOm
W.nl kIJk een wolf ID IIChaapgeNaad,

Is onder on~ gekom
HU WJUDlOI werksaam ID on8 krnl

Het daie hier gel~
Doch biJ Qloeo nit onl Dlldde gaan

, oor K;lge en Mar.llI

Yaar al. broer ...olf ver hom .erbe ..1
Dat StellenbollCb 18 bhnd

Sal on8 ver hom &eer dUldeluk
SIJn flater laat UitVind

Wan t .hs die besie, er broer .. olf
Dit kan Ik ver hom 8~

Om te lut 'at want ono sal ..eg
\ oor Knge en l'rlaraJJI

Ja fnal "Ir J am ... ono ken JOOal
Hier lee .. ons ook koerant,

H Ier weet onlook n beetje nn
Wat omgaan ID ons laDd

On. keD JOu en JOu handehng
Wat hulle ook mag se

~Iaar ons .erkleJI ver On8t! Jan
I- n Knge en Mar 118

JUIS mOl!Spngg 'IJD h&lldlanll"!r-
DIe Sprlgl( wat Ofl8 verdraai

Jl) III mos Sraartt SIJn "oorranlfer-
Die Smarlt wat teen onl kraal

J IJ I' mos Rhodes "Iln Toetenener
fn doet al wat hU lê

Moar on8 .erlne ... er Ooee Jan
En Krige en MarsIlI

SOU IS dit ook net afg...:lUD
\(et onM! on broer wolf

Wat ronddw",,1 hier ID Ikaapsgewud
IIIJ moet ons krallaat staan

OL. \ eg a" hard &A OD. maar kan
Waut ODSWil hom nl he

UM wllllChou ..er "UDAe Jsn
En Knge en M&rIlS

JA FFE DANIEI,s
1;lRllenbo.ch

HET IIEHE SJlEERGOED-Als een uItwendia
mIddel .oor t g.neun van rbeumatlek lamme
rug IventDlklDlfen, zwelhngen, Ineden en
kneaalDgeu lA CbamberlalOl Pnn Bal58m onge
evenaard He~ al een lammen rug In ~n dag
geneIeD \"erotolkingen ...orden er door
,eneIen In een kw.,.t Yla den tijd, die andere
behandehng ..erelIlCM Sneden en knelUlllpD
...orden er lpoedtg door fPII_n Te koop bti
P J Pietenen cl: Co., rftleraJe lIentell_-Adn.

KoU:_~L Jl AI'IUL. - (&UIer.) - De beer
Todd IpIK Zat.-rdag _e groote pablieke 'IW-

ltadV1Dl kie. EOIu mutlt! 'laD .,erVotnren UI
Iiem ...erd lDet een oV4lrweldigeode lDeerderheld
UDfPllolDen.

GELUK STELLESBOSSCHER81

Aan de" .Bdiu.r
MUDheer.-Wli zagen hier te Calodon, en Ik

meen o1"8ral, met .plInt.ng UIt naar den ultalag
der 'Yerldeaing ... u Stellenhoecb Ala Ik dtl

toelpraken ..an aebulen AfrIkaanden, z~1a de
beer Jam. StadIer en &lIderen In u ... blad 1-.
moet Ik bIJna tot de OYertuliIDlJ komea, dat bet
meerendeel der klHen YID 8tellenboaob ruet
meer &aD oaH partn toebehoort. ToeD de u.
blad ..an den oo.ten Maart ollt'll'lDg .." Ik dade
lUk dat ik mIJ bedrogen had en dat ID ten ..oIJe
getoond hadden deo Dum ... n Afrikaanden
waardig te &Un, daar IU de beeren Marall en
Krlge boven da heeren Slvewnght en Cloete
verkozen hebben Zu bebben des te meer bunDe
waardt! getoond, daar er no ...elOlg of geen kan.
.... voor omkooperIJ

IJ[ we~scb de kleHn ... n Stellenboscb barte-
liJk geluk eu ook de '-'ren Manl. en ~
Moge 'U aOi tot een arooten legen zIJn Toor
801 land eu ..olk

EEY KIEZER VAN CALEDON.

nET GEVECHT TE EKRON.

KoilerlVler, 1 Apnl l8!)!!
Aan den Ed.teur
MIJnheer -vnlugs ...erd er een alag geleYllrd

Tan de Phtllltunen tegeo de unelteten te
I',kron Daar Jleml de krUiIO ..ente der Pblhs-
tlJnen reeds Ilow"nd "U, kon hIJ hen niet In
orde stellen, maar hn zoad tWIIe ..an zIJn dapper
ete ... Idheeren, Jan tlQ Hendrik, met auu leger
ten ItrlJ,le en (.. deon en Jan aJa aan ..oerden
der unAheten, trokkeu hem tegemoet De .Iag
werd i(t!leverd het g8Yecht hIeld aan 6 dagen
lang duch op den seaden dag ..enloegen d. u
ral>heten de PblhstlJaeu, aUl ..loden In hnn
holen Daar .zaten ZIJ te zucbten eD te kermen,
doch de Israeheten JOlchten met een .&eergroot
geJuich, due dagen lang, zelt. Trouwen en kIn
deren JUichten en wOlfden met banden en
doeken, zeggende GIdeon en Ju hebben
hnDI") dOlzeoden "enlalen Nu II bet weer
stil de Ph!llltlJnon beglDnen hier eu daar weer
hDnne hoofden DIt te steken Nu moeten zu
nog le EgloD Gat, Nob.n andere plaatllen dOl
Pillhatuoen UIt honne ..eatlDg gun verdr" ..en
Mogen ZIJ ovenl zoo dapper ..echten uls te
Ekron en over .. lnnen, IS de harte ...enllcb "an

TOESCHOUWER

(,},LVKWENSCHIN(, A\N DE llEEIlEl'f
KRlf.E EN MARAIS

Napler,3 ApnII8!J!)
Aall d, n lId,teur
MIJnheer -WIJ wenschen de heeren Knge

en ~1anll geluk met de scbltterende o"crwm
IIIUI( die ZIJ bebaaId hebben Ind~rdaad een
I!Cllltterend ..r zege kan DIet behaald worden,
vooral In bet geval 'VaQ Kn!!,e voorwaar een
D&Yld tegeno.er een (tohath, want hem "l'Ilden
"Jl ..oor DIets tor .. ereld nit het parlement ver
he zen Deznlken bebooren er In te bill ven al
beven ZIJ ook reeds van ouderdom Eere wlea
eere toekomt

Ook de kiezen ..an Stellenboscb weflochen
WIJ geluk met de naumoedlgbeld, die EIJbU de
stem bal betoond bebben MOOI zoo, bro..Jen,
~!J hebt getooDd c!:at eeadracht macht mwt
Wil JUlcben limen DIet nheden
Waar was Achltófel ditmaal, dat ..un nlld ..00

gemakkelIJk verud~d II .:eworden Of geldt
ZIJDraad DIet meer'

KIelers ID De lIIeuwe afdeehnllen dat u dit
tot voorbeeld strekke, laten er DaVIds onder
uIleden zlIn, opdat Achltot"ll raad oyeral Ter-
IJdeld worden Maakt hem .. anhaptg, opdat bU
ZICh T"rhange

De owe,
AFRIKAANDER

:Stellenboscb, April IS!l9
Aan Jcn Ed.l.ur
Mlluheer -De atnJd 18 gestreden, de o.-er

wmnlDg behaald De ZUid ,,"frlkaaalehe partu
heeft getoond .. le ze lA en d.t de welvaart van
land eu volk bIJ haar No 1 IS 81r James .un
, bluf 18 nou glad nit Van de harteluken
streke!l van do " New Progre&lle ..en om Henry
ala.. Hendrik Cloete un oWl op to drtngen
hebben wu nooit geen buzondere notltle ge
nomen

Leeft de edlteor "Lofue nog' Hoe II
het dan dat hll nleu te zeggen heeft omtrent
den oltsl.g van de elektie? Is de slag te 'Ver
pletterend ? Id ,un "blnf' ook ml&lcbeD
beelemaal Uit • De arme Jongen aan het venster
lIJdt mlsscblen &an hoofdpun, daarom zeit hU
de overwlODlng ..an Knge II m&ar met 3i1 In
plsats van bU ti8 stemmen

Htell~nboech JUIcht en Jobelt nog oYfir de
overwmnlng

Ik ben enx
WARE PRO(,RE~SIEF

TOESPR \AK VAN DEN HEER G J
KRlOE OP NOHINATIEDAf,

la .. utn Ed4Uur
Up 8peC1&&1verzoek YIn ... Ieu pablLCeeren WIJ

hleruevens Aen volledig venlag Vlln de noml
nat ..,to ... praak vaa diln !teer G J. Krige LW V
te IStelleuboJcb

Munheer de VooTZltter en heeren I Het II
vandaat de vierde maal dat Ik ..oor u .ta bU een
gelegenheid ala deze Tien Jaren gel~ den werd
Ik voor de eerste maal gevraagd om u al. hd te
vertegenwoordIgen In het parlement Ik ..ond
tolln echter da gelegenheid om die ... rantwoo.
delukheld van ml)ne II< bouden af te rollen ea
die op mun oodzten broeder te pakken, "'Ien
het eerstgeboorterecht ook op polittek gebied
recbtmatlg ~kwam Nu 5 Jaren geledeu waren
de omstandtgbeden lOO ..erandercl dat Ik In de
nauwte gebracbt werd, en ik moetlt lOUgevan
I(on geven met het gevolg dat Ik nrkozen werd
:-iaclat Ik 0 "Ier _les ..ertegenwoordlgd had,
werd bet hnll door .lr (,ordon ontbollden, op
eene bOltengewone WIJze, tooD gl} ml) nrieden
Jaar andenna."ll ala a w Yertegenwoordill'er vor
k008t Die parlementaire loopbaan WIS echter
DIet van langen duur, zooala gIJ wcet Eene
elekhepetlhe , ...erd tegen mIJ IDgedlend, ten
rechte of ten onrechte, (mur dIt zullea "p hier
nu DIet be.prekeD) WtI Iemand er wat m""r
Yan weten dIe ltelt ZIch In commoulkatle met
onzen geachtec hoofdrecbte-r en die zal hem de
Doodlge IDhchtlngeo kODnen le ..en Intull8cben
ata. Ik nn ..oor 0 ..oor de Vierde maal, en hoop
datgn het DIet venae tel van mIJ zalt aehten al.
Ik a zeg, met meerdere waardIgheId dan vroeger
daar da~ Ik niet alleen door al de edelalen van
dit dlstnkt daartoe 'l"enoehl ben geworden,
maar legde Ik u de cOfTeapendentl'" voor die
Ik In deD 1aa.tsten tUd v.n alle oorden dea I~nd.
heb ont ... ngeD, dan zult lW het mu toeatemmen
dst Ik YerLocht ben geworden door .Ile ware
kolon'aten, dIe onll land en volk hef hebben en
die mu dWingen dllt ik mIl nrklesbaar zal at~1
len Dus alboewel be .. eerd werd van mune
zwakheid en tekortkomingen, zal Ik mil tocb
ditmaal ."at teleorgesteld gevoelen all! Ik DIet
slaag In miJne verklezlDg, DIet zoo&eer om mun
persoon ala ter Wille "aD de ..eIe vrienden die er
op rekenen mu bil de eerstyolgende leSSIe op
mUDe p1aa.ts te znllen "lOden om mIJ aldaar
welkom te heeten Ik dank mlln ..oonteller
en secondant ..oor de .. leleDde woorden Jegen.
ml) gelllt en ...ooral de kiezen die mu hunne
hartel"ke ondenleunlDg beloofd hebben

[Hler .. erd de heer Knge IDde rede ge
\ :Uien door Iemand, die 10 't Engelech Iprak,
en beweerde dat de beer Knge den naam
pro Irr811~~ van de andere partIJ heeft Willen
stelen waarop !til (de heer K) antwoordde
No mJ dear SJr, I have no part or ahare With
thoae t}6RMYlI progreul ..es wbo .tartOO ID
Jan~an 189ti the JamNOn md, and I deehne
to mix up With that party According to the
Hon Faure, who propoaed lIlr Jllmell, a pro
gre88lve 18 the man or the mlDlltry who can
run tramll e.-ery hoor of the day from Stel
lenoosch to Cape Town whether you, tbe
taxpa)er., b""e to pey the piper or not, but
I ."1 and speak lt out bere u from the bot
tom of my heart, tbat mr Mar&ll ud m'ylI6lf
clatm t<kcall onrael ..es the true progr_Ive
80fII of the 0011, II We are, &Il.] ha"lng the
troe Interest of tbe ColGny at heart, w"h to
see e ..ery oae of you happy and PrDlrreulYeJ

En nu mIJne beereD, ik geJoof nIet dat III ..an
mIJ thans ..erwacht dat Ik 0 een lange IlJlt
..u beloften zal gaan opch.ucben GIJ ..er
wacbt welhcht ook nlet dat ik 0 mune peli-
tieke ge"Of\lenl ID een laage rede ga bloot-
leggen, zO IUn U bekend CU gII ...eet dat Ik
mIJD proeJen In bet ",erledene Dlet beb laten
ftnIDOren. ED .... t belofteD ..... t ."111
bebben "U PIlOeI iDdieII Bifl te "fMl UI•

elektietl1d- 'lki SH n
kon.dey~
.... JlUoulwikbllG¥0'maat.lebaJlpeliik, op -:=::.=:
gebied. Ik --~~YOOr=~:r=~: pialle KoloaiaJ. ni
UI' a.lle ware lrolloai!Pl!,n
IU ook aiJa JIIOIU,
lta~bOlldlDl a:-:~~:~::.:=~:.Kolon~D, "oor
ondeMrUI. Dr ben
klu ....lgenul
nooten, 'lIIl"n wanorde en .._-
ha,t &lUlleiding p'II'U Vera_n IDU DGl
een enkel woord oYer o~ ~ parI4_ta-_I. Du! ...... naar !,,~n lDeenÏllf Dl" MU
obvrucblbar". MJr Gordop 8grill' hedt _
beroep gemaakt oe de Iri.,.. "'&II bei Jaod. Bet
JlIvol'... :tae hU kwam UIl dell ",erberd.
bnt lilt. HU wilde ODi ~t een D&er8Droede
~n, mlar (Wde au idank be' Jl hem Dlet
,elukt Zijn lIOn 11 onderrepan met al
u.heten _eD en aal illilDand onder
mil duryen aegen -soen nO( CIq wu--a_
mUne ,,"eaden ..oor mu ~ het reeds Itlk dql'
W, er wu "OOI' litO I~ liohtatraal meer te
lllen un den polJtleken gellllhtelDder. GO,
ki_ra, au 8cellenbollCb e alle are )[010011
teu zonder onderacbeid ".,0 kleur erden door
b... aiaeechilderd ala dilll0.fl&llee8111 0IlJe ge-
liafJe KOD11lglD, "aD "'le wU allen wenacben
soudea, dat &ii, lndien oIotreIok tot ID _"en
over ora regeereu moge .. "ereler mllne JN!r-
aoooJjjke aanralring ook met die heeren lIlIIllI
tera maakte bet ..uor mu w8DIebelOk dat bun
IOn nimlDer ...eer &al Clpll'aan. Een ftI1 d.
schoon.te nucbten die de _ beeft ..oortge-
bracht II dit, dat "'0 eeD 8ebr.lO.r-lDlalltene
aan het roer 9'&nzaken bebben, ... ,."u de heer
MerrJZD&D, thana hIer 10 0118midden, een waar-
dig hd ultlDaakt.llet alle "rumoedl{beid dort ik
bet u &eIgen dat Wil dell lands belangen thana
gernllteluk ua hen kunnea toeTerirou .... n De
politieke atmoafeer II mU au lOO beIder ala dat
le lIOn thana daarbultea aan den; bemelllCblt
tert Het gt'OOtste gedeelte YIn de Joapte
_le ...erd bestted aan.de ge ...enacbte Yeran-
denog ... n mrolltene,.e.u toen die eenmaal
durgesteld wu hebbton ...u door zun ..eral&ndig
beleId alet IDlDder dan 4" ...etten doorgemaakt,
w&&ronder .wmmlien ... n IfOOt belang ..oor de
t.oekomat .an Zuid Afnka, woaJ. het apoorwell
IIChema, de tol,nle, ook met Natal Ra blUft
onl mlLlstene aan het roer dan prot.teer Ik ....
daag dat gU bIDDen kort ook de :Zoid Afrikua
sche Republiek lolt alan toetredea 0'* op
geestelUk gebied werd er gesorgd ..oor de
betere IDstandboudmg Yan den dag dee Heer.u
Onder dIe wetten had Ik de es- er "l1e In te
dienen op de betere Ifllt&ndhoudlng ..aa de
&eden vu oaze Jonge menschen, eeDe ...et ter
beecbermmg tegen verleldlClg tot ou&edelukhilld,
..ooralln onae grootere ateelelt ..an het land, eu
ik ben blijde bet u hier te Higen dat die wet
doorgepan II lODder eeDlge Opposlt18 Eo_I
Ik a nog &eggeD, dat ik ID die _le penoonlOke
.. ken heb doorremaakt dIe n, kiezen ..an Sh,l-
leDboach, en loU .. I..en ter eere ...erdeu toege
rekend Genoeg, gU ZIet dUI dat de laatete
.... Ie ..oor oos geen oDvrnchtbare II pw_t
En nu, mllne heeren, Ik stel .. une die.lItea ter
u ...er bcaclnkklDg, nIet als een dIe nn elden loU
n sel ..en opdnnlt, maar als een die .nder u
geboreD en groot ge .. orjlcn II Alboewel
DIet groot van pennon, ala eea d18 ao 56
Jaren bet &Dreen h.t &o<lte met u beeft door
gemaakt Als een dWl die al nwe belang.n
kent en Yenwt, en all eell ...Ienl ovencbot
eeDS ond.,. 0 za) rusten en dat naar alle ...aar
IIChunlllkh8ld op Steenebruphoogte Ik wil
du. dat elke kIezer Ipn elie. OplWCI &al .,olgen
op den atemdag en ZIch niet bU den ueDl al
laten lelden door wat daD wk, en elke Item
a1zoo eerluJ[joltgebracht, al gaat die tegen lOU,UI
door mu geeard worden Ter wille dan ..an
recht en lI'~reehtlgbeld II mIJD lutate ...oord oor
dit 'Stemt ..oor Krtl~ en Mara.. en
b.t zal u DIet berouwen

}lATJESFONTEIN, KNYSNA
30 Maart 1899

.Aan de Stemj{erecbtlgden ..aa
de KleaafdeellDl George

Zeer geachte ..neuden,-Met een levendig
ge, oeI van dankbaarheid nroorlOGf ik miJ de
ge ..oelena Y&D mIJD Lart Olt te drukkea ..oor al
uw. vnendachap un miJ bewezen gadurende
miJn r.ndrelzen In de lueaafdeeling George,
alsmede ..oor uw~ ..nende'Jke ondenteonlOlt
die miJ o ..eral beloofd '11'11 Nu ten laatste beb
Ik besloten terng te trekken Mijne redeu
waarom Ik derul ..e gedaau heb, zal Ik beyer
onultll'eeproken laten blU..en Doch, lOO Ik
gespaard blIJf, zal Ik mu voor nrklMbuneker
ltellen wanneer er weder een elektie ,un zal

Met onver&Dderlukll hoogachtIDg ea mead-
lehap,

LW dw dIenaar eu vnend,
I W 0 READ

OELliKWENHC,HING

Aan den Edoteur
Munheer,-Ik we08Cb de hearen Mar ... eo

Xrtge van Stellenboscb "an harte gelnk met
bonae over .. IODlng Mogen IU zUn tot hell en
zegen ..oor ons land en volk Wu bopen d.t
het ..ertroowen In bllD gesteld '1l.keIUk moge be
loond wordlln Ja, lIOO..err. zun de woordea
bewaarbeId door de kiezer, van Stellenbosch
"Geef eere "'Ien eere toekomt." Heer edlteor
het ..... een aangename tijding den uitslag ~
vernemen De orenrlOnlDg '11''' eeue IICbltte
rende DOlZenden hebben met belangstelling
ge ...acht op den ultllag Ik ... heden te Steyna
burg ell het eerate woord jiat Ik boorde w.
Hebt gU den altslag van Stelleohoach gehoord ?
Wanneer men bedenkt ...elk een beproefd man
de heer Krtge 18, en hoe hU onlzeteld werd, dan
spreekt bet van zelf dat BteUenhoach .Ilcb man
neIIJk en pruzenlwaardlg lI'edtagen beeft Geloof
mIJ deze .. u eeJl nekalag ..oor de progres'le ..en
Nogmaals wenecb Ik de beereu Knge en 'danua
geluk, en Ik dank ook lIanne dap~re onder
.teunen Moge de andere plaalaen het
voorbeeld nn StellëÏlOOscb ..olgen

De nwe,
W H VEl'; TER,

ThebIll, 1 Apnl 1899

VRIJBURG ELEKTIE

GU!tcren avond om half tleu ..ertrok het
tweede gedeelte ..an den noordelIJken trelD
buna geheel ..ol met klezen(') naar Taon~
be~taando uit voluu1.lura om, naar men zegt, da&r
hunne Itemmen te ga&D ultbrenllea De Yer
kleElog Vindt plaats op morgeD en zIJ kuonen
daar aankomen op morgen namiddag om half ",
nog In tIJd om hunne stemmen Uit te brengen
Nur men ""neemt '11''' het ,etal rfllm 150

HIJNBERWllTEN.
U~lTED ny

DAllnIl:RTOS, , Apnl- (Pcr tel,,~'!al) - De
npblen,.t .ao de UnlJ.ed Ivy ")Qr MI"u~ was 761
ou Il dwt.

AANDEELENJtA.RKT,
JOIlANNBSBU'RO

5 Apnl-(P"r tele~)-tdarkt ..ut. Ver-
knopen -A.le.xaa Iru 7. 9d Angh&nl lG., BaDtJes
458M. Bobernlalls fs Gd, MaIn Reefs ~s.. Dnekops
Sa 3<1,Eut Rand. £8 ott Gd E •• t Rand ClIh '7. 3.1
Fren<:1t aan ta j • 3d, Gleo Doet>t 9&, Hom. Cual.
41 Id, KOlgbt Central. 6&, Traalvaal Dlamnnds
17. 61, Platkope Ss, Itand CoIlI..nea Hl, Heidelberg
28 IOd, Vule ..ns 10., Vogel o..cp. 351 9J, Wit Deep.
U. 9<1, ChArten 76a

~~
VOLKSBIBLIOTHEKEN.
Sprekendo over dit ond ...rwerp r.egt h.t

T.f'gt het ,,]lileuws van c!pn dag" het vol-
!(ende -

A,n E.llol.. land kunnen WIJ prn voolbeeld
n{men D~r &IJn ID haast iedere gem~te
van eeruge beteek ..m8 openbare volksbi..he.
thekon 1.0 .. ord~n QpgerlUht, onderbouden
('0 ul~ebreld {lP kO!<teJJder stadsbs Ze zIJn
do~ eigendom der JOlemeente en geen instel-
hogen VIlJl weldadiJr;held of philanthropJt. Wel
komt het herhaaldeltJk ..oor, natuorliJk, dat
de gellleent~boek"f1Jen door legaw.n en scheu-
kIllgen van particulieren kracbtdadig gesteund
wordpa en zelfs zIJn er voorbeelden van
dat één weldoener ZIjner stad de gan8C~
IDrlchtlDg bekosttgde, maar regel ..... , dat
de boekenJ mt de stedehJke inkolll&ten wordt
mgencht en oDderbooden ~ meer dan ~e
plaats bebben ze &elf. eene verbuende Olt-
bre-ldWg verkregen De Engelecbe volbblblio-
theken hehben hare etgeDe gebouweu, waano
met alleen de boekverzameliQgen eene veilige
be .. aarplaat.8 er~n, maar ook leeskamers
ZIch beVUldeD, om aan den gunden eu .....
menden man gelegenheid ~ &eYeD III de
bIbhotheek zelve te lezen "" te atudeeren.
Zelfs tIJD In ~e volk8~ der
groote g~-~' atJoqderWke "'ertnkken~OOt de ~ !!Il _ de eo~
UI8~. 4!tIl ak90 ..... ~ iD de ~_

l

rade
papoad, ", .........
~ ".11 1IU 'I ~ to* 10 8...
'•• ~ • tIl' ~ fAtt leetuar _ ..
die. ~sijl:l .. ~ ea .altijd ~JI1
er SQ1~ - ~~.de ra dé YnJII_ ... dell cr.g, .. de a'FOlld-
_ voon1, Jromea de JOI'P JIUUUlt!ID UIt liet
fttIIr ..... deae .,tICbnIeD ~r TÓhnIIIIID8D,"
lIOOiIIa .1_ .. (necb iD 1852) ~, ..
doea er Juut YOOrdeeI met den 1NII2pB
boekNllCh.t ell de halpnardigheid -
blbliothecaia Jm moet 0D8 Diet YerwODde-
ren ra eeu _d, ..... DOK 01llaDp, bJj de
openmg _ .. YOlbbibliothieek, door d_ ge-
leerden yolkllYnend, su" John Lllbboek, er op
gew_n II, dat het IIIIlfonderricht de ware
broil 1& 'II'JlD bDIWI voor lIOO..elea, die, UIt be-
hoeftige ouden geboren, _I geaoodaakt .......
ren b_ e1gent! leerm_ten te liJn zeer
opmerkelijk 10 dille riOhtiJIg 1& ook, .... t· &aD

n.le blbtiot.becarillaen telbna O~IIW blijkt,
dit namelijk, dat de meaucben 10 eene ",olk.
bibliotheek eer&t ~eJllijk I_D leeren De
groote meerderheid der besoeken begint met
rnm:ana en novenen, eD velen I_a DOOIt .. t.
anden dan dese, maar talrijk IIlJn ook de
l_rs, die van &IllYere OIlt.panaingslectnur
tot wetellJlchappehjke boeken komen ea aldlll
aan etgen o-.twikkeling krachttg ..oort .. erken.
Tmecben de regela door leest men, ...elk eeD
gezegenden 1D.. loed de volbbibliothebn op
deze ""JUl hebben oqk als, laat 008 de
dmgen maar biJ naam noemen, mededinglltera
der volksherbergeu "n kroeK!,n u bet won-
der, dat er 10 de groote steaen, lJJlDlen 10 de
ondencbeidene wIjken der stad, reeds filialen
ZIJn VaD de etgenlljke g... eente-bibliotheek P
En altiJd gaat meD ..oort met de wtbrelting
del<Cr volkszaak biJ mtn"mendh~d Op dit
oogenblik ZIJD or ID onge~r 300 gemeenten
(VAll Enil:eland) plos mlOus tiOO tot 700 bIblio-
theken, Iii. te _eD een bDekenschat "",n 'VlJf
millioen deelen bezitten, terwIJl er Jaarlijb
ongeTeer 10 IDllboen guld!'ll noodig IIlJn tot
onderbood ea mthrelding aer "openbare boe-
briJen" I)( "volbscbolen v.oor ",0Iw1Llll8nen"
Dat 18 Teel geld zal men zeggen "Ik ben
ecbter van meemng," verklaart Sir John Lub-
bock, " dat het geld, Toor de TOlbblbliotbe-
ken ultgegevfln, 10 de gemeentekas terugbliJlt
door vermlDderde wtgavB-n aan Olll<C gevang&-
nJ&Sen en aan 008 &nDweten" Voorbeeld
ro 1877 bad Engeland 20,800 ge~enen 10
het geheel en 47 behoeft"en Jh'r dUIZend In-
wonen, thans liJn er, biJ eene venaeerdenng
Tan ""volking met ougeveqr een derde, slecbt.
14,100 gevangenen eu II het aantal behoeftl-
gpn gedaald tot 22 per dUlJllend mwonen
" En 18 dit nu alleen aan ae volksbIbliotheken
toe te flCbrlJven ~" vraagt< een nuchter cntl-
cus ,,7.eker DIet, mrJu ...aarde," lA men ge-
aetgd te ant ...oordea, "maar gedeeltelijk tocb
well"

AFRIKAAND]f:R BOND.______..
DISTRlKTSBE8TUUR HANOVER.

Specl&le nrgadenng gd,ouden op 28 Maart
189'J

Vergadmng met gebed gllOpend
De hoereD D Cillien, P PreII, I ..ID ZUI

ga ..en echnfieluk kenall dat Ilil niet tegeowoor-
dig koaden aun, doch de heer Paneegroow ...u
zonder kennllgeYlDg af ...ezlJ;

De "oor&ltter Y8rllOCht den "108 ..oorutter
den atoel In te nemen, om hem te kwllten "'D
zun opdracht In zake het pro"lOolale bea~nr,
om te uea eeD tooda bij eJ.bar te Ir:rjjgen ..oor
ele~tle en regtsiratie doelelilden.

Toen ...erd besloten oiD UIt de ba "In bet
dlltriktlbestunr Gd per hd te betalen, en andere
diatrikbbesturen ...erden !Ynendeluk ..enocbe
AIIIen te ...erken

Den tb_oner ...erd geJUt het geld dadelpk
te ..eraenden un den lIeeretaria ..an be\,pro.,l0-
CiaaJ bestuor, den beer N F de Waal

Deu .ecrewli ...erd opgedrageD een telegram
aan 0,.. Land to J18nden omtrent b.e beaJwt
lIOOeVeng"nomen

De heer D Til]OIID b,.ht ..oor de ..erpde-
nDlI' eea petItie, d .. un den afdeelmpraad
ge&onden moest ...orden, den raad :rer_kende
te beletteu het doodeo '11'&11 alle wildaoorten
..oor het tudperk "&Il t ...ee of drIe Jaren

De YergaderIDg werd met gebed rellioten.
J F VILJOEN,

.ÁMlIt Secretaria

ZANDGAT TAK, VICTORIA. WEST
--+-

Notulen eener nrgad~r1ng, gebou lel' te Plet
Loo .. Cllrcr, up den zalteo Maart md :.!Jleden
tcgenwo\Jrdlg

De secretan8 opende de ,.erpdllrlni lDet
gehad

De voormIer, de haer A Keueer, heette de
leden hllrte)lI" welkom, ",n zelde ,lat bet bem
.peet, d."t h>, weg"n. 1..... '0 gellondbeld niet lU.taa. II, ,klJ voor&ltterst<),,1 In to nemen maar
&00 deo nco VVQflllter Teraoeken zulk. ~ doen
waaraan voldaan werd '

De notoleu werdeD gelezen en goedgekenrd
A.I. meuw lul werd ;un~euom"u de beer J C

'II'&D WUk
.Bendeae politie -De Aecretaria gaf ..enIag

wat blenD pdaan wu
Besloten dat de comDl148le uublUY8 om ... r-

der 10 de &aak te handelen.
Dokterarek~,eo._De 'll'lce "oor.&ltter de

heer W Lobbe:, rapporteerde dat dokten' ..er-
pitcht &UDgeapemfioeerde I1IkeulDgen te Inertul

Werd besloten Toor 't tegen ...oordlge er 10 te
berusten

Beech'1l"lngspunten - De secretaris rofor
meerde hléromtrent ...at gedaaD 11 omtrent de
brandziekte wet, reguttrahe I4Inandere plinten

Werd "08rgeateld doot den aecretaria, If--
condeerd door deu beer JH Keyaer Dat £2
gege ..en orde ..oor reglItatledoelelnden Bet
geld te orden geaonden ~n den aeeretarll ..an
bet oonlrJ'88 OlD gebruIk\, te ...orden ...aar ..er
ellCht -Aangenomen

Slangfobteln -De beer A Kegeer bepaalde
de aaadacii t 'II'&D de ..ergadej-in, bn de te ...ordell
gehooden Yergadenog te 8laagfonte\n op den
~n April teQ dOeI hebbe~e het ltiCbtea 'II'&D
een dórp
J B Y&D Sehallnrjjk. - ~n bnef ..an dien

boter ...erd geleaen, waand hU bedankt ala lid
van den tak

Het comllé besloot later d. bedanking YID
den heer Van 8chalkwUk nIet aan te n.men
omda.t DIet "o!daan '11'''''' art. XITI der ~
boudeluh ~elll, doch "enocbt heID &!Jn I>P-
gut van redenen In te leveren waarom bO be-
dankt.

Zuurkop )*i.-De beer G ..u S 'ballnrjjlr
bracbt ter sprake den IIIe.Jhtea taeatanci ... u den
...eg te Z.orkop, lIOO...el:al1 de VIel tuueben
Leeowen PatriiefoutelO.

Voorgeat.eld door deo heer N XelJlillr HDro TIn Scbalk.Uk Dat de 1IeC!'e~ en CM b .-
G ..au SebalkwUk aangesteld .orden ala ee':
oommUle om het )*i oader eie aaDdecM ..an
den raad te brengen. A&DnnolDen

R~glltratie -V oorgeateld idoor den secretana
G ... n SchalkwOk, eene coDuqiuie ...orele aan
gesteld beataande Olt deo "eer J H K -
D Theron om de r.,.tratieluat na tee:::: bn
den veldkornet Aangenomen U

Br&Dclzlekte-lIIIpecteur ....., De &eeretuia f
..eralag omtrent het lriezea JYan den IDlpekt!!r
en legde ter ~l .ie correstondeotle 'llIICh
bem en deu mllliater 'II'&D landbou... eD

Veren der lede .pralreD bUllae "''-_ '"
waardagmg Olt oYer bet -.f_~-J"I' erout-
BoDdamanneo. ......."tI "'&Il eeDIfe

Voorpateld door deu bPel J de Klerk OD
A Pbei1l' ..r Dat de aeooetaria unbl aJaJ -
Mllpeerend hd ten elOde ~ alenO:n a:;
ltembu. te krugen A&IllCno1DeQ

Debat.-Waardoor ...ordt Ineer k ...aad
oefend door rukdom of geleer!lbeid.~ Dltre.

De openaar af"estg zuada trad d; beer Ó
Scbalkwok ID zun plaata op en irubtte .. :.a
woun dat ~eJeenllleid .eer kwaad lIltoef nde
doch de tegeQltander, de heer iG "lUI 8ChaJ.k '
be.ees JO'" het Mgeuo ..ergeetelde. De 1Il!1~!
..... da, ro.kclom bei WOII met .3 IteIDlDe .::-"
8 ..oor tleerdheicL D "'fUll

Het bat \'OOr de eeraUromend. "'erpdD!:0}I.~...ongen onderwiJl ...e~~
... Tberón':' DI de Klerk ~ Ja, ell de beer

De ..olgende .,ergaderltlg &al Jtl¥ta hebbe
TUlboecIitOntelO ID J anL • n te

De YOOrJlltter bedankte lil
den heer A Kel)ler ea eoh._=ta "'oorde!!
guhrUb8ld '"Ii'" "oor hlUJ ..

De beer N KeUler IMIIlrmoot met t.d.
FDUM.

~
WOL VENFO~T.BlN, PRINS ALBERT RD.

alKaanl_

SUTBERLUD
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