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SWELLENDAM 'SPOOR G VE:&Il. NGING., p

BelangrijkeVerkooping van Kostbaar Vast Eigendom in de Stad Sw~flendam. •
DEOndergeteekend~, behoorlijk: gelaat door de Eigeuren, zullen te koopaanbieden op de PI ..... zelve, na aaUolIIIt van' de

11.30 morgentrem van Worceater op

X»Oll1d.~ .. d .... , 13 .A..p~:l.I.lE1e8,
18 Bou",· en Tuin Peroeelen, Front makend- naar de Victoria. W"g, Oostelijke deel der stadS,,~llenda.pl. omtrent. 600

. treden van het Spoorw- g Station.' ::- I ..
.' . ' ,..1~'rrl:'._t -

Dese g"",,,~ ,ei Meld irr ~"kfIondemjke blokken van 6 Erven elk, en tijn va.n v.erschillen,le grootte, van a.f 16fi v.k. roeden tot cuntrent 3 acres.
"BLOK l. beeft een Wachthuisje (2 kamers) en ...en gehouw met dubbelt! verdiepmg : I) karners on kombu s), en ook een stKl en Wagenhuis.
BLOK lI. is g;'flobikt voor huizen en voor Rtee·,bakkerijen. " ..
BLOK III. is bt't kostbaarste vali all. n. WRIlt IS lIit.·r,.t gtl8()bil.t V'lQr een zeer grot)le Boomgaard, Van zeg 1,000 ~lom ..n, op 20 voeten

afgUlmls van ..lkand-r gepllWltat. Op uit blok zijn r ,di 'lO Limo-n e? Appel Beomen gflplallt, die welig tier ..n daar zij goed m...t water beepro ..id worden
De Eigenaren hebben ook op dit eil(endom omtr+nt, 400 Jl)nge Limoen- tin .~8.ltl'tJe-bl)omtm.geschikt ter dl1delijke vergrooting van den

hoomgaard. die van de «igenaren kunnen worden oVt'rgenom~u.
Dadelijk na afloop van gemelde Verkooping zal de ondergetee~ende de volgende Koetbare eigendommen opveilen :

I. Een groot stu ( grond ~genover het Stadhuis, en naast de Publieke Kantoren, verdeeld iD IS Perceelen van SO x 100 voeten. Dit is onge-
twijfeld de mooiste positie, en de meest geschikte in de geheele Stad van SwelJendam voor het drijven van bezigheid.

II. Het schC)()Deeigendom tegenover de Engelsche erk met een geriefelijk woonbuis en alle noodige buitengebouwen er-op. Het heeft ook een
mooie tuin, beplant met eene versoheidenheid van uitgezochte vruchtboomen, zoowel als ~ wiD.8tgevende groententuin. De gebeeIe
grootte is 3i aorea, en het is geheel omheind en in goede order. .

III. Het eigendom bekend als "Erin Villa," gelegen in het middenste gedeelte van de Stad, en nabij de Engelsohe Kerk, met een prachtig huis,
dubbele vetdieping, bevattende 10 kamers met kombuis en dispens. Er zijn stallen en een w.a.genhuis aan het gebouw.

Het eigendom bezit eeD prachtig stuk tuingrond, met een verscheidenheid van vruchtenboomen.
BoveD.8taande eigendommen zullen afzonderlijk verkocht worden, en daarop in pereeelen om koopers te gerieven.

Na afloop van bovenstaande verkooping, zullen te koop worden aangeboden:
~2 Aanteel- en Trek Do~ee, s:oed gedreeseerd, en in goede conditie en ook ~.goedgeteeldê. _Donkie-hengste!l' 18 maanden oud. Deze

zijn de aandacht waard. van een leder die begeerig 18 muilen te doen aanteelen, daar ZIJzeer groot ZIJnen zeer gesohikt om te kruisen met onze
koloniale marries.

Alle bijzonderheden omtrent bovengemelde verkooping kunnen verkregen worden op aanvraag bij
G. C. D. REI~' ,AtP-1a4er, S,..e1lendaD.

~ .J6:.
Kostbare Plaats te· Koop.

WELGEMOED .. WELGEMOED.
Nabij Durban Weg.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Eersteklas Geteelde
Ezels,.DE olldergeteekenden, behoorlijk gelast, zullen publiek doen opveilen

op de plaats zelve, op .

MAANDAG, 17 APRIL, lS99,
en

TE

·TULBAGH,ten 10 ure 's voorm1dd~f
De zeer Kostbare Kooru- en Wijn -Plaats, bekendals WELGEMOED,gelegen
~,) minuten rijdens van Durban Weg Statie, en groot meer dan 300 Op
morgen.

De plaats die vroeger. aan .den heer DUMINYbehoorde, en groote
plantages van' Blaauwgom en P~rt Jackson boomen heeft, is een der
prachtigste in de Kaapscbe Afdeehng, en heeft h?Ch~ gel;K>uwenen alle l2
gerieflijkheden. Het etgendom kan zonder moeite 1D drie plaatsen ver- "t
deeld worden, elk waarvan ~bouwen zou bezitte~, en het is he~ p~n
om het eigendom eerst in drie peroeelen opteveillen en daarop 1D ZIJn
~heeJ. . tl

Er zijn een aantal minerale bronne~ op de plaats; de beroemde Van "t
Riebeek Bron is op h&tjaangrenzende eigendoei gelegen.

J J Hl .P. Z on A istage ,. Bovengemelde Paarden en Ezels, speciaal uitgezocht door de heeren. . ol mey r Qi 0., II , • WESSELS, van Vrede, Oranje Vrij Staat, zijn de mooisten ooit te
Tulbagh, per publieke vendutie aangeboden.

Er zijn verscheidene Egale Kleur-spannen en zij zijn in extr
conditie.

Woensdag, ~12 1899.April,

Prachtige Jonge Paarden,
2 tot 3 jaar oud,

Jonge Uitgezochte TopEzels.
Onthoudt den clatuD1

17 1899-
:;. B.-Dadelijk na afloop der verkooping van het Vastgoed, zullen

de volgende Kostbare LEVENDE HAVE en L_OSSE GOEDEREN
verkocht worden :-14 Muilen,4 Paarden,5 Koelen, 2 Vaarzen, 1Bul,
" Kalveren, 2 Wagens, 2 Karren, 7 Ploegen, ~ E~gen, Vaatwerk,
Hooipers, 'ruigen (2 Stel wagen.,l Kar., en Mull-tu~en), 14 Zensen, P. J. P. MARAIS, '&1'_I&4er.
~ Broei-machines, Brandewijs Ketels, Schapen, 60 Druiven- en Bushel Vendu Kantoor, Tulbagh,
~landjes, 50 Mud Vroege Gerst, 75 Mud Zaad Haver I(Kaapache), 60 4 .April, 1899.
~ludden Zaad (Engelsche Haver), 14 Mndden Zaad Koorn (baard), lO ...- ..;_---- -
~IudMoeraardappelen, eene hoeveelheid .pracht~ Uien en Pompoenen, AFRIK ,\'ANDER BOND ...
III Leggers Wijn, Graven, Vorken,' Pikken, Wieders. enz., Voer, Kaf, 1."\
I':rnJen, Hoenders, Varkens, enz., enz.

Vergeet den dag niet: 'Voensdag, 12 April, 1899.
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DI~SDAG, 11 AfRIL. 1899.

-----------1-
PUBLIEKE i VERE OPI1\TG

,) VAN

Een der &ste en Vrucht en Moois~
.Plaatsen, benevens Losse Goederen en
~ :.~.~i.Levendtf'Have." i .,»: :,-,:

,
[

• I
E beer D. ..J. MALANSr., .dOor, hoczen ouderdom zioh van zijne

BoordeMJ eu beslommeringen wenscheode ite ontdoen beeft de
oudergete ..kende geauthoriseerd publiek te verkooPen op ,

!

Woensdag, 12 April, 1899.
I

I. De Welbekende en Vruohtbare Pla&ts'~TONA, groot circa
200 morgen, voorzien van een groot.geriefelijk Wqonhnis en drie groote
bnitengebouwen onder IJzerendaken; benevens 4e daaraan grenzende
plaats LANGE KLOOF, groot 800 morgen, ~leg$. in de onmiddelijke
nabijheid van Somerset West en- Strand, grenzend~ aan de welbekende
plaa.ts VERG~LEGEN van de heeren Thenni~ vroeger' Gonserneur
Vander Stel's plaats. De plaats heeft uitgestrekt.e ~iken- en Dennen-
boschen, is beplant met eene groote hoeveelheid Vrucijtboomen in 8001'-
ten, Winget:&n, enz.; heeft qitgestrekte wingerd gronden, en vooral kan
de vruohten~weekerij er op eene zeer groote 8c~ .gedreven worden.
Ook heeft de plaats uitgestrekte ~den en . gezonde VeeWeide
en is zij. volop voorzien van sterk loop end water 't de Lourens Rivier
en andere stroomen. 1
IL Lev$nde Have.-l span Eersteld811 Bme;t:2 extra Karpaarden,

200 Aanteel Sohapen en Bokken, 4\) Vette Varens, 2 Kapkarren, 2
Open KarrQn, I Sohotsche Kar, 2 Wagens,· 2 Kartuigen, 1 span
WageD~~. 1 span Ploegtuigen, Ploegen, Egge*, Cultivators, Zeisen,
en Boerdenlgereedsohap. . f
ru.Vaatwerk :-12 Stukvaten, 6 en 7 L~rs elk, 9 Groote Pers-

Kuipen, Legers, Pijpen,·en Halfaumem, Wijnpbmp, B¥ies, Kelder-
gereedschap ens, 2 Brandewijnsk:etels, I Vat Wijp, I500 bossehen Dek.
riet, 30 mudden .Akers; 30 do. :Mielies, 1 lot gemengde Voeder en
Kaf, enz .• e~. i

. IV, Huisraad. bestaande uit: .......Kaste~ Ledekanten, Tafelst
Stoelen. Sofas, Kamferhonten Sideboard, , Ouderwetsche Sideboard,
lOud Hollandsclie Klok in goede orde, 1 China S,1"VÏesvan over de 200
stukken. 'in gebruik over de 100 jaren, Ouderwetsqhe Bloempotten, 1 lot
Dennenhouten planken, .'>0 vrachten Mest, en wa.t ~ meer ten verkoop
zal worden aangeboden. i I

V.:rkoopIDit 't. "_"'''''''8D ~ 1.0 u .....

P. ,Jl BOSMAN en Zoon,' Afslagers.
Stellenbosch, 30 ~~rt, 1899.

'..~E Heer S A. PRINS, die sich
J elders ter woon gaat begeven,

beeft de Heeren Van der 8pu1, '
lmmehnan &; Oo., gelaat op boftD.
gemelde Plaats en datum Publiek .
te Verkoopen, de ondervolgende :

1. Levende Have·
8 Extra Gedresseerde Ezel&.
5 do. do. Merriee
2 Geschikte Karpaarden (ruin en

merrie)
120 Vette Aanteel Schapen

2 Koeien en 2 Ka! ven
9 Varkens.

2. Boer1lerijqereedschlp.
lBo~n~
lOpen Kar op Veeren
1Drievoor Ploeg
2 Dubbel-voor Ploegen
1Losgooier "Ma.asey"
) Egge. S Zell8en
1W&ter Krib, 1 Zeil Krib

,) Span Wagen Tuigen,
, 2 Span Ploeg Tuigen
Wijnvaten. Pikken, Graven, Zak.
. ken. enz., enz •

3. Huisraad·
Het gewone .Assortiment HniB-

raad, als Tafels. Stoelen, KaateD"
Bedden, en Keukengereedaobap,' ~
enz., enz.

S. A.. PRINS.
Yu der SpIJ, luelllU a Ct., _ ...
Vendu. Kantoor,

Malmesbury.

tit
WELLINGTON.

AFRIKAANDERS,
Va.n Ja.n .. nvllle en wqto"Wr~O:re,

Stemt voor geene Rhodesmannen Publieke ,Verk90ping
TBHet is uwe plioht voor land en volk om'op

DONDERDAG, 13 lAPRIL,
uwe stêmmen te geven voor de Kandida~n der, Afrlkaander Party, dat wil
zeggen EEN E stem voor LO'l"rERen EEN E stltm v'>OrMOLTENO.

Luistert niet naar hen die u raden om eene v$ uwe twee stemmen
af te geven aan, hetzij Hobson of Stegmann, maar maakL uwe kruisjes
als volgt:

i

BOVEN VALLEI
Op Woenade.g, 12 A.pril, 1899,
's morgens te' 10 ure precies.

DE Ondergeteekende sijn B0er-
derij overgemaakt hebbende,

zal publiek doen verkoopen ""op
voornoemden datum, de volgencle
Losse Goederen te wet&n :-
4 Stukvaten, 3 Kuipen, I W"p.

pompen met Leiders, 12 KajateD.
houten Emmers, S Pijpen, 6 Hop-
heads, Trap- en Onder Balie, 1
Rozijnen Ketel, 1 Groot pot.
Halfaumen en Ankerst BalieI,
Trechters, Vlootjes, Kranen, 3 dos.
.Manden, 1 Pers Machine, Gra'f'ell,
Pikken, VorkeJl, Kiel.houW"8l'llt
Schoffels, B1r~d 100 Zakken, 1
Trek Zaag, .' -zagen, 2 BOll8D
Zeef Draad, enz., enz.

1 Mol.wagen. op Veeren, 2 Kap
Karren, 1 Open ditto, 3 Paar Achter
Tuigen, 2 Paar Voor Tuigen.. 1
Zeil Krib, Zwingels en Kettinp,.
1 Lot Stellaadjes, 1 Lot Hout, 1,
Zadel eD Toom, 2 ~ &1ldeN
Leeren, 1Kaf Bok, 1<hoot Zn'Nl
Kist, 2 Meel· en· andere Ki....
Deuren en· Kozijnen, Ploegen, Cul·
tivators, 1Lot Timmerma.na Gereed.
schap, I Spier Haak, 1 Lot Abn,
1Mud Erwten, 1 do. Boonen ens.,
enz.

I

1. HOBSON, I
.

Samuel Bonnin.

2. LOTTE'R, X
Casper Jaoobus.

3. .MOLTENO, I X
John Charles.

4. STEGMANN, ,

BerDhardns Zibee~

TULBAGH BoLOlDER'S

. AIgemeene Vergadering yanhetPnblleken Bondsmannen. ZWEEDSCHE
Ten gevolge van de door oils gemaakte 8~iale schikkingen met

de heeren BOLINDUzijn wij in ltaat om tegen de i laagste prijzen in de
in de Hofzaal te TULBAGH, om 9 ure in. den voormiddag, voor het Kolonie te verkoopen. '. : _.
verrichten van belangrijke bezigheid in verband met de registratie van
stemgerechtigden enz. \ ..

De leden van het distriktsbestuur '·.ullen eene vergadering houden
dadelijk na afloop van de publieke bijeenkolll,St.

KENNIS wordt hierbij gegeTen dat eene aIgemeene vergaderini van
alle tak ken van d~ Bona: in de afdeeling Tulbag~ en ook: van het

publiek in\het algemeen zal worden gehouden op '"

WOENSDA.G, 1$1A.~RIL, 1889,GROOTE VERKOOPING
-VAN-

50 Uitgezochte
10 do.
30

Ruin Paarden.
Goedgeteelde Merries,

do. Ezels.
CHARLES ADAMS, S~~do,

OP
Tulbagh, 28 Maart, 1899. \.

~:I.:.1_d... 1..I de2:er
Z-\L de ondergeteekende publiek: doen verkoopen te KLAPMUTS -------~-----------------

::;TATION, gemelde getal Paarden en Ezels, 1100 als maar zelden in o~ ~~'."' •.' .:::=t ..... ~".. ......... ,~. •
de markt komen. Der Paarden zijne allen gedresseerd; van goede ~~~,...~-~.~.~.:~r.A~
rQ,S,groot, sterk, prachtige egale paren, donker bruin, schimmels en
,"osóen,van :) tot [> jaren oud.

De. Ezels zijn Top van 2 tot 4 jaren oud, meest alleen gedresseerd.
afkomstig van ingevoerde Spaansche Hengsten, waar onder prachtige
~panncn zijn. Allen zijn in uitmuntende conditie en geschikt voor dade-
liJk gebruik; let slechts op den welbekenden naam v.an den verkoopers,

P. A. GOOSEN,- {

A. BI DE VILLIERS & Co,' Afslagers.
P&a.r~1 Apri~ 1899. .

Vormen: yan Aanloek en Objectie.
I

BONDSLEDEN en Vrieeden lrn. nnen Vormen van Appli.katie om
gereglStreerd te worden, en Vormen van O~t:ie tegen namen op

de voorloopige lijst en op de lijst van meuwe appriI: ten gratis bekomen
0"0 aanzoek per brief of telegraa( aan 0riA Land Kantoor.

Oeh]d is Korl-:-Men 1Jersuimt 'niet.

BBRQ,BMDE

·K.4.CHELS.
,
j

BESTE KOOK.~ACHEL IN DE MARKT.

Levende Rave:

Van
! £4 lOs.
en meer.

1 Paar Ee1'8teklaa Donker·bruine .
Kar Paarden (Hetlgaten) " ~
oud, 15 lut.Ild hoog. I Trek·en Rij .
Paard, 1 P-aar Kar Bzels, 10 J.aa.;
teel Beesten, 42 V&l'bns.

EiBdelijk:
1 5/96ete .Aandeel in de Hawe-

kwas Gebergte; het gewone uaor.
, timent Hn.isr8ad, en wat verder sal

aangeboden worden, te veel voor
omschrijving.

J. F. DU TOIT.
JrL L. S.lTH &; Co..

..USlagerL

Van
£4 lOs.
en meer.

Schrijf om onze Katalogus-
(.

WOODHEAD. PLANT & CO-~', '

~t George's '~~Trant, I(aoos/ad.

\
EENE PLAATS, groot omtrent 200 .OlRGEN, beplant met.

: 60,000 WIJNSTOKKEN; is in extra order, en heeft een
praehtige Stroom . Water voor besproeing, tmwi'jl ,Terder water
volop is.

. Uitmuntend geschikt voor bebouWÏDg van' ~ .ding en ook voor
Welde. :

TE
Zaadhayer (Koebergscll8.)
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'Upington en
misleiden,

STEMT VOOR, SC:EBODER,
E:]!Ii"' Grm:~]!Iif ~:':»~lR. op :.:»:1......... _, 1&1,~:P •• I.

Mannen

Op Donderdag, den 1H A.pril,

ZLLLEN opgemelde Paarden,
Publiek verkocht worden aan

Klapmuts Station. Dese troep
bestaat uit verschillende Paren
egale gedresseerde Kar Paarden,
geschikt voor dadelijk gebruik, in
goede conditie cn de aandacht waar-
dig.

~~~

Paarden en Ezels.
WIJ hebben in voorraad eene

nieuwe bezending uitstekende
Paarden en Muil Ezels, allen goed
geleerd in het tuig.

Er zijn onder hen verscheidene
superieure koetspannen en Rij- en
Trek Paarden.

Wij verkoopen dezelve privaat
tegen gematigde prijzen, en zij zijn
te zien aan onze stalfen.

GEBROEDERS H~~LL,
ï 4, Lange Marktstraat,

Kaapstad.

van Prieska,
•

Paarl, 30 Maart, 1899.
Faure, Van Eyk ~ Co., Afslagers.

Ploegen voor Heuvels, en Ellkelo-voor Ploogen met
Dubbele en·Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen

voor een en twee Paarden.
BohrtJf .OID Pr:IJz.a eh Illu.'tra'tie •.

.

GEORGE FINDLA Y; ei Co.,
Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad.

Derachmachines .en
Stoommachines.

Stoommeel- Molens en Olie-Machines.
I

Konhardt. laat niet

WOODHEA.D, PLANT & CO.,
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD .

~ ..... .F&.~ '8llBC:>]!Ii"'~,
KAAPSTAD,

1,1 EEFT pas het hcrOPIII.l,t!~lau"'l..r "U Sporting Magazijn Geweer
. ont'Vangen. Het 1~r.;~'A-l<'II h.~w W,II"):J voor het schieten van

..llerlei soorten Bokken, \'·,or ..1 dt''l·w:.;i""kk~u. Prijs £7 lOs. nett.
, lJagel Geweren, Rill", K.t,\·olvIJI-g, AD I'atronen van de bee~ kwaliteit..-----_.- ..-
Qynamiet, Detonators, en LOll t.

.lilcycles, Bicycles, Bicycles I
BOKRIn' OM PRIJB LUSTEN.

LLOYDS' :.
HAE.MOTOR"

"WIC:l.ll1d~oIe:.1_. '
GEHEEL YU STAAL, GALYAJIZEERDu YOLTOOIIG, YOLlOIBI BESCHUT TEGEl BOBST,

S n, 12, rt, en 20 lt Wielen, met 6EB1LUCEERD BEIEEGBARE OF
ns~ TOWS, ru 20 tot fOO lOot boog.

De eanlaeWindmolens aemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zull.n
meer water JtÓrnpendan eenla ander.
Molens In demarkt.
De hoopte prijs werd behaald door

doze II Motors" op de Chloaao Wereld
Tentoonstelling, 1893.

r

1 Boklragen, bijkans nieuw' .
1 Afalaan Kap Kar in 'goede, orde
lOpen n,r, bijkans nieuw .
1 Water Kar
1 Spa'l Wagan Taigen, kompleet
2 do. Ploe( . do. do. .-
1 Paar Kar Tuigen
2 Dubbel Voor Ploegen" Bansome"
1 Enkel do. do. do.
2 ZaailaDda Eggen '
1 Braaklands Egge
1 Zelf Binder, .. \lcCorma.ck "

Wijn Vaten, 2 Trekken Zwingelt
en Kettings, Graven, Pikken,
Vorken, en", , ens,

a. Granen, als:
80;Muden Gemengde Voer;
101 do, Rogge

4. Huisraaq, als .
Het gewone &88Ortiment Huis·

raad, als Tafels, Bedden, Stoelen'
Kasten, Glas· en Aardewerk, en
Keukengereedschap.

Tandheelkundig" Instituut, de Wed. A. J. LOUW, VOOR goedkoope en doelmatige Bij·
Executrice, " hela. Paalm en Gelang-Boek&,

,BEPERKT. nrvoese men sich bij bovehgemelde nr-
Ulster Kamen, GroentemaJ'ioktpleiJl Yu der SpIJ, JmmelDlu a Co., ltmgers. eenlgiDg, d90r de 'fOOrVBderen in !Bl!

Vendu. Kantoor, reeds opgericht.
Verrotte Tanden gestopt in tot hun Malmesbury. Dep6t voor Hollandlche traktaatjeelIII
"roeger natuurlijk: gebruik hersteld, ~~~~~~~~~~~!!!!!!! Vliegende Blaadjea ._ Voor Prijllijsten 6<Chrljve men UIl

~anden Zonder Pijn volgens KEN N ISU E VIN G. .Ondergeteekende,
leder bekende methode uitgetrokken B. PIENAAR.
Goud Stopsels. "----.. SecretariJ

Kunstmatige Tanden, paasend ge- Afdeelings Raad Calvini&., ~-=e~:amera,
maakt cloor lucht-zuiging; . alsook
zonder platen, volgena het steleel VERLEGGING VAN WEG.
beleend als Bridge, 'Bar, e.
Crown werk.

TULBAGH,-
LEEST HIERllE EST HIERl

De huur van het huis Vl'OegW
bewoond door den heer Richtm.

Voor bijzonderheden zie hand.
biljetten I I

• HENRY FAGAN
Tulbagh, Maart, 1899.

P. J. P. MARAIS, Arslaqer,
N.B.~Vergeet niet WOBNSDAG,
den 19den April, te 10 ure v,m.

PUb:~=~ing Amerit::hechil~p~gen_ Publieke ver~
. T" Goed VLOQIlDJ. TB. DE ~dergeteekende van p~Kostbare Yaste en lJUsse treD, ~, ' Zl]1lde om. Tulbagh voor __

40 iersiertosse Gedresseerde OP DINSDAG, 11 APRIL, II'~. Rocklands, I{ oeberg,: tijd te verlaten fn zijn WoonhuitBOJU.DELOOB VOOR DIERD ; ver~uurd hebbende, heeft besloten
PAARD£~', Om 10 uur v.m., SCJuDELOOS VOOR Dm:aD: N bi KLIPHEUVEL STATION, al qn Losse Goederen onder dea

SCHADELOOS VOOR DmRDl, a lJ hamér te brengen op
8CHAD&L008 VOOR DIEllD, ' opt -~~~=~~~g:=:, WOENSDAG, 12 APRIL, 1899. Woensdag,19 April 1899,

" maarla_ .........Ia., ...... : .. YLOOIEN -- heh' 10.'- L BlliSRAAD'
WnGLUIZENr...KAKKEIU.AKKUI DVERS, De ondergeteekenden, oor....,IL • •

~~:.!.!N.!'c..~ -:~ = gelaat door dl E,xeoutrice,' ill den Een ~t assortunent eerste.
d..":.!. ";"..: :..~-=...-. =--- Boedel van wijlen, den beer Adriaan klas wel wt«ezochte .MeubelenVOOr
pa~':!~~~--=- ~"f:'''rH~ Johannes Louw, tUnen op bovenr.- Sl.aap- Eet- en Voor-Kame~. Al8OO(
i:a:'k~~= KUTIN ..... Aka la melde plaats en, datnm, publiek D18p8ns en Ke~~enbeAoodig~

KEATING'8 WORJIEN TABLmTD. verkoopen de onde"o1gende:- De Meubelen &JInmeestal nieuw ea
KII:A.TING'SWOJUU:N TABLIITft:Jf. Hl. Tande laatste mode, dus is ditis eel
KEA.TING'S,;.WOlUlEJf T4BL'KTTD. 1. Levende ave, as. schoone kans voor hen die goede
KEArING'S WOlUlD T4BLmu. 12'Renteklas Easels meubelen wensehen te bezitUln.
1tE.&.'TIlfG'SWORJIEN TABLBTTD. 2 Kar Paarden ALSOOK.
UN ZU,IVER GROI!J(TEN LEKKERNIJ, bolde la - 2 E... 1- vOOrPaarden (_.:n.) .kom do lI&Dpu&IIOote _._ llij __ 1tot..,1lI • '""""
10.,11_ _...._ ........ __ I of DraM 1 P hti B Ii d S
W.,._. Het I.__ dUI ID .. lW _'ut. ID __ po 2 do. 'do. (merries) rac l8'e OlD er tovs mill
"Ikl -- kl........ VcrkocblI. BIiUft .. lIaaiOIa, OIOar boil T' Zad lIK I.__
alia Dr...... 2 Vette Water Kar- Ouen er, Ul~en, e a, aplUll.
JI:1IUa&r, TBOIUS ItUTIlfG, Lcnada. " Eersteklu Koeien, die op Kalven V ERD Eli. :

staan --
1 Koe in volle melk
" Vaarzen
1 Goed geteelde Bul '

17 Vette Varkens, groot en klein
P:K.:Ba133 TeJegna.ch£dnI: ..&enum.' 2. Boerderijgereedschap, als:

[JE Ondergeteekende, besloten
hebbende van woning te ver-

anderen,' zal Publiek doen Verkoe-
pen op bovengemelden dAtum:-

1. Zijn Verkieslijk W oonerl, ge·
.egen schuins tegenover het Noor-
der Paarl Gesticht, met het daarop-
staande nette en suffisante Woon-
huis, bevattende 6 Vertrekken met

C. F. LIEBENBERG. Stal en Wagenmakers-willkelannex,

_J. ~.!.~~~~&_C_o., A~~~~~er8., ~r::t~=:e~.allerlei soorten van
. - II. Losse Goederen ;-0..1 Ameri.
kaansche Orgel, 1 Naaimachine, 1
Stove, 1 lot Wagenmakers-gereed-
schap,3 Schroeven, 5 paar Karwie-
len, 1 paar Half-slijt Wielen, lOpen
Kar (bijkans nieuw), 1 lot Haat, 1
Dubbele Loopgeweer, 1 paar Kar·
paarden en nog vele artikelen te veel
om te melden.

JEPUfA PAULSE.

TE

De OnJergcteekenden daartOe
gelast door den heer J. H. KETS,
van Kuil" Rivier, zullen ter plaatse
publick verkoopen op

DINSDAG, 11 APRIL,
ten 10 ure,

lG Sterke Paarden, geleerd
5 " Ezel« "

lG Koeien in Melk, en op "kalven
staande"

·t Vaarzen
:')0 Vette Varkens

120 " Schapen
8 Veer Wagens
2 Karren enz.
I Lot Hoerderij

Hout, enz. enz.
J. J Hotmerr en loon, Afs/auers,

OA OF SCHRIJF AAN

,B•• ULLEB,
46 El47 STRAI8STWT, WnTAD.

',~ OM ALLE EN EENIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
MuziekaleBenoodigdheden
Instrumenten Reperatteen
, Stemming.Publieke Verkooping WIJ zijn bereid om op commissie de prijzen te kwoteeren van eenige

VAN der bovenstaanden, in September e.k. te worden afgeleverd,
indien de order dadelijk gegeven wordt.

Een Kostbaar Woon Erf,
OP

Paarl, 4 April, 1899.

Somerset West
Gereedschap en ~--

~OO Extra Vette UAanteel
Bokken en Jonge Kapaters.

"r·,' ...""'""-··,
• \ ';., l-" ~.

1, •./" \, '~,. .~ Dinsdag, 11 April, e.k.,
,c,.' "'--'i ".1 Om 11 uur v.m.

PUBLiEKi~i~ING DE ~~!~'~~'7~::d~:.~.~~.~~
Riet, zullen publiek verkoopen (op

\'A~ bovengemelden datum): dat ver-
Paarden, Ezels, Koeien, kieslijk Woon Erf gelegen aan de

Hoofdstraat naast dell heer Isaac
Varkens, enz., Perold, Noorder Paarl, met het

daaropstaande uit, gerieflijk, en
suffisant Woenhuis, bevattende

KUILS RIVIER, Eet-, Voor- en drie Slaapkamers,
Kombuis en Dispens met een groot
stuk Tuingrond annex, uiterst gP-
schikt vuor den Tuinbouw.

Dit Eigendom alom bekend zijnde,
is verdere omschrijving overbodig.

FAURE, 'VAN EY K & CO.,
Afslagen.

----------g~
FABRlCIUS' VERïOOPIHG,

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

V.L'i EERSTE-J\U,::i

PAAROEN EN4tEZELS,

Op ~Iaandag 10 dezer
Zullen bovengemelde Bokken in zeer
goede conditie worden verkocht bij
het Strand Halt Station, te Somer-
s~~ West; zij zullen zeker present
ZIJD. .

G. DE KOCK.
P, J. Bosman & Zoon, Afslagers,

Stellenbosch, 4 April, 1899.

Publieke Verkooping
VAN

np

ZEER KOSTBARE

MANS GOEDEREN, ENZ.
15 April; 1800.

TRKTOOKSTEWBG ru IUNBI.
EENE

' T NO~ATIBS v~ nieuwe
; en toon stelling van .Direkteuren te worden geko-

wijnen voor de Speciale Be- sen 10 plaats van. de heeren S. J., INGLEWOOD,
geariDgs Prijzen zal gehouden B 'Il' S B

rd d ABlA, JD.~ • A880N eni A' J DI Wandel-t-at, KQQP~_Jwo en oor den Tuinbouwraad W die ' .• J.& .,_ .... ~

KaapstaddRZATtiRDAG 16JUL1 I.~ ODU aftreden ""OJgeDS -----------
1899 Pri· 'orde' , AA.~ VAn yereenkolDlt moeten D ""'"Jr

• ]MIl w n ..aangeboden ingesollden worden ten Hootdkan- A..1.v..LE S
voor alle ~n van wl)Deg..JOOwel tore der v....._'&._~· te w:
als van ~raridewijn. Spema1e prij!':8U voor of ~ lo °rill'Oélter ZENDT nw Loue Haren, om ot
voor Wlln~, roduceerd VUl Wlln- staande. AP aan- gemaakt te worden iD al
stokken geéut.9p AmerikaaaeCbe .. vormen naar den meuwsten tim..aak.
stokken. Voor prijslijst en il18hrij- aHDe:::= Direkteuren zijn naar
viags vormen doe aansoek,bij -I en. A. T. ~VOT •

, A. A. PEBSSB, op Jut "ap. de Direktie, BAB~ EN PERFUllEEBDER,

;, 8ec:ret.ariI." Ho Pc- DU TOIl', I Ho.t.tru.t, KaaPStad,

_ T1tiDI»u~~ftD WorD''', ~~~~~,.~ ~OO:=;b!:

LLOYDS' AERMOTORS HEBJ3EN OOK IN
ZUID AY~llU GETBOKKEN:

Gouden Medaille van de Landbouw Vereenig-
ing te Port Elizabeth ••• ••• 189.
Gouden Medaille en Eenten Prij., Jobannee-
bn~ Tentoonatelliog .,. •.. ..• 1896
Speelalen Prijs, WNtelijke Prorinoie, Ten-
toonstelling, Boee~ .•• ... .., 1895.
Eersteu Prijs, Westelijk. Prcm.cie, Tentoon-
stelling, Roaebaok ••• ... ..• 1896
Eersten Prij., Peri Eliabeth, Landbouw
\' ereeniging '" .•• ••• .•• 1896.
A.anbe~olen door het Besproeiingw Depart-

ement der Kaap Kolonie, at. het beet ao-hikt
om water te pompen, geTODden iIOOr de
Governemente Di&m&nt Bonn te pbrniken,
ol in opene putten.

D. Lompe houten Windmolen word, DU

snel ~ervRngen door het Stalen Galnniseent.
tER.llOTOR.

Lloyds' Stal.n !ElIJ(OTOB.S looMD met
den Zhl.b t.. ten wind, sijn geheel Hlf.ioegulee-
l1ouJ; eu we' kon met eeD lanpn, vuten •

I,ret !ERMOTOll. il de goed, kOO~, te en 't-
economihc.:beBeweegende Kracht .reld,
een Pomp Toestel kOlJtende een _
dan IlÉtQ goed. paard, tertnjl het ' •• ·uoId
zonder OIJ, ~ig__~ht ot koate""erkt.

Het .!lSlUIOTO& neemt, Ook: !Ipoedi« de
I'laat4 UI \"An de logge lul ~ ..Noria
Lifte ot of Bakkie. Pomp',n. ", '
~ij die voernemen sFD WiDdmolentoeetellea

te kCiopeomoeten wel ~DdencheideJl tlUllOh...
Lloyds' GaIVl1nisecl"'. Stalen J.IJJlOTOB.8, 'en
&1I.(ereinlerieore el\'JVaardeloose nabOOtSiDgen.

Het echte, Lloyd'" iE1I.KOTOlI. AI h.t toed-
kool'''t,. eo be.te be londen worden, en laeeIi'
dtm toeta reeu. qooI1l'C8tnan.

W Ilnnecr ve",illCh~ worden lteechi1tte per-:
IIOllt:U gezonden om het toestel opteutta:,
tt'!:,C'neukergedeel4'lijke reiaka.ten, of ~
8pt'C1a'e IICbilptirg.

Schrijf .?m prij.lijst. en get.nipchrif.ten •
of "P'IlJ ,lrIJ&Ondel'h~dliD omtrent diepte nil

uell l'oL Qf hoeveelh·/id water ena. waaruit ...
ht'J ekoni~g der 1r000iim pOl' volpd. POR .-1
I.ueg'L"iVU'11S1I WW...wIl. ,

..",....-----

KBN.NISGEVING geschiedt
, hiermede dat de Afdeelings-

Alleen het beste materiaal ~ raad van Calvinia, van voornemens
bezigd, en. ~e fooien zijn gebaseérd is zijne Exoellentie den Gouver-
op c de billijkste schaal, overeen. neur te ~oeken, op 8.a.nzoek van
komstig met goed werk. den heer J. C. Locs, vau Vrouwens-

EVllJRÁRD DIGBY, kalk, Achter Hantam, 0alvinia, eene
.Proclamatie te doen uitvaardigen

L.D.S., &.C.S., Eng., m termen van Sectie 152 van w.t
Vn:epr .. ..n de LoodeB T&Ddheelk~ _ 40 van 1889 afwijkende vau een

Oh&rfug'Cro.Ha.plfAa volgenden Weg, nam:-
BB8TUUB.DJlL D W Ie. eg oopende van "Dirkzijn

-----~------ muur' naar "Yrouwenskolk," te ver-
Zaad Gers t, leggen van eene lunt uit den ouden

Schotsehe Haver. ,!.eg, van d~ on er Lijn van "DirkzIJn muur' recht van de leegte
eene distantie van omtrent 3000

Kaapsoho Zaad-Haver yards tot waar die weer in den'
Ouden Weg 'komt.
1 enig perzoon die objecteert tegen

de verlegging van.genoemden Weg
!Doet zulk~. objectie schriftelijk in..

Stoommeel, Alielie.. ~zenden ~l den ondergeteekende, :Bijbels in Holland8ch, Engelse4,

M binnen dne maanden van af datum enz., in voorraad gehouden.
elk, enz. _; .. dezer kennisgeving. ----------

~r:r Civiele Dienst Klassen-"CO., Opm;:~s.~j
Afd~lingsraad Kantoor

Calvinia, ,

R. .MiiLLERverschaft eenig ding in
de lijn van Muziek, van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodache Harp.

:as:ULLER.'S
Groot en lleiDwdol Illtek

HudelsJuUJaa,
KAAPSTAD.

(ome. Kome. KoMe.

C_I\..LEDON,

Zaterdag,
30 Fraaie JOllge Ezels "an 2 tot

.laar.
JO Fraaie Jon~t' Ruin Paarden en

Merrie-:

De ondt'rgpteekPnd,', behoor-lijk
gelast door dl'lI ht'er JIII!.\.N G.
F.\S~llïr~, 7.llllen pllhlil'k verkoopcn
hort>Ilg't'lOplde Paarden en Ezels,
allen llitgl'zocht iD de I )istrlkten
Cole"ber~, .\lbanlt', en Brandfort.
Zooab du Yril'ndcn weten heeft
Ned Johan groote kennis van Vee,
en daar hij zelf naar onder is om
deze Paalden en EzL'i" te koopeD,
kunnen wij er op rekeuen eersteklas
goed te krijgl'D. .\ pef Johan heeft
ons verzekerd dat hij van plan is
de beste Paarden en Ewls tB koo-
pen, die daar t~ krijgen zijn. D,·
ploegtijd nadert.
. Komt dus allen en Koopt.

JOHAN G. FABRICIUS.
Dem;ers, Moore & Krie-p" ,

Afslaeers.
CaledoB, 20 Maart, 1899.

DE Ondergeteekende hebben in-
structies ontvangen Publiek

te Verkoopen een bezending goed-
eren, ,

Op }Iaandllg, dea 10 Dezer,
OM 10 URE PRECIES,

tegen over de Zuider Paarl Kerk,
ten hui1.e van den Heer JJ.
~. DE VILLIERS.

Bestaande uit circa 1,000 yds.
Tw~edQ, Worcesters, Serge, Doo-
skin, Laken, l groot lIB80rtiment
~nijders Trunmings, en Linings,
100 paar Stevels en Schoenen, alle
soorten Hemden, Boordjes, Dassen,
enz., enz.

A. B, DE VILLIERS dCa" Afl/agers.
. Paarl, 1 April, 1899.

TE KOOP
.A..Et~""IiI.

Doe u,moek bij
DE CAPB rORAGB {Jo.,.......

R.. MULLER'SPrijslijsten worden
franco gezonden op aanvraag.

Tak : M Hoofd StraatJ P'~ Ba aas
Port KIlabeth. KaaP-tad

LONDEN

Witte en Geelc-M ielie-
Meel.

GRA.A.N
BN

:GBLD
BJ8P!.A.RD DOOR HET [OOPD,

VAN

Gebrande Boonen.
•SqrD(/t "' m. Pdklf

'ARIOS!" Gebrude (oille BooII.
TI VUDUGU BU

Alle lrII401en u 1lgemeene Hu_ ,
IU DI fJBDO'l'I JW.T SLICIT8,

BIJ

WHITE, RYAN & Co.
Z. A. Bijbelvereeniging,

BIJ BE·LS.
Goedkoop en Stevig Ge bonde!

AAN HET

HOOFD BIJBEL· DEPOT,

Zaad
OOST

Handelaars, De Koloniale Brandewijn
LONDEN. ,Maatschappij (Beperkt)

WORC.STBR.

VAN HBT

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJllEL GENOOT~CHA.P
7. KERK STRAAT,

Nabij ADDERLEY STAAT,
KAAPST A.D ...-

Euw. L. NUTTALL, SecretaN,
P.K. Bos 215.

'Telegrafisch Adres: II BlJB&LS."

PRIJSLIJSTEN FRA."l'CO.

DE WelEerw. J. HnmsoN, M.A.
ontva~ jonge menschen als '

kostleerlingen voor de examens der
Civiele Dienst. Termen billijk. EeD
at&f van vijf onderwijzers. Aan·
tal ~e kandidaten 'VerkregeD
bij het Dëoember examen '9S: AAn
Jeboden 30; gepasseerd :!6; 14
m de late klasse insluitende de

1~ ,vO"t§vude plaatsen, 1, ~, 0, 9, ent.
Bxaminaties zullen gehouden wor·
den in Juni en December. floe
aanzoek hieromtrent w

GELIFVE TE LETTEN OP- OtlS I(!!JEW

~~C:» "Y'.'DJ. •
.0 OUa.TBAAT,
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HaveLevende
EN

Losse Goederen
OP

Donderdag, 27 April, 1899,
TER PL.UT81:

DIEP RIVIER,
\abij CALEDON.

D
E Onderge~kende, behoorlijk:

,~ela.st door de Executeuren
Tl'~t;mentair in den Boedel van
WIjlen den. heer George Metcalf,
zulkl1 pubhek verkoopen :-

1. Levende Have:-
+~0 Eersteklas Mt!Mno Ooien.
3'H I do Lammers.
~,)" do Hamels.

;ri do Varlt~.
do Ezel.'

2. Losse Goederen :-
1 SULjMachines, Reapers.
.l Bok Wagens.

Kap Kar .
Open Kar.

, Kar Wielen met As_
Dubbel-voor Ploeg.
Enkel do.

nEggen.
paar Achter Tuigen.
span Wagen Tuigen.
do Voor '!'uigen.

lot Zwingels.
lot, J ukken, Zeisen en Ziften.

<) ~chalen met Gewichten.
lot Legger~, t Leggers, en
Y aatwerK.

1 Pers Kuip.
Lot Graven, Schoppen en alle

,oort van Boederijgereedscaap, te
vt'e1om te melden;. alsook 1 Juf·
ïrclilW'S ett 1 Mans Zadel.

3. Huisraad:-
Pet gewone assortiment Huis-

raJd l'n Keukengereedschap, be-
_taande uit Tafels, Kasten, Stoelen,
BE'Jden, Ledekanten, Wa.sch. en
K;et'd Tafels.

4. Graan:-
:" I mudden Koorn.
~,;(I do Haver.

:}I, do Garst.
l Ilo Rogge
'1 do Erwten.
1 do Gedroogde Vruchten.
HIer 13 e('ne schoone kans om van

"lies L~ts te bekomen, en daar alles
m()('t ïerkocbt worden zal het gaán
zonder reserve.

Komt dus en kooptl
ALLEN ZIJN WELKOM 1

RWHARD METCA.LF,
J. WM. METCALF,
ARTHUR H. METCALF,

E:tecuteuren Testamentair.

DEMPERS, MOORE en IRIGE,
ArSI.AORs.

Ca!edun, ij April, l89!).

Terdl'r zullen er ook verkocht
w'Jrdeo, voor rekening van an-
deren :-

El'r~tckla8 Geleerde Ezels.
do Jonge Paarden.
do Wagen ai' Veeren.

Goede Geteelde )lerrie.
Eersteklas Braak Ploeg.

LJtljlilJ'temen t van Publieke
Opvoeding.

Er: \ Yflje cursus van opleiding
voor Blanke Onderwijzers

( I) Waarnemende ongecertifi-
ceerde (uitsluitende kweek~·
ILng-onderwijzers)

(,) Gecertificeerde
la; lieiJ'even warden in Graham's
Tuwn gooLlrende oe volgende Win·
tt', Val·antie. Heernren special ge-
kwalificeerd om de beste wijze, hoe
('[:1 \0 de ver"chillende elementaire
:-;c:wolvakken te onderwijzen, aan·
ll"toonen zullen hierin werkzaam
l;J o.

:\lle boeken en schrijfbehoeften
z';,::en HIJ verschaft worden, en de
~\:!,i;,,~ten, uLtsluitende logies j?:el-
1;"0 op weg, zullen door het De-
!,arU'll1ent op het einde der cursus
terugbetaald worden.

(lnderwljzers die wensc en ge·
nf1llK te maken ven dezen crsus,
(x'Dooren dadelijk aanvraa doen
"OOr vormen van applica' ten kaIl-
tDre van den Super' dent Gene-
ral ,an Onderwijs, aUlhorisatie.tak,
Kaapstad.

G EO. W. CASSE,
(voor Superintendent Generaal

van Opvoeding).
Kantoor van Onderwijs

Kaapstad, 9 Maart, 1'899.

Roadgunde School te Roodekop, wijk
I1dden V!lscbrl'yier, Dlst. Kroonstad.' BOEDEL eI', WEESK.A.:ME&.

APPLIK.ATIES voor ..de betrek-
king van onderWlJzer Ifldaar

vergezeld van de bij de wet ver-
eischte getuigschriften van be-
kwaamheid, goed gedrag en van
Lidmaatschap een er Protestansche
Kerk, zullen door den ondergetee- v_ w ~ _ ~.w._ l>'\.
kende ingewacht worden tot op 6 ~:;..::.:, h..:::._ ~
Mei, e.k. .'. DImIODUBD ~

Werkzaamheden te beginnen ........ s-l. bID, .....-si__ .
tegen den 16den Mei, e.k. , ,Da 1hI-" __

Salaris £120 per jaar en de I'"1. ......... I.W."f
schoolgelden. r::~ "J.~.

Billijke reiskosten gestaafd .. Go" _.. ~.l."LPumuJI

door Invitanties, l.ullen vergoed ~ ~:
rd ............

wo en. I .. ,&. _. ..
N. B. De geslaagde applicant moel ~J. P•.•• ~ ,

Cl
·• .. .......___ .. ~_ ....... w ....

zich voorzien van een on erWlJsers ;...~.....' ..
2de klas spoorweg certifikaat om FIIlI ...... -;t'__ .
tegen half-prijs te reizen. I ' -, .....'M' nA" .......

- _ e .....

S. J. M. WE SS HLS, ........ e_ ...
sec. Sch. Com. ._-'_o W. A. ~Y. 8eON~

-.: sas s T

KoloDialeW_kamer en TrUst
\

.Jlutscbappij.

Publieke Verkooping
TE

SWELL'.ENDAM
van de Kostbare plaats SUBBIl'ON
" nabij het Mpooneg Statio:l.

In den Boedel van wijlen (I,m Wftl.
Ed. Heer A..LBEBT KIo:NNJlDY,

-OP-

Donderdag, 278ten dezer,
zal worden verkocht op de plaats

zelve

DEkostbare 'en zeer vruchtbare
plaats .. Surbiton," zeer ge·

sohiktelijk gelegen binnen de
municipaliteit. en nabij het t:!poor-
wegstatioJL) Ze heeft de reputatie
van een l dér beste Melk- en Ge-
vogelte-Boerderijen in de afdeeling
te zijn. Ze heeft ook uitgestrekte
zaa\landen, voor het meerendeel in-
gesloten. en een kostbare vlei voor
het weijlen van vee gedurende de
zomermaanden. De plaats is om-
trent 76 morgen groot j ze is goed
met hont begroeid en is ook uit-
nemend geschikt voor vruchten-
kweekerij. en id gezegend met een
overvloedigen voorraad. van water
voor besproeiing gedurende de
droogste jaargetijden. De gebouwen
op de plaats bestaan uit een uit-
muntend Woonhuis met de ~ewone
buitengebou wen.

De verkooping zal beginnew om
11 ure v.m, -

G. W. STEIJTLKR,
Executeur.

Koloniale Weeskamer Gebouwen.
4, Kerkstraat, 3 April, 1899.

GERT REID, Afslager.

TENDERS :r.ullen waden
vangen door den Cont

en .Auditeur Generaal voor
gemelden dienst, tot den
op ondergemelden datum.
. Veranderingen en bijv
aan het Departement van
Werken, Kaapstad. 15 Ap
Volle bijzonderhfilden zijn
baar ten kantore der
Werken, Kaapstad.

De laagste of eenige
noodzakelijk: te worde
nomen.

Hoofd Inspek
Publi

AFDEELIN GS AAD
MALMESBURY

Kennisgeving" aan Achter-
stallige Belastingbetalers.

DE weg belasting opgelegd op den
. 6den December, 1898, was

verSChuldigd en betaalbaar aan dit
Kantoor op 1sten F"bruari, 1899.

.Achterstalligen ' worden herin-
nerd dat er na. drie maanden, inte-
rest tegen 6 per cent per jaar ge-
rekend zal worden op alle onbe-
taalde bedragen, te worden bere-
kend van af den dag vastgesteld
voor de betaling van genoemde
belasting.

Op last,

A. L. BRODZI.AK
Secretaris.

Kantoor van !lOIn Afdeeling~ra'\d,
Malmesbury, :> April.

G f1~,TR \ AG U

EEN Ond~rwijzer aan de School
der Nttd. Geref. Zend. Kerk

te MiddelbUrg (K.K.)
Benige kennis van de Hollandsche

taal vereischte.
Salaris £60 per Jaar en vnJ

wonen.
Sollicitaties met getuigschriften

van bevoogd heid en zedelijk gedrag
worden ing~zonden bij

H. DEKKER.

5 April, 1899.

Gelukskraal,
2~ Maarl, 1899.

OPGERICHT IN 18M.

Dpbetul4e 1&p1tul .
aesene Fonb ' ...

£3,UD 0 0
~~OOO 0 0;y

De Kamer ~nderneei~ de ~~uiatra~ie
ftIl Hoed.. ala Euoll~n, Voogden
Truat.e. in ID80ITtIIlte .Bóedela, ellS.
Optrekkeu ...1111 Sohepenkel1DÏaMD, Traua-
porten, Hllw6lijb <10~ Voor het
voonchieien ",D Qeld op eente V .. -
bandeDf ellS; tII1 AlPmeeDe Agentaohap-
pen in till buiten de ltDlo~.

YerIIIIMt UI- enJutg~
tegen buniie termea.

DllUlO'J:Ktf:an :.
De WelEd..H.r G. W_U. R08T,

Voorii~.1 .
De WMI-Rl.\Heerea

N. J. H. C&OI:8I&. l Da. A. Jo. 'r Bocx.
Dr. E. L. B. LOOSSlIK, .A.. J. BA.;SOll,
W. D. MALtU&B&. A. \V. L·);).v -Ó.

lUDITJ:UREN :

Da Woii-Ei. Heeren r J. J. Vu AUDE
en \lA.KTHs. SIlOTS. H. ihon. '

De Uirectenren verga./iérell elken : Dins-
dag'a voormiddag,., in deu Zomer Ld j';J uur,
in den Winter te 10 aar.

3. W. KOTZi, Sacret3.r'is.

/; , "KST/GD 61 IARgN
,,·'_ter-, 1111'010«'1- eJl. Uokmuln
'-_' (:J"__ o.r'_'~

.." 7.iJY8~D HorolOges 11
,I " ..1.._'--

/ Catalogues Free. ;. / I

HETGENAStHEN

M1JNHEER,-N e~ maancIeB rl"en
betuigde ik in een' brief lAD Il nil

de. ~e uitwerking Tan RHE.U)l.A.TI-
CURO in mijn genl. '.Ik ben 60 laren out!
en heb 23 jaren lang geled811 _ CHRON-
ISCHE ASTHMA au RHEU1U.TIEI: en
IIOCht verlichting Tan lVle beroemde pees.
Imndigen, en probeerde rJl81 .. nder Dui ~
rinden en had in mijn. geT&! rJl. geJouf II

meUllChelijke belnr_mh-eid Ter1oren, toi dal
lit RHEUllATICURO probeerde _ meenf
zijn mijn Neuralgia, RlielUll&tiek en pijnet
in hoofd au aangelicht nrdwenQ en hel
ni.uwl ja T81' en wijd verspreid dat lO on·
m_ter Vil Rooy amper heellemuJ r-d
W&8 Tan die wonderlijke lrledicijil," en dil
W&II werkelijk het cera! j elQea en. hel
probeerde benelt het--.n.
De heer JA.ooB Vil' ZIJL ftIl V1aIdonteir

13 nDr Tall Steijll8bnrg), Ï8 ga.sen nw
~n IOhijnb~ on,.n_~jkge~.I.~JL1.eu
onatiek en Jicht.. NOOIt, lI81 Il]n lII_e
MeTr. Vu ZUL _mij, wuereenerger p
val nn .. Koort8 Ziekte," sooal. zij bet -
men. De -W dom RHEU.M.A.TICURO
deed de lijden&. jonge man ruatig .Ia~n eD
m.edeoijn werd Tóortd1ll"8nd toegediend,
boewel de b~n menden .. id.n dat
zij niet nrwloChten dU hij !eTen -.. -
I&lj tw•• ....a.lJKn, en ~ van de pa--
Im\cht Tall ek R~ATICURO en
PILLEN. .

De onde h_ VA.D ~ WIII.I, ftIl B.etWeftInur.
werd gencl8II door een bDUel.
De beer A. Corrzu, BraadTlei, Mlddelbare,O:C.

oond dad.liji o"rliohting. Kijn IOOnJu ea lijD
!lCboon.. der, de beer J . .l. 81il1'1,T1IIl "ouden-,
Bur1{e .... lorp. werden lOCI" gen__ Ik lIIlOet nn
oluitM-l. blijf uw dankbIn nl'od, J. O. T&II

JONES RHEU14ATICURO.
Het j(rnnt. Zaid-.HriUanaall •. ~Iddel T_
JI"h~. ::i."..m.\ti,,", &h'~lm.t~. Jtch\, lAD4.
Ji,':,1. 11,·,,1'JICht, Aange.lcbt-p1lnen ....... en iIeOIft
-..I,·.!u .. enden ,.nllen, T .... l erpr CIaa bo~n
,..'n.l.n r'0 •••n. Jo .. rkriJi~ .... -:ne ........
.•u "Jl \\ inlL.li.n ioor .. heel ,.W-.A.frib.
-_._---~~--------

.hle ....11 OT~' ~ 9 M......t ISM.
iJ>c'eIijfd btj .... _ W ~ent No. 31 T"
1Nl. - ,

~20,OOO
i£1'\~OOO

Kapitaal
Reserve Fonda -

:&lJn.

Lowenst ~in,
D'Urba.n R ~ad.

10 Ma.ru, 1899.

De Beroemde
Amertkunsehe

Baklng
Powder

\
.1 OOR het baléken van het fijnste brood
, 'koek, poffertjes, puddings., ena

Maakt het voedsel zeer licht, IIma~elijkl

en gezond, .~lieste in rijzings-kracht, en eenige
poeder voor 't bakken,de onaa st door
luchtsverand6l'ing blijft. Blijft\'
behoudt voUe kracht totdat he· eb~ikt
wordt. .' "

De Royal Baking Powder nn..:I(~foeld-
wijden roem wordt enkel door ~ &oral
Baking Powder Maatschappij van Amerika
gemaakt. Let zorgvuldig op 'a maken
naam op den omslag, om de aubstitutie
van Il3j{emaakt.e goederen te :verhoedell

Royal Baking POlder Maatsch.,
___N~'!TYork, vet:nidll st., .lmerik&

J. D. CARTWRIGHT &: CO.,
ADDERLEY STRAAT.

Met het oog op onze spoedige. ver-
huizing naar onze Nieuwe
Gebou wen, houdeL wij than8
een

Groote
Uitverkooping!

Onze gehecle voorraad.aal verkocht worden tegen

ONGEHOORDE PRIJZEN.

Dinn~r-, Thee-, en Ontbi Serviesen,
Hang-en tafel-Lampen.

Elke soort van Porcelein-en "ardewerk.

Een disconto YaIl 20 per cent. op tUe
goederen!

'ele dingen minder dan Kostprijs om ze 'lil
de bud te zetten.-_..-
ACHT DAGEN ALLEEN.

Tenders voor t;chut.

TENDERS zullen worden ontvan·
gen tot om 10 ure 's voormid.

dags, den lOden Mei, 1899, voor het
Schut in Wijk No. 1 (Bov~n Albanie)
Distrikt Herbert.

M. VAN NIEKERK,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Douglas, 30 Maart, 1899. ,r

AANGEHOUDEN in het Schut van
den ondergeteekende :-

1 Donkie Merrie, omtrent 8 jaar oud
vllal van kleur, met een .wart venlen
omtrent 6 maanden oud, de merrie g6-
merkt winkelhaak v&ll o.ohter en half
maan van voren in het rechter oor.

1 Donkie Merrie, ligt vaal, omtren~
jal't'u oud, ongemerkt.

Verkooping. indien niet gelolt. op
Zaterdag den 22sten April.

A. D. VAN WIJK,
Bch u tmeester.

Olij ';0 Rivif'r, Ladismith,
1 Al-;'ï 1899.

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

Kk,NKER.

Het Aesiab·i Geneesmiddel
_l-

lEV. A. E. VA T NIEKEBK zal van
af !sten ~ 30 April afwezig

OJI!I laad »_ ia Bp __ ~

Ja aJ.aI Mt met,..,... PlWI'.
N&a1' 8t.eUeabae Iija bilt·ot·d' __ 4Mr .. ~_.

Ea. d'_~ DoIl'peil OP. _lQD,
'Jlqt hIIICIiai ..... .. IUd. -

:1." '. _

0.. bet di and,er mul .... ·
0... blOed ..... ioJnalo'MIfped &,
1'_ Jiema riUD di top.

0... CJ.OIa dit il _ t.:, met .. ;
Di .. jaig dat dB eo pal;Il!i'C: ou ... pIdop.

Mar 1Alrikaaader » 'a ctiq, '
Wat iii gft uit lijD nl uit . ;_~i.aaoet hom Inrud __ ~.
~ • iemaDd, .at iii YeKte wil,
Bij Jn& mar Ii"en neecfrig .t1l.
lJ rau jij dat dit knak.

l4R all hal bola trap op lIijn kop
Dan atua bij 88IUIUIIIl aebr op i
En daD t bi' nl .peul.

Dan bn ~dit ai lupr dra,Da, jij pdurig TV bom pla j
~ Dat JIJ ~ met. neUl.

Mar Nat hij ee--.l op TV\reg
Dan help ..et nib, al moet. hij Teg,

Dan 1 hij tot ead uit..
Dan aalbIj jou " .... lIitbetul j
ED bou sijn volk, lIijn laad, &ija tul,
En _Ill weer t'rug jou buit. ,

80 bet dit oelt alhi6( gegaan;seur Ji_ di kOlD 10 aaggies _,
_ En neem De Waal sijn plek.
Mar, _ I toen SPIing ODii mense rond,

. Hul aeg: ,,0, kon 0118 mar teratoad,
Di Bergakot daaraf trek I,I

En dit bet oek ni lug gedllur ;
Seur Jiep di word terug gestuur.

Hij bet geleeD di stoel.
En toen .erk di "pro.;reMÏTes" weer,
Verkondig allerbanCie leer,

En is net bard and' ...oeI.

En daar val nou neef ~Q OeIt.
Hul seg, hij '. vollel18 onael'808k

Oek bit je buiten .et.
En daarop spring 0118 Tolk toen op.
Hul seg: ,,008 kan 't ni langer stop,

. "Ons moet ona land nou red I"

Toen het hul re-orgaaiseer.
En oek Toorsigtig ge-probeer

Te krij di 'regte man
Di v6r· seur J ielliB mooi koud Iron lij,
En w;eer. di setel t'~ ,0:- mj

V&li di "progresmTe . span.

Di man was onse· Jan .Marais,
Te'en wie gen :vi:fa.nd iets kon ~,

Veel minder nog 'n vrind.
Hij BOUdi progressieve wijs
Dat hij 80U staan bo op di lijst j

Want hij is ~ 'n kind.

Mat o.m kon ~rige ni Terg~t,
En TrlDd en Vl)and moes dit weet

Hij moes 6ijQ.J'I~k weer m~.
Dus staan E" Krige en Maraisons _eg'" wil al twe in hê.

"Ons.taan f val daarbij."

Seur Jiein'i .taan an di anderkant,
F..n neem ver" Ciotie" an di band,

Net soos 'n IllS hand.Jl6rd.
Hij het mos 8'IJ'II an SlJDol1l8tad
Gespring daar dat di _ter spat.

Mar hij is ni Teel werd.

Di A.fribandery werk toen vas
Om van hul af te gooi di las

Wat op bul *u.s geleg.
Di spaD skop op 'n groot bohaai .
En werk met ~eld bn maalt l.yraal,

SOOS 'n aap ID di geld kas.

Op Somel'8A.'t het ek: gesien
'n Doek 80 van 'n yard of tien,

Gespan dwars o'er di straat:
• " Vote for Sir J amee and Cloete" no.
"JtoU up Progressives" .e a,abow
Dit was wat daarop staat;

liar, _ I hul is teleurgesteld,
Ver~e is hul tweede beid,

Dit 18 nou met bul ldu,r.
Hul &it I0OI muiae nou 10 atil,
En sit te brom en beef en F!'
. Hul maag (?) is "kasta naar I

So sien ons dat 008 in 'n kamp,
Waar 80 lig shjn di jingo lamp,

Hul lamp tog uit kan blaas;
Als ons eendragtig same werk
Tot beil van land en volk en kerk,

Al maak ons ni geraas.

Laat ander plekke wat moes kies
Dit nou ni uit di oog verlies,

Wat eendrag het gedaan.
Dat swakke lmie'e word gesterk,
En dat di sterke harder werk.

En algaar same staan.

Laat ons ala droeders in di .tri~d,
Hoewel ver uit mekaar versprlJd,

Met eerli~kheid hard veg.
Dan kom dit met ons volk en land,
Soal. geseg het oou Jan Brand,

Nog een dag alles reg.

F..n voordat ek nou hierme slnit,
~ ek, kom roep saam met mij nit:

Driemaal hiêt>, hiep, boerah I
ons bet twee ~ reeds gepluk.
On. wens heil driwerf en gehik

Ver· Krige en .Marais I
DIE HERMIET VA."i DI

DAL.
'Sloobt>!! de aangehaalde woorden waren op

het doek.

lIOOHULI.
lït een'brief van ds. P. Stofberg a&Il zijn

ouder_ te Goudini , betrekkelijk den onver-
....achten dood zijner echtgenoote, nemen .ij
het volgende over: - .

Ik ben alleen I God heeft een van de bit-
terste bekers denkbaar aan mijne lippen ge-
zet .. Annj., is ....eg! Zij .. andelde met God,
en God nam haar .. eg I 0, zoo heel onvl,'t-
..achts. Haar hee~D it! mij evemeer' ~n
verbuing, als de tijding u _t geweeat I1JU·.
Zij .. as ziek, dQCh ik droomde van geen ge-'
vaar, totdat zij haren laat.ten snik gaf. Ik
kan niet gelooTelI dat, zij werkelijk Weg is! de
gedachte dat ik haar Dl8t meer zal ZIen 111 te
verplettend ; ik kan. die ~ niet verdragen ..
Ik begrijp nog niet _t miJ gebenrd~. 0Jl
het oogenblik zit een der onder-kaPltems biJ
mij, en geeft mij tot tl'OO6t Hosea 14 vs. 9:
De wegen des Heeren Eijn recht." Dit isdan ook al·t__ t dien ik heb, en het is een

z:alig gevoel zich in Gods handen te .tellen.
Gods weg is in de diepte en do~erb8ld en
duisternis .zijn rondoDl £lem; doch ik ~ ve.,-
trou .. en en niet vreBZen. Gedenk ~Jner ID

u .. e gebeden.
Hoe alles is gebenrd: - op Zondait, 12

Maart, waren wij met onzen wagen op Mel.ol-
Tane, omtrent 4, nur te J;lUrd van bier. Dien
dag ld~e zij dat· zij met ~<;wnd 'C:..,,:lde,
doch ook niet meer. Dnar '"'1 den ~
nog ongesteld was haastten WIj 008 nog dien
avond het huis te halen eu kwamen hier om-.
trent eU uur aan.· De ziekte WLIIl niet toe;
lederen morgen ut zij nog op eeu stoel. ZOO
ging het voort. Niemand ~de ~an ~
vaar. Den Zaterdag kwam '"'J nog m mlJU
studeerkamer; ],ondag, Maandag en Dinsdag
hetzelfde. Woensdag ochtend 5Cheen ziJ. beel-
maal redelijk; onder 'anderen .prUen W1J oYer
een plaats waar zij rou kunDen heengaan, als
zij beter wordt, om wat mt te rusten eu sterk
te .. orden QIl ... nu is zi~ naar de ~ waar'
er geen ziekte meer ZIJn zal I WoeDlIdagna-
middag begon zij erger t.e worden. In den
avond erg benauwd, en ~ ~ij klaar maak-
ten om te gaan .Japen. &el IIIJ: ,,~ voel. o.f
ik zoo maar f1aaw kan werden, ga liefst JUet
slapen."

Als naar ~ ...oonte Iazeu 1I'Ïj eeRt sam~.
Komende bij Hebr. ~3 n. 5: ,,~ ~ u ~t
beKeve,;, en ~ u met. ~rlat., _de liJ:
"Be~ 18 mooI. ..
Ik lmielde bij het bed naut baar. Zij ntte

miju band en zeide: "Am~n. " IIt: bleef toen
op om baar te helpea j .IJ .... rVateIOOa ~
aliep gebeel niet. In CJea. OCIIteDd noe& lLlJ
_.elk. De melk .... beIte1d, C10eJa qm.t

.......... berde
..." ..... zij

.. ~illiné1lt; ru
-v-.., .18'....,.. ty....~ ..~~:!

.....~u::!..: ""_~.-''''J~''~~~ .•

H.t·i.i~~.':.. ,..• ur ia.· .. dea ...._; ~ JMIál'..aw.. ·• ~ _ dit ~ zij JIIiDet
.... &TOAd Ir' WIt ..... _ deU liet ..
,...,. .. ea ..... 0IIl 9, UJU': 1I'GIdtl &ij ~
p"', ., ..t_ ik _ .... 1 Hoe ~
lil --- nuen mij dê ~ • I· lij.... _ 'IOlley .. , _ 0III!I8ftIimd, .. 1Ir8Ik-
_. Wat UI 't leYeD loader baar ~
nea P......... '. '! Uitpyen.... ..
Vrijdag. - W'1j' lIijU jUiIt terug n4 het Gedepoaead ia henk

graf. De, __ TUl JBi~ dierbUnt.e raat
oader _ boom ia 't heidaftld, totdat de

fE:e~ed=d,ï::t~:t otertrokba iD A. B. oorron*ioa .£48 0 S;
... _bel' en pleohtic. De £199 6a. IJ..

w.. bij hoaderdea. Mr. Joubert lI]Ink een De model regUlatiiiD CmCJer de paWieb ..
PUI' ,, __ op - --p ea ook 110_. IDOndheid ~et '-loot _ te
De kiat werd op cia -...gen aeIeRd, be8PUUJeD ct._ ov..._ tot a. ~ ..,..._.
JDet tWUIf _. Achter dán ""en ... de RaadSIjd Stu_, die op de laaatte ' ,
br met eMIa na Linclnre, waarop.1IlÏM Re- dariag VUl den raad k-u pt dM ~
tiel eD ik plaat. ~eIl, en wen TOIgden te voet ~OOntelIen dat artikel-vu de aldenliaphll ...
eeni IIlr. :Joubert en ~ ~ _ van wet DO. {() na 1889 lIOn TWbet.enl ........
den WinbI ell CIUma de kaften. In de lIted was afwesig, _ DIet to.t.mwring ......
hield mea halt .. -.g _ aDder lied, en toea· geheelen ~ .erd de aak b8IPraba eD .,..

Terdsr door bet CIikke .... d naar de ~erre be- sIotea, op voontel na rUdaIid 't0W1l8lllll, ..
~. Het ..... mij de treuripte de woorden "en .=~.:=.-'......,&ea ik ooit beb' preiad. . weg den geyoegd na, '" __ ," _ dM

De o.en~ langsum.~ Geen 1t'OOI'd ek.TOOrI:Ïtter eD • ~peon &I. ...
w:erd. er gen; aIl~ gevoelden de PIeC.h- .n~ w0rten ~ o. met dit ...
tigheid Tan t oagenhtik. . < een petitie tot~t padeaat op te tnIIba.

Bij bet graf spraken vencbeidene cbmt.- Ingevolge.....~, BWt NIMIWi4
nen een woord. . Van Cotmmlen, ~ door raadIIi4

~ .. ide: "Als 0Il8 ltGOra prachtig Van Niekerk, YOoJ', dat eeD hondea .........
staat op bet Iud, dan plukken wij het ai, van lis. words gehenm ol? eIkea ma- ill
IlOO beeft de HlI8!'e' gedaan met lie missies. dese afdeeling, TOOr het JUl' 1899 j ~

Hij b~ ~.' .eggenomen. Zij alae:Pt." belasting verTaIIen en betulbaar te lijn ...
~e, die t¥ep. ~edaan was, HIde: ltantore na den raad te Spriagbok, op 1JaIi,

" Vrienden, wat mllén WIj~en I De lDI'II. 1899; en dat raadaleden ToWDaMd en V.
is weg. Zij is dood. Neen, ZIJ leeft I Hier Coevorden en de voonitt« aaugesteld ......-
is vandaalt niet eeD "van de BakgaStB. die zeg- als een ..ulMloJnité OlD regulatiiill onder de ,..
gen ~ dat hij nooit de stem van de lDI'II.' op te trekkea.
beeft geboord';>. Hoe scboon en lief heeft zij Zijne excellentie den gou~~, heeft Mt
altijd gewngen:. Maar~ij beeft niet opgehou- behaagd, om onder de voorzieniJIgeD na art.

. den met zingell ... Zij Iingt nu in den bemel. 126 van de afdee~en wet ..... 1889, ...
God heeft haar. Bien nieuwe tong gegeven en den raad te machtigen om gednrande het loo-
een nieu. lied in den hemel." pende jaar op de A.frican Banking oorporaioa.

De menscaen treuren allen met mij, ...ant te Kaapstad. eene BOmte onrtnilr:ken, JIiet te
zij hebben aUeD geleerd haar lief te bebben bovengaande £300.
en te ....a.ardeeren. Gisteren, toen de ti~ Ter talel gelegd proel.mate van aijne __
van haar dood door. de stad giDg, kwamen "iJ eelleat-, den ~vemeur, gt'lJUIIlDlord 61 _
bij tallen en zaten z1l'Ïjgend om bet buis. 7-'!1 68, waarbij oone afdeeli.np"'eg geproclameerd
konden niet spreken, doch w8l1BChten $iJ ....ordt en een schut ...orcft opgericht te port
hunne deelneming te betoonen. . Nolloth in deze afdeeling.

Eenige dagen later schreef hij (ds. Stof- Raadslid V8I,l Niekerk geeft kennis dat hij
berg) : -God heeft mij ....onderlijk getroost. bij de volgende ventadering van den raad al
Zijne kinderen bidden voor mij. Aangenaam voon<tellen, dat tenaers .orden genaagd ~
Wall de deelneming mij uit de Kolonie en. de het ondE'.rhouden van den weg ~&ll DrUiJdiP
Transvaal geworden. Gelijk men bij de avond- oaar Onder Rooiberg. .
schadu.en dieper blikken kan in den blauwen De voorzitter m<;ldt dat •• egeIIA.bet ~
hemel en de sterren helderder schitteren, hoe aantal pnsoDiers m de gevutg8D1ll, hij Bilt
zwarte~ de nacht .. ordt, zoo wor<tt bet mij met eenige mogelijkheid arbeidaYOlk mn ver-
thans ~ërgund Gods oneindige liefde beter te schallen om de Ookiep-8pringbok .eg te re.-
kennen en te prijzen te midden van de drae- reeren.
vige omstandigheden die mij omringen. ltaadslid ThomptlOn stelt voor, geeeooad .....

Laatsten Zondag kon ik den dienst waam&- door raadslid Van Coerorden, dat - -
men. Ik sprak ever de woorden: "De Heere niet te bovengaande £25 .aterling, worde ge- .
heeft alles wel gedaan." Heilige lralmte ver- stemd om gemelden weg m goeden ataat YIlD
vulde mijn ziel. Nooit .. 1UI mij de hemel na- reparatie te brengen door vrijen arbeid; ge-
der. Ik verwacht dat de Heere groote din- zegde BOm te dienen voor een tijdperk .....
gen bij Mochuli zal doen. t .. aalf maanden, en dat dé zaak Tarder PIat8Il

worden in h.... den van den voorzitter. .
Raadslid KotJo.é stelde voor" gesécoDdeerd

door raadslid ThompllOJl, dat de~ na re-
pa.ra tie van ta1nregeft zal blijven 0'A!IIIUaIl
totdat de fondsen TllD den raad de re,.,.a.
zullen toelaten, en dat bet daD gedua UI
worden. . ~

Aange_n.
R.aaaaid Towusend .telde. r, g_.

deerd door raadalid ThomJl!lOll, dat met bet
oog op de naderende TerkOOping VaD ~
gens, gereedachappen, eDll., van 't. publieke
werken ~e . rtemeat, de secretaris PIMt
.. orde . e gereedachappen, 8l1li_, te.
koopen ala n . mag wesen TOOr de rUL
Het bedrag £10 niet te bovengaande.

Dit .. erd verworpen.
De voorzitter reide dat, de ..... rdeenIen·

wenscken te ....eten of aij kroonlanden eigeR.
(lommen zullen waardeeren tegen zeatian lLiaUl
h<-t bedrag ....n de jaarlijJuobe huW', .. ot
men een geschatte w rde er op sal ~ .
, Besloten dat zij ge rdeerd zullen 'II'OI'tIa
even al. andere eigendommen.

Verder vroegen de waardeerders per brW
dat hun nog eene maand zal toeg8IItM.D w0r-
den tezamen met een BOm van £ÓO op 1._
kontrakt.

Dit verzoek werd toetI:estaan.
Raadslid Kotzé meldde dat hij tot DOg toe

geen betalin!l: ontvangen had T'OQrbet inSpek-
teeren van den Ga.rie&-8pringbok weg, terwijl
hij naar Springbok reist om de ve~
bij te wonen.

Besloten bem in de toekOlll8t £1 1•. toe te
staan voor reiskosten en inspektie.

Circulaire no. 5, 1899, van den oode"'_'"
tan.. van landbonw gel_n betrekkelijk uit-
spanningeu in deze afdeeling.

Besloten de zaak te laten oTentaan tot de
volg ..nde vergadering, zoodat ondersoek eant
kan ingeoteld worden.

Brief gelezen, gedateerd jl Maart, 1899, -
den superintendent V1LIl de NamalnralaDdiEoo-
permijn te Concordia. meldende dat - ge-
deelte van den weg tDJl8Cben O'okiep eu_Ooa-
cordia gev ....rlijk ...aa, en nagende denIIeln te
doen repareeren.

Zelfmoord op groote schaal. &Iloten de .w: te laten overstaall tot de
volgende vergadering.

Petitie gelezen van W. J. Farmer, J. IL
W. Smith en anderen te Bitterputa, s-.-
put, Boschhuill, in het veldkornetacbap PeDa,
vragpnde dat de raad bij de regeem.g UI
aandringen om een 811Sistent T'eldkornet te
Bitwrwater aan te stellen.

Besloten aan bet TeI'Z08k geboor te pva
en als zoodanig aan te beveleu den heer~_
bus Zonnen berg all een lt8l!Chikt peraoon. £

De secretaris maakte bekend !lat bet kOD-
trakt met de heeren Van de Bandt de ViIlien
en CoO., voor bet adven-ren VUl <lee rudi
kennisgevingen in April _t_ yentrek8ll al
w("zen.

Beslot..u weder tenders te nagen.
Tengevolge Tan de belutingeu te T1Il'8D be-

taald door de Namakwaland kopel' maat-
5Chappij nn verminderd Eii_nde tot ~ mul
het ),f,drag van de jaa.rliJksebe rente betaald
door de maatschappij aan de regeeriag, dat
eene som van '£8,731 tegen ld. in het t, ~
oom van £36, Ss. ld. en £S,737 tegen ltd. m
de jaren lB98 en 1899, worden der.eln DU af.
geschrenn van de boIlken des ~, teB&mCl
m..t eeue !lOm van .tI as. ld., ZlJnde het be-
8t Uti' ,,,n Sp··OSt' "~ko

De volgende gunstige rappOrten VaD iaapek-
WUI'!< .. erden gelezen, OYer cif! yencbilleade
wegen: den weg van ~ ~ :Koor-
landskloof; van Er.elfontein DII&I' Gari8II; na
Gari .... naar Springbok. En o~ rap-
porten over de w~en van GarU:- _ 8tiDJr;.
fontein, en een JIOIItweg van Ga.riee npr 1._
tuur.

Het weT<! den secretaris opg~ de .....
dacht va.n de kontrakteun daarop ti. yeatigea.

Deeloten de aak TUI d. reparatie TU CJea
wea TUI Kook{'lntein naar Driltweg te la*-
oTentaan toi de TOlgende .. rpderiDa .

Raadsleden Stader en Van !fieArk werda
aangesteld ale in.pekteufl OlD dell "ee lIa __
,..,paratie door Jno. Beun. TU Voplklip ....
De Drift en TUI De Drift naar ~oorJendaIr!oql
te itlBpekteeren. . •

Het halfjaarliineb ..an deu raad, ~
31 D_mber. 1898, werd ier tafel treIeI!d. too-
neude een oTerlrokken rekening ut a.'A. B.
Corpvatie, Kaapebd, van £213 lie. 7d .• 811 ea
Irontante b&lam in baDdau 'TUl U 7.. 1Od.

Het vendag werd ge~ en bekraebtqd
door den raad. ,

De 'TOOmtter Jerde ..oor - teJecrun ...
den landboaw II8Cl'eIarla, Tnlende het t.arie1
'l'&nde Poot te Boll1&lladrift .... t te ateDe.u.

De raad wu Tall geToelen da' bei tarief h.
r.elfde mowt wegen ala bij andere dribea ja de
Kolonie.

De aeeretaria legde ter tafel alle Inritu'"
gemaalrt gedurende 1 Januari, 1899, die &lieu
ge~rd werdeu.

Ook werden ter tafel .. iegd TenlCbeideM
keuDiaJe"~Dgen betnk.lreljjk bei opleaen .....
wegbeluUogen, ens.

.£168 7 of
£7359 .
., 0 .0

lJO ., t

De edele heer Herholdt te
. Steynsburg.

29 Maart, 1899.
Het .w; ons een groot voorrecht den ed.

heer Herholdt, minister van landbouw, in Oull

midden te bebben. Jammer dat ....ij niet eer-
der van zijn komst wisten, zoodat wij betere
ochikkingen Itonden gemaakt hebben. De
leden van de municipaliteit hebben echter ge-
daan wat zij konden om hem een goeden
ontvangst te geven, en hen komt de harte-
lijken dank toe Tan het publiek. Hunne
diensten in dezen .orden door het publiek
zeer op prijs gesteld. Wij gingen den ed .
heer Herholdt tegemoet ongeveer twee mij-
len bniten h6t dorp. Het is erg jamm.'r dat
de oplu;mst niet grooter ....88. De ,'d. heer
Herholdt ontving toen een adres \'all de mu-
nicipaliteit. .sa kennia gemaakt te h.ebbeB,
gin& de .toet naar het dorp. 0Jn VIJf ure
was er eene publieke Tergadering, waarop de
heer Herholdt sprak over ondenrijs, besproei-
.ing, mijnen, en meer be~d OTer de brand-
ziekte-k-..""tie. Een motIe van dank Ban den
heer Herholdt voor zijne overkomst en belang-
s~lling en van volle vertrouwen in de regee-
ring, .. aarvan hij lid is, ....erd eenparig áaD-
genomen

In dim avond ww! E'r eeu thee-meet.ing, op-
geluisterd met muziek, en een zeel" genoog-
lijken en gezelligen avond werd alzoo door-
gebracht. Ook ....erden een paar lomige toe-
.praken gelllaakt.

Bij het uiteengaan zong men "God save
the Queen."

Heden ging de heer Herholdt de oo..proei-
ïngs .. erken bezichtigen. ~,

De belangstelling van den heer Herboldt om
persoonlijk met de beTOllcing te gaan kenrus
malten, en de beboeften te onderzoeken wordt
door ODS zeer op prijs gesteld.

Het tegen ....oor~e mellllChengeslacht schijnt
vast besloten te zijn den weg. te vo~en die
het spoedigst tot den dood leldt.-;-:die welke
het op zijn snelst dilOdt. De stJ'lJd om het
bestaan, de ergernissen v8ll bezigheid, dobbel-
spelen, paarden - wedrennen, en alle zeuuw-
opwindingen, bezitten eene strekking om de.
leveDQ:racbten te oDdermijnen eli een ~
gen dood te nrooru.ken. Er best ....t geen
enkele reden waarom alle mannen en vrou-
wen die physiaeh volmaakt zijn, niet 100 jaar
oud' zouden .orden, mits zij zorgen dat bun
gestel niet ia de eeae of andere bijzondere
richting overspannen .. ordt. De k.enm.erken
van verminderende leTenskrachten zIJn te wel
bekend dan dat wij ze hier behoeven op te
nemen' eent Termindert de eetlust, en ge-
voelt ~en pijn na het eten, dan .. ordt men
zenuwachtig en volgen slapeloozI! of rw;telooze
nachu:~ met hoofdpijnen en pijn volle ledema-
ten hiJ het ont1faken ID den morgen; een
steeds aanhoudende vermoeidheid en Iw;te..
loosheid maakt zich van den lijder meester,
die all", be~telling in genoegen en zelf. in
het leven verliest. Ongelnkkiglijk zijn zulke
gev&ue~. alle~.. he, en .. beeft een ieder
hierTlUl OIldel'Vln ,en bIJ de êerBte Bade-
ring van deze rA! ere teekeneo ~an - ver-
zwaklting van krachten, behoort men de
toevlucht te nemen naar een middel om
de krachten te herstellen, of anders
daalt men snel nJUl.f de oouwigheid. In-
dieu zulke geval.len snel behandeld worde~,
dan ....orden zij s~ door Ctt.1itent... Tome
genezen. GeVall811 die. reeds lang oo..t&an
vereiscben eene behandel mg van langen duur,
maar in alle geneeslijke gevallen zal Oements
Tonic spoedig bet ~el versterke~, de ~t
eri den ~t der Jeugd herste~elfl en menwe
materialen voor beenderen, sp'er- en zenuw-
gestel aanbrengen, en ook een eetlust doen
doen ontstaan. ..aardoor bet voedsel behoor-
lijk verteerd en opgenomen ...ordt. .Dit !s
geen ijdel pochen, want Oaments Ta.lC UI

echt en dat bet bet goede zal doen, dat de
mak~rs er van beweren, is be ...ezen ge ....orden
in duizenden van gevallen, .zooal.. dat Tan
Mrs. S. PbiliJ'6' Palaoo Hotel, .Bundaberg,
Queensland, die onder datum 28 JUni, 1895,
schrijft : - "Ik kan met waarheid gemigen
omtrent de verdiensten van Ciements Tonic.
Negen maanden lang leed ik aan slechte spij&-
Terteering, en prDbeerde ik alle. ~ Tan.
medici~nen, zonder er baat bIJ. te vinden.
Men Med mij &.all Clements Tome te nemen,
be~een ik met eenigen .eersin deed, daar
ik in a1IeS vertronwen verloren had. IIt: had
bet slechts Tier of vijf weken lang _ge~~,
toen ik beTond dat ik geheel Y&Il de mdigestie
verloat was, en nu zijn zes maanden yerloopen
zonder dat eenige kenmerken van de ziekte
zich hebben vertoond, en ik geloof dat. ik
voor goed bersteld ben. . _Ik ben, getrouwe-
lijk de uwe, ),IfS. S. Philips, Palace Hotel,
Bundaberg, Queeudand.-.ldv.
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B~_Solide Essehenhouten Slaapkamer Zet, Goedgedroogd Hout en OlD eeD ,__ ;.41....... -----------_---.._
','Excellent Afgewerkt..· ~'. :n,,~ is •• AUWal .oord Eel'BteKJ-.
, " '. '.' iD DmPeD ~ en ~teliJk Booge SchoolC>:n.- lEC._.:.1 l'«-_'JK ~~ - .me ea. beplaat .... ;wij~~ B,UOODlOO-een .

, ~ eD~ ~ oaderwijsar, geoertifi~
CUlt .moet~,..o~ of 0DdemaC1iD hebbende, ft :

~ b~JhebbeJl om SUJb. _fioeenl om Hol....
aanteroha&n. 'BeD k1eiil ..... te • lIE tot ~p ~,
~iijk wooah.u. .... op den 8ii:1aria ,£260 })8! JUl':
grond. Doe 'perIIOODlijk M1JwoÁ)t Plichten te begiDnen ~Jnli, 1899.
bij den eigenaar.' .Doe f:ADzoek met oop'lën V&l1p.

tuigaohriften en ceitifikaten 1'11
Da. R. J. :aEIN.KC~ g_)lldheia op of v~r 15 Mei,bij.

G. GRU'FITRS,
OBvlhlURRS BEItOODIGD. ~. Soh. eo..

IPPLIC~TI~"VÓOI' 4' ~~k. BFNOODIGD
Il 1rin~n"" ~~den ~ ~lJ~. EN ~et'8te Assistent Dader.
scholen m 't'id1stt;kt VrlJheid, Z. . wij&8l' voor de. 2de _
A. R.~. ~.1eu 'door' d~ OD~~ Publieke School te Brit.toWl.
kende inge~ht worden tot 2 :Me.. Kennie \'an Muziek en Hollandael
e.k, verei&eht, ook, lidmaatschap 'Ill

S()lioitAutan g6Jieven de bij de eene protestansche kerk. ~
wet ve~hto be"ij~ van be- £80 per laar •. Plichten te begin.
kwaamheld, goed r.ekeliJk ~ nen met het Juli kwartaal. Appli-
en ~idmaataohap eener Christelijke eatien te worden gMOnden aan' '
ptoteitant80he Kerk in te 'UniteD. L. Alto1rison, C.C. en RJd. Bm.: '
'SIWariuên, drie ~ £1.40, en toWll op of vó6r 11 April, 1899.

een tgen £100" met vnJ,logtee, en - _=tsioht op verhooging vaD ADVERTENTIE
Werbaamheden zoo spoedig mo-

" "DEFIANCE'" SLAA'PKAIIER ZET ' geIljkte aanvaarden.
" \ - < , E. C. ANDERSSEN, V.D.M.

Bestaande ui~ .vt. Solide ~henhouten Kleerenka&t, met Spiegel Deur; 8 vt. So~e Vrijheid, Z.A.R.,
Esschenhouten WaSbhtafe1, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek rall; lS Maart, 1899. '. .
3,vt. Solide Esschenhout8n Kleedtafel, met Plaat Glazen Spi8gel op Ipillen. .--=---..:.... ------
. '. .' .'. BOOFDOIDBIIUZBR BEIOODIGD.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van 0fI,I MgIM mao l.:~el goedkooper
Druiven Molens, in, twee grootten, Oven koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikel~die in deze markt worden verkocht. .!&II. de Geilibsidieerd; School
.Deuren en Fornuis lIanrden, Omheining Getllustreerd Catalogus en Prij,lij8t francv gep08t op a41Wrag', ~tein.
Staanders (" rail~' patroon) Steekdraad Alle Goederen door ons vervaardigd worden d~r de ~p8Che Gou!ernementa Spoorwegen vervoerd

. '. .' tegen 2Q per cent minder dan mgevoerd hmsraad. V EBEISOHTEN, Tweede-klaaae

Gladde Galvanische eli ZwartD~~::d'2H~~:; 0 ISAAGS & GO ..Yerloontamers, IJANGEM.ARlrTSTRAAT del.en ~~r:;j:=~genjk.
polen, Opwind Ilouteu, Net , j . Stoom Fabriek, BA RRA·eK & BOOMSTRATEN staande (aanvullings-examen af te
tot 7 voet, Kemphekkenl,' ;" leggen op B~tenhmds:che Certi1i- Tegen Balfprija f Tegen IlaJfprijs n

OO:K. '. ' ., ~ AA· P S''r_A D. ~n). BeWI1S van Lldmaatsohap
eener Protestantaohe Kerk, alsook: portret VCJll'OC)tiapa. aUgeYOerd op de ..Bijzonder Sterke Netdraad V00r Varkeus- VaD ~ .. -1...1"''k -1_ ...Ioopende "'. ell iD"_ ftIl6duim VergaldeLijla

li.......~ lSv.A&"o gaet, liecbt. ./-, -.-de dabllel soo1'eel.
Hokkeu. lE»Ioe.:JIell1- :.;a,Ioe.:JIe~! laapsche RegeeringsSpoo·rt....n over de laatate tw - j~ren. ,BeD, gruot.e ~t Oli.mflllWalllnaf. =-- '7" 'f)WIe Salaris £225 's jaars, mot vooruit- ==Jea. KlUUt Pbotographlea eli PIMQ.

SIR LOWRY'S PASS sicht, op verhoogiog. Werkzaam· Speciale ,&llCbcht wordt rewijd MIl sw.
CALEDON SPOORWEG heden beginllén na de winter- :':''"::m.Ta!~o!: :;~~-S;:':'I

, ----- vacantie.' PIeIIt, liecbta 16/••
TENDERS worden gevraagd voor Applloatiea tot Dinsdag, 25. L&.lT 1711'POft..., Ill ... LUIT UT!'U JU

het bouwen zan een S~- April e.k. ingewacht door do G BUDRIOKS
lijn, tusschen Sir Lowry Pu Station, ondergeteekeDde. • ...... am '
en de stad ~~ledon, een distantie JlAUL NEL, V.n.M., Groc)€ .':.o~~ ~~ •
van r:eg 53 mijlen, V ' Otte Bch I .. .. -v-.

Tenders te zijn: OOl'Zl r 00 oommissre. 2ien iS, KE&KS'J.'RAAT,.K!AMAD.
,a "oor lichte lijn. insluitende JeppestoWll, 23 Ma.art. 1899. Doe~:;:::~~ooti~~~ ,

~:~:ia:ï:ten weg fill ander BEN 00 DI GD ........._wordeD.

b v00" do. Uitgesloten penna- "
nente weg en andere materi- EENE jonge Dame ala Gouver- .•

Vaal. li' =__ 1' de Dlmte TOOI' twee kinderen
c oor gewone JD, insluitën (meisjes), oni onderwijs te geven iD

pormanente weg en ander BDgelsch Hollandsch, en Muzi k
materiaal. ' e .. Moet een lid wegen van eene 1UIO-"''''RI~NSCHE

d Voor do. UItgesloten. ~ Protestantiche Kerk. EeDe dame KUNINKLUU IlAILDIE~81
nente weg en ander materiaal met onderrindin« van derwi' ~

Voor verdere ~ijllOnderheden, voorkeur hebben. OD ls o••• CASTLE MAIL" MUUJhUpl1 .
doe aanzoek aan dit kantoor, voor salaris (£36) Z D.-+:t.. ---
of op Isten van de volgende maand. Ponden S~rli . .~n ~ ~ DB 8toombooteD &.er Lijn .....

Tenders geadresseerd aan den' . ng per Jaar en Vl'lJ8 '.," ftD :K8aPIbd DUr Londen III .
C I di G Inw:omng. d_'1DdereDW__", te , uur n.m', ...
on,tro eur en Au .teur eneraal, Applicaties met certificateD aan lIa4eIra en PlJDlO1lth, te Sint Helena ..

zullen op het AU~lte1ll'B Kantoor de ondergeteek8l)de te d tot AaIo6D~D aauleaade op de bepuldt-
ontvangen worden, In Grave Straat, . d . zen en IObeDiijcleo.'
K ",_.:I • t late dan .:1_- mid" tegen mn e ~ April. AprillS-NOBHAK CA8TLB,][apt. RPDllL.aapsw.u, met . r 1.LtW.. April _Dmrv.-oAN CABTLK,Kapt.w, Hu
dag van Maandag, l7den April, e.k. N. J. S. VAR DEB MERWB, JUN. Jia1IO-UMTALLON CASt'1&, :lapt Dno.u.

, . • " • ' .. , H-DUNOTTAB CAST1&,:Iapt. HAUlICII
JOUN .BROWN NleuW8)aarafootelD,

Hoofdin~eur. ' Britstown. lItn Ieota Itor BJ&elUd t1a Lu PdU

'VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWRI,T ••..

f r~{.t

~~;~;."';

llan B ...rit.ii.... , xaapt1f1a4. (naast Stadhuis),

HEBBEN in voorrsad: een groot en veraOheiden .auortiment van
allerlei soort Plse-' en Plaatglas ~n allerlei ~, en sullen

met genoegen die vrij aflevere~·aIln het Kaapache Station tegen de
laagBte prijzen. .

Bezichtiging van hun voorraad wordt~. peze ~at
16 ons., 21 ons., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t m., f In. en Im.;
Gekleurd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren TOO~ gerol~ glas;
Ruw gerold en elke soort geschikt voor de rameD van hwzen en winkels,
verandahs, vallichten, plantenhuieen, ens., en_z. . .

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht .Depsrte-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te belpen om het
~d in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben dese
Geloode Licht Versierde Vensters geléverd aan de Ned. Gel'. Kerk te
Wijnber::, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Kathont"ke Kerk,
Woodstock., en de St, James Kerk t:,.. Ztlepuut, zoowel als aan andere
ked.en in rerschillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. ln elk

• !!eval is het werk gedaan gt'lijk aan het beste tOL nog toe uit Europa
IDgevoerd.
ADRBB:

eMUss & MAXW'ELL, Hep't.,
P.K.. BUB see,

BURGSTRAAT (naast Stadhu18), KAAPSTAD.

JAMES WILEY &,Co
- !•, '

llebben thans ontvuugeu huu scrzoeus
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.... Schrijf om onze Prijslijsten.
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10 en 12 Darlingstraat
KAAPSTAD.

, '

SOUTHERN
Levens Associatie.

- -- . -- ----_._--~,----

De SOUTHERN een zuivere ZuIdAfri-
kaansche _ In rlc~In_~ _z ijnd~._en..~e'le!ltigc1
op het, OnderIl_nge ~glnseI ,als een ",ulvere
basis, biedt volkornene zekerheid a an

Baten zijn
thans meer dan
£100,000.

Levenspolissen
van kracht
£1,200,000.

- - ._--
zond_er _oersool).!_ljke _verll.ntw~.ro_elijk-
heid, terwijl het .geheele su~plu~ _zonder
eenige kortlngê behoort aan en .verd~ld
wordt onder de leden of voor hun voor-

deel_ g,~~o_1l.<le~~ord t:__ ~~~e I~t~e _en
meest ·lIt>.rale term"n~~_,doo,:__pral<tii.k
en_.ondervin_dlng ,:,nt_8~"--.:.~_I~n.'._~lfl
haar al~emeen werk opgenomen,.., ...

al
~
=Verzekering .A.angenoD1en, ,ra

Hoofdkantoor: Ben8dell St. GeorgeStrut, Kaapstad.

Leven, Ongeluk, Ziekte,

RIJTUIG MAKERS (H.ANDEN WERK),

PAARL c.c.

D1RECTE Invoerders van "Rijtuig-materieël, dat wij tegen L!.GER
dan Kaapeche prijzen verkoopen.

Met een groeten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout zijn wij
instaat I KDER Rijtuig door ons gemaalrt te waarborgen. '

TUJrtEN van eenig soort met of zonder Rijtuigen geleverd.

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.:

~ortste en Goedkoopste Route voor Relz1a-eraen
10ederen van d.eZee naar Johannesburg,' Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal.

Dagilijksche personendienst van Lour~ncof
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief I. Reiligtrs lUlJNauaMrg !4 tfL-4 £3 17s
"Pretoria OU Ga. 6d.--enl3 4s" " "Dagelijksche personendienst van Du ~ban (Natal)

Johannesburi', Pretoria en andere plaatsen in
~.vaaJ en Oranje Vrijataat.

'D,' ·IS·A.AI'~S
.,. • . 11'-I';lI

Grootste Onderneming] in: ,de Kolo:piale Industrie

"THE l,)iE}-'IA,NCl1J}' ..,'
I ~. ..

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EE~ AFBEELDING VA..N DEN

LOOPBNDB op deze. p_
PalmietfonteiD, 2 Ruin DOnkie.,

1:ree-vale, reohtaroor halfmaq 1111
voor, 1 bJautnale, reohteroor half •. '
maan van achter. Indien de •
naar gemelde dieren niet binnei 4
weken Tan af datum deser komt
weghalen, met betaling. V.!IJl alle
kosten, sullen sij beschouwd wordea

ta ala mij_n eigendóm~" Zij loopeD YID
14 Juli, 1898 hier •.

D. 8. J. TOUA.
Palmietfontein, <

dist. Fraserburg, ~
18 Maart, 1899.I

EN

Ondel'lijleres ~'Gemagd

Masse¥ Harris Cultivators.
Soh_ren. \~ :i;;_~"_--'" . • oh_ren.

YL8 . YL8

:,telt·n.

l.... lt·t.

prIJzen. voor'

kontant

~~.I~~w\iC;lI~V~·" prIjzen voor

kon.tant

CD~
Ilo

_',:~._~,,,,;._.,~, '~"-'d~ - CD
.01

Kap8Che Regeeringe Spoorwegen,
Kantoor ftD dsn!fOOfdiDgeneiur,

Kaa~ 23 Febraari, 1899•

'0.:'0_ ZdJN
KONINKLIJKE llAlLDIEN8'l

Sproeipompen KARNS,

Kafsnijders,VOOR

TUINEN.
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n ukDers Maatschappijun de Sudt .~BZ.9'" .' . door ~ .,.. .illbers el Co" Beperkt. HoLLllDSCJlB BmlDBL~' I· r , ..J.:: .. .. .. ~.... ..u:r:.r ...........,......~.'.
~'" '. _ , ; ""'"' .. dl.fllDChlIed I" .DU d.lIneD wtl ..... .. . f . --- Ift-_ .L.__ t J ~ da 'III .• ....__, .-'- 0--

'PoroE ,.,,;, N-Jr.nd J.remaa
l
• \CuUtS llUSSEAU &'(0 ~ .,...... ... _._... _ ,. - "';' ..!o< .. ..._. 0. . .Ho ol _.. ..; ......;.....

I,~ .II-,W"I' .. Ke.~-".. ., kieeafdeeliD8 V~b¥l"'ulb. W.-I... ...vvOlf"wa .. ~. IdftDlliiaeD't:'tM-'.lQW'_ ~ " &tasi tlIe.,... .. OII__ u.s :- .. --, , '.• , .' ~~ b'" _ .. - of" :' ..: 'h ..,,1IIiDI. to .' of .,. to \hu- ~ er .. the abIm qoenioDi I - erf
'}"l'. 0.,.., .L:1,.... .~..,' :- I K--.p •• ac1 . hre' 'i d·~_,e , ,-_~ ..I""" - ;.-1·· _~ '..I_~~ ..,. 8itaOIIltTOw.?:" ...... ~ .. foUo-:-,. ,. . . ,.' ~., . •. IC en 8 YUlllob.,,_u_. .. IGQ fei~-' - _ .. --- _tba te 1Ja0tdd..... . -...----o. "1 I - _........,._ ~, .. W; -~ . .. ........ '-_ .... <:11,-, --. -

.... ,,,.... I ,le iflij.'lfrikua :!~ _."._,jleoD -_. -, ~..__ ::.:~.:.:=:'..2 _ _ ~, l"""':o. word "', •• ,......... IS soa _ ... ..-.~ - ... ,o!""t__ _.._ --- Bo ~ ............ _, .. ,of r::~of -
I ,1.( ,I~ h-er f TOW.li8HUO IAO .___ lOl .•: ODwderdezeltd.olDlltandigh~ " , GoN .... ·-'il>w........ " Do' .... lik.lj ;pu1J ... autq.he ~::rf.·~·~.,1iIaiJIr

,

0IIIy1llON1O, 2. Theq~oftbe .. ti referrecI ..
Fr ~rburg, cl ~ t vee"e agent voor otv 0 at .l8ide de hoofdreohter OIllUUt.het A.Jw:u,o.. d.u..! ............. lie woUlllan \be .. lDUIt be dtitaIDiaed m ---'--- .-.. .. _..._
L» 'Id PD 0'18 W8e~(ad li aangeIteld. NS LARD. ...."...... lo V<tb __ ---- . 0.0 - - _ .... - .. _to 17 of Act .. of '''' -:;;;;;;';;'ii :;;;:
LTIERMEDE w~""'" ...._ . U~1 Dot _ eWOIt ",.. ... _of .-..; .- ..... " ..... _ • ..,_ ......... =.:""......=.:=.~~&.! Joaetitatioa~
11 ,'" de heer W. P. Bu.... Z ",""w"",,_"_""'--' -_ - - _...... lo •• ,_ _--...... _ .. _, .......
H.,u!.;kl,p,VreJ~nburg,Diat.Malm_bury. ATEI¥>AG.8 APRIL.1899. achtigwareJJ. Het hof kondelll-· ....b....r ut.rW"'.' ~ltIaeJ IboaW......, .. ~- WWillllliewdliDkof .~. Claitaiaat.o tiDa,for ~ ~Ded period,of.hoa. ol'. w le A_t.~ 0.. La"" --- W_,._of __ -"·- .... _~. ~ _ ... '.ir.......... ~ ............... _,~_w_
•., ~ "". .,_ 'r. en KIJK NAAR DEN BALK. toen niet meer zul"ereo oaulat, ten..... , 'il .- ............ - --- IN to - ;1.... ~ ita ._.._ ~- 11 Wltb laDd ooeupied Ullrewi~ OD other tIIaa",""'ok,d,, benoemd. • . DO i _, " , lo ....:. -, £1'~. Tbe'

HI
L,u"EDE wordL '--kend _---~ • _Ti .... on ................. d _ _. _ -_- ... _ • i" ~....... qll_aoa wbelher _ .. I- ,- or
on~ .~ ••_.p"' U I d_ " ..,.._.. _ _.. --d"".h .. rJ. P. LoXBUD,,,",- • ...... eh ,,""Ig __ .. • bo- 0 , I ,,_,- u CopoT_ ...... --- ~~a".CUlof ~_~=:~~ja _.87

bo~h R'."'. _ '" _,bot ont __ •• ",. • ...,. het nlot "' In de d__ _ _&lo' __ la'" -- "- T u - :-poa~bet.ber-\bey_ be ~7
d"'''''AI'''''' a...Land .. W doord.,..- h.t' ,..".. ~ _ dIe _........ ._._ _ - .. "' , "-- u, .. _.=:!
b:,.rJ II i&D~ld. speelalen trein van Kaap.tad naar V.&I. deze volul1tlerll "opnam, ziob beTNdJtd To ..... of fcMIl ....... iIIj""'_ ... Ut.e.' UMl JIr. T. J. O~y, UCI whea ooaaatueola red1aoed toPrsotice. A letWeipei" Bepon.e.! bad bailt I Illllltaat;i&I stable or .L_..1 __ .......

C P SOB

r ,LTZ b • .., k h bbe d ---. aut romaeroial. ba,. to look to CIG..... lib ai \lie 00Dtr-" (aad IQI'IIY ~e ftPOrla'S who tUl __ ..I ... ..- -- - -
.' u , Ilrg. om lekere perllonen daarheen te 011 e ....D, at eeD aantal 'fol1uatMn S. \be lcJ7al..a1lJllilla' ...... '. __ the II ."... ~ :' to ho. WIaat _II.. to, -- tA-- bill .t.oek la it, IM ...... lie

"e d

L-nw om tand ._ d rdrakken. r. C. P. Crew. aacl sir Gordoa a-I_ to :=>- pa l!...L_..1 de' 0_'_"'''''2. ~.a ia" _ .... &ion., of I" ~

c_~ .. ..;. t'voeren om e Item de" inwonerll der ....- e.an opl _ on e . pyre, ......- ...a_ aJUII u._v.,... d ......."'-
~~_. . _."-.."_.......... ,'........... _, ... d_.Oo -·

•

ktieeatblleeling voor de tweedemaál bij de !:rII ntaanood.,"i<wa1IfibU ......... I. ai ........ :, - ......... - lo - -_ BW -'" - ...... -- .. i,i;, ..... ..,..."~ !bo""'" of"" _ .......•m .. to "mo~". 0.... tij.... 0 ' ............... _-, w.;;; ' Whon. a maD ,led of.pIDIliDg iD abeep or ent.., would DOl .....

" hoop~ d.. 'h.t n. M' NI' ....w,tOk _ __ . eo' .. .,... ~ .. lbo _.,.-- tb. ~ .........,.."~ la
.... t plin,.ni' da, hU ~,:u""...........". 1 _ bG la "i".......... '. ,~~~o::a ..........of -, of :::..~ ..:.:=~~ ·.;::r.:'ft= e-..:.!i~ od";.:"w .:::
._ ••• Id~h.b"'ol,. h.' _~ 01_ "' V,," ,... ._ __ ......... ~""_"i-"-- __ ..b of , ;0 -t".............a. óa1Id>chl." d .. bn , '" bG ,. .- _ - -' _ od_""''- ID lm. - __.,.., • •
ballr:lohet qocvanfOininll'lzoogenaamde dese tweede.lelrti Io!j- .,..,,::.. ":">~_-. - - _ol ~ _-- __~i;~::i:" ~._._ , "'•..,.....,_... _ _ llIi ...... _.. ,.' ,,-.: ,_" bo!J __ ... _..... ....,;.".. .-_ .... ""..-_ ...
Hot oIoppon ........ " _lal•• ""'" "d _ """"' OIO.......... _._ ... - - ~_. ~~~=~:~t_~~t..6;:JII.!~:fIPs,~~A .. ~ _k

'ona' hot opU.Iorij. """"." d. Ca", ol " boIli, OIO_ _ ..,... • . 000 "'r:' E, .... _,_ .;" .. !bo... ,:,..., ........... -_ ..
T;"", ol""'" bU d" .unk ' ....,... h.ilaa..".., Y __ - ft" ..,.,.. , • ...., ~ "'_"M "'lbo iauaed_

Maar laten wij nu' de zaak eenw nader heenbbenllPlintertjedat sij meenen oatdekt te ",_ £L~" of ~..._ ._ __ ~ ft'D ia \be Á,.,.. a da.. or nro --.,' for ~ .pou ~1lIHR1a of. Bri*lI eqaity aocl jamce of.ach hale bij d ---I ..,. H vu _ __ _ uw. _ .,... _ ~ -- Uke sir GGrdO a-o- UId tM I"!...~ 71 S. It il qaite toni6 that die proYÏlO ja ~_h...... . .. __ , ot "'h.. ~ - ......... of _ ..... lalbo .~- ~ _bot " ..... __ ~·~-·--Dl-,__hte rtl t..t.. L b ,_ at t.M ODe -y .till prot.at ._a-t \be ~ - ._ -

• •• F 'bu " •• tei_ ..nI. ~ , ~ Iiok "" ,._ .. ,-_ ,..... _ _ ."...,... ".._ "-,.;;;;.. .. _ ,..., .
een corr6lpol1dent op den trein met de niet op een dwaaI.poor laten leiden. ..... Ioft. ~ lbe .nier ,I \be WW NlI*b:- ~ aDd OU of -- by them. . UOII8 of Ac' 14 of 1887 &ud Ad 9 of llt1 -

II • ._ _.... _. • _ _..... 0.. _U _1_ "'-Do !-! ..!_ 110 inooalIiat.a' with i' that it mud be bUI to

voluIlden op Donde..,.l~~. ti April., DOn Till oar bo.- IN...... '- \be... ......' __, ... _", ft -,- - oa _ • ...., c Gall.... w-.-iu- bal b beea' lpliedJ. _I..A ....I.'UA(! _ ALL--a ... I ., ..... _ ~ ......". .., .......,-- of lbo rift _!bo.M -oloo_'~-·'·-
ons: .. HonJerd. en negendi (190) verlie- _ LBZ.'YI "-1 "_LI ''','--- ,'___ ..u.. --" nrioaw -ac- of 80Iatil MriaL Thia i. of be aid Ulal matter il free frOGl doubL

~~. ~ "" ,,~ _ ' _of ...........

ten ~petad giltera"ond om te Vrij burg K1ddel te&'8 ........... eJlZ1e"te·. GM"- __ t.o *,,x.... tile 8erPIa* erf iDa of fOMeriaa it, .. IM deeL where il _ree. w .. your~ p~ d.... obecare proYÏIO t.lW wbeD a maD W'_
to V.I•• ". n;,' .".. -~. boil, __ .. _ ....... _ .... , ........ 1"....... -;" , __. .. -.-.. .......
.""".,... In .. h .. 1 .OnIO. Goarn ">iI "il ••_ , .lo • -- of t;:.:.."P:!.""t..",:.Ibo,..J!,i;;:.:; .h _... ,-$ '"-'''
honderd-en-v"ftig uit verschillen le .lee_ mededt'eling van den heer JooIte, .....0 .. ....u . fa'" a' the -,.......... oar d.'--h- po_ aDdent.ood,. &ud m. \nle ~ .... ~Aa·'''' parU.CIlIar ho_ or dwelliaa, 00 ~v "" Grikwaland W6It:- F" u",.-- - ~ vu,_ ••- -/ COWd be reeeiYld at .... i--"':"..&...
l.n der Kolonie gelOnden." or oar li&'. wan á8d PtIdeIt IN.,...... ill .... A.Re~Ul. bl".iI .. mi.. ...a ... iaferior to .L-i· a aM, p'" God, ~l.t:willpro. DI]; ,-~

U"_ Wil ~ -~ • -, -, ......... _. -~, ..... , .... - ......... ~
Er z"n dU8 volg-~. dit telegram -n -vD. '-. a aoo Jl"_' Wewea 'c "olfead. _. ~ , of \h. Go l An ft _in. to _..IJ'''' Y ,,-- ~... ., tIaia .._' $rei' L_ 1._-' 0 b ...~• ._ • d_ m""" _ ........ bioi""'''' _. B'''' lo ...... U~ ~ _ ... ,..-~, it."''''' ""'..........,..._. - - - - t. ,.-

andere informade voor ons, twee klauen dacht "aIl b.t laDdhoaW~-"_lIIt te bren. a •__ ~L_ C. -I treIIIU'I w..... ..-u. tile bU&ace at \be fOribOOmiaI .lect.io .. ? IhoWd euqain wIMu..r a Pri")' Coaaaillor who ",bieb be ..... iheD dêdued to ba"e: ,, __ ifB... ~- -- .- W.n,. fO"'_ " .... , ,~" . ~-, ...... """,_~_ ...........
........... dl...... Vrijb.... ,"~nI ....... 00 ........ u._"....... -~ _.- SU ._,-- ..... -, ~w rd daar Wt\MDl-.' 800TT1III LlUJW.. 8appollll all \be p~ ... ceadidat. \hal w. QwdOD SPfiM WlIed at S~'I Towu il t.b _L.. Id be b'

Il en om te i
aan

lItt\mm.n: (a) .Een MD"OJdigO nai ter- peanleDli.lIt~ _.0 rteIQIlAbI1hope..ru be retaruecl IN aaeoeufal .ither. fit IIlb_;..t to enjol
l11Ch

a ~Il e ......."e weu au 0 J4'CtiDaw' die
Pel"llOnen die In geheel niet daar geregi8- N_ twee goed. OeUePeJa -"POD lOot 0 __ The dOll of tIM FI'III s.te Bud iD L__ 8y of O.._ _8 L __ w__._.. ~- ........ .! or. ia au1'ftY woriby 0 a claila to be coa· ~~~~et.l..~uld h

be

bOaDd .to lllQaired K arl bo"-I ._ P ~ _ .. -# - - --- ou ._.., 'd red lo_I B ·... b b' • l,!W, .nr.~ ..... at te laat .-.tn.tioa he_"'''''_tOp d••= d~ ~. __ .. ,u ', _.............. ...,_ - ,- n_ -,- dkl""'_ ' ..,;... __. ... pootd m. • ,.. .• !bov . _ '""'"'""" ot "'",...,. h b ~....... ... ~
"' •• ,•••• ot,mm.h," (b) ........ 011. w, hoh'" di' ......., __ .... .... _. • on.. • lo idIi bo<bo B_' SO ....... P' ..... ~,. s - - friooooIo.' • ~ ~ - ,......., ol"_" ol
o"w,tti.lij' du, .. "r'"'''''''' w.nI •• , ra ..P _. _............... ~. ~ ~ ":,,, UI_ ~ --pOri<>, - -......, , sit 0 Spri" lo old -oab ;:::::,,::.:.. ':'..:-=.:ii!.~~
••• 00 h ",~,d w m d••• ~ ., _ , " h.' _,_ pi __ " _, • ~... .. - --.... - ,., ob"" ""'-y, .- bo '"'C:'i:
ti••• "H" ••• 't ""''''Irt , om .......... hDu >0,,,, _, il< hM'~ M - - __ ... - bo_ """" I , , po' Hot _."" ~__ ~ _ .i _ ........._U..... ..._ .-.. "'_ft_m U o .. un MU~ , _d _.
.....mm... \'i' ,lo< ~ ,.................. '.' Po...- ~·of .. ,.._ ~._ _

Is het niet 'n p.bli.k ".,. I~I oo. ., ,. ol •• , ............. ••• • ........ ~ PB ri • """'... "".D oot. to be of the nla. req.rired law"...., , _.......... n p'- u ...- _,_, in ,,""' "P~"; - old bo .;;;,
",00101. ooit I. ,,,"cd on" ... ig..... ~. u .oo 'U _,...... ,.... _lbo ot obi bolbo 'Of"'!!' 00riI00. ,..... ......: i:"..., M..!:.,';..:::::... "ii::.i."••i.... ig la.d '''ft piaa" 0"0'. .Ik ~_h d., di' ......, _ .._ P_" _. W. .- ;,,;.ot - " .-. To~ "Jo,""" ohoIo,.. of " .. '881 "..
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wOt ...... om•• om ~ d. nam•• u. ..bU.'.f d. ~-:;:~ ... u"" l '.0 _ d_ bold _, .~. 4)0, _"oo .... bo _ •• bo ot _ .• ~ ....._.,_: '""" iu .....

Ilk~~~edpel~l!Onen te ~ -stemmen In een " ..t'ap d'.t..!l.t Ha J. A.. J. JOOSTE. iáO:'::,r-ct_.o-~.~~y ~u...~ ~ ~~~ =t-po·li~.w:~I ..itl·wOlle ARIBO. N. ia 8eet1:~~~"-f\o tbe etr~ \hat all ~,.... M''', _". " "~h ,I. 1"'''''0'' _" _ ~ " -, __ • .. - -~. r- - - ,•• m-_. ,.......,_ifiod lo - ....
di" Z;J "RaD pt'~IJ.It'\l"rt'u-f> .. u ml'~do~d . " ...... , "". ...... ol -- ... OM - .. - ..... ft_,,._ ..-- .........b , ... "8"" _ ...... , un ......... •

.. D m~ Het ~ddel ill ~ •• o.oIl' ....... _ lo __ lo _ ... _ of .............. B.~.... • , "" n. 0'''' """ .- _ boF''''- ...
10v:' ,(s w..t g""straft- bekend zijn? Wij ieder aal llAagen: M r werd petel-ter tlaere IN DO .... UIa' i' il HUIf to be ,_ _0011 fl'Olll \oWD &Dd .anrbaa _t., &ud r. tJa. Bditor of
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... ;~ I.,~. I<,~d. bo~ ~ _ '0' .u...... w •••• = h.t la.d .pee'al..... , .. p .... 1,•• Ik dot.oJpade kl_ ' ............ _ ... _,., _ '.' ,.. "" - .. po-'- •.Tho ..- ......... - .........fA l' uCrH1UE, Al":!LAGIliR. t' d K tad T b ,_ d.... ---.- .peec:heII at aome IftliUI. 0.. from our es· obJ·ect.ed to eY8llif tbellO'OYÏlo .... mf--
I! "nl-u","~~~-'''''' """,".. eo. '00 ••••• ~ .. ',"' ..... ~haf. .... , .... .... •• Grl........ d ..... of ,... 0 --, 'u ... _ •• , A_.U .... _ p~"''''''''N - .,_""....- .... lbo ......... ' •• lbo 'bo .... 0..........~ ~._
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3 Aprill899.
In )barl ia bier Nil dal. ,... .

Daar beL iD de laatet. 14ac- 8_ .
lIeeft ... rlaDrt ......... aaar ,.....
Oillere:l Dacblmall bij d.' Ned. 0.. ..

.. seo ta.
Goed~ Vrtidal lUoId cia. PePMr , a....

CIieaai ;. ZaWtrdal YOOI'bereWbaI, - ~
rau el d. ~ en .....né - ....

d. Yieriac .... bet BeiIip.... I .'..... .
bood .. De~ l....wtik~"
~.,.~ ftftD al::'" ........

'behal.e de wiabl YIDbelie V~. .
ZOadaI, 26 )lu.n, wtrcl w lhiIit ......
..u PrierU bij de a-f~ ..
Da. SajjlDl.D heeft el de ~ aC ...
richt.Zaterdac, 2$ Haart. bij deo ,ooi_alf IS
dieuat., werll de boer B. B. x.r.a- eie ~
be" ...... in rle plaau ...... clea beer p.lI ........
joeD. P. J. J. ID., die all lOOdUiC beOIUIn
beeft. Da. S,,"__ la Da op ~ UIr"
T raneual.

\Ir. Sbl'ae healt aiob hier ,. ... .., ....
cU .. ""r ~weedokten hebbcA. ï.OOaIe .. ~
ger hadd.a. '

Ilo:deuoebwud werd lP. ~.. lIlIaOOleaIa-
miuie "oor de pabliek. ~1 ...... daar"
oude commialUe. Da drae;iaril- ...-.--
aftreden. AI:I. oude leCt.D w..... 1I.edrOMa:
0. A J Perler. de boereD D P LGiW-h"" I
S Orobler. P J na deD a......,DJ aa, III
Pril'lloo. J l' ,lu Toit ea D B J 'ViIjoID. T
J tno
T ..~."J" i' ...c~ wordt bier Diet als wa

{_Id'.l L """owd; web UjD becleamilldlC
ec .. In~'"' ..~I·gealuteu.

á .\", I --li. publieko aChOQI il weder bePIa-
nen, "u II" ..Jd •.,!le getal dU oaderwije .. ~ .;
Dri~ ouder.ijr.en III drie ~
Eeo groo~ aan ... 1 leerliDgOli maald &leb kJMr
..oor de orereehilleDdeeUmeDL Br w,••n.... .,
gew'll'ltt..

~:iOt!}l;~PVA.ARTBERIOHTE$,
K.\APl!TAD.

;.I.~OIlll:OllP.

.Ar~'·1 ~-('fre,h0tlll{~,qn 8sldanabk&i
)-1..uo&, l'&n rie k~&t

t'£'u,TanKKts::S.

A. :,\ S-Aur'\Jra., nur lie lUit
'_(;lb':ph. r. .....r ~nulh ..ml ton
~lIul."aJo. uaarku.tb.a.en'

LOSDKS. -VER" EER DIULDS 11IKOIlBD1C.
Jo.ullllllll•UlW, , A.prU.-{fu ~)-.Di

ink.MUteD der ,.,,;ceeriDI te JobaJI.DIIbaIIJ eie
_ad )(aart ~ tl7J,ID, eli -- Mi Il ~
taal &"l,lI15, _ ~a""""""- fI.
bD<rrD de iAkom'" YOM JI,etNIfde cijdpeft -- .':
par.ik' !.lJK nil .,n wel~ekleed blaaK mail werd

n~n lerd.&gftloryenio "en puuze "u.t dil Ipa-
".It ".k ""D d. boereo LeonQl!« Co .. Laageetrut,
'ilHOQdoD,ODDaar bet doodenbuil ..er ...ijderd.
, Ve _Ill nu doo JOIlI.D "D, YID~.D baiae
ia Eo,aland, I.MODlaca &lomoD. Oade,._k
nl gcdaaA trOrUa DUr d. oanuk ftD clea
I!?od. Er ftI'III ~ 1IIDItUIclIP---- lID
ti t.oQaell .. , •• ~ &II,I.r d&tl MIl _\Gclijk....
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oTELL&~ .BOSCH.

en

EEN GROOT SUOCES.
BLOEYt-OSTEIS, G AI'KIL. - (Reuter.)

Caro!tue Meyer, een respectabel er nit ziende
blan ka vrou w. werd hooen morgen voor het
rondgaande hof Yrl)gesproken van de beechuldl·
!l,ng ~an verberiing van geboorte Stooworth;r,
Hllns en Batler, dne bandieten. betrokken In

den recen ten brutalen Dl00rd van een kalIer·
bandletenwa<;_bt werden opgebracht.

Da. D. BosmaD tweede leeraar TaU de Nieuwe
Kerk, Kaapstad, beeft het beroep Daar &.oof,
O. V.8 , aangeDomeD.

G&IXWA·

ILIKTl18.maakte been de officieeie k .. itaniie in IjjD be-
Zit. O~r .ulke omataDdlghedeD boudt hii
lucb gerechtigd de rere:enng' ~n k~trakt t..
doen Dakomen en tec.su de tretll V"jd&i Yer·
trekt, lOOals oYereeniekomeD, r:-I bil het spoor·
wegdepartelllent 10 de gerechtsbuven. voor
I!Chadeyerroedini daraardeD. De _teDt
beetuurder der trafliek trac)ltte glltereDaYODd
bet geld ..oor den speel&leD treul betaald terur
te bewrgen,doob dit werd rODdDi~lreweigerd.

De heer Herholdt te Port Elizabeth.

XODtng en pnNdden~
EN EEN SECRETARIS OOK.

GEMENGD NIEUWS. TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

EENE AANSTELLING.

-NleuWll uit de PaarL De noote vreugde
Allft tin BdiUvr. d
Hii~,-Ik w-.ch u gaarne het

aZMter ....se te deeJen omtrent de -.
elektie.

Deo .~ l1li de &temming wu de
eier (IIIijj er Mbr 1'&0 dat baar tw..
teD .~...-.n. De and.re p&rtjj
t.q_ cllaht het tegeoo ..erg.t.elde
De IDIIÏ*'Ut maakte bekend dat

Ga elf au d.., ..olpoden dag
rtelcl. Er".. 4ua den ..olgenden
twee uar '. middap een .menlgt.e
blutlteD __ Ial. pldeurden, "OOr
tna ..... ntGor. ollder &Ddereo ook d.
no i. b,tIer Cloete. Toen d.
aitkwana kou _ op ieden
.... ribeid bemvkeu. Doch toen
beIteDd mukWdatdeheer Jan Mara ..

..... rweJdii: gejUIch op.
IIU de jaeer i'i. KrfCe de

jaicJat,e _ da& de pond drOlllooe
niet _ 'fOOI' de _en yan de
badidatea. Door de .tn.illn werden
tea .. _ ..oor lIaraie en K~
lD8Ili(t.e waaM kon men ciadelOk
... nib pu1ij men behoorde. ik
j- 1'OOr _ 1ekera.1 peraoon die
W8I M, en die op eeu aU~d II
_ ... ; toen hij de aitalag boorde, ilDi bu
lUk weg met &(ju hoofd op de borat
'ItTOII hem ft ..erkOIeD WIUI Zgn
.....: ..Ik w. het Diet." Dadfluk
beereo Karai8 8D Krire naar lien IpIQer

..... - eenige honderden rolldoll
f-haard. De tweo! heven werden
IItrateD l'Ond getrokkeD. O"eral WIll
kwam aioud er een meDigte meollCh.c
aklepen, .. u. dam... Voor de
Viljou werd ati1 rhoud'ln. Dr
1r8MChW eie tw. Iieeren 1'ul hart.
WiDem Berpied (oud-diaken yan d.
r-te) maakt, een ftinb ~e ... ,_.

heereD ,.lak w8lllCheode_
cIaokteD in pp!08te b... '80I'IIin.11 'no
giD, - DUI' het Bloemhof oeUHDlLnlllL
de optocht er ~ lfUl&' stonden de
pale, mejalf. .1dábert, met Dog eea PI&r
wii-a. ~met toucheD teatig ea
jOD~ dam... op het balkoD, bnnne
'In&lede. De heerau .M&raII en
tOeiD uit bao rijtuig, ea gingeD d.
het Bloembof IIemloarinm op, onder
ioejlliching TaU de jonge dauiea en de sebut
de atna'-

De heer Krige klom toen op eeu
op het ballwn. eo aeide dat hu
JODg g... oeIde omdat hti tuuchlD
dam" .tond. Ja, I8lfl beeft hll een
telijlre _nen 1'&0 eeDigeu gekregen.
pjllicb UD de 1ICbat"e en eeu mm "
- 0l1li I" ..,croot relach ) Hn
jo. dams hanelijk TOOr de eer
dau, éfI klom toen onder groot geJuieb

De heer Marail klom toeD 0Jl den
unboudllld rjuich. HU _de dat
apett dat hij nim kon lIi,en wat de
8'!..p luid. wut hij had reen wan
(GeJ.Cb • rejoich, eD een Item' ..
Die, jU -' DOU ..oor jou een _k ~")
heer Hania bedankte toeD in eea Hilt
~ de jo. damee TOOr de eer hem ..

Duma ging di ecbare DUr de WODIIII1II
dou heer Ma.raia. Toen men daar kwam"R
..kar _ paar du_od mellllChen (Ja, se1f11II
de tepupartjj eD ook van de wul.en dit.
acbaapkleedereo 1I0D). Nette toespraken'"
,._u-t. Er weM lelt. een HollancllelaelW
psoagea door Jaft;a Daaiela, IIOOIIa ik .....
door hem.l1'e pmaakt TOOr d. ge....
DeD aeheelea 1llUBidd8g, en aelfa tot Iu'm ..
... ooa; waren de atraten yol meDlCben. ID .. 1
a ..oDd eiD&en er ook eenile jonge dam. ..
ledea plak wellllCben. Bet wa wurljjk'_
poote ...... e.

Bet ia mjj ..el1eld gewordeD dat m....
die noeger in ODnede met elkander 1eddIa,.
maIbnd8r de baDd ga1'8D, eD lelden ••'&II ...
daar afo wij weder mendeD, ..pi ODM ~
.chap .. te pooi." Zjj hehben nel OnderM-
nin~ Y&Il de geidelmleD pkregen. ZO ......
lij!llea Da TaU ach teraD dat 'U vroepr nr. ,
keerd hebben ,ebaDdeld.

OOG-G ET'C'IGI. "

}\Ol IJE- I' lt Ondtsboorn wordt vermeld dat
hetlverleden Woensdag lOO erg gerjjpt heeft op
den Z .. artberg dat .~ muilen van een tnos
portrjjder aan de koude be. weken zun.

DE rLAAn EI LES[JALf.. gelegen nabu Dur
ban .. eg. III de Kaapscbe Vlakte. OD bet eigen-

- dom van men Laurie. .. voor eenige dagen
..erkocbt door de heeren W,IImot & Co. Kaap'
stad. aan <leo heer Ram_ay, voor de .000 "aD
£750
.InEDCRESDE de vongE maand werd In Kaap-
stad de geboorte van 194 kinderen geregistreerd,
umeluk i3 blanken en l:ll gekleurden. Twee
eo dertig kinderen waren buiten ecbt gsboree,
28 g-e1Ll.urden en 4 blanken Het getallterfge-
vallen i(edurendEf dexelfde rnaand geregistreerd
W&8 148

Is u zr IlISTRIK.r Ficksburg', U VS. zon un
een plant, "nt.l,roten UIt een uadJe ka.Jl'er
kooru, [) d,kke aren ~eteld Een mlddelmaug
jlroote hiervan tel ie over de 3.000 korrel.
Men spreekt van honderdvoudige vrncbt docb
ID dit geval kan men bet noemen een Il 1)00
voudige cpbrenget. al. elke korrel opkwa.m

DE flEER 01.1\IER LW V -0 .. Standard ""J
D,')'}"" -".-m. van I April zegt De beer G. C
UhVler LW V ~:>or Uudr.aboorn. KaapkoloDle.
bevIDdt lIell thans op een bewek aao den Hand
Ofscboon een van d., zoogello.&mde prolj're ....leve
IedeD. zal hU, tooal. hU .egt, den heer SchrelUer
door dIk eo dun olldenteuneo. loolang al. zl/oe
maatrt'gelen In bet belang van het lilnd gena
meD wordeL.

HET gaat meL D.' K '/"n,,/ net al. met een
cebdrllv.,r Al. hq DIet voortdnrend !tnks ea
recbt.s op tIJn p:urden 81.... t. denkt de reulger
dat de dr"ver Z'IO pl,cht n,et doet. Zoo 18de
ooltenr (0) van d,t blad g.,dwongeo naar reeht.
en !tnks zun pelt. te gebruIken Do011g of on
nO'Mllg, verál"nd (lf oo~erdleDd, .Il~en om aan
deo menêer 10 het ~oertu'g voldoeolng te
geven - E.rpr' ..

EE~ 1I00G•.EPI I I r,r Tran8v>.a18cb !:ollver
nemenl.8 ambtenaar (o,hr 1ft de S A C"r" 'pon
dell:) bekend om Il,n d,chterlIJk taleut en
ylugge !l<'berpzlllnlgbeld, werd eens gevraagd
wat bIJ van Rbode. dacbt (;" haat hem .eker
wel b~ttor wa. de vraag Het antwoord wa.
"Ik beru baten' ~ een Ik weosrh hem alle.
goed~ Ik wenseh dat h'l III den bemel w._ eo
zuu schandeluke plaooen ..bar waar "U behooren
In de andere plaats

MIS'iAAR \'s B<)'\JA~ -De taak ~an MlD·
naar ,,,,,.. Bosman. 1&1 naar WIJ vernemen op
lueaw door de Rwgacomml.e,e van den Kaapstad
schen rIng ID behandelIni( genomen word~n. en
wel op 8l&nstaanden Maand...;' Al8 wll goed ge
mformeerd Z!ln dan beeft de heer ~Imn&.lar, lid
~an de Kaapst.ad.ebe gemeente geprot ... teerd
tegen de berk,eiang 'an den he'lr BosIDan .ls
kerkerRadslid ID lerband met de parlementaire
~man omkoop zaak

HEr I.AS[J DER [<ELm rE - Voortdurend,
zegt de , ,/I•• ~t~m, leomen familie. Vlln beboef.
tllle .Afrlkaaoders UIt Balawayo alhl ..r terug.
met alles behai .." gunstige berichten over den
toestand In Rbode.,a D~zer dagen ontVingeo
we eeo bnet u,t Bulawayo, waarm ° a hS! vol
gende voorkwam "De nue trekker. zUn ge-
stopt eo wu sterven bllna va.n booger 'V.ot
bIer " DIet om te v.rdlenon Geloof IDIJ. al.
Ik vaorlaag kan weg~ ... n, zal Ik nIet tot morgen
hll'r blu.en . ,

t.ES [,\)ER, Ilenaamd C L,ehenberg, woonac\'
tiIJ -tn de nabljbeld van Rlcbmoed. werd 1 I
Zaterdagmorgen ID bet magIstraatshof beschul
dlgd van unraodtng met ernstige voornemens
Het scbuot dat bU door verscheidene pel'3Onen
In een kar l\eZlen werd met eeo Hottentot die
met bloed beMme"rd wa. Deze Joogen IS nu
gebeel en al verd .. enen en Dlemand b.eft hem
tot hIertoe le~end of dood ge .. en Het wordt
verondersteld dat &r een moord plaats .'(evoDden
heeft Borgto<:bl werd geweigerd -R,chmo"d
Em

KAPS H&'ÓooO,...ToR PtA"oS'~ntc' hr Ro,~ r
de \ u-·llwr .... "pn \ an dl." Paarl, ls d~ ef>ru~p
a~~ut ('tl depothouder lan Uf"ze wt'n,ld~rOf"m-
Ut-' pldflO.. du... tit:' • {,t:'nllo({\' dw ze wt d~
"eer.;te h,llld ,m rorteer"1I kan HIJ IS t .. {'('-
maJ~n Ill.ar Europa gt-_'wee~t I ht-eft ~s mu ....l-
Clh PO nH.·('hanlC'th plk~ berO€'wdf\ P141110fahnf>k
~t:'t'xarulDet nl ln twvonOf'1l dat "at toon,
•.L.1B~..la.~. DH chanlt'k. m.1ina •.d t'n PfIJ~ a.ln-
.(i!;aan, dt' "Kap.., Hp,",ond or" dt.1 kroon hhJft
IoIpanuen K.,p~ Ht''''on tor pnm.lo", al~()ok
1!Ot..cfk 1)0 pt· h.op ...... t ('unu~4 .dtoo:-. \ OOrhl\udf II

Kom en zw' -;_ \<h J
BA";" 'A"; AIRIKA- t rap;>ort van de

d[rekteuren deler baok op de 3"ste al~emeeDe
vergadennI( van aaodeelbouders op :!9 Murt
III Londen 1(ehoudao, voorgeleg 1 "ag al. vulgt
De Ilett\l wlu8ton. Ila voorz,cnwg te hebhen I(e
maakt "oor .Iecbte scbulden. waren .LH til,"
12. ~d welke tezamen met d" balan. van
£!l,5·t:. 7. Illd van het vortlI" par oen booral( PEG 'f'IIIL (Rc'" r)I lORT I IZABlo:Tn, _~ . - ~t-geeft vall .L5.l1~R I), Id FIlerover wer< a. De Port Elizabethscbe tentoon.telhng werd"'olgt besch,kt DIVIdend ~ar. 7" 6d p&r aan
deel (12 percent per JaarJ vr" van ,nkom.teo beden geopeod door den mln"ter vlln landbonw.
belasting .L Il 50<) b'l het reserve f"nd. te ~Ien beschreef baar algemeen al. de allerbettte
worden gevoegd .L I U Oil< I bqdrall''' tot bet ten[non.telhu~ nog bIer gebouden. tiet totaal
peDsloenfond. £2 'j()() b..l&n8 overt{ebracht te getal YertoonlOgen W&8 v.el groot er dan op
worden op volgeode rell.eAiag, £!+;·h'+fHlrit-rt---t--f»tl'LIn:nga-t.otoen.ielhng eu de kwahtelt IS

ook leer goed. Tot de be_te kl8J!~en behooren
DE IIELR A il Baartman ~!A de oleuw be· d[o van bet ..ee. vooral Fnellandsche en Ay",

noemde "upertntendeol geoe"lal nn on<ler ...u" b,re bnllen en de pa3rden Die ,nren aller.
van den Vrl].~t I_ .en Paarll,et rIll werd prachtlg.t en dan ~ol~eo de kl ....'en der bokken,
ongeveer 35 Jaar geleden aan de Paarl genoreo 'chapen, wol. angorahaar en laf!dbou"prodnk
Ht) studeerde aao bet :-<orrn8.&1Colle!;'". Kaap ten rIet wooer I. praehtq en de opkom.t zeor
..tad, waar bU de matnculalte en ILI<ldelklu groot De ,tad .. vol b,wekeN Ret banket
onderwllzer. exam'na met lof p8!l8etOrde 1111 .ao beden avood zal door een groot aantal
lette Zllo' <tud,eD ~oort aau het Vlctona Col- bllgeWQond worden Men ~erwacbt dat de ed
lege, MellenlxMcb. waar b'l ac)ter8envol~ens beer Herboldt een mln1»teneele ..~rklat1og zal
Zich onderschelJde 'Il de IntermodIaIr, 11 \ en maken.
lH.A, exam'na De beer Ba.'lrtman wa.. een
t'ldlang b()()fd ~an de eer.te lelasse publteke
""bool r.e R,cbmond El\, werd Liter benoemd tot
1D8peeteur 'an ... holeu waarna bil aan;:esteld
werd als profeS80r 'n tnathee,~ un het
Staats ("'mna""m te Pretona 11'1 ,. ee,
bekwame' A fnkaander. en WIJ kun"Deo den
VrV.taat geluk w~n!IChen met zuu keuze. In de
overtalgmg dat h'J de rechte mau .al wezen op
d~ recbte plek

MAl nS,", CS" bet me"Jc dat onlangs wo
prommcnt figureen.it~ In de C'rtffilOeele l.atlK:
tegeu den beer.l Il L"'g~n ~er.cbec" Donder
dag voor den h, or LI np ..", .. tent re.,dent
m.aglll,tra.at op t..'poe be~4...:bll!fh:tl[)g van meloeed
gepleegd te h.,bben h'J het verboor van d~
Logan laak De zaale wae door den procureur
gene".,,1 terug ver"'ezen nanr don tn1l(l.traat
voor afhandeltnIl De hp"r :-haw trad op ~oor
de verdl-il!{tn(( en maakte eeDl~e objecties
tegen de ven ,1;10'( i,e ech,er Joor den m,\;/,
traat I an de hand gewezen werden De.
beschuld,.de pleItte on'cbuld'g 00 een,,,e
getull(en,. werd af~ele,d betreffende haar
karal<:er De ma!("tra.1t ~und de he
KchuldJ~cie ~chuldlj,: t"n \"t'roordt't>!de ha.ar tot
ti maand~1l harden arb",d Ap!>"I wer,j dadelJik
&AngeteekenJ en "",n de be... huldl"d~ t"HIit.>cltt
van twee bor ':t"D VO) .. i 111) e le tV"ljl ~ta.a.f',
hangeode .erhoor .In b, t ap!",1

EES PI:l1f \ ë t' 1n d{· IJ \JI \'1r1 ..('he taal IHo"l~
ze ~e&Chr{'n'n "Irdt ln dt_' jf I/I rt H '8( LUll

rfllil Het vv!,.:' ndë \1 r"()-. nt In dat blad
onder be: b)"ff ('~!!\oI,f)l-:-'n onlt.!fwqg_
hHet schIJnt ~l""o dl' t"lÏ{~'!IW J lrdlgo nllnL"tene
gebogen 1. ln pm de men .. li °l tf' ,crh l.'1en mf"t
hunne belofte~~ v:u. rr0!Srt'" 01. ... II. \C maatregelen
De heêr ~aUt_'r lel I·· iU\ 1 d.._, lnrlnllf'n vlln ~lO!lt
Londen ~:1U1< &t D l't'rl !k. p )~t met ~en6 bavt"n
t.e b..retell~n-J.t (h· l<abilie' "'n I'l,n l ID om
f'eD maatregel te l[)truJlJ{L~r("l voor ht..lt In

voeren van gedwon':en o[ldt'rW'!l~ fnal6n Uit
oen vaa dct ma.a.tre_;eleD Z 1'1 wi\.arop (te kablnut
&eide dat Iq zull"n staaf! ut nl [~I het aanl<o
nomen ...orden. dallr h..L nl'''', I k< wlan<chqn-
lIJk 111 dat de oppos,tl~ te,e" ,uik epn progr".
81eVe maatregel stemmf'n l!J I· Il Ht·t I" mo~e.
lUk, boe o<'k. dat er ""rllg. unterredenheld zul
len aun hJnn~1l Qe kr:\ch I~n van <lt'n Bond
Laat bet ZIIO zooal. bet wtlr b, t ((otl\ ernement
nl, door de ... vr'ltUoedl~e hande"n.: het 'Y m
pathl6 van de geDeele Koloo,e w,nn~n

PRETORIA, 1 APRIL. - (.a..ur.) - BaDa
Af hedeo deD preaideDt iD den PlIg1'&O de
gouyerD8I88Iltepboowen. ~. 1I.~.ed. .... wba·
rig bekeken te hebbeP, lelde hU dat lI.b.ed. er
.Ia eeD leeaw oit.." en bet geeD wouder ....
dat ieder Yoor bem baD' werd.

D. hoter Fldd. Imperiale tMlCretarit, ..ertrok
bedenavond Dur Delagoa baal en ui binaea een
pear dageli torugkomen.

ROlfOOA..LlfDBBOl'.
Er IIUDihua al te _a aeau.o zak_ elie

..oor het roodpand hof alhier Illllea di.e~.
HÏ4naD "UD .- uit Stellea~,. ~n uit
Cal ..iaie ea ND uit het Malm.bury diatriki.

IP&BLOIIOMUD.
Ee1le v.rpcleriog TaU lI&Ddeelhoaden iD de

lpeelgroDdeD maa~pLi UI op lbaadepa-
ruidd.&g, 17deD deHll, in het paviljoen rehoadea
worden. De verrichtiageD HUeD te vier are

Loxnsx, 5 Ap&JI..-(lleut8f- )-Eerw. Sainea,
"oeg ..r aart.sdek... no Durban, lA tot seere
tan. benoemd van het nieuwe zeDdetin(p'-taur
te Londen, d.t de koloniéu vaD predikanten .. I
YOOrr;leo.

PORT ELJZABETIl,7 .A.PRIL. - (ReulM.)-
GlAtren&1'ond werd bet jaarluhcbe teDtoonetel·
liegsdieer gebouden ID het stadIuuIl. De heer
J. A. Holland. preaident der vereeniging, wae
..oorutter. De heer Herboldt, ml mater van
landbouw, dr SDIartt en de heer Fnller, M.L.A,
waren onder de &anwezlgen. De heér Herbolds
ant"oordde op den heildronk ..an het ministerie
en bet parlement. H!J z.ide dat de b..~,.,kklng
..an minister vaD landbouw geen bed VaD rozen
..... en refereerde naar de brandslekt ..w~t, d re
volieos .un &eReD verbeterd Dloest wo~den. Hli
maakte aanmerkinr O1'8r de thans In Iwang
zunde manier van aaD.tellen YaD brandsiekte
lD.ptokteol'8, en seide dat dit de ..oornaasaste
rede waa waarom de wet Diet beantwoordde. 1u
de meuwe wet, die ..oorgebracht 1I0U wordon,
..erzocbt bti dat meD alle wenken zou geven
....aarby de ...et kon ..erbeterd worden. De P~
lident bood dr. HutcheoD, namen. de ve'''''01·
glDg een geïllumineerd adres en eeD beUrl mdt
gouden ponden aan, onder toejuichIDg. Dr.
dmartl beantwoordde In e..n IJelaDgwekkelJde
rede deD healdronk op de zuster·vereenl-
iÏDgeD.

DE IERSOHE PARTIJ . Het verloren kind gevonden.
Losnex, 5 APRIL. - (R~.) De

voornaamste Parnelheten waren Diet op de
conferentie te Dublia tegenwoordig, die, naar
men ,.eroeemt, tot mets ui lelden.

De beer Elha, liberale "Whip", 111 onrledeD.

!MIDaaDvug Demen.
OJrGELUIt.

--- IkBARIlElIl'ON, 7 APRIL -(R81!Ji'r).-Bericht WoeDlldapamiddac r.1;e~e eeD ~ u
II ..Ibier oDtvan~eD dat. ....01U"ld.lq,rpcbe boer &&II de Noorder Paarl, dicht bij de "OD1Og 1'U
onlanga Io4In~uropeaehe krnd lfevond"l1 heef't den heer P. le Roux; dat erD.tige ge"01:rk~~
ID hrL lall.vd" eD dat hjj g"loofde dat l.oP.th..t- i!ehad hebben, Eell dame moerat met ru
selfde kind I~die telBombl geltol'ln w~"I. t" WIIII ee~ kar puaeereD, toen ..er eoh: ::
dat nu," v..rO'lvJ"·8t.. l-i h ,tt vormoord I, 'ij'" 'j)ng~1l In deo weg stond. Zu trach baIaD
door kaffers P-t.pl't'n ...er 1~11 alhier V"""" e" j'>Dllen te ontwukflu doch ..erloor baar ~
Dl het kiud kJ doen h,·rk'Jltceu. Ir-ru-sel, Il rod het gevolg dat de fieta ODder de paarden

~'ln twee arre<t:.t.iea •• u v.. , .. ,,j~,stel(l,, kit ,1 Hr l rude k.Y&men dood~e tegeD den pnd le·
r~o.e", gemn.,k" eeo te 1'.... h'. op t1~ rh "I .... \ .11U~crd werJ. D~ rodater werd bUeUd NI het
bn <'IlD .Ild~r .It"flr. D~, c I ',s.chlll.!,' I " .." 111il<'l L ll~b.,.1 verDlel •. Bet acbeea dat de ~
auder nu I" t kind VRnk I~t ~. ill ••k t. lJ·.) h'rI ~ :\oh... Ikkker) verllDlmd .bad .h04 ~e.::

llerl,·l.t I' '" ll.rIJ .. I.." ·,,,,,.w,.,, ,. I", laiduI cn de JODgeD dD' aiei "lit da, .u
oH'rll)ll"" \ .•n d., g.,I,r ....Jcr. llo·ba. t, 1 Nill "I I hu komun w....
op WO.l( waf!.!" mct ...raeutt'1l !Wk 1 tit'11 "'P UI ..... .,.:

n ....r J',g~s Pelk. )1 .." ~~3t Iht de m,,""" Vd

oche"l""" kuteo dr.hk ge.tolen h..d kn w. ,r-
""u zll,n 17 dagen ongeveer 80 bo'1<I, J,,, ..vtr
en willl'ky ul!.dronkeo, tenJevolg" waarlall .U
overleden.

DOOD GEDROYKEN.

DE UITLANDER-K WESTIE. VRIJBUIIO 1 APlUL. - De .te_mg '"'
iDderdUd Ier le_di" ftitelijk heelt iedere
ki_ op de ljje" die -~~:!:UU.~~:!~:
.tem kon aitbreape. lalk! pdun.
1'&0 Tau ... el\Kara.awl tooa& da, ~ proJ1"8l'
llie_ aldaar Mil groot,e·meerderheid ~n
Il00_1 ala te V~ibarr. lieD PJOOft dat meer
dau jl)() YJijwilJipn blQ1De ~.1D811 ~~~
uitgebracht. De .. tembn_ al' de bnl~wu-
kea kaDDeD aIIea bjjijjda m .ijo om den mtalag
op .. lIIItaad. W'OIIIadatr te WeteD, maar.de
prGIl'eeaie ...., reke_ reede op eeD ~1Oe
meerderbeid ten mialte.

AANKOKST TE nMBDLEY.

KtIUl .. LU 7 Ar.ILo-De trein met de YJij.
wilJiBel'll 1'ID' Kaa!lliad naar Vriibarr kwam
bedea IDOrpD hier ti.., mian~ te laai .... ~
ua een opcm~d O.D 1'V1'8ntObiapa te rebnu-
Iren ..oepe de Kimberley afde8IiD, .., ook bU
de ;ertrekkeade kiuen, en "WeD Ijj .faeIOD·
dea door boen'. 1'&0 de inwonen die op lite'
platform .-ergaderd waren. Er ia tot DG toe
niet.a bi)sonden op"'lle reia TOOtae...u.a.

AANKOMST DER VRIJWILLIGERS.

Vo!aeD. beriebtea 1'ID Kimberle, .._achtte
men ilat de treinen die de 1'l1iwilligere Daar
Vrjjhlll'lr brengeD, iD ijjda wudeo aaoko-;a. en
dat door hM 1'erdeeleD der .te.,erechtigdea
eader de Yrjjwillig8tl oader de .._hillende
.templaataen, dele in .taat lOud. worden ge-
.teld hODne stemmeD DQi-iD tjjda Dittebreng ••

Koeberg, 6 Aprill89!1.

Lo!!DKlf, 6 Ar'RIL - (lUuIM.) - De T,?,u
legt dat bet onmogeljjk la ..oor de imperiale
reveerlD~ om geen noutie te nemen van de
petitie <ier uit landers, aanienomen deor air
A.lfred Milner. en meent dllt bet t"ufeladltlg
18 of een strenien eiseh aaD president Kruger
gedaan eenlie u~:!jlrkl.g zou bebben. Het
denkt dat andere mlad.r .cberpe maatregelen
de boeren m'ltIICbleD kunnen o ..ertalgen dat wer·
kelulre toekeDn1Dien tbllDson,.ermudeluk zuu.

DE RHQt>ÉS-SPOORWEG.

BEGRAt'ElfIIJ.
Il..Ikl~rafenia "&Jl wtileD deD heir J. D. de

Vdhol., MoleD.trut, die op ZODd8g o ..erl~
had plut.e UD bet Zuider Paarl kerkhof op
Woensdagnamiddag. ODgneer 40 kunD
voll[llen bet overachot TaU deD o..erledeDe die
alom bekend wae.

LoNDEN, 6 Al'RIL - (&uter). - De
Da,l~ Tele'/ral'h meldt 10 een telegram nn
B.rlun dal de beer Edmnnd Da"es naar laatst·
gemelde plaatA terugkeert om een TraDs- Afrika
8poorw"&,,,vereenk:omst te treffen met de
DUltsche financle" Gemeld blad .egt ook dat
eeo wet .. aarb'J eell ''''''Ulhe ..erleend wordt
aan een "P0or .. ei van de kuet naar TanganYIka
btnnen korten tud voor den RUkldag zal gelegd
worden.

VERDRONKEN. PRETORIA NIEUWS. AFDE&LING!RAA.D.
De heereD J. F. P. Pel'Old (?) ea J. P. de

VilIl6ra werdeD op IIWoenadar herkosen ala
aodlteureo 1'&0 deo afdeeli0Jl'lrlld. De ..er·
luer.ing youd plaata iD het ....... trq.tahof.

.. PORT ELIZABETH, 7 AI·RIL. - (&uIer )
Broeder Oswald van de Marllten, vbrdronk gis
tereo bU bet Roode H ala bU het baden. .Acbt
broeders waren uitgegaan om zich bIJ de Zwart-
kop8r! Vier te ..ermaken.

~~

PaETORJ.A, 1 ApRIL, - (&uur.) - Men
nrwaoht dat de nit ..oereude raad blDDeDkort
een reiOllltil aal nemerl betreffeode de d,YDamlet
kweetie, oyereeDkomati&' de r_nte belofteD
..an deD presideDt.

Buou ..erool ... kt een beele aeDaatie oDder de
kaJfen lt;! de stad. HiJ gaat dagelLiu door de
atad met aune YoliellJlgon In rtitulgen.

Men ..erwacbt dat preeident Kruger biDneD-
kort Dll&rde warme badeD aal gaan om wat rUit
te geDiet.en, "oor de opeDIng YaDdeo raad.

De uitvoereDde raad ~ hedeD be&i.gmet de
beapreking vu SWUlela4dar.ken. BUDa II Dog
niet &&II de regeeriDg voorg .. teld.

De nit ..oerende raad heeft bealoleo nieuwe
gouvernementegeboo .. en te lateD optrekkeD [D
de .tad overeeDkomstlr de weDIICbeDun het
pa bliek en Diet bDIt.en de .tad 1l00a1a bet plan
eerat Will.

KERK EN SCHOOL.
PREEKB!roRTElf •
ZONDAG, ti APRIL 1899.

NATAL.LOSDE'I, 7 APRIl - (R~uter) - De St.
Ja"",. Gaulle zegt dal, DUIUlchiand de noodl«e
Ij'llrantle b""ft iellevan voor bet kapItaal nood 19
voor de DUlteche a.che van den K.ap-Calro
_poor .. eg, en ook eeo zekere percentage .an
loterest iarandecrende op de Ilin van DareMa·
!aam !laar UJIJI SchikkIDgen zUn ook ~emukt
voliees gemeld blad, voor spoorwegen 10 Da·
maraIand. De beer Rbode. heeft thans alle
Id~e voor eenBrlUlcbe garan:le voorden Tangan
ylka &poor.. eg opgegeven. en 18 ..an plan om
het Doodlge kapitaal &onder dit te verkrugeD.

Vermindering van straf.
PIETElIlU.RITZBVRG. 6 AI'RIL.-(Reuter.)-

Eon VODlllMyan t .. ee Jaar gevaoiem""traf met
harden arbeId !;'epas8eerd op mevronw Schra·
ven!l&ode 'OQr strafbaren manslaI "ao haar
pasg ..boren kmd te Ne "castle, 18 vermmdord
geworden tot &e8maanden bard eD arbei,!,

GrooW Kerk.-'IM:org8DI (Hollaadeeh), da.
Steytler (daDkzegging; '" namiddap, teD 6 ure
(1loIlaDdtcb), ds. VS" lieerdeD, eD '.aYOnda
( EDgelaUt), dl Stey Iv'. Zoad.agaecbool teD
2'30 n.m.

Zeepaoi.-'s Motg8D1l, dr. Kot.é, en '.... oude,
dL DD PI-m.

Papendorp.-·aMor(81111 eo ' .. YOnda, de De
Beer.

IhDo ..entraatKapel.-'.Morgeaa eo '.... o~
da. Roome.

Roggeb&ai.-'dMorrell8 eD 'sa ..onda, eer ...
KDobel

Nieu we Kerk, Breeatr&a'--'s )(01'll'8Dll, "30,
eD '.noDdA, 630 uur, dL C F J Muller.

1" Il-Collecte lAID bchoe1'8 1'IIn het IObool·
fODdl.

Ned. GereL Kerk, Buitenbnt.t.raataaal.-
EogfOlache diensteD. 'IMorgeIll, 10-30. are,
da. D Boeman, eu ·.ayoudl, 6'30 ure. da. J P
van HeerdeD, BA. ~

St. StepbeD.l.-'. MorgNlll. 9'30, • ' .... onda,
6'30 our, d •. M C Botha. '

EYaog. Lath. Kerlr, Straudetnlat.-'.Uo" .....
10'30 nre· (Hollaadeeh), en 'Uyoude, 7 our
(Enplacb), dr ZahD. ZODdaptICbool te& 2'30.
-ScaodlDaYlëD dleD.lt,3·30, da. Alllltrop. Wood·
stock Latbenche zaal, Zondap.chool tea S
UI'tJ, en 'IavoDda, 1 UDr (ED,elacb), da.
Au.trllp.

Groenepunt.-'aMorgeaa, 9'46 (Hollaadach),
BUL4W4YO, 8 APRIL_ - (RllUter) - De 1LI5, (F.ngelach), ·.... ODda, 6'30 ure (EDgelach)

bnrge_te ... keten door de Chartered Com· _da. N J Brummer, 1d.A, BD_ zondapeohool
paKDie aan rle municipaliteit t.n getlCbeDke ge· teD 3 ure D.DL., • .
geven. zal Le ten door den ad.un[str.teor &&II RondelxMcb.-. Morgen., 1030, eD ''''rOnde,
den burg~luo".ter aaDgebodeD worden. 7 UDI'I ~ ,,-,~~d. . h T __

I Zuid·4.U.........,.. GeeiIC t, ..... ptraat.-
'1 Mol'gell8.' teD 10 ure, eerw A J !::t!er, •VERltIEZINGEN. '8&YODda, 680, eerw. De Villiera (W tock).

. ZlIodlD¥kerk, Woodltoclt. - MOI'J8DI ea
, flll.l.1 1\", (; AI·RIL. - (ReuUr.) - Dr. 'Inonda,eerw.DeVilliera
.'i "lO' ',II lllur~d .eeDe YergaderlDg bou· Ebeo8ler Zendmgkerk, Ro_1;raat, _'I Mor.
,Ien. I' J .."rlnezlDgMtrud IS 10 Illen erDat gelil. 9'30. en '. noDda, 6'30 eerw 1Jreyer.
h~6'~n," n. Vrtie Protelltantache Kerk, Boat.etraa'--

A ..onddilllllll, te 6'30 ore, onderwerp: "SoaiaJ
EvolutIon ud the Strnggle for E.xieteace,"
eerw. R. Balmforth.

Wtinberg.-'. Morgena. teD 10'30 ute (Hol.
landech), da Steytier, eD 'I aYOllde, 6'30 un (ED.
gelsch), da A J L Hofllle)'l', BA..

8ImOD.lltad.. - '.Morgell8 (IloUaDdach). 8D
• ... ODda (Eogelach), da. G TaU LiDpD.
.K.aIkbaai-'1 Morrelll, ten 10-30 are, da.

P. Roux.

BUL4WAYO, I APRI!.. - (lUuIM) - De
kamer van koophandel puH8rde beden met
algemeene stemmeD eeD '-lUit tegen bet &lch
tuUlslnlteo bn ,de Tol,uOle, al. redeDeD aange-
... nde d!t Rbod88la een ..erbrDlker eD geen
prod ucent w"'l en geeo indu.trlen bad dIe door
beechermende invoerrechten behoefdeD ooder·
lII.eund te wordeD. Het toltarief sou d. k08teD
vao bet mvneo, die ODayooruumtte lIIiddel "aD
beetaan ultmaluin, nrhoogen. Het werd be·
sloten om van de kandidaten Yan deo wetge ..en·
den raad belofteD te ..erkrllgeD om d. hande-
lingen ftD de kamer te ondef1lteuneD. Tele-
grammeD I"IIn de ..oOrDaam.te plaatlleD van
Rbod_ia oDde",teoDen de kamer hlerm.

KUNST-TENTOONSTELLING,
?tI ~nITZnl-R(" 7 APRIL.-(Reu(cr )-De ten

toon8tellIDi van Engelsche schtldertjen werd
beden door den gouvllrneur 10 de kunst stodlo I
Ifeopend, en de verzamelIng wae PlOOI ID het
hcbt iebangeo. In zllne opemDgwrede drakte
de gouverneur zIJn spIJt UIt d"t bet on·
mo ..elilk wa. bevonden om plaats' te Vinden
voo"r -'het portret van da konllJgm, dat aan de
Kolallle ten gellctienk .. was gAgeven, maar be-
loofde dat de IU'VOller8 gelegenheid zonden krU'
gen het .cblldern te ZIen.

SIr Henry de V,lhers wordt omtrent 22sten
dezer VBO Kokstad h,er verwacht.

Op vredelievende wljze.
RCGG EGR~.AT KOORTS TE OMDURMAX.

Mynheer,-Gaame wil ik door middel_ u ..
.reëerd blad eeu paar woordea echrjj ..en ter
bemoediging TaU dereneD die de welnarl .. 0
ouae Kololll8 en poach Zaid·A.frib op haDDe
harten dnce!,! ..ooral in de wijlr8D D.rbeD ..ille
ea Philadelph .. en gebee! Koehera. Geachte
broeden, laat a toch uie& bjj den DeU' leideD,
maar gaa& op nl. UD IIWI Daar ele etembu. iD
u .. e .. jjlleD ea .Lemt,..rroor Gerald A.aderaoa eD
laten Wij sien of wjDiet hm 'f'OOI'beeId 1'&0 Stel·
IlIIbwch kunaee ..oIpn .., Andeneo inbrenpa
.., ele IJ'OOte held:&moe Baile, tot aDD plich'
brengea, die 100 direc' Setren oaae belaupn
werkt. Er pat ....n Il",,"cltt road dat al de
ZoatriYier .. etltlied... '" ,. l1aiIey paD atemllMa.
maar eli, ia OD_. Ui& "ned" I-,ron beb ik .....
nom•• da, er ta.cben "JO eli bOO 'YU1 de werk·liedeD eeDparig ..oor Andftnoa gaan n.
Na dan, al. wii eendnchtig _.werba &al het
Diet mialokk8ll. Gaat tech aallllaand. Di~
niet 1'&0 haie maar JIUt' de Ite.plaab. RekeDt
toch dat ellre .tem i...... oor eigeD belaal8D
wel'prl Ik _t reeD n &al ..oor Aa beer
BaiIeJ atenuaeD, Dla&I' komi op ea atemt TOOr
AndersoD, die met HD woord eea 'lOte pl'Ofr8l'
.ief iL
U ..oor opuame dankende,

KIEZER VAN KOEBERG.

VERGADERING ~E D~GBOENDER.,
Verpderillf phoaden te Draghoender, dia.

Vikt Prieaka, op ~ Haan 1899.
'1'lf8Dwoordit: 'de heereo P. Kahn. L.W.V.

eo T.P. Theron. L.W. V., eD een aoede opkomst
..an het pUbliek.

De beer W. Jeppe -reerde all 1"OOrllÏUer
elo heer D.Hap alI_taria.
De heer W. Jeppe maakte bet doel der ..er·

g&deriDg bekend eD aide dat de heer KDhn,
L.W. V., 0....... 1tomea wu om 1'eft1ag te geYen
Tall wat aedaan ie iJl de Iaa._ -"t TUl het
1*'1_8Dt, popend 7 oei. 1898.
. De heer Kahn, het wooord nemeDele. &aide
dat het hem .peet dat hU Diet emier sijDe kie-
aen kou &oeaprekeD "ll1t'ere ele cbootrie, ....-
daar het DOprerend heeft, WIll hjj bfijde IÓDe

Te Jam.tow. il beroepeD d8. PAR 00 x., < ondenteJlDerw toe te.preken. Hij aprak oYer
than. bulpprediker te Bloomfoutein. (1) rediatribatie, (2). fae' gedrag 1'&0 deo heer

---' b. C. de Waal. (3) s;j_ ..erolltwaardA oYer
DI. VaD Aarde, Kruinallei, ja lijdeDde. UIl de kleederen, die O1'ergenomea lOudeD gewordt'a

rbematiek, en denkt naar het bad t.e Malmfll· sijD TaU he~ ..orige mmillterie, H) bjjdrap tot
bnr, te gaan. . de vloot ..aa Eogelaad, (6) er'ntrapwet, (6)

liceu~ehof, (7) bnadsiekte, (8) landbOuw nOOd.
(9) regiatl'abe, (10) bea~i.inpwerlren, (11)
fioaacieëe. aakeD, (12) di ..idead op alle edelp-
ateeDten.

Eenir YI'IPD "erdeD gedaan door Ha pro.
Ds. Keet. "aD Wepeoer, O.V.S., ja DOl Ijj. rr-iet, omtreni de rediatribatitl-eD J'elÏstrata.

donde. wetteD, eli. hem (de pl'O,"nlief) &60 goed be-
antwoord werd.." dat hi!lIeelemaal uit he, ..eld
gealacen .....
De beer T P 1'hel")D, LWV .. Bri&etoWD, Dam

toen bet woord, eo .. _ op de regiatratiebiU en
gaf heldere inliehtm, ominD' die auk. Ook

Ds. Bam, Yan Faureamith, ja beter, doch nog epoorde hij de ..erpdering UIl om m eeD &jjd
lwak. ala d_ echoader un tohoudar te.taan om

bUD kRudidaat, eleD heer 8chriSder. in te brea.
geD. Hij eiadigde ,ea linke toeapraak met te
wQzen op de lelUll)lt:endraclat maakt macht."
Een motie 1'&0 daok werd "oorgwteld door

de b .. ren J. SlIjj~D. J....n Niekerk, ait
naam der ..ergaderiog d heer Kuhn cIaokende
Yoor lUO pclu.n "e eD werk, en den heer
TheroD ..oor ZijD gege"'D inlichting.

D. HUOO,
8ecretaria.

RHODESIA. I

Rhodesia er. de tol-unie.
LO"[JES, 7 AI'RIL.-(RwUr) -Eogeland, de

V..r"elllgde êtaten en DUIUlcbland zun finaal
overeen gekom~n Idel Samoa~kwe8tle ,"oor een.
eomm,ssle van dne 8cl:ieldsrcchters ter beslech·
ttog vo()r te leggen

De Canadeet<ebe mln,ster Yan marloe heeft
bekend gemaakt dat de regeennl{ vaa Canada
een .cbem3 10 overweglDg heeft om )oarlUk8
1,000 vl"chers te oefenen voor dlCn!t In de
vlo,tmaoht

W eg~n. het htel'8Cben van ruggAgraat koorts
lUn al de troepen verWIJderd van Omdurman. Welgeslaagd concert.

M \RITZBrRG, 7 APRIL - (ReuJu) - Een
prachtig bots bracbt gt8teren&Yond hulde aan
Madame Alb3nl bil geleg6.l1held "an baar
~aarwel conCtrt. Elke zltplaate Wlul belet en
veleD waren tevreden eeo .ta.anplaata te kril-
geo, ten eInde de beroemde ungerel te hooren

GRAHY REI'iET, tj .A.rftIL. - (ReuUr.) - De gouverneur en staf wllten tegenwoordig, en
D~ InJl"" drankwet werkt hier g~. De kan ook de ee",te mInister Madame Albam, d,d
tleoeD doeo zoo go",j a~ g~en helugbeld fD eeo pracbtlge ontvangst genoot bli hara Yer
nelaen een paar sbillings per dag IDl-.waar zu achUmng, w.. zelfs nog bet~r b" ""111 dan op
vlOeier £5 per dag namen. Een r.uropeaan DIDsdag. ZIJ zong zeer pracht[~ UIt hel krank.
en een gekleerde nouw .. erdeD beden m.t £:.!5 zIDDlgen sci'ne VIUl "Lucia' OjJ }, t II!lde
ell< beboet of dr,e munden ievangemllStraf. daverde het bUla van bet geJu eh I'n lo,' ;. ro'r
w"gcos bet ..erkrugen nn draDk voor katfers van "encore" Nadat.u vproeh,,', " '" I "
Ue boeten werden lI[et betaald. Dronkeoschap hare erkentelukheld door b~,gen I, ·,,,"',,d Il 1,1
en rumoertge .traatscbandaleD bebooren bier en bevond dat bet geboor no~ n,e' k., e JH" '" l'
tot het .-erledeoe. en over bet gebeel be.Tacbt EOng ZII' "Hom~, .weet bomd . IV.. ,.", ur h I~r
er beel wat voldocDlng blero ..er ~"~ geestdnftvol applaus te lt IC \" I lIet

J
l. Needs deel der tutn en g.t" 1 '1. lttl-l,( I'Dt'~ lllt

,De Landbouwtentoonstelling. d .. "Fau8t" werden belden pral""'i( "tgevo .rd.
en Madam, Albanl als "~.r~f1e"te' t.;..cht

P6RT ELIZABETU, 6.APRIL. - (R~uter). - baar geboor 10 verrukkmg. Er \f", voortd ..
De tentoonatelltng werd heden middag geopend rend applaus op het cIDde er VRn. De audere
door dell beer Herboldt, IDln.. ter ..an landboaw f kuaktere wer4.en goed vertegenwoordIgd door
eu een ,eder d,e dft gronde u bezocbt beeh, legt de leden y;wr1]et g.azeh!cbap. BIJ bet slot .prong
dM bet de prachtlg.te tentoonstelhng IS, n'" hl" goboor op, eo JUlcbte Mad me Albtlnl toe,
h,er OOIt gehouden IS. In alle kla ..qeo I . ~.o toen' God savo tbe Queen" zong.
e.u goede vertooolDg en lelf. graan LO DIet
zwak Er IS een iroot aantal bewekers tegen-
.. oordlg la de .tad en de bU.. onlng der tentoou-
stelling belooft goed te Z'JU.

KAAPKOLONIE.
DE INNES-DRANKWET.

EEN PRESENT.

EENE AANBIE DING.
POLITIEK VAN DR. SAUER . JroNIOIP ALITErT.

Vera .. _er ~erinr nD oomm"'_'
,.houdeD op 4 ApnI1899.

Tegen'lt'O(mfig : de ..oonitt.er, de heer PJ
Boeman, eo de leden, de beeren A 8 Bap!-
8eiach, J W B YJOk. JO Krigé eD J G Bola.

De DOtulen 1'&0 de gewone "e~ 1
..,h~ op 21 Maut 18911,eDde ,...... j

"ergaderbr rehoud. op 22.ten .Muri l.8II,
W'erdJeD PIeMD en toedrekeard.

De beer J Davidae, opaichter nu de 1llDIIIII'
pale brmdepaiteo ... _beeD ter nrgadenag lltII
beWekIri~ tot _ brand in de ylahe . .Bealo.
de zekllWlf ... de braadw_. &all de I11III-
ecbappjj hU wie lItot gebouw ve'_ureerd II, 11
te le....... ea bet.IiDl te eUcheD
.Met beirelddlll tot de 20 IpOOrwagell1!~

oDiboclen ua Darhuweg alatJe, teil einde ..
proef daarmede te Demeu, wed bes.loteu deltlt
raad Mne biidl'llJe to. de onIrOllten al doen,dil
ie te aeaea. de kontrakteur te betalen de I0Il
1'&11 £1 .oor ellie InckYracht, en d, raad lalt
balana.
1tIe~ betrekkillf toi de &loot bil de wonmgYII

de hMrea n.Wet in Kerk ·straat, .. erd bealolll
drie k_iie m hand. Y1IIl de werkeode _.
miaaie te la&en met maaht om te handelen.

Beelotea de II8CIr'etarÏI te auionaeeren gnmeI
at.eeaelf te oatbiedeD 1'&0 den beer W G H.
IIIaoweg, Ka.pebd, tegen 2a IOd per "oeL,fI!I.
,_ opga ..e _ comm'_" Holm, die eeD
penoonljjk oaderhond bad met den beer Haggo,
lrUIIlIde .teenea te wordeD gele.-erd te 8te1lea
liOeCIï .latie. De kwanQ(ielt te '!ID geDoepaD
TOOreea die.lltie 1'&D 105 voeten. aan de ,,;de
YaD de "0IlÏDg 1'&0me..,. POOl 10 B,rd &trul
eo &&II de iJfjde YaD het geboaw .....n den beer G
Leiac:hio" 91 ..oeteD en • dalmen
"Werd bnlotên den kODtraheDr, den beer ot
Villiera toeteIaten bladereD eli andere Itrul
echr .. peea. te werpen 10 da areDoe eD op
aadere If-mikte plaat.leD binneD de munlClplh·
teit, tol 'Nrdere kenDlAgenDg ..an den raad.

U ~ 1899. De YOlgende brie ..ea werden ,.oorgelegd eli
..4.11" den BdttNr. .\ gel8leD :-

1. Een brief 1'&0 de heeren Cnnningbam ell
MUDbeer,-Van_ ioch de lid ~ eli., Geeriq, meideDde dat lig Diet in stut 19D011

aich SeJf eoemeade RbodIllllDUlJleD? Bier ... bet .... .oek 1'UI deD raad te voldoen mol
dwaalde een 1'&0 die kwaliteit. eeo ioIaie mao botrekkiag tot de beDoodlgde RtLlog.' ,oor
ait de Irleaafdeelia, Prilllb, rond, die OAder wat.rpjjpen.
andere weet te 'YII't.elJea, dat ofechoon eerw. 2. Keu brief ..an deD hoofd-cOIutabel del
8chrOcler eeD waan1ig mao il, en meer J8daaq heer "N. Goali, meld~nde dat bu SteJleobcldt
heeft yoor de .. ki..tdeelin, ciao ooit Iemand gaat .... Iat.en, eD den raad bedanken de voor do
andere, hij toch eeu .wakke kane a"t geko_ nieDdeijjke behaodeliDg pdurende ZlIa ..erbigt
te word., daar ..elfllllljjDer remeeatele<teD niet te 8teUeahoec:h.
..oor hem .tem_ lIlIIIea, w.. t hii wordt door Eell brief na dea beer Henry Porter versot-
deD Boad ondersteuDd. en de .Boa:l wil Oil.. IteDde den raad bem eeD verlengIng van bour
k~lonie. aan de Trane..... anDU""", ea IIjj toe te ...... 1'&0 •deD maDlClpalen (I'Ond. tllaIt
willen onder TI'UII'I'UIaehe w-"ea niet a"D. &&II hem ..erhuard en gelegen te Fortum!J-
KalI er poot.er liet gebruikt worden dan om de !)orp. Bealot.en Pmelden grond &&II den beer
onkllllclip meaaahea Y&Il eie wu.rheid door lUlk POI1er toe te IremaeD ..oor een termIJD nil 'Jil
eeD .D lw af te .leid.? jarea, leIeD _ hour Yan £6 per Jur op YOOI'·

O. neen, ~Wedea Y&Il -.r. 8cbr0clv. .... ~ hjj _ daphcut kODtrakt op .ageDIaa' u toch Il~ ODclue wijle mialeiden oe ..oor Jro.t.n Il108& Iateo optrekkeD.
een ander te .tel8m. d¥ ~r aWeD~ Ket betreltkiD4 tot de CIJ'OOl&lrebn ef nO do
leeraar, eD dankt dflll Heer cia' rU 001: uw.. Uit.eDhue moaicip&litelt In uke bqdrnge lOt de
ooder eeD A.fribaad ... miDiatW ataat. "plaat-.1iilre polilie macht" eD goa"eraemeDU

OOk de DODd .._. __ eet o~ 1r'UIi 10" L': • .d L __ ...lo;~_ tot Dltalf'@M!P'de leden •• nn •• _L..._-"_ -",- e _~' ....nD.. p ..U1g m....... __ aa
-v ~ - Iatiea, werd bealotea d_ q Olll'ti" oyer ~ laleD

op het hart dnpa f1111'eeCla ..ee1__" et.ua to& de ..oJa-ade ..ergadering -l
~ hehheo. Iii: ...... q dat de DODd De YOIjfende rek.iDgen werden voorgele."DOOlt tntchtea &al 0DIe Koloaie &all de Traaa.
vaal M ~ wat ook door da& IqyaJe en~':d.:, :brmdapwt oef.-
Iicbum DOOit tal worclea. IAat a' 1'1 6
daa Diet op cliti ..... wjju 1Il:.leiden dopr de DlDr ...... • 5
RhodeamaD'*l; ". liJ _wat Rhode. _--' J. David .. , dito dito... I
beeft dat hi! doea wil? ~~._.. J ...... WiJey eD Co., WlterpU· 8
die TOOI' tw. ollde lap (2panoe) dit ,..... E KJ:t. ••• ... ...29~ 16 6
mUDu.a. ZOt lil arlieiiSeft OlllYoor.1: lIiIea ... Ó 15 Jl
twee ~~~ te __ ? Stemt a..
- _ ----- die ..... lIIIOet 800aII .Bn IIUT& all&!:III}()&D.-AJa eeD u,t .. endi(
;ilt(~~) ~ tot~~~~,..:t:'cmid4eI.,_. 't ..... D 1'IIIl rbeomauek. l&IBIJII

Ul ID lat ..,_ -_ "'I. ~en, _eIIlDl!'eD, lDeden, lID
betaald t, .. ft CIaa litre en- ~ ia Cbamberlain.a pun ~ oar-
parig 'fOOI' aw .. ~ _ IIW'_ .........a. 'u. tal een lammen mg In /;é1J dIC
all arbeiIIen taI.~ YWbOOad ctaa ~........ V.etaiki.npo ..orden er ~
worcIea. , - • ~~ MD k.art .... den tijd, ,~~_~

Ik -- ajj.,. ~ . 11~-!PIIIIf!cI.II·"W .ereï.cbt. 8aedeu en ~~
Ba.,. .......u,.. OO&IJf .. ~ ~ ...... doorgeD_. T~

.. ~. Jt.l.~a()Q ..r-raJe.pa

ORANJE VRIJSTAAT

BULAWAYO,7 APRIL. - (ReuJ~r.) - Giateren
bood de adm.m.trateur, den buriewee1Iter d~n
ambtaketen aan eD weDschte bern gelnk met
de goede betrekking die er beatond tUll8Chen de
regeenng en dea ltadaru:l. HU .reloofd. dat
bet SUCC811 .. an Rbodesl& permaneDt ..erzekerd
Wal en dat Bulawayo geluken tred zou hoaden
lIJet den "oorultgaDg vao het laDd. De keten it
fleD prachtig .tok iOlldamlda kUDstwerk eD be·
staat nit acht lObakela met eeDe afbeeldiDg "aD
het wapelJ8Chlld un deD atadsraad eo de Gecbar-
terde maatechappti. De keteD werd gemaakt
nit goDd ftD Rbodeeia.

Dr. Sauer had glateravond een 'll'elgealuide
yergadenng toeD een motie nn ..ertroawell al.
gemeen aangenom9n werd. HU W&8 er tegen
dat Rbodesla Ilich bd bet tol ..erbond lOU aaD.
sluiten en ten gnnate 1'&Deen lichte belastiDg
op drank en sigareD, het ~eld ;e W'ortien a&ogfl-
weDd voor opvoedingadCJeleiDden. Hti sprak
bree(:t..ollrig o ..er de Daturellenkwestie. Hij
aaide dat meD de DaturelleD ala klDdereD moest
behandelen. HU legde aan de regeering een
schema "oor ,.oor bet tot ltaod hrengen 1'&n
een arbeidscoo>ité en bood aaD ten behoeve van
sijn eigen maatscbappij lOO ..ierkante muien
aan de Shan~iri"ler te geyeD, te wordlD
opgemeten 10 plaatseD, iedeTe tweed'e
plaata gratl8 toegea~D te wordeD aaD
ÓOM fide boereD onder voordeelige
..oor waarden en te worden geoccnpeerd
door Europeanen Hn pleitte Yoor eene ..er-
miDden'!g VaD de 50 ptrcent belastIng. Hii Wal
er op tegen da.t recb Le", eauden aaDgesteld 'll'or
den ala nomloee'l der Gecbarterde compagDIe,
In den r1la1. Ds. P H Roux, van Senekal, OVS, die thana

op bezoek I. aan de Paarl, II Dog lteeds lijdoutie
....n zune keel.

DE GEMEENTE VAN DEN BEER
8C~Ol>ER.
---.-

GERECHTSZAKEN.

Dr. FARELLY.
BLODO·O!!TEJ!!. 7 AI'RIL. - (Reuter) -

!)r Farelly vertrok gl8terflnavond naar PretorIa.
rIU heeft eeDlge da~en Iller vertoefd.

De. J. Luckhoff ....1 gedDreDde de afwesigheid
1'&11 ds. MelriDg ID Europa en Amerika. dieIIII
gemeente to JohanDeabnrg bearbeiden.

Z.-A. REPUBLIEK,
De uitlander·kwestie.

VERBREKING VAN bOEDE TROUW. DL C S Morgan II dele week D.. r Europa
vertrokkeD. Hij denkt 6 maaDdeD afwesig te
zUn.

Simonsstadsche verkiezing.
PnUORIA, 6 .APRIL - (/Vuter) - Met

:-1\[I):OO,or,t.ll. f, APRIL - (R~..ter) - Ten betrekking tot den kabel van Pretarm aan de
gevolge van het feit dat de stemopnemer te Londensche To.,., b, vattende de deelaralle van
Houtb.la[ do trem te Wunberg DIet vin;; met de de rechten der uItlanIliers l! het nw correspGn.
etembu., moesl &eno groot" menlite menscben, dent offiCIeel !tekend gemaakt dat de plJbllcatlO
lDslultende de beeren Van Reenen &Il Cloete en eene verbreklDg van goe,le trouw zal we&en
vele andere 1nW0081' van Con_tantra, DIep Ia&II den kant "an den onl:'lDeelen overlender
TlVler en NoorJhoef' teleurge"teld naar bUI. van den brief. Een zoodamge brief i. ontvan.
~un. De 8temOp!er. de beer Horne. IS nu gen joor den staatssecretaril en wordt nog dear
ltevg de stemmen teilen. en de u[t.lag zal de regeermg oYerwogen en ..erder blIJkt Dit het-
om 12 uur medeg eeld worden van af bot geen men verneemt aanl!'aande de dlllClll!lle
balkon van bet Bn!>' he hotel tusscben de rpgeermg en de mlJolDdustrie, d"t

La/PI De mt_lag werd bekeod gemaak' on men duideluk "e",taat dat eenig leta confiden
der groote [lee8tdrift tengev()lge der gr~te tICsl moet behandeld worden, totdat men tot
proirés',eVe overwmnlog. Runclman c,62, eene beslil!l8lng gekomen is. De regeering u
Currey lC3. dew overeenkomst getronw nagekomen.

Een bazaar to Lackhoff, OVS. phODdPD ter
afbetaling va.n de scbuld op de pastorie, heeft
£IUU opgebracbt.

Vrijstaatsche Volksraad.
[ReuUr·l&egrart,men. ]

BLOElllO!lTEIN, 6 AI'RIL. - Met betrekkmg
tot de YI_I--ecbten, aoo heeft de raad be-
sloten, dat hIJ -let bn toestemmen ia eeD ttid ...
Iuke 0ehefting der rechteD, eD doa pene afge-
ftanhgdeD kaD zendeD Daar eene coafereDtie
met dit doel gehoodeD.

Da heer Manu. wenachte dat de raad afge·
..aardigden WD .eDden Daat de 'lTede-cooferen.
tie, maar werd terechtcesteld door deu presideDt,
dia verklaarde dat due ltaat Diet uiCgeDoodlgd
was De II&&kbleef daarbU.

Eene discu.sie over verkoelkame", Dam een
groot deel van de morreo&ltting van den raaIIi
op en toeu deze '1 middag! verdaagde, wae meD
nog DIet tot een bealuit gekomen.

Op 23 deler, .. morgen8 teD 10 ure, 11&1bet
vernlen .. t kerk~ebonw eD het orgel te Hont&fra
worden mgewud.

De. H C de Wet, nn AlexaDdria, 11&1,..oor
ztin 1'ert.-..k naar Europa, op deo 26ateD da&er.
een beaoek brengeD &.aoW o,,_ter ea Villiera-
dorp, en denkt ook IIUIIe betrekkiagen in he,
distrikt Robertson te be&oekeD.

Dg. W A Joobert, nn Noorder Pari, pat
Bune eerste gemeeDte, Victoria eD Peddie. een
be_k breogeD. Op deo 9deo d ... r hoopi hli
te Fort Peddie eD op dIU 16deD te Aliee bij de
a ..oodmaallvienag te zIjn. Vandaar deukt hij
naar Bokahorg te gaan, al .... r hij de ~ide
laatate ZoQdageD in April deDkt door te breD.
gen, en hoopt in de eente weel!: 1'&0 Kei tenar
te zun in &UDOgemeeote.-Kerkbode.

Eeo petitie ten gunste TaU herroepia.g 1'&0

deel I del .. et op besmettelijke ..iek"'D wordt
tbanl door de kerkeradeD der Ned. Geref. Kwk
geteekeDd.

Da. Van der Merwe, TaU Beaufort W lilt. ia
Dur wij YarDemen, 1'&0 plan in den loop d_r
maand eeD reil naar Europa te onde:-ne_
ter wille Iuner gelODdheid. Dc Helm, die
wegens "wakke gesondheid .Un ambt ala bulp.
prediker te Beaofort W.t heeft moeteD neder.
leggen, gaat mede.

Ge"aagd :-Eene oaderwjjlel'ell te EIaadS.
fontein, dlltrikt Britawwn, .. Iaria £36 eD allee
"1i; eeD onderwU&er &&II de kerkachool te Hid.
delburg, K.K., aalaria £60 en in~; een
roDdgaande oDder"Oaer te Roodekop, diatrikt.
KrooD.iad, OVS, UJaria .£120 ea eie echo6lrel.
d~ .

INBRAAK.

Uitspraak tegen de regeering. BLOIi:HFONTEIN,6 APRIL.-Heden Damlddag
werd de diacoaaie o ..er verkoelkamel'8 ..oort-
geaat ea ten I.. tate werd eeDe rellOlotle &&II-
gello~en, waardoor £1,000 op de begrootiog
geplaatat wordt om een ..erkoelkamer te bouwen,
de pla.&ts waar se gebou wd aal wordeD, gelateD
te worden IJl haDdeD ..an den U1t"oerendeD
raad, en het geld e~ "<lOr te worden geDomen
Uit de .poorweg ..erdleDateD.

De Webb· en Dodd-zaak.
KnIAHftLET,6 AhIL. - (Remer) - Dmsdal:

a vODd .. erd IUgebrlllren In een kamer ach ter aan
de gebouwcu der A(rtcan Ranllang CorporatIOn,
bewoond door een lid van den staf en 86D1ge
der goedere" uch daartn be, [o.lende werden
overt" PjJ g~h8llld iliel "erlnIste be8hat Uit
e. rt bro.,,,. "eu deel ~an eeo gekleed avond pak,
dar·u,t epn kIst werd gehaald. maar bet lil Diet
oowaarocblJnllJ& dat ,de IUdnllger naar meer
belaogruke bUit .r;ocb" zooal8 b. V. eleate~. d,e
hem toel{ang tot het Igeld 10 de bank konden
verslib ,jfen IndIen dlt echter bet dool ,·tUl
1.'ln besoek ,... s. dan bereIkte hU dIt Diet. Een
dirk werd ID de kamer gevonden, blukbaar dOor
jen dief achtergelateD rIet gebeurde I, bU de
politie aanlIe;;even.

JOIIASSEsnl RG. I) .APRil•. - (Reuter.) - De
zaak waarlo de heeren Wehb en Dodd, rr .. i.
dent en ..eeretan8 1'&nde Z. A League, beachnl-
d[gd staan 1'&a de wet op pnbheke yerpdenn-
gen overtrooen te bebbeb, werd hooen begon.
nen voor landdrost Beye"" nur Wlef! ze verwe
zen werd voor afbandehn~ OmstandIge
getutgenr. werd gegeveD betrekkeilIk bet houden
van eene vergaderIng zonder daartoe ofticleele
goedkeut11li verkre~ ..n t. hebben. De llaak
werd uItgesteld tot Wosnadag VERKOELKA..M:ERS.

PRETORIA, ï APRIL. - (Reuter) - In het
land<jroathof dagvaarde Chndleigb Brothen
heden de r"geerlDg voor de terugbetahDg ..aa
£29 48 (;ei z!lnde 100 percent invoerrecbteD be-
tuld .Jp wlOkel k"'ltantleboeken als drukwerk.
Het bof was van meenlDg dat zulke boeken
geen drukwerk uthnaakten iD termen der .. et
en gaf ultapraak ten gnnate ..an eil!Cher~ met de
kOllten. D" rcgeeTIDg zal waarechJinluk appel
leerea BLOElIf'ONTEIN, 7 APRIL -De nad was deo

gebeeien m0l'leo huig .!Det het behandelea ..an
zwaardere .traffeD ..oor ... edieutalleD. De
m_te ledeD buchouwdeD de' tegeDwoordige
straf te laag, doch hoe wol ..eracheideDe .oor·
lt ellen ter tafel werd eo' gelegd, werd bU de
stem miDI reeD enkele "DgeuolDlll.

VrijWIlligers voor Vryburg.

ONG~DIERTE.

BLOIUIFONTEIN, 7 APRIL.-De raad was deD
geheeieD middag beI!J. mei de ~ 0....
..OOntelIea om onpdierte te ..enue~ en
hei werd beef ... £200 op CU htwrootiIIC YOUr '
dit dool k PIIatMJa.

KlllIIERLEY, 6 al'RIL - (Rtuter) - 0 l

~.Jt'N't"'r verneemt dat de speCIale treID besteld
OUl Yr'Id"l(mor"en om 7 Bur K[mberley te ..er
lateo. om kIezen oa.&rde atemplutsen te bron
l:en. joor deo belltuarder der traffiek opgeheven
18op daldelllla:e en direkte last van het llOofd-
k" ..rtlcr G&en reden wordt aaogegeven ..oor
deJe WIllekeurige en ongeboorde budelwlize,
CIlde plaatselIJke spooroo.mbten schiJnen geeD
~erklarlng te kUDneD g-e"en. Wil hebbeD in.
formatIe dat bet geld "oor den trelD reed. be.
taald w~ en de heer die de noodlge ochikltingen

VEEDIEFST ALLEN.

EEN SCHIELIJKE DOOD.
BARIIERTON, 7 APIlIL. - (Reuter.) - Drie

YIlDMoodle'e e lectrische draden hrakeD onlao(p
en eeD kalIer, die met een daarTaU in aaoraIr:ing
kwam, W&rd op de plek godood.

Kiezers van Prieska!

STEMTYOOR
Schruder.

Sttlmdag' Dinsda.;, 18 April.

Kiezers van George I
STEMT VOO~

Kiezers van Humansdorp I

STEMT VOOR
~meyer.

Stemdae': Vrijdag, 14 April.

Kiezers van Jansenville I
BTEMTVOOR

Li)1;t;er eD Molteno.
Stemdag: Donderdas, 13April.

Ya. Hu.,...n.
S~mdllf: ~08DIdaa, 19 April.
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Onderhoud met de heer
C de Waal

D , mun eIgeo opune omtrent wat het objectief Tan
IIOmml.en nn 0 la De beer Rbod61 beeft dat

Iin de J/"r."g P.t onlanp verklaart Toeh
beb Ik geen tw Jfel eraan dat (IJ .eer loyaal aan
de konlnlPn .Ilt - Wu bebben antwoordde
de beer De Waal .. ee .. groot p ..oel legena de
koningin Het ternwoordlite geslacbt wil "an
seen ander regeeriDgaatelll6l w.ten De 24.te
Mei ...ordt meer iD de K.aap Kolenie gevierd
dan In eeull andere bellttinl{ ft~ Hare M")",,
telt Sedert III:een jonien ben ge"t'eat heb Ik
dien dag al" een I{rootea v&Cantledag g.kend
De menschee un de Kaap IIlU aan de konlDgln
pbecbt en .. l1&rom? Omdat IU allo Tr iheid
onder bare "taS genieteo "at betreft godadlen.t
en allea meer Dao ook wu zUn altIJd beschermd
ge .. _t door de EogelllCben 'Vat betreft onse
nrboudlDg J.ien. ben durf Ik seggen dat een
goede Enielacbman net soo reel gbacht "ordt
waar ook al In de Kolonie als een goede Hol
landacbe Afnkaander

Dna 'ut gIJ ale~ de Rbod ... 1D&II 'lt'UrYoor
a ... t",eoateanden41 Dl&lllabo? - aew.. DI.t I
Ik kouter een groote bewoadenog "oor de K.o
lODiale polibek nn den beer Rbod.., doch ik
beeeboa w hem g.eu ••m. ala mjfD Ieidaman AI.
de bHr Hofmeyr 10 t paria_nt fUll r.oa bIJ
!Dun leidaman "1J3 Zonder ~wlifel AI Ik bem
"olgen &00 ala Ik lO bet .... rledeo deed I II: beb
bem altijd beechouwd all mun nataurluk.a leul ...
mao doeb eedert hv. Dlt het parl.ment pk'eien
II leid ik muzel"en

En wat denkt gil ftn de "oorlleatelde apoor
weg "erlenglDg naar Tanganyw? Keart IU
het roed' - Nataurluk ant"oordde de beer
De Waal 'iedereen die dat YUieJand kent,door
bet welDise ulf. dat meo er "an gehoord been
Uit Tran.nalache bronnen "U genoeg om
overtuigd te ,un :iat bet een oaderbaar 1.lId
la De beer Sm tberman de n orecber beeft
twee Jaren er In rondgereiad en bn kent bet
door eu door Ik beb bem vele nag"n geda ..n
en ZIJD ant"OQrden hebben ml) "eraekerd dat
de streek "aardoor de apoorlun aal gaan eve n
ruk .. ala eeDig deel van Rhod8lna Sir Cbarlea
Metcalfe ook beeft over den gebeelen weg naar
de Kueba rallei ge .. eest Mmltoormlln b!l the
_y IIOU de beste persoon zIJn om de voorge
stelde expeditie van <le KUp"&ad naar O&.lro te
lelden Men zal Kroote moeite met de natural
len hebben zoo men bun karakter niet kent en
Smit berman ..er.taat het &ooala welOllen de
gelegen beid gebad bebben bel te knnnen ver
staau

z e n AFRIX.U.NIICHE voonUlrZICIIIF.);

Wat van Rbodeala .elf? Wat VIln bilt lar.d
dat "U onlanp veroverd bebben' - l:t ben
een "ut geloover er ID zei de be ..r De Wanl
Op dien tweeden toer wnarvan Ir n meldde

g nil k van Fort Cba ..ter naar iymbabye en
elide recbt door bet lllnd nillr fu I. en)l( I{ ni.{
ook door Khamaa and naar Palap)tl en dwars
door Becbnanaland naar do Kup Ik boud nog
detelft!e Inll cbten w..llre Ik hield toen Ik ml n
boek Met Rbodes n Ma.hooaland achreef Ik
geloof etelhg dat er nergens ter werelJ e"
beter land voor landbou" en veeteelt of voor
koornboerderu beetaat dan op het boogo Illnd
van Maabooaland en Matabeleland net 18 4 ono
voot bo"eo de oppervlakte der zee ~"' ..:(eo en
de regenval aldaar III zeer Nllelmatlg Er" een
~root voordeel lOden overvloed V8r .. uter on
cr "geen dergelyk -long land lu du wereld te
",oden

Mur ZlJt g I dan n staat om ecne ver ~el
k ng te maken lIebt g ve I KerelAd - Ja
wel Ik beb de noordel JII:een zu delnke stat ..n
vau Amerika be~ocbt k beb aUe deelen 'an
FrankrIJk Span)" en Portugal geZIen en lk b n
o Egyptet Palcst njl en GrIekenland ge~eest
Ik b..wcbt die landen omdat Ik meenci .. Jat ze
meer of UlOop Rhod ... a gelt-ker Ik heb ge
heel Enropa bebalve Rustand be ocht en k
kan DIet gelooven dat eeOlg dezer Jaodeo n
zlIn klnd.beld beter ge .. _t kon '[Jn dlln d e
t"ee IIInOen Mubol aland en MatlIbeleland Ik
erkeo dat er In die lauden plekken zlln .. aar

ala men olet VOOrzlC til" de koorts vatten
kaD maar weteode woal. Ik bet weet welke
ongezonde plekken er r:elfs n de Kaapkolonie
en In de Tranlvaal. 1n heeft meu geen recbt
to leggen dat Rbodee .. Diet ID t ahremeen ge
"proken een zeer .ezond land IS Potgleten
rUAt en Zoatpan8berg ID de TraneyaaI b" zIJn
evon koortaaanbrengend al8 eenli dllltTlkt I
RhodeSia en Ik zal u le s Ilog meer merk waar
digs ..ertellen Toen Kimberley pu ontdekt
...as waa bet vol koorts en Zie Kimberley nn
daag Dat 18 r:ool&lshet met Zuid Mnka geeteld
I~ De meeste Btreken walIneer z I pu ontdekt
ZUD zIJn ongezond Ik heb Kimberley tot
voorbeeld aaDgebaal<:l en Ik kan voncbeldene
andere plaatsen noemen Ik boud ..ol dat
Rhodeela verreweg m nder ongezond .. ln zune
klDd.beld dali d e andere streken .. aren eo dat
.. anneer bet veredeld wordt door de bU""61tlDg
van blankeD ..oor een tud perk zal bet der
wereld een wonder zun

MornlIlg Poet

! 0 gende la de inhoud nn bei onderbond
eeu co respolldeot ..an de 110'-'''''9 Post m.t

Joe U C de Waal gebad beeft kort na Bun
k • u Eogdand In Jannan II -

-er I.h<v d de Waal een der "oornaamlte
out" kkelde leden der Afnkaander

g heef t '00 eTen een OOrT.. pondent
I ng I' .t begun.tlgd met een oneer
Il ......door een "oontcl van den beer
• m een conferentie te bouden tllll

eo Je .. ee part] en LAnde K.. p dat de kort
ev d""J loc Il nit den "eg geruimd werd

e I".aard ge moed n een Hollandseb
.aa Jer d en nogal een lid van den Afn
J Bond van noode "tU om zulla te doen

e nn Jeu lIog1scben t.egenlln "ao een
t Der landgenooten .predt vaa self
e pondent "Jl, n de Kaapetad met de

oe"" e vau hot parlemNIt en w.. getwg.
J b eagewone rerTolgtng waaraan de
Ue \\ W onder"orpen ""rd Maar de
" \\ aa ui nu lelf ,un "ton~ vertellen en

w k t" f I" eu sooals onze corrtltlpondent
n f p!(.teekeud n. een g.. prek met hem
l>én geroerd n zUn logement n ~t

Dl!: UEEIlEM IlHODES U HOr.IE". BEooltDIIELD
Hoe nrgelvk su den.h .... Rbod61 m.t den

heer Hufmeyr - Ik be"ond.r b.n 'belden
selde do heer De Waal Zu zun de t ...e.
bekwaamste man non In Znld Afnka Hofmeyr
die by I/Ul ooy mlln zwagor I&, U eeu. ood poli
tlCUS dl .. mOl up Kngel1lch noemen lOU An
old Parliamentary band HU .telde een belaoll
In de politiek laDg "oor dat bU .. n lid"an s
parlement werd en toen reed. WIUI bU z66
machtig dat 1)11 Saul S ,Iomon nlhnerp ala bd
voor de K .. pa1&d 80101800 ..... de po~lalrl'"
mail ID de K.apetalt waar IftJn n8Jl'0philiahacbe
geYoelen. bem geen dade ded.n Hofmeyr
werd eent gekozen ID IS79 Gednrende den
,orlog met d. TraD. vaal deed hU allta "at In zun
vermogen w.. om de Tranua..l te bulp te
komen 0" glDg IlJnrecbt tegen de pohtiek ..an
81r Bartle Frere ,ooal. Inderdaad alle Afn
kun lera deden Ik onderateunde Hof neyr
WIJ aller. proteateerden ~r~en dat Bntacbe
tr ~pen door de Kolome gaao

Nu r:el1e onze correapoDdeot moet gU
mu wat zeggen wat den beer Hofmer- .n de
ont"lkkehng 'Fan bet noorden betreft - HU
g1nK band ID hand mee met den beer Rhodes
van lEl~ tot IS!)6 en WIMnn grouten dlenlt om
de open deur nur bet noorden voor hem te
~erkr Jgen

Welk fttru kelblok ziet gII ID den iDvl<>ed
nn don beer Hofm yr - Ik kenr af de "lJze
"&!Irop bU r: cb iegen oud Afrikaander leden
gekeerd beeft die heOl bebbtlD bUII8Itun Afdel t
18i4 Ik r:elt geloof """I lOden Bond De
B nd beeft tot nog toe u tllluntend "erk "er
richt De Bemd bad bez .. aar tegen de aJlQ8xatle
van A~ra Pequena In Damaraland door de
DUltllcbel'1l Hot .. ook de Bond die de annxa
t" van Tembaland bepleitte t la de Bond die
liet opgeTeo Tan B.. utoland teaeostond "" de
Jurillocbe betahng Vll1l.£20000 (zonal. "U thane
!log doen) t la ook de Bond die den Adentior1f
trek van de Limpopo naar Maabonaland tdgen
h Id en bet 1& ook de Bond die altUd d. ".r
leo!(lDg VaD .poorw"&4lÏI "oontood AI. de
!lood even hberaalgezlDd In de toekomat t.IUft
al. ID be~ "erleden bebo.ft men geen ,,~ te
koesteren Ik kan a100bts dit te alotte I61!'gen
dae k boop dllt de Bond .n de beer Hofmeyr
.. eer oamen .. erken zullen met den b... r Rbodea
Zonals de beer Rbodea oolangs leide on"" groote
boop .. dat de t"ee blanke I'&8IIen.. menwerkea
wllen tot bell "an gan5Clb ZUid Afrika. Ik ~oe
op mun nederige woze wat Ik k.n om .. n harte
IUllll ..entandbouding en fen "erlangen om
.amen te "erken te doen krugkeereo Ik zie
,erlangend Uit Daar den dag wanaeer "oorman
rneo als de beeren Rbod.. en Hofm ..yr en
bekwame bebeerdera al. au James Slye"rlgbt
en zIJn op"olger l de b6ilr 83ner (~én onzer
koapste redevoerden on een bekwaam heetaur
der) oude wantronwen ruilen vergetea en een
drachtiglUk aamenwerken tot bet gemeon.cbap
pelUk Ilut van !feheel Zuid Afrika.

IIOUDISO TKOENOV£1l K!IoGEl.8 HEN F.NSnIOTTKN
Dat 18 een bevred gende verklaring seide

unze cQrl'tlllpoodeut .. en tnch zIJn "rleuden "n
ml} die Daar de Paarl cn andere
dll.tnkten gtngen waar de ultra Hol
landac:b Afrlkaaoders wonen onvnende
lUk bebandeld ge""""t alleen wegece hunne
nat anal te t en om geen andere reden
o l.ar ft b v mun ..nend 0 W die deo anderen
dag bU ~ n uwer pred kanten bleef HU ...erd
naar een boerenplaats geuomen en .oodra d..
buuogeuooten bemerkten dat de pred kant een
};nieh,cbe gelUll met Iiel had riepen "[I nit dat
I beug .. aren N u zult iU toeawmmen dat
deze b<.bandellug door I eden die zoo bekenu
Ilo "oor buune rastnube d Kaapecp" Hollan
IICben een merk"urd g tookon III 'Fan hun ge
"Gelene

Ik kao oatourluk n eta .eggen van wat gII
daar aangebuid bebt waar d t "eet k dat er
geen men.chen z n voor 11' e "lJ een booger
acbtiDg bebben of daar .. J meer nn boud en
dan de i':ngel.cben Ik beb de me... te de.,le.
der wereld doorreoo Ik ze b er een Engel8Cb
man - een lief en j!oed getlcbt k z e daar ee
EIollander -oen hef en goed geZicht k z e daar
een Amenkaner of Du tacber - een I ef en
lined gezlcbt on Ik beb n et. op ben te leggen
maar k beb ook op muu re ten op bet Va. ol

land vaa Europa I eden ontmoet 'FIIO wek
Ke.. ,gd beb bee.t on "ilde beest De eemge
menscben dew I met vtraebtlOl! bebandelen
'uu !IOmm gen "an u d e IICbllnen te denken dat
er een Kroote rUImte beataat IUMclien u en de
Afnkaanden Ik denk dat h er u )UI"t de
reden Igt "aar om de Scbotten oyeral n Zu I
Afr ka meer belDlOd "orden dan d~ EDlIe",cbeu
!o;en groot aantal EngeLocben z In er die denken
dat 'U met een lager ru te doen hebb'lD Nu
dat 18 bet geval ~b nlQt, want onle goedge
boren Afrikaaoden bebben \OCh Jaar op
Jaar b9wezen wat zu doen knnnen wat betreft
op"oedlng en andere wen In v"rband met
scbool en college Wil "erwerpen mer ..eront-
.. aardlfilug als een absnrd onrecbt de Winste
.ugg ... tle ... n minderheid en a18 EngeIscben
bnn nEns optrekken ..oor ons dan "ermuden
"U ben-wu bebt",n ieen pl ... ts vo< r ben Ala
Ik Groote !Scbuur lIOlllS bezoek ontmuet Ik er
gpwooulUk Engelacben d e bU den he~r
Rbodes Zitten en nu en dan wanneer etln bun
ner mo Goeden morgen zegt doet bil dit
al!lOf-lk ztJn mlDdere ben In Looden scblJut
d t ook bet geval te zlln k Zie .."n man k
ontmoet bem en bU gaat maar acbter zun
boordje 'Itten en beeft "egena zune er"aand
beid Dleta te gezelaen Delen IUn bet die
IOOveel k ..... d bloed veroorzaakt b.bben tUfl-
scben de Hollaodacbe Afnkaaoden en de
Engelacben

IJl!: IlKCHTIl SOORT I"OEL.'<CIIEN
Wel bernam onze correaponden t veriel

loU dan wie gU de recbte IOOrt Engelscbman
acb tIk zou zeggen eeD man ala George
Wyndham ala Lord Grey als kaptein Lswley-
eo de bellte nog van allen onze iuuverneur
air Alfred Milner Dezen zouden onze men
scben altud ..erataao ze r:uu geotlemen ID
onzen Iln van bet "oord GU en k sullen al
tud ..-nenden blU'cu Waarom' Omdat gIJ
toen 1nl mu voor de eente mul aaD de Kaap
ootmoette mu Oom Dlvld Doemde D ...t
was DIet precl8& de gellCblkste term .. ant Ik
ben nog niet zulk een oude man In alle ge
,alleo toonde bet dat g I de moeite deedt om
te outhonden dat vencbillende l.nden verscbtl
lende manIereD bebben eD om uW band nit te
steken en een man dlO ouier II dan gU 'Ut
()Qm te noemen la de behoorliJke manier "an

doen n vele deelen van ZUid Afrika t la
deze overwegtni die wu goed VIMden In de
Schotten Zu leeren oatuurluk onr:e taal zeer
«an .. en onze kerkleer le In velo opzlcbten de-
zelfde alti de bUDne

Jaren lang luegea wU eeD gedeelte onzer pre
dikanten Uit Scbotland en beden ~ zIJn uleD
oozer t-te predikanten van 8cbotAcbe afkumst
Maar zelf. die ver"an tacbap ID god8dlea t en
ook n taal doet niet zooveel aan de 8cbuLten
al. bunne booding )egenA oos Ze zUn DIet balf
zoo yol sin -altbans zoo komt bet ana voor

ala de El)gelllCbeu Een 8cbot zal met Je op
reU aan •• preken gaan lOoder op een for
meele IDtrnducLle te wacbteD terwui een En
gelacbmau een heele maand met )e op t veld
doorbrengen zal zonder met Je een enkel woord
te spreken tenzU )e • oraf aan hem voorge
.teld "ordt In t kort de !Scbotten doen
moeite EngeltIChen &an den anderen kant
schunen ~ " a"lfte .reden te lUn dat zu 000 t
Iracbten zullen onze taal te "preken noch te
v,,",taan Daar bebt gU den heer Rbode8 bU
yoorbdeld HU boudt vaD d~ Hollan I cbe Afrl
II:undera 10 vole opzlcbten en , bun n vele
Opt cbten een goede H end maar hU kan geen
Hollandscb .preken nocb ver.taaD 0 t geldt
ook dr Rutberfoord Harr < en allen bunner
:'\lu g ng de beer 09 Waal oort eem' r
Jame>< !ol '''''r1{bt HIJ .preekt de t al zoo
goed Ill. oon Afnkaander cu wo beeft book
uns II:arakter be.tndeert Die 8cbotten z..lf.
die DIet onze 8praa" keonen ocb Jnen t cb ouo
hr.Ilter te er.taan D t te t 15 zoo i(oed be
kend overal n de KolODIe Jat op bet oogen
blik dat een beambte d e &bollicb ., n vuet
aau "al .et heeft bU een beter kan. n eb
met ouze men.cben te och kker dan zin
Engel.cbe broeder h kan "oel van on8 var
dereD

Onze corre8ponuur t g ng voe t • teen
Id vao de .. etgevende v rgader U" .edert lilH4
!(ewee.t DIet ".ar - Ja .. a. het ant,",oord
en Ik beb voor P ketberg gezeteu llk.tl erg

I" een ecbte boeren k es..fdeel og "U hebben
geen Engelacbe of gekleurde s:.em daar Ik ben
een Boud8man en beo Joor Boodsm.1nnen ..ar
t parlement gestuurd geweest

I n u "e d.gen geloof k III de open ng "an
bet noorden de ~outete gebeurten18 gew_t
_ Ongetwufeld WIUI het ant .. oord

Ik me" dat gU daar n gebolpen heM?
J, k gtn~ naar bet noorden met den heer

Rbade" n Apnl Ul~O kort na de voortrekken
neen o..... n".geb Ik glDg "tIt'r met bern n
~plAmber 18~1 en weer Il September 1894
Wil yerko,en dIe m&and omdat Zll de g8llcblksle
wa~ net 03 de Zitting van het p ..rlement Het
Dam oos ongeveer t .. ee oaanden lederen koer
met eze I en os..eu ...agens

Uu welko gelegeube d wu bct dat g I bet
leven an een troeper roddet ?-

lB~1 te Letauana
H bebaard aan de 15de h Itareu D ct

waar J .. hU WIUI tien uti et e"c rtc van 8 r
Henry [.och

Durdo< r ver ... erh giJ de bronic medal)e
an de Roval lIuman soe ety - Ja en b t

"lUI geen noe 11ke taak- k beb alt~a god
kuunen ,wemmen

nat kan de wurbeld z n
poodent ten ant .. oord
krokod lICD n d e poelen
erkende on" 1l1,;:1 k dat er de te waren-een
fe t waar 8 r Henry Locb klem op legde toon
h hem het medal)e ter haud .telde

EES ASD v R ULASKES
[k sla iroot gel'lof glog de heer De Waal

yoort aan de u tbre d og van bet noord6n
Dat gevoel kueaterde lit: reed. op mun et'rate
rel8 met den beer Rbodea Op onae eerste
tr p glDgen wg Ilecbt .. tot naar de Tuhnvler
Mur op onze tweede glDgen .. u recht door van
Belr&OOaI Tla bet PortngeMCbe la&I(land n&3r
Mus k_1 eo vaadaar naar Umtali. ~an Umtall
Jrlngen "li naar Salubury TaO Saliabury naar
Fort Charter en "an Fort Cbarter naar Fort
Vletol'lL Dna ken Ik bet gebe~1e land eo ...ee~
.... , lIJD moplIJkheden lIJD. "

x ~ SPREK£SDES AAS DE K~P

n u rt de yuft g ,el de b... r Da~
ge"u<JI Il n de Kaapetad genoomd
o k beb WYentlen Jaren lang In den

"'" .0 de Kaapeaad gedlene In f1!8tJ
i< i" bu ge lo""" ter aldaar Waarod(" k

,weL raaJ glDg Tra&llt gU Wel "lnDd.t
"" van boomplantea boud eo Irdacbt

• eer aan doen kooden ID d. omtevIng
KJ.af"tad-vandaar het De Waal Park

'" a ~ weet tllll*:ben bet Molteno Parll:
uJ. K &apacbe r~o.erVOlr I gt

\. der was bet dat u "e vooroudei'lf woor
naa le Kaap g ngen lu 171

.. ., m n voornder J an de WuI BU "a,
lt n "o<)0 van ..en ouden sladhond.r en """

een A mterdalOllCbeo boofdrecbter
u< n \ enJ "' .... de .taatasecrer.an. yan
va J r ~t,,1 en lIJn zoon Plet.r "ae

a d ~ mun!l6tadllCbe bUfi.ML Hll
,...... d bet huIS nn Alpben bonwde en dOl

eD daaraan ielegen u t1",de
" oeg on.~ correspondent, kunt gU

o Wc li:e I cbt u"e voouader. ZUId
... bo. ~"u .. deu vf/ el ... 1,,,,, Be de

• \ aa lu d \.fnka "erd bescbon "d
e b;, ov.ud land Om meer bepaa d
lIen v~rualD dat bet een geach kt

JJ". v or landbou" "u, eu wat onae
n 110 and vu<Jral trof "as bet feit da.

b "U !loode markt 1'oor bunne produkten "U
,.. n de be ft der vlooten der ,,_Id ging dien
lW , ow_O :1.0<) !fing Jan nt HU werd door
<1 v lad ""be Cumpagn e nltgezonden De
K ..... ""rd. toe~ u een Horeerenden toe
• J r an""ho Hollandscbe en En"el!ICbe
b. eo J.den .r a!tud aan en er been.,bte

g • ()().poe<! totdat bet Soez Kanaal ge
nJ... J Het I ",ocb. bIDnen de I.. tate

il da Jo Kaap baar HollandacA karak
ve 0 Veertli Jaren geledeu wtren 4e

d.k n d. hu Len plat omdat de InldOMte "lOd
e lt lO ~ Bebal,e op de kerken waren

p .e daken te 'Ien
~DESKTEEKP;IIES

\I"" ze ouze correapondent Ik geloof
1<.. 0 en verd .. enen .. wen ..6ór u ZIeD

lt nJ J a ze .. aren "eg maar men koo
Jogrond vaD de parade zien "'" r ae Toor
j ... 0 \dder!ey.traat placbt de Heeren

g~ ~eooemd te "orden en wat nu Darhog
.tru " ..,...r de tramc&rtl yao dr Harna loopen
b"" e y r d Ke "''"!P'l'Cbt Er "wnd een

m. " 0 parade "elke door dew grachten
ua we. z den af!feacbelden "&ren BergwtTOO
meo h. ideo opgehouden lanls de .traten te

p 0 maar meo lion de kanalen &leu wa&nn
f~ .Ot: I .. erden III: beb de Kupe&ad

.. .,., n veert g Jaron !fekead ofachoon Ik
cu Il" >or&u"erd Ik "erd In bel dlatrlkt
e ,oboo h "eboren onieyeer dne UUT

de Kaap8tad Zoo Ziet gIJ dat Ik
en door Hollaodacb Alnkaander

De heer D C de Waal en
de petitIes.

RUODE~I.LS RIJK OOM IN KINEILU.KN

.Maar wat noeg onze correspondent
leunt gU 1Il1l.,.n den mlDeralen rukdom van

Rbodesla "ertellen - Dit beb Ik ID mIJn boek
llet Rhodes ID Muhooaland beacbre ..en lie
boud vol dat de toekolJljjt nn mineralen ruk
dom wooderbaar .. I zun

fk dacbt dat IOIDm.gen teleurgesteld waren
n de goud opbrenpt? vroeg onze carre.poo
dent - Dat kunnen "eienen zUn ant"oordde
de heer D. Wui die Diet met de omstandig
beden op de bO')lIte IIlJn en de !J.scbleden .. nil
Jat land nIet kenn.n Verhes dit fe t Diet Uit t
oog dat)n st tMn eeDiie KuropeaDen z cl jaar
neerge ... t badde u om t grond tfl proepecteeren
de eerate Matabele oorlog u tbrak Iedere
kolon18t .. erd Uit.:eroepel om te vecbten en
alle mnnonq nnlDi werd gestaakt Zoodra het
geyecbt over was begon mon r:Un werk Tan
vooraf un eB tw ce )a",ndaarna brak do tweede
Matabele oorlO!! u t Na een laogdnrlgou .trUd
nam prospecting weer een lI'1nYBcg .n toen
ongelukkig brak Je runderp()~t Uit AI hunne
ouen stlenen, zoo"el"l. die der kaffers Vau
daar de onmol{elukbeld nm d" noodlge
mach ner evan Betra Port:'\l atal of Je KolonIe
op te voeren de naaste pla lt. VUf bonderd
m Jlen "er lunde Iuderda4d "kea glDgen zoo
.Iecbt na de runderpest dat de Chuu,red Com
pany muJlelels "ee ern u t de KaapkuloDle
In'oe~en moest om bet b nnenland mot kost te
voorzien on wat de mach nene betreft er be
stood Keel! mogull)ke ka!ltl om die. te veno ..ren
Do m Jnen badden een"olld g moeten wach ten
totdat de llPOorwegen open waren ou lOodra de
I oen Villi Belraba:u n:.ar Sal "bury "n ..ao de
Kaap naar Bulawayo gebouwd werden word
de mach ner e overl(cbra ilt en u eorst •
eeDl~e van d e macbmer e opgezet Ik weet
d"t d t n et het al.(e neen gevoeleu doch
alhoe ~el slecbta we n :le muuen &all t wdrk r
a geloof lt dat fIOmm Il daarvan bew Izon
zullen even r k te 'Uu ala Je besie lt d
m ne lie g~loof ten volle dt( de dag 0 et
"eraf IS "auoeer Rbo le'lll ccn won lervol
goudopbrengend land zal zl n

~bar waarl k t<>cbg on tweode Rall 1 -
II< ... e~t et ze de de teer De Waal

mag n ct zulk ee llOgo reek. 'aa I lopn n
éeno nel tlDl{ .un j,,,,ar mlloen worden \OCb
utdekt van l ntali naar de Ma oppo. Ik

bt>n u d evert g ng ver. erkt s.de t k het
boc" van cir lappor (n I ~ ge.< hr reu) II
leze Ieb mtrent !I[UDOn tapa wo. kun uk
r II: nderdaad over het hec e Rbodes a str~kt
Dapper gaf een bellChr 1Vo~ van III cia gou I
boyatt.nde land e I bewoos m In. nz eo. z n
der t"Ufel dat 8"{dla do Sof ra vaD je 0 I tcn
m C8 gew ..est & Jn on le land nl;pld.t. van
~alomos scbopen d e h om alle dr e ) nm u t
Tar.uo nur die haven zond ..a'1wur zu teru,(
keerden met lad ngel van goud en vuo

PorternIl. 3 Apnl 1899
Aan muuo mede pIItltlonan .. en Hn p"rt.r

v lie eo bet gebeele aistnkt "an Plqnetberg die
do petltl8~ aan den beer D n de "'aal "eke
kead bebben bem YTIendeluk doch dnngend
vorzoekonde te bedanken ala onr:en vertegen
woord ger ID de wetge ..ende .,.rgadenn~ Daar
bet mn al. nlt"oerend. lid der commlNle on
mogeluk la om op &I uwe bnev.n en telegram
men beboorluk te antwoorden zoo doe Ik u bU
dew b.erollder 4en ..oI.,renden Uitsla; no den
b ler DA Waal weten ale waarlul v_b nocb
~Ieescb 18
Brl.f met petltle& door mu aan beID gezon

doo -
Den beer 0 C DY. WAAI

K.. pstad
Waarde bllClr-Inrealoten r:end ik u de petl

t.08 onderteekend door mu ca u"e In
vloedrgkBt.e kiezen U iehere lOO gOed te
zIJu de ontYangst te erkennen en ons uW be
.hMende ant"oord ten spoe(hpte mede te
dooien omtrent bet vorzoek all ID de petltlea
met b lIukbeld geYrlta.<i

D. uwe
A. BRESLER

Porterville

• ge () f Jat g) vol Ho landscbe patria
_ [)at "aren "li "ant" dacb
Hr ka nder element Diet recbt

li beba delJ .. erd De HollandACbe taal
<) !relaten n t parlement iesproken

" jeo nog m uder n de gerecbtsboyen en
•• n kon g~eD telo.n.r:& n t Hollandach weg

poed Il nu werd die taal bur re"bten
rep La ",n v gUDd en wu hebben dezen

uo den. heer Hofmeyr te dank.n boe"el de
h. (ho< e. ook d, v.randenag steundo Ik
~ JÓ dl t er veel ieeenatand bestond

d.n b"",r ~1err man en de ultra

Dallrop ontv ng Ik bet ,olgendl! ant"oord -
Kaapatad ~2 Maart 1899

Den beer A BKE8LEll
Portorv lie

Munheer -De uwe met Ingesloten pet.lles
tcr han 1

P.F ~ "poPt AIRt POSIT

:'I u ze de onle correBpondent
op gevlll\l"J k tencm De nec We zullen u et
o er dQn J&me.on oval sfreker rnau wat vlln
U" tegen .. oord I(e po. t e -.M n pos e.
ant"oordde de heer De Waal cene Vlln groote
onpopular te t Zooal. gU weet st<!Hu k voor
dat een conferent e gehouden .. orde tus..cl on
de vo::>rmanoen der be de part or Zake
waren tot een st latand gekomen

\har waarom IOn dit dan u on populair ge
maakt I ebben - Omdat men dacht dat k
dat v >or. ""I deed n ccn vJJaud Ken goeot t ..g u
doo H\)od om d o~ k a bt te ver wakke on
de der projft' .~ e~e I ntU te veroterkel Voor
men )u.t be~reep wat k be loeide .orden
mune k e,e I en landllAnooteu ID groote mate
te~en m I opgeh t.t VergadeTlu~en werden n
m nc k es"fdeel 19 geboudeo mu be chtende
van verraad Een R )nd. resalntie werd ~tlpa..
ti erd m ne I andel ng veroordeele d en k
geloof dat g I gehoord bebt dllt koen untal
dreigende l neven ont angen heb t Wa. een
.}VaId t d docb natuurlIJk dat 13n et een zaak
om ernst g op te vatteu Ik t" f I er n ot
aan dat al~ z eens eer terugbhk op mu
handel ng "erpen onzo medlWben zulleD zien
dat k Je ~eo l(C verJl.1.n:l ge da J gada n heb
om de stak ng van \'rerkzaa n beden teu ende te
brengen \ oor b na een maand WIUI Ar I{een
werk yorr cbt u het Kaap"cbe parlc neut Niets
nnttlgA 'lUS er aan de gaDg en en toLale Ilfslu
tlng van bezIgbeid staarde on. n taangeZIcht
daarom d..cbt k dat er met. beters g da~n kon
wnrden dan dat dQ ,oorn annen der t... ee par
tIen bueengebracht werden ton ende tot ee e
scblkklng op de re<:lllltributio kwestie te geraken
Het bUIll had reed~ het beglosel van ..ene ber
zening van kl ..... etels goe::lgekeurd zoo z et
gU boe \'re n li grond ..r beatond voor do afkeu
noS( de Ik van m ue vr enden ontYIng 'VU
hadden beloofd een leker wetsont".rp "oor te
brengeo Omdat w J dat olet deden wed bet
werk TIll het parlement balacbel k MUn wan
gedrag lag daann dat ik 't'OOnteide dat de
lelden nn mune partU u.leldera der tegenpartu
ontmoeten &oud.n om te o ..erwegen of liei werk
dat "OOI bei HUIl)lljf met koo ...orden hern~
door oase 'MrTUlliDg ftD _e belofte. die door
beid. partUeD ~ na.

t; w dw d enuro C DE WAAL

als dIep telenrgestold weder ant

P rterv lie 25 Maart 1-899
Dan I eer 0 C DE W AA I W V

KUp"tad
Waarde beer -De uwe va,.n 22sten ter band

erkennende de ontvanget d.r petItlee door mIJ
a.: n U gezonden U" ant"oord IS on"olledll
n voldoet Dlct aan b.tgeen u "e petltlonaTlMen

va. n gevraagd eD ..erwacbt hebben
W I zullen zeer verblud "er:en een dOlde

II ker en besl ster an "oord "an u te ont van
geu of g da lelIJk &an ons dringend venoek
glUlt voldoen cl>Oals gevraagd w de petm ...

WIJ zulleu op uw spoedll aotwoord bluyen
waebten

..lot de bute verwacbilDg
De u .. e

\ BRESLER
Porterville

en anderfn

Daarop ontvlOg Ik bet ,alg_de antwoord -
Kaap"tad 2!J Maart lB~U

D~u be.r A BRE8LEK
Iorterv lie

MlJuheer -Uw IIChruveu van 25 deter ont
Taugen Ik beb 0 ets meer te antwoorden dan
vurvat n den m nen ..an ~:.! dezer waarnaar Ik
u weDseh te verwiJzen

U .. d", denaaro C DE WAAL

le Ed,teur
Waarde heer -Door bov.t08taaode ID de

eentvolgende u tga ve ..an uw Te.1 gelezen blad
te plaatse u Inlt gU mIJ z ... r nrphebten

De u"e
A BRE8LER

U tvoerende camml .. le lid
Porter",lIe

FeestellJk.hed."n te Dordrecht
JF llARHSHE' ESTlUI~U 'A~ DS

Op 'r Jdag "4 Maart 18!)IJ hu.d de !lied
lj ref ~"met nte van Dordrpcbt de per "n
I t ge ""!!f'n haAr OIeuwen leeraar den .. el

r" hr J r \-larals 10 haar midden te ver
• Ikomen
Heed vr""ll: UI I 11 ochtend en zelfs den ,,0-

r !l:eu dag kon men • en dat ('r lets bUitenge-
woon zou plaat. VlOden w LOt 00ll anders
t I dorp ...... zet'r lpvendljl; en woelig Wilt
pr to( b Jdroeg ww; het feit dat op dien dag
I et rondjl;aande hof ook gehoud ..n werd on
I"r pr"",d ..nt t' van den boofdrecbter mr
Henn d. 'Illiel'l! Er .. as slecbts l'en .. zaak
namelijk teg n f'en Wit mali Lavenck b..
<chuldlgd ",n diefstal van Juw ..hers .. aren te
I dw.. ~a een verhoor Vd dne uren werd
1 J scbuldljl; bevooden door de JUry en ge-
voruu.d tot 18 manden barden arbeid

Maar om terug te komen tot ooze feeste-
I Jkheden Tegen een unr dien mldda@: 'Rel-
de een groot aantal karren en rwtera m de
nchtlng der 8poonr~-<ltatift OnJtrent ~
mijl 'Y&D. de at&tie werd halt ge~ ea. ..
eeR PUI' 1DUUl_ gewulbt te hebben atCIÓm

de ~e locomotief. ~ B1J1l gewichtige naPt
ut. .ta_ bipeá. De ~

leun en

p leer lOVllIl te 'Jn m nbeer
I and~b. led_man en ge1'en

Li .0 I ngel nd te l a ru heer
• • l ne r~geer nl( hebl en ..,n toeken
• h nk n aan de Br tsche Tloot - [n

ho rna de b"",r De Waal
t'lan. gOOD eden l_tut de

doen utenen
merllte 00 •• correlpondent op Sll

l~ om.t.'lndllfbeden Terteld "aaroud .. r
, e pol tlek trad t Maar louder u leta t.
'~en bu ,en "at S(Ubeboorlik acbt, lOU Ik n

/. .. ~ een "oord ,"1I.n booreo ''''ieD op de Zuid
\ Ikaanacbe nal.lonalilelta k"estie Ik heb

ZaterdapJiddag (2-5 Maart) 'rOnS de bn_ bal"e o~edrapIl un de d .. trikt8belAlIII
bglnpllenat plaat. Het r1WIIe kerkgeboaw aftl.n&rdi&den om d_l.,. b_ takk_ -
wy atam,,", Enra banken (!Il stoeleu te leggen on 'fT1J~ bIJdrapo 10 te ~
ten gebracht worden 011 atplaats te"encbaJ I De rei.lu;.teu "an aeu afpftarclillde Daar W
fea FAn groot &aJlt4f dorpslw na andere oongrea (.£3 Iu.) werd al*taaWt ...... de
kerkgl!DOOt8cbappen WU ook tegen .. oordig ""'lIadenn, me' pbecl palotea wwa.

Ds Van VetaeD betud den kalllel en hield W F.8TOFPBBJlG
een boeiende rede naar aanleiding YIID 2 Cor Seore&al1L
5 VB 1S-21 gprekeade over: (1) de bood ----r:-::
lIChapper (2) de boodschap (3)boe moet de LADY nOE
boodaebap gebrackt worden? Notulen'FIIII een Bood ... erpdenJlf phoaclea

D8 Joubert nu 8terklltroom las toen het te Lady Frere op tb :Mu.ri lA99
formolier en pleebtIg was het oogenbWr. toen Tt>genwoordli de "oonttt8r J da p~ ..
men bet Ja ik na g&D8Cher harte _ 7 ledeo
dUidelijk hoorde Twee b_n t.eekenden iD ala BoDCIernann-.

Elk der Vler leeraren tegenwoordig gaf do nameJUk Cb ... en J acobua La Gnup.
Manus toen ~ handdruk en een geput r.egen BU afw8lllibeid ftn d.n a.ecretaria .. erd eie
weoach beer B Nel ",kOzeD ala \jjd.lUk _....,._

Gedurende den dienst worden er eO!nljl;e Notnlen der laatlte "erpderillf .....
fraate koontukken lr;Hoagen goedg.keurd en g.teekeod

II A~obds trad ds. Gie van Barkly OoJot He t doel der nrpdermg .... om ..
"oor dil gemeente op ZIJn tekst nemende booren ftD de t..... dpnardirdeD bet
Dlt Jolwmea 15 "R 5 "prak hij een el"l1tlUg dlltnktabeetaur te Qa .. aetown
woord OYer (1) de vrucht (2) de wlJnatok A H Man! eD 8 Nel werdeD"koMa _ te
(3) de I'I1nkeo r:,en naar de realllraue ftD d .. _ CUe Diei

ZoDda,tochtend (26 Maart) lenrd.. da sereptreerd lOUDte lAdy Frere
MAnua iIJn eerste Jlreek ala berder en leeraar lV Mn Ir .a A Oreef werdeo g.blllll Ga hea
der gemeente Dordtt'lClht OpmerkeliJk 18 het bebulpAaDl te lun
dat ZIJDe tek8t- .. oorden (2 Cor 6 YO 18-21) De hber H ..an d"o Vy"er ...erd rN- 0111
dezelfde waren aIR die Tan ds Van Velden de beeren J du Plea&la en R le Bour'beIaaJp-
den vongen IDlddag In eene weldoordaebte saam te w"un ID der.elfde aaak te Bolot_
rede IIv"r de vflrzoemog Kprak z eenr over Voorgelo.Jd door den beer W )(uu .--
(I) De gezant van ChrIStu. (Il) bedienmg der deerd door den beer A Gr .. f cia' _
vel'ZCHlProg--g~even 'elun beeft hiJ mede te lid een .abaerIPllel"st aal altn.men om te ooi-
deelen (b) HIJ heeft bet woord der ver__ lecte"ren "oor re" .. tratle onkoateD en clas de
DIng ID Olll! gelegd de ware gf'ZlUlt moet 7AI bIJdrage tot bet fonda eeD .billlng pu lid ...

HI~ :!e~~w~:~:;=t t1;I~nelt:r ~~~ "ezen
heiligen p;ee&t --(n) Het gevolg (a) eene
beilige el"ll8t omtrent bet behoud YB.Il Zielen
(b) de ")rkondiiPDa nn vrede In bet bloed
des kruliës ab of God door 0118 bad

Ook gedurende dezen dienst werdelI ee1UjZ!e
gepaste koof'1lllDgen geleverd die zeer op pnJ"
werden gl!8teld
In den nalluddag sUcbtu d. Ma.rcband YIID

Ahwal Noord de gemeente met een el'1l8bge
preel. tot teksten nemeDde Lev 9 vs 24
I Kon 18 vs 38 en 2 KroD 7"r1l 1 - Hl't
vunr daalde neder (l) nadat de verzoeDIIIg g....
maakt .. 1UI (2) waar God al. God geeerd
werd (3) ~n do tempel voor God bereid
waa (4) +t er biJ alle dne gel..-genbeden
gebeden was

De feestehjkheden werden teo elade ge-
bracht iD den ""ond toen elk der leer&ren eeu
korte eo Itracbtlge toellpraak hield

Moge al die ernstige preken tot grooten
&egpn voor de gemeente gedlJ4ln en nel

'Vrucbt drag~en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

atond gereed om den dollliM .0 SijIae pde.
alaook da V&11 Veldn, ..... Tarkutad, die
me deuelldela tnIiIl kwam al te baleD -
fIPOfICiiIt kwamen &IJ biJ CJe baltplaata Daar
JU ou<Iermg Gert Strijdom t nJlgeade adree
voor _ den kerkerud en , __ te -

Dordrecht 24 Kaart 1899
Den weleerwaarde heer J F Marais

Dordrecbt
Wel .. nrurde ea geliefde beer -WIJ oa

derg.teekendea leden I kerkeraada der Ne-
derdwtc8he Gereforme«de gemeente te Dor
drecbt namens o_l .. n l1li de g_te
beate~ ueenr meYl' Marab ell uwe kinde-
ren mJts d_n harteliJk welkom iD 0D8 mld
den en daoken aeenr dat giJ &aD Gods
roe,_t.m bebt geboor Jr;eg.ven tot deze 100
lug bWelooze gelil_te emir te b_
om hier te arbeiden

Wegeoa de runderpelt en droogte IIIJn WIJ.
ala eeDe gemeente zeer achteruitgegaan m
de laataté Jaren doch WIJ beloven u clat '111)
alles zulleD doen om naar 0D8 "ermogea mil
deli~1t biJ te draKen tot al de recJelijke en
billijke 81IlChen iiie op 0IlI geaaqkt zullen
worden ten emde deze gem"Dte te doea.
bloeien t'n uw "erk nLzoo te noon Hge"f"leren

BI) bet ""rtrek van ds D 8 Botha Uit
008 midden waren er omtrent veertig acholen
In bet distrikt ID een bloetenden toeetand
00li midden war911 er omtrent veertig scbolen
docb bet Spijt 0011 U te moetep bencbten dat
,erschillende di..r IICholen ID dwgeu g..... llen
zIJn en dat. zulks grootellJlrs toe te acbnJvea
UI aan de berderlOO8beIr der gemeente

Er ZI)n er nog bonderden k:mderen op bet
dorp en ID bot distrikt die eene zeer gennga.
opvoeding. geDieten en wIJ vragen aeer.
vriendelijk en dnngend zoolaog ill iD 008
mlddeo ZIJt !'J""'l&al uw aandacbt te bepalen
biJ de opvoeding.zaak daar Wil o"ertlug ZIJ1l
dat het t voornaamste bulpmJddel III om de
arme blanken k .. estle or. te lOIIII8n

Moge door uwen mvoed door nwe a&nIII08-

dtglDg en door uweo IJ""'r met betreklr:inl{ tot
deze geWlcbtIge zaak vele zonen en docDters
op t dorp en ID bet distrikt opgeleid wordeD
die op den bestemden tIJd zullen tonn.n
dat ZIJ mannen en vonw... "'IJn VIUI edel
karakter en die ID hunne blllll8liJke knogen
voor het d18trikt land en volk tot een grou-
ten zegen zullen zIJn op zedelijk maat:.cbap-
pehJk en kerkelijk !,Iebled

Ht't arbeidsveld III deze gemeente III groot
en uttgest.rekt en er .taat veel te doen voor
ueerw docb Wil beloven u dat leder onzer
u hartelijk zal bijstaan en u loYaal zal ooder
.teonen om uw moeilijk .. erk te vergemak
kellJken
onu ernstige bede eD harte ...elll!Ch III dat

uw werk iD ons mJddeo met grooten zegen
bekroond moge worden en mogen vele zielen
door u voor Uod. koninkriJk gewonnen .. or
den

Vertrouweode dat giJ vele JIlTen ID aange-
naamheid In 00ll midden lIult blijven .n neerw
en famdle dell Hooren njlrsten zegen toe-
welll!Cbende

Hebben WIJ de eer ona te noemen eAZ
Ds Maral8 deokte de gem_te "oor dit

hartelIjk adres en zetde dat deze 'I'l1eodeliJke
ontvangst als halsem III voor de wonden vw
oorzaakt door deo bardeo afscbeld van zIJn
oude gemeente HIJ wiJde alles m ZIJn ver
m~en doen voor de welvaart der gemeente
en 10 t b )SOnder voor de opvoeding

De beer P J de Wet bood toen bet vol
geod adres &all

Dordrecbt 24 Maart 1899
Den weleerwaarde heer J F Mara18

Weleerwaarde beer -WiJ led.. der Cbm-
lelijke Jong.~~ ftD Dordrecbt
kunnen deze gelegenheid niet I.ten 'rOOrdl]""
gaao _d.r ook bet onze er biJ te drageD
om ueenv en familie de band na galnkw_
aching: eo venrelkolBJog toe te reiken met
uwe komst bterheen ala berder en leeraar van

deze gemeente
'Sedert WIJ het bencbt ontvmgen dat RlJ

het beroep bad aangeDomen hebbeD '"J ver
laogend wtg8ZlBn JlII8r deD dag WMl"Op '"J
ueenr lo ou middeo hartelijk _IkoUl zul
len kUll1l8n 'heeten

\\ I) ke_ u ala .. n die de 't'OOruitpllA
en ontwikke~ der Jeugd op bet hut draagt
en daar WIJ DU reeds een gennm.n hJd z0n-
der een leiaiiman waren 18 onze vereentglDg
.. at acbterwtg~ docb met uwe kolUt.
naar deze gemeente dragen "'1J de v_It
flng w~ dat dez.e nnttlge mncbtlog .poedia
zal bloeleD tot opboowmg VDU kerk en -maait
IIChapPIJ

Het arbeldaYeld dat aeenr wacbt 18 groot
pn hoewel WIJDIet kunnen bopen dat uw weg
IlItijd met royn betroold zal ZIJ1l toch III
ooze bede dat de Heere u sterken en laog
'paren zal om onvermoeid iD zIJnen WlJogaard
te art",lden en mage zijnen r.egen op u "erk
Tluten AFRlKAA.N~~ BOND

B N NEL
'1 ijd SeCnWiL

COLESBERG
VoaelfonlelD CO ......

29 lrIaari 1899
AGII dell Ed,~r

Waard. beer -ID _ a ...er Dl'PftIIll8lk
d.t de beer P J VlIDt... Jr klaaJt O cleD Itlip-
gatl&k nameljlIr., dat .r een Yet"i lOi MIetiCI
en dat er DJe .. nd teg.nwoor4ig WU OlDa.
"qadenng te bbu.ien! bebaJ"e de Y'OeI'áu.r
en de beel Venter die daartoe ai~
"lUI WUl'\ ".r de beer V.nter - ~
Wy Wel eentgeen IOn &lChOld wel ~
ala hIJ bet op .. De UIt.DOOcbgUl,"'alIOO_trof.
Maar dan beer editenr MIJ' de .._ V...
Onl .taan W! Coletlberg ~ un lIGbOader

Met den tak Klipgat bee ik gebMl 0IIbek.cL
Maar on.. tak bIer Ii.. ft laatat - ........
rmg gebad lo de J nnUnaaod 1898 te wOl--
fontelD bill deo beer 00sth1lIHD Na wil ik ...
beer Venter 'l'TapD of het achoader un ...
der II ala Wil "oor meer daD ... n __..
g.leden eeo Booda" .. pdermg Lehad bebIMO.
Volgen. mgDa lII'lIIU1 naaa 'trU Ilie$ ......,,_
aan acbouder want het ecJiijnt mg of _ tU
DOOit meer een "ergadenng &al bOadeD, ... ,
bet Wy reeds m.. r dan tijd dat er - .....
denng ~ we_

ND heer editeur Ik hoop D18maod bienDeIIe
te beleedigen of d. Klippaak op te ...;..a- -
onze tak te Y8TklelIl. _ lD&&1 wil la*- bOaIa
....t oue tak ook doen bn

Vergun mIJ hiervoor"D plaateje 10 aw -J
ge leseo blad

41\
iIlI
H
~ ACHTER HAIilT AM CALVIlIU..
1\3 N otnlen een" a1p_e verpcleriJtl ftIl tU
46 no I Achter Haatam geboaden te Be.___
45 op 2 Kaart 1899 [Nu tierIi oobUf8!11
45 De beer JC d. Clerk opeDCle _, PMd.
41 Een IU.' w•• d geopend eo ell.i6II .....
46 8Cbreven "eor deJr'editenr ftD 0,.., LAtsilail ..
n blUk van !Unk voor be ..._ ~ D.a
43 _ret.rl8 werd f81aat bet JreId op te -- ..
:: De beer E A Nel .telde "oor ' •• 101)11 ....

4: door d.n heer H SVa_ "Dese u~
beooeme de beeren E A Nel G J Bel. J-O
de Cletk ale eeDe comm_. om te ~
dearen met de aangrenJlende ooord

lIÓ d ...trikien en medew.".IriD(j" te .....,. iD
47 ahaarebg.D ftD een dep1!t&tle DUI' de t... rtat
43 UI aake ... .poorweg YOGI' de ~ .. eIMIUki-
a~ dial rikte~ AaD~
SiI 0. "olpo4e "erpd.rinc werd bePUS4 op
H den 2den Doadeldag UI .lnnl te 81ia~
43 De YOOr"IIltter dankte den heer B sa... •
sa lIJ De ecbtcePOOte "oor b_ ..-niI Oa1iJMI_
~~ tloot m.t gebed
87
S8
Ilfl
H
40

8 PO:a T.

SCHIETEN
Eeu achlet"edEtrljd werd lI..ho~ op Dinsdag

2s Maart. 1899 In de aablJbeid nD Wolmaraa.-
atlld, Z A.I!. tD8ICben 16 man "I'&D het dlatrikt
Llcbtenbtal'l eo 16 lOan nD het d atrlkt Wolm_
alAd ZIJ hebben aao belde kanl.en pt! Il'eecboten
De Ltchteobargen bebb.o die .. n Wolll1"'&DsslAd
o"erwunneo Op lederen afotand ti ocboten elk
eigen mR De kol telde 6 punten.. A1ata.oden 400
ea 500 ;rardL

LICBTIL'(BUBGU>I
De awe,

W J BOOUBBli

DE BAD
Notulen"an een comIU,,~ ~

den te De Bad ten botH ftD ClaD beU IS P
nn der Illerwe op pm.d., 21 Jbart 1_
Dri. leden Diet ~oord.

De "ergadenn~erd m.t iebed ,.,...
door dea beer B er

De vool;Jltkr te allO de ,,~
duuielnlt clat er .. n fout ~t • bg ..
I.. tet-gebonden pubheke "erpdenDI te I>-
Aar aalD.lok om een anderen _....,. -
klezeo nn bet comité daar de 'ijd ...
cben.t.doeoden _etana OOi nifl OlD ..
aecretaria WIUIook OIIteneden er 0l'W. doaIi ..
eenlse dlllCn... e nam de 1C!CI"e\aril w'- ...
plaa~ 10

De voorzitter 1aa .. D briel Y&Il den ltMr D
J Jooste waann de beer .JooAe bedaDtte UI
ltd van b.t comltc§

Na dlSCu.l. "erd op "I'OOnriel ftD d ........
D I "an Heerden geMCCIDClMrd door ...
heer':JJ. Burger bealoten OlD de bed·akiDf ...
den beer Jooste Dl.' aan te nemen.

De aecretana maakte un '«le ,,~ .,._"
kend dat bIJ een brief ftII den beer'b P Giu4-
110gb ontvangeD heef, maar "erp_ bMft
om aamen te brengen ...."n de heer Gnmd
lingh bedankte ala hd na lien RiedODMiIl tU.

De beer J A van ZUI .telde 'VOOr ........
deerd door deo br bak" Zul, QUI de bedMlrinc"
"an den beer Grandhngh nl.' 1&11 te_.
en d. aecretana werd ,e1aa~ om CleG heer
GrnndllOsb van dit beslOlt per brief lm1Dia t.-
geven

Een ander U.aIr die ter beeprekiq lnram ....
het ssemmen "an den beer 1:."an der B......
,,()Or de D beer Al )f Veuter _t betreldr:iJlf tot
de laatate elektie

De beer .lohn van dllD H.... k...... .,.. ut
woord eo &elde hIJ .erkende 4at bil ,....
beeit voor den beer Veeter maar bn luid bi''''
sput van b~een bg gedaan had, ea beIOOfIIa
om In het verYOlg bet Diet weder te ~

De beer bak 'FIlII ZUI .teldeyoor ,_,..
dec::rd door 0 J "an lieerden AanPáeD de
beer Van den H ..... ' erkende dat hll _ toot
gemaakt beeft eo aput b.. ft ftD b~ lIii
gedaan beeft 100 beelalt de .. "ergaderiDc Ilea
weder op te nemeD eo bem _k te ".._ •
waarna de "oor&l"- hem welkom beetle

De "oorzltter beloofde OlD he~ )aarliibOIJe
Yen lag Tan den RletfODt.eio tak op toe __ -
In te lev"ren bIJ bet dWirik"-tuar

De beer Van ZIJl afge1"&U"Clicde_ bet_
grea ma&lrte aan de "etpdenaK bekead -
beo;lult dat door het congres PDOID8D ... OIDbwJC
de Dleu "e regl8tratle ...et, om geld te 1rOUek
toeren om de I&kken ln sekere deeleD ..... _
KoiooIe behalpaam te .IJD _t de elektie,
docb de &&likwerd Yenre&el1 DUI' be~clia&ritta-
~tuor

De "olgeode publieke "erpdel"Ulf ...-d
be~'d lA CaTolaapoort tem btUH ..... MD
b...,r D J da TOit op WoeI18dac 26 April
1899

1)e leden nn bet eomlté die me~ tecenwoor
dig waren werden t",boet omdat &IJ ..........
,""n .-aren londer k8Dn .... nng

De 'rOOlIIltt.er bedankte d.n heer IIIIIIMYI" VU
der Merwe "oor de goede onhugat, eo lIleOt
de verpdenng met "ebeel

D J VAlt HEERDEN
S-.taftI.

H C Vermau
J CCneI_
JH Crob)e
J H Vu.cher
M A OWhoW-er
J \ enter
D nft den Beri
G J Croel~
J R Seboo" .. Dui
PJ u.mmer
H C Vef1Q&A.8
CD 8tuman
J Tan Heemen
GAd. J&fleT
P J Baden borst
al ede Jagf1'

670
wOWl...uJItlllT AD

J )( Oeldeahnll
HA &odt
G VJaaPl
J Hoftman
F Hoft'lPo
G Geldenbol.
J )( Bno<I
N J Udd'n ui.
T "an de .. Ree .....
P J 1'&11 Beo.burl;
HOHenning
III J nn au-wng
W 8wauel'O"l
P N Foucbé
0,. Seo wag

W A. NEL,
8eCntariL

637

On. land verkeert ID een kntleken toeatand
en het dool van ooze vereentgIng 18 de ODt-
.. ikke~ van Jonge Afrikaanders die spoedig
d" plaatsen d..rgeneo die "egvallen en reeds
hun "tr Jd gestreden bebben :zullen moeten iD
n"men en WI) \t"ewn dat u .. hart warm klopt
voor on. laad pn Afrikaanseh volk In talg.".
m....n duo zIJn "IJ verr.ekerd dat WIJ de
recbte man op de rechte plaat.'! bebben

AI. WIJ ~ed ..nken aan de vele aangename
avondt'n di ..... ) reeds het genot hadden met
u en ondt'r uwe 16.dlng door te brengt'n kun-
nen w J DIet andel'!! dan "ertrou ...en dat ooze
, ..rf'Cwg~ nu g J uwe wonIlIg onder ons
komt ,e.tlgen en gedurig biJ 01111 zult "IJn
spoedig ID ""n blOt'lenden toestand verkeerea
zal

HOt'w ..1 WIJ sympatbiseeren met de ooge-
hedpn dN gemeente die gl) zooeven verlaten
h~bt ,",er het verlies dllt ZIJ geleden bebben
door uw vprtrek ""0 daar toch achten WIJ
bun verhes ooze WInst en kunnen dit'D8Yol
gen. ruet lUIde"" dan uWe kolDl<t hierbeen toe-
JUlchcD
l eerw en p:ezln nogtoaalll hartehJk welkom

h_wndp en God. zegen n toewelll!C~nde
Hebben WIJ de eer tezlJn enz

In gepa.te woorden ant ...oordde ds MarJU.~
ook daaro~ en zelde det biJ met raad en daad
de verpen~ zou oodersteUllen om baar te
doen groeten pn bloeien

De proe_le be..taande UIt eeD zestigtal
nuter. met ds Gle vooraan en lOO.at "eer
tig r )tulgen bewoog Zich toen do'1'l'waarts
en een paar tOlDuten VOOr half dne arlTveerde
z J aan de pMtone Zoodra cl: Mal"&lJl eu
allno ef'btgenoote van hun nJtwg afstapten
hievpn de Zondal1:'l"chool kindereo die op de
stoep vel'l!;aderd .. "ren een welkomst-Iied aan
hptg""o duurd .. totdat ZIJ op de stoep waren
1..r"'IJl ZI) ecbter nog naderden ...erd meVT
\-[IU'I\IH aangenaam verTaKt mt't t"ee fraaIe
ru kPrM lloemen van t .. ee kIeUlP dochtertJ""
dl.. baar tegemoet kwa.m..n VBn d. .t.,..p
Daa~p las de Jongebeer Carel Botha ht't vol
~ende adres voor van de ondt'nrl)Zer! en km-
df'ren der Zondagsscbool -

Dordrecht 24 Maart 1899
Aan den weleenr J F Maralo
\\..I__rw heer -Ook WIJ de ondenrIJZ<'''''

pn klDderpn van de Zondags.'lChool wt'nscben
ueerw zet'r hartt'hJk t£' verwelkomen al. ber
d"r eD I""raar dpzer gemf'f'nw

HoP"el 'WlJ DIet on vena ,.,d gelaten .. erd ..n
!!Pdur ..nde d"n liJd dat deze gemeeote vakant
"a- toch I!:pvoelden WIJ Eet'r I I!;emls VlO
een Ipldl!Jllan "n daarom III het on8 ....n groot"
..-reugdA te .. eten dat "'1) voortaan ueo","
h ..r zulleo bAloon al. ol1%en h..rd ..r pn leeraar
tt'm ... r daar 11' J uee"," reeds persoonlIjk
kpnn II

'\\ ) wenl« h"n u....rw en m..vr MaraIS ""n
aangenaam ,erblIjf ID 008 midden en aan de
kmd"ren reiken "lnJ de hand van vnend""hap
toe

Onzf' 00 I" dat de HPf'r lee"," en hu"..
~eZIl lang mOl!;e paren om hipr te arbeiden
ook tot ZPge van on. de lammeren der gE'-

FRASERBURG

Gewone dbtnktabeelourBTergBdenllg rehou
den op 2b Ma,art 1899 met de volgende afge
nardi"den tegen"oordJ F raaenool'ij tak no 1
W F Hw1fberg en C Klem KAlferkraaJ tak
kO 2 L J van der W thllDen en C F VI... r
KareedQOrn tak no 3 J "Tan Wyk en W Llb
Zuur land tak 110 4 J 511mh L.enenplaata tak
no I) J S Stoifberjl en J VIsagte RletnYl.r
tak no 6 C P yan der Merwe eo NOllYler tak
no 7 Er:elafonteln was af"elllg met keonll-
se ..iDg

De aaal8tent Toorzltter In den stoel De ver
pdcmng werd geopend met gebed

De notulen gelezeo joedgekeurd en getee
kend

Aan de orde de kllwht,e !.eten den beer J
"an Wyk

De aecretaris maakte de uak dUldeluk eo
legde een rapport ter tafel 1'&nde recb taoom
minie ....n bel )Onpte prn"lOcta&1 beatoar ID
boudende dat er een gocombiDeerde dl8tnkta
heltunra ..ergadeflog moeJlt gebouden worden Ol'
de eentraala&e plaats tU1lllCben Fruerburg en
WllIl8to[1 te worden belegd door den Toorzltter
nn bet oudate dlSi'iktabeatuDr

Beeloten op voorat.el 'Van J St otIberg -C
VI&aer bet rapport "an de rechtscomml!Sle aan
te .. men en de g.comb neerde rergadenng te
belenen op Woeoadag dt'n ~Gsten April te
Elipdrift

Den voorzitter werd verzocbt dadeluk kenn s
te geven II&n den "oor&ltter van bet d .. trikts
~tDnr 'FIlII W Ilh.ton

De beer J Stoffberg "r&eg vef"las un de
oongres afgevaardlfden betrekkeI Uk .poor .. e
{len Daar bet noordweaten

De heer fownll6Dd r:eide dat een be.lult
aangenomen "erd door het conoretl '1TI.ieudc
een spoonreg ..oor bet ooord "Cl!tell maar dat
het gewenachtll voorMei 'crworpen en eon '<au
deo beer VaD Zyl I W R aangenomen werd
Spreker gaf 'IJD leeowczen te kennen dat 'Un
"oontel OI~t aangenomen werd] dur DU over
tUlgd .. aa dat Z Jn ..oor8tel het l_te wall en
daardoor )Ulst ID de behoehén Tall bet noord
weBter zou vooalen wordeD liet voon ~I Vlln
den heer Van Zyl w ft h ..m ecu l rvaduI
«leIUke

Daarop verdaagde de vrrgad nng tot om ;J

unr

Weer vergaderd ZUnd. kwalll het ..olllende
vooratel Tan de beeren J Stoffber..:-C F k1elD
aan de orde Dat e~D" algem~ene "erglV1Enng
r:aI gebouden worden op den ~.ten Apr I aan
ltaande ten elOde de wenscbelUkbe d le bespro
keD van oen IIPOOrw~ 'l"oor het noord " ....kD
en dat deo oecret.ar I) gelIast .. orde namooI bet
bestuur de drte leden an de "etgevende verga
d.rmg Dlt te ~D ter Ui,"ODIOg der 'erg-4
denng In d .. bofzaal te Frall<rburg
~pang aangenomeD
De aecretar~ legde een br ef t~r Lafel vau de

correllpoDd~"ode comlDlS>le '<an WIlliston
vragende de medewerklDIl vau dit be.tour om
.. n .poorw,,& te "erkrngen..

De br ef werd ~eleun en op Toordcl vaD den
beer C F Klem-Ikl" verwe~en naar eeJ>C! al
gemecne vergaderIDg die gehouden zal worden
op dllD 27eten deze!'

De beer W Stoffberg afgevaardigd. naar het
laatate congretl deed nrslag nU maalde ook
bekead de opdracht un de afgenardigden om
een reglItTatlefonda bijeen te breugeD

Het d.trikt.beataar ,,8l'k!aarde sich iePD
bet tpla Y&Il IL per lid te P"8D ......... er
YO« \et ua toe 1ateD oe .dan te
doea soe _ , eD .. .-lE ... der-

Tweefnntein 31:Mu.ri ISW

BEllCDv'CWT BET IlOl!TU4Jl.-De beer B J
V Slabbert JaneenJII. Kaap Ko:.ooie,-.t
Zonder ulUoodenng beacbonw ik CIIUa_

laiD I geoeeamiddel "oor koliek, ebolen ..
dtarTbee bet nuUtpte en _t lwaiban .....
IDlddel dU g.maakt ...ordt Ik hood _ el ..
.. n botiel ftD In muD hull- Hei UI - nÁ
hei1middel "oor diarrbee eD" hei ..... cJat
DIIJDe 'fTOa'" "erlichtm( unbreaci, die ftII tijd

met PI kolle!! PPJaacd la. InCIiID
"tr&I1D88I" de..,.te teet.eD ftII -

lIidt "00 ..... lal W - -..a..
~ T.tooplrij .......................

meent
liet boogacbtlllg

H ..bbo n ....J df' ..er te zIJn ons te noemen enz
"'adat d "{anus de kinderen voor dit adres

pn allt'n t<'jl:en.. oordig bedankt bad voor
d" hartelijke 0'0 gnlle ont"aogst gmg men
uiteen

Een bt'erhJk diner stond gereed lo de pas
tont' bereid door een paar ouderliDgw--nou-
wen

VaD bruten waa de putorie fTaai .,.eraierd
~ ~ takkeD bloemea, _ ell MB
hutelijk w~" m groote )etter&, prijkte

bo.- ., YOONear
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.1._1 -i.cal Dimion rif l'rit,"'f.
... Court Room, Prink •.

... Court Room Drairhoellder.
Residence oi Field.comet, 8'pioenkop.

Do. do. :-4elepoorljf.
Harnet!'. Store, Poortje.
H""ideuce of .I:ïeld-corn.t, Blaauwboeehclam.

Do. do. Omdrlaia Vlei.
R.- !-', .•C'd· JJ., . ,jvn ·f K, "hardl.

Cuurt Room. KeóharJt.
KAlkput!.
Kakamas,
Klipbakkllu.
Uroutdrink.
Rooiputs.
Keelaf.nv.
Koppie. Vley.
Oubeep.

... Bladgrond.
C.-Fi'C<l1 jJi"won f L'P'''VI''II.

l'pington.
Zwartkop.
Kelmoe •.
LllzidJl.
Zw"rlllloJder'.
WItkop.
Rietfontein.

POLLING PLACEB.
GEORGE.

Pollin, PlaceiField-cornetey,
J.,-l-,1CIJl 1);,;"ioil "f Geurg~.

Court Room, Georp. .
Pacalt.odorp, reaidenC8 of G. B. A.IIDEUOX.
Store of A. Hoops .., Bl&llOO.
BECKETT'S Shop, ~f.
Hotel, Great Brak Rlyer.
Beiidellee of J. J. STrrlulI.l.~ood ..ille.
Ruidenee of Field-oonaet, JUipdrift.
B'dence of Aal Field_t,II~Ri.,er.
Storeof J. Tauu. a' DooI'II Rifti'.
Residence ot Field,oorDet, Mill Bi ..er.
'&eBidence of Field·oorDet, VorelatruiafonteiD.

lJ.-FilCal Djr~jo" rif K'Il.!I,na.

~ ,.. Besidenoe of Fitld.conaet, Goabma.
.P~t Office,BarriJlgton (W ALL.lCJI!·").
R88ideDC8 of FieJd-ooI'1l8t, W.. tford.
BalmonJ, Sour Flat..
Court Boom, Knyana.
JOUS8U:oi'S Sbop, Tbe POOt~.
Fot_ter'. Cottap, Diep Wall.

Do. GOUDL
Reaidenoe of Fiekl-oo"*, W.loome.
Public School Boom, Wit_rift
Residence of Field·con'" IIThe Orap.·'
Forester'e Cottaae, Blaauwkraub.
&hool Room, lfpl&Dda.
CHAlU.E8 MONK'S Shop, Kruia Ri ..., NeJr.

C.-FiwJl Diru;oll of J/o_l Bag.
Court Room, M_I s.y.
Klipfontein.
Geelbeck'e Vlei.
Gonna Kraal.
Matjudrift.
Oateniquudrift.
VOiel Vley.
Harteoo-tekuil alia« Rood.bloem.
Hemelrood.
Hagelkrul.
Paardekop.
Ruiterbo8ch.

George
Do.

Outeniqualand
Do.
Do.

Tbe Lak .....
Klippe and Doorn lli"8n

Do.
Do.

Before Long Kloof
KamIlUllie

: ...

!le 1,:=lscn Kooll~l1yall'·l. C,t!.ljr. en Schoon
(l~lr,l 1:1 de afJecling l'narl, en Kerl'lfr1ntdn, \\"t_i-
t..-vr4Jdl'll. rhloCODCOrdl&, YonJt:llolZ. Gcedeeerwech-
'iDl( e: .. t:"decitc van Sle nt ID de afdecllnll lf ..,·
mCAlIury. zijn bes met verklurd onder de VOOrt!,:.
Dinl.:t~:...l der wet wel bctrek..IoDb' tot de vt:r~preiding
..an ~,Ilyllo.l.era.

De uom iuat re VAn k.au\liriaten voor de k\(~saf.
dee l.ncen K&AI'.taJ, Tem bu laad en Gr ikwaland
Ooot I. be,,~ld op DID; la •. Jen 'den dag VIUl
)lel J '9~.

De neerea A D. Owen. W. R. Mathew! en E.
!!imon lijn toegelaten .. I. geneesheerea ID de
Kolome l<l prakUoeeren.

.......--
AANDEELEN.MA.RKT.

Zwart Ri'l'8r
Do.

G1>ubma
Do.

Knyana
Do.
Do.
Do,

1'Iettenberg Bay
Do.

Keurbooma Bi ver
Do.

Pu.rdekop
Uo.

.~.

-~

JOHAS:S-EtlB('RO.

Al'ril-(rcr l<l!egno&l. )--}Iark t "~llk. v er-
k.oopc.n -.-\lt'!.li.l\drL.-I ~ti 9J, :\ali~lal.s lh tkl. Han-
tjee Deeps 12. ~d. l,;..nIJl8 Cou..)I. H. 3d, Benon is
,~ ~!..in I~"d. Ho, Drid"p' 2.10.1, French RanJ.
410 Bd, GeldeniJui. ~lain, lD., (ioch. I';., Knignt
C.,o'".I. 61. ~el. Lece DIamond. 27. êd, I'lond ...
H. Gd, Ra ndfoateins 65&. Bobmsoa C Deeps 7.18,
Hetdcl~t:M :?~ l},j :"'Ia~!burys 6j8, 1:'\immcrEatlta
!!os, Vogel Dt.'t'i" Jh 3d. Wit LJeep.53 •.

MOto.el Bay
Do.

Brak River
Do.

South Middelveldt
Do.

Mouth of Gourits River
Do.

l'pper G1>uritz Ri .. er
Before AUaquaa Kloof

Do.
Do.

...Gevogel te ten toonstelling
genootschap.

,-

De jurvergadering vau de Kaapatadscbe en
W6lltelIJke Provincie pluimvee eu gevogelte
Yereenig,lDg werd Woensdaga.vond In de taai
nn de Chnstel!1ke Jongelingntlreeniging ge.
houden. De beer A. Jam es ageerde al. voor-
zu ter en er "as eeu HU talruke opkomst van
leden.

~ a het lezen Van het jaarrapiXJrt door den
waarD. hou .• ecr e tar is. deu !teer H. I;. Dex ter,
seule de voorzrtter dat er geen twpfel bestond
dat d" vorige tentooD8telling een succes wao:
maar er wa. groot "ebrt,k aan belang,,,,lling
rn het werk van bet genootschap O!!de leden.
met Uitzondering van wClDigen. HU meende
dal bet groote gebrek WIL' eeu goed uitvoerend
comité.

Het rappon en ba iauss t aat werden aang~no.
men. -

Daarna ~lug men n\""(f tnt het kiezen v-in
8.lJlbt~bek:I~t:'Jt.'r~ en ('{)mIU)]eJen, mrt den vol.
gt'nuen Uil-lag vuor zit t er. nt' herr A Old,.on.
'Ylce-"oorZI::tï!'lo, de bet-'rt'!1 .J. r: rr luk. ,1 ,Jl,u.
kinson J l i.rr sur W ti .\lolllltford en Il.
'Voo<lheaJ "mlt,'I"den. d" heert-n I{ .\lt",e11.
A. Auk e tt. W t,' Bon rnwr-ll lI11rl:UI/. Hum.
pbreys. J .. \ldolyr~. A. J <Inc s. E. J 1."'7.. r:
Runndl,. (, r:. ~teg",a~lI . .J. Tempier F \\'
l' Thomn,. I' J. Trll·,·r \\' TWIlit' r-t: II .1
'Vfl~urfa.lj t h-xaurr.-r J" lit·,·r .\ff)r:1ltJt·~. 3.t'Ml-

• teut-secr erarr-. Cc heer II II "efllI'
be aan~telllng \'ln een ....., ~'l_·1:.H: .... Wt';-': ill!1

het c()mit,~ gelatclJ met 3.:1:1'-)1"\'( I"w d,_ ,LcL"ll.:u

Tan duo heer ~c"gnuu!l lt: Ylllr/,ekt:r, ::

Aan bet cumlk werd lll:l, ht !;e~t""l'Tl ['II)p lt'
l'erk:rl':.:en '~''_'''!1 f,··t,dIIl~, InJIL'1J Vt-'ft·! ...,!tt

"Jutl,~"" \'1.1 ·~,:~;k W'·;'!t':. 6't-prt..o(!.;t"'t;rd a...lrl Jt:
been:n.T L:rIli,L'~": Il \V.lo("'er1:..I.ll "1."Jr

hunr.t_' ), iLO:>Jef" d:"fl~:"fl h._·t ~t.:r.()ot~chHp IJt."
welen. l\H.!J ~lf l·,,~:.-[ i \ :rt. .. ',o""f l:IU \·nt'r.:d~.
lqkhtlJ III !n:t O~.A ft. i. '~t'r ! }!l~ ... tt:' r't.:nt4..\lIn~tt'1

hng. :u.p dt: h~t",r,jt--..·jd,lr'" .lt:' ti.'f::""f -t, IIJfi'
a.a.o drtt VIH..lfZ,ttt.:f. ,j. i' t' v,,,,:'ll~~,:f'1, II L='
CJWltf' ,:lall Jen i:· "; I: [, IJ, ,',,:. ,"."lf l.' Il

kl.'!'ItlJilr'c d!·.'c·.:,·r' li ... \\ Ir·"·llll.·I,,1 I:')[l. ""'.'~'''e
ta.ns "all dt' ;",; .. \""'f ), 11;1 \'t'r~t·t.:n,l 1,'lJ dJ(l

de regl:t'rJ11~ \ ''If ,'t'"; t",: l";~ ",1[1 .!.:~'I
Up VC~,'f ...t~J \',11, Il"!l II'L'r :\ldr::vrt: \V1'rtl ht'

"lor en h~·t "'j:Ill'" madHI:!i~li:( te ",'er1",... IJ(:II h ......
\Vuetel!!ke Pr()Vll1l'1C I.JLI!ll'IIIW~t'f!L.llt:-:('L1'tIJ tl:
"r&,-:,('u I,rn l·t'tl'f'_· :I"COf1ludatlt> ::1 ~el..:le h:

:\a ~nl:.:e J, ...4·lj· ... lo;> (dU::-t :it L"rl;dUL~~ t.!t!f
rll~!~t1'\t ... taptt: ml':1 ~;I'l '!', " ,fik -il
.\lt:t t.:t..'oe ,:a.nriL,,_tu :'z'''; ,L::1 JLU VL'.Jf!.Jtl_.:r

loot de vergnJefiu¥=~----
Willowmur,,·

DI,.
])0.

U".
Do.

Luicadale
Do.

A,.ontaur
Do.

:Middle Long K1>{,f
Do.

Lower Long Kloof
Do.

Antboniesberg
Do.

D.-FiKal Dirj,ion 'if Cn;'mda{t
Court Boom, L'niondaJe.
Grootfontein.
A ..ontuur.
Vlugt.
Somel'llet'. Gift.
El&nd's Drift.
Twee Rivieren.
Krakeel Ri ..er.
UWaIUl.
W~rm Baths.

.~

Zeekoe UIver ...
Uo.

Z Il urbro n
lJo.

TLltZluma
!lo.
Do.
1>0.

K rorulIJt R,ver
Zuur Al.J_'·' ...
(j am tOOt! RI ver

Do.
Uanhy

POLLr:SG PLA<JEtl.-H C~IANSDORP.
Field eometcy. PoJ.li.ni Place,

Fiseol D,.i,ion nf Il umonedcrp,
Court Room, Humansdorp.
Kruiefontein.
Klein Plaat •.
Witte Klip.
Driefontein.
Fair Vie".
l'l ..rbon.
i'itoru," U,,·er.
A.sagalbu.11.
On,'erwllocht.
<luagga.
(;ood Hope
Uanhy.t

POLLlSG PLACES--JA:-;-~E~"ILLE.

• f tll,"tnvillp
KleIn Zw"'l . ~".~g1:nll

Do.
(, coot Zwart' :luggens
I pper :'ullda: (. RlfH

Du.
",ct UIVer

Uo.
Loot. Kloof

A,-F;&~al Drt'PWJIl ,1J'fl~'·nr·,'h.
Court !toorn. ,Jansenville .
He@idence of C. ~. llllllU, Jerico.
~!ount Stewart.
Klipplaat.
Blaau wkranl.z. I

Re.idence of 1'. WOL)IAf(A)(~, t·"kUk.
Waterford.
Residence of r_,!.AC L'JTH'K, Rietpl&llts.
Ebenezer.

B.-FII~I Di,·,.wn 4l W,/l~,,·fIt',re.
Court Room, Willowmore.
Scboolroom. Vledermuispoort.
Residence of H. FrLLEKT"S, Waaikraal.
R6I!idence of G. CIIATWIND, Brakfontein.
Rel!idence of C. SWASEPOU, Klipeprlnlftn·

kraal.
Re.iáence of H. ve PISASI, Strydom Vlei.
ReSIdence of F. ESTEIlHClllIN, Rietbron.
UtJ.idence of G. BETZ!;, oen, Dampluts.
Residence of M. FERREIRA, Mdj... I.i.
Reeidence of J. W. Altl.l.BR, Hartebeeatkuil.
Court Room, SwanepoelApoort.
ReeidenC80f G. STR\·OO.ll, jour., DoornllOlCh.
Reaidence of J. TERBLANCHE, Beerpool1.
Re.idence of 8. J . .MOORE, VeereD!t:raal.
Court Room, SteytlerrilJe.
Reaidenceof .Mas. HA YW ARD, Alleman. Kraal.
ReaideDee of MlI!!. FBUEIU., VerJoru

Rivier.
Reeidenoe of P. H, SlUTS, Z&IId.,.lakte.

Een Amerikaansch oordeel
over de Ultlan lers.

kwestle. Zoete_tot;, ~1uI
1),.
Do.
Do.

~e beol'llteonbt :rl:
[Jo.

Voor Bav iu"" K loo f
[Jo.
IJo.

Henl, ï
I.o.

In 1:\4 viaane Kloof

I'.

j
t
I.
r

le .dc .-t,.,} ·ro'c.', Cell :~~. ,~arJ I r:uJI·: .....CO. ('all

foroJe, V :'. Illt~t:'!5(:\.'ell !)Ltd, rrl)!Il'n we U.HJ
.~r mtrk'A'aarJlgc t:1Irrt":oII".IIJ{Jt.:IJl:C aau ()\'er dt.:
nltlander- kW"'''e IQ Ue Z .\. repu~"ck lr
hgt 10 een brIe.! al", Jeze meer kr'u':ht d:ill bqn-
derde woorden In Tra~Haal,che 1,:.lden kUIlneIl
ultwerk,," op Jt pu 1,lleke "P"'" 'er 'Jil' goed
rocb t IU bet bui tenilllId .

Uét . I" etn In aJ!e opz" hl, Il ;,erooE:digend
Ycr:ICbun'E:1. da t aan Lel ""\.1< I ~ J.éel van Je
aardbol, ondaIlb de heftIge be:«:hlmplng •• kam.
pago61l der 'pekulanlen r><lr •. "dl een uitlander
op"erkt al. een ,,,.) W'Hm "" I)·" k waam karn.
pioen voor rlleb t ~n bdi[lkbeld

J?e bnef. dIe "eeh" rie l'UJer: ,,,eni!',, vlln
•. L ltl.and.,r" draagt. IUlut aL. "011." _ IS

'. Aan d" ~,j:teurs Van ·Je I,· ,. Pric,l;a
lJ) uwe llltga.e Vltll Jt:n '',! <, i.,'t::(;[t~).I ,~"

uDSicnJ!lke plaut~rllltl!tl' llll] h, I:..' (1!::11 nuern.t
"lf~r Hnttt·IJl.!'t;t,=,fl; I,jl)or rI., J;' t·r~~.· ,.awh
hetwelk CUtt'f JUj_..[. fItl:tf :[I:lr;c rilt '-'LIllg altha! .....,
helHeid mo",t "'erden .1, ".\Lef lIo"ren-~tcr'
door de BrItlen. ,-

G('!\tclJ. t:~D~ dar d ... f.·~t;ild II nl.{._<!lef"rd Wa~

e,n J.4C t't:n ",flHlt J.'\n ti 1,"t'~'I'n I.:f·h In ~rlt~ch Ward
C(Jlurnu:a had gt,y":-.·,,,,,j (f "'''.''',- .. 'tl'-it're Do,
Lrl!o(el~c~lt' k(Jllln~e, l'll :. L~i: '..e ..[:' ~':{' \':'itt'::l' 'lard II
korn~tt)n hadJt.'1l :;·.:'\·;'l:J.gd orn h,., hur!:~Pt~hap, Do,
h~twt'Jk '.id 1!l ...JO~lt de VI}~'l"w:l.Hdt-', ;JnJ de ge. Do.
trouwhe,.d aan L'ul g-~~hc1'rte1J!nd ;1: te 1'iI'l';t'fl \Vard Til
of veq\I~L"ll:l[,~ t"Jl lIrl:5Ao..J:~n ..<t l:lgd'ral Vd r; 00.
oorlo!; (,Jr l , a..1nrlrOlJgell "Jl ,,('G.dOll V('or b'<ll I \\'ard J\"
klDderec. ('t' ,.elke. uf'c/"JUlI Uit de pubIH:kt- Ward \'
k"" betaald. h"n ta3: (·.e niet Engebch moe" \\'.lId \:,'
~ordeo ond!~rW'elt'n, d.L~ l:; in wuord pn ht,t'1.J !
l:ngel"che :lfub:eiJ:treL. LIJ"~ ,'11 I t.1: "'", I J WarrJ C
den, en IJl: :dJ" IlJJ.<,·i:'h,.! c'.:, !.." ",:, UO./I
Brltsche wetten eo Hrll"'he '"'I,'I.,,,~c''' i ~ rh. III
mlDad,tlng ultJrukkll~-h,,~ lan" zou .Ie re~.' Do. lV
ring van luik ClU k.,I"lJlt eeu derl(eL!ke .~.~t Do. V
V:lIl ~akt,o latt'IJ v'J\_,rtdur'en' Z'jU J't'tl \¥t-t'r Do" v-
IpanDlge \'reerud~IUlgl'n !ltd '([IWdl:.!' "',"IJ ,iq,,,llc 1),,),~ .1
en. !tren~p~ ~tnl!hn~ w'lrJl':l ~"t.~!,dJt:rld. lOf tt-u 'i' II
mlDste ma.atrC~\.;"ll !.."l·UHJI, IJ wl,rd,:; "In bUll

par:nantlg' .i;êWc>(;:'J t't"r! ht't"tj~ :e hUi"" n
~atu.url!ik.. warJOl'~r J~UlatlJ al!'! t:vaIJ~,·IJe a..a-

.eemt al Wilt ,le l-.o!(c1,..be J "'go lJlIJt'lJ ...
hun ZUld·Afnb""., 'bu ct;rr"",HJlldenl.On PJW-
te &eggen Over Ue rq/eerInl( Jer ZUlU' Afr))' .en
kt.., repuLllt'k efl du Uourau, Jan to·, .:lau-
tot de I.:vndu~;u kumen da! lJ" r' .IC ·t !lH'Il

derdaad beel .Iedlt behan<l~J" _'.,? "de" III

In w~rkclllkheld !tun gne· w,) .. It'll. ter",;1 TH ET
dre'l'en l.,,'ll en ook ah 1.(" ,'LJ gro ..d k !I"t:'r'

p:lrt!ldi~e ~"4chouw~r ...la:Jl~ II .l lederen 1)(1.

Det'r de ulthude'" nlnt"teo Tt)\' rkn;Jlt'n. \'tall'
VaD buo "rut--' .. ~la~t.·Cl oV' r 1it'pt.'rklU!{t'fl
~~ _hall ry' .. 1 ,."" .pr-se I nil drnkp""
ua-u v.... Tt.:'re·jIllg'lf .{ t:tI \"'t:'rgaderJnl{.:-0. ~f'ten l' ,j!,t lil ~ro '~P!" dt~ze \"norrech·

~O,) Ill!g;"ll:-' \,1 ii ..j~el· 'k: Io{ent)t~n eu dat le

uen alh.H.'II1 ~J!,tr~"rut'11 ..~( nien omullt Z:l 01tlt
8Chl!n~D te t)t'~:- 'I1(.':l , .: vf';held nu!: rllet
bando"JOObeld bl',~"~l'I' I "!1 fell i. ciat de
Uitlander", over h~t. l\ .f..'t·Ult·"!l bt:'el lo{ueJ Vllrt.:O
in een lanJ. bet ",elk Z.I ,." ... : .• tI "a'lvr;lhellj
betalen duor \)pt)I:!ljk 1,'1} " .. :< ,n r~q-el":'nl,.:':
.erdacht le maken eo tt; tJc~d!1

liet 1'" .,..':l.I.r dl'. d,J ,rl t~:IIIJ" " il ;1: dt':
Trao;;\"J.;\l. terw!'l l,: h"'l,;': 1.,.1 t, lol "!;.:'J''1 z..lk
kt"on tI! 'lllkn, l'uk trt!l<:h~";lI· 11.... ,1,1,11 L . .:~·,Jr:lC'en
t.ot d :1 \'v1'r"-i'll,;'J 'kr lUI J ,\ frp,.:all"'I·!I.· I{!~_
PUUllt'K welkt:l 1:1 d"fl \'Orlll van '{'t:r~h:lJ;h ...·"d(·
hd.l.stul;.lOrl. ~\'!~ rn:btlllr..!IJ{ lu.ud et-!I kr.llolt .lIn
bl"'t ~"'d f!ar \1:!. ll!D bl)d~'m 'K1,pdl wo.::;..: ...hhai,'
'(,,.ar ~l~ ~et..;ft l.eiCer Jt'f1 ultiJ.f!,j,·r D'J'; nIel ht't
recht om d~ v"')rtrt·kkln L-!~(ll~i!I~. die 7.il".

'V"h.~ gcvlren trur~eezl.L~!/m een ..ta.lt te !'I!:"hten
in Jd wddernl!" tt;U t':llde lla:l Je };rtt'V')J.· br~r.
IIChapp" te olltwapl"'''. up ee" un'>e.,.b""md.
WUZtS te ~hlludden. De b')eren, Tin bui~ Uit

goed .....n TNtrullWeIl ell g~.t.vrli, ondanks .1
hllo fIJaten. werden diep ge~"'I.tJ Jour de du;.
de1Uk oitge'proken "l1anJIgbeid der ultlandt'r,.
die door buu bouJtI.lj..!' t-erJ \)('rt.Jur~nde l)tJrt'l-
aing v~r de T'eJiI~held dl· :;lnd,~ ~)pleVPf~n.
. Het, UIl nIet waar dat dij Tr:u.l:llY:ul!"\:bt rt!gcr.

flog Ilch VCr?:t·t ~~~\:!I Ji' pntwlkk.l:n~ "lUI Jt'
ta:rilke bulphronnen d·. LUid. Z', "~"t ~ll:t" ~
.C'~rptc \'"n cel:cbr .IW dij " ,'\'rd('~I\:D daa.rl';(~
ttt dOOrl.l..:ll t II I! 1,il;, It'll \"i~l~ ;'t.:l\'u~t VI1U Il,.
(I"OOLe tookomst Wt.: I II.c dt.~ T·,· -ni.ltl 'q",Jl·ht.,

maar .YeDaeer vutberadt.'ll ".t ·lt' f)·.i-it'!t;u ~r.
liikbeid onder alle IJ:n!l .. n~J;l.e hu le ;'.uj.
ha... D.

~6D botain~ tus~('hf!n bl)(:f en llltl&ndt!r _ de
L-laatste g"rug.teuod door E~,,~lllnd - ""hl!nt op 18
banden of moet Daar alle geb->u,wn' .. en t. IJor· Eer8tekla.
doelen, komen. 'Vit de uitkom.t daarv.n Zlin
zal, kan niemand "ooMlpellen. :'tIaar ten,,: >an
alle UIIw[i&ingen teo de,e op"cbl~ j1.... n 1;';'loof
Iran worden geschonken, zullen de AfnkaJJnde,."
Dd. Tran ... ul, den Oranje Vrijstaal, de Kur-
kolooie en Sital acbouder .an achooder .Iaa~
'fOOr bet beirinal: "Afrika "oor de Afrikaan.
del"l", eli lollen lij met hUD bl<WKIde acbejll.ing
ftD d. Veroeairdo StateD "&II ZlIid Afrika IlIC.
tu lIJetleieu.

Mun.n
Paa.-clen.

[Ju.

POLI J..~G PLACF.~.-l'RIESKA.
Fiolrl-cf1r'l':l·ky . Pollibi I'lac:e.

Atu IIrrnan
lkakboscbpo~i
'lfelspoortj.. .
( ,"00 tdoorDp-.
Brak RiYet' ...

..,

YI\ENNISJlEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
lj EZOHKT ons en inapeoteert ons Huisraad, Breelnraar, en GJ.u.
U 'W'aaI' Vertoonkamers.

LITTLE DUSTPAN,
STRAAT.

Geeo, i.ugevoerd Huisraad, alléis wordt in de plaataelijke Werkwinkela
Tervaard igd door zeer vertrouwbare mannen.

~enige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUBTREERDE OATALOaUR ??3T VRIJ.

Ezels! Paarden!j
f

nI.; Ondergcteekenden daartoe behoorlijk gelMt lullen publiek
koopen te

oIIoC»lPlPe,~_b'D.:r.,
MabD_ba27 JI1c1_lIntt,

OP

18 APRIL,

nr·

1899,.

a do
Bovenstaande dieren zijn meest allen gedresseerd en lijn dkomau,

'uit het distrikt Kimberley. .

J. W. MOORREES, Jr. & Co. At~qera.
)la1meabUJ')'. 7.lpril.1899. I: .
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KENNISG RV'NG.

DE Ondergt'tt-.e,:';tn~c _!leeft hie ...
mede ko-nil> ca" hIJ niet te

lateo zal .dat im:and overtred/
~leegt of la~hr. op eene Van zij g
~laat8en, g .j, gen in de afdeelli'
~t. ~elena Haai, dist, 'Mll.lmesburl
Jl?tZ'lJ met h-ind of zeweer, en ~
hlJ geen verzo ~k zal toe1<taan0
g~durende d t f aizoen t€ jachte'
onversoh.~llig wie. de perzon~
mogen ZlJn.-Een loder die in strijd
met deze ~eoniageving handeb zal
vervolgd worden'volgens wet.

GERT lACOBUS LACBSCRER. .
Nooitgedacbt, .

St. Helena Baa;.
6 April, It09.

DOODBERICHTEN.

OVBIU&DD te Dal .JOIIafat op deo.
29aten ~al!!~'DNA ALITTAilIITB, ,.boND iD deu. hoogen

oadlll;lom .,.~ 94 .jeren . 6 IDAIUlden en 7

~. O.... ledene, ,.boren in lSOi, as
baar klnclcnn eD klein-kinderen tot In
l1et 'rierd. ,....lacht.

NUDenti de~. en.kleln.kinderen,
THOKAB G:DB WÉT,

Batnatraat,
WelliD81oo. "

Publieke Verkoopiog
VAN

Levende Have,
Boerengereedschap

en dluismeubelen
TE

KLOOF,KOOPMANSOP vrijdag den a 1.teu Maart, 1899,
OUI8 tMl'R8liefde moedfIl' JOBAnA

HBNDBlIU. DU PLB8818, geboreo., Van •
Sohalkwijk iD den ouderdom no ~~ jareq
eall1JUDd.

ZV overleed na een lang siekbed Tall
ruim drie maa.uden, doch haar lijden werd
altijd met lMuld gedn.geo. Haar heen·
gaan wae lacht eo ullr. in de versek81'iI»l
dat haar het,betere leV8I1 zonder moeite en
ziekte wach&te.
Wij brenpn teven. onzen hartelijken

dlll1k toe aan Dr. do. Toit, die ODI ge-
durende haar siekte zoo onftrmoeid ~ Woensdag, 19
IIJne dienateD heeft bijgeetaan .

D1i bedroefde kinderen,
F. P. LE ROUX.
B. M. LE BOU;~

I ..boren dil PI_I.
Wellington, 5.April, 1899.

. ~

Veldkornetschap Bottelary,
Nabij Stellenbosch.

DE heer KARL WIEHAHN, op het
punt staande dit Distrikt te

verlaten, heeft den ondegeteek:ende
geaathorizeerd publiek te verkoopen

OP

KENNISGEVING •
DE Oodergeteekende geeft hier.

mede kenn-s aan het Publiek.
dat voortean all, correspondentiel,
enz., met hem moeten gericht wor.
den" Slot van de Paarl."

April, 1899,
Om 10 uur v.m,

op de plaets van den heer Issac
BOSMAN:-

I. Levende Ha.ve, ~als 26 Koeien
en Vaarsen, de meeste waarvan
reeds in melk of spoedig in melk te
komen, ] paar J<:ersteklaa Paarden,
1 extra paar Muil Ezels, 40 Var- Vredenburg 3rde Klaase
kens in goede conditie. Publieke School.

II. Beerengeresdschsp, zooale ~ BENOODIGD i~ bovengenoemc.
Open Karren op Veeren, zoo goed School een Eerste Assistent
als nieuw, 2 paar Tuigen, 1 paar die de bekwaamheid bezit om d.
Voor - Tuizen (nieuw), Zeiltjes, 1 ksoho ieren te unnen opwuken tot,
Zwingels, Ploegen, Graven, Vorken School Hooger Examen. Sal&ria
en circa 100 Karvrachten mest. £120 per jaar. Getuigschriftu,
III. Het gewone assortiment Huis- enz., bewijs van lidmaatschap eent:!'

raad, alsook omtrent 12,000 Bloem- Protestantsche Kerk te worden ver-
en Kop-keel. schaft. Plichten zullen beginneD

Verder, 1[;0 Merino Hamels, 1 in Juli na de vacante.
l~

nieuw O.K. Karn -ea 1 Room Af· A, E. ANDERSOX,
scheider (Alexandra). Hon, Secretaris,

Let wel op naar al wnt er te koop Pub. School, V redenburg,
wordt aangt:)bod:~ en laat uwe I ,~dres, P.O. Boet jes Baai,
kansen Dlet voorblJ gaan. : Malmcsbur'ï.

I •

H. ALBERTYX, J. ZOOD,
Slot van de Paarl,

Diet, Paarl,
6,April, 1',99.A AN Familie en Vriende' wordt

bekend l(emaakt dat het, den Al.
machtigen behaagd heeft op Dinadag Uden
}[urt, 18W, tot zich te nemen onlen
I~erpliefden vader M.ABTHIlft1S
DAVlD STRAUSS,in den rijpen ouderdom
nn 92 jaren en 9 maaoden, na een kort
ziekbed nil Il echt. 2 dagen.

J. A. LOUW.
M. M. LOUW,

geboren Strall88.

Leenwenriet, dillt. Calvinia,
20 Maart, 1899.

HET heeft den AlwijBen en Eeuwigen
I God van Hemelen Aarue behaagd.
van mijne zijde ....eg te nemen door den

: ooverbiddelijken dood op den 27sten
Maart, 1899 mUn geliefde Echtgenoot
PIBTBR ÁNDRIBS RU880UW in den
jeugdigen ollderdom van 30 jaren 10

1 maanden 7 dagen na een echtverbintenis
van juist 9 jaren, mij nalatende met twee
kleiut! kindertjes die hun verlitJ. nog
!:let bell8ffeli kunnen.

I Ik neem hiermede de gelegenheid Wll&r
lom al die Vrienden die mij 10 die llllltste
paar maanden zoo trou .... hebben bijge-,_taan te bedanken.

God k.ent alleen het na&8te pad,
I Da.t uitloopt op de hemelstaJ,
. Hij ....e'.lt, wlUlneer in OOB gemoed,

ur sma.rt, of blijdlChap voordeel doet.

JOHANNA ROSSOL\V',
seb. RoI8OU .....

PAUL D. CLUVER, Afslager,'
GEËNTE STOKKEN .Stellenbosch,

5 April, 18~lg.
TENDERS zullen door den Ond-.

---------.---- ----~.-- gëteekende worden ontvang"n

STELLEN BOSCH I tot' den 15den Mei voor den aal·
• i toop va~ Amerika./msehe Wijnstoi.

__ : ken (omtrent 8,noo groendr:.lt
r • I geënt op Gloire de Montpellier !Ir
\ erkooplog 11,500 hanepoot geënt op Aram'J

Rupestris) •
¥~S I. . I De hoo~sw of eenige tender ut

Kostba.re Ya.ste en I noodzakelijk te worden aange.
Lo.ae Goederen. I nomen.

-- I cl. I' ,')

OE ondergeteekenJe, beguustigd
Pub Iieke Verkoopin (J' door instruktien vau Eerw.

o J. PEJLlP LEGO,die een beroep naar
VAN Simonsstad heeft aangeDomen, zal

Eerste - klas Paarden verkoopen op ,~

en Ezels,. DINSDAG, 25 April 1899,
OM 10 eRE Y.M.

bij diens Woonhuis in Dorps/root,

Publieke

HUGO, P.zoo:s,
Robertl! ValJlli,
P. K. Franschhaek.

,,'

MIELIES·
AANG.~BODEN teg9n B.Illijkr

PrIJs. Doe aanzo;,;l~ bIJ
J. H~'1100S,

Welijngton..
I;

"WelooD1e IHotel", ,
Nabij D'URBANWEG STATION,

OP
Een ERF, hebbende een

front naar den straat van 86 voet
en 600 voet diep. Dit Erf is goed
bewaterd en is met over 200 jonge
vruchtboomen van de beste soorten
beplant, alsook met een grbote en
waardevolle Banana Plantage.

Op het Erf is er ook een gebouw
(in goede order) bevattende2 groote
en ruime kamers en ook een stal.

:HUISRAAD:
Allzijn Kostbaar Huisraad, be-

staande uit Voorkamer-, Eetkamer-
Slaapkamer- en ~tu~eerkamer.
Meubelen en Keukengereedschap'
een Cottage Piano (door Strohmeye;
en Zonen), een groot gegoten
IJzeren Bad, een kostbare Kook-
kachel, een olie Kookkachel, Ra.rlook
Typewriter en Schrijftafel, enz., enz

Ken nieuwstel IDstrumenten voor
een lHaas Instrument Corps van 19
leden.

GEVOG~LTE :

Eenige Kostbare Plymouth Rocks
en Roode Leghorn Hoenders, ill
lotten om koopers te gerieven.

Let op den tijd, dagl en datllm DIKSDAG, 25
April, 1899, ten 10 1118 J,m.

1899. GEVRAAGD
VOO.R ~ein9 Ro.llandsche f_.·

he UIt PretorJa 2 of 3 run.
kamers gedeeltelijk gemeubeld,
met Kookplek bij oprecht Afri.
kaander mensehen in de Paarl; tuin
lUet s<'lladuw·boomen vereischt.

Informatie en prijs opgaaf hj
den Heer (J. J. ALART Noorder-
I'aarl. .

VRIJDAG, 14 APRIL

OE heer Pierre De Villiers heeft
i den Ondergeteekenden begun.
etigd met instructien om als boven
te verkoopen :

30 Sterke Ruins, allen gedresseerd
20 Flinke Ezels.

Zij zijn allen dieren in het Colas-
bergsohe door den eigenaar met
kenni8 uitgezocht en onder zijn
persoonlijke zorg opgebracht.

Verkooping te beginnen te 10 ure.
J. J. HOFMEYR en ZOON,

Afslagers.

De Paarlsche ChristeljJke
Jongelieden Vereeniging

VERGADERT (D.V.) op a.s.
DINSDAG, den llden dezer

in de Jongetls Publieke School,
Zuider Paarl, een aanvang nemende
's avonda ten half 8 ure precies.

Allen zijn hartelijk welkom.
Programma van dien avond.
Ltlzing: BRUCKNE.Il. DE VILLIERS.
ImprovÏ1!atie: W. DIJ TOIT.
Recitatie: M. ENGELS.
Debat: Opener, B. DC PLXSSIS,
Opponent: J. MARAIS.
Onderwerp van het Udbat. " I

het wensohelijk dat de vrouw i.
het publiek spreke jo lO

COR5ELIS MOLL,
Secreta.ri.s.

PAUL D. CLl.:"VER, Aislllger.
Stellenbosch, 7 April, 189:l.

DR. BECK'S Huis w Muizenberg
...~: het Wintersaizoen. Rill~ke

huurpl'lJs.
WILL MOT & Co.,

Juta's Gebouwen.

DANKBE'fUIGfNO.

HIERMEDE wensohen wij onzen
hartelijkeo dank toe te brengen

aan de heereo JAC~. VL" BLKJl.K,
G.A.BRlEL STETh, J. P. DE KOCK,Ja,
en G. P. C. Dl!: KOCK, voor hunne
liefde bew~zen door onze goederen
van het Station naar onze Plaats
te nemen en tndere bewijzen van
toegenegen hel . , in den tijd sedert
de Dl'OO8 op onze Plaats uitgee
broken is.

GEBROEDERS DE KOCK.

TANDHEELKUNDE.
DE ,b':flr A.. FIELD. Ta.ndheelkundig

ChlrurglJu (onlangs in het JJOndou
Dental InMi.ttcut) heeft pas <-'en oozt!ndl.Q'
Va.D Jeg~19J.:e "~UWN'1!!et8che TltUdh.. jlf
ko~4!-ge Middelen o~tvangen, en ilJ iJJ :l~
polHtle geateld om zIJne patienten de •ei ) I d' /oor.. ee en ..an a. le moderne verbet-e"i
lf' de t&Ddh~knnde te doen genie~ ogen

Consultatie uren 8 V.ID. tot:; n
Op Zate~xi 9 v.m., tot 1 D~rn.
P.ti~~1l buiteDaf woouachti'] ku

hunne 1'1Iltee.per.brief a&nkQnd~. ~Den

Kalk te Koop De Heer A. FIELD,

IN~ lnrantiteit)e Somerset TandheelklUlcU8 Oh1rurariJJi;
Weet Statie. . Oasl/s ChaIllDSTf\1

Kan DUr elJt station .~JOndeD (TBG•• OVU:Bft ... uwa~.
-.rOrdeD. Doe BaDboek bij " AdderleyS"'t 1l'•• _ ..
lt JL OWU, ....... W... P.I..'" HO. '., ~ta4.. ,

Mor~nwacht, diJt. Malmesbury
6 April, 1899. '
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