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MORRISON & 00.
,. ertoOnen thans een uitguochte venahe1d.nheid in
;ii~uwo Saizoea Goederen.

NIEUWE HOEDEl( en DAlilESHOEDJ:N.
K IDdereo· Kleederen van alle groott-n, Nieu". Bont.

I:,,"..~ ,'U Collarettes, Nieuwe Dre88-lIto~, Geborduurde
,,1ee ,1..0. Morgenkleedeu. Bruids- Tabbertjee- Goed en
Krlf' opslagen, Nieuwe Gordijnen, Tafelkleeden, Bor-
,lllnrW~rk. Cretonnes, Madras MOeIIIIelijn, Handdoeken,
I.lk~ll~.Flanuele, Plannelettes, Servetten,KUI8f'.aloopen,
I' Il ,1,·tklt'edj!'!.. Vensterblinden, Rollen. Gordijn palen,
LI!1ol,'llm~, Vierkante Tapijten. Deurmatten, Bedeteden,I
~!.,:mdl't'n, en algomeene huie-benoodigdheden.
I)~n de best e waarde te krijgen, venoeken "Ij d&Dlell I

\ J'MORRII'SON°
S ;nC:~PI;~renS~tnaK;~7a I

~t

·~D· .I . _"'-
!L_~ ;~ ~. Stro ... _1IIIltI
___ J--'---. . K.A..A.P8TAD.

Monumenten en Gnfsteen8D 'fIUl lrlarmR ol
Gran~t ~en ~ opJf8J'ioht OJ» ... ~ ........
pJaat.s lil ZUId Afrika. lJaer8D TNliiweri'· .•
Hoebteenen ook 'fOOl'Sien.

. ,. Teebmingen en prijllén fnmoo ~ ..,....
Tdle,,,:KerRStToat, Wii"/),,. ,. OnD;; I,. ••

Oils/lo"ta _

Kol.1dale
• ..... &

. Wert...

-DEEL No-7J. 6,737 J [DilBlM __ ~ ...... ,."':Db f '. D .... ..~
lt' • •.. ,....,..1- "'1&. ~ .:t"c. ••• jlf~KAAPSTAD. DINSD&O, 11 'APRIL, 1899.

I. Il" ,relbekende en Vruchtbare Plaats ALTONA, groot circa
'"" :"lr:_;L'[J,voorzien van een groot geri"felijk Woonhuis en drie groote
i .. ', :~'-', 1 ,,)I\\"L'[1onder IJzerendaken ; benevens de daaraan grenzende

~',(,l~' LA.\(;EKLOOF, groot 800 morgen, gelegen in de onmiddelijke GE
~a;I/:l:,j \',,[1 Somerset \Vest en Strand. grenzende aan de welbekende l . ORGE FINDLAY & CO...
: at~ \'E!{(;ELEGE~ van do heereu Theunissen, vroeger Gouverneur '1

\'<1:: ':"f Sicl's plaats. De plaats hoeft uitgestrekte Eiken- en Dennen- /
;, -c:»:n, I~ lx-plant met oene groote boeveelheid Vruchtboomen in soer-
:. ~, II'; ngl rden, enz.; heeft uitgestrekte wingerd gronden, en vooral kan
~l' .. "::cl:t,'okln'ektorij er op eene zeer groote schaal gedreven worden.
I)' -, ::I·et·tdl' plaats uitgestrekte zaailanden en zeer gezonde Vee Weide
. ~~ :' Zij volop voorzien van sterk loopend water uit de Lourens Rivier
c; ,,:elkI'L'stroomen.
II. Levende Have.-l span Eersteklas Ezels, 2 extra Karpaarden.

~"" J.llnted Schapen en Bokken, ~\) Vette Varkens, 2 Kapkarren, 2
U:':1 Klm'n, I Schotscho Kar, 2 Wagens, 2 paar Kartuigen, 1 span
W:I:.'::tlli:_;l'n,1 span Ploegtuigen, Ploegen, Eggen, Cultivators, Zeisen,
l:l f),yrdt'rJjgereedschap.
III. Vaatwerk :-U Stukvaten, 6 en 7 Leggers elk, 9 Groote Pers-

1\ ' ;"'::, L"ggerf:1, Pijpen, en Halfaumem, \Vijnpomp, Balies, Kelder-
",'l't"":'C)I:!P enz. 2 Brandewijusketels, L Vat Wijn, I [,00 bossehen Dek.
~:l" ;)'I mudden Akers, 30 do. ~1ieli~, 1 lot gemengde Voeder en
]\J:, 'ri/ .• ,·oz.

IV. Huisraad. bestaande uit: - Kasten, Ledekanten, Tafels,
,~t "':1'11. :'oLt.5, Kamferhouten Sideboard, I Ouderwetsche Sideboard,
l li, 1 Hollandsche Klok in goede orde, 1 China Servies van over de 200
;t~;~"l~l,in gebruik over de lUO jaren. Ouderwetsche Bloempotten, 1 lot
D~:1n'i'Dhoutl'nplanken, 50 vrachten Mest, en wat er meer ten verkoop
,a; worden aangeboden.

Verkooping tie beginnen tien .1.0ure.

P. J. BOSMAN en Z con, A(slagers.

EEN ZELDZAME KANS.
I.~PUBLIEKE-VERKOOPING

VAN

Een del' Beste en Vruchtbaarste en Moois~
Plaatsen, benevens Losse Goederen en

Levende Have.
): r. ,'i' D. .1. :\I~L\\' Sr., dool' hoozen ouderdom zich van ziJne
l: I;,)t'nkrIJ en beslommeringen wenseliende te ontdoen, beeft de
" :,,:,~,II t'h'ndl' geauthorileerd publiek te verkoepen op

Woensdag, 12 April, 1899.

AFRIKAANDERS,
Van Ja.nsen ville en 'Wlllo'IMDJ.ore,

Stemt voor geene Rhodesmannen I
_. - -- ~- -_. ---

::e: i' II\'L'plicht voor land 'en volk om op

DONDERDAG, 13 APRIL,
, \, -ternmen te geven voor de Kandidaten der Afrika&Ilder Party, dat wil
ie::: fI EEN E stem voor LOTIERen EEN E stem V00r MOLTENO.

. Li.istert niet naar ben die u raden om I'I'ue van uwe twee stemmen
,,; '.t' L:l'H'll aan, hdziJ Hebson of Stegmann, maar maakt uwe kruisjes
I, • ! .

..i.~ \ Jj ~ .

HOBSON,
Samuel Bonnin.

LOTTER,
i Casper Jacobus.

~ ~1_- ._. _

x2.

MOLTENO,
John Charles.

3, x
--_--

4. STEGMANN,
Bernhardus Zibee. :

VERBlpTERDE

Amerikaansche 'Chilled Ploegen

Ploegen voor Heuvels, en Enkele-voor Ploegen met
Dubbele en Enkele, Wielen, Ook Kleine Ploegen

voor een en twee Paarden.'
SohriJf' O~ PriJzen en tllu.tra'tle.,

r,

Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad.

Dorachmachines en
Stoommachines.

Stoommeel- :Molens en Olie-Machines:
W IJ zijn bereid om op commissie de prijzen te kwoteeren van eenige

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

WOODHEAD, PLANT & CO.,
STRANDSTRAAT, KAA.PSTAD,

~ .... ~..A.~.ElCJt~~,
"KAAPSTAD,

IJ EEFT pu het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Gewee:
-1 ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
lIagel Geweren, Ri1iee, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

Dynamiet) Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles I

SOHRIJF 0)[ PRIJS LIJSTEN.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT ons en inspecteert 0D8 Huisraad, Breekwaar, en Glas-

waar Vertoonkamers.

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT_

Geen.~voerd Huisraad, alles wordt in de plaataelijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrouwbare mannen. .

Eenige Vervaardiger$. van Bamboezen Goederen in de Kolonie,

GEILLUSTREERDE CATALOGUR P?3T VRIJ.

i J. D. CARTWIGHT & CO.,
BOLINDER'S

~WEEDSCHE
BEROEMDE

KACHELS. GLAS- EN PO RCELEIN- MAGAZIJN,
ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

nE~TE l\:oOKKACHEL IN DE MARKT.

Il c, I'olg" van elo door ons gomaakte speciale schikkingen met
'II lj, I \I,rl' zijn wij in Iftaat om tegen de laagste prijzen in de

,.,' :.~ verkoopcri. '\

Van
£4 lOs.
en meer.

Van
£4 lOs.
en meer.

Schr ijf om onze Katalogus-

WOODHEAD, PLANT & CO"
2t George's Straat, Kaapstad.

TE KOOP_
F 1-:\ I. PLAATS, groot omtrent 200 MORGEN, beplant met
~, 50,000 WIJ .NSTOKKEN ; is in extra order, en heeft een

?"'!Cntlo;'C Stroom Water voor besproeing. terwijl verder water
"),oP :',

L ltll.l:ntend gEIschikt voor bebouwing van eenig ding en ook voor
wede.

R. MYBURGH, Houtbaai.

1

EET-, Ontbijt. -, en Theeservies, T iletartikelen en alle soorten Aarde-
werk in groote keuze.
Hang- en Tafellampen, VI lamren voor de Voorkamer, Tafel.

messen en fantasie- artikelen en a e Huishoud-Benoodigdheden.
Verzil verde en Fantasie Go eren, geschikt voor Trouw-, of Verjaar-

dagspresenten een Specialiteit'
l

Juist ontvangen een lading van hun
speciale Port. .'

"VICTORIAN WkTER-WHITE OIL"
/ ,

160" VUURPROEF,
IN PATENTE "FAUC~~ NOZZLE" ~N KANNEN,

Yormen Yan .AanIoek e

BONDSLEDEN en Vrieeden kunnen Vorm van Applikatie om
geregtstreerd te worden, en Vormen van Obj« tie tegen. namen op

de voorloopige lijst en op de li~t van nieuwe applik: .~engratis bekomen
ou aanzoek per brief of tele~ aan ons Land KantooJ·.

Dg Wd is KorJ.·.J.Menve~31Ji,*\ niet

t ) E ondergeteekende, begunstigd
~ door instruktien van Berw.
J, PHILIP LEGO.die een beroep naar ~(E ondergeteekende in zijne be-
Simonsstad .heeft aangenomen, zal I f trekking als de Executeur
verkPopen op .Testamentair in den Boedel van
DINSD.AG,25 April 1899, wijlen d~m Heer Jan Bernerdus

Franken, zal publiek verkoepen aan
OM 10 URE V.M. de woning van den overledene te

bIJ diens Woonhuis i" Dorostraat.
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 ..an de beste soorten'
beplant, alsook met een groote en
waardevolle Banana Plantage.

Op het Erf is er ook een gebouw
(in goede order) bevattende2 groote
en ruime kamers en ook een stal.

HUISRA.AD:
Al (zijn Kostbaar Huisraad, be·

stasade uit Voorkamer-, Eetkamer.
Slaapkamer- en Studeerkamer-
Meubelen en Keukengereedschap;
een C9ttage Piano (door Strohmeyer
en Zonen), een groot gegoten
IJzeren Bad, een kostbare Kook-
kachel, een olie Kookk:aénel, Barloek
Typewriter en Schrijftafel, enz., ens

Een nieuwstel Instrumenten voor
een Blaas Instrument Corps van 19
leden.

Zeker fraai Erf z~j_~de~ deel
van Erf No, 6 te Vi.Uiersdorp, met
fraai groot nieuwgebouwd dubbele
verdieping woonhuis, bevattende
voor- en eet kamer, ve18CheideM
slaapkamers, keuken en dispens enz.
er op, Ook is er eene fraaie tuin

IN eenige kwantiteit!te Somerset IN enz., enz.

Ka::!rS:ie~tation yerzonden Zaad Hande/aats GEORGE J. B. WEST.
worden. Doe aanboek bij I '. I W. H. F. KLEYN, ~.

R. li.OWEN,80 __ ;W" OOST .LOMDBN. Caledon, 7de April. l899~ ~ --~
. /

•

Kalk te Koop

STELLENBOSCH.
Publieke Verkooping

VAN

Ko_baz-e y.. te en
~Go.d. .......

GEVOGgLTE:
Eenige Kostbare Plymouth Rocks

en Roode Leghorn Hoenders, in
lotten om koopere te gerieven.
Let op du UJd, dag, eD dltum DIISD!G, ZG

April, t899, teD tO m I.m.
PAUL D. CLUVER, Afslager.

Stellenbollch, 7 April, 1899.

.!11£.
Publieke verkooping

TE

Rooklands, Koeberg,
Nabij KLIPHEUVEL STATION,

OP

WOENSDAG, 12 APRIL, 1009.
De ondergeteekenden, behoorlijk

gelast door de Executrice in den
Boedel van wijlen den heer Adriaan
Johannes Louw, zullen op boven~
melde plaats en datum, publiek
verkoopen de ondervolgende :-

1. Levende Have, als:
12 Eersteklas Ezels
2 Kar Paarden
2 Ezel! voor Paarden (ruins)
2 do. do. (merries)
2 Vette Water Kar Ossen \
4 Eersteklas Koeien, die op Kalven

staan
1Koe in volle melk
4 Vaarzen
1 Good geteelde Bul

17 Vette Varkens, groot en klein

2. Boerderijgereedschap, als:
1 Bokwagen, bijt;ns nieuw
1 Afslaan Kap in goede orde
I Open Kar, bijkans nieuw
1 Wawr Kar
1 Span Wagen Tuigen, kompleet
2 do. Ploeg do. do.
1 Paar Kar Tuigen
2 Dubbel Voor Ploegen "Bansome"
1Enkel do. do. do.
2 ZaaillUlo1lEggen
1 Braaklande Egge
1 Zelf Binder, .. \lcCormack "

Wijn Vaten, 2 Trekken Zwingels
en Kettings, Graven, Pikken,
Vorken, enz., enz.

3. Granen, als:
30 Muden Gemengde Voer.
10 do, Rogge

4. Huisraad, als
Het gewone assortiment Huis"

raad, als Tafels, Bedden, Stoelen'
K88ten, Glas- en Aardewerk, en
Keukengereedschap.

de Wed. A. J. LOUW,
Exeeutrice.

Yu der Spuy, Immelmu ct Co., Iblagen.
Vendu-Kantoor,

Malmesbury.--_._---------

.. !!![ ...
Publieke Verkonping

-VcUl-

BELANGRIJKE
Pu bl ieke VerkoopingKostbaar Vaste en Losse

Goederen.
VAN. \

Kostbare I.evende Have

Losse Goederen 1

PAPIESVLEI,
E Ondergeteekende zijne plaata
, " Zoetemelksvlei " verkocht

hebbende en dus van woning Tel'-
anderende, zal publiek doen nr.
koopen op gezegde plaats.OP

MaandaQ, t Mei, t899·
Zekere aandeeien in die zoo
welbekende <, Eerstekl8888 Plaats
" Papiesvlei," welke aandeelen eene
gezaruentlijke' grootte hebben van
omtrent ] ,330 morgen. Het weiveld
is eersooklas voor eenig BOOrtgroot
en .klein Vee, en er zijn fraaie
Landerijen en volop water,

De Gebouwen bestaat uit Woon-
huis, en de noodige Buitengebouwen
kralen, enz.
125 Fraaie Hamels van 3 en 4 jaren
100 do. Lammeren

1 Extra Bokwagen
1 do Span Tuigen kompleet
1 do Open Kar
1 do Span Jukken
3 do Reun Paarden
2 do Merries

30 Mudden Koorn
bO do Haver
10 do Garst, enz., enz.
Het gewone Assortiment' Huis-

raad en wat verder zal worden
voorgebracht, ,

W. H. F, KLEYN,
Executeur Testamentair.

TY. H. F. KLEYN, Afslaqer,
Caledon, 7 April, 1899.

Terzelfdertijd zullen ook worden
verkocht.

1. Voor Rekening van den Heer
Casper Franken.
275 Fraaie Merino Hamels
150 do do Lammeren
100 do do Ooien
80 do Kapater en Ooi Bok ken
a do Merries, enz. enz.
II. Voor Rekening van den Heer

Christiaan Franken.
12 Fraaie Ossen in eerste klasse

conditie voor den slachter.
W. H. F. KLEYN, .Afslager.

ZOETEMELKSVLEI,
OP

WOENSDAG, 19 APRIL, 1899

Levende Have·
200 Extra Fraai Hamels
200 do Ooien
] 00 ' do Slacht Ooien
40 do Oude Ooien

470 do Lammeren
80 do Bokken, Kapaters

en Ooien
Melk: Koeien eD2.j 00

Kalveren
12 do
ti do

20 do

Trek 088en
Kar Paarden
Vette Varkeu,

onz., enz.

Boerderijqe~hap·
1 E.ersteklasse Bokwagen, bijkans

meuw
2 do

do
pleet

2 do

Opene Karren
Span Jukken kom·

Paar .Achter Tui,.
gen

4 do do Voor do
do Zadels en TOOID8Il
do Ploegen
do IJzeren Eggen
do Lot DisaelboomeD

en Wagenmakershout
do do Zink P1at.en,

Rollen Draad en IJ zeren PaleD
do do Smid.egereed-

schap
1 do do Wagenma.kenJoo

gereedschap
do VoermachiDft
do Leer van 28 ~
do LotSlagijlerB,8U ..

2
3
2
]

1

1

1
1
2

enz., enz.

Granen·
80 Mudden Fraai Koom
25 do do Garst
3 do do Boomen, enz.

Huisraad·
Een groot assortiment fraai Huis-

raad, $ Eet-, Wasch- en Kleed
Tafels, Stoelen, sofas, ~ UII8l'8Il
Ledikanten, 3 fraai groote K1eeCJer.
kasten, enz. ens., Glas en Aarde-
werk, Keuk.engereedschap, ens.,ens.

Eindelijk.
10 zakken Guano, 10 r.akken

Kalk, 2 Vaten Zwavel, 2 Wol·
zakken Thee, 1 groote Zeep~
groote Trekzagen, Steenkolen, ge-
breide Beestenvellen, ens., eDL, ook
100 Hoenders, en eene partij KaJ·
koenen en Ganzen, en .een menigte
andere Goederen die ten dage éler
verkooping zullen worden laD·
geboden.

Ververschingen zullen verao)aft
worden!

GABRIEL P. LE Roux.
1fT. H. F. KLEYN, Aft/l¥er.

Publieke Verkooping
V.\N

Kostbaar Vastgoed.
DE ondergeteekende in zijne

betrekking als de Executeur
Datief in den Boedel van wijlen den
Heer Abraham Johannes Henn zal
publiek verkoepen te

HERIAlIOSPIETERSFONTEIM,

Kostbaar Vastgoed.

OP

Zaterdaq, 29 .April, t899,
Zeker fraai Erf zijnde Lot No.

7 Blok II. te Hermanuspietersfon-
tein met fraai groot nieuwge-
bouwd woon huis onder ijzeren
dak, bevattende voor- en eet kamer-
verschirdene slaapkamers, kombuis
en dispens, er op.

Verder:
Het gewone assortiment huisraad

enz., enz.
En wat verder zal worden aange-

boden.
W. H. F. KLEYN,

Executeur Datief,
Caledon, 7de April, 1899.

lV. II. F, liLEYN, Afslager.
Publiek" Verkot)ping

VÁN

Zaad Gerst,
~

Schotsche Haver.
LJE ondergeteekende zal publiek

Kaapsehe Zaad -H 0.ver doen verkoopen ten dorpe

Witte en Geele-lIieUe- VIIJIJERSDORP,
Meel. OP

Zaterdaq, nAprII, t899·Stoommeel, i\lielie-
Melk, enz.

H. HIES & GO.,
GRAAN
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u nietUpington en
misleiden,

VOOR SCHRODER,
Mannen van Prieska,

STEMT

PUBLIEKE V BjRKOOPING
VAN

Eersteklas Geteelde· Paarden
Ezels,en
TE

{Op
TULBA,GH,

12 1899.Woensdag,
ten 9 ure precie.,

Jonge Paarden,42 Prachtige
2 tot 3 jaar oud,

14 Jonge Uitgezochte Top Ezels.
Bovengemelde Paarden en Ezels, speciaal uitgezocht door de he~reD

WESSELS, van V rede, Oranje V rij Staat, zijn de mooisten OCHtte
Tulbagh, per publieke vendutie aangeboden.

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

'Vergeet den dag niet:' 'Yoellsd~g, 12 Apri I, 1800.

P. J. P. MARAIS, Afsla.ger.
Vendu Kantoor, Tulbagh,

4 April, 1899.

STELLENBOSCH.
PUBLIEKI~~ VI~~RI(OOPIN

VA~

._--------

DE HEER D. J. SylCT:-; een Erf te Stellenbosch gekocht hebbende,
heeft hesloten zich van zijne beslommeringen te ontdoen en heeft

daartoe de Ondergeteekenden geauthorls(crd publiek. te vcrkoopen op de
plaats zel ve, te

Moddergat (Helderberg),
OP

WOENSDAG, den 26sten dezer.
1. De Plaats Bonte-Rivier gelegen te Helderberg, Dist, Stellen-

bosch: is zeer vruchtbaar en een der beste in deze afdeeling, is voorzien
van eene groot~ eli geriefelijke woning voorzien van alle gemakken,
Wijnkelder, Stallen, Wagt'nll\li~, en andere buitcnzebouwen. De
plaats is groot .t.5U morgen benevens :l~ morgen Munici pale grond!-,n
onder een lang huur contract. De plaals i~ reeds beplant met een
groot getal geënte WiJngaard Stokken en heeft plaats voor nog eenige
honderd duizenden ; heeft groot.{) Vrucbtboorden en is bijzonder geschikt
voor eeue vruchten-kweekerij; beeft uitgestrekte zaailanderijeu, groote
Eiken boamen en Populier bosscheu, i" bijzonder geschikt voor eeue
melkerij, hAeft zeer gezonde vee weide en i" volop voorzien van loopend
water. Dit biedt eene zeer sohoone kans aan voor Kapitalisten 00

anderen die zich van eene eerste klas plaats wensehen te voorzien.
I I. LE\'E.soE HAVE :-G Eerste Klas Ezeltt, :; Eerste Klas Karpaar-

den, 2 Oprechtgeteelde Merries uit den beroemden Gouvernements
Hengst; lti Vette Varkens, 100 Aanteelbokken Extra Vet; 25 Groote
Votte Kapater Bokken voor den ~lachter, 1 Extra Melk Koe op Kalven,
1 Jonge Vaars.

Il [. VH'f\HRK :-8 Groote Stuk vaten, 9 (; roete Kuipen, () Leggers,
Pijpen, Halfaurnen, 1 Wijnpomp. Brandewijusketols, Keldergereed-
schap ens., ~ Wagens, 1 Kapkar, I Buggy, 1 Schotsche Kar, lOpen Kar
1 Span Tuigen, 1 Span Ploeg Tuigen, :2 Paar Kartuigen. Ploegen, Eggen
Graven, Pikken, Koerdl'I'ljgereed8chap enz.

IV. Hl"I~llEl'Lr:Lf:~: -Kasten, Ledekanten. Stoelen, Aanzet- Wusch-
en Kleedtafel", Sideboard, Dumbwaiters, Parlour Suit, Extra Piano,
Tapijten enz. G las- en Aardewerk en Keukengereedschap, en wat er meer
ter verkoop zal wordr-u a:lDgc~bodeIl :-

Verkooping te beginnen ten 1.0'ure 'v .rn.

P. J. Bosman & .Zoon Afslager.
Stellenbosch.

1 April, 1dV~).

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Kool en TimmerhoutiMagazijnen

KOLONIAAL- EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS,

Breestraat en Riebeeks Plein,88,
K.AAPSTAD.

~ ~

Kostbare Plaats te Koop.
WELGEMOED. WELGEMOED,

Nabij Durban "reg'.
DE ondergeteekenden, behoorlijk g(llast, zulle'! publiek ,;, ilOJl'" li. Tl

op de plaats zelve, op

MAANDAG, 17 .l'i.P}~ll, 1399,
ten 10 ure 's voormlddags,

De zeer Kostbare Koorn- en Wijn Plaat!', bekend als WELGEMOED,gel.-:-;l' I I
25 minuten rijdens van Durban Weg Statie, en groot meer dan ;j()O
morgen.

De plaats, die vroeger aan den heer DUM.INYbehoorde, en groote
plantages van Blaauwgom en Port Jackaon boomen heeft, is een der
prachtigste in de Kaapsche Afdeeling, en heeft hechte gebouwen en alle
gerieflijkheden. Het eigendom kan zonder moeite in drie plaatsen ver-
deeld worden, elk waarvan gehouwen zou bezitten, en het is het plan
om het eigendom eerst in drie perceel en opteveillen en daarop in zijn
geheel.

Er zijn een aantal minerale bronnen op de plaats; de beroemde Van
Rieboek Bron ÏB op hot aangrenzende eigendom gelegen;

J. J. Hofmeyr & Zoon, A{slager.
Onthoudt den datuD1

AP:BIL. 1899_17
N.B.-Dadelijk na afloop der verkooping van het Vastgoed, zullen

de volgende Kostbare LEVENDE HAVE en LOSSE GOEDEREN
verkocht worden :-14 Muilen,4 Paarden, 5 Koeien, 2 Vaarzen, 1 Bul,
8 Kalveren, 2 Wagens, 2 Karren, 7 Ploegen, 2 Eggen, Vaatwerk,
Hooipers, 'l'uigen (2 Stel wagen-, L Kar-, en Muil-tuigen), 14 Zensen,
2 Broei-machines, Brandewijs Ketels, Schapen, 60 Druiven- en Bushel
Mandjes, 50 Mud Vroege Gerst, 75 Mud Zaad Harer I(Kaapsche), 60
Mudden Zaad (Engelsche Haver), 14 Mudden Za.Sd Koorn (baard), 10
Mud Moeraardappelen, eene hoeveelheid' prachtige Uien en Pompoenen,
10 Leggers Wijn, Graven, Vorken, Pikken, Wieders. enz., Voer, Kaf,
Eenden, Hoenders, Varkens, enz., ens.

NIEBEBB'S .OPE

Eene der Beste en Vruchtbaarste Het nieuwe dorp, "Niekerk's Hope,"
Plaatsen, benevens Losse Goede-ren en Levende Have. I' ~E ondergeteekende~ gelast zijn de doo,r de ~~ren Ge.broeders VAN

, ,_/ NIEKERK, van Prieaka, zal per publieke veiling aanbieden op

PUBLIE.KE VERKbOPING
VAN

WOENSDAG, 3 JYlAY, 1899,
's morgens om 10 ure,

OP DE PLAATS

Distrikt Hay,!IODDERFONTEIN,
-----------

De Water en Drooge Erven bevattende het nieuwe dorp.
De plaats "ModdePfentein" zoo als wij allen weten, is een eerste

klas plaats voor groot en klein vee.
Het is zeer goed voorzien van standhoudende water. Verder is er

een prachtige Tuin met omtrent 500 Vruchtboomen, Wijngaard,
K weeper en Granaat lanings, en de grond is zeer vruch-baar.

Niekerk'. Hope is gelegen juist tusschen Prieska en
Gr iquastad, en heeft dus een groot beaigheids distrikt.

In kort, het is juist, de doeltreffendste plaats voor een dorp in de
omliggende distrikten.

Eene gelegenheid zooals deze moet men niet laten passeren, w-int
zij komt maar zelden voor, namelijk eene gelegenheid om een Water of
Drooge Erf in het rijzende dorp goedkoop te krijgen. Dit zal waarlijk
een lusthof zijn.

'I'errn en Liberal.
Komt, Vrienden, Komt.

Elke Man kan zijn fortuin daar gaam maken.
AHe aanvragen of communicaties kunnen aan de Eigenaars of den

Ondergeteekende geaddresaeerd worden, en zullen spoedig beantwoor-,
worden.

Nog eens Vrienden, komt en verkrijgt een Erf.
H. J.. N. DEMPERS, Afelager.

Prieska, 23 Maart, 1899.

Ezels I Paarden I
DE Ondergeteekenden daartoe behoorlijk gelast znllep publiek ver-

koopen te .

alIC:»C:»lPlPee_b'a1r.~/.
.Mabn_bury ~d_l1Dllt

OP,

DI~SD..\G, 18 APRIL, 189~,
I,

18 Eer.tekla. .Mullen
8 do Paarcl.n~

Bovenstaande dieren zijn meest allen gedresseerd i zijn afkomstig
uit het distrikt Kimberley.

J.W, M:OORREES, Jr. & Co•.i fslagers.
M&1meabury, '1 April, 1899. f

~ ,_h ~-r/'~
Publieke Verkooping ~C1_:...~-- .
. VAN Publieke Verkoopin~
• VAN ~

Vaste en Losse Goederen,Eerste - klas Paaf'G-
TER PLAATSE , "ti

RATE1LFONTEIN en Ezels,

DE Ondergeteekenden behoorlijk VRIJDAG, 14 APRIL 1899.
gelast door Mejufv. de Weduwe

A. J. LE Roex, die besloten heeft op DE heer Pierre De Villiers heeft
het Dorp Caledon te komen wonen, den Ondergeteekenden begun.
zullen publiek verkoopen : stigd met instruetien om als boven

1. Vastgoed: te verkoopen :
De plaats genaamd Ratelfontein, 30 Sterke Ruins, lllen gedresseerU

gelegen onder de Roodeboogte aan 20 Flinke Ezels.
den grooten weg van Caledon en
Villiersdorp naar Worcester. Dit
Eigendom is zeer ~el bekend en ÏB
uitnemend geschikt voor eene be-
zigheids plaats. Het is verder gqed
bebouwd met Woonhuis en andere
noodige gebou wen en beplant met
14,000 Wingerd Stokken in volle
dracht alsmede met allerlei vrucht-
boomsn. . Het heeft volop water.

2. Losse Goederen:
3 Eersteklas Ezel!
2 Kar Paarden, 4 en 5 jaar
3 Eersteklas Kuipen
1 do '. Legger
~ Half-leggers en 1 Legger Balie 58 Prachtige Jonge Paarden,
1 Trap balie met Stelling
1 Twee Half-aum Brandewijris

Ketel met Áoelvat 6 Jonge Uitge.zocht Top Eiéls,
1 Lot Deelen gezaagd on Trap-stuk- '

ken '
1 do Graven, Pikken, Vorken, Vrijdag, 14 April, 1899,

Manden, enz. om 9 uur morgens,
1 Trek Zaag en 4 Hand Z1gen en.

Lot Boren lu de 24 RIYlenn 12 mijlen vaB Piqae!·
1 Ploeg en 1 Eg-r" berg Statie op de plaats Hllfmmbo{, bet
1 Kleine Kap Kar EI d d eb-'~ I1 Lot V ruchten Stellages en 3 gen om YU e gruwers mmelmu.

Leeren
3. Huisraad.

40 [ er sieklasse Gedresseerde
PAARDEN,

Op Donderdag, den 13 April,
'f uLLEN opgemelde Paarden,
\.' Publiek verkocht worden aan
Klapmuts Station. DeM broep
h{'~t·,at uit verschillende Paren
i' _'al" Q'('ch'esl'leerde Kar Paard .. ,
!p.;chikr voor dadelijk gebruik, in
:.:-oede conditie en de aandacht waar-
,]i ~.

(Ond .. Roode Hoogte, nabij Villiersdorp)

OP

Donderdag, 20 April1S99.

C. F. LIRBENBERG.

~rARAlS & Co., AJslagers.

Koloniale Weeskamer en Trust
Maatschappij.

Puhlieke Verkooping
TE

SWELLENDAM
van de Kostbare plaats SURBITON

nabij het Spoorweg -Statiou.
In den Boedel Vali. wijlen den Wal-

Ed. Heer .1LBEi.;· KE.sNElJY,

-01'-

Donderdag, 27sten dezer,
zal worden verkocht op de plaats

zelve

I·)E kostbare en zeer vruchtbare
plaats "Surbiton," zeer ge-

schiktelijk gelegen binnen de
municipaliteit, en nabij het Spoor-
wegstation. Ze heeft de reputatie
van een der beste Melk- en Ge-
vogelte-Boerderijen in de afdeeling
te zijn. Ze heeft ook uitgestrekte
zaailanden, voor het meerendeel in-
gesloten, en een kostbare vlei voor
het weiden van vee gedurende de
zomennaanden. De plaats ÏB om-
trent 76' morgen groot; ze is goed
met hout begroeid en is ook uit-
nemend geschikt voor vruchten-
kweekerij, en is gezegend met een
over vloedigen voorraad van water
voor besproeiing gedurende de
droogste jaargetijden. De gebouwen
op de plaats beslaan uit een uit-
muntend Woonhuis met de gewone
buitengebou wen.

De verkooping zal beginnen om
11 ure v.m.

G. W. STEIJTLBR,
Executeur.

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

Het gewone asaortiment Huis-
raad, bestaande 1,lit Tafels, Stoelen,
Bedden, Kasten, Ledekaaten, ens.,
alsook Keukengereedschap.

Komt allen en Koopt,
Mejufv. A. J. LE ROUX.

DEMPERS, MOORE ~ KRIGE,
Afslagers.

Caledon 15 Maart, 1899 .

N.B.- Voor rekeniu<J van den
heer H. J. Brink zullen ook verkocht
worden.
1 Eersteklas Afslaan Kap Kar

(Vier plaats)
do paar Achter TuigeIl
do Zadel met Toom

!'rar Eersteklas Kar Paarden, 4,
Jur.

GERT REID1 Afslager. 1
----- 1

1

~1:
Paarden en Ezels.

AA.~ HET

"WelcoD1e!Hotel,"
Nabij D'URBANWEG STATIO~

OP

Zij zijn allen dieren iQ het Coles,
bergsche door den eigenaar met
kennis uitgezocht en onder zijn
persoonlijke zorg opgebracht.

Verkoo/Jing te beginnen te 10 ure.
J. J. HOFMEYR en ZOON ,

Afslagers.

PAARDEN EN EZELS.

2 tot 4 jaren oud.

OP

DE Ondergeteekende begunstigd
zijnde met instructies van den

WelEd. heer JAN THERON,van Bloen»
fontein, Oranje Vrijs-staat, zal pu·
bliek verkoopen bovengemeld
Paarden en Ezels. Onder '
bevinden zich verscheidene
paren.=Zij zijn in goede me
en de aandacht van koopers dubbel
waardig .•

p. J. p. MARAIS, Afslager.
Vendu Kantoor,

Tulbagh,
21 Maart, 1899.

lit.
WELLINGTON.

Publieke Verkooping
TE

Publieke VerkQopiu~ BOVENVALLEI
VAX J Op Woensda.g, 12 April, 1899,'WIJ hebben in voorraad eene

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

Er zijn onder hen ~ rscheidene
superieure koetspa-teen en Hij- en
Trek Paarden. .

Wij verk ..<Jpen dezelve privaat
teg~n F"matigde prijzen, en zij zijn
te 'liaan onze stallen.

) GEBROEDERS HALL,
7+, Lange Marktstraat,

Kaapstad.

r~Vénde Have,
Boerengereedschap

en Huismeubelen
TE

KOOP!fANS KLOOF,
Veldkornetschap Bottelary,

Nabij Stellenbosch.

l~)E heer KARL WIEHAHN, op het
punt staaade dit Distrikt te

verlaten, heeft den ondegêteekende
geauthorizeerd publiek te verkoopen

OP

Woensdag, 19 April, 1899,

PUBLIEKE VERKOOPING Om 10 uur v.m.
op de plaats van den heer ISAAe

BosMAN :-

Paarden, Ezels, Koeien, 1. Levende Have, zooala'26 Koeien
Y k en V~rsen, de meeste waarvanar ens, enz., reeds III melk of spoedig in melk te
TE komen, 1 paar Eersteklas Paarden

KUILS RIVIER. 1 ext~ paar Muil Ezels, 40 Var:
kens ID goede conditie.
n. Boerengereedschap, eooals 2

Open .Karren op Veeren, ZOO goed
als meuw! 2 paar Tuigen, 1 paar
V~r - Tuigen (nieuw), Zeiltjes,
Z~gels, Ploegen, Graven. Vorken
en Cll'C8 100 Karvrachten mest.
Ill. Het gewone a.asortiment Huis-

raad, alsook omtrent 12,000 L loem-
en Kop- kool. '

. Verder, HO Merino Hamels, 1
llleu~ O.K. Karn en 1 Room Af-
schelder (Alenndra).

Let wel op naar al wnt er te koop
wordt a:mgeboden en laat uwe
kansen niet voorbij gaari.

PAUL D. CLUVBR, Afalager.
Stellenbosch. ' .s

Ó April, 1899.

VAX

De Ondergeteekenden daartoe
gela8t door den heer J. H. KETS,
van Kuils Rivier, zullen ter plaatse
publiek verkoepen op

DINSDAG, 11 APRIL,
ten tO ure.

1()Sterke Paarden, geleerd
.5 "Izel'l t,

16 Koeien in Melk, en op "kalven
staande"

4 Vaarzen
50 Vette Varkens

120 " Schapen
H Veer Wagens
2 Karren enz.
1 Lot Boerderij Gereedschap en

Hout, eDJi. 81lL,..
J. J. Hofm"r Bil ZOO" Afs(QITeTS'

's morgens t.e 1ij ure precies.

DE Ondergeteekende zijn Boer·
derij overgemaakt hebbende,

zal publiek doen verkoepen op:
voornoemden datum, al' volgende
Losse Goederen te weten :-

4 Stukvaten, 3 Kuipen, 2 Wijn·
pompen met Leiders, l~ Kajaten-
houten Emmers, ij Pijpen, ti Hog;·
heads, Trap- en Onder Balie, 1
Rozijnen Ketel, 1 Groot Pot,
Halfasmen en Ankers, Balies.
'I'rechters, Vlootjes, Kranen.Jl dos.
Manden, 1 Pers Machine, Graven,
Pikken, Vorken, Kiel-bou wers
Schoffels, Bijlen, 100 Zakken,
Trek Zaag, Hand-zagen, :! H.o'
Zeef Draad, enz., enz.
1 Mol-wagen, op Vocrrn, :2

Karren, I Open ditto, :3 Paar .\
Tuigen, 2 Paar Voor T\llf'
Zeil Krib, Zwingels en K et;./~
1 Lot Stellaadjes. 1 Lot Houl:~
Zadel en Toom 2 Lanze-en and!:',, ,.,- ,
Leeren, 1Kaf Bok, 1 Groot ZII·al'el

Kist, 2 MooI- en andere Kl-ten,
Deuren en Kozijnen, Ploegen, ('ul-
tivators, 1 Lot Timmermans Ger!'ed·
schap, 1 Spier Haak, 1 Lot Akf'!'s,
1Mud Erwten, 1 do. Boenen ellJ..,
enz.

Levende Ha ve :
1 Paar Eersteklas Donhr-brulD€

Kar Paarden (Hengsten) 4 Jd<'Ol'
oud, 15 hand hoog, 1 Trek- «n R~
Paard, 1 Paar Kar Ezels, 10 Aan·
teel Beesten, 42 Varkens.

Eindelijk:
1 5/968te Aandeel in de lI~\n:·

kwas Gebergte; het gewone a...,sor:
timent Huieread, en wat verder zal
aangeboden worden, te veel ,oor
omschrijving.

J. F. DG TOIT.
K. L SMITH & CO.,

.A,falagert.
•. -1



)

~ t Ltrsteklasse Jonge Ezels. ROlldga.ande School te Roodekop, wiJk
lit z, I raaie Ezels, van 2 en 3 liddeD Ya.lschrIYler, Dist. KrooDstad.

Ot:: ,'lIdt'nl.)m, zijn door den
':. "[l'l'kL'ude persoonlij~. uit de TENDERSzullendoordenOnde~-
:~, "ddt'I'IJen m den Vrij Staat APPLIKATlES voor de betrek- geteekende worden ontvangen

,'j' )'l'lit en zjjn de aandacht van king van onderwijzer aldaar tot den 15den Mei voor den aan-
:1, , ~ l 1 w~lardig, vergezeld van de bij de wet ver- kkoop v{an Amerika.ansche Wijnstok.

G, J, B. WEST. eisehts getuigschriften van be- en omtrent 8,000 groendruif
kwaamheid, goed gedra.g en van geënt op Gloire de Montpellier en
Lidmaatschap eener Protestansche 1,500 hanepoot geënt op Aramon
Kerk, zullen door den ondergetee- Rupestris).
kende ingewacht worden tot op 6 De hoogste of eenige tender niet
Mei, e.k, noodsakelijk te worden a.&nge-

W erkzaamheden te beginnen nomen.
tegen den 16den Mei, e.k.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten
door kwitanties, sullen
worden,

N. B. De geslaagde applicant moet
zich voorzien van een onderwijsers
2de klas l'poorweg certifikaat om
tegen half.prijs te reizen.
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publieke Verkooping "

Vredenburg Brde lOaaae
Publieke School.

BENOODIGD in boveegenoemdc
School een Eetate Auietent

die de bekwaamheid bezit om de
acholieren te kunnen opwerken tot
School Hooger Examen. Salaria
£120 per jaar. Getuigschriften,
ens., bewijs van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk te worden ver-
schaft. Plichten zullen beginnen
in Juli na de vacante.

A -. E. ANDERSON,
.Hon. Secretaris,

Pub. School, Vredenburg.
Adres, P.O. Hoetjes Baai,

Malmesbury .

POLLING PLAOE8~

i,

.A.FKIkA..A.NDER ;BOND.
WABIIE BAD, UNI0!{DALE.

s.a. ·l.I~.pboad- .. Mt _ ........... 1'1....... .
Nt. C1aZakh.W • .. .... . .Da TV'!::..- .... ,...

'f. d. ."!rw::" pbed..... ~..-.o
C. DU TOIT,........-CATBOABT.

i

.~

JO.,
lagers.

Kome. Kome. Kome.
GEILD

BESP.AJlU) DOOR HET KOOPD
Y,'I x VAl\'

Gebrande Boonen.
8,pro8jt "" 7, s. Paltll,1

'ARIOS!" Gebrande Kome B.'; :en.
Eersteklasse Jonge Ezels.
nl-: l)oJl'l'gt'teekende zal publiek
U .ioen \'l'rkoopen van den heer
I" I' ; f: R"l", te

ZOéTcMELKSVLEI,
TB V.lBJ(RLJU~.:'\su

Alle lrtadenJers en Algemeene Hudellus,
BIJ DE GROO'l'1 IllT SLICHTS,

BIJ

WHITE, RYAN & Co.Woensdag, 19 April, 1899.

; .vpril, 1899.
--------_-' ----

publieke Verkooping I
Publieke Verkoopinq I gestaafd

vergoed
- 1-' OL' I,'f'(_;t't l't'kendc, gelast doorU . :'.:1 lt l:l'l' U. P. BREDENK.utP

. l-: ':I.'[l'lk[ VL'rlaat daar bij een
,.; :1 III Kimberley heeft ge-

"l' " .',tI j'l'r publieke veiling aan·
',' <. , 'I' dl' pla.at,; S. J. M. WESSFLS,

f:3ec. Sch. Com.J AOOBSFO,VTEI/V,
Afdeeling Hay

Gelukskraal,
2<) jl a.ar t, 1899.

TooIJfU.STW _"DULD:
,11...,,\':\<o 7rkerbeid, {hOOt. Bon~

(;l ..'r~ Be~,k.l.Dli:'en.
f; , .d,"!(en omtrent niet-Terbeurd Ten!&rbt.,

\H.'n "",trioti. op Reuen .n WoonplM.,
}I~lq.:. OnkMte~,
,':..,...ji,t. Bet.!Jng "'" oord.ringen,

\ '~ \'oord",,\en behoonoo &an d. Led ••
r; .• li Pl-'r~o{Jf~llj,e AanJl!prak.plijkheid.

I ),i.II;-I ieHljke Bun~1 op Vordenngen.
}(LI'lllt' IktalIJl~ yoor 09'erJl8.ye.

[lr.' ;....rI,;I, ••,b Onl\"rlOPIr, laaul in Juni, 1896
de ,.',l~~'·!I'!e in .Juni, lP~JR.

"rr'_. !!:r:I !.oe. 1,l.... \.Un voor ~t.alio;.!' .an
t'·,,, ...' ~.J.r' llJt' welL.tf ,ta llv:" Yl.a I.r,·...:.b

," I\Hmasbwg en Papkuil),

OP Civiele Dienst Klassen
DE WelEerw. J. HYNDSON,M.A.

ontvan~ jonge menBchen als
kostleerlingen voor de examens der
Ci viele Dienst. Termen billijk. Een
staf van vijf onderwijzers. Aan-
tal geslaagde kandidaten verkregen
bij het December examen '98: Aan
geboden 30; gepasseerd ::!6; 14
in de 1 ste klasse, insluitende de
volgende plaatsen, 1, 4, .5, 9, enz.
Examinaties zullen gehouden wor-
den in J uni en December. Doe
aanzoek hieromtrent te

~, I' Li:'d,'n, in",luitcnde peDlge
C:lI.,tiL;é[eelde~Ierries.

lL, 'St'\:l,'kende heng:;t " Friar"
-"".' \1, IïfIO Schapen

, I;, ':itll:_;dl' Bokken
,. ~,l:)akr~
~ l)11KW(iL_"(.'U:-;

! :", :',,)1 'l'ltl' Kar
i 1\;'1' Kar

i,' 1,1.' r II \li'; met vier Il'amers.
ti ' <'J.-,d, BI)t'rJt'rljgereedschap, enz.

1-: : cr' \\ïnkclgoederen zullen ook
'J .:,' c:,'l,'genheid te koop worden
~t.:...:":lUI:' 'ni.

INGLEWOOD,
Wandelstraat, Kaapstad.

\"l'h""I,ill:é t.' l.w~inllell om lU UUI'.
\1EO. C, GU, Afslager. KANKER.

(_~ .. ~. \\': l:-: taj 1,
.\r',i"t,lln~ Hay. Het Aesiab Geneesmiddel

Sllmerset \rest Strand!
Som erset West Strand I

UEV. A. E. VAN NIEKERK zal van
~ af lsten tot 30 April afwezig
ZIJn.

Lowenst 3in,
DT rban Road .

10 Maart, 1899-,t.

P lil)1i(_\k e Verkoopinp'

Kostbaar Huur opbrengende
Eigendommen. MIELIES

n,' G ( In, lerc;,'te.:kende behoorlij k
J },':;,,-;t zlJnde door de Execu·

"':1 :1 dt'n Boedel van wijlen
.\ ,I) .:i. \ : ! ", zal publiek doen
·'·''',\.:)'l;''.'Tl t··

AANGEBODEN teg'ln Billijke
Prijs. Doe aanzoek bij -

J. H. ROOS,
Wellington.Somerset ~Vesi Strano

1,1' ZU:D-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVEKSVERZEKERING
Vnjdag, 14 April, 1899,

" rIJl)l'g.'rl.' om 11 tlur.

IJ 1-:1'1' 11 ~I):i, I;') en Gl. met de
,','.'" ",lt.' Gebouwen daarop en

, '-' ~ \'o;i" H'rh\lurd welke tot
",'" ' ~,~,' ,t;lGd"!l hoedel behooren.
E, [t' !..,"';t:'gf'nhl'id al:) deze doet
" :.,.t;\i' z.'-I,kn voor.

MAATSCHAPPIJ.

OPGE.RICHT I ~j 1845,

'. Jrport:erd biJ Acte van ('ulement 18"

11r:j"·j[ Ij'D datum. Vrijdag, 14 April I 1899
[',\L1, D, CLL'VER,

Afslager

-: ", 'I it, n ~laart, 18\)~),

"6" in. l'rtrh'ln, j,'(illr <n/'onl,~i.". "
J()h,(Lnne~l.) u,r:.',

DIREKTElT&!N:
Hon, ALFRED EBDEN, Voonit.ter.
Hr:NRY SOLOMON, SIN.
FRED, J, CENTLIVRES.
PAUL DE VILLIERS'
GOUFREY SICHEL.
J G, STEYTLER
HARRY BOLUS,
H, li, ARDERN}';,
Hon. J. X, MERRIMAN, M,L.A.

EIRSTE GINEESKUNDIGE ADVISIHl&.
G. E. C, ANDERSON, M,D., M.C., Londen

M.R,C,S. Engeland.

1Ull.1IJKSClI l PB.KllIE • ,£228,343
INKOMEN 5 INTElLEST 103,890

fOliDSEN IN R!.YDD: £2,072,838
Gf\ul Bek'}d jJ" Zuid- A (n.cCI4IUClw Sec..,.~iU

.\TTE.NTI E !
r\\l: \\n!'.it w'geven, met hp-

:', ,,,::IC; t,l(. Jt' verkoopmg ln

l\, "j,,1 ,an wijlen :\lljlUL

" ",Ill' np VRIJDAG, l~
\ . I ,I. ", I, tt' SomerRet \Vest
,':-:":tl-ki I..:: worth'o gehouden.
II ' ':', hit.l'n .'n l{Tollllen front
"" ,LLU' den Hoofdweg, en

Zijn tU::lschen het Post-
,', <ll'n Irlgang naar het

" ',':: t!"'; een dt'r beste toe·
. "nglll'ld:3 plekken uit·

TANDHEELKUNDE.
D ,I, " c,' Talid"t'(,lkundl~

oIn~ ... 1'1 h,·t l~(ll1dt)fl

,'I ~~"t,ir I'd'" "t'll t\"Zl'Ildin~
.,', ",:,:, ,I" TtllIoheel·

"li "r. t \"ll~\.Ct·:I. e_Il l:-i I tt dt'
/. . :lf' pal.ten té'"Tl nl' VI~i)l'.

l:li)del"ljl' \,t_'rill'tt.'riI1I:t.!11
'-:J h.""1l v"!'' knl't'l l."),·hn'~ er vol·iON"!,j.
. I\l-:r'.!. l~ VI>.I ~U l'\Jr~l~~e t'fCP})'

't

. ~.,' L· tI' t!.*'Il l..."t!nll'tell

, "" \ ' . ~ t ' ) t ,., 'I T11

. '!l.:':t·!. ,I \' !ll tnt I Il rJl

: t.t'l;:\f ~\'l('!la.chtl~. kunnen
. :' ~ :'t r [I! :L';- :t:~Il~I\fldli-."'t_·ll.

LAA T8Tt UITBET AL/NGEN. 1895·
polu-n nn Tenchillend.n duur werden beiulQ

met de volgende ..,mmen voor iede~ e1.000 TaIl
oonopronké!ijk. versekering:-

Vuur in 1895,
liO JAAR
'7 JAAR
w JAAR
80 JAAR
10 JAAR
15 JA..~
13 JAAR
II JAAR
6 JAAR
a JllJI,

De Heer A. FIELD,
£3.098
2,1118
lI,7:.ll
1.BOe
1,~
1,360
1,,362
1.168
1,10ll
1,060

T,l::,lheelkundig Chirurgijn,

Castle Chamben,
7£11 .. " "'. Li; liET ~IEG\\'J:: POSTKA:STOOR

'\Illlnley Straat, Kaapstad.
P,~, l_;~, :,:0, ...

GEORGE.
Field~.

G8Of1Ie
Do. •..

Ou~uland
Do.
Do.

'f'be Lak.... ...
Klippe aud Doorn llivcra

Do.
Do.

Before Lollg Kloof
K.mnauie

".-Fi,·cal rnf!i8ÏOfI IJl G~.
couri Boom, o-p. \-.
PAClltadorp, l'eIideDCe of G. B. .ANDEIl8OM.
:,;~ -re of A. Hoon., BlauCo.
llKCKETT'S Shop, Diepkloof,
ll"ltJl. Great Brak Rim. ,
Beaidc.ce of J. J. ST&vaNlI!.Wood..ille.
RMld,!Oce of Field-comet Xlipdrift.
Wlnc" oful Field-co.:n.t, Heilllerll Ri"r.
:SLo"" "f J. TauTEIl at Doom RiTeF.
Beaide u "" of Field.oem ..t, lIfiU Ri."",
Raaideuc .. of Field-comet, Voge!atfUiafonteia.

B,-Fi«:al D'r .. i"n of Kftyma.
Beaid.nce of Field-oomet, Gollkama.
Pce~ Office, Barriugton (W.!LUCE'S).
Beaideoce of Field·oornet, Weatford.
Balmoral, Sollr Flab!.
Court Room Knyana.
JOHN80N'8 Sbop, Tbe Poort.
Foreater'a Cot~, Diep Wall.

Do. GoUDa.
ResideDce of Field-cornet, Weloome
Public Scliool Room, Wittedrift '
Residence of Field-cornet, " Th~ Craga."
Foruter'. CoU.aae, Blaauwluauu.
School Room, lJplanda,

, CHAIU.E8 'MONX'S Bhop, Kruia Ri"r Nek.
C.-FUcal Div;6ionof Mouel Bay,

Court Room, lIouel Bay,
Klipfonteiu.
Geelbeck'. Vlei.
Gonua Kraal.
Matjeadrift.
Ou~quudrift.
Vogel Vley.
Hartet-eteknil alia. Boodeblceea.
Hemelrood.
HageJkraal.
Paardllkop.
Ruiterbosch.

Zwart River
Do.

Goubma
Do.

ltnylll&
Do.
Do.
Do, ' ..

Plettenberg Day
Do.

Keurbooma River
Do.

Paardekop
Do,

_...to.
\

GEËNTE STOKKEN.

lionel Bay
Do.

Brak RiTer
De,

So.\II Middelveldt
Do. ...

lIouth of Gourit. River
Do. '"

Upper Gouriiz River .. '
Before Alltaquu Kloof ...

Do.
Do,

D,-FUcal Divi.irA of U",ondale

J. S, HUGO, P.ZOON,
Roberts Vallei,
P. K. Franschhoek.

Uni.ndale
Do,

A VGatDlU'
Do. ...

Middle Long KI~of
De,

Lower Lonr Kloof
Do,

ABthonieeberg
Do,

Coart Room, Uniondale.
Grootfontein,
ATontuur.
Vluat,
Som.rset'a Gift,
Bland'. Drift,
Twee Rivieren.
Krakeel Birer.
lJWMl,
Warm Daths.

POLLING PLAe E8.-HU'M.ANSDORP,
Field·oornetey, Polling Place,

tFiscal Di",., Jl '1Hunu11Isdcrp,
... ,.. Court Room, Humansdorp,

Kl'Ilisfontein,
Klein Plaata,
Witte Klip,
Driefontein.'
Fair View.

_ Clarkson.
Storm! River,
AlIIIgaibum.
On verwacht.
Quagga.
Good Hope
Hankey.

POLLING PLA( ,~S--JA.,.~SENVILLE,

Zeekoe Ri'fer ...
»0.

Zuurltron
Do.

Tzitzlbma
Do.
Do.
Do,

Kromme BiTer
Zupr Anya ...
GamtOOll River

Do,
Hank~

Departement Ian Pnblie Werken.

TENDERS zullen
vangen door de

en Auditeur Generaal
gemelden dienst, tot
op ondergemelden da.tu

Veranderingen en
aan het Departement v
Werken, Kaapstad 15
Volle bijzonderhlilden zij
baar ten kantore de
Werken, Kaapstad.

De laagste of ~nige
noodzakelijk. te word

den ont-
Contro'eur
oor onder-
n middag

voegingen
Publieke
ril, 1899.
verkrij~-
Publieke

nomen.

.EY, Jans.nville
Kleill Zwart Ruggena

Do,
Oroot Zwart Ruggens
l:pper Sunday! Rin'r

Do,
Riet RiTer

Do,
Loota Kloof.. B,-Fi'CtJ.l D.

aange-

A.-Fiocal Di, .ion of JaTlJlenrillc,
Court Room, JanseDville,

'" Reaidence of C, S, BIIIClI, Jerico,
Haunt Stewart.
Klipplaat.
Bluuwkrant.,
Residence of p, WOL.lUR.ANS,Uitkijk,
Waterford,
Residence of 18.ut: LoTTF.R, Rietplaats,
Ebenezer. •

"If'" of Willo.cnlJ1rc,
Court Room Willowmore.
8choolroom, Vlederm uiapoort ,
R8a!deoC<l of H. FULLERToN, Waaikrul.
ReSidence of O. CHATWIND, Brakfontein.
Reeldence of C, BWANEPO;;:LKIi""pringel'B'kraal ' , r-

Re.idence ~f H, DU PI8ANI, Strydom Vlei.
ReSidence of F, E8TEIlHUIZEN, Rietbron,
Residence of G. HETZE, 88n" Damplaab!,
Res~denoe of M. FERREIRA, Matjenlei.
Residence of J. W. MILLER. HartebeelltkuiJ.
Co~ Room, Bwauepoelspoort.
Rea~denceof 0, STRYDO.It,jUDr" Doornboech.

_. ~nce.of J. l'KIl»LANCHB, Beerpoort.
Residence of 8, J. MOORE, VeerenkraaJ.
Court Room, Steytlerville,
Residence of MRS, HAYW ,UtO, Allemans Kraal.
Reaidence of MRS, FEBREIR.A Verloren

Ririer, '
Residence of p, H. Br,Ill'U, Zaudvlakte,

JOSEPH NE

Hoofd Inspekteur van
Publieke Werken.

Aardappel loeren.
WiUowmore

Do,
Do,
Do.
Do,

L~ENE Scheepslading Magnum
1~ Bonum in halve mud ma.nden

in uitstekende conditie om nu te
nlanten.

A. FITTIG,
47, Burgstraa.t,

Kaapstad.

Zoetendals Vlei
Do,
Do.
Do,

Schoorstunberg
Do.

Voor BBTiaana Kloof
Do,

. Do,
HeDley

Do,
Tn Baviaana Kloof

/
Do,

PIQUErBERG.

Vrijdag,

Verkooping
OP

den 21sten April,
TE

Publieke

Baviaanskloof.I /
1/ De Beroemde

Amer1ulnsche

Baking
Powder

Dl!J Ondergeteekende ~gelast door
de Executrice Testamentaire

in den Boedel van Wijlen den heer
P . ..4.. Rossouw zal Publiek Ver·
koopen.

Ist. De huur van de plaats Bavi.
aaDskloof, groot omtrent 1090
morgen, beplant met een groot &an-
talEikenBoomen . .Extra. voor zaaien
en veeteelt; volop loopend water.

2ie. De Plaats ICweek laagte, ook
1000 morgen, gelegen ~den hoofd·
weg Daar The Rest; uiterst geschikt
voor Vea en Zaaien
30 Beesten

350 Schapen en Bokken
8 Ezels
3 Pa.arden

30 Varkens
3 Wagens
2 Karren

50 Mudden Haver
10 Mudden Rogge
1Lot Tuigent l
1 Lot Jukken
4 Ploegen
1 li:gge
1 Zadel en Toom
1 Gevoerde Os
1 Lot II uis Raad

" Boerderijgereedschap, enz.
enz.
P.-J. RETIEF, Afsl~er.

Vandn Kantoor,
Piketberg,

5 April, 1899.

EEN Onderwijzer aan de School
der Ned. Geref. Zend. Kerk

te Middelburg (K.K.)
Eenige kennis van de Hollandsche

taal vereischte.
Salaris £60 per Jaar en vrIJ

wonen.
Sollicitaties met getuigschriften

van bevoegdheid en zedelijk gedrag
worden ingezonden bij

H. DEKKER.

r
A. T. RUTTER, '

MADB ,._ cl. .......... ~
"nnn:s" en" CBlGB'fOIr' .......

..kdd OTIII' de pa-l. JCobM.5
orde- r-ar-ki 'faD £3 en ....
ai .. w appmaaki ., ..bv
""--- ,.__ ,... cl. ~

TUJ:G __
Kei i. IlÏftw. SohuUlllCil'eq, - ........,._.._a.-.

y.... - PrijeBjI6a

\ " OOR het bakken van het fijnste brood
V koek, poffertjes, puddings, en.z

Maakt het voedsel zeer lioht, amakelijk
en gezond.

Beste in rijzinge-k:racht, fin de eenige
poeder voor 't bakkeD,de onaangetast Iloor
luchtsverandering blijft. Blijftvt noh en
behoudt volle kracht totdat het gebruikt
wordt.

De Royal Baking Powdl!r van wereld·
wijden roem wordt enkel door de Royal
BakingPowder Maatschappij "an Amerika
gemaakt. Let zorgvuldig op '. makel'll
naam op Ilen omslag, om de substitutie
van Ila!<emaakte goederen te verhoed eD

D.A.aL&X •• _ ft ft •••.........,...
Royal Baking POlderMI.TNHEER,-Negen m.aandn pl.ua

betuigde ik in een brief au 11 .....

de JI:08Cie uitwerkiug Tall RHEUllATI·
CuRO iD mijn genl. Ik ben 60 jaren ou.l
en heb 23 jaren la.ng geleden UIl OHRON·
ISCHE ASTHMA en BHJ!:Ul,u,TllK fill
lUCht verliohting 'faD ...ele beroemd ..... ·
kundigen, fin pro"-rde rJleI under Dui t-
rindeD en had in mijn genl .n. geJOoif il
menl!Cbelijke belrwaa.mheid TfJl'I-. toi dat
lk RHEUlUTIOURO probeerde _ iD een'
rijn mijn Neuralgia, Rheum&tiek 89 pijDeI
in hoofd en ungesioht .. rdwen-'_ hel
nieuw. ia Ter en wijd nnpreid dat "ou·
M_ter V.ur BooT amper heelleDlMl'_o
..... no die wOllderlijk:e lIedioijh," en di:
.... werkelijk het genl j ~ die laet
probeerde be-reelt .et aan.

De heer JACOB T.ur ZUL T&I1 Vl.kfOllteil
(3 uur Tall Steijnsburg), ia ga_ 'faI'
IJ8n echijnbaar onrn-~~.!U JI,heV,
!Il&tiek en .Tichl NOOIt, _ SIJn aGHe
Men, V.ur ZllL lI&Il mij, .".. er een erger ..
nol 'faD .. Koorte Ziekte," sooala sij bet --
men., De eNte doeia RHEUlUTlCURO
deed de lijdende JODge JII&ll rutic .I&~ lID

medecijn w.rd 'foortdurell4 tOegedieDd,
hoewel de buren en madAm a.aiclen dat
rij niet 'f~hten d&& ~j }nen -. -
Mj hDe • ..-l h.Uf', en ft:'Ktle nil de ga--
kracht Tall da B_ kA TlCURD en
PILLEN.

De oud. heer TAIl DD W:aw. ftIl :a... Ikrr,
werd geMMIl door _ bou..L

De heer ,A., CoftSD, BraDClTI"',Middell1urr, Q.().
'fODddadelijk --lichm.,. )(ijll IOOn l.ur - __.
oohoon... der. d. heer I... brr, ftIl '1I'OD~
B~ndorp • .......ua ..,k s-- ":'-'ik moet lUI
oluitan- {It blijt uw daDJr.bara 'tTleDCl, I. O. 'lUI

JONES RHEUJdATICURO.
a. groQt. Zuid •.uri~, pDl ..... idtW -
Jieh\ ILhelimaliek, B.heumalOOM lleh" Lt .....
liah~ Heup J\cia" A.aIlpDoII'-pij-.-. - '-ft
-.I. dUÏllllllm ,naIlaa. ............ ......,
1...... .-. u...nriJPar - alle ......_. Y1llbUln'" ~ .... ~

New York, Vereenigde St., Amerika

GEVRAAGD

BENOODIGD
l-'W.EE jongens om het hur-

snijders ambacht te leereD.

FREIMOND,
VII1terkant ~traat,

Kaapstad.
---------------------

BENOODIGD
EEN Onderwijzer of Onderwijzeres

. gecertificeerd, bekwaam om in
Hollu.dsch, Engelsch en Muziek
onder1'lijs te geven.

Salaris £36 en vrije inwoning.
Se.oel te beginDen in April na de

V8C&1!l tJle.

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

<lags, den 10deD Mei,1899, voor h~
Schut in Wijk No. I {Boven Albal110)
Distrikt Herbert.

M. V AN :N1EKERK,
~t.aris.

5 April, 1899.

Tenders voor Schut.

J. HITCHCOCK,
ElandsfonteiJlr .

- .- "Bntat(rtrll.
Af.loclillgsi'áád Kan toor,

Douglas, 30 Maart, 1899.

.A.fribuder ~ M WarmeBad, UDioudale. V 'met pbed re-
opeDd; N o!ulell geIeIia, ani ell p.
leebad.

De afg.~en uur den Ye1dJronae' TU
w~ .ÁJ1t;oDielberg, ga .... Y'VIllaf aangaaude de
N«iBiraUe. .
Be.JoIeQ da$ de heer T. Barnard weder DU!'

eLm ..eldk~TDet .p.,,~u eeo cePij 'fAD de _eD
op de reairiratie l!Jat krUIe, en ~ch ook M TeF'
lIbre.U w_ de hofaitiiDjr Tau dea .. Id-
kom" &&1 pl'aIiIHinden.

~ten dat de ..oorsitter pan aal uur
UDlODdale om onae "'1 ......... "de ....n••
_Vatie M behartïg.u.~"" -..- --,,-
. .~o~ liaande d_ 'ferpderiJIg een nii-
willige bijdrage te oollecieeren 'foor be, ~.
tratie fooda, ~p II 131, 6d. oTerhaudigd
werd. to~ ,eneDdiDg &aD dell 1I8OnItar1a T&Dhet
proTinci&le b8Iltuur.

BeIloteo dat de II80nItaria ond~k doe of
de .tem,erechtigdeu T&D 8chilpadheen onder
George of Willowmore moeteo lliemmeu. Ala
wer_de oommiuie bij de aanataanGe elektie"oen: de .. stemplaata werdou geko&en de heeren
Duid Rensburg, Gert Baruard, jr. en Roelof
Renaburg. De aecretaril ge&egden b.;; Roelof
Rensburg Tau dit be.luit keDnis te geren, Tol
werkende leden hU ~ COlllDati~ .templaata, den
heer li. Tau Roogen, en bU the Uniondale
.templaata de .heenm Geo. Zondagh en J,
~ A.a., en de heer W, HeD1lback om te
&len naar de ltemgerecMigden in Toe"rwa.
terapoori.
,~oten w.. de I8Cretaria dell Harteee.t.

nnar tak V1LI1 dese be.luiteD kennis geve.
, Voorgeateld door den aecretaria- T. Barnard;
I. DeM Yerpdering Terblijdt aich en dankt den
heer Read dat bij IÏch terDgietroldten heeft teu
gunste Tan den heer Van Huyatlteen."
-AIgtIlDeen aangenomen.

" Voolll'eateld door den aeeretaris- T, Ba,roard:
Dese Tergadering drukt hare ~:h.p nit

over do eendracht onder de Af ' den in
~umausdorp door de edele daad ....n terugtrek-
kina der heeren Rantenbach en FClT8Ïra "

Algemeen aangeDomen, .
Vergadering sloot met gebed,

G, J. CELLARIUS,
Secretarie.

NOtuleD .....r .... -ÏIII -'--'- ti
Catlacan op 26 JIa&ri 1899. ,.-
De \'OOr:Bt~ opeade de~. ..

d. lIIOretari8 DIet terlJll1roordic.... ...... a.
heer J J Oce$ba,-o .. .ood.uir" dur ..
DOtuieDboekaiet teI'~ .... _ ...
tien er geen DOtaleD ~ "

Uit. WijbD WeN eeu be'fnclipDd ......
ODt'l'&llpD m ab~.

Vau éán wijk Mi eie beer D 'JUl ... V.,..
dat hij Biet al de Daeen ~,de JijM IIIcIie ..
op hadden moeteD ajju. lIii befootdoi _ ..
~: indiell JDOtIeIUkTOOI' de YO ......

Durna gaf de &freTUrdigde, de ..... J[ 3
Lotter. Teralag TU het wwk. zjjue reiMOaMD
beciroegeD £3 1&. IOd.

Voolll'edeld door D TU ... Vpw s--
deerd door }{ Reubww, dU bet ~ 1&1
aangenomen worden. •

Algemeen a&IIPDOIIleII
Voorgeateld cloor J .i 00Iib1l)'lell, ..... _

deerd door P J O.. thuyaen, dat d ..........
de heer J C Frooeman moet YVIObjj_ op de
Tolgende Tergadering ~ TeralaIr d_ ...
Dalatigheid in den l.a&WeD tijd als _ .

Algemeen &aIlJ8llOIIleD.
Voorgeat.eld door 0 TU der Vpw ....

deerd, door M Benaburr: dat de ~Ji-M ....:
gadenng aal ye"D bij den beer 8. A.~.
lien op den 3den Zaterdag iD "-pril

AJpmeen aangenomen.
. D-~, er nieta meer T&Dbe1t.nr .... lIIooi de
Tool'lltter met gebed. .

J. J. 008TBUYSBN
~

Warme Bad,
28 Maart 1899,

-BRIT8TOWN
Notulen eener Terwaderi.DIr .:.a Bou4.tak DO.

6, gehouden, te Langd&m, op -29 Hurt 1899.
De YOOl'lltter opeode de "erpderiJlc mei ,..

bed, en maakte daarna het doel der ~
bekend.

De notulen der lutate "rradel'Ïnl .....
gelezen, goedg~keurd en geteekud.

De aecretaria Iu eell brief TOOrTU dfID ....
Theron, L. W,V,:, en een T&DdllD heer Du Toit,
L.W.V" w.. rwt bleek dat lIij ge~....,..
OTer t. kom,en, doch onder de olDlltacdicbedea
YerhiDderd W&nIII.

Het raadalid Hide dat er een inaPBkteur _
ge~teld 11'16 door den raad in aie DlltIU_
apmoeom, en dat hii onder de o-taudiabeda
er nieb! aan kon doen,

De heer W, du Ple.ia Mide dU h~*--
met deD heer StepbaDiI du PI.aia bjj d .. beer
B. Viljoen 11'&1, en dat :le heer B. Viljoeo be.
Bloten had ..ijne bedankiDg Diet terug te tnk.
ken,

De Tooraitter Mide dat de beer Z. Blomeral
de vice·Toorr.itter is.

Voorgeateld door de heereo W. Faal-O. 8.
~u PI_i&, de bedanking T&Dden beer B. VD.
Joen aan te oemen.

Amendement Z. Blomeru-A. 8wvta, de be-
danking niet &an te nemen.
Pl!!a~IIUW lid werd opgeDomen de heer D. cl.

Bealoten de Ijj.i T&D achteraliallipn bij de
volaende nrg.adering ter tafel te Ieaeu.

~ooratel W. FauI--8. Liebeibber&, de nrp-
dermg neemt de ..er.cbooning aan TU de u.r.
Theron, L,W,V. en Du Toit, L.W.V. ea drakt
de hoop uit dat zij op eene audere ~
zullen OTerkon:ieu om baar toe te 'Preken.

Aaugeoomeo.
Daarna kwam de I'fIIriatratie kw.ue ter

sprake. De heer Z, Blomeru. Iaa een brief _
over regiltratie, vau dell oDder koloJU&J.D le-
cretaria.

Besloten een oommiMie TU iwee leden UIl
te • tellen OlD den heer Z. Blomtrnll te belpea,
en als zoodanig werden UIlgeateld de be8na
C. S. du PI~is en S. Liebenberw.

Vooratel A. BIOIIlW_L. efu P'-ia: I>-
tak b8Illuit lI&IDen te werba met andere takbD
om een prolrnreur aan te .tellen 0'" h_ •
langen te behartigen in aake de regiawatie.

Aangenomen.
Voo~tel Z. Brom_W. Faal: ne.. tU

~Iuit eeue commiaaie TU twee Iedea !lUI ..
stellen, baar de 1010 TU .1;2 2a. te p,en,en bur
op te dragen een prolmreur te ~ _ d.
belangen, vau onl distrikt te beh&riipll bij,Ht
regtBtratlehof op den dag der objecties,

Aaugenomen.
AJs oommiuieleden werden aangeatelcl cl.

heeren Z. Blomenu en W. Faal
Vooratel A. Blomern_L. dil PI __ : Eeae

oolD1Diaie TU drie leden lW! t •• Ilea ea ......
op te draeen te rien eeo JOUTtll'DellleDá ........
;boor t. k:rijgllll ..oor dit diatrikt.

Aangenomen.
Ala oommiuieledlll1 werdeD aaupateJd de

heereu A, Blomerua, W. Faul en B.. P TU Mr
lIerwe.

Bealoten de To~e Terpd.nu, '1I'8U li
Langdam te hollden.

Na, bedankiDg lW! dell heer .D meYnlOY Dta
PI88IlII, werd de Tergldwing geaJotell met ~
bed door den heer A. Blomeru. .

DISTRIKT8 BESTUUR, VICTORIA. WEST

Eene vergadering van bet dishict.a bestuur
werd gehouden in de J ongelinga r.aal op Zater.
dag n,m., den 2den AJ?ril 1899 om 3 uur,

Leden tegenwoordig: C J Tan der" lIe",e
(-:ooraitter), H CI&aI!88ns (aee~tana), J ITde
Villiera (th_un~r), P J Hugo, PJ Olivier, 0
T Pienaar, P Pienaar, T J du Toit en 0 A
Theron, aecuudi Tan de heer A Keyaer, die van
wege krankbeid ulet tegen woordig kon weaen
en een ochriftelijke kenniag1lving werd ont~
T&Dgell. ,

De Toorzitter opende de Tergadering mei
gebed. Er, w~rd a&ngem"rkt, dal de kenniage.
ving, het diBtrikta bestuur bijeen roepende zou·
der datum waa, De IleCretana melde dat 'fau
wege &eer veel werk in de I~b!te tijd, met de
congres zaken, enz, bij natuurlijk de datU'll
vergeten heeft in te Tullen, maar beloofde zulu
niet weder te doen, De vergadering nam er
genoegen m, De notuleu werdeu Wen gelbzen
en geteekend. ,

Het regelings commiMie rapport werd gele.
&en door den voorzitter en toonde &an dat de
uitgaaf ..oor het congrell &Ihier wae .£53 '14a. M.
en er W&l'en ~s ontvangen en uitbetaald
£48 158 Bd., latende nog een tekort van
£4 18. U.I. Het achterstallige van zeker te ont-
vangen gelden bedroeg £6 16a, doch er -Dn noch
eenige achterstallige rekeningen, hoewel r.oo
groot dat men verwachtte al de onkOiten te
kunnen dekken 10llder de Distrikts Beetu urku
aanf.eapreken.

De heer J au de V illie!1l stelde daarop Toor
dat de Tergaduriag bet rapport aanneme, 8~
haren dank betutge aan de regelingacommiaaie
Toor haar ijTer bleriu getoond, en dat de aecre-
taria een achriftelijke dankbetui«iug richte aan
den beer G J de Klerk, die niet lid van het
Distrikt. Beetuur is, en zoo veel gedaan heeft
ala lid van de regeling&Commiaaie.

De heer D S Pienaar secondeerde 'en het
vool1ltel werd eenparig aangenomen.

SPOORWEGCONt'ERESTIE.
Eene uitnoodiging van Williaton werd gele·

zen, ver_kende hree afgevaardigen te .enden
naar eene confereDtie, om "en lpoorweglijn te
,besprekeD, te worden gebouden op Oarnarvon
den 12den April e.k '

De BeCretaris zeide dat hij terng geachreTen
beeft, hen vragende of het oongres besluit OTer
.poorwegen hen niet benodigde, doch ' noch
lI'08n ~twoord had ont1'&Dgen. De Tergadering
beslUit (lP Too!1ltel Tan den heer 0 Pienaar dat
twee afgeTll&rdigden geko&en worden, e~ dat
deel worde ienomen aan de conferentie,

De beereD H J H Claauens, en C J T&D der
lIerwe werdel!; met gelloteD briefjea geko&en,

De aeoretarts werd gelast aan Williawn te
tel8lrafeeren.

De ,heer p, J, Hugo stelde voor, dat de afge·
vaardtgden eene a.lgem84!ne ..ergadering van
Bondamannen ala anderen oproepen, indien de
conferentie later gehouden wordt dan den 12den
April, om de geToelena te hooren, en ala er geen
tijd is, dat zij dan naar bevind van wen hande·
len zullen.

VANRLJNBDORP.
_..!'_

Notnlen &eDer Bolldnerraderini PbOIadIm op
1 April in het aohoolgebouw.

De heer laak Tau Ziil bUJee,ide den 'fOOI'-
r.ittel'lllteel ; de heer 0 de Vim-....,se ..
secretans,

De Toorr.itter opeDde de TfJlpderiq _ ......
het doel der Terpdering uit D&IDelj)k _ a...
afge1'1l&rd.iltden plegeobeid M ............
doen TllD bnn werk gedaau op aa.. laatste
oongreB te Victoria W.i.

Onze afgeTaardi2deu. d. heenm G ftD JUajjD
en Maunt. Rood, ItwameD toeD lWJ*ItieYelijk
voorwaarta, en ga Ten een kort "...... YID liet
oougree, alaook hUDn~ redeDea 1rUrOID aU ,.....
of tepn de TerechilleDd. belpreIri ... .,.... ...
hebbeo geRemd. ,
Toeu g_i.n8~en O'fer toi hei ~ CIlIr

wenacheliJkheid em eeu follda op te '.
Nadat d .. TooraiLter en 4e ed be.. B na

Rhijn, LWR, door korte doch lInCJItáP ua-
apraken de weJllObalijkheid ftD-nrkiDI
hadden &aDgetOODd, werd op ToonMI ,'lUI de
heel'8ll E Rood-G T&DRhO.. beIIOteD dadeIifk
een subeoriptie Toor regWtratie doe~ ..
open':l1- Dit werd dade1jjk, 11& &8oop der .....
glderiug gedaan, en de ~m TU £f'J 1'- werd
~ngebncht.

Vooratel, CG de Villient-M Rood , Eell motie
Tan" hartelji_n dank lW! den ed. __ P B 'tU
Rh!l~. LWR, ..oor de inlichtiDg PP"D op
pobuek gebied en Mor I.ed. on"rmoeide jf ....
aan den dag gelegd ala 01Ue TerMpIIWoordipr
IJl bet parlement. .

Dit werd .taande door de Terpderiag .......
nOlllen.

V~tel, H P N ftD RhD_F H.w. : PAS
motIe ftIl dank aan onae ~

Áaugenolllen. •
Daarna &loot de Terpleriq.

E. BOOD,
Sear ......

GELUXWENtlCHISG.
De heer F J du Toi t stelde voor, geeecondeerd

door den ,heer PJ Olivier: ~el8 T.rgadering
Terheugt zich over de manmoedigheid !lan den
dag gelegd door den heer 0 Krige (8tellenbo8ch)
met tie 'I'onge zoowel ah met de laalate elektie
waar hij getoonli heeft, met moed eu ijTer voo;
voor zijne partij op te treden; wenacbt hem Tan
harte gelnk met tij ne herkiezing, en vertrouwt
hij te meer aangemoedigd moge we~eD om op
den ingeslagen weg voort te gaan, Het 'fool'lltel
uu den ed. heer Krige te lenden. Ook besluit
de vergaderinc de ed, heer Hofmeyr per tele-
graaf met de uitalag Tan de kie ,ing voor Stellen.
boech geluk to wen8chen,

ONIIESTREDENMOTIE.
De TOOnitter stelde voor, dat de aecretaria

een brier. achrjjTe aan ,den heer A Keyaer, hem
de hartelijke sympatbie TaD de ..ergadering Ter·
zekereDde me\ zijDe krankheid, eu Tertrouwt da.t
hij spoedig heratellen ui, om zijn plaab! weder
iD te nemen.

De II80nItana IOOOndeert eo het voontel werd
algemeen &aDfrlnomen.

De ~taTlll &telde Toor dat de beer procu·
reur BnnklD&Q aan(!'88teld worde om, indien
noodig, de registratie Ijjstan te lIuiveren, en ...,
eu d,\ twee afgevaardigden, van elken tak n06"
eens de Ijj.ten zonder verznim bij de veJdko~et.
ten be~ichtigen, en de heer Briokm&B~&11bunnQ
ondeninding kennis geTen, of tegenwoordig
wesen sullen met het houdeu T~ bet hof.

De aecretaru sluit met gebed,
~ H, J, H, CLA.A8SE."iS,

Secretaris.

OERES. SCHOTL.tL.~D.

Bondlly...pdering, gebouden op deu 28al4la
Maari '9(1 te Kraanvogelfontoin,

Tegenwoordig 17 leden.
De voouitter opende met gebed,
Notulen geleren en gQ8dgekeurd.
De Toor~itter maakt het werk der vergaderi~, •

bekend, nl. het b[jeenbreneen nu een ele~' 6 A ' 1
fonde. t In ftI"n laatate ...... heb ik ~De leden die tegenwoordig ",aren en dat Ik g ICwu~·n ~ te
bunne bijdrage en oTerhandigden un dill' ac!trii ..... ~te om DWrn.~ ~ ,.. .al:
trilrtabeetuul1lleden £2. ~ en OT8J"\'~i~n, U

Voorstel W, Smit--H. Pienaar: om brief nacht 'heeft 1:';d;;rt:.·--.::!STUlpD· ~ .....
te richten un den heer G, Krige 1'&Dankbe· geret:eDd. Ona dorp aj.o.t ~ DMh~ ~
tuiginll nn deseD tak voor zijne 0 enngen het ja bijna geel T'" bl~ ~a, u:;
ter wille nn den Bond. ' . I ook ..olop. Ik rz-IbOf dU ba. :r;'_OBI ~

Mn, den ,heer W, T, d. Merwe ~edrageu jre8D plaafB ... Lle .gee~, reaea beeft.
voor ulhoenng, . Onlle regeDT,r dit. ,)&u II ~~ ~4OH-

Aaugenomen. t,' Den 2dea aeeer 'rierdeD 1111W BIIiIit ~
W. T. d. Merwe geeH kennis dat bU 12 'f.D maal. 0. QIIkomat. .... soed., de ark y..._

dUD afdeelingaraad verkregen h~f> r doo .tampend yt)1, wan' er II lIa meta CIt.i de '-.w
weg onr Zwartrug, ~/ . terughoudt nar de kerk te kOlll8ll.. ..'

Voorstel C, du Toit-\\:,.~It om d"" weg Op Zaier1lag, deu lateu, wu de iDwiidiIII ....
weder aan eeD tenderaa (b!;.:'~'T d li' . de "lieuwe kerkklok. De klok hee6 £lj) p"

Amendement W, ' . . -..,.. )rOA,
om eeD comm' , lW! te stellen om ... onder- op da ~ea. deser il ~ oT.WeD eie
handelen rbuuen en llarais omtreut het echtgenoote Y&D 4.Q beer J. H. MoatoD, pbo-
makeD n weg, reD Kotajl. Zij ... een ,_, lUdeDde lUI de

V I aangenomen. kanker in de borat, en ook later iD den .....
/.oorstel W. S, Smlt-C, du To:t: om W, T, Zij wu een Toorbeeld Toor "leD _ lIalk_
a, lI_e uu te atellen ala opricitter Tan het tIIIlUi'fol ltidtn 100 gedulru, te ctr.pu. U.
werk. is aelden dei meu, Nar beeft bOOreIl Jdatea.

ÁaDgenomen. Zij wu Yr'OeIer "ocbtcbtig in b. distrik
Voorstel W Iterahof-P Bmii: dat WT. d, ClauwiDiam.

Merwe TIUlden raad zal probeerelI te Terkrijgen '!!~~~~~~~~
d. ~ TU den weg Tan Do"n &k- 8T1tAUl' ~k 1ïOOidPiJii,..1 id.
fontem tot bii den harden weg. del, il de gua.ebe wereld door -;ar- .......

.laft_nomen. pbraik$ gew~. w,,_"ar-wij4l
~-;'erd deD I18Cretaria gebi om elk lid 811 aijd~ Alle NJQt.bebn ,...,.,,_

eeD OOIIItitutieboek .... tia te '--_no :':. :tJ..... - op &rau.'. _ .......
Drie IlÏellWe w:.;-WerdeD-;~ al. 1If OW UDdriDr'--ADY. _.

J lID Ton, J 8 du Toii ea A J JIiMdOa_ zli BLi vUiii&ll.

KENHARDT.
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Wij hebben besloten het PUbliek te overtuigen dat het goed huisraad van OM eigen m;aaJ .l goedkooper
Druiven !folens, in twee grootten,. Oven koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht,
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining GeWustreerd Cata1ogu8 en PrijslijBt [ranos gepost op aanm-age. APPLICATIES voor de betrek-

G S rd . king als Hoofd van eene
Staanders (" rail lJ patroon), Steekdraad. Alle Goederen door ons v:ervaardigd worden door de Kaapsche ouvernements poorwegen vervoe Wijksschool in hot distrikt Vrijheid

d
H k tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad. Z.A.R., zullen door den Onderga-

Gladde Galvanische en Zwart Draa, oe· CS & CO Vertoonbmers, LANGEl\lARK:TSTRAAT teekende ingewacht worden tot JO

polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet 0 ISAA Stoom Fabriek BA RRA cx & llOOMSTRATEN Me~~~~itanten gelieven de bij de
tot 7 voet, .Kemphekken.ï .., . wet vereischte bewijzen van be-

OOK. • • , K AA PST AD. kwaamheid, good zedelijk gedrag en

B
·· d St k N td d oor Varkens ;". lidmaatschap eener ProtestantscheIJzon er ~ er e e raa Vv . .. .• Kerk in te sluiten.

R kk ~I.c»e~elt1- ~I.oe~elt11 Kaapsche Rrteerings Spool'legen. Salaris £130 met. vrij logies.o ~en. ~ '7 ~ WerkzaamhedelJ 1;' 1>0I-):1OenI
EN SIR LOWRY'S PASS . Juli e.k. (niet een Hollander.)

CALEDON SPOORWEG J. G. VAN REENEN, C. Zoon,
Onderwijzer.

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB :MAXWELL, Grootste Onderneming

Solide Esschenhouten Slaapkamer. Zet, Goedgedroogd
Excellent Afgewerkt.

c>:n.& m:._eD.. ....... ~-~J. - es 02 •
worden gemerkt

M:1,.lllnl''C' Bandieten Statie
te bekomen bij

den Superinten.

zal worden aange.
op den behoorlijken

_~" ...v••n

&
Iran Bur., ........ *, K"'P.tad. (oaut Stadhuis),

HEBBEN in voorraad een groot en verscheiden assortiment, van
allerlei soort Plat- en Plaatglas VBn allerlei grootten, en zullen

met genoegen die vrij afleveren aan het Ksapscbe ~tation tegen de
Jugste p ..

Bezi~g van hun voorraad wordt gevraag_d. peze be!at
16 0118., 21 ons., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t in., i 10. en t ID.;
Gekleurd Glas, Ca.thedraal, geribd, en met figuren voo~en gerol~ glaa;
Ruw gerold en elke soort geschikt voor de ramen van huizen en wmkels,
verandahs, vallichten, plsntenhuizen, enz., enz.

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te belpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. G~r. Kerk te
Wijnber~, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt. zoowel als aan andere
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenbuieen. enz. In elk
jleval is het werk gedaan gelijk aan bet beste tot nog to~ uit Europa
ingevoerd.
ADRES:

CHUDB & MAXWELL, Dept.,
P.K. DUS 299,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

JAMES WILEY fiL Co
11ebben thans ontvangen IlUH ~Clzoens

voorraad vuu

Ondel'lijl8resGe~d
\
7 OOR mijne twee dochters·op d~
. p!aat8 Schoonberg, 4 uren ~

George. Salaris £36 en alles vrIJ·
Vereischten: Hollandsch, En-

ge1seh, Muziek, Lidmaatschap van
Holl. Ger. Kerk, certifi~t van
goed gedrag. Applicante moel: zeg-
gen wanneer zij beginnen kan.

HILGERD RAUBENHEIMER.
Schoonberg, George. Aan Vrnchtemeekers,

Jj E Ondergeteek~~den .maken
1._ bekend dat ZIJ bereid zijn

OIU bczeudigen van Vruchten ~n
andere Produkten te ontvangen en
die op de plaatselijke Markten te
verkoopen.

V ruchtenkweokers die naar Port
Elizabeth hunne Vruchten wensch.
en te zenden gelieven aan ons lA!
schrijven.

GOUWS & POm,
Produkten Agtlnten,

BANKIERS: PORT nrZABITH.
Standard Bank.

TELEGJLUF.ADRES:
" Gonws,"

KOLONIALE mSillER en TROST
HITSCHAPPIJ.

No. 4, ~ERKPLEIN, KAAPSTAD.

(apltul, £26,000. Resem FOlds, £65,.

WAARBORG TAl VAl EERLIUHEID.

DE MAATSCHAPPIJ reikt PolÏ8I!eD
uit 80111 Waa.rborg voor de Eerlijkheid,

Oprechtheid en Getrouwheid n.a
Trusteee, Lilnrid&teara en .AdminiBtr&teun,
Executeara en VOORden Datief, Cl1Iaton
Boni, Baljuws, landmeters, Bestierden ft

Secret&riaBen van Bsaken, Loges, ÁU1Il'III-

tie en andere Maatscbappijen, AfdeeliDgl.
raden en Municipaliteiten, Klerkea ft

andere Bea.mbten in dienst van Fil'llW III

Publieke Inrichtingen op voordeel~ te-
men.

Deze PoliBBen worden in ontnngst geuo.
men door de Imperiale Koloniale, Trut-
vaalsche en Vri jsta.a.tsche Begeeringtlll en
alle Employeerde1'8 door geheel Zuid·
.Afrika..

Vormen van .Aanzoek, enz., op a&IlVTUg
bij

G. W. STEYTLER,
Secretaris,

ZUI[)"AFRI~NSCHE

KONINKLIJKE MAILDIEN81

,_..

o. II CASTLE MAIL" Mut3"h&ppll

DE Stoombooten dezer Lijn vertnk·
ken van Kaa~tad WAll' Londen om

den anderen Woenldag, te 4 unrn.m', DIll'
Madeil'!i en Plymouth, te Sint Helena en
A8cenaion aanleggende op de bepaalde tuf.
acbentijden.
April ll-NORHAM OASTLK. Kapt. RBNDALL.
April ~DUNVBOAN CASTLE, KApl. W.HiT .~.Ma,. JO-TANTALLON CA.STLE, Kapt DUJ<c.l.1,
Kay J'_nUNOTI'AR CASTLE, Kapt. H.I.IIBlbO.

... Schrijf om onze Prijslijsten.

-10 en 12 Darlingstraat.
KAAPSTAD.

SOUTHERN
---------~_.---- -~----------

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

Baten zij II
thans meer dan
£100,000.

De SOUTHERN een zuivere ZuIdAfri-

kaansche. Inrichting z ij n d e en gevestigd
op het Onderlinge beginsel als een zuivere

basis. biedt volkomene zekerheid a an

zonder _persoonlijke verantw~rdelijk-

held, te rvv ijI het .geheele surplus, zonder

eenige korting. behoort aan en verdeeld

wordt onder de leden of voor hun voor-

de~l_gehoud~n _ wordt. . All" laatste _.en
meeat liberale te r rn e n die door praktijk

Levenspolissen
van krach t

£1,200,000.

BENOODIGD

EENE jonge Dame alfGonver-
nar.te ~OOl' twee 'l(inderen

(meisjes), om onderwijs to geven. in
Kngelscb, llollandsch, en Muziek.
Moet een lid wegen van eene
Protestantscbe Kerk. Eene dame
met ondervinding van onderwijs zal
de voorkeur hebben.

SalariA (£36) Zes-en Dertig
Ponden Sterling per jaar en vrije
inwoning.

Applicaties met certificaten aan
de ondergeteekende te zenden tot
tegen einde van April.

N. J. S. VANDEB MERWE, JON.,

Nieuwejaarsfontein, ..
Britstown.

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen zan een Spoorweg-

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

Tenders te zijn:
il \' oor lichte lijn, insluitende

permanenten weg en, ander
materiaal.

b V 001' do. Uitgesloten perma-
nente weg en andere materi-
aal.

c Voor gewone lijn, insluitende
permanente weg en andel'
materiaal.

ti Voor do. Uitgesloten perma-
nente weg en ander materiaal

Voor verdere bijzonderhê4e.Il n,
doo aanzoek aan dit kantoor, v~r
of op Istcn van de volgendeenaand.

Tenders geadresseerd aan den
Controleur en A uditeur Generaal,
zullen op het Auditeurs Kantoor
óntvangen worden, in Grave Straat,
Kaapstad, niet later dan den mid-
dag van Maandag, 17den April, e.k.

JOHN .BROWN,
Hoofdingenieur.

" lItn. BeOteI Joor Eagelud rta Lu Pallu
HOOFDONDERWIJZER BENOODIGD. ARUNDEL CASTLE, KApt. WIWD&B, omtrent IJ

ApriL
LII.OBi: OABTLX, Kapt. LE SnsuB, omtrent lt

April.
ROSLIN CA8TLE, Kapt. DII:.L4 C~UB Tu "DI,

omtrent 111April.

Voor Vracht of P.-ge TerYGef8 ~
sich bij de Acenten 'ftn de C.&BTLI
KAlLBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpk1~
---------------------

-
en ()Dd!,rvIDdtnl't~ntstAan zijn •._~ij~_ ..ln

l::.a~al~~!1l~e_n_'N_e!k __o».g~no":, ".n.

Leven, Ongeluk, Ziekte,
Verzekering A.angenOD1en,

Hoofdkantoor: Beneden St. George Straat, Kaapstad.

DEZE ILLUSTRATIE 18 BEN EERLIJKE AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET. ...., .
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Xleerenkast. met Spiegel Deur; 3 vt. Soli~e

Esschenhouten Waschtafel, met ma.rmeren blad, hoogen rug en handdoek rail j
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Onderwijzer Benoodigd.

U_XO_ LIJN
KONINKLIJKE llAl1DIENST

UIIOI8TOOJlBOOTIliT8CR!PPU
IBlII..-KTI.

DH lfaiIboota d8r MMt.ch.p_pij .'"
tnkbu YU Kap.t.d DMr ~

Tia Madeira, om dal Uder8D W~
• uur IUD., rJ. CJDdaO ~

voos DOBLAlrD.
Aprill9-MBXICAN; Captain lIAan ~ " ' .~

May 3-MOOR, Capt:.in TT1'OIi. ;~
M.y 17'7BRITON ~~ ....) Kap. GIiJTFiJj

UTRA BOO'n)t "OOB IHG Do
GEULPH (Twill 8crcw) Kart. HAGUE, mtrollle

April.
CJAUL (Twin Screw) Kapt. WILFOBD, oIDtMlI

20 April.
GAlK.A (Twin Scre ....) Kapt. BBEMl'EB, U'" ,rent

" Kei.
GOORKHA (Twin Scre ....) Kapt. !II 08ELIT "1111",,,1

18 Hei.

.lea TaU de M IMech&ppij'1 mooie 8klC11
booten alSOUTII.AMPTON verlaten 'fOOI'
HAMBURG, kort la de MnkOlIIIi fill
.. HaiJatoombooten.

BKTOUBKA A RTJE8naacKNGKLAID
ga.ogbur 1'001' ze. V.."den, worden Dil«'"
niJd .... MD T8l'ID.ÏDdCiDg nil 10 ~
op da Dubbolou Paua,mJrijll.

BB'I'OUBKAABTm' na&l' HAvnB
Iaop cle KUST worden uitgereikt \'001'. dl
~ biJmeG Dri. V.."d8l! perdl UJIIIII
ol ihe 0UtJ. MaatllohAppij 8toombootAlJl.
VOOI'Vnchi of Puugedoe men..-.i

MIl de Kaat.ona Tall d. Union Stoom'"
VM ......appii,~

Massey. Harris Cultivators.

V EREISCHTEN, Tweede-klasse
Onderwij zers-certificaat van

dezen Staat, of een daarmee gelijk-
staande (aanvullings-examen af te
leggen op Buitenlandsche Certifi-
caten). Bewijs van Lidmaatschap
ooner Protestantsohe Kerk, alsook
van goed zedelijk gedrag loopende
over de laatste twee jaren.
. Salaris £225 's jaars, met vooruit-

ZIcht, op verhooging. Werkzaam-
heden beginnen !na de winter-
vacantie. .

Ap'plicatias tot Dinsdag 25
April e.k., ingewacht door' den
ondergeteekende.

P ~UL NEL. V.D.M., .
Voorsitter Schoolcommissie.

Jeppestown, 23 Maart, 1899. '

Dist, Vrijheid, Z.A.R.
25 Mtart, 1899.

Scharen

kontant

Sohare YlER ONDERWIJZERS BENOODIGD.
VLaYLa

APPLICATIES voor 4 betrek-
·kingen als Hoofden va.n Wijk-

scholen in 't distrikt Vrijheid, Z.
A. R., zullen door den ondrgetee-
kende ingewacht worden tot 2 Mei,
e.k,

Solicitanten gelieven de bij de
wet vereiselite bewijzen van be-
kwaamheid, goed zekelijk gedrag
en lidmaatschap eener Christelijke
Protestantsche Kerk in te sluiten.

Salarissen, drie. tegen £140, en
een tgen £lOO, met vrij logies, en
vooruitzicht op verhooging van
salaris.

Werkzaamheden zoo spoedig mo-
gelijk te aanvaarden.

E. C. ANDERSSEN, V.D.M.
Vrijheid, Z.A.R.,
18 Maart, 1899.

tegen.

l....g.te

prijzen voor prij zen voor

kontanc

T': ~~:JeS dnbbel- voor Licbte PJoeg,-Hoiards en Amerikaanscbe Ploegen.

Kapsche Regeeringa Spoorwegen,
Kantoor van denHoofdingeneiur,

K sapstad, 23 Februari, 1899. .!&n de Gesubsidieerde School te
Turft'on tein..

GOATON & LOUW,
WELLINGTON. STATIE,

___ BiMeD U koop.aa.n

Tegen de Laagste Kwotatles voor kontant.

"Ve::..-ate::..- R. ... BOSS &; CO.,
RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),

PAARL C.C.
--_ .._---_._-_.-

D1REC':'E Invoerders van Rijtcig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapsche prijzen verkoopen.

Met een grooten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout zijn )Vij
instaat I KDER Rijtuig door ons gema.a.kt te waarborgen. '

TUJrt EN van eenig soort met of zonder Rijtuigen geleYQl'(l.

....... i\t.
Nederlandsche ZUN-Afrikaansche

SPoOAwt::~AA"OHAPPIJ.:

~o_-ste en CO~koopste .Route voor Reizigers en
.,.c",...teren van de Zee naar Jotannesburg, Pretoria
~fl andere plaatse!'" in de Transvaal.

Dag; Iijksche personendienst v_, Lourenco
,'JlarQues (Oe.lagobaai) in 24 uren naar Joha.~e8burg
f'n 21 uur naar Pretoria. .

/ TUlef YCOr Riliigers naar JohlDnesoorg .u i7&'-(D .£3 11s
/

! "" " u rrtt'Jr~a £4 ós. 6d.--ea£3 4s
D;lf~clijkr.che ~rsonenclienst van Durban (Natal)
.Jc harvnc s bu rr-. rl c~ori~ en andere
u n '3 v".l,l Q II ()ra rij a V r iia t;a., 1.

STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN. Snperphosphat Ym- Kalk,
of Witte Guano.BOCB EN D

K.AAPST.A D,
VOOI"

KARNS,

Kafsnijders,

Dubbel Gezifte en Kaapsche
Zaadhaver,

Barleywheat, Rogge, Gerst,
Haverhooi, Kaf, Voerhaver,

Raapzaad, Cocksfoot
Graszaad, .

ItaliaanscheScarlel Klaverzaad

Vredenbnrg leisjes Hoogeschool. GEVRA.AGD.

ERNE Gecrtificeerde Onderwij-
zeres voor de Private Boeren

Schoo~ op de plaats van den heer
J. M. DE KOOK, .Remhoogte, in
deze gemeente. S~ £40 a.
(~~e~elde~ ingesloten), en aÏias

. VrIJ.· VerelSChten : kennis van
Hollandseh, Enge1sch, 1.!nziek,
Handwerk, enz. Werk te beginnen
de~ 19den, Juli, aanst&ande. Ap-
plikante te behooren aan eeue Pro-
testantsche Kerk. Aanzoeken ver-
gezeld van Kopien van getuig
schriften, gedrag, ens., te word~
gezonden aan den on~kende
vóór of op den 2den Mei aanstaande.

n.. B. P. lULHB.B.BE,
P}Wadelphia.

Sproeipompen

NetDraad

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken
OVERDEElt PLEIN, XAAPSTAD

OPGERICHT 1886.

B&a.D.daa.rcl.- -(Benlo .. )
Ma.triculatie,
Ilnirersiteits School Hooger,

" "Elementair,
" Muziek Examina.;

a*-:n.daarcl.- -(Ja.:n.lo ..
Standaards V, IV, m, II, I en

Kindergarten School Toor kleme
Kinderen tusscnen 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de Kunst:
Letter-schrift, Snelschrift en Dree-
makerij.

Men. W. B. PEROIV AL,
PriDoipaie

{alle bijzonderheden op Aop Iicatie.

KLEEDERENI KLEEDEREN I !

J.

VOLGJilNS lSdAATN::EIlJdXNG

PRIJZEH LAAG I PASSER GEWAARBORGD r r
J. DE VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER.

G::EIlJdA AKT

plaatson in Zendt rereJr 700~-l/maatnllmlna en moft~-:--e . .......n ... op 88Dvr&ge, per post
aan eemg lGl\III .. rI".Afnï.

(/ ....



I
Ket,·tn'V1illeJÏ .... :Vbr1imt·

van aa.UOeJt.

•

, ,'aarl, Bethel.
io A.pril. 1899.

OVERLEDEN te Klein Welmoed
Eerste Rhter mijn t,eiJen &hOOD

O1lden op den 1dell A.pril. HUTBR
ALLTTA Roux. en op den8iten April,
PJ. UL JOHANI!IBS RouX., beiden iD den
oud.<lom van 78 jaren 6 maanden en 7
~n. Na een echtvet"blntenia VIJl ~2
jaren.

op
Ida-
l61'd
vn-
~ren
ligd.
,eten

DAViD G. ROUX.

1...
1

erkt
itatie.
en bij
nten.

California Stroop lan Vijgen
\I e v _. "1' r ch "ver de wij"" nA bereidiDI
.' - .; ,,-,\\.,' !l~~ over de ~utt&teo, w..oneer de

".~.'." en pon;preolLelijke
CALlfOR"IA. STROOP VU VIJG!JII. JACOBUS ROSSOUW .

TROST

. ' .••.•••. ~ W, " .. !t ; het ift o.angeuta.m en nrfr-.ohend

LÉ:RÉ:.t·LÊ;~~,:~II\N:Éw~~i~wEI LINGTON
:r'" ..' ,,,,,.-m dp!I"H)k IIChoo~, ~ Tet.' •
.... : .' '." ." ii 'JD<n en kO<'r'''''u, ell re~
.., ",'. -,,,,,,!:.in~hd L CAI' FOaltU STaooP
, .' ': ,F:' .• ,I. £'CO'I!" mcdecl)D Tall lijn Il001''\J . .:"..'-'\./\......'u.l"'''''na.»..ll1-.oor I~~n fl.1_l!aar..ea .an-

\ ;-. ~J.: -: ~'; 11..: IDa.a~. tckt'r in 11)ft 'lfUk.. en
'<l'" . .: n fIJne g<'volgen. Bet t. bereid
,: .• ' . I ,.'wn.I,· ,'0 UD~en&Affi. materIaleD. DE Ondergeteekende zIJn Plaa'"-
,_ C: 111'1"lende hoeJa.IlIgherlell r.coat- &10
__ " 1" .. ln'O aan ..!Jeo en hebben b«$ bet verkocht hebbende, zal op
IIO,~~~" ..\.:t' ~t_.lt."l_·!m\ddel gem.a.ak.t.

. • VU.lUT HAB Dinsdag den 25stan April
c.ah:~~n"~a...~~g.:.~.y]!n, dos "":iddago ten h.1I2 ure '
C!LlFORMIA STROOP UI YUGU CO., Publiek laten verkoopen aan zijne

4" , 'n, j. umhnMg "" • .kt oonpro ... t\jh Woning in de BlauW'"Vallei;-
1"''' I("llt. -,I"rf"',

II ; ,., > ~ ie pJ.aat .. tellin~n PU DamMkl!ela KELDERGEREEDSCHAP :-2
, " ;,,,,,,,) Ap',tbek..," ell Wink.die •• in Stuk Vaten, 7 K.aJ'atenhout KuiTlATl.

~,,'''':r.:n t ...ee groo1ten, llH en li9. r-"""(5 en 4 Leggen), 4 Twee Legger
O~pot-J2. SNOW HIll, LOMDU, E.C. Vaten" 3 Leggers Pijpen, IIalf·
-- .. 11 Leggers, 1 Vaat~r!eer Oude Wijn,
I~,etsoort dat lW. nrMor ti. 1 Legger Eerste- !.tijn,l Drui-,

ven Molen, Wijnpomp met Leiders
Trap- en Onder-Ba.lies, Emmers,
Trechters, Krannen, 2 Koperen Gal·
Ion Bekers.

BOKRDERIJGEREEDSCHAP:
-1 Extra. Goede Half-legger
Brandewijn Ketel, Drie KapItarren,
lOpen Kar, 1 paar Tuigen, 1
Planet Jr.

VOORTS:

Publieke Verkooping Kaapstad, 6 Feb. 1899.

~.JUM'I. a Aprillilt.
A .. 4.

00'-011
00.-0111
OOT 000
••• _OIU
o •• O'U
OIO 0"o 1 JOl S
01t~OOO
018' 1'0
0".1.'_000
O~~ 11 - 0 0 0
Of.\;.!r 0 - 0 I 6-1ID171B 1lUP· a AprIll ....

A .. CL
'1 _ 0 a s,_'0'1
1 0' a
'1 0" I
I 0 a 6
I 1 1 •
I 0 0 0• 0"o o' II
II 0 1 I
, 0' 0
1t- OOit
Ot - 0 0 l'
, 0 a I
o 0 0 0
., 0 0 0
9 0 a ,
1 0 1 a

.'"

ers.
1'_
t.'I)1IeID - .-vIp ...~-,-._ .

~ ...
Uleu
Boendera ..,
B<A« '"s__ ...
aa_Dool
K~
Drti-

maken
eid zijn
It('I:' en
1gen en
'kten te

1 aon:d \)YIlS overtreffen &l1e andere in
KI"'(~ t, [{elllheld en DuuI'"£&&mheid. G.ene
I'oCdH"'1 ZIJO eveD !lOOd. Wacht u tegen
verq;,cI:\e IdeurstofIen. omdll.t zij V1LD.
~\~,)()pe eo inferiellN ma.terialen zijn1!I!II:a.ak!en 31&chte, f'_auwe, vlekkige klau- J. Fred Pentz &. CO., Afsla~ers
ren lI~veu, Om van auccea venekerd te •
wi)1l,~!<'lbnik818Chta Te ~oop·
DIAMOND DYES ,;tEN groote hoeveelheidmist teD koopen ,bij de ondergeteeken-

de•

Drie Gedresseerde Kar- en Rij
Paarden, Vier Varkens. :Een Dra&l
Karn, Tweel Geweren.

HUISRAAD :-Stoolen, Banken,
Draai Karn, Bolinder Stove, Bak-
kist, en vele andere Artikelen, te
te veel om te meldenl

LET WEL! Alles moot ver-
kocht worden.

... 0 0
... 0 0

o •
o I
o 1
010
o Il
o 0o ,
o 0
o 0
o 0o 0o Io ,
o ao 0
o 1

-De jaarliikwcbe buur te DutoiWpaD bI.n
db jaar opRflbraebt, Da aftrek ftII ~ lie
1lOIII ftII .£J06.

r.

Brilliant 1
Duurzaam I
Economisch 1

oor ~et verweo vr.n T"b~rtll. Kon sen.
..,.ec:';e':, Llulen, C ,ren, Tr.pijten, Elll
tnl W; i w&arbo~"n dat !.ij meer goede
~!l ?&k na pa.& zullen kleuren dan eeniB
.nd.r ~lellr1!el ooit gemaakt. en meer bril
u,nte en dllurPme kleuren te geTen.

't Is aemakkelijk met
DIAMOND DYES

Óe ,

\.O. J. T, DREYER,

Paarl,
10 April, 1899.

WELLINUTvN.

LET -W-EL-te verwen.
DE verk.ooping van de Plaats

"Slang Rivier" en Losse
Goederen gedateerd voor 19
A"Pril,zal NIET plaata vinden.

P. L. ROSSOUW, D.G,ZN

0'.)8(01 "'Jerk.oCIlf, {jd. "IT pok} •.

,"0 ~7~ van een mooi klein boek,,,, pUteld
.. jUCC<..J,u dome DyelI),!! " tranoo ~.-.

rUlri1ibur bij B. G. LE~ON & Co.
r. J. PE TER8EN ol eo.
Ill':~ESI MA.THEW cl Co

K.uJ'lTADo

-~,-----------
TULBAGH,

lEESJ "'ERllEESl "'ERl
DE Ondergeteekende vnn plan

zijnde om Tul~~gh voor ee~
tijd te verlaten en r.lJn WoonhUls
verhuurd hebbende, heeft besloten
al zijn Losse Goederen onder den
hamer te brengen op
Woensdag, 19 A.pril 1899,

1. HUISRAAD:
Een groot assortiment eerste-

klM wel ui~e~ochte Meubelen voor
Sle.ap- Eet- en Voor-Kamel'!!. Alsook
Dispens en Keuken bell00digdheden.
De Meubelen rijn meestal nieuw en
vande laatste roode, dus is dit is een
schoone kans voor hen die goede
meubelen wenschen te bezitten .

ALSOOK:
1 Praehtige Bolinder Sto-ve met

boiler, TuiJen, Zadels, 1 Kapkar.
VERDt:R:

De huur van het huis vroeger
bewoond door den heer Richter.

Voor bijzonderheden zie hand.
biljetten t !

HENRY FAGAN

Tulbagh, :M~, 1899.
P. J. P. MARA.lS, Afslaqer.

N.B.-Vergeet niet WOBNSDAG,
den 19den April, te 10 ure v.m.

:Boeken voor de Scholen in
de Zuid"Afrika.

T" bekomen bij de Voortlllo8.mste
Boekhandelaa" in Zuid.M·

rika. to\ de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-Geschiedenis van

luid Afrika met een inleiding
over de AJgorneene Geechiedenis
voor de bcholen in de Zuid-
Afnka&llsche Republiek. Twee-
de druK met 7 kaartjes uitge-
,..:,'v~ndtYlr de Ned. Zuid.Ahi-
k,I.(iD:lcbf:l Vereeniging, 3/6.

J C Vermaas.-Nieuwe Methode
,,\n: ~et onderwijl! in het rekenen
t.'n d\eTI:lt der !Icholen in Zuid-
•. :;",\.:.a lliln<!leiding eerste en
• ...-c~'\.~egeJeelw, Prijs 3}-

J. C. Verma.a.~,- .:'.c·l(enoofenin-
1_', v-or eerstbebilluenden, ~
(I' " 'l,\e' bij het eerste gedeelte

r't .' ~; I.. »w e Methode voor het on-
r:Jr\."rl'f'iJ" inhet rekenen, 'Jd.

J. c Vcrm.1.as.-Nieuwe Reke~·
\)()+.k. tru d\t.nste der !cholen 10

;: ,.ll-~(n',,:\.
Eer,;lp ~tllkj(J ls. 3d.
T \\ ,.•:{J'1 ~t 11kie l s. 3d.

~ C Vermaas,_A.ntwoorden van
:e \'vorstd\"n en oefeningen voor·
ku:Lt'!l,ltl \U 'llet Niet\w.Reken-
hOt· I( I tl'n rlienete der scholen in
Z:ll(i.Mnki\.

UltO'ave van J. n. du BUSBY
tt! Amsterdam en Pretoria .

-

B\JBElS.
.. -" - -- --- - -Ri;tuioo'en \ Paarl. GoedkooP en' Stevig GebondenJ AA-'( BIT

IC G.fiT ARlt,HOOFD
nr,Fns "i,jfticn ,la.ren ~eYe!li~d
I\., (\l~ riitul!.\ f(}hfiknnt. maakt
\\' :l~\~\)~' Karren, ~pidet'~, enz.
Gl?w(},\rhor~d gvcd te zijn, .Alles
11.\'Id werk

Pr\J~li,i!tcn en portretten gratis
Di' a:>llvraaz.

Tcl ,l,ch4'<\: SuB.i P8.arl.

B\JBEl· DEPOT,

- --_ ..----------

'fAN llS'r

lUIO AFRIKAANSCHE
BIJBEL GENOOTSCHAP

1, KEIlK stRU r,
N&bij ADDERLEY STAAT,

JtAA.PS'l' AD,
11- -

El1I;w. L. NUTT ALL, Secretaris,
p.K. BUB 215.

TE HUUH.
\" 1E \{ goed geml3ubi\eerde hui~eD

te Somerset Strand. Doe
\aDioek bij,

W. .A.. SLiHOLTZ,
~omtn~ Swael.

-
Telegransch Adres : "BIJBI!.LS."-PRIJSLIJSTEN FRANCO.-BijbelJ in HoUandaoh, Eugelaola.

-., lA 'fOQmII11 p~



BIJVOEGSEL TOT DB VBRBBNIGD OT ONS LA.ND, 11 APRIL, 1899.

OP
De heer Sauer te Somerset

Oost.
regatn!enl door dan heer Rhodes en de De
Been Die kiaen 1uuiden geen recbt op de
bl't te WIllleD Bil _t dat bet csneelleeren
van de apt!!:iale treinen voor de , np .. 1
lagen geen onderacbeid maakte die bUUDe
re18k""t.eu Diet betalen en veleu ..an ben kWI
nen bet ook niet doe'N Het .. alI niet, patnot
lAlDedat ben daarbeen bracbt en sender hunne
onkoeten zelyen te betalen en sonder dat ZIJ
nog andere MDJDOedigingen ontvingen Het
niet laten Ioopen van de .peoiale tremen .. '"
tea roerdeel van de .poorweg Inkom.t ..n .. I
be .. _ teveM hoe goed hij d.. hand 11"IJ"'1be-
gt'tlfIp van diegenen die d.. VMJ.. llll+(..... opwn
den HIJ maakte aa n"!,mak op h"t rt cl t v rn
de regulaties te verm e tlgl n wann ..er lit t n I",t
pg bhek belang ..... en alzoo de poht :< Z " r
te houd ..n en bedrog tt' '0 rxon en

De tosspraak ver" ..kt .. ~ro"t II ! Ir f
lu den namldda~ .prak ..n dp hef rt n "

1n ~oIteno I nun .. luoz r to .. ~n kr p

mot ie van dank en vertronw"n
H ..t dorp I vol mensebeu ZIJndl

maal
De h..er S er al al r bl J ' I

dag

Een tweede doktor te
terville

ELEKTlES.
To the Eddor

Cape Town
8tb \,. I,,~

STEMT voorVAN H
y-rOENSDAG9

&0.,

SSTEEN enGEEN ANDER
19 APRIL.

Avontuur, &0.Kiezers van George, Knysna, Mossel Baai, Uniondale,

ZATERDA RAPRIl

aldaar progreesreveu (een soort menech) te
regietreeren H IJ I. reeds één maand l;eled8n of
langer vertrokken Ik heb bet al dien tjjd
ge .. eten maar Ik .. dd~ die mansmensehen
toonen dat .. u ook eLa kunnen I r vaat bouden

Het .. IlO ... er koud gedureode de lulste Iaar
dajlcU Ik heb plan m) eon warm baatje te
maken maar ongelukk I: kan k niet tot eene
keuUl komen dur de mode b "ken dek krl g
ID Epg ..land ge pu bhceer CJ worden en du. thana
slechts de mode voor. merdracht geven

Met de boop u spoed ~ w er een bnef te

EE~ GEESTDRll~GE ONTVAS08T

DE lO.\HIIBSARIS OVER DE SPECIALE
TREL'iEl"

SIR JAMES VEROORDEELD

De Ultlander-kwestie. The Volunteer Scand;

HANDEL EN NIJVERHEID

A~T\\ooRD DEn REGEERINO

PR ...."TORIA

-DE VRUWILLIGERSSTEK

EEN MOOIE BOEL

VR\:UUJlG 8 AP~euIer).-De Kaap
liad8cbe YTjJ .. ilIllen InrameD te Pbok .. aue aan
ID tIJd OlD te .temmeu mlar .. aren te
te boo, ID die takke om te

bearijpen dat de .tembDl om I) uur
&loot Dat uur werd bereikt yoor zu sober
waren en derbalye werdeD teu "IDate twee
denieD bonner IItemmen Diet ultgebracbt
Rapporten van de bOltenwuken toonen aan dat
de Bond niet &00 "'IJ1I&r stemde ala laaiate
mul De posrue Ja zeer oneker maar de
kanaau zuu ten gUDate Vin een Boud-oyerwlD
nIDg

MAGISTRAATSHOF

VRIJDA.O 7 APRIL

Notulen de 'pec alo vergader n( van den
Bond. tak alk or it"bou le up den ~.ten Apr I
voll(e", keun .gev ng In • 1 nd

~adlU. ee ~e aanmerk ngen gemaakI waren
omtrent de hu shoudelj lee relol~l. , lO delen tak
werden de vakante plaatsen an bes uuraledea
aangevuld bl! k eL!ni met gesloten stembriefjee
waarb de voll(ende heen," !leko.en wIJrde
o (j 'lalan 0 J Ret ef C II Basson H J van
der 8puU S Basson \[ I'houi en P v J aars eld

Tot secretarts werd gekuzen de heer 0 J
Ret ef en tot vice roorzttter de beer S G du
To t

liet wer I bes oten dat de heeren S G du To t
P J Retief en V J Ret ti de huishoudel ke
regel. zullen naz en en ind en nood g
amendeeren en b du volgeode vergadering
voorleggen ter oVIJr.. eg ng Ve beer U J du
TOI S zn werd al. lad voorgesteld en door bet
bestuur aangenomen

De voleen je vergader n~ werd bepaald
den loten J n aanst

:'tIet pen be:lankJu aan den voor. tter
sec etans g ng de vergadenng u teen

D J JU TIf F
II n .ocrdar"

-DE KIEZING TE VRIJSURO

ViJ,IJBUBG 10 APRIL - (SPtcuwl) - Vier
vruwilligen flJD

ONDER .t.1UlEST
te TaDng. en een te Kimberley en zullen g'!pro
aeqoeerd worden voor penen"ue

HOlt .tatJoo te Tauo!{&, de Border Sldlrg
Polnraue en Vrnburg boden een

LEVEIiDIG TooNEEL
aan door de aankoDlllt der vrU"llbgers
groot aantal der

Klll'IICHE \ IiIJWIl LIG ERS
rDlD8tena 1 bO 10 aantal hebbeu DJet g61ltemd
IIOmmagen wareu

TE DRONKE!Ii
en anderen Jl'aancblJDllJk hanl[ 'foor de photo
grapblllCbe toestellen Bet geheel "'lA een

At'8CH( WWEKKElill 100NEEI
dur de lJI&I1nen rond I~eo bU het lIt.ation ID
het .eld

De organ_tie wat de Vil "IUlger. aangaat
wu ""n fiaac" eo doet

DE Ol RICHTEJl8 "EI!li1G EEn AA!Ii
De progressieven hier !cbamen lach over b"t

geeD Vl1jdag plaata yond

GELUK

Su -Can troops Le WIed n a Ilr 1 .h
to dlafrancb_ tbe relillitered. te ts vt • d ~IOOT
Tbat II really .. bat bu taken pla, • \ !na
One could Dnderstand tbl. eor t of h n Y=:
lbe RU8IIJ&JI flag Oue gralO of cun" 11t
be taken, wd ~bat Ja that t cao" 1 occa,OD"
Mr Rhoda Yid that he oould g~t tb_ m'tIf;T
tbe thooaand at 7. Gd p.or da) ea b Tb
tbeu pnce Deprived of the r \ bur-
(uuder the ne.. registratIOn) h. W if 0..(1Ia
blm u tbe bloe ground, after tbe dl.lIDond. lt
extracted Wben 11'111 this • amr ut III
Dudentalld the contempt ... tb wh eh tbe ~
of tbe !,rogrell8lve party regard thtlD Th..
are merely animal. wllb a vote • tnu b beo!.
110 mucb food and a free ra luy r de added
any am.Dnt ol prom...... Speaktng 0 lt
pol ter of Mr Rbodea )esterw. I ..~~~
wbat would have happeoea f Sir Jam .. or MJ
RbodOII were IQ Mr :saner. piaa- 1l ,
WP Tbere woold bue been Do .01:On:
yote reoorded at Vl') bnrg e rer man waald
baye heen set. Mr Muer doe. nu knOl. bot
to play tilt game and the ag tat on ob ha
amongat others the ...ork lf our p, d prot: I
RoD&! Dewspaper &gItato," I adm t hat
are DlIPg dirt) 10.troment. but b. eau It
good \Vhen .. e have "on 11," game y:~
wub oor b.nda of tbese geotrr

I am ete
E~ L

PS -Pr61lldent Kroger ha. LaJ a 'pkodtd
object IllfllOn ID the Vryburg etec on EU
clearly sl;o"lln what .. onld take place ~
franchule II gnen to tbese men n .be 1filii.
vul To allo .. tbem to beoomp hargbe ....Yaald
be worse tban fooli&b It "'oald pI""" tb. ~t&le
eDtlrely at tbe mercy of uOlICTupulou.cap ta: Q
Th_ ecabawa;p m.lee It very d tficolt oeUertd
tbe fraDctuJ16 to tbe tbouund. ot good ma
who would be 10).1 and true burghm to tt.
St.ate

( ~oor de" hur I~ R 1 IeT, r••u.knl ",ag araa; )

DO:S DERO \1 'APRIL

CRHU:S EELE ZAKEN

ISBILlAII.

Salmon'" sser F Iona Adonis Carolus T tU"
W Iham L larie Andriee Scbolta DUld Pieterse
Kooo AnderlIOn Lew. "'OOit en Frederick
Abnbarn •• tonden bescbuldigd vaD Inbraak n
de kantien nn den beer Mu: BIDder ~an wur
, een groot aantal bottel. drsnk en cIgarettes
geJ!tolen hadden Ook stonden ZIJ beschuld gJ
den 'WlDk,,1 v..o den beer Andnes VBOder Spuv
ngebroken en kaaa er u t ge.t<>len te hebben
Bescb uldigdeu .. erden allen ter terechtstel

ling .er .. ezeu Een gen werden op borgtocht
1'&n i.)() vrugesteld

'crbluf k

SLOT VAN DE PAARL

lOSDEIt LICESTIE

Henry Stenden bad va: ken vlees b zond ..
heent e te Pniel ~erkocht en .. erd met iJ
beboet

John Rvso kIe nl( WIIJ! 1001 en na
P .....rl spoorW~j1stal n eR .. erd bebod od •
of dagen budeft arl>~

,fan /." "}
" 0 .. ~

he
Iwt pr 1 II ' n
Port ..r Ill, Joor l .. u hI" r It
Ik 7. ka lat le seer etun,
'IJD toevlucht zou nemen on d
en de beleggen te verdedig en
dit op een zeer .. aardige jl;edaao t
IKwer moeiliJk om eene on wett 19.. z lItk gOt' 1
er met vrucht te ,erdedogen 'ooral aL<DI .. n
voelt en verzekerd JH op val""hen Kron I t ..
staan \\ aar de secr ..tan. In zIJne veroedl
glDg ID Uitmunt JH om te ontk ..nneo Wlt Ik
g....cbreven heb en nletK t.. be"IJz ..n lat Z J
de beleggen der vergadenng h..t recht I"d
den de alreeds besta.aDde comm_le over I et
boofd te zlOn en eeDe commL.. le te benOf>m 0
wt enkele ontevredeoen Ook heeft I J I I.. t
be .. ezen .. aarom en waarvoor ef'n tw""de
dr hier noodig JH l1"t zal,..,ker wel d.. moclte
waard zIJn om de nam n te lezeu ,an all n
die ten gunst.. zIJn van een tweeden dokter
maar "IJ zou deo dan den gekollen dokter aau
raden to look .. ell before he leaps want
het zoo kunnen gebeuren dat hIJ Ultemd ..hJk
de ondel"VUldmg opdeed Eerst b..Konnen ..n
dao bedacht. beeft memgeen 10 i v..rdrt< t
gebracbt

Verder moet Ik den 800retanQ nOl'1llaals 10
dachtlg maken dat bet volstrekt DJet nood K
.. as het IDvloedrlJke pubhek op te roopen om
DlIJ te komen belpen In miJn heldhaftIl; " rk
~n de aaMtf'lling vlln een t .... eden dokt r
De C01llDl18.lle tot>n door het pubhek geko« n
en .. aarvan ik Dog lid ben bestaat ilO)! Dill
eomnU88le IS belast mdien noodlg ,oor .. e
Olnll: te D1Ak..n voor oon ander of t... eden
dokter en ZIJ ...e" vooral.nog de noo<izak
lijkbeid daarvan lUet ID daar de WIJk t, kl 111
IB om t .. ee doktoren betaaJbaar w..rk tt V r
scbaffen en dr Roscoe het 'oU.. 'ertrou" u
van het lDvloodnJke pubbek heeft

De u ....
J }< BRI:S KM -\ 'i

DIEFSTAL
J scob Ma). een geklenrde Jongen van 14

Jaar pleitte schuld g aan dIefstal van een bor
loge ketltng beboorende un Arthur Sbarp

H Uwerd 1.0\ 14 dagen barden arbeid veroor
deeld

Jacob J Erasmus bad versuirnd te rappor
teeren dat brand. ekte onder .une schapen W8.8

Eene boeta van 30 .... erd opgeleg j
Johanne. Jacob.. W8.8 dron"en en moe.t 1)8

betaJ.m of 14 dagen harden arbe d do"n

SOMERSET STRAND
Zandvlakte 5 \pnl lR99 W1e 19 progresslef?

Koos Frans werd be8Chuld gd van onl.ehoor
lUk gedrag en van pol lied enUor Burtaal tegen
gll!ltaan t .. bebben

HJ werd ochuld g bevonden en met '11), be
boet of 3 wekeo b~rden arbe d

Fredenck Jonu .t.ond beschulJ gd bet r
van den heer C J Myborgb b68cbad I{d te
ben door gateD n de tyreo t~ .teken
l tapruk i of 14 dagen
Maart Martin .. 8.8 dronken en moeot ".

talen of dagen barden arbeid ondergaan
Clara FeRtar .... dronleen eD moest )}It

boete betalen of 4 weken barden arbeId onJer
paa

Ándne_ Bro .. n .. u dronken en moest ~.h
betalen f 7 dagen barden arbe d

8o10mon Simpson .. erd scb.ld g bevonden
aan dronken!ICbap

I;ltaprW Ih of 14 dagen
W lh&m Boy!l& Adon. Ontong en !leo,!r k

Hamman moest.en elk 5. betalen of dagen
barden arbeId ondergaan wegen" dronl< ..n", hap

Gabnel Dom ngo had eeo paard en l'en ezel
losgelaten In Patr o!straat en moe.l e"ne b< ote
un ~ betalen of 7 -iagen barden arbe dooder
gaan

HeDdr le Koopman ":iS n den nAebt op but
e gendom van den beer G Surk gevonden Ion
der wettige venlcboonJDg

l tspraale O. of 14 dagen
Jobnn e DIeman .IIl! Jronken en .. ord beboet

met lOs of lO dlgen harden arbeId

t I. I"a urn to
i'omer""t ~t and

er ° et g ere

Aan den E "teuT
Munbeer -Ik ben geeo rouranl.6chrlJver

maar Ik kan bet niet Dalaten de heeren Kngc
en Marua lI'elok te weDIICben met hDnne OVllr
wlnDlnl{ te StellenboACb Ja de leleZOI"8vau
oom GIdeou b"bbeD weer getooDd dat Eli Elln.
dienst eD nog boog waarde"ron Wur la BeDr
J ameli nu? De klezerB nn 8tellenboecb hebhn
bem In de pot '(ezet en het deksel durop

loen leur James met de laatate elektl8 bier
rond glni( toen kon IJlen de menlICbeo hooren
&eggen Nu zullen .. ij een lpoorw"" krugt"n
naar Alexandna ED .. aar II de _poor .. eg I u?
MlYCbleu IWlrn met dien beer met het &oele
mondje oaar Engeland

Afrlwoders 1I'8e!lt WAkker eo looUltu niet
door zulko maDDen lelden maar klMt voor 0
maooen zooal8 neef Gideon en 00 {Jail

De owe
J 'NG AtRIKAASOER.

M.AA~DA( ,,"PUIL

De raad vergaderde op V. o<'nsdag d ..n 2"n
Moart
TegenwoordiII;. ......r..n de hoeren P ~l

Bnnk G J vin WIJk , S Brn .... r ..n G
H Bru .. er De h...,r Bnnk nam de ,oorz t
terstot>l 10 afweagbeld van den Cll II'I00n om
mlS8ans

Sa de notulen gelezen pn goedj!;..k"ur I pn
eenlge rekeDingen jl;epa';''Ieerd te hel..b II !!af
de s£'CretaMK venlag toonende een saldo n
kas VIUl £I~ Is "d

I am~.burK""eg -v. ..rd 1I..1..... n ..el br ef
"111 dt'1I dtstnkt"-lO."""t ..ur gedsteNd den
2"2Men 'anuan aan de band gevende dat DI
L..vendal zou aangesteld "orden als OpZI h
ter vun de RoadpnrtlJ tegen li bbilhn~, p r
dag

Ve r~ad nam bIer n geooegen n I ,,"r ..n
Bnnk "II , 8 Browel werdeu belast m"t J
schlkklnllen voor het 'ervoer ,an d.. Ro.d
partiJ naar den gren.lt]n v ID oe afdeehn"

De Hecret&1'IlI werd !lelast den di,tr k I
spectenr per t..legraaf te ,"'Zoeken aan lo
daal lOstruktJe. tf! geven om op Z Jn " jl; I
mano ..n t.. ÁlDllhenst..m of Zour te I v rm
t ..gen 2a 6d per dag en met het werk zoo
spoedig mOjl;eltJk te begmn ..n

De •...,~L. werd "el ,st d.. HoadpartlJ
eens m d~ m.and t.. bt talen

Honden!1ela&~ng --G llZt'n Pen bn f a
d..n K~i&I"n secr ..tanH ,0< rlf'gjl: n I I
rpppo op de r~glStr ..tJ"" dtlOr I..n ra 1
goedk opgezonden

Bet.lo eD dat dit 0\ ersta tot I volg 1 I
vergadenng

W..t op v...,zlt'k~e 18.'l"J- De ra Id gllIg ov r
tot het klezeD VMl commlsllIeled"n en de ,ol
gende personen .. erd ..n lIekozen

WIJk 110 I G H liruw ..r J .\i lr
P W Bnnk J A \\ oHaard

WIJk no :.! A ~I ( lIi..rs P Laug
C J !Ii.,1 • J 'lO Z Jl

V. IJk no 3 A J Bnt. lo
J GelderblQm A V. van" Jk
"IJk IlO 4. P L la Grange U

hUllleD EsaUUI 8D1Jman DI J Val
V. Ijk Ilo cl '8 Ilru" r P J

8 P dIl Wit D H dil'l s
V. IJk j10 ij H J Br ..ytenba

ZIJl C iF de" lt P , 'i J
t ltspaomngs -DIlM gedunKo kla bf'

komen omtrent overtredingen p le p bl
wt.pannmg.plaatsen ZClO lO erd ..n d h. r II

, llrower en G BroWN t, 7.amen mpt d
.ecretan, benoemd om ond"rzo k te do
aan d..n raad rapport te maken '"n aliI' "r
tred ngen door aangrenzend, grondbl'z tt r
hetZIJ door omhelDlnll:en op J, u tspa ID nil
plaatsen gemaakt of and NZ ns

D" raad verdaagd" tot \\ oen. lag 1 u
April aaoltaaude---...----

DE HEER SCHRODER VERDEDIGD

Aa" Jen Ed.teur
Munbeer -Velen hebbeD le 't"rg I. gHnd;J

om UIt te "lOden wat to<:h een Iedendaaflcllt
progreuref betet<kent fol oog toe blUf l1IS
een enbeahste taak en terecbt ook WaOlhOItI,
wat zeggen de a lionteiten op d t pUIlt !lt
beer Rbod611 zegt een progre .. ef • le_
die tElgen KrugerUWle en den Boud • "r GtJr
don Sprlgg :&eK'een progrl!6t\ ef , .mand dlt
~r Brll.ach oppergC&&ri D ZUId "fnka, tIir
If.ler F.ure aeKt Pen progr""" ef la emaL~d.
hebben Wli dat "IJ geluken tred met &II<!trt
landen moeten houd eO D t beteelr.eot •
dat .Ja Ik bij yoorbeeld Ue dat mi n ruIL._
man ZIch IIj'Inprachug hu • Iaat bouwen k lIl!JIl
plaab moet verblDóen \'oor htt [dd urn ar;
t\adelnk OOk zplk ~U huIS te lattn bouYen !lt
beer Cloete kandIliaat voor StellenbollCb ltfI
eeu prol,'J'eealef lO Iemand I e ~oor gelob
recbteo ID TraWJraai maar n et n Rh03...
el' de Kolonie 18 De CoJ rT, neentdat
een progrCllflef Iemand lO d e ~e .. Ihg lJ ..

allee, p te offeren ten emtle Rb >cl"" a toon II
hdpt:n en den heer Rbod~. bl nd I ng' t. TOi-
geu '\Lderen weer meeneD dat ttn Jmgr_
Iemand I. wiens phcbt bet 18 on , b lDf de
TraIlllvaal.cbe wen In te laten e til tl'1Cbta
E ogeland er toe le brengen om de Tr&n.. uJ II
\'ermol"6elt'n

Ik zeg eeo pr')~re8llo.ef • eroand de ... teD4
of ooweu!od duekt of IDd rekt and .. u tlaitd-
.cbe mvloeden Bta; t en we d vf on".tml
...erkt en .,. toe budraagt 001 velt d \"Jdt.da
wor ultland,ehe aalldeelhond .. u het nrea
lt,r ZDld Afnkaansche hud ...erkeude .1.""0 W
yerkrugen HULS Iemand d e dc kap WlJlG
belpt en m Itaat Itelt om 1u n monopoll<l
voort te zetteD en hunne t onderd d. !\tnd",
ponden In mtlhoeneD te verande en omd,.,
moede dle al reedB ovtro.l n Utt laud ge oelcl
.. ordt bonderdvoudlg te ve .. ,rgeren en orn Uil-
emdeluk de KoloDle te brengen Ol denze fdeJl
\"oet waarop lerlaod Tandaag • H • e'1lllld.
<he een me8 al. ht t ware op z n e ~enkoel
houdt en bl) weet bet olet of hU h Ultl
weten

Dit II de rechte Oltleg van Een hedendu,ir",ht
progreuwf

NOG EE~ OELUKWENSCI1

Lld
5 April 1899------Afdeelingsraad LadlSm1 th

Aan deft Ed.lrur
MIJnbeer -WU ,.. ~ \'c u cllenbouchc

vn"Dden ban...lijk ~ t <JuI goeden 0 t
.lag Tan de elektie Door bet geheeie land
aal eeD JUichkreet opgaan over d .. verklftZlng
VAOde .. aardl!;'e beeren Maral8 en Knlle Moge
de gebeel .. KoloDl" er goede vruchten .an
plukken MOlle Pneska bet voorbeeld volgen
en den beer 8cbroder kiezen

Waarde .BonoMbroeJCln dit 18 weder een bil
"UI vlln .. at gedaan kan worden door eendracht
Geen geld macht kan daartegen op De H"er
.taat !UlO ODle 1r. Ide Gaat voort wet maon ..n
moed In de aodere kleaafdeeltogen De Heer
ui OOI de overwlUnlDg ge,en wanneer WIl
Hem erkenoen ID alle onze wegea Ik boop
de Afnkuoders zulieD de o"erwll DIng behalen
Zu gaao langzaa.m mur zeker Onlle bartelulee
..laak komt ook toe aan den edltenr vao (J •
Laruj voor "IlO dapper strIJden voor de Afn
kaan der partll No~ula gelnk, Stellenboo;cb

U .. vriend eD Boodsbroed ..r
J B NlGKI:\1

Nieuws uit de Paarl

A D TE RES

De beeren J F P Perold en J
werden al. aud euren van deD .tadoraad en ,
YAnden afdeel n~raad .ooala laatst vermeld
gekoten

Vl:1UI IJl E~D
'\[en verne mt dat de gad~ van d. '[oorree.

tban! un bet beteren. Op algebee e her.tel
IDg word t gebool't

or BEZOE~

De beer Du Pie.... nO"!!,er
zer te ~ulberland lf"" voor ~~n ge da!{t!o up
be.Oil" aan de Paarl li. Yan bltr naar
W ore6llt@r Tanwaar h op den I >den de.er naar
Kaapstad zal T~rtrukk6n om aldaar up den
16dea neen n euweD kr ng al. onder .. ter
werknam te zUn

Rf E"

Donderdag ontv ngen ween doord n~e den
regen liet weder I hans pra hl g Jocn
koud nlle.olge .. aarvan .omm gen eto ,"'aren
.. nter 'oorapellen

IlPOOBWKGONTV ANGSTEN
lpoanteIOIItvanptea .oor d. week geti1ndlgd

9 AprJlI8»8-

Munheer -Zeker pel"8OOn dIe zlcb noemt
Pneaka se boer doet In D I fr kfUln~

PatrIot zekere vragen aan eerw &hroder
Daar deze kandidaat .. cllicht DIet de gelegen
held zal bebben om de.., vragen te beanlwoor
deo neem Ik de Vrtlbeld zulks le do.,o

En wat Ik IIChl'lJf 81a Ik ,"oor ID
Het '8 Diet waar dat eerw Schroder geco De JurllJksche bazaar nad m~ d.

grond woo geven aaD een "It maD tenzl) hj) met Nieuw .. kerk Breetltraat werd ttger b tend.
een buterd meld getrouwd la Wat waar ta lO der yot"e week ID de Wiel !laai g.. 0 den Dt
dit dat de eer.. Schroder er altU.) tegen op- bazaar werd met een gepMtt tO~i'r&o\l<geopell(l
ge .. erkt heeft om hlanken en gekleurden III door ds U F J Mnll~r Er ..... roloJ getal
onvrede met dkander te brer-geD VaDdaar Cll allerlei ycrv8l1lChIDgen en eetMaren
dat bu aliUd "llde dat blanken en gekleordcn De tdel boud&ters waren al. ol.
bever afzonderluk moe~teo woneD 'rocbten eo \"erVeI"8CblU!(en ]on~. llnnl

Eer .. SchrOder beeft geen brief ontungeo en JOIIgeJuffrn (3) G...tlo.a)
van de BDltenlandacbe ZendlDgcommta_le ooder } 'mcv goedcrell Jon~t"Juff
11'18 hU staat Ook 18 de Arbeide KoloDlecom mej Gallo"IY
ml8lle er .00' dat hIJ stad Ill, pulemenll Id Verv~l"!IChwgen en gebak

Dat h'l niet die wder"oor .an Up ogt{)n nit Mn lier mevr Botb. JongtJ
gebaald beeft 'een onlfaarh"aJ }< aure

Dat bn de Kakamu le /.err r-(daar Ja DI"t 'erver8cblllgen eD gebak Jon~' uf n li
een Kaltamu da Il) -verkDoeld heeft ta eOD .ten
lengen De ~rlng heeft deu week aan oe F anc}!~oe<lereD
Arbeid. KoloOlecomml •• le £2000 gogeveD \"01 'enert<elllngell el
gen& pr.rlemeDta be.lnl omdat zu te.,eden.. mej. Ve VilherA
met zOo werk tot bier toe Zend lDg zaal tafel u n

Het la waar dat 80mmlgeo van de baaterd. BraDd en mej }< lek
DIet voor eerw Rebroder .. lIlen stem ml'O VerverliChlngeo mJ' an He

u,"~1 Ik omdat hun leera-u ben .. egens door JongeJuffrn lt M e
bonne ..onden be.traft heeft en '"rv"l'IIcb Dgen meJutI I

I n~tkn. omdat Z I meeneD dat I al te be wlIn Van W J" en "\an BondeD
vriend II met de Witte menlICben eo de boere I Ververtch ngeo mr J Pen z ~DJ. J • crrt
GU ziet mIJnheer hU wordt DIt twee mond n Wahl Bresier en J \\ all
geoordeeld De Pnellka lie boer !e~t dat bU Fancygoederen Jon~.J f n
een al te groote .nend van de buterd8 lO en z" .. Du TOlt en 'an \\ k
met grond WODge.en &IInboereD en dan weH VitO JongeJnffrn De \ lit. r
dat hn "00 een groote vnend 18 van de boer~n I 'ervenlChlngen en fanc"
cl t le I a.terdA hem Diet Yertron ...eo Ik 1.ld )OnllcJufr Van ~cboor
IleruH af <iat eerw Scbroder een eerlIJke milD BloomentaIel de Joue€Jof
moet _,en tegenover alle kleuren en r&IIAen en 1l.Itter

Deowe Naar Wil vernemen boef d
EEN DIE WEET van onku.ten de .amma 'Pn

De uwe
A B\RHRD

t.: Dlondale 31 1'1[ aart I ~

N1euwe kerk bazaar

II Rf'

D. rondgllJlnde bof l t ~
van~ ol morgen al ..... nneer •
melJ er ze8 en ,aken ,ui veri r! wor I n
Het ....ordt ecbter verllfa ht Jat le • tt n,
lang duren ... 1 daar de mee.te ... ken oa
Iacbten aard , n \nd

\! RTR liKE'

0, W ~ Joobert ~ op een bewek uaar
PeddIe AI ce Hoksburg an antie e dorpen ver
trokken liU denkt n het be. n .. n Me
terug W>. n -\1 .. de met de w~rkzaamheden
un zun ....el eerllf de gemee te 'iouriN f aar
bekeD<i & n .. n het "en' dat h een u !.Stapje
beboeft "n wea ....be .. be n ee vuor'roed ge r •
en een ve I ,e terugkomt! !.oe

f J

Jl na

DAMES BRIEF

I EVE S", r -lIet 8 een ge rtl " n
sedert k u la1t.t eta geschreven beb en
• h nt u b ~ a gor emand u t.t te
acbrunn hoe mw Ier stof kan gevonde wor
den .. aar ver t te ... 1en

Een de.er a v nd"n toen " met \ u t wan
deldnde wa. I epea t .. ee Jllnge meta JC' voor
..s u t Slecht.6" dee<! al bet prat~n H.t

wa. D e~ dan \ ou lruow ; ou I<now
peacht i I- ngelach daarb Paarl
such a ... eked pille von knnw
m.r1"OW &,,8. vou kDow epeu
MarklA raat af en het was reed. negen uu
UOW

Maand"" wer<l een ~end
Zu der I aarl ker" gebouden waarbeen k ti t
nieu"., er !i:be d i"gaan ben "ant volgdn. de
ad.ert .. nt e zou aldaar 0 k Wo re_te", ver
kocht wnnldo Ik vond ut ilt \\ nr cote ,
wOMlted. eteekende en dat

w/UU"OChnl k le lIo l~nd""h
!!IOOrtvaD "I ... I ni"tof "

Il.. htlOr dat de , TMt

Ban Ilo ID'

á "!~ ..
2J ol

! ==Bteleel. t U ~
~ .!5 5 I..- ]:ol ..
ol :lOl ~... "" 0 i-<• • • • • •VV~llk 12600 77 700 ID )~ 1424 +25842

Illddellanda 4 !lOO n6 1l7l 1898, 114~ 2 637
Ooatelljlr. !784 211 639 U882 819 tl7365--- --- __- ---- -- --

Stellenboscb Apr I 18 IQ
Aan den Ed.teur
MlJoheer -Daar bet een geruHDe IUd IJl Bnts

Ik laatllt ID u .. blad acbreef boop Ik dat gU m)
ditmaal eeD plaatje ID ow alom bekend en geëerd
blad zolt verguoneo om mUn vrengdeYoJ bart
.. at I.<! InChteo met betrekking tot den Ulblag
Tan de StflU"Dboeacbe elektie Bravo klesen
van Stellenbo.ob .oor dezeD uwen beldeodaad
verncht tot roem van gan ACb Zuid Afrika
B .. vo kiese", van Stellenboscb voor de eere
krooD die-gIJ yertforven hebt MootCt lW d.e
drage. lot ID de lengte der dagen
; Toont broeden! dat gII streeft naar recht en
gerechtIgbeId en dat Irt! n DIet door do; £ 8 d
pohtIek laat lelden Groot 18 de eer die Stel
leoboscb behaald heeft

Excellllor Broeders JaDn", Ml\rau; en
GldeoD Krige zun uwe stemmen ....aardlg en zu
zullen Toor u we belangen werken

U. weimeeDende
Vr end en Broeder

D P DUTOIT
~~~~

MIJNBERIOHTEN

TotM 1~~81 1324 2516 42'0' 2°18 68~tI
ISU7 22318 IOW 2684 5192 :1606 ~~613
Mater aal venoor Westel Jir., 189~ nl Id96

nil m,dde(laMrocb, 1895 rul 1896 nil ooottli k
1896 nil 1896 nil noordeIjk 1895 nil 1896
nil t.otMl. 1890 rul 1896 n Lt Deae CI,fcn ai JD de t.ot&len ~"n de boekingen
1'&0 d.. vetrochillende atatlons IIO::Jdervcmeeh"ll
ta.lhen ~ It.elaela, cn .. orden .eranderd &lJ .alke
VerdeeIinC pJaat. beeft. ZIJ slln onderworpen a&D

~ bij verdeeling yan de Dpbrengst tu&-
rochen bet ltolonlale en 11'COlmdegoDvernementeJ!
en maat..cqappl)eD

INSQLVENTII!iS VOOR DE WEEK
JOOn_J...,bu BenIor en Artam Be.clo b"Dorlen le

ala GebroelJen BeYela, kctntnkteara en lteenbak
keN. Krom""""'lriyj ..r Roncleboecb Kaapsebe af
deeU.. ~8lI.H 61, laa&en £3 1 6e 6d

S&ephen IItroGd algemeen handelaar Woodat<>ck
Ka&I*lhe ~deelllII bat~ .220 51 6d Iuten £335
hSd.
Geo'll" aa.tley Walden, JUclear ltote1bouder

baten .2 gg, 7. 3d luien "3 US IflII8d
Jan Hendrik Barpi' wlnkeher Barrydale, di ..

trikt S...u~ ba&en ".8111, 8<1lasten £753
101 od

BRIEVENBUS

Het opstel on« toegeaonden UIt RobertIon
ka I Diet ~eplaatttt worden Het 18 no Diet de
tIJd 001 een publiek gescbruf on Jlt oader
werp op too .. te zetten

PCBLIEKI VER(,ADERI:SG BELEGD

Ik ben waarbelJ acbruft Olt Pnelln o,"er
eeD stdkje dat In een ander nlen ... blad beeft
geataan, en daar 01l&8 lesers Olet met deu In
houd bekend "Iln sulleD wil bet antwoord Diet
opoemen

V.. BD~
Stemdlt WoeWldai, 19 Apnl.l

STEMT VOOR
Lot~r en Molteno

Stemdag DonderdBi, 13 April

STEMTVOQR

Rademeyet.
Stemdlt Vrijdag. U April

Kiezers van Prieska I
8TDT VOOR

~r.
8temdIi ~,18 April

JOHA:\'E IH lW 10 ,,"PRIL - (Reuter )-Een
.ertegenwoord en-i c mite van oltlanden 18
,.,evormd ~~ rorJen met bet doel om scblkking D
to m~keu voor bet bouden van een publiek ..
v..rgadenDg om 10 oTer .. ,:.:1 te Demen de
onderbandelaDgeo ge.oerd t an de ~
en de yenegenwoordigen der DllJniDdoatne De
"t'U'pdermg &al waancbOallJk Zaterdac , .. I De brief YIIII da beu JtiWlo. ku "* I"
boada "orden J PIUW WCriID, --lIG - ........ ta.biit..

F'ln kIJk meent dat seier acbru"en LO de
Pair ol Olet yan de hand 111 VAndeo onderteeke
naar en daaroID I&) het geeD IDvloed Dlt
oefeD8D.

Kiezers van GeorgeI
STEMT VOO.l1

(
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STEMT
Kiesa.fdeeling . Bl ..., ... ..A-.~&i~C»lE:e]l;»

RADEMETER ~en bEEN ANDER
AP~IL.

f

Kiezers van de

OP VRIJDAG, 14
Vrjjstaatsche volksraad. I ;:erreed~' e:u~!~lda: .::::ee:: ~~~ \ Atdee1ingsraad Jrlalmesb~.

_ het .Idaar IlerIuk ID awart p!deed, er wa ---' ~
[Reuter ultgrarnl1len ] Ihlte In het geboaw want alle oogen waren Xotulen vau de ge ....one maandelijksQbe1Ter-___ !lfev88ttgd op bun die door hefde geoood .... kt gadenng van den afdeelittltvaad VIUI MUm_

BLOEIIIIONTEIN, II APRIL.;-De raad lA dezen waren de aeer ge,,!,lchtlge ltap te nemen. ZIJ bury, gehouden op 14 ADf.ril.,11891899.
morgen belig met be~ voorstel omtrent den ltolMlen gereed de buwelUkaboot te beklimmen Tegenwoordig <!!!. we...d heer W ril Rl1&-
landbonwschool. De preetd.nt seide bU het I en de groote oceaan te doorreuen, waar de souw, CC en R M , voormttM, en:r,; hoeren
voorbrengen der .... k. dat dit volgenl lune aachte OOIIlenwlDd kalm en heerlijk blu.t, en .J W Moorrees. J A Baaaon, J N. 8teyn, N.

i g~heele dLl!tnkt meetnag een der voornaamste wen was die In waar d .. betooverende macbi der-butende hefde Bestbier , dr G H Steyn, D M,alaa, Jaoobue
deze zlttloll voor den raad kwam Hoewel bon aantaateo, r.oodat 'IJ eindeluk aangeDaam Louw /
landboow IQ deo llaat voorolt gegaan wa.s, aeezlek worden Zeer heflUk werd door Wit· De notulen der ronge vergMlerjng werden
waren er een aantal kmderen die veel nni sou- booi, van Jaoobedal, de baweluumarcb I:e· gelezen en goedgekeurd

ORA N J E VRIJ ST ..\. AT, den geDleten van goo verDemenu ondersteuDiDg speeld ! De seerstaris rapperteerde liet bedrag der
op dit gebieG De leden behoorden DIet te ver- De band wal gelegd, wani de oude hefde overtrokkeue rekenmg op 3 April, 1899 te ZIJD,
geten dat de boerderu In de repubhek elk Jur zegt "8teek Je nek al die strop dai Je nooit £189 7. lld r "
met grootere zwarlghedeD gepaard glOg, en om 108 ruk Die Ja, &00 wa. bet ook met Pieter Achterstallige belastlll(J van ae wed Lom-
te .Iagen moeat men veel meer ali den grond en Racbel. baard
balen dan de voorooden gedaan hadden. HU Een .. reeks yan gelukwenacben der tegen Een brief werd. gelezen va.n den secretaris
lelde sterk ten gon.te van weten!cbappelllke woordlge guten en "lUl OOIIt en 'WMtwerden van de Malmesbury exoouteurska.mer, melden-
beginselen te zUn• zonder welke de boeren terug buo per brieven en telegralllmen toeresonden, de dat hi) g* Jut had V1LI1 mevrouw Lom-
souden gaan en buitenlanders al beL "oordeel en du, werden door klein Jan HoImeyr, van bard om dlt,.belutingen te betalen, - dat
zouden krupn De raad behoorde niet te wel Doorndam. fllnk roorgeleeee. Zeer genoeglijk hij haar qaa praden die ti; ootal'-llt daar ZIJ
geren ODl £10 000 yoor dit doel op de begroo brachten wu den uWld door, loods" japie al. be .. ."ur Iaarvuor aaDIIptakehJk .. as De
tlDg te plaatsen Een lange diseusaie 'olp;de. wtl nie lach nie, en na heel wat Ilroonyoer uit- secretaris bad Iater een onderhoud met den
gedurende .. elke de meeste leden bet werk gedeeld te bebben, W&II de pleearigheid In alle hoor Kotá gebad ...aarbi] deze goedstond dat
prezen dat door den landbouwraad 'W&IIgedaan, liefde t...n einde ~o. dJ! beJutmgen aan den raad zouden worden
en hunne ondersteuning gaveD aan het denk Den volgenden IDOfien vertrok bet JOnge '!'{'taald Deze schikking werd aIB voldoende
beeld van een school voor wetenachlPpellJl.;e op echtpaar per rutolg naar Kimberley, vergezehi beIocbouwd
leiding De heer Fraser stelde toen voor dat van b""l"at Yrlend&ll, en Yrjjdsgmorgen .toom De proclamatie van Bridgetown weg -Een
£ 10,000 worde geplaalAt op de begro01Ing om den 'lJ aan te .~mert!et3trand om hunne Witte. brief was ontvangen van bet departement
een landbou .. echool op te rlcbten, en ook den broodsdagen aldaar tu slUten Het 18de &all pubheke ...erken verzoekende om te worden
oltvoerenden raad te verweken om een ondRr gooam~ berfstmaan. docb gehefde Pieter en voorZlen met een bescbrlJVIDg van den weg, de
zoek ID te stellen, wel"e plaats bet beat gescblkt Uachel, de berfat loopt teD erode er komen darnen p;", ende van al de pla.tsen waarover

Bloemfonteinsche afgevaardigden. zou "UO, en gadurende de tagen"oordl[le ZlttlOg ook wlOterdagen zoo ID uw leren ble~op aarde ez; ~aat
veT8lag aan den raad le doen Vaan,el' I es oteu dat de heer Malan de noodige ID-ti'" WITBOOI formatie geve aan den ""cretan.

____ ... ~-- ~et betnkking tet de verdaagde diacu88le
BEAUFO n(rTI WEST omtr('nt de motte '-an d ..n heer Malan, stelde

.po .&. • de beer J W Moorrees voor, gel!econdecrd
ooor d.m heer.J A BaAA'On dat de motie van
den heer Malan thans vervallen zal

, oor het amendement .temden de beeren J
7 April 18~~ St ..·yn, .... Beatbier, dr G Steyn, de voorstel-

lAateten Zondag hadden wIJ nacbtmaal I'J ler ..n de seconda.nt
opkomst wa. groot, bet II ook. Diet te verw II Voor het ongtoooie voorstel stemden de ,.oor-
d~len, want bet veld IS pracbtJg door I -t stell ..r ('11 de beer lac Louw
groolAte deel van bet distrikt Het SPlit I , I De VOOl'Zltter verklaarde het amendement

JOl! \,S:SESBURG. om te sergen dat bet veld door een groot cl el aal~enomen
[lellt.:r ••"nt 0118 lat de gondopLrcnb",t .an leo vao de Goupb nog mora dood III Het veld, De heer Bestbu'r st ..mde er lO toe om ZIJn

Rand voor Maart odlc,ecl wen I ycrkla,ml le "!Jn op sommige plaataeo ,"00 pracbllg als het I '" ,00rsh·1 ">or het plaatsen van drte karren met
wordeo, en 00" gezond zouder rup88u er Il tw",. dieren m "lke kar voor het UitslUitend
Het beeft van gIllteravond bier weder za, lt m orde houden van de Vredenburg en JaotJes-
gereliend tot van morgen Het weder belo lt fontem wegen, te doen overstaan
Ilog veel 0,· \'OorzItter O(af keUDIll dat hiJ biJ de voi-

Met bezIgbeId gaat het nog drukkend, m ,r g..nd .. vergadering een voorstel omtrent eene
wu allen hopen dat bel. spoedig .al beter g. 1('<'lIll1gzou maken
want de boeren die nog schap<>ll bebben ov Holvallc ....... g -Bneven werden gelezen van
geboojen, kORnen nu geld makeD, m~r vel" d~n secr('tans VHn pubhek .. IIerken, ~eda'eerd
zUn totaal oltgeboerd ' 8 ..n 23 laat"tl..d ..n, waarm beloofd werd da.t

KERKELIJK de w"ll: zoo spoedig mogehJk zou afgemerkt
Zooals gU weet, d. Helw. die bedllDkt b.r "orden

als bulppredlker .. egen. kranl<held, IS nog L, WIJIJnkelde",hoek - weg - Een geschreven
maar kau metl doen Ds Van der Merwe be fn er ..enkom~t wa. aan de regeenng gegeven,
laatsten ZODdagavond bekend gemaakt dllt u • r 111 toestemmendé om dezen ...eg te onder·
,kerkeraad bem verlof gegeven beeft om v 'r houd ..n pn ov..r te n<lm..n mdlen gemaakt tet
ze. maanden naar Europ" te gaaa voor' " ~Ot'dk"unng vlln do r..geenng en volgens de
gezondheId HIJ lA te ,wa" om het jlroole (1 'peclficatten
trlkt te b~rb~lden HIJ zal tl) V ) den:lbs" De secretan, kreeg last om naar Kaapstad
deler van Llier vertrekken I). H"lm .,.1 h I.. gaan ~n e<>n ond ..rboud met den koutrak·
."rgezellen Mage de Heere belden zoo' r teur te hebb.m met het doel Uit te 'lOden om
.terkea dat "U weder bun werk konneD d, ... ·Ike rMcn het kontrRlct DIet get.,.,kend 18 en
al. "II terugkomen Ik beb gehoord dat het "'I'rk begonnf'u
Morgan gednrende ile afweZigheid van d. , , r..d ...nburg·w,.g -Een bnef werd ontva.n-
der Merwe. albler zal "omen blU' en g~1I '8n den ......r..tarts 'an pllbheke .. erklln

De gemoonte belr.lOrt bet weggaan van • z<>~"ud(' dllt d.. Ilpplikatte voor £ 100 voo;
Van der Merwe zeer I" beb vergeten te meld II bovengemelden" eg onder de ov ..nvegtng van
dat ru. Supksn8. van ,lo'raeerbul'lf, ds 'ian l r d ..n so cretan, IS
Merwe bebulp.aam wa8 met de LUlt~te avo I El'n bn ..f werd g!'lezen van den heer C A
maalsVlenng, en leyerde eealge prachtige pr" (,rubbelaar d" t.>nd..raar voor de waardeertng
ken '.lIl \ ,lstgoed In WIJl no 2 verzoekende zIJn

ZIEKTES IS lIET OORP h.nd", aan d ..n h r.J P du TOIt te mogen
De koorts beencbt mur nog erg In , • 0\ ..rmu"n voor het Mde bedrag en onder de-

dorp Hier '!ln op bet oogenbhk no,!, I 0' z.lfd .. borgtocht dit t ..n gevolge vlln de Ziekte
Verkoopera meoecben krank aan oe kooru Woensda.;: I n vnn applikant. vrouw
£38) ootwee \touwen (zu~te") begraven aan d" ~u D. r!lRd .t ..md, III het verzoek van den br

volgen van de koort8zle"te Donderdag I.' r. (,robbelaar tOt·
o man van 54 Jaren oud begraven, die gestor' n E..n bnef ',III den stadsraad werd overge-
o IS het water HU heeft 5 maanden-daar ""II I, >:d w",'nn d<1?e mad , ..rwcbt werd om een
o geleden GI.teren IS ook een klOd ges ton n z< kere 'ow JuarllJ{<,; te gru'alldecft'n, al. rente
o aan de koorlA Mo,{o de Heere toch dIe c op tl'np 1""lUng, ""ng~gaan te "orden voor 't
o vre8l!de Ziekte Uit allA midden nemeD do ..l 'un h..t llieU" e wllt.,rschema
o POLI I lEK DH secret an, 'an den .tadsraad w&s per·
o WIJ betreoren ook dat de beer Currcy te soonhJk tegenwoordig ..n ,eoebatte alle mfor-
~ SlmonMtad zoo een nederlaag geleden hee,' matIe
6 W IJ .. aren gisteren allen ver"onderd om Le Besloten dat OOot' deputatte .orde aange-

st.·kl om de l..den ,an den stadsraad te ont-
O zien d,lt de vruwllhgen weder naar VrUbl 6o gaan om de stemmen der boeren daar te' r moeten op den l&ien dezer om 1 ure ID de
li mIddag

.moren Wu zullen met [leduld de gevo4'en DA deputati" te he,taan UIt den 'OOl'&ltter
o van zulke dIDgen afwacbten Moge de Ar I

kaanden daar scbouder aan schouder staan rn dl' heeren J , St"yn, Jac. Lou .. en J A
WIJ vertrotlwen allen dit de Afrt"aanller BassolI

"andidalen te Janeen"ll1e, Pn8l!ka, HumallS ~....n bn ..f van het departement van land·
dorp, George en Tembulaod zullen IDkomen hou" " ..rrl gel ..zen meldende dat de regeenng{ met b"r"ld w ..., d. omhemmg,,,et tt' proda.

o 16 0 !'t et de reglstratlelusLen IS het zoo <er ~ "d meerelI III de ,t'ldkornetscbappen Voor Zwart-
18 nfgeloopen Wu beltb~lI een werhatntl c' II land en l'aardeoberg

; 6 : mLl!Sle aangesteld om te werken en te .. akc u E.en bnef werd g .. lewll van het d..partement
o 13 0 Ik geloof DIet dat een man van onse partl] "Iet 'In pil bh. kc \v' rkpn m. t I,..tr"kkml( tot rle
I 10 0 op de LJot Ill, die gerechLlgd III om geregIlItre. rd brug over Dlepn, IN, loopende door het dorp
4 15 0 t... worden (Een ander Vr&a-l' nog II, (Jf Je ~"Im"sbun
o 12 0 tegen pari IJ Illet op de In"t beeft laten zetlen Aanp;eteekPlld
3 15 0 die oobevoegd zl,n -RED 1 (,,,I ..,ell bn. f \ au d.·n '6cretaru; vali den
2 G ~ Ik boop spoedig weer w scbrlJ veo afd(,i'ltnO(srru,,1 'III de Kaap, met betrekking
~:~ 6 t{Jt de ,oor~ ..st. Id~ v..rb~tenng van .....t 40
2 0 Afdeelingsraad Philipstown. 'an IRil!), DI .. t betrekkID" tot bemzelven of
3 la 0 all.· ruden In 't ul~pm('en
4 13 0 'ot uIen <an dl'n U<ktPII ,ergad. nng \"" D" serr ..t"ns WHd g..last tI' ant ....oorden dat
1 (l 0 d"n afdeehngsraad van Phlhpstol' u, geheu deze ra.ld 0("" IIhg IS met de Kaapsche afdee-

den den bten Apnl 1899 llIlJ.(sraad sami'n te werken om bet beoogde
T"Il:enwoordig all ..o behaIvp den ,oorZltt, r dopl te berelkpu

Gekozpn tot "oorzltter dpn heer P S du Kalabaskr"al .KhpfontNn-weg -D .. secreta-
TOlt ns ontnnI!; laht de r"ll:!'enng te vragen deo

'otul ..n gelezen, go..d"ekeurd en geteekPlIll kontr ,ktl'ur macht te , ..rleenen om het &aO·
\t"t bet "."kml!; tot het Behrshoek "ch ut I..~"n ",n dt'wn w"ll: dadehJk te begmnen

zPgt de ,ecretllns dut hiJ memandkan knJf;'n EUI 'pphkatw lO"" onta.ugen van den hr
om h<>t schut over to nemen (, Kot?" nam 'n, dcu hecr J .J Hoffman,

D.. "'cretans wordt gel ...,t op ,oorstel \t,n dlll raad v"l'Zoek'nd" z'Jnc toe~temmllljl; t.,
d"n h....r P J Smit, p" ..condeerd door d"n I-'(>\""ntot di' ol ..rm ,kmg 'an hp' huurkontrakt
IWf'r P 'pnter, andNmaal aau den heer S \lln df' ()ud"po,t \ It'panruog .....u den he ..r J
" Lub"" t.· scbrtJven ..Il h..m te najt!;en of ' Smuts
hiJ hpt 'chut op zIJn plaats zal nemen als de Dp r,l Id .t<,md,· pr III toe deze overmakIDg
racld de li;,chntvf>rkooplngl'n van dat schut op a.ln dC'n cHH.:I .. n comm1S~n!o, aan te bevelen
1I0tltkraaistatte bepaal' 0" h....r I .... Smub deed aanr.oek voor de

Op e('n" Haag van d"n "",retans waarom som \iln 1:1 10", zlJnde bijdragt' voor h..t
dat dp uchteNtalhge beiastlD~ voor 189:! IJl ",hoonm ,keu 'all den d.1J1l op de Oodepo.t
de laatste v..rgadenn~ met af" ...S<'hrev..n ~., \Ilt<panum~
1'1'11 orden Ills omnvord ... b.lar "ordt be~loten T"",,!'staan
<litt Mak Uit to "t~lIl'\1 tot LIJ d" ,olgende. Gcl"z"n CIf<ui \Ire no :3 van 189<J van bet
v..rgad,.rmg en dat dO' secretan, mtu""ch"n IIlHlitpu",·kaotoor
UitvlOden moet Wie toen secret an, ....as en 0" h....r H (,r 1f deed aanzoek ,'OOr de
,. ... r dat d" belastlllghJst van dat Juar IS huur ,nn een •.ek stuk grond annex de Zaud·

Tender gl'lI'z ..n ,oor lldvert .... reu dnft I'n Br",,"muur ult'pannmg
Voorgest ..ld door den heer Z li .J LO ... n, n.·sloten den h....r (,r ..ef t.. m..lden dat d..

gl'seconde ..rd door deu h.... r I H Potga.ter rl1<l<Idit .tuk grond DIet wen>ICht te v..rbur ..n
dat de tend ... 'an (Jil' n epi.blad lI.angpuomell ~:..n.. applikatie werd ontvangen ván de
worde tg""n £1 j per Jnar voor den tiJd vau Hncan Rallkmg CorporatIOn, vragende om
dntl Jllar u·kpr .. Illformatlf' I' ..lke d.. raad w..t kon ver·

R".loten op voorsel VRn d"n h,,,,r.1 H ,chaffen
Potg1etpr p;e.. 'Cond ....rd door d..n h..er Z B Op ""n , ..rzOl'k ,"n d..n h.,..r T A Bas.'<On
lan'l'o, dat ..Ik ra ..dsho Xanthlum ~l'lDo..um '" Ff<l be.lotpu d ,t m..u naar het lIIeuwe stuk
IOspecteuN ID zlJoe "'Ijk moet :Qen te krtJjt!;en \ an d..n Darilllg 7.OU Zien, .oodi''' d(' arbeider.
En dat de ",cretans £(J Diet te boven gaande Zieh " ..d... mpt d"z ..n ""Il: b.>ztg houd ..n
UItbetai .. aan de IDSpecteuN van elke WIJk, D" I"'pr Jaes Louw weo.'<Chte den raad te
,li" RChrtfteltJke rapport ..n biJ hem mdlf'n ..n h"nn"prl''' dat mt n de aandacht moest WIJ-
moo.ten, met UItzondertnIl: voor d ..n dorps- d..n Ran dMt Paarl .... g Il:edurende 't "omende
Inspecteur, aan .,en £1 moet betaald ...ord ..n ""zo ..n ..n ontnn~ antwoord dat ,;cbikkingen

De nam"n \ an de volgende I'ersonen ZIJn m..t d"n h..... Klhan waren Il:emaakt om de
door ..Ik hd opgege, en als XanthlUm Spmosum uoodlg .. r ..par.itl!' t ..n Uitvoer te br ..ngen
mspecteu .. door den heer P S du TOIt voor Eton aantal rl'keDlngen ...erden voorr.ekp;<l
WIJk \ ~nter J ::0.; Stro, 19, t van Yur ..n "Il betallO~ er 'an !l;el....t
B Rr,'(Io.kamp. A 'orster ,J 0 du Pl ..s.'~, ne IOspekhp ,an dl' mUllen ..n ~ I'l'en van
NI J S Smit Door d..n heer.1 D du d,'n r""d ,ond plaats ......... rop dr llCer ~oor-
Pl"",,," '001 WIJk.no 4 J Fourte, (."rel Ven· rees vool"<teld .. , g..secondeerd door den h ....r
ter, Iz \ lsagl", PetrIl' van der \\' alt, Izak I Ste,'1I dllt m..n ~n d"r dieren van deo
Y... 11.. en D de Wet raad zou dO<'n 'I'rkoopen en ('I'U ander 111 de

Door d••n heer D ""nter ,oor WIJk 110 1 plAAts er van 0011 koopen
P lIootJ ... n, ..n door den beer Z B Jansen :\I..n kwam ook tot h..t t:....IUlt dat een der
'oor '''Jk 110 ii Jacobus du Ples..IS, Jacobus oude karr"l1 voor de boogst mogelijke pnJ'
'L'''iQ''' (. il. :\Iarall!, Christoffel Piek, Jo- zou verkocht ....orden
baUDes Lon .. en ( J , d Berg De he"r ~ool'l'e ..' st ..lde voor, gesecondeerd

Brt ..f gel ..zen van den h....r \" R 'Iar31S door den h.....r I Louw dat het aankoopen
kllljl;ende 0' cr het Xant hium Spll1osom dat <an een andcr dl<,r 10 handen van deo beer J
op de Aarsta.tte groeI Steyn word .. ~elat ..u ,

&.lot .. n dat de secretans den aideehngs· Het rapport van den w"!l:-lIISpekteur ...erd
raad 'an Bntstown daal'Tan kenOIs geve ~eleZ<'n en ID d.. archieven geplaatst

Bnef g..lezen nn den beer G D Conradie De vergadertng verdaagde daarop
kla~ende over het weuwe pad dat bereden
wordt te RooIdam

DA seretarul wordt gelast den heer Con-
radi" te ant .. oorden, dat de contracteur be-
loofd heeft den 11'''11: lo orde te brengen

De secretallli gooft verslag van de inkom-
sten en Uitgaven voor de maand Maart

Balans op 1 Maart £114 SS Bd , inkom·
sen £7 za 9d

rltgaven Aan wegen £26 18.. 4d , saLa-
nsaen, ellS £20 Is Bd, balans In kas £i4
lls. 5d. Totaal £121 lls 5d
Rapport VUl den weginspectear gelezen en

uagenomen.
lIierop yerclutsde CJ. Yerpdering.

T E L EGRAMM ENI de boowonera Tau Barkly WeBt aan te .poren om

I te yenooken om een .poorweg va.n Kimberley
cur Barkly WeBt HIJ seide dat Barkly WMt

I "en apoorweg verdiend bad, en ala au de zaak op
de rechte ",uze aanpakIen, zouden II) dien kru
gen Na dISCUB'"'' bellloot men om dsdeljjk een
petitie te doen optrekken die te doen teekenen
en aau te bieden gedurende de eentkomende
zlttlOg

Pruch tig e regens zUn door
ge' allen sedert Zaterdagnacbt

OVER Z EE S CH.
w .\CHT OP ANTWOORD

• \," I - (RfUlff) - De heer
..... \ rt n , 'V eeu au twoord van 81r
l l ir ks Beach omlrcnt de Brlt8cbe

DT..:'ITSCHLAND EN CHINA.
, 7 \ I u, I -( Rn. pr )-De Duitse he
,litill'" naar Krocho w teruggekeerd

" III ! "peil \ "rbrand tu hebben Een
ui.u. bt l.ez e t DO~ \ ichao

TE HAASTIG

I , \ I RIl - (Reuter)- ~Ien boo
tt:":' lilt ld e Jl Of d e ....l I '''~O (I(J_(t!,

1 l ru it sc.he 1a;arantl~ van he t Du i tsche
I u K II;>-La r-e "'p lOr\\t; a! verre
r 1r~ v e n l n voorbarrg

De Dreyfus zaak

- (Hpul r) - De publi
f I 'an du R't1nt Ime gt'tulgeols

rJ[!lln~du ILfdct::ltn~ 'Yau htl bof
lt l>rt-'\ f!)~ T.at.k hueft een let:T

,1 1 de l'ubheke oplilie In ~ rank
rj{llrlflgen rh·r vurte~eD\\Oortltg~rs
rt t:[}" af z.)n ~terk tegen Dre,tus
!:'ll .......~t-'rd p ~u~pl(_le tU vcnwJt:r
I Je uJdere ":t;tul~ent8 ~chl\nt echter
(lill \ d~ de "Ichuh.hge aan tt' dUIdeo

D heer Rhodes en zIJn spoorweg.

Een scherpe maatregel

\ I It I - (H. ,,/, r 1
'U" Zud W.I~"heeftt",aJt, I

lt:l1 \Irt tlo;t venJt..:tl fJaJ tJ't."lwellld pm

Ll i-LIt> t!"'n tt\ uver:Ht;:m neu dl

De hertog van Oonnaught

- tIL ~Ir)-~ere 'lt'r
1 Il ht'r ; 'fiHl I or lllll~ht hS Or)

" 11_ \ Ir (, tiJ." ),r~tlt:'l(,D wa.arbu bIJ
1... tl:u.,els 'ii het Oewlod '{'an

llllviarJt:D lnbeqll zuu lcl~

DS S.-\.MOA·KWESTIE

1\ rHllU u\i'IU.i'Di-:'

KAAPKOLONIE.
KERKTWISTEN

\1 II -( JIf'u.Lf'r )-(, ~teTt'n
p teue \ t TtS~Jertng \ au df n

\:J. \ Il ....alllt ... Bt.:ac()u ...held le\ elldJg

la.ll \ d ~t:'r i door d~u heer L <\.
~ lr i -.ma,;t,kt Jp de t.:t:'rem >DI' D lil ver

h n t t:-4t\1t:rtDd(j> Pt... ..,bt:n
I \ Hl Lit; IJLO(e~e p~r",ooIlI1Jk die

I. III r -. '{'an it'll bhoO.cllOp en het

t:ll1'{JI n \o\t:rJt>1! IfJ \('ar Tl!! \o\1]lO-l

!l h er \ t:Tt: r-~Ilt lIe ond~T
rc+-<nkle!f' I'artl) lit.! IJ hJe

~,nt lJe I,,"r Blaekltoard

t .. l Ul ~ t:' fl 'II TO I van (")
! ILl.! t;[l tell" oue hrat:bt Jl:!
tik trol ~mrnln~ toen de vpr

[ n -;- .. tt.mlflt:O be",Jout den
r jr'; lJ r('rl Ut' cq~adt'rlIl~

j ~ t ndcrdat(l]~tltutt;(:o

O::J.ge.llh. met een revolver

C"ntT' .1.~ assoclatle congretl

\ ) I I -( n .t ") lJe I '" ren
t" l .... {)t.:l<i.tle wt.!ru heden alhter
, l II \ a.! I it Lh r ....tt 1 lt C J I Il gt-' InQ;8.

II lw, r \\ 11 Hock" I. W \
1 r W lft n ~lt'cbt .. tWlIltlS( a.Ilo{c

\ 'Ttil~ t t n dt: Vt rnl htlngt n
lf "" '\U rJ q !~11 U t I~()U~

1 ~ Tllet :.wtn.(l.!k )lIlt n wart"n
r en ~tll",ru.d~ledt'n I n Je

t r ~r~n I~ rM J '\110 de League
_ cl h e.en h"t cu.gres welkom
A 1.;\[ P dl pr~ ..q itmt antwoordde

I t, Irlll<kuo Jat het re'1l1taat
w h t c lnl(re' (JP de Dtamant
I Z IU welcll d<lt een Klm
<tand ~ebtleht ,... rtl De
! berk rcn t"t pre .. dent
t \' 1 t: pre"'lrlf'nt t:n de hcP[
r~t lrt... lit t { 1nq-res W8,11;

19 bfclll( owt d, b,.pr"klnc:

nc
j he II !ml)r~f"n ge
, .. k:lclH i...killtlf ran
""trlt'( .. honlcornrnl:!\

I ht t r gl~tl r

Een ~leuwe DwmantmiJn

:-;POORWEGZAKE~

\,'" - lR,uv")
I 1-, rill I... e .trpkeo .prake

rt nt het )t,t "t>l(.kf'O van een petitte
n Il: \ pr7:0ekP11 it om ~n Jun te
K ,mber le) nau dit dorp eo Vr~1

wH.I er een pub"e"e yergadertng In
, Iht" gehouden Procurear Gardlner

c I le ,'('I' voorllt1 ... ,t<>e! en de voornaam
-, r' "er ...u de heer Donald ~{ackay, dIe
K IIllterk'Y "lol! gekomen mei bei doel om

VOO]~

EEN MOORDZAAK.

BLOE~to~nl'>1 8 AI'RIl -(Reuter)-Het
booggerechtsbof zat tot 1 uur dezen morgen om
de moordsaak klaar te maken Het bof wu deo
gebeuren avond stampend vol De Jury bracht,
na eun kort eu t ijd Zich verwuJerd te hebben,
een uitspraak van schuldis Uit, en de 3 maooen,
~tead"orth~ (uen blsnko ) Hans (een Zulu) en
Butler, (een Kaapsche jongen ), werden ter dood
<~roor~eeld Dit I. Je z....k "",nn de bandieten
koust abel op koelbioedize wIJze verwoord werd
doordat een lap III zlln keel .. erd gestampl .AI
tic schuldigen zIJn bandieten Stead .. ort hj was
In de I(enng~u,. voor paarden diefstal Hans
'oor moord cU Butler Toor pOglllg tot moord
en verkracbl 1nl( op eeue blao"e vrou ..

B, .. t,onsn" 1,1 \IIUL -(Reul")- De
been Il I brlll b en' ,til, '" do plaatsellike kamer
'all koopLtandel vertrukkell ruet den trein van
Zaterd"i>:n,icht na ,r Durban om de JlArlllkscbe
"t'r~adenn.~ van ue gea.s!SoclO~rde kamers van
kc.. I'baucld b" le wullen

Bl OEMYOSTEI)(, 10 AI'RIL - De besprektng
van bet rapport van den lano bou wraad nam den
gebeelen dag In den raad op Des heeren
Fra""r • moue om £ JO,OO\) /.oe te 8taan yoor het
doel, de UItwerende rud te beshs.en 0\ er d~
h!lgmg en bIJ dete .lttlOg aan dea raad le rap'
POl ~eer~n, werd aangenomen

Z -A. REPUBLIEK.
GOUDOPBRENGST.

Bremersdorp mag blilven

BI<!\ltll'llttR' ~ \fll'L - (R.ul~r) - Een
r.pport Iwt:ft Bremef1!d "p bereikt dat de .Iad
Iliel \erplaal't ,,,I wflrdell en dil beeft groot
g~Iloe~cn ~~rw~~t

I 1 I~ Bv"! g\.:I.. n ~p()l)r L!CVondt:Il van het vef
lon'Q klOll van den heer Pea.rl'wn

464.036 ons.
or 2~:l6 t ons meer dan het vorlo~ h()("l';Hlc clJff'f
bereIkt 'n D"""mbt·r Il

Hieronder vol~"'en uc maancicllJkschc opgaven van
IIof Januart 18~l tot heden -
Januari 177H;~ H~,171 2O!I,~~1311~2fi 131011
hLrllarl 1lill!'lJ 167018 2t 1000 29,,975 0[>,166
l1aart 1~4 "45 171 ~H 212 oot 325,907 461036
Aprtl 1~6,123 IU 118 2356'18353 H3
lie' 1\14 "~O IU,,1)08 218,305 ~65 017
JUIll 200 'Hl 191640251529365,0\11
Juli 19~1;1 .!O3873 212,1,9 3~2,"'7
Augllstus 201573 212 HU 2;'1 ~03 38~ l80
l'leptcmbeI 191,76~ 202 561 262, I i)() lOl! ',O!

tober 192,652 I~9 800 274, I il 423,217
~o .._ber 1~;,2IM 201,112 29i 1~1 4'R ;;IR
~ber 17~US206,~183107ItH ij70

futaal .oor 18~8- 2,0 l~'J
I~H9- 369 " I
18\10- 194 ~IO
IR91- i2'1.231
18~!-1 21086>
1~n-1,4i8 tn
1S~t-2 024 912
18~,,-2 2ï7 &.10
1"'Ih-2,2~J R'1l
lR97-3,OJI,678
11l~8-4,295,6°8

Een UIUander spreekt

J IIA"E "LRI. II! A'KI' -(R...,lfr)-il.nt
\\ ,,,rdenJe IJl' Jen b,.IJrunk op de mqn III
du,trt" lJ I twt I,arl!lk<che oln~r der Cbeml
'Lbe en rnel""llcollall(t ,. reenlgmg op Zaterdag
aVilnd ;:ewaagde de heer ILonllot van de r&cenle
ondt.:rhan lt..·IIlIl.::t:'Il U II 7.t:l (id eerste .oorwaarde
"t Ike gf'stt'ld w.rel .. " d~1 Je ollderbandehngen
gdl .. ,rn zouden bbl-en eu aan bunno Zijde had
dt'u £11 '/II ,,,rd ~b(ll1den De ItOt!llle was met
eell ~a[J hun "1-:' Il keuze en zil .telden zlcb niet
al. kamp'e' hIér' Toor 6<,nli( Iemand Uonoe
po"\Ie werd hemoedl kt doordat de regeerlog
hUl~bout..ikllndl~e ell pvlltleke zaken door eeU
mengde Ill) \I, areu l~~e(:rJ~ ber\urmlngeo 10 de
admlfllstnlle en de hnae,en te ver"rugeo mur
"I wdden olet de r""htel] qn aodere sectIe. van
d~ be' olklng ga 'Il 'erruden Wat de milD
mCDlilochen b~..jcerden wa. ... \ rede en ..evredenbeld
pn LU zou ien m;1ar "I te ~ereeri Z1]U om aan de
re~eenolo( hulp te 'erleeflen of aan de bevol
kin!! ZII zoudon },tred zijn ecnll(e zware
opnffenlll( aan te bevelen dIe verelICht mocbt
wurdco eli JlC de vnundschap. banden dIe
daaf\;e.tell wuden worden niluwer rou haleo
en te doen W:lt z I Icf)oden ..oor de welvaart en
den' oor-roed no allen

8tanmrd (Caledon).

AANDEELENMARKT.

1) April 1898.

FeNidapa.-Aan deu wenk den vongen
ZonUs rervea, &allgaande de pa.neIlJkheld
VIUI eene behoorlilke belracbting yar. den G~.
den VrijtUc en PauchnenDg ID Godl hnl&,
werd l!08Ci rolwn. Heel be ned 1geode opkom •
.ten op deu dagen. ook bIJ het Ill&aDdell1latcb
bldaur op Pauebarond, terwijl op dea vroegen
PuaeIIocbtend alreed.t hulde werd gebracbt aan
de groo~ld van den ~ door eene IChare van
~ drie eo VlOI' bonderd (groot en klem)
op de begraafplaatMn der blanken en gekleur
den, bU welke geiellenbeid ook een )OnggeBtor
vene VIUI den beer en mej. David de Bruyn
(een zoontJe) aan de moedenehoot opdengoda
akker werd toevertrouwd

Bouwkooril.-Dexe ecblJnt ook deze plaat. ID
ëlt Jaar te bebbea aangetut Balten eenige
!delnen gebou weD. naderen hei "bloembnls"
"oor HveD)aart)el (everlaatlDg floweTl!) van
den heer M Walsh, 60 bjj 25 ..oet, met wider
en onder Ioinkplaat. de nieuw" of t..eede wlokel
en woonhal. van den beer JarobUl van DIJk,
48 bIl 22, en het woonbnll van den beer Ben
drlk Vermeulen, 40 bl} 22 voet, hunne ..oltooi
IDg

De Holi. kerk -Ook deze zal baar aandeel
krugen In de bon'werlJ Vandag (11 AprIl) heeft
men een begin eemaakt met bet opstellen
van .teUagea om met bet afnemea van het
netendalt te beginnen Dit "erkgebouw komt
drie voei hooger, krUgt een lInkdal mei plafond
en wordt verlengd door bet yerwijderen van den
middelmuur, terwul &ene klelDere con~'8tone.
kamer gevormd zal worden door een bouteu
beachot. waarlD de preekstoel zal verplaa tat
worden
00" bier II men ou.t ...elmg "opgemaakt' met

de poriretten die In leden woolDg yan die ze
beeft de meeai aanscbon .. eluke plaat. IUnelDen
Hartelijk dan" voor dewlve UIt aller naam

Veel '{elok met de li:lorteru"e over .. lonlng te
Stellenboecb De beeren 8tudenten aldaa.r
strekken hun Atbene tot eer, eyeoals de twee
verlror.en ....aardlge AfrlkAa.nd"l1! !.en opZichte
nn Siellen90tlcb als bakermaat van bet Hol
landsch Afrikaander clement ( .. at bet ten mln
ste beboort te ZUn)

II:OLONlALIii.
Koopera.

C',olonla.lOrphaa l.,'h&mber 'diU 0 0
General E.tate ~"d OphAn

Cha.mber
Boutb Afrl::&n AltIOClatlon
Board of &xecut.ora (Spltt)
Paarl Board of Executa ..
Cyfergat COeJ
£.IS Áll8urance
EqUItable FIre
EqullAble FIre and MarIne
ColoolAl A..,urance
EP Guardian AaIIol1Ulce
Port Eh_beth AYul'l\noe
Roeebank Hatchet
SA MUltng .
Electnc Tnuru.
Graa1!·RelDet BoArd of

Executors
E P GuudlaL
Iaarl Wtne At BraDdy Co

GIliBROIDIliB8 CHIAPPlNt
MakclAan,

8 eD Il NotIOnale RAGIt, St Goorgc.. traat

JOHANNESBURG.
10 Aprd-(Per te("lCl'aaf }-Markt .waltlter Ver·

koopeu _~n,IInn. 1'- Ed, Bali']". ti. ~I, Main
Reet" 4: " hl Dnt K 111ft :le fid E~"t H,Iln hl 16:')"
Freoclt Uand. ~O', Mlddelylel8 110 Ii_nrl C"lIle,L •
12.6d Roodepoort C [)..ep. 5~., R"KdfonteiD. 6~.
61 HeHi-It...rjo;" 2. 11 J, Ry..n :Slge18 10. Steyn.
h!., \ 111""08 ~. 3d, Vogel Decp l3., Wit De,!lI
.1. 3d

Eon ontrouwe ex-speurdiender.

13ARRrR'I' IJ AlK" -(Rpuler)-C'Ins
tiaan Kltb eeo "'p"urdleuder werd heden
V )or tt. n Ilnddro.' gebracht op eeoe b!lllchuidl
gll!lI{ '""an ,~r"'chuldene mi1allJen betaling aan de
kl t1rllll~ Il.,""teuten Ld bebbeo verdullterd en
lI., ,,!hc'eeJe betaall ,Ien t, bel.b"n venalacht

Het verloren kind

I,ARHr' rIl' 1 I \'I{IL - (Ii".ltr) - Het
Lllikt lal hd ceC Jungen \an lo cu nIet een klDd
<an I"Jur ,I"t d ltlr een Ileldelber.;sehen boer IU
bet veld gevunden wa. l ,,)Jal bet verhaal door
de kleurllll~en ",~[J a. Bomba verteld dat bet
kind vali I'ea",on verworgd "a' woi-<!t be
,cbouwd al. "!lar te 'lin POjllDgen ...orden
~e,laan "m den kIeurItlIg albler Kevangeo er
toe over I( tt den'om te Zlg,,(U "at hll van de
zaak .. Cd

Angllan.
Aarora \\rests
nant)ea
Bant)"" Deep
Ikoonlel
BooaD....
BuftdJldoom
Charters
COll801MaID Rt.1CU
DrlefontelD8
Eut Rand.
Yrencb Rand.
Gm.bergs
Gleo Deep"
Gordon (:Sew)
JohanlIesburg COD801 In·

'f'e8tmentll
Kntght Deep'
Knight Cenlr..a
New Comeu
May. CoDfol.
~ •w Hortd ...
Roodepoort Cen trals
Randfuo tem.
Rand CollterIc8
Jl.oblO80nDlamood.
BtmmerEa.ot.a
Wlt .. "te ...raod (Ko'ibt)
Wit I D....,p.
Wol'Ot'lters
\ 0l:rlltzul8 Doep

Nieu ws uit Transvaal.

P";;I(t"A III \'RII_(R'u{,)-Daarhet
heden de verJaarda~ wa" van koning LeopQld van
Bdg" h,elJ Je Bel~,,,che con' ti eeue leu"ptle
welke bIlgewoond werd door den staat.secretans
en den .ecret;"," voor bUltenlll1d~cbe zaken

III den luop van teil uGderboud met den com
filM-ar IS ,an naturellen r.aken maakte Buno
,uno obJect,,,,, bekend tel(en oe bel""tlOg zoo
al, IIu van kracht daL SwaZi". weggenomen
II ordeu IlJoar de mllnen en dat 8waZleland op
gemeten wordt ID plaat3en flem werd bekend
I(emaakt dat dew verklaringen vao bern voor
de regecnng zullen geleKd worden eo dat deze
," 90dere kla, bten dIe b II te maken had der
re,,~, nog tullen voorl(elegd worden door be
rnlddehog van den comm~saTl8 voor naturellen
,ak ..n

U~ a.f51tlltle aan den gang ge~et tegen dr
"Ian •• cldt en z!ln t41'cretanl!, dell beer De Jonge,
I" ullllehlop"" op eene resolutte op de yergade
nn.: te lIeldelberg honne ha~dellDll veroordee
leode en een andere rewlutlO lUboudende dat
m"R Zich per memMIe tot de rcgeerlDg aal
wpndeu Gver dete zank

Il, t popul.lre gevoelen aangaandede corres
poudrotw tu,,"chen de reg(erll g ,n de mIJn
IndtBtne over do pohtleke .. tuatle IS dat de
)nd ...rhandellll,en btlhooren voorLgezet te wur
den daar ze Zllllen _trekken om 1!roote verbete
nnriew tt 't\((,~ le br~Q.~en In de politieke
~ltllatlt.:

"prekende te 'lar h,nu."e.oel .. troom ter
gelegenheid 'an de opecIng <an de nieuwe bof
!'.lUll zelde gtneraal Joubert dat noewel bun
leger niet zoo groot """ alo dat van andere lan
den ,11''''< hdt tocb groot ~enoeg f)m hunne on
afhankelukheld !.e behouden H II IIChrees de
be.l!"",n~ van oorlog to~ ..an het feit dat zu
eenvoudig ..ocht&n voor Ia.nd en volk HU .Iond
aao het hoofd Tao het le\{cr d ..t <rede belleerde
en "I al. hoofd van heL leger begeerde ook
vredt

,
KAAPSTAD

225 0 0
300 0 0
150 0 0
18 10 0
o 18 0
7 12 6

67 0 0
I 0 0
o 18 0
9 0 0
o 11 0
114 0
lJ U 0
1 7 0

~ 0 0
8 0 0
10 0 0

1I11N·Alt.NDULIN.

o H 6
1 IR 0
2 I ~
o 12 9
1 ~ IJ
4 14 0
o II 0
3 14 0
~ 1
4 17 6
7 14 6
2 1 0
3 8 6
4 1~ 0
o 17 0

2 0 0
4 3 0
3 ~ 6
R lO 0
5 10 0
I) 14 6
2 1g 6
3 2 6
o l2 6
o 16 0
1 18 0
6 ló 0
2 12 0
3 2 0
1 Il 0

HUWELIJK.
OU TOIT-SCHOLTZ

J' allo un carre.pond', f

l'\otulen eeuer publieke vergadertn" gehou-
den te CalVinia op deu idM! .Apnl 1899

Tot VoofZltt .. r .....rd gekozen de beer J )Ii
Moolman en tot secretaru; de heer B vlln
M Lou .....

De VOOl'Z1tter maakte dUldehJk dat het doel
der vergad ..nng was om afgevaardigden
te l<iezen Dalil' de conferentJe, te .. orden !l;e-
houden te Carnarvon ten emde de kwestie
van oon spoor ...eg door de noord .. e.tehJke
distrikten, te t:...spreken, en liet de zaak toen
aan de vergadenng over voor besprekmg

De beer W van WIJk I..... daarop voor aan
de vergadermg twee telegnunm ..n van de bee-
ren P B van RhlJn pn Dirk van ZIJl, waar·
rut bet bliJkt dat de beer van RhlJn van ge-
,.oelen !S,dat het bespreken 'an deze kwestJe
thans voorbang 18, en dat de heer Van ZIJl
van gevoelen Ill, dat bet bespreken van deze
zaak te Carnarvon nad""11g werken zal op
spoorweg-rutbreldwg voor Clanwilliam en
CalVIniS En vroeg toen wat de gevoelens
van de vergadenng waren omtrent gewgd ..
t~legra.mmen

De beer.1 van" Ijk wilde gaarne weten
of het beschouwd moet worden dat het .....rk
van de afgevaardigden, biJ -~n vort~e g..le-
genheld gekozen om de lDJJillukte conferentie
te WilIl8ton biJ te wonen, afgehandeld v;, Pil

of bunne verkiezlDg nOfl: van kracht 2'-al bltJ
,en ,oor de conferentie te (amarvon H 'J
meende dat hunne ,prktezlug nol' ~Ml 7~d
boud en ook voor Laatst"enoemde conf. r..utlt'
,""rd ..r maakte hiJ bezwaar dat h..t publ ...k
.lecht vertegeowoordll'd wa, op deze v..rgade-

CALVINIA.

2~, 0
310 0
160 0
20 0
o 19
S 0
59 0
I 2
o 19
II 7
e 12
1 16
2 U
1 8

rtng
De ,oorz,tter lOW; '!lil lI;evoelen dat

w..rk ,an de vonge gekozene afg ..".ardlgdl'n
afgehandeld w ....

De bp!'r F \lID der Mer ...e was ook ',\Jl dit
gevoelen

Do voorzitter Hoeg of tie , ...rgadennll; nll
hare gevoel ..ru; over d..zp helao~nJke kwestI"
...ilde rutspr ..kE'n Dit ...erd dan ook g..daan
(II de h.,..r J A Lou" w.. d tet voorZItter
g<kozen

Do heer ~oolman zei dat hIJ het hoogst
noodLakehJk achte dat Cahulla afgevaard4(-
den rou zenden daar het anders zou <;cblJnen
of wil onverschillig "ar('n onr zoo een be-
langrIJke zaak Dit werd oon~ln.s t"!!engt'-
sproken door J "an" IJk, dw nog ""0._ pr
ol' wees dat bet pubhek .lecbt vertegenwoor·
dlgd III op deze vprgadertng En vroeg to<>n
wat de heer ~oolman dacbt omtrent de ,oor·
gelezen telep;r&mm ..n

DI' hel'r \Ioolman an t woord de eo gaf ten
houdmg aangenomen door d" heNeD Y AU
RhIJn en Van ZIJl m de1.e zaak, en dacht dat
st('rkste Zijne afkeunll!l; t.. kpnnen over d ..
het hoogst nood7~ik...hJk \If"" dat (aIVlJUa te
('arnarvon zou ,ertegen woordlgd wewn op d,·
conf"rentle

De heer J van \\ Ijk verded'gde de houd'll!I;
van de heer('u va.u R hlJn ..n ,an ZIJl ..n wa'
verder va.n "evoel ..n dat Calvlwa neutraal rou
bhJven ID deze zaak

De heer W S Trut.·r sprak ook nfkpnrend
van de bou~ aanll;enomeu door de hP<'ren
Van RblJn en \ an ZIJl en achtte het nnodig
dat afgevaardt.gden " ..kozen zouden ...orden

Sa nog .. at discUSSie ...erd bet voll[ende
voorstel aBjZeDomen

~oolman-F \a.n der Mer"'t> Oat de v('r
klezlIljl; 'an twee vonge afge' aa.rdljtdpo van
kracht zal blijven en dat de v..rgadenng
nu verder twee secundi zou kIezen

DIt ..."rd g..daan ..n d.. h.,..r J A Louw
....erd als secundus ,an den heN Schalk ,all
der ~enve, en de h.,..r J .... Moolman ...b
secundus van den heer W van WIJk gekozen

D" heer MQ{)lman maaif;t., bezwaar tejl;en
te gAan maar willigde PlndehJk lO te !l8&n lU
gE'val dat de heer J A Lou ... niet kan gaan

Omtrent de re16kost .. n van de afgevaardIg·
den werd bet beliloten dat ZIJ bIJ buo tel'tljl;-
komst het aan de ver~derllljl; kunnen vpor
leggen om bet terugbetaald te krlJg ..n
~ a een bedankje &an den vOOl'Zltter I1;lOg

de verga.denng tut een
B Y.Al' M LOt \\

SecretarIS

6 lO 0
9 0 (J

10 6 0

2 0
4 h 0
~ 3 9
3 II 0
5 It 0
o Il 0
~ 0 0
3 J 0
o 13 e
o 1; 0
~ 19 0
6 17 0
2 13 0
3 2 6
I 14 0

VERBANDLIJSTEN.
24 en 25 MAART, 1899

Op den .Hsten dag van Maart wal voor deh
heer Jacobu. Scholtz Klan.fontelo, dls\nkt
CaRIbel Gnk .. al&nd Weet, <an zeer groot ge
wlcbt .. ndaar geen wonder dat er een pen 18
dIe gaarue w..nocbt een korre betochrU'lUg te
geveil van wa! er plaats vond

Op dIen mor!{en toen de zon bare heHuke
&traleo &00 goedgun.tlg openba.arde .. aren er
op het gel.at van de famlhekrmg alle bedonke·
Iu"e vreugde te be8penren, waot hei wu den
bepaalden tud waarop de buwelll"sbevll8tiglng
van de Jonge heer Pieter du TOit, vaD dIstrikt
Hope T,)wn, met de oolkte dochter nn ien
heer Scboltz, Rachel Scboltz, zou bevestigd
worden

De beveBtlgmg Will! dan ook bepaald OOI2
ore en d8 Me,er van Gnkwutad. mo£<!i de
hu"elUksband voor gelulgen verzegelen

De oog en van de tegenwoordige guten waren
alleo gevll8hgd oaar den kant van Gnkwutlld
en zoo ook wu bet met brold en bruidegom,
want geen 5 mlnoten waren ve",ireken of men
~ den bruidegom door b..t vensIer met allen
drif, en ernai kUken waar domIDI tocb bleef
Het wu 3 ure en nog beepenade men Dleta
Het middagmaal Itond gereed. de guten be
gonnen al bleek te worden emdeluk werd er
bellloten om maar den nltourluken menscb te
venterken Brnld en brUIdegom werden ook
n... t elkander geplaalAt Maar bel die speen
.arkJe en boendel1! toch Dlei lekker geemaak ?
Die ou Sanniel verdJenen alle eer en lof voor
de beerlu"e m&&ltijd die 'U bereid hadden Na
'{enoten en gedronkeu en wederom en voor de
derde maal gedronken te hebben. awepa wIJ
.til, 011llllblik werpende op braid en bruid.,m
die geea brailofaltlMrdenn &aD hadden. Hlt$en
loopen over Y&II bljjdaolaap, mM!' wij np
Iiil. Ouder bet eteD kwam ClOmiDi ea ai ook

RHODESIA.

Poli t1ek lil Rhodesia

-I r

BI I Awn .. 1'1 AI Ril - (Rrulfr) - De
heer Holland hield Zaterda~ een I(r,)Ole elektie
VI r~ad, nlll; uil bad mill of meer bct~elfde pro
Io(rammll al. dr Sauer Hq weerlegde de be
",huldlgtlt,;en tegen hem 111gebracht door den
h..cr llutclllll'OO ecn audereo kandidaai De
heer I1ulchlll!<Oo zal hedonavond eene vergade
rim; hebben en men verwae':!t dat dezelve een
on,IUlmlge .al wezen

SQHEEPV AARTBERIO !ITEN.

.t..A.!'rftJgKOME.!II

~-Rt lae BI3.ncbe Tan ~wansea
;a;. _( ra ka, ~"n Southampton
~-noune ( &stle, "an Londen
"_( lan (ll>d-y ':l0 LIverpool
.-!fu loon uo Gotbenburg
,_lk,oM nn LI.crpool
J_ "arl ,f Zetlanrl nn Londen
~_"'"rdeWlk)old, vaD Freemantie

v II:HIIOl[lUDI

A. pril g_Ma.rla Accame. oaar 501"'10
~_lre86ur.r n&ar Ne"culle

LO:SDEN
8 \prtl-{Pd Ielej.,'Taaf)-De Scot kwam om 7

Dur heJen morgen te :!oulbamptcn aan. De G_
op de nl\rellI arrl.eerde te TeneTille he.ieu mol'g1lll
0lIl ti llnI.

\pnl

HYPOTHEKEN.
(' A nn der Merwe, Smith &' Co, Piketberg
P Qaptbela, .J .!"gemg"", Cala
P Qambela, J ....gelDg .. , Cala
S J Thompson, C Hoogson, Kaapache afdee-

~.
S J VIVIer, F Heese, Riversdale
J M Sh ......, H Pauling, Bredasdorp
.1 P de Wet, Kolorual.. W"""kamer, Caledon
E J E ( HItzerotb, J Davt'nn, Port Elizabetb
D P Head, W eas." Grikwaland Oo-t
D FortulO, A Sparenberv;, Paarl
~ H Prtm, J Pnu., Oore"
( J A Pnns, J PrtUS, eRr ...
I.. A J PnD<!, M Prins, C~r ....
J P Prirut. E Prins, (ere"
J Greer, Sout bern Life As.,urance, Pa.arl
B P .J Ma.rchand, Executeu .. kamer, Purl
A MlllI'b .....d, I ChlllppIDI, Kaap""h.· o.fdeeling
.-\ M Smith, D HuntA-r, Port Elizabetb
o .1 \ïIJO<"Il. Battenhausen, Bntllto1l'tl
C Vaup;ban, S van der Linde, MaraIsbarg
PJ Joubert, Battenbau""n Bntstown
D Bo.<man, J de Vliliers, Stel.lenbotoeb
R Ed ...on, Execut .. urska.mer, Kaapstad
\\ Griffitbs. PKpver, Kaapscbe afdeeling
H Phliliptl, Geb" Chiapplw, Kaapstad
G R Butler (J Breder, borg), D Mu:hau, cra-

dock
S va.n-'der Spuy, Swots .t Kocb, Kaapeche

áldeeling.
J p J Carey, A Tart, KaapacLe af,deeling
E Li&eLtty, ~Ioniale WeeskaJnerl W orcett.eT
A Gftyling, ZietuDall eo Le RoujKobtad.

KU8TINGB.
H J 8auael, J 1I.eJdenryeh, J.....,m. .
J S lfan, J W'.,l'rieIb.

STEAKS! WI JN VANLEVEJt~ (met user)
behoort ~enomen te 'Worden tezaw.n met WIl
behoorljlk gekozen dlëet. Onder zoodantge
behandeling, gepaard met een leven In de open
lacht en beboorlllke UAlmtle. UJ de pa';ient
.neller beter worden dan onder de oade behan-
delm« Y&II pore levertraan. of sun emalGonll,
tonder onderworpen te ljJ1l &all de ge1'VII1I d.
met een ongeregeld gehruik Y&II "lIt ge~
gun met de verbiedeode llItwerbe1e ID be, af·
looo:,ren Y&II onr-mde .. """-'en uit W
llieIaeL BU alle apolbeken in hr .. pootten.
;-[.l.DT.]

IR G Hedley, T L Bedle" J HedI87. GeIn.
Hedley, J.Wicht, Prieab.

A GreJliDit, H TindaIl, Kobtad.
B B Smit - A Smit, Graal-Reinet.
J Donnan, C H""n, K.upeche .......

GdElU.AL.
H Johnson, Chubb en ~, X'lpstmd.

HUW. VOORWAARDEN.
H P Payne, E J Vol, Talbagh.
lf J van J..........eld, MJ VIUI s.ck, AheIdeIa.
o Bowling, H R Lapa, OOIt I--.
J du Preez, M Jl: HlJya, HIIidelIMq.

27 :MAART, 189V.

HYPO'l'IlBI[]!: •
R A Beyen, C Albertyn. BreCIUCICWP. .
S Harries, B Hudaon, KaapKhe aIdeItIiaC.
A ~k, A PittmUl, Kaapache afdeeliIIC.
J HonubalJ, S Dudley, HM.rtem.
M RapbaeL, C Cohen, Rapbael ol; cu., J

Smuts, Kaapetad.
J Alexander, R )bn,us, Kupache .......
J VtXSebo:ll!e, E Harker, Kaapsclle ~
M 8cblelfman, P Marcua, Kaapeelle ......
G H Moller, R T~Id, KM,.. ......
T Altken, D Demetnae, KaaJllCbe ~
K van Oppell, W TeDDUlt, KUPaaIte .....
Cape~rage Co., A le PIa, KUI*I'-"'"

hng
H W Clark, D Ken, Kajp .... aIdeeliII«.
MS Yf!yer, H P Meyer, Frederick, ~

bilal
J van Ehlen, E van der Merwe, K ...... el·

deeliDa.
G W Parkinson, Bouwvereeniging, KaaPeCIMI

"fdeeling
A N van Dyk, J du TOIt, SweUeDdaa.

KUSTINGB.
C Wageer, N J van Z Haoekom, KM""""

goovernement, C.eltlll
M Bhieffman, L LYOllB, Kaapeche ........

Kr.!tL>ERBEWI18.
H M dE' Wpt (J S de Wet, W de Wet, 'bor&'aJ

MinderJangen, Kaapecbe afdeeJiDg •
Gl(!IIJi1UAL.

C G van Bratt, J BalJantyu.e, KraDnil.
F Katzenst.tID, J Gates, 'port Elisabeth.

HlTW VOORWAARDEN.
.J L VBD Heerden, J Pieteneu, Cradock.
P M de V Hup;o, B C Mara .. , Purl.
H L Muller, C Moolman, 8utberlaud.
W Thomas, E Bellsou, }leaufort Weet..
H C Oird, E Rice, Malmeebury.

Lh: LlVEIU'QOL BI!I LoIlDIJI Il. GLOa __
rantle ~techaPPU ..--an te,en bnDd .....
de beate rato'" in atad of op W pla......
Ageoten yoor de 1llNtechaJ.'PD wordea ..........
De beer Wtlham Hay II de tak bMa ....
POlItbal 317. KaaPriIId -ÁDY.

B£8CHOCWT HET 1[000000A.1.-De .._ B I
V Slebbert. Ja_ville, Kaap KoJaaW,"':
"Zonder OltaoDdenng t-hoaw ik ~.
leID 8 geneesmiddel voor koliek..... -
dlarrbee het notttpte en m_i koMllaN'_""
middel dai gemaakt word\. Ik bOM .. al-..
een bottel 1'&1( IJl lII1J1l hui&. Bet ia - .....
beilmiddel voor cDarr., eo II liet ..... ..,
mune vroaw verliebt.inJ &aIIbreD;t.""" &j4
tot tIJd met PI koliek PP" iL" I.a.
~I.,d wanaeer ~ een\e ............
&Iekte SIch voordeea, UJ bet _ --
voorkomen Te koop hU alle h·""..... - .....

Bleohle
Spl/."erterl ••

Verliest gIJ uwen kracht.ou 1 HeIt&
gij slechten eetlust? Hindert uw YOed.
sel u? Is uwen lever traag' O.llit
a.lles te veranderen moet uwen ...
versterkt wordeD, u_ zenn_a. 0"-:-
"wekt, en uw gehee1e geatel ~
wordtm.

A1Jer~
Sarsaparilla

beeft ...eele dalEendeD'" nIb PftI.
len genezen. net ral n ~ .._
dame schrijft Uit Pretoria

.. Ik leed pdareD-
de ne1e ~ aan
..Iechte apijsftN-
ring. verlfe. van
krachten en eettut.
en aan ventoppIng.
Mijn geheeJe I'l8teI
acheen gebeef_
streek te r;lja. :lea
vriend raaclde mij
eindelijk aan o.
Ayer s SanapldDa
te _ probeereL Ik
volgde zljneu ruilfill

Ik ben nu bhjde te kunnen &egeB dat.
slechta welDlge tle&Schen mij·1MInWI-
den. "

booden den lever gaandll en J'8I'8-
de lIlge ...anden. ZIJ gen_ icheele
hoofdpIJn, galachtlgbelfl en ftI'I1~
pmg. Denk er aan dat 0111 W
pvolg va.n A) er'5 Sal"llllparlUa til ".,...
krijgen mooten de lD~e"mden eeR et
tweemaal ~cb werken.
t' Teokrt;!41 -Dr. J." A~ A c.... Lowen. .... u. Li,

PlAK-P'APIER.
VdcSr lt .... eI4en koopt. .... , ••.....
GUSTlF mwo! ar..,
86, llRr 8'Bil!, ~

Voor patroHa ftIl Iuume pia"'"
Plakp&piueD.

nu,VIiII8, IIIIKIBlIJID.Y!iI

Ben prachtige UIOl'timeId ua-
oruat&, en alle uden lOOItIa

VenieneleD.

Gustaf Anderson &~.,
15- I'III IIIW. WPIUI

...,..........
AtIIit6

A. SPOLANDER & CO.,
GttVll8'f'lfJD " JAJmN

Chro~., ....,.. a J1etwten
1I_'~LWh, .....

{joud'"n en ZilY~ BoroJos- ..
• V~ ... _



Onderwijzer benoodigc\, ~.
, te Bargpunt, wk. Dwarsrivier, .

Ptili ppolis •

.~~~ '. PPLICATIES voor bo ven- BJ' .. k'
'., . . staande betrekking, verge- e angr'lli e: "', m TIlIl de bij de wet vereischte < ., ,
.. gét.uiglChriften van bekwaamheid, .' -N AN_
. goed gedrag van de laatste School- II.' .1.'.... 1.. '

. =m~S:rk:a!~~~:P~Paarden, KlU'!:en, 'fuJgen" 'Varkens,' eaz.,lke~IUIDI.;
, . '. lidmaatschap eener Protestantsche AAI DB

·Xë,rk, lullen door den ondergetee- ~. ,... ...... ~ ~, ~ ,
'Iende ingewacht worden tot op ~ ~..A!:IL..-:a. ......~!!=v!nuniM~iek eene aanbe- op DONDERDA.«l, 20 DEZER,
veling. .

Salaris £120 per jaar en de
achoolgeluen.

Werbaambeden te beginnen op
10 Juli e.k.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. De geslaagde applicant moet
zich voomen van een Onderwijzers
2dt" klas Spoorweg-certificaat om
tegen half prijs te reizen.

J. D. DE VILLIERS,
Seo. School Com.

Tuinplante, Philippolis,
6 April, 1899.

-=-'-
om 9 ure v.m. SEDBRT ge~ittiê.fi tijd W(11d1 r het dorp ala het ware overstroomd

Z·~uisraaTd, be8~l'Ide uit Eet- en " door allerlei 800rt van 'tOB dventers,. die naar het heet voor s...,..f-
lt- ..amer afels enaStoelen, Rust- pnjsen een menigte Kl d tOA . d h ~ 1 b Ik 1"'''-

banken Kostkasten Dubbele 1 h .. ee el'! m ID en anl.e rangen, we e even
E~ele' Ledikanten: W8scl1tafer~ '~:ee;;,an maaksel ZIJn als van, kwaliteit; de ondervinding heeft het
'l'Dilet.·zetten, Glas- en Aar'dewerk, Na rijpe overweei h-~ , k
Kachel en Keukengereedsobap enz Dinsd~Jd 'lSd egtDAg ~ .. de 9nd~rgetee ende besloten . .om op. ,. en ~ pnl, en mdien vereischt Woensdag

OOK • ~en 19 ,~ ook" z}Jn ge~~ ,lm voorraad jnfvrouW8 artikelen zender
r 2 Groote Z~eppotten reserve per publieke veili Dg to.} doen verkoopen. '

GegaJvanlseerd IJzer I • Alsmede zal verkooQt wo .men 900 yards Snijde1'lltoffen, beaf,f;'k:waIi-
lso Ganzen telt, en 100 pakken Maps KJ .eedelren. ~='==
60 Hoenders' Ik twijfel niet of het z'al met een opslag van het oog U:d1ridelijk

Boerderijgereedschap, enz. CDZ. worden dat hier wezenlijke' roordeelen aangeboden worden. . '.
A. BERG'MA5N Af~lager. . ~ zorgt om tegenwao crdig te zijn den dag met de Vendntie" be-

Ceres, 8 April, 1899.' gtnnen eten 10 ure, en het zal je niet berouwen. ~

Zaterdag, 22 April, 1899.

DE Ondergeteekenden, behoorlijk
gelaat door den heer C. J. N.

DOPERS, JUD. als A£ent voor den
Einnaar, zullen publiek nrkoopen
Zetel' Erf No. 5 Block B. met de
gebouwen er op in Dempers Straat
metende 49 vierkante roeden en .;
.ïmante voeten. Dit Erf is wel-
bekend en is gelegen achter die van
den heer B. P. LUSG. Hier is een
sohoone kans voor een ieder. Hot
Erf is een Eersteklas beaigheids
ttand.

Laat ~ kans niet voorbij gaan j

O. J. N. DBMPERS, Jun.,
Agent voor den verkoop' I

DIapers, loore il Irtge, AgS!&I'dlS .Jr.
OtJedon, 7 April, 1898. .J

DA:f!.LLF~~ r • ~ 'I - ·,/~"
11ND'rnw Losse Haren om op- . UMb·

gemaakt te worden in al de
Ton:De:Il naar den DÏeuW8ten smaak,

Daar J.. ~ :....&WV'x..BY
A.. T. .A.B!l:VOT

JUBIDEB E.."'i PElU'UKEEBDEB' I 1
Houfmoaat,w';"tad, . LET ftn.-l

Bene ~te b.oeftelheid m.q draal
... baai' .. YOOI1'IICl.plaoa... .. lit II

Rond/Toande Onde11tlijzer
BENOODIGD TE

B08chduivenkop, wk. Bosch-
Jespruitj dist. Bethulie.

APPLICATIES Toor bovenge-
noemde betrekking verge-

1561dvan de bij de wet vereischte ge-
tuigachriften van bekwaamheid en
goed ~, van de laatste School-
oommissie en Predikant waar
Applicant werkzaam was, en
van lidmaatschap eener Protes-
tantache Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot den 17 Jnni, 1899.

Salarit!l £120 per annum en Je

8Choo~::!'bWer eden te beginnen, op
10 Juli, e.k,

Kennis van Tonic Sol-fa een
aanbeveling.

Gehuwde personen zullen de
~keur hebben. '

Billijke reiskosten, gestaaf d
door kwitanties, zullen vergoed
worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfpri js te
reizen. ,

,,'\, .
L'l
)

1': ,

. i.

}~.

.i
J. C. KOLBE,
Yoors. School Com.

Sterldontein,
Priors Station,

6 April, 18~19.

r:: t. Publieke Verkoop ing
t t4 j\ .., DB onderge~en, !tclast door
iJ' ", den heer C. P. nc l'LEIiSIs zal
rt~•. ~publieke veiling verkoopen te
:;.f •. DEK EUR,"

Koucle Bokkenveld,
'OP

DINSDAG, 25 DEZER,

4IL..

------- -_------'.

Publieke Vel'kooping
, f
\..1.'"

EEN EERsTEKLAS

WOON ERF,
TEN DORPE

CALE·DON'" ,
OP

8 Geschikte Ruin Paarden, f~ allen Paren, in uitmuntende W~.I:
conditie; 5 Groote gemeste Var ; 20 Hoenders. Wijk.n,',.. '
. Voor:a:~e~~laats Karren, 2 zesplaats de., 1 Prachtige. BB;.~.t: l)o

Dle~w, ge hIJ de heeren Thom e~ Verster.4 PUr Iele' . Do·ni
T~ 1 do. zn:rte, 2 paar Voor ~uigen, allen.. FfngeJaol! ~.' .eest wp:"
allen nieuw, 2 Kribben-20 voeten lang, 1 ~.!:egtPI~ Afdak, W.Mkrt;
1 rol Draad 6 voet ~, 800 Zakken, P~ en ltombaarzeD. ;ijt~
Emm~8, Vorken, Voeder Vaten, 1extra Voer llachiJ)e, en allei,wat tot
een Livery Stal behoort, ook eenige stukken Huisraad en wat DOg meer
r.al worden aangeboden.,. . . "

JOHN J. DB VILLIERS •.

A. B.' Ds "il/iers & 00., A/Blaglrs.
Paar~ 7 April, 1898.

om t voor 11 uur pJ'801efJ.

DE ondergeteeke.nde, op vertrek staande DU. r BuluW&10,
besloten Pubhek te doen verkoopen, . !

ZONDER DE ItINSTE ·bSERVE.

De ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast "ijnele, zal op
Zaterdag, 22sten April, 1.899,

ten zijne kantore te

CALVINIA,
. OM 11 URE 'S VOORKII)!)AOS,

per Publieke Veiling verkoopen voor rekening van wien het mage
aangaan, de volgende

Va·ste Eiaendommen,
Allen gelegen in het distrikt Calvinia, wijk Achter Retam.

1. 1/.18 Doel in de plaats' Grootte Vlakte in groote als per overge-
blevene Ultgestrek~heid, omtrent 2,996 morgen.
. II. 1/18 Deel in een stuk grond omliggende de plaats Groote Vlakte,
ID grootte o~trent 1.0,354 morgen.

III. 1/6 Deel ID zeker stuk grond zijnde deel van de plaats Groote
Vlakte, ~naamd. cc De Erf," in groote omtrent 1morgen.
. IV. a Deel In de plaats Adamsfontein, in grootte 1599 morgen 570

Vlerkant roeden. "
~ ,:.i Deel in de plaats NoodzakelijkheiCl in grootte 13429 morgen,
088 vierkant roeden. "

V Boven~elde .~nden zijn bekend goe.l te zijn beide voor Zaai. en
~ Boerderij, en ZIJn dur de aandacht van·k.ooper! waardÏll'.

TERMEN BILLIJK.
D. F. MARJA1S, Jr., Afslager._

Calvinia, 6 April, 1899.

Eersteklas

-------
-o ......:a1e:l.Cle.. ,

HOEK 'VAN •
• !

Gymn~.udom en Main Straten.

A. B. nE VJLLI~ RB& Co., Afslagers.
AFPJKAAND ER BOND.

'J'.

-------
PAARL TAK~

Bene r:"vergadering· van het DIstrikte
Bestuur :e al plaats ViJU len op Donderdag,
den 13delt April ten half ' 10ure~------------------BETER! ~ WAARDE ONMOGEl ..IJK.

GELIJ1 {E WAARDE ONWAli~SCHIJNLIJK.
'KEfl7..E, FATSOEN IN MAlUl ONOVERTROFFEN.

Zip, ona WINTER VOORRAAD y&11Rep:D.J •• 11D, Over.
ja. JD, Pakken,lltamuteD. Swvell, Won_Hem-

daeu.eu.

Co.
IDQemarkt-stnat ea {Kerkplein. "......,
rij hebben aIeohfa "- t.iaht........ _' 'ill' _'id
ell ~ tOt ill~""f.(:wt.•' ,.... I•• "·'~..
\ .....~....~, .... _' ,.,;

! .
1 .

Y~p.
\
{ ,

prt.b f •••

..,.. ar:ri
heeft ~; ..
, G~

~;_- ....

......

...

i<- •••

... specificatiën, el
riiCnwdel:lmm kontrakt kunnen

verdere informa_'
Yél-'lj'eJl, 1I!orul~n ten kantore

W'lJW1ID8CheIl biermiede '~"..... '•• de.lijk gemerkt" Teu.
.lil- daDk ". ... ..~ •.,'. ~ltDr~,!JC''"~it.8nden CJrereed~1Jl

familie, YrieDdeDt eD.maai.,.a UUIOildw- - en ommlS8ariA,
heid MD _ heer .,. ¥ei. H. .... zullen door d8ll
• ~ en .Mej. J. de Vïllien Auditeur GenElrlll.
kraal) Mej.,s. de Wihil des hNi'e1l G..... 1C.81il1)81~, wor'<1en t
H. "'. cl. W.thuijen 'JIoor de Tele blijbD - on vangen, ~
ftIl _lnemiDg, hetsij' paraoonlijk, door ' van Dingsdag 18
briefeD of udenina MIl ODJ be.,.,..,ge-
4-anuuie' (4 lIlUDden) d•• k&e 'nil O_' moeten twee ,ol.
liDdenm, ala ook tijaena .. alaterven 'nil doende f' -en voor 'I. .....

;peldi~~ ~be=.~;: ~ h~t'kontrakt, ::
",....,la. hu voordieJiefd-. . wlke: moeten den tender
. PIBTEB DE WIT,

)UHJA lJ~ WIT. of'eenige tender riet
geb. }lOU:IL. fie worden aangeilo.

kwantlteiten hanen
hrden ten kantore van
IJvdlDn Stent en T. H.

GeorgelJ Bbraat,

H. S. GREA VES,
Architect.

IlmA-pt,A",,"'t. van Publieke werken,
ualt~OIlI.el·n.Kaapstad,

B 1899.

'«'tt·...~ '1;··

W,EE.
\, to. ~ PLAA SEN., .

(1). Lot 32, ;~o;<~I,!I'OOt 1.b36 DlOl"gen,216 vierkan~ roeden, en
. (2). Lot 41, '.No.~.2s5, groot 1.192 morgen 50. Tierkllfte roeden,

beiden gelegeu U;Jl 'r".. " .

t ... -..... ~'1Wl.e~
In 't diJtritI BLbE.MH.OF. "orden te Koop. 8Iaahgebodend~r den Booggelesgen,
Xerkaraad d~' ~~ gemeente van ZoutpaDaberg. ' . ._D..U.rb&n_.V.ill •.. I1!111_

Nadere infOi'iiiáti~ gaarne gegevens ~oor '

A·All 1'e1'WUlten eD ~ wo,ctt lUer-
Ds.. J".A. VAN ROOY, Nijlstroozn, Z.A.R. ~ed. bebDd pmaakt dat het du

Reent behMp ·,heeft 0DSII1' tAledergeliefdeu

EXECUT· " olldaten Zoon,J'obaDn. Chriati&a.n geb. )3

EU RS ,KA'ME 'R ~~~~:8~~~n~~~~d~:~:
Voor de Adm1n1str&t1evu Boe4ela en N&la~ .fan Overledae ou weg en tot 2.iioh &enemen. WiJ bllipu

Peraollen, .Atwemce.. .. ":&n.cl8l'8~ ala lCDcnite1U'81l" .Apnten ou oDder de geweldige hand Goda, die OBI
0Urat0reJi tIJ. .AdDiiJiistra~n. De be1etnrtD&' V'IlI., JCapliU'1 diep ~Jfen ·heeft en weOn troost MIl
Olldft' verzebl'1Dc vaaVMil'~, eu. '.., Zijn vaderhari. '.

Wij hopen en gelOOfen dat de Hoere
OPGERICHT 1saS~ onsen ZooD in pnade 8&ngéDomen UIl tot

Zich thais pbtacht beef'-
mDWOOB.DIGI AKTE'VU OPlLIClITIIGVJ.STGlSmD DOOi AKTE TU P!lLI- De diepbedroefde oRders,

, FREDERIK JOH. lAC •.CABSTENS,
DIT, Jo 17, 1889. JACOBA CHRIST. C.A.&:rJ.'ENd,

K.D~JNdl: Hoek van Á4d.....l.~- __ 1IIl....... JNIA. Zwaribollohkraal, geb. Vu Z,L
(INGANG WALES'I'RllT), 'Diltr. Clailwilliam,

KAA.PSTAD. . 'I April,l899.

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal "_' £27,000 0 0
Reserve Fonds _ _ - ...- - 77,037 tO 0

In den In.olveL ten BoMeI fttl
. BBRJA)(IN BASSON.

DIREKTEUREN :
De Ed. heer J. H.. HOFMEYR,IVoonitMr./ De Weled heer .A. H. PETEBSEN, M.D.
De Welecl heer ADRIAN VAN DEB De We1ed heer O. H. VAN ZIJL (De

BUL (1)& heerea Van dar Bijl en 00.) I heeren Van ZIJl en Buileinné)
De Welecl heer W. MARBH (De hewm .

Marsh en Zoon).
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