
;K-oIOD.iale
...... t.

Werba.
Kindl'rtlD'

Rnl\~ en Coil
KItJt'uen, MorgolOk
Krip op8lageb, Nin
,Iunrwt'rk. Crctonnee. "':'"'1~'_...a11D. Hln"l~iI>&""'"
Lak ..us, Flall=(ll~. FllAU
J lItf~tklee.jjetl, Veest
J.uiOleu WS, Vierkante
~litra8lll'n, en algomeene ntoodltrdheden.
Om de beste waarde

van (\veral om ona WD besoelllD.nn.

,

50 Eerste-kt
20 do.
30 do.

{D!!!?!~~~!~~Il··\i ..'elf Ezels. Publiese v~rkoopiog
Levende Have,

r"~I:n~~1I& Bple JODJ BoeréDgereedlchap
en ;Huism.81lbelall

Ruin Paarden,
Merries
Ezels~

OP
V~ldkornetBohap BotWary.

Nabij 8tellenboach.

, . ·VAN,' , ,~', ~i

PWden en_.elsf-'I~'Jt ....ac••
aeze. -TB-, IJI __ tlllia. ..

doen verkoopen te KLAPMUTS ..,.. .. 1]1.. __ b........W. . de ~e publiek
Paarden en Ezels, de beste Troe_p die doee wrkoopen te

zijn meest allen gedre88eerd, bij_ 0E heer Puna J. PUIUU. heeft de ondergeteekenden al~-plut Kla" . .
1'fUUIj:_ ..~n'tf ;::n;,:;~:. "': om op WOENSDAG,26Aprill . pmuts Station, DB p": ~W~ ~

~""UUtl Conditie en -ohiltt voor dadeliik DONDERDAG 4 .1lrB'II, E. ÏT P ~_ . .' aemeJd ..-,l Paarden en ESeIa. verlatAm. heeft den on~"-~-e~" , mm A.., 40 aa~n. Inslmtende. eenip .n. PaarOen zijD Uit de beroemde geauthomeeM publiek -;:S;;k;P;;
UIT DE VÉNDU.KRAAL. PUBLIBK TE VERKOOPEN:- De~~~ ~!"!.es."Friar" Stoeterij van den heer VAB ZYL,eD OP

40 Eersteklaase Paarden (Ruins enMem_) 500·Me~o Soha_pe;-e..,. _uE:=:ht ~~~e: W08DIdag. 19 April. 1899
20 do. Ezels, 3 tot e jaren oud 100~meDgde Bokken kooperl wel waardig t
16 SlaohtKoeien, (Spekvet) . 100 XáP'!'te1'8 • om 10 uur v.m.

800 Prachtige .~o Schapq (Aanteel.Ooi.m). . 2 Bokiragens D. A. N; JOOSTE, op de p- - den boer lW. .
l?ePaa~enUJn allen ~ geteeld en in goedeConditie. Onderhetgetal ~ .~~r.:Kar ' ...UiE, VAl lYK &; CD.,!falager. B08IlAN:- "', .

bevinden Jjoh 10 ~".Jdusë Zwarte Paarden (ruins) meest allen 8gale Ken Uzer Huis met vier Kamers. Paarl, 11 April, 1899. 1. Levende Have, sooala 26 KoeieD·' :..:,
paren, gedresaeerd ID tuig en oDd~r den zadel. Pedigree's mllen vertoond HtJisra;ad, ~erijgereedachap.enz. en Vaaraen, de meeste Waan'IDBelanqr e" Verkooplang woro:oP~vraag. Enaaogesen dat de heer PIENAAB oot hiertoe EemgeWmkelgoederenznllenook . STELLENBOSCH,' reeds in melk of spoedig in melkte'""iIy vnend8chap.n oa~teuning ~ &ijDe BoerenYJ"ienden OIl bV deze gelegenheid te koop worden komen. 1 paar EëratekTu P-.
;' eren heeft genoten, ~ hij beoloten di_ na· OIIOOP .on lIÏjD aangeboden. I .rlra paar Mnil E ..... 40 y....

_ V.AN _ end:D:se.
v
~n!enu.rd vrvwt. te loten onder. de koopers. Verkooping te beginnen om 10 UUl. Publieke VerkoopioC7 kens in goede conditie.

'Iuigen, Varkens, nen • vergeet met .de VerkoopIng ftft onam mend bij te GlO C &11, "'.1......... . ~ il. u--..............d.,,'h.~ enz., wonen. Op DONDERDAG. den 4den MEI. a.8. ' •• ~W. VAR 0 .IIVV"""'6w~p, zooa1s 2: Gnkwastad, 1l.. M en petrKamm op Veeren, soa goed
P.J. PI.ENAAR. Afdeeling Hay. x.o.•• Goederen. al8 nieuw~ 2 paar Tuigen, !!ti:

J. W. Moorrees, jr. s o;.. Afslagers. SO'M'ERSET ST 'HAND.· 1,~BODde~beguaatigd i:;....Tnf""w:cl;-.':.n.Zy;,:c
Vendu.Kar.~r, MaIm_bury, " , IJl door in8t~ van Eerw. en Clro& 100 hten mest. '

Jl April, 1899-. J: PHILIPLEGO,die een beroep naar lil Ret gewone &IIOrtiment 1Iui1-
t}A Butt.nd. 17ftINl. ~ heeft aaDft91l. omen, r.aJ. raad, alsook omtrent 12,000 Bloem·IXiBe ,WII6810De l\AIID. ~-- ...." oP., ~n Kop-kool.
.' _ . DINSDAG, 25 April 1899, .Verder, iso M~ Hamels. 1

Publi k V
~·· OH 10 uu V.H. meuw O.K. Karn en 1 Room Af·e e ,erAOOplllg bij dieIfs Woolfltllis i" Dorps/rolf. scheider (Alexandra).

..PUBJ;D!=Jg: . !EBltOO~ING· WlNSTGMNOr , ...OD~~~ ~~ .: w~ W;:1-5;';:~;;
.A.L ::lEiD .XA.:Br :DlEI.XA. . BEZIGHEW. ===:::d:'"~ PAUL D. CLUVBR, AfBIa&er.

KO E B
-C-RG beplant, alsook met een A'I'nOt,e Stellenbosch,

.,g,. " ~~NIG IN ZIJN SOORT. waardevolle Banaua~ en, 5 April, 1899.

In cle Kaap80he ~deeJfD". DE hê C--::- BH' op het.~ is er ook een gebouw_____ -.. eer : JD.:.T •• OITSB~ (in goede order)beTattende2i1"OOte '

JOHN J DB VILLIERS DE Ondergeteekenden behoorlijk daartoe gelaat door den Heer SUJWfD heid door :'~:g o~ en ruime kamera en ook een stal. •
• • . . J. VA."( DD SPUY, sullen voor,ójn8 rekening op Dokteen op t .. de h:SSlJDd HUISRAAD: "

vlllier« " 00.) Afs/agers. Dinsdag den 26s"'-n April ek te ~~Jde'~ Al Izijn. Kostbaar Huisraad, be- ', .1Ia .a. ,.' kenden thoriseard Dub1i8k stuade mt VOOrDmer-, BetJramer. STELLENBOSCH
Publiek verkoopen 'op bovengemelde Plaate, de ondervoJaende V.. v~ pu te SJaapbmer- eD S~ ,

BO" en x-e.goederen, Boorderijpreedaobap 611Granen 6JlII. au., ala tOJS$. Vrijdaq. den 28 dezer. ~~6I1r!:,=S=:.:) . -I.,lIiI I. Yaa'tlfoecl, ala, I ZijD. alombek de tAt en Zonen), een groot ~n I ubheke Verkooping
~ .____ De plaats genaamd Alez&D.4ria gelegen ala bovengemeld, groot W~ ... veDde ~~dJ en-= Uzerell Bad, een bstbare - Kook- . VAN

VEBKOOPING omtrent ~OO mo~ in ge~ De plaats ,heeft onrvloed van Water. onla.np in huur door J: W: kaohel,~ olieKoo~el, Barlook 'Paarden, Ezels, X. ei
YAl< ""P'""':htigeZalWoDden .enJabijoonder geachiltl OOGrYeo van eenig _ !leD.amin onder dubbele verdiep- ~Ier ... 8chrijflofel,...... ... 0 en,

dorp,
"Nl'ekerk's Hope," het EiJ.gendom 18 zoo wel bekend dat..veniere. omsohrijving onnoodig is. ing.lgel9m ill het, meest centrale :U::I:!.meIDatrumenCo ten voor Vark8D8, Voeder,II. Levende Have, ~... , geCle81te bij den inPQg VaD het. wen. nt rps van 19 enz., eilz .•ens.

P
;4 EeR1'8tekla8 Eaela, 2 Eersteklu paarden. (Merries), 1 Eersteklal alt3trand~"hbe~d ~ de plaata naar, GBVOG8LTE' DE Onder. teekenden d---'"- ~- ,_-u ( uin), 1 Ingevoerde Merrie met Veulen, 81 Aanteel Beesten e ""-e el 1fUl'\UI gedaIn. , ". wij _-"'-'O"__

van goed .b.88, 1 Ee1'8tAtklaaBul, 837 Aanteel :Merino Schapen. 40 Var- IL ZijD bekende BOarding B:ui~ Bem.ge Kostbare Plymouth Rooks hoorlij geauthourizeerd ~ .
kens, groot en klein. ". . mede onder dubbele ~ en Boode' LeghDnI Hoend.... in door den 1eer A. W. L. Km»..... '

nL Boerd.erlJlI ...... wobap ala: ~ "tie winbl gvbou;nn. POOIlOM6I1omJmopera to ~ !en publiek vorkaopen op ....

3 Jlerateklu Bok W_ 1 B_kIos Mol W-. 2' Eerotoklos Kap~....-. -= LIt lp dil, tIJd, dil. • DIIID1&, II p-
Komm op Yeeren, 1 lIerstekIos B_,. 1Waterkar,4Bnij _iDeO . _ der"'C ....hel IPIII. ~ ta .- t,.. " KOELENHOF,"
[Selfbinders), 2 Prees Maohines, 1 Hooi do, 1 Land Roller, 14 Zensen, StraD is. ~ . " : , ' PA1rL,D. QL'£l'V'BR,Afalager.NTEIN., Distrikt Hay 4 ~.Qd Kribben oompleet, 1 SJijpsUM3n,6 Wijn V:ateu. 2 Anken, 6 Water ill.. Al bA,t.lrIeu. belemen.t tot 8&ell~,7 A.pril, 1899. Nabij MULLERSVLEI STA.TI&,

, Balies, 1 Lange Lader, 1 Katrol met ~ 1 l('01'te do. 1 Trek Boarding }Juis behoorende a1,s:~ , .' _. OP

" Zaag. 5 Trek Touwen, 3.Spoil Wogen Tuigvn oom~ 5 Span ~I""II llIOeIen, TIllOIa, I~_ 1II1II; W.J'Uf(¥.l'():N. M
Enon bevattende het DI•• W. dorp, Tuigvn compleet, 2 Bpa. mouw. JIal_ 5 llpan BWingaIaen KeIIiD8''' bOddePICI.. KnaIe>O WIIIIh . i."·: ..;...:..;.. a_dRilt 94 d..-.,

1'I .. ~ ....ntem II zoo aIR wij allen weten, is een eerste 2 .Paar Achter Tuigen, 2 Zadela en .Toomen, 4 DrieTOOr Ploe.gen, 1 Kl.eed. Fafela., Sofas, Sidsboarda... Publieke VerlT.OOJllo'ng l~ Ee~1das Muil Esels, ~6 jaren
en klein vee. Braaklands Egge, 6 Dubbelevoor .floegen, 2 Zaailands Egge. 4 Bnkele- Voor-, Slaap·, en Eet-k&mpr, Meu- . A .t'. oud, m goede Conditie
yoorzi.n van standhcudend. wator. Yerder is er ..... PI....", ~ Wagvit Zeilen, 2 zeil Kribben, 300 Gnan Zakk.n. 50 beien, 8cliilderijen, Kachel BpiageIa. : I a Goed. Jonge Aanleel Merrieo,
m?1 omtrent WO. VruehtiJoome», Wijngaard, Wol Balen, 20 .Zakken .Zoot., I Lo< Blaren r'an ...... 8 Zoklren Ka1k, I Glao en Aard. Werk, ~ OE .;Ondergeteekende zijn plaats (sommige met veulens)
lanings, en de groud IS .... wuoh'baar. Houton Bekkies, I Lol· Hoot, I Lo< TunmermanB Gereedochap, -Po 2 cooking S_ kom· .-- hebbende, .al op 2 Barste • klos Ameribaaocbo

Hope is. gel~gen j~ tassehen Prieska en 1Lot Grsaen, Pikken en Vorken ens, enz. Pleet. enz .. eIlI. .' 'Oinsda..g den O~at4 A '1 . !d
uilen

, 16 handen hoog, 5
d~ een groot bezl§heula dt8trikt.. I1l Granen, al.: Verkoop1Dg te begtQen ten llure. '..... '. ,~}lUn pn J Jaren oud, met tuigen specie.)
]U18t. de doeltreffendste plaats voor een dorp ln de P. J,' BOSV 1V .. ZO'OJ, llal ..~ des naund..,d.,""" half 2 ure er voor gemaakt. .

200 Mudden Zaad Haver, 30 Mudden 28ad t.00r11, Vroeg Baard, 10 JILA.II III --r,".00 ""lPaard, goed geleerd onder zadel
.... dd Z d K (E '0__) ru\ M dde Brood K 21:.0 'I." dden S 11_ t'ublW~, ~"y ~'''fIOr~'' aan sime nbl t' 5 '" d,mO en as oorn en ~n ,vv 0 n oorD, v mU ~W1llbo8ch, W~;na.;_-""~'"Blau- ,.'_11"': _..- en e wg, ]a&l! ou Jó
Qarat, 80 Vnwhten Haver Gerven enz. enl. 11 April, 1899. -- -. "-.wa - baaden hOOft·
En wat verder op den dag der verkoop ing zal worden aangebracht KJ'V,lADBBGEBBBD8CllAP :-2 1 Paar V08 Ponies, goed geleerd., &.uk abeD, 7 Kajateahout Kuipen, onder zadel en tuig , -

S'J.VAN DER SPUY. • __ ...•.. o.: .'. ~ep, ~4T~ee Legger ~~PoBy.3jarenoud

J. W.1tloorrees Jr., & CO'" Afslagers, 'Z~ f i··.·· : .•. i',} "'~' .. T: ~~l Vaatje .!!~ ~ 100Varkens in prachtige Conditie,
Vendu. Kantoor, 'kaJmeabury. . ' ' . ... l.., r ..• ~., ,;~.. 1Legger EerstAt-kla8 .Mijn,l Drui., waaronder eenige SPeCiaaJe

~;i;i:t::~:::·~~=:fS:~~n~b::n~SOCII ! "DIBIE,3~u-r.r$ai!=u~~S::~~-:ZakkeD

:\ Og.. eens ~rienden, komt en verkl ijgt een Erf. \ XAAFST.A. D. R...... _. iit___ _r~~~~ ~=:::- in "':.. (H. J. N. 0 EMPER)1. Afsl {IgSf. v_.. OP B.-Jowijll KoIol,Drie Kapbrren, IT ..... Ïr- afBlaon Kapkar .SnroeipomNlu KAR N S, Donderdag, 2p April, ~r. Kar. 1 paar Toigvn, I I ~ieU~;S~T=
h.I<,b, ::l11 .. r\ 1899, '1' (IV Zullen opgvmelde Pi8:Ideu pnh1iek ~ VOORTS:·' DU't Zwt.geIo en. 1 801

TW EE PLAATSE
-N verkocht w'lrd.m &all XLAP1lUTS Dri Ged . rd Kar· .. Enk,:loTTuigen, 1 set Inge-

~ VOOR STATIE.· Ander de :p~n lijn ver- e. resaee e • en Ri~ voorae andem Tliigen, nieuw
. .' . 'a '. iJleparen egal&:~ •. 8erde Pa.vcIen. VIer Varkens, Ben Draai 12 Ee1'8~klas Ploegen en Eg~

Paarden, ÏJ;l uïteteteoc1o oOJl. Karn, T.ee Geweren. IQ Ton Basac Slag GUaDa. 2

(1). Lot 32, No. 281, groot 1,636 morgeIlt 275 vie~kaute roeden, en TUINEN Wet"l"'\..-- ~ ..I:' 1..!1-4. .:I._IO."1r ~1r HUISJlAAD Stoele Bank N'l81IWeZadela met T
\2). Lot 41, iNo. 28ó, groot );192 morgen 00 nerkollje roeden,; lo' . &#~ :.~~~.;-...;;: n:,:..; KOm. BoH.ide. S:::'" :0: .....Boerderijgereed~

be,d,n ~elegen ••• trollen, i _ Bj .... ' ........ 1 OIl - - Artikolen, to ell - moer op dell iIOg -Ha.-"'_ ::R,:I.WJ. •• , ....bevolen wonJm. Lol op do towolomto...!den. Terkoop UJ -- ........

In 't di,trikt BLOEMHOF, WOrd6I1 to~ ~ door dOlI _. LET WEL I Allao • ..... boden.lork,raad der 1Jml. ..-10 .. Zou. ., Go G. ~ koaht WOr<IOn. . .. V ._ ... 10w,,......
Nod.,. iDfG!mOIit PanlII ....-. door _... •. :".. I,Jloa,t.:(. . - - DAVlD .... U1JX. P.1. 1I00I. u.,n.

~D.. J... VA! 8oof, 1Il~ Z.6.L lolle bijzondel'h~eo~Q~k~,IJ~~ItQ~~t,;_'~'I.'~~,~'; . .~.,~ ~A co,~' ' , IS April, 1~,

ft

KOOPMANS

P. B. DE VILLE. Jr.

:A. B. 0 ILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl 12 AN:iJ, 1899.,

Paarden,
AAN DE

~ ...K..~~,
DON RDAG; 20 DEZER,Op

vertrek &taande naar Buluwayo,
verkoopen,
lIIUNSTE RESERVE.

DEondergetee
besloten Publiek

Z ",','II.T.A.I~.I:.-r.:~~.1:01
gedreeaeerd, allen paren, in uitmuntende

Varkens; 20 Hoenders. .
iernlaatesrren 2 seeplaats do., 1 prachtige Bus, bijbns

en Verster, 4 paar gele EngelBche
Voor Tuigen, alien En~lsch beslag, meest
voeten lang. 1 groote gegalvaniseerd A.fdak,
Zakken, Paarden K1eeden en Kombaarzen,

l extra Voer :Machine, en alles wat tot
oenoorsos eenige stukken Huisraad en wat nog meer

zijnde door de heeren Gebroeders VAB

zal per publieke veiling aanbieden op

DAG, 3 MAY, 1899,

OP DI PLUT!

, Dfl Water en
~ ~ De r.1aatc! "
ua! plaats voor

!!~t IK .zeer
een F~btige
A.II' leper ~tl

Nh.~'ICI..II.'
Gnifll.a.stad, ~

In kort
oml;f5gende dib
.. ,Acne geleg.
III 'orot maar Zl
DroClge tri in het
~1l11~thof zijn.

.Terh~~n Liberal. -
Vri e:1den, Komt.

r.ooals deze moet men niet laten passeren. 'W'illt
Nor, namelijk een. gelegenheid om een Water of

>.~qudedorp goedkoop te krijgen. Dit ,r.aJ. waarlijk

,I

_.



..

u.u~u._ door den Onder.
_Bel worden ontvangen

.Mei voor den aau-
... ~IUlUllM.lllU W ijllit~H.

8,000 groendr:d
de MonLpellier eD
geënt op A.ram JU

i

JiL:., _1f'L Pretoria Landbouw,.T
Publieke! Verkooping

I

~VAN

EeNteklaa

Levende Have

D_ Z.VBKD-

Jaarlijksche ~eDtooDste11ing
VAN lIET

V.lJcJJll '.

lijn- enT_~
. EN

Losse Goederen lOSTBWYlimBl, BD.
OP

. ~;'11
;

' t v..t:

"
" f
,t~.

" ,'!t

TER fL.UTSE

e:n.. 10 ]WIe.

Dinsdag ..en Woensdag,
OP DE GRONDEN VAN 'T GBNOOT80HAP •.

III
Donderdag, 27 April, 1899, Et

DIEP RIVIER,
'xabij CALEDON. .... a'IIClllt., 111 de eema.

_,P_n.d ..0DaaDfetut. door
loabMftlraD41 Blijft Vt uch.1!II

toklat het pbMlikt
"' .. !
'!

,!.1'

. ;
, .

;

1

RICHARD METCALF,
J. WM. METCALF,
ARTHUR H. METCALF,

Executeuren Testamentair.

.,,"

Verder zullen er ook
worden, voor rekening
deren :-

4 Eersteldas Geleerde Ezels.
2 do Jonge Paarden.
1 do WSitln op Veeren.
1 Goede Geteelde Merrie.
1 Eersteklas Braak Ploeg .

GEILLUBTREERDE OATALOQUFJP'lST VRIJ.--------------------------------------------
R'AA PZAA D.'til

.... r--:,~·?,;:l·:
:..

'.,,.

• I

7J 'f
. J~~..,

E~B Soheepelainv. J hgntl1 l ..
BoOUUl ~ h.h f.lU'·j mAnde. .

Da uitat.ekende ecm4tie om nu l"
nlu_

A. FlTT,,,<1.
~..7. B'.ll'g8tnat.

Kaapatad'.

'~ .~, .

3. Huisraad.
lIet gewone assortiment Huisraad

als Tafels, Bed deu, Stoelen, Kasten,
Glaa· en .Aardewerk en Keuken.
preedachap.

De Wed. P. G. v. D. WE8THlHZEN.

Van der Spuy• .[jnm@lmaD ct Co.,
1 Af8'aprs. ,

'.du·XaDtoor. ~eab1ll71
I

!
j

i
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BENOODIGD
STE LLEN BOSCH. EEN eerste AaaUtent Onderwijzer

_ voor de 2de k.lasae Publieke

D
E ondergetee'kende behoorlijk School te Brititown. Kennis 'Y&D
daartoe gelaat do:,r den heer ~usiek en Hollandach vereiseht, ook

B
. L. TI YS, van Wellington sal lidmaateohap Tall eene Protes-

, tantsehe Kerk. sa1aria £80 per
rerkoopen op i jaar. Plichten te beginnen met het
VRIJDAG, 21 ;APRIL 1899, Juli kwartaal. Applicatien te wor-

HN 10 URE V.K. den gezonden aan r. ,L. .A.i~hison,
C.C. en R.M. Britatown, op of voor

in de Kraal van' den heer W. A. 15 Mei, 1899. '
!5Jt,£, Dorpstraat, Stellenbosch

40 Kostbare Vette VlLrkens.
Paul 1). Clurer, Afslager.

A PPLICA TrES voor bovenge-
Eenige Cu",tor en Afslager. A.~ noemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
en goed gedrag, van School oommi.s-
lIie en Predikant der gemeente, waar
Applioanten laatst werkzaam waren,
bewijll van lidmaat.l!chap eener

V
OOR de ~. G. Zending-Sehool, Protestantsohe Kerk, zullen door
BuiUlngrac~t'lItraat, .Een All· den Ondergeteekende ingewacht WIJ nemen deze gelegenheid waal' om 01118 menden op bet platte-

estent OndeI'Wl)Zetel; phch~ te worden tot op 20 Mei, e.k. land te doen weten dat wij een zeer grooten voorraad Tall

&&nvaardenop I MEI. &1aria £36 Werk:zaaniheden te beginnen zoo bovenstaand hebben ontvangen. "
per laar. A.ppli.katien te worden IIpoedig mogelijk. .
mge~ondenop of voor 25 APRIL, salaris £120 per jaar en de OEOROE FI NDLAY & CO.,
1899 aan sehool8elden.

G. V AlN HEERDE, Heeren alleen zullen in aan- KAAPST A.D.
L~gStT88t, merking genomen worden.

Sec. Schooloom. Billijke reis~osten, gestaafd door~~-.-.oi-~--- kwitanties, zullen vergoed worden.. T -C-W T..r'OOP
BENOO:nIGD N.B. - Degeelaagdeappuf'!\Ilten ..,t;U ~' .' -

ilJ moeten zioh voomen Tall 0uder·
wijzel'l 2de klaa_ 8~rweg oertift-
caten om tegen halfprijll te reizen.

F. LE CLUS,
Seo. Sch. Com.

,,"ENNIS wordt hieJ:lllede UIl
Do het publiek ~en da. op

P.K. Darling. mijne r.1llats Moordenaannrerf,

'KENNISGEVING. ~:~=':!~::.=
- linkeroor halfmaan ,van achter.

1{gNNt8 wo.rdt.. hierm~e aan enDe, ~e O. kwam bij mi~in KAN K. '1:1 B.
het Publiek gegeven d~ ~ JUIlÏt 1898 en is omtrent" of ó Jaal' .-

mijn plaats Kobieako". 0al'9'1tua, d. " -
een donm:-~ Rui~~ loopt, oU Indien de eigenaar delel" niet H:t .,& 8aiab &en888D1iddel
met een ","tbl. en drie Wltte "oe~ binnen ses 'Weken van 'Y&D pnbli. v' .A.
.. lndien de eigenaar deselve nl~t. . d seil komt afhalen, sal ik .. --,
binnen 181 weken van publicatle ~~-t e di belchOUW8D ala mijn IBV•A. B. Vd Nmnu al ~
dez. komt afhalen, sal i~ ~ ~d:1Il, ~~ einde koeten t. dek- .. af latAm tot ~ April afwesig
paard belchouwen als mlln elgen- ken Koordenaariwerf. 1111le ..
dom ten einde koeten te dekkea. ~ .

Il. F.vu ~a ){BBWE' I. 1.VlSSD. , .'Jl K. LOu;a8l& , "ra......, ...
~ ...... ~ll.JIut\l_ lU..,a-. lO,~~

t

VARKENS! VARKENS I VARKElf~ !

Stellenboscb, 1) April, 18~9.
__-
publieke Vendutie,

In den Insolventtln Boedel van
HC,PRIK J.iCOBCP; VISSER, van
Grootfontein, Clanwilliam.

De ondergeteckende zal op

Donderdag, 4 ~i, 1~99.
om 10 uur v.m.,

OP DE PL,Un

~ROOTFO NTEI N,
Distrikt Clanwilliam,

p'lbliek aanbieden en verkoopen :-
1. Zeket'6 een sesde aandeel in

de plaat/< GaoOTJONTlnl,gelegen in
W;ilt ~oord Zapdveld, Distriot
Cla'nwill18.Dl, groot in het geheel
~,,):3a morgen en 22 L TÏerkante
roede!:!.
~. De Lo~se Goederen aan den

Boft1>'1 hehoorende, bestaande uit:-
I PJ"rdell Wagen, 1 Os, Jukken,
':'a:cl, Stoeien, Bedden en Bedde-
~ed, Potten, ~annen, Schroef,
bcbal'en, ook eelll~e mudden Rogge
e::. Koorn, en verder wat voort
geor&cht zal wordeu.
\' ergeet niet den verkoopdag
~')nderdag, 4 Mei, 1899,

Verko\i1'1ng te ~g1nnen om 10
uur v.m.

Zegt het Yoort !
Voor verdere bijlOnderheden doe

aaIlJ;oek bij
P. ALBS. BRAND,

CanwtlllalD,
IS AjJnl, 15[19.

BENOODIGD

EE~E 4de Assietant OnderwijzerelI
voor de kleine kinderen in de

Gouvernement! School te Philip8-
town.
Salaris £60 met kost en inwoning
Degelijke kennis van Hollandsoh

en het Kindergarten-SYllteem wordt
vernischt.
.Appllcatiee met getuigschriften

~ worden ingezonden aan Eerw.
S.W. LolW D.D. (~ecretaria) op of
toor 1 )1ei, 1\.11.

Plichten te begiIinen op 19 JuIL

ONDER'VI.JS,
Z.A.R.

(\ PPLICA.TIES met de bij de
..1..'""1. wet vl'reiecbte certificaten van
beb-aamheid, lidIIl$&tachap en goed
r.edehJkgedrag, z:ullen door dt!n
()odergetookendeOIitvangen worden
tot \3 .Mei, e,k, voor: AS8ietent
tegen £180 per jaar.

Twee (da.mee) .A!ei8tenten tegen
£162 en £144 per jaar.
Lo-gieskan door}1 uziek.onderwtja

piekt worden.
Ondervinding van Zondagll8chool

e;~ aanbeveling. Werkzaamhedentet !.nva.ardcnbegin Juli. .

JOZ. NAUDE.
'Bus1;, Gemiaton.

, ,~----------
APPLICATIES
VOOR Ondel'wijzere. geeertifi-

~rd, bekwaam in Holland80h
Engelse,,\' ~{uziek en Handwerk.
LiQmaats~ eenel' Prote8tantaclie
Kerk. Onde:-wijs te geven aan 8
klIl<'ieren. Werhaamheden te be·
tinnen na Juni vacarttie.

Salam £~6 per jaat met .mj
logltl8. AppJicaties niet lat« m te
tenden dan den 20sten Mei.

wootf1>Ut6 1 uur 'VaD de SHinl·
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HBUVBL, • .'.' ,. ., S.1W r~150. p.a.; plu MUziek· t::._ _: ~1: = : : : ./ pw 111.

Op . ;." .geJdeo.,' . l.u'_" 0 - 0 0 0 ~ .. ._-s ...d ~ .... - ~~i
DINSDAG, den 25sten APRIL. 1899, +W~" iD te sendeD tM 20... I::: ~:= : :: I .- - . - - 0 lf - • •v..:' .k. . '_M ._ 0 1 • _ 0 ., ~,... - - I I - 1 II

TO lo URE V.K. .-....8 ' tw'U'l _. 110 - 0 • • • i ' .... 0 • - 0 ,. , Werk te ~en op 12 JUDi. _ 0 I • _ 0 I 1 "~ =';.d... ._ 0."'. - tI".
V u__ ~_"'... 0 0 • - 0 • 1 AUe-~ -=.....=..: : : 0 ,.= 00 ....Het volgende ea, ~~:- J.JOUBB.frr, OOI - '.0" ==- -

, • 'Voen. Bch oom. 0 1 0 - 0 , I .' I t "'wd :: ~ = : l'
I.-8ch8~D. " ChriJtiaaa.· : : ~ : = : ~: ......::::..-.: :: ij= : ::

] ,180 Slac~t H~elJ, ,450 Jour Jlame1s. 52,' Bun, mn, 1 {.jaM, In . .13 April, 1899.,' .... ......,. ~2·t Mri :::: = : ;t
Ram, 1,950 Ooien, 800 TADj"'8ND (omtJst 9 'D'__ oud), 400 oude . . . . 11.lprilllll. ==:'i: .- -. - 0 f - 0 •
Ooien, 11 Bokken. ' ".' , 0IPIlteItIt III ..,..H.... " '--I Ba___ 0 '10 _ : ~ ~ _ ... _. ... 0 I - • •.t...a .... "01..-0... Loademche kabel .... 11'"

BENOODIGD III-Paarden. ' ~ ... :::: = : :: aeldt!:':~~_n.s."~'"TBvDDua _11 ..:1_ ........ ... 0 0 11- 0 " - ._ .... ~ea'" _-

E
III
V

--"~6 rd nd" 25 "U'........: .... (met 8 Kuilen 2 PaardeD Ve-I-*' 3 ·l~' H---" ..., .Dao .""en. 'WOJ'W1lont- !!-..... .- OH I - 01.. 1&8'l1'1li 'tOOI' wol blijft -.-s- "
.KlU, g~.u cee e 0 erwt~zer JD."&.&&VQ.., ~~,. ' , ..... -.., ~ ten ' .. daD ,,- _' 0 , 0 - 0 0 0 YOOr alle ~ ",,"'&11 .. twoIatjD i4

voor de 3de lcl&8118Publieke 5 Jonge Rums,.6 RiJPUrdeD, 1 utnl,1)ameI :I. 1- 1" ~ Kontroléur en Audi .Genenal, ~ ... 0 I' 0 0 0 ~ du -- ... ...._ De ........
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woning. Plichten te worden &an- ~e Hacmey HeIlgIt ',OrpLan S~". ~ dier • tw~ en .. ~ )e'f81'eD te K , lIibre· =<.-100'; :: l~~= : I~ t =u':.:kt~~.=~!
vaard na de Juni vacantie' Appli- half]~ ?,ud, staat 15.1'tJ~vang 6 rt. 3 ... t; hoogte ~ bie artikelen vereilClit~ dieDat w ~ ftdrocIat. De~_""
kanten ..moeten be~.wa8m zijn om Bi. duim, ~han Shot ~de de ~,,'i~OP Ge Port ~ der G1Jnftl'D8lD8lltB fr- '"B__ .&tU. 0,.) 811 ~ -- tcl par PODd!i:::.op .ua
onderwjjs te ge, veil In het Engelsch TentoonateUi~ 1~~, en wetd door de ~It "AI ~ te·, ,. de un.JnitAmcle 'W 8poorw -~ . . x......... 7 A.PriI, 18t9. ~ t;.::!0~ ~...J::;
en Hollandeoh en moeten opgaven Schoonste Zuid Afrikaa:uo4 geteelde _J.O!IP h..,.t ·OoIlllMr ment, 'fOOrbet tijaperk ltnt'IIRDDD.-oa. ~ - dae waak ~ bi.. 1aebIieD ...... -- ~
tot welk ker~ootsehap zij be- Vader "Master Lovely .Shot," No. 4,896, moer"ADie Baterpriie" l Juli, 1899 en eiudigen =-....."'~~~D.De~ W ~._t;:t::=!\!iu~-::ï
hooren. Apphutien vel'O'fW.AldNo. 4,981. 1900. L""". hf ~ nDea~ 17_ warclll&llpbocleD eli babIaIda", PrfiaIa. lw.0--- ::'~II'I ......811- da beaM 16 laIea G. C. J~ Neiipocri, 8cfW"'=
van oopijen van getuigsob.,riften en Zie voor verder bij tiJII· il bal811 Dll'I. Jlorpu'. puftId li
certificaten zullen door den onder- Pedi~ vertoond te word_ op dag der verkoopÏDI. de advertentie d.d. 15 Ui*- 'fOOr da w.k U179Ib., .. ~ "'!,pden, 7tc1;abalea Illpar B......,...k d rd o·--- .. . tepa ~~ '. MIJl.Gdto&Ih par Ib. 26 balen wip l'.daabIq
getee en e wo en ontvangen tot IU.-MuI.len. gepubliceerd In Ide Gou 'WiJ IIU__ ntwol werden iDPlaOgdan tepa 6fCI tot 5w,
op 10 Juni, e.k. tJonr~t van,18, 21, 25 WiSte~ prima fa 101od to~ta 101Od; ea i3 balen tepa Qd; 60 balen &one ...,.-__ 1.'101OdtoU8010d·Cwaed.£6010c1liohM (o.V.8.) ~ 'tWkoabtea

D. F. MARAIS, 15 Muilen, 2" jaar oud; (cmgecIreueerd). 1899. ~ .£8 101Od; darde £J Uia od toU, 101Od; 51-d ea &Id, 8II1S b&Iea laatre (o.V.8.) .::~
. Voorzitter Zuurfontein, Vormen ftIl t.end8l'lsij 'iDferiaare to&bud a 61 od to& £3 ol od i teJ8D Md; 7 balen mediaaa:lC'.amo .. WOI.... -

Soh. COIll. IV,- Boomree. baar teabntore van den ~fl:'Od~~ ~:.~ .J:.~;od tot =.a6~ ;hili~"':'::.::a~~
'Maraisburg, K.K. meester, Caledonpleillo . taU.Od to&UOIOd; iDferiear to&alecbt,£l sw. 811 8 balen I.fc1aM1ua..-wol6tcl tót lid'

____________ 21 0886n, 25 Koeien en' 10 Kalveren, 4 Hereford Koeien, " Jonge I6IOdto. £3 OIOdjdoabr U 1610d toU6101; 28 balen mediam Karroo -..twol wetdea m,.:
Bullen, 20 Jonee Beesten, llnmwoerde Hereford Bul. C. W. T. DU '_"byocb£661 Odto*£610. Oi;.tKririte hoaden tepa 6id tot Std bet lb.

_- 0-· L • 'Hoofd .£iOlNto& £iIilOd;1iahM.£118ll0itoUt W'lIl1Otaeren:-
Pedigrees vertoond te wprden op dag der verILoopmg. pro 2J od;cIc!abr£O 1811od to&.£OlIIGdiliahte.£OOI pu lb.

Depariement van PlIblieke W. toUO1Woo.; ._. Mp '" 161od toU6 6I0d; lo d .. CLV.-Vo,..",elstruizeo. Oaledonpleln,Jtaapatad, IaacmiddeJnUKUOIOdto&Ul21Milllid. &s_8.1hU&ll.pIImIId.-. 0 't- 0 I
15 April, lS99. ielDJat.ia a ol erd .. a 161 od ; kon middel· 80ed teM=-"" 0 lj - • faatia .11 ol od tot £1 1000d j swute mid· t:."!.....11-••~ ~ 0, It - 0 It

delIIIatia _ kon .£0 ltill od tot .1 ol od ; laDf Goed W:- - -- ...... '. - 0 ft
,lol .£1 IS. od toi £2 51 od j ton ,lol £0 UN Kort teM ~"" 0 lt - 0 Il
od to&'£l0I-Od; .u, laDe U 61 od tot ,UlO. Zware ...... 'fI8tte ... ~ :' = : :.
od; laDi middelmdia £2 lO. od to& £J Ba_ t.:l pkleard fttt.e 0 at - 0 It
lO. od; middel ... tl lo.Odtoé£2 OIod; &StD 8.~_wwlU. 1 It - 1 't
kort middel_Ui.to 161 od to&£1 lil Od; 81lperieaM " I a-I ,
korte ,lode 7. 6cl tot £0 101Od;kort gewoon a-i n " 1 lt - 1 lt
£0 61 (lj 7. M; ..... ,lol £1 lIleOdtot£2 Slecbte .. _~ODknód' IL__~ 011 - 1 0
6t Od; kort ,lol .el) 1011 od tot £1 ÓII Od; op tw.&!aDd ~....... O. - 0 11
~ rite £2, lil od tot £3 58 Od; aIeCh~ 0 't - 0 It
dGaker .£0 11. Gd~ £1 lil Oi; lIJ*Io-, !l.llweell pkIeIU'dep--- 0' - 0 lt
JiDbt,e ,£2 ol od tot £2 61 tcl; donker ~wvte ru _ ___,_ 0 at - 0 •
ohiab 21Gd toi 51 od', yale £0 0. od to, £0 Witte kruiaru 1'I-..-:beR - 0 't - 0 IWItteru ... ".. 0 I - 0 •
ol Od;'" YlOI .£0 ol od toi .£0 0. OCL BoYe .. tuiacle noteeriDpa 'rii JUl IUd;

WOI..-Er il soede UDYI'IIIII(lla&r aIle.upe- aadwolld tot 6d lIpr.
rieare lOOrlen, en MDige pede ._.-koopiDpa ANGOUll.uJL ~ Oaze LondeWlCb. kabel JUl
werden cloor OM pmuJrt. ~ Beaafort deo 6de1l deser meldt: "De aucorahur lIIU'b
W_ wol werd ...~~ tepa .~ per lb., ,i. lenlZllooa, eo het il oamoge.ljjk om iet. ..
welke, de hoopte PrtJI' II DOl dit JUl' ..oor rouen omtreot de toeIromat, h.cboaw de
~~ waarde (ia Loodea) te -Ua kon tot maCIi1UD,

III! - • lom.. 8el'llte, 14-11 tot 1&;1· lOp.'0=
Saper laQI bno, ,~~ M tot 7d; middel· !lOmer eente 16 tot l6td·· kI' .

aat;iK 6id tot6td; ordinain 'id tot 6tci; ..ware goecie kwaliteit en I.nori~ 21d':::' "",~l~ p......
ea iIitaNara do, ~ toé 'id- I"k bl"".1 _-, ....... _,

V ' Ii:arkt ferm. .. D Du ..e markt zeer .til, 811er il pea ...
WiiIlLLE~ vnai uit de hand voor bf wioter- bf _rhur

II DO_ ;- ., Eeo paar baleD nieuw wmerbur werclea ~
Bohelleu, si ':b, lSjd per lb; lichte ~to. d.g op de plaatael"ke markt UIJiebOd dealt

onder at Ib, lljd dito; aondroge od to, od dito -ii werdea bevo:Sen .... _ Ilechte :':.:...- en
lJIIIOlU fel; x.p.ahe 2a. lel. tot OL Od. elk DOg al g ...wI te" .I_.L_'--
l.n_1 6d toi Od· korte wol 'd to, Od' ~ L_ .:---aw 'Dil,en ............. -- da_-- Od.l--~__.. ,.I. I Od' ._te prysen aanpboden 13id tot lfel 'tOOI'tot , DU....... ~~, pe ti. eer'llten, l1li, 14ld tot lSd ..oer bokjeIbaar. V'Uf-

• ....llen paar 1nr&Ii&ei'. tien l»Jen .. area .. n~ell 10 erd_ kocht. "'l!- en .. 811 .....
KDlBEBLEY. Wil noteereu:-

1 Morocco Voorkamer Bet, Tafel&,_ShIen, Xleederkuten, Dubbele
en Enkele Ledekanten. Wuchtafels, liarrifien, KlbÊbtl, ~.
sehap. Breekwa.ren, en een groote ~oeveelheid·atge~ ~uiaruê1.

De plaats. ft Wonderheuvel " '11 omtrent 8 uUi' te pu.id ftIl Nauw-
poort Junctie, en koopera 'YIOIl een distantie behOoren plAataen 'roOr de . ' •
v~rkooping-te doen boeken bij de ~:nnSlUw.BB08. van Nauwpoort, ten J£ ~
mmste eeD week voor de verkoopmg.

Ververschingen zullen -verschaft,~,worden. -c. • .

H. v. L. SLU/TER, Afs/agBr. Pubheke Verkooping
OP HET DORP

MALM,E8BURY.

H_eerenAannemers!
C' R biedt moh lAD een TOOrmaD
(lJ lletaelaar, bekend met alle
onderdeelen ft1l het bouwvak, lang
ala dusdanig werksaam ~weest.
Letter A dit b~. '

BENOODIGD
(l OUVERN A.NTE :-Door den
"J heer H. O. Lonrens van
Brak:fontein 30 mijlen van Harri·
smith.

.£40 per jaar en vrije logies.
Onderwijs te geven aan drie

meisjell kinderen van 9 en 13 laren
oud.

Ge W'e')n onderwijs, Hollandsch
en Engel8ch al800k Muziek en
Handwerk.

Applicatien ~ worden gezonden
aan den <"Ondergeteekende v6ór of
op Eersten Mei, &.8.

TRUTER & HAUMANN,
Procureurs.

14 Broei Vogelstruizen, 73 Kuikens (vau " tot 9 maanden). Splak-
bare Voge18truizen.. 'ë

V1.-Ho~rderijgereed8c~ap;
1 Bokwagen met trekgOed. 2 Sohotsóhe Karren, 1 Vierplaata Kap-

kar, l' Buggie met kap j lOpen Baggy, K:afanijder,· )langehrunel
Snijder, {Bedford Sohaal, Dubbele en enkele voor p~, ~ig.Zag
IJ.zeren Egge, Graven, Pikken. Vorken, 24 Schapen drinktroggen, 2
Stel Tuigen, I) Zadels en· Tooms, 8 Halters, 1 Kruiw'8en, Timmer-
JD&Dsgereedsohap, 2 extra Karna en Melkboerrereedeobap. ook:: 49
zakken KoorD,. 20 zakken Gerst, 80 ~alen ~oornkaf. ED ft1l all.
wat I' ,

VII.- Buisraad.
Harri_smith,

1LApril, 1899.

Drie rondgaande Onderwij·
zers benoodiJd' te Aarona-
laagte, Kllpfontein en
Tweefontein W\1k Onder
Vet en Vaalrivier. Dist.

Hoopstad.

Colesberg, 22 Maart, 1899.

Net Draad en Omheinings-Draad.

Bultfontein, O.V.B.
7 April, 1899.

EENE PLAATS, ~t omtrent 200 KORGEN,: beplant met
60000 WIJNSTOKKEN j iJ in extra order, en heeft een

praoh~' Stroom Water '9'001' besproeing, terwijl Yerder water
volop Jl. '

Uitmuntend gesohikt voor bebouwing van eenig ding en ook 1'001"

weide.
R. MYBURGH, Houtbaai.

lIEFFIlG YAH BBLlSTlRG. BUUR YA.~ UlTSPU.IIQU. IW AARACHUWJNG.
- ... BET Schieten 81l Jachten op de

KENNIS wordt hierbij ~en plaata Drijvel'lvlei aan Groen·
dat het de intentie van den berg afdeeling de Paarl is tell

Afdeelingaraad -'van Caledon is om st~ ftrDoden. Alle over-
volgenll Art. 207 van W~.:W!8Jl treders, alsook alle pet'IIOIU!ndie op
1889 ~k te doen bij que genoemd eigendom gevonden wor·
Exoellentie den Gouvern81lI' om aeo. met vu,urwapenen of honden,
verlof ter verhuringvBn ~ uitsp&l!- sn&n gereohteliji WOJdenT8I'TOlgd;
ningen te "Quartelsfontein," veld- lIOnder aansien Clel ~DI.
kornetecha}' 8wartri'rier, en uS~"" J. D.OILL1B::RS,
gerakraal.: veldk~rn~Dap Goudi- Eigenaar.
nie' Keirigeen die hiert.gen ob- Pretoria, 14 April, 1889.
~eoteert wordt :ve~ht lUIke o~
leotie in gesohrifte IntelevereD bij KENNIsGIfJVING.
den ~eeretaris binnen een maand
van af datum hierTaIl. . d ............1... d ""'d ,__~_

JOHN J. MOORE, ' DB ~~~~.~:?~
Seoretaria. Darlin iInle ..fdeeling ,
. .rekoo~ hebbende, geV81l bij dele

Afdeelingsraad K~toor" Kennis dat Zl1 .iet gedogen Sullen
0al:edon, 13 April.1899. dat er op de plaats met of zond~·r

h~den ~jaoht _1 wo~~n. Verd ...
dat alle Vee O1'eraChl'\jd·~nde lUI
JZ'8IOhutworden, en U&t per80D"U
ae hekken openlcttende. 'VOlgens
wet sullen ,"r'Yolgd· wo~

F J. STEYN,
S: S. STEYN,

lIoordenaanboaoh, '
16 April, 1899,

KENNIS wordt hierbij gegeven
dat de Afdeelingsraad van

Caledon van plan is om, uit kracht
van artikel 265 vall Wet No. 40
van 188~, op een bijeenkom8t van
gemelden raad, te worden gehouden
op 3 Juni, e.k. eene bewting te
heften op alle onroerende goederen
binnen dele afdeeling, daaraan on·
derhevig.

JOHN J. MOORE,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Caledon, 13 April, 1899.

KENNISGEVING.--

'

EGG ELOO PEN van Frederiok
Loedolft, Vijgenkraal, een

Hottentot omtrent 5 voeg hoog,
bruin van klenr met Iweer aan
wang. bij name Ernest Vertuin.

Gelieve aan den ondergeteekende
kennis t:e geven waar bovenge-
noemde aankomt.

F. LOEDpLFF.

Kennisgeving.-

ï..

TENDERS •
worden door

Anditeur-Generaal
8f1aanden dienst tot
van den geme1den da
rivier Brag; Prince
let, Ceree- Verande ri
grootingen-8 ~i, 18 ,

Volle bijzon4erhed
verkrege~ 'WOrden bij
van Publieke Werken,
of het Kantoor van d
Comm;888ris, Ceres.

De !aa, f,!te' of" een.
noodz&kelljk te worden

JOSEPH NB

nontvangen
Controlenren
r den onder-
den middag
:-80haap-
'8 Ham·

kruinen
Kantoor

Kaa,Pstad,
CIvielen

'wAKKERSROQK.
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Kon lID pmeqd II 166 _ 0 I'
~~--.; 016-00
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LONDEN.
la AI'IUL-{P.. iIaJerraaf. )-Er ill .... Wka

UD'I'tUI rewa-t, YOGI' IClhupYelle'_ Ez ..
Jaaae.a laDe gewolde btllalan tcl tot Id hoapt'·
kort pwolde en a-cbOnlll td tot tcl ~:
lammeren id hooger ell b81cbedicda tcl tot Ïci
~.

OP

, U April, 1899.
r-aIa, par .. 100 bl 7. od tot 7. M

Gam, per. sak 168 ~ 121 od to,
l~ Odi 8aibr per 203 IhI, 301 od
.. 36tOd; ~.. ,00Od to. 0.
od; gaf (KoIoaiul) ~ baal, 300 I~, lO. 9d
121Od;Lf (KolóniUl) inferieur, ~ od to~
61 od; Kaf (O.V.8.) 61 od tot 91Od; Voer

100 Iba, r.. od toi 61M; KderkoorD, per
, fl.I od tot 27. od j lIOaramDael, 0DIIUift

od tot .HI od ; ~ llUift fel od
~ t81 od; Meel, 161 6d toé "7, M; Gele
KiaUaI_par.u.lOIod toé 211 0eI;~.
iliIlieiI per -. 191 od toé 101 od; WI*
lIWiII, s:r Hk, 191 od ~t .. od . wa ..
"-VI· lOS Iba, 17. 6d toi l8116d'0..
llieliaaDeel, 105 IhI, 17.Id tot 1811M;&;.....
~ per -. lbO IbI, III Gdtoé lit Od;
Dieu, par -. ltOlhI, 61 od to&S. od; Aard·
~, par .. la u., h od toU" od~'TabU
per tb, 0. iel toé ol 6cl j TabU per (iDfe..
~), ol Id tot 0. Id; JtOOrD, ~105u., lOt od ~ III od ; HoW, per (YWIIIb l,
ti 1.Od tot 1. tclq(~.t),
0. 7d toé ol lel i par doIIijD,2I od toi
jaM;......... 21Oitot2lGd;
llOaDIIaW per nu. II OeI toe it 6d .~

aak, 61 lid toi 101oat Dam eD par Ib.g:14 ~ 0I1Od ~,::,' par ... III ~ S. 6cl,'
OIdlarDotAlD ~ Id W 6cl; ~ Par·
.. Sd~Scl; par-'S.Id~ fa Od.8u~: (..... ),1Jrima. £11 0.
..,. £l.OIOdi o-a, &cMJ'lbl, £10' ol od toi 111
(M Jtoa1-.,"-"'£ 6 ÓI to&fa 0. Od;ia\.... so. oef tot -.0. od; V ..... lOO n.,
• od to&601 od; I..uuaeraa, BO n.. 11.
6d ~ UI Od; a.-II, 181 od toé as. od j
KMpaaIla ........ _ .. III Od.toi l1li Odi
E...-. _ @_ ~ f4I OCL .'
~~ .£18 tot 110 Ol

Ilai)aa klaiDa 111 ol tot .£14ol' BiIP-da
III tot 116; TnlI:PUrda, .£il ~ £20 i
..... .£5 ol tot "i o-a, ..... -. £lJ_,"I.

DONDERDAG, 27' APRIL, 1899.
nE Ondergeteekenden, gelast door
U den heer, JAN. CLOETE,ar.,
sullen voor 'zijne ,rekening. publiek
verkoopen' aáD zijne woning in de
Loedolft,Straat, lop 1;JQT~~den
datum, <leondervolge'ncÏegoederen :-
7 Eerste-lclu Koeien, die op, JUl-

ven staan. .j ~

12 Goed ~lde Vaarzen, allen
gedekt c

8 Geschikte Kar, Paarden, 4 tot 7
7 jaar,' waaronder één·' eitra
1OhÏ8t paard

15 Vette Varkens, waaronder eenige
Tet gevoerde zijn

1 Goed geteelde Bul, (Hollandaoh
ras)

2 Bak Karren
2 Vierplaata' loa-by Karren,

Waarftll 1 bijna meuw
1 Tweeplaata loa.kap Kar
, Paar Kar T~n in goeie orde
2 Paar Voor Tuigen •do
1 Water Kar
1 Bol Vat
1 Lot Kosijnen en Deuren
1 Lot Bouw Hout '
5 Mudden Aken.

JAN CLOETE.

Yu der SpIJ, lUelau I.-C.., 1IIlqen.
Vendut~,

Malmesbury,

Jl0" un ClCI1Tapo"""'"
Vrijdag, den 7de1l April, ... het 'oor Mt

publiek vaD Wakkerstroom _ ~
dig" dag, toen vu het oude IaodcIl'OIt-batoor
afscheid geDomen werd, 811 bet prachtig ID.
~lp gebouwde nieuwe lancldroat=bntoor ol&-
clOOl geopend werd door deu kommandallt--ge-
Deraal, deo '!'erteg"nW'oordiger der ~
, Alle toebereidselen werden du ook du ...0-

ngen .dag gemaakt voor een goede o~
van Zlpl ~edele g~ .

Alhoow ..1 cr., .. rde OIIeier _ kleed
'!'eleD ver&Choleil lag ... er DOCbt&U
zienlijk aau.ta1 pe~Deo ~~' ~:
ren en andereo te ;;;;d, .;.
generaal te ontmoeten
dory. " voud de ope-

Pen namiddag om,l V,"
~ plaats. ,.~ gehouden waren
..~adat eenig .. ~, gmg de stoet.1IMf ~

bl,! het oude yZUl!;eD ~ de lO Vlerklaar. '
nil'U"''', ~fede werd ..,.....,.... door dea

De o~ zijll capaciteit aIr~~.
genej7'eene ;r.eer welsprekende tJ8IIe het,
di het doel J&D het gebouw ---

P. Hij eindigde met eeD woord tot
De prijl ....D mial~ iI~. maar ala er e jouge menscbea, waarin bij zijD _WICb te

peue pooM bllr !'ti.... iako_, aa11eu k ..Jtnen ga!, dat niemand daar komen soa
prij_ weer oppaD, W'Ult de _rrud il om te proe<>d........,n doch veeleer om zich S"
De nieuwe mielï.ujjn DOIllÏft drootr Inkkig te maken, bt>t ...elk de lacb-spi_ clel'
Itoadaa darbal .... ~ ~ maar . wer· oudert'D e.!1het ...pplaus der joagereD in hew ..
Ofti'. Eaise WaiJaiae ukba bff~~e lPng bracht. '
den &er mark, phncbt eli .a1Jea al . Toespraken " ..rden .....houdeD door ,tmdIiI-

. A.Ddere ~. '11.ua lendt' ppl'1IOnen, onder e~_ cloor dell bea'
~pIaaId. voadlr Ui.n t'ys, die de Kolonie' in 1836 verliet.
..... opppan in PrijI_ .. .u, ~ Sa deze pleebtij(heid beglIOf men zich _1'
llija iMf ~p. ,. .im........ ~, het Wak.kerstrooJn botel, wur eeD diDer ge--
Pd-Jd: wordt ....el UD~ . gt''!'eD werd ter ""re VaD den generaal, ea Mt
100 ook. how. ...." 'fOOI' dI4elijk ook. aan champagn" e. heildronken niet .. t-

brak.
In df'D avond .. erd er een concert RtWIIIII,

dat m..t 1iUCC'-'SIi hekroond werd.
Wij verh ..ugen on, in dé _enrwriDg behaald

doo r de .\!rikaand ..r-partij te 8telleD'-:h
O'!'ef de Rhodes-aanbidder». Wij lIijn ,er-
blij<! dat 8tellen~b, bet Z.·A. Athene, ge-
toond heeft, d"t h"t de die.ten VaD lI1Ilke
,..,."rdige Afrikw ... d ...... weet te w~.
Het voorbeeld nn Stellenbobch rinde u....ol-
pg.

ftIiIDOP oDY •- .
....<POBT ELIZABETH.
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VAN ALLER
CHUBB' &

P.~. Bua aea,

lÉontaD.

Van Bur.,.........., Kaapnacl. (DaMt Stadhuis),

HEBBEN in voorraad ~n groot en verschei~en auort.iment ft1l
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei groot~.o n11en

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

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. DMe beT-.tt
16 ons., 21 ODS., 26 ons., 32 ODS. platgIa.; Plaatglas I in., i in. en .. ,in.;
Gekleurd Glas, Cathedraal, ge~bd, 'en met figuren voo~en gerol~ glaa;
Ruw ge~ld en elke soort geschikt voor de ramen van hUlZen en winkeJa.
verandahs, vallichten, plantenhuizen, ens., enz.

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Lieht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te honden. Chubb en Maxwell hebben dele
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Gar. Kerk.
Wijnberg, 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, Heerenhnisen, Inl. In elk
~val is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
mgev.oerd.
AD .... ,

cauS:a & MAXWELL, Bep't~

11Gb .....

J ......

BURGSTRAAT (naut Stadhuia), ltAAPSTAD.

JAIIES \VILET &00 I
filHebben thans ontvangen hun seizoens

. Tepa 48 Lispte ltwotau. voor kontant.

... BOSS &;
STR.AlmD' ST. GEORGB'S STR.ATD.

voorraad van

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WURDE ONWAARSCHIJNLIJK,
KEUZE, FATSOEN .EN MAKEN ONOVER~ROFFEN.

Zie onze WIN1'ER VOORRAAD van RegeDJ •• ., Over-
jassen, Pakken..Eam&lten. Stevela. won .. Hem.

den enz. eu,
Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis' Haarden, Omheining
Staanders (" rail~' patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken. ~

OOK.

Bijzonder Sterke .Netdraad voor Varkens-
Hokken.

J. x..AWIlLB~ Co.
Lanqemarkt-straat en Kerkp.etn. Kalpslad. ,

!mr WlL,- Wij hebben slechts één beligheidapIaat. die iD Lupmarkt-
straat en door tot in Kerk-plein is. Wij leDden gefD Trave~
uit om GDS ~ vertegenwoordigen. '

~ Schrijf om onze Prijslijsten.

J. D. C.A.RTWIGHT & Co•.,10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

SOUTHERN
Levens Associatie.

0 .. SOUTHERN een zuivere ZuldAfrl- '60':' VUURPROEF,
IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN,

I.UIDtAPT4I~NICHB
lOlmnUl1 JlAILDD:JnOVD.BDE ·PLUlr, KAAPSTAD _

Baten zijn
thans meer dan
£100',000.

kaan5che Ln r ic h t in g zijn.de en gevestigd

(~Phet nllr}"r!in~e be~in:iel als een zuivere

uast s b ied t vol komene zekerheid a an

l~nct(_H' tlOrs1!"nliji"-e verantwoordelijk-

Heid. ter-wij 1 hO'I l(eh~~le surplus, zonder

e~nige korting. :,phoort aan' en verdeel«.!

wordt onder de leej,'" of voor hun voor-

d~el gehouden wordt. Alle laatste en

;";ee~t-l1be~ale t,,-rnten die~~o';~ JJ.~~~·t~·~
Voor de Adm1D1atrat1e nil Boedels en Nalateuohap van OYeri .....

~r80nen, Atwemgen, en anderen, ala Executeuren, A8'eJdeD.
OUl'atoren en A.dm1n18trateUJ"en. De bel88'l'1Dg TIll Kapitaal
onder verzekeriDl' vu. Vastgoed, enz.

EXECU~EURS GEVRAAGD

DE BESTE OLIE IN DE MARKT.
N. II. LqUW, tar

1!eoJ. IL
Kaatoor nil den ~

CaI'riaia, 11 April, 18f9. •
OPGBJUOB'l' 1886. 'le "CA.TlE MAil- MaatA;nItOpl

- D. Stocnaboo6llll~ Lli~'flrirek·8taB.......... ~(•• nlo_) bo 'fIID KaplltadDUr lÁDdea OD!

V_f-l_1_~_ CIea lDIIInn W...... , te' 111lfD.Dl', DIll

U~~ 80 \lltdeln OIl Plll8Ull'll, te Buu ti&!ena ~'IEBN 4iDb jonge Boer, gehuwd D1T8l'Ilteite hool Hooger, .bteaeiOb UWctgeIlde op de bepuJdl_
of .._I. lwd, die .....1..:..:1· .. tt Blemenu, .......,..

, d W·~uegaard_uV OPP.:v-boom
ll Muziek Bumjnli "",UlI-.)I·,RnAM CA~~.1 Kapt. RPtlUl..

m en l}n en ruohWII" . "'ril .-f\UNVkGAN CMTLZ,lapt. W.H~t
XweebriJ ea ~ bDDia hMft T&n 4 ( 1_ Ka,lO-TAlflAt.LOl'I CAJlU.I, lapt !mo.
GrOenten ~--;; Melkboerde .. Standaarde V IV '. .., M-DUtc01 TABCASn&, &lpt. a.... l-

om een stnk grond. groot circa1~ .~~k~ Rrtra ...... "" Btgllud JJI Lu hl ...
TM!liWOORDIGI A.KTI vu OPRICHmG V!8TGI8TBLD DOOR!KTE VU PULl- mor~ of .76 erven pleg'8D. in de KiDderja, "-men" ea8 jaar,oudo A.Bu:nm.CAJ-'1'LI, Kapt, WIlD ... omUUI u.

DIT, Jo 17" 1889., ~umOlpal~~~eree. ft ,~Iop ...:oor- 8peaiale JO-M8Il in de KUDat: LI.... ~ .a&srl.K, K.pt. LB81l.a., OIllt:Mi 1\1
"I[7erzekerin" A -~ "'_ B'_ -dd 1.... Z1en 'YaD. "_ol' 1'OOl' lfrlp_, te T..H;'..._-l.":'" 8-_'_L-Ib. ft;___ \(11'1. •H Prik -. .. enOD2.D, X_n __JNlD: oe_ 'V1ItD - er e~·en - ............ huren van laten Kei.of. bewerken ~~'" .~ .. UJ'WO BOl I~ c..l1'L~, ,1fr.pt, DI LA Co". TuYKG100lU anlA. . (INGANG WALESTRAAT), dId "'- .0lil NDL I' April.

------' -'-" _;_: BeDeden St. Goor,. Strut, Kaapstad. .K: A AF STA D. ::.;:... eeno':mOD;.~ W.B. PBlWIV.u, ,:.- v:*' af --::. ,:-a;~
'rh. O· - in bmpen verdeeld en pIeél~k ~e luM J.tr-TIOBAPPLl (Y pki~o liJl'_' ...._ ~ e:z.... landeelhoudRS Opbetaald Kapitaal - • £27~OOO 0 bepJant met wijngaard. mlchtft. _ :. .~"-

RIJTUIG lrIAKER.8 . - .. elP Reserve Fonds - - - - - 77,03710 0 =-..:=='.!.~OIDBIWUIBR BB100Dl8D. U.pAARL\~\NDEN WERK>, DfREKTEUREN: noocii,re Boewderi' a-d_I._ of _ .
'-r;. De Ed. heer J. H. HOFM,!'Ya.IVoonitt.er·1 DeWeled h .. A.JL PE'l'BBSP..z IL]) e8D kléin kaPi~ .. ihebben~. APP~~T,I!.!ond~ct_ be- . ,

De Weled heer ADRIAN VAl'f DER De Waled heer 0. B. VAN Z.U.Len. teeOhaf!eD B L1.-J- w_ _"lJ""~DIRECTE Invoerders van Rijtuig-materiel1.. - BIJL (De heem! Van der Bijl en 00.) I heerell Van Zal eD BalalDné). aan... • . .en &MWl DIIIR de pláata Poortje in het distrikt . 17 .. 0. La.....
dan Kaap8ch~. prijzen verkoopen. dal. wij tegen LAGER De::.t e~~!'). MARSH ()Je hemln .. ~ef.Jij'k~':ow ltBaij: .:.:: Ko1t.oo. ~. door den on.derp- KONlNKWD MAI1JHDIJ1

' Met eon groeten voorraad UITGEZOCHT DRt,.., 6ii dm: • teek_de mgewaoht worden tot _
lDltaat IEDER Rijtuig door ons gemaakt te waarborge~ hont, zijn wij Iiir PertIOnen dle beseeren' de Executeurakamer tot haane Exeeateuren, :lied. l en etgeDaar. ~ 29at8n dewr. De School IIIDI8!80JOOf.niu.TSaI.&JPU

TID ttEN van ~nig soort m.et of zonder RiJ'tuige'0 ge' 1e--_ Executeuren of aDd.rutnllADteetellen, kannen hen MUtellen en DoJlllDeeren .... DB. ,R. J. REINECKE. te beginnen op 8 :Hei a.a. 8a.laria 'WIR ..0

9- TOlldig ooder den ItIJI nD tt BxeoutelU'llbmer" in Kaapstad. o.r.. , £50 met; bm ~,lill' ll8&i' ., Tl.

Ul-t' -de-"""""'Hand te loop . ~ ~ .::.:r kiaderen.. ~ mje J)I~" ....4 :!..!:1'=_: '4.,~- Aan.zoeken voor Leenlng.n, onder Securiteit van V•• ~ Dnrnnlft"" _ -rw-
• toopende rato van rente, zullen danlUk"-MoUllnm.sr. ct.' .'_. • -~. ,.• L":6&__"";_be1.-, __ t._!•.!II ~_M !...*'.._t~~~, ~It-lir••~\cb-uren In behaDd'.UllI worden leno--rl. .....~uruPIIU o_ ..~.. !!!'!!!!!!. :=----.__,.---- HET V88te IrigeDdmD 't'aIl de om mluit BDpIach en HoJhmdaoh . vooa Dam:ïJm. '
lie ~ ldmlnl$lllll1 JpoIIIyenfe BOedeJS door hInm Wed. ~ liMr J. J. ::....... u- ID_ het behoonm ..... ,.- ..U'''"'". u"",, ""w.

, . . Secretaris. ~! ...Bo~, __.._ m. de p!!:l ~ den =.£~~I kerk wor· :~ lt::I~;(~_~~)'KaPt,Om"'.,J. H· .lf. ROOS, SeOreIa$. .--- .PJaaW _, _-------------....;.;...,,;;~;;.:::--====::!=- Praoh~~ MD de Kaiatnat Ho O. BtTUlUWi. al1r~~.:: ..t~" ~~!~~b-alGte No er s:..rl wordt uit de -hand ' p~ .. KolteDo .~Dr1l.
te !OOP ~,boden. --... Q~~ ('hta .... ) ~ WU.,'Q&D,OIII'OIl1

Dese il eeD, seldalJDe hu III la April. 1899. G~.JI .,n:,,) Jt.pl. iaDUI, 0111'''01

men d04J dUI OIl!fD'1'Vld aauoek < aoo\dA <t ..ll !IftW) .IC':;. MOGur 0lIl11JIl"
" ,TOOt' einde April b" den ~ BENOOn q~ _,...,

\ 'r ,.. '. teekende, daartoe tot 'tet vetkoopen . " lGD de MMbhppij'. mooie !BIl
........ ~ 'ar .... 'RS~_.'. ~' behoorlijk gelast. , - 80111'ILUlPl'ON T.n&. ....
~ _ ....... ...c:a.. ~ ........... ~, JACOBl LB 1lOux, O.NDIBWUZU of Ondel1rij- ~, r... Da _ ~ tt1.

K A A P S T A 0 ' .!, '. ,'" 'JOOl' de Derde KlU' . , . DAlS4:ES· Pnhb~ 8ohoo1 te Draetdl, Dabij ..........

HB!a~ het~~ ~~r: ~..t::IDDT !'1fr- lIaraa. om ~ te~~.~
aDerW IDOI_ BoIrbr., ~ 8priDpokbD. PriJa.7 lOlL... '~ • .~ ID al den ~de .of op daG

H-.I Oew.... BiIe!I. ~ cP.,.. la U"'~. YOI'III8IlDMr den Dle1lWlten imMe, 18dealIei; ..ko _ ....
...... . ' W.. .It te beJÏImeD met JaJijDvnamiet DeU)na~Ars,en Lont. A. -ra A."..07. knrtul. .

J " W , " .'-JUD U PIBJ11JIDaDa, SaIariI ~7J perJ-. ~;iEij==~::
" c, B1oy81es, ·B1"101., BiOl- J.;;l,:8tlOQQ. - ~
~ oaJWa,UatD. :., "'0.'*.,:';''''

\ ' ", )1: .

Levenspoljssen
van kracht
£1,200,000.

KAM~R

1even. Ongeluk, Ziekte,

"-BAakN.ederlandsche Zuid-.A1rikaansche
SPOORWEGMAA T.SOHAPPIJ.:

«ortste en Goedkoopste Route voor Relzipri .n
...,ederen van de Zee naar -Johannesburg, Pretoria
en andere plaatSiel"'in de Transvaal.

Da&;lijksche, personendienst van Loureneo
Marques (Dela~obc1aj)in 2-1 uren naar Johann_bur.
en 21 uur naar Pretoria.

Tariel JOOr Reiligers nm Jobtnnesbarg n nL-dJ £3 UI
n ft n "Pretoria OU la. ed.- -aJ8 •

Oagelljksche personendienst van DUrban (Natan
Johannelburta, Pretoria en and.,.. pl.. tMn ID
-.nayaaJ en 0ranJ. V rUataat.

i
!



TE INDIANOPOLIS, I!:JlUU., ia een man,
genaamd Samnel Y r, o ..erleden, di. nooit
met één nn zjjn vijf 1'T~.n een enkel woord
gewisseld had. Een h ner had het 23 jaar
met hem nitgehon@ Een ander t'Ilrkreeg
echtacheidlDg, en toe Jl g.,heiden .. aren,
ge&elade hij IIet lekke et, haar. Met zjjn
non .. en wilde hij niet pn.teu" uit vrees dat hij
met hen in diapunt ZQU ge~en.

DE ED. HEEK HEKaoL , 'secretarie Tan land.
bonw, met zijn pnTate secretaria, den heer G.
Aling, arriveerde in patad II. Zaterdagmor.
g8n. Zjjn edele Terk rt in de beate IrIlzondheld
en IIChjjnt hoogst l: daan te ziju met zijn reie.
Overal w&at hij kwam, .. erd Iljj met opene armen
ontTIlagen, en wij ttrjjfelen er niet aan, of Iaij
heeft een zeer !{llDIItigen indruk gemaakt op allen
lJlet wie bij 10 aanraking kwam. Hij vera~'
de behoeften Tan 't land thans natuurliik Teel
beter na cijn penooDlijk besoek.

RO:'iDG.U.NDUSt· CUDOCIt.-Op den Uden
dezer had bet roudgaande bof te Cradock zit.
ting toen rechter Lalilge presideerde. Er wu
sleehts eene saak n.1. die van Johanne!! Pre.
tonus van Orange Grove, die beschuldigd stond
van ongeveer 20 bokken, het eigendom van den
J. H. Wood, L. W. V., voor V"bamstad, gestolen
tp hebben, op welke beschuldÏl(ing bjj ollllChul.
dig pleitte. AdToluat Burton trad op Toor de
kroon, en IoI:hokaat KiDg voor de verdedi,png.
Hij werd oD8Cbuldig beTonden en ontslagen.

K...t.KAKAIl.-Gi.teren siju Tertrokken naar de
arbelds kolonie, Kakamu, d.. B. Marchand
(Rondebosch), W. Murray ( orcester)t en G.
Ma8der (Victoria We.t), de beaproeiïDlrl'
werkeu aldaar, "aarToor t parlement £2,000
"BltelD1l beeft, te Opell . Dele leel'llJ'ep Tor-
mtln m."t'1'n de.oom aie un toezicM o ..er die .
werken, -9: werden d ngste .ynode al8
z.ooanilj',fáangeateld. le be'angrjjk? water.
.. el'k~erden uitgevoerd ander toeucht Tan
eer ... Schroder. De .. "rken werden goedge .
keurd door de regeenng, en het geld zal derhalve
daarvoor lIitbetaal<;l worden.

ONOEL(iJL- Tot oos leedwezen vernemen wij
dat de beer Kobie ReitJs, de wakkere jonge
Afrikunder Tan &merset Weat, ZaterdagaTond
d&r een woneerlijk ongeluk zjio boon aan bet
"'rand beeft gebro.k:en. Hij was bezi,! I. de

herplaats nn den heer Burnard zijn kar in te
bp.4lluen, toen hij trapte tnssehen t."ee rechtop
staande .~eenen en door een plo.taelinge wendini
Iun beeo óifde{ de knie brak. Het been werd
dadelijk door r. Hew.tt gezet eu Zonaagaa.
mldlla~ k bij naai' aijn ,woning te
Some est rp ... rvoerd .. orden. Giate·

wel ala men oncJer de oma .
. ,~c ... kon rwachten. Wij beboe ..
zeggen d luue vele vnende::J, e
ho 0 d biJ 8' ..

Tel: wer' eden ..~rt te sette
NIECWS UIT RuoDEfI.-WiJ ba .n prachtige

regeDl jledurende den laat.len . . De DOpt ia
tamelijk goed uitgenIIen' elk I~ft meer of
min zijn br ." II tameijjk road

teeren. . • ed. a.ref. (ellleeute bad eenDaar u" .. polli°lit officer" scheen te ,__ Z rd d" b h
vr".." eell der ,. bu,teoa'l'enten" nri 'de heeren bó4&&ar.... tsten ate ag, le· £410 op rae t.

" Iba R Nu hebben sii geld ge0Olllr' toor eene p&atorie;I(n5e eO )[arals. t.W. de beer A rt van ... die moet in Auan-tos e. k. af"''.ll ... erd worden.
nen. hem, "at hU voornemen. -;VII& te _D? .- •
Do beer Borcherus antwoordde, dat bij met In Juni d. T. &al er een beroep uitgebracht wor.
voornemens was den maD te laten arreateeren, den. Het bouwen in ana klein
daar hU geen reden had om te geloo ..en daj hU flnu; de pubheke kantoreu maken
'Ich UIt de voeten zou makeu. (Hoewe' de vordering. Ons dorpabeatuur doet)!Mr
mao nw ,,,er ordinair uiterluk wu.) De )leer voor verQeteringen. Het maaDd~he
Van ReeDen zeld~ .. Ik ben ver~ eeu door q.,ft magistraat doet goed .... rk. d.
antwoord van u te hooron,want welke reden bebt rub(jeke ochooi gaat het niet n.,- DlCh,
:.ill om te deokeD. daL de man gedaldig ui want er wordt on "een Hollandach ge ; dit
w.cht~n 0111 mor'leo te worden gedagyaard: is recLt jammer.
Ksot gii bem som.? Hebt gJ nwe inatraktics I!iDt.:8TRIE&LElNIlICHTINC, No. 8 uinplein,
Wt,1 gelezen? Kaapnad.-Ee ..e yerg.deriog aer hriatelijke

Dd L"er Borcherds reide :-" Ja, die &eggen joogeliagnereeniging we,rd gelio en op den
wd ,lo: InWI. lUur nl"t ik ml"'! laten arrbSlee· 12den dezer. De Toorzitter ope mei gebed.
reu" Notulen der Torige Tergadma, ',elesen eli

Dd bter Van R8e ..en bleef echter aaodrin- goedgekenrd, 64 leden warenJ; tegea .. oordig.',:~ ,' .. ,b: <lI ,I" aaubevellUl!~n van 0 b P J N ill rd I'" ..
" I:ell op dadeliJke arrestatie, waarop de heer e eer . . oe ng we ,... er TereeDliln",

, " ","";" cIJIllwi"le hll"t I.IJU a.Lll· Uurc"er,l; telde, dat LU tulks doen zou, judieo en sprak een h.rtelijk woord totl.&aDlDHdiginf.
.. L .I.il 1.-; ""1n zaak ui" I'IJ Je v,·r· Lem ,,,,ne beeedigde verklaring werd be.orgd. Toen ..olgde bet werk: twee TQIHlngen, door

U""rtoc "as natuurliJk oiet zoo m.t ééo bos. de beeren J. Eberlein en J. Rou, beoordeeld
Iota.~chen Wa!! de zoogenaamde "Pat1'lck door de heeren J. Went ....l en S., Zikman. Re.

It).111 verdweIleD. voet .Iaande naar Somerset citatie B.I Yelverton, getiteld" T,he Saxon and
We.t. 1111 olltkwam echter Dlet, wut hij weId the eagle" beoordeeld, door ae heeren A.
""htol volgd door eeo wakkeren cyclist, een vau Kealder en G. dn Preel. Een prOefschrift door
de Boou..partu, 10. terug gebracbt nur b.t L. Goldman, omtrent ailTer, ~rdeeld door
St d de beeren P. J. Neethling en ~. Rademeyer.. ~~0~rl",nde dadelilk dat hij gezonden was Toen volgde bet debat :-Wie boeft benauwder
door Zekere politieke partij uit Kaap8tad, same.. ureu doorgebracb; Dowiel of Jona!? Openaar A .
llIet ..nderen, om te komen stemmen; bekende Nepgen, tegen~tauder J. Pretoriq.. De tefen.
dat ZI)n naam DIet Ryan, maar wel Hennen atander ...on met 47 atemmen. De beer P. J.
'11'3,... ~o klul;<le. dat bet hard WaB, dat hij Neetbiing Ilo met gebed.-D. Nel, 8ec:retaria .
werd gepak t ~n de andereu H!j mochten iaan. .t.lITEN._Er TOnd~bv:;oor~L;:1~~"hH'"

H,j werd 10 vcrxekerde bewanng gehooden kjacbt qp eene 'P
eo ~,)odra da3r kans toe was, wat laat io den Doch in aen loop van
Damlddag. werd eeD ..ffidaVlt "pgesteld en aan pnen, en 4e jagers kw&.

. ,: "I d;) ,Lan;!·dJltll; van een den "pOlllDg officer" bezorgd, die eent toen last e katten uit bet Tald,
gaf h~1ll te 3rr""t.eeren.· t' boldiien. De gut.

"':[JIllI,;,,:'" Z'l"wat h~tl .. lf,le Haduen de Bondsagentenoietophnneigeo nijeboerlietdej n(eenaan~dorpeJingen)
1....1. 'Il kWtbll" I' d"Jl d"ofpot It"ut)e I!'chandeld, d ..n was de man zeker spoor· sicb ootkleeden pt hen T&niluae drooge

I h" I·crdwen.'n: Kort daarna .. erd bij op klaederen;t:loch d.raakifD op. Sen _tal der
, .' I , ., bor.:!(ocht Tan .!:'>') ont..lagen. jagers .. are u verplicht OlD &Ond.~ broeken en

Il "'r; dt~ll II"" I, \" "bh· I (,,"teren zou de zaak tegen Hennen te So· baatjea naar de ontbijt tafel te .... n-de een
"I "llLu h~rillLlert'll u.L(.)"h"n-' mor_et West dienen voor den plaaloielijken kwam tevool'IIChun in een pak pajallUlI, een

I ) k In.'''I·traat. den Leer IhiDler. ander in een ~knoopte ma4intoec:h, éea.: \\.1t Y'{'J,'l:lIl..! \pr n~~Bn ....::1 L !_L I....
RetKl. u~o paar dagen tevoren wu bet garucbt derde met een ..em om ZICO a-_en, een

.1,:ll:':'i.Lë Si'"nrw"'-:tan,·i. eu dl\ l(el("'lO. dat lIenoen Diet zou OJ)dajren. Dit vierde lIIet slechts ean onderb~ en oDder .
• > \ ~'''.llIlto't :-IIII"~"1i"'ll l1i<'( Z')"· Glt'ci( ook werklll!)k het !leval te aij·n. Zijn naam hemd! De hoel &00 eeu mooi po.!trei ..oor on
.. " ~,. ':1I:ll';" ;::0"; Ib"":lj'" '>,,,cheClJ, werd I.(trocl'en, lD:1;u' bii ..... er niet om te snt· meneer Roe opgeleTerd bebben. tanta Martha

woorden. wou de dappere, doch natte jagen! TaU rokken
_ "r I,~, 1 \'.': 1/)("'1' 'I.~II .({' gIl' Dc magistraat vQrklaarde het bedrag Tan de voorzien, docb sjj weigerden die,.daar lljj lae.
, • " , 'l.' I I"n t" "Ill van !:;IH I. I·.r I.It h""l borgakte ~erbuuru. vreetd .. ~ll ~t de lauge trei~en, der dre.eu

I.. !\[l:llnl,·t kwe:<li'·,d.L,nit't' Du be"r .\II,(lrtva.oReen~n,prokureor~oor ben "pootJe &Ondeul DI!. Jagen Teroouu •
. dell verv"l:;er. deu heer Cbapman (op wien. I meerden twee IICbapen, 10 iToote :hoerbroeden

' : ,;~"p,·nL."rtl 1-. 111.1.... zrlf~ nu ailid.,..,t de lIun "a,. gearresteerd), verzocht en 6 kalmen kolf,., en'lII'roegen om ,nog I Sap.
11,1r"'wor<llt'n Jat ll"l-: Ull":r op den lDal!",.traat toeo OR1 "~'1 warrant ..oor perioot ! B;et be~lt !niet. om do~he kenil.
t.d word'lrl IIlt;pgeVelJ. :'Irell lIeuoor.!· arrestatie. De ,u"".J!rut weigerde naar MD .pruIIJM,k Jacht wt te DOIIébPI1.
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be,nert IOmwlJeQ dat
ftrIIlfDderiq bl' prij. ..,.0D4, d.I._ .. :.••• IIG~iIW.

miJ..... ~ -Ilpa lIUd ""cI"4- ~~~~~~m[~=~III~...~!I!pbalt. hebben, •.ou_ ~ ...... '·.....__A. "'C ..

.~ ~~ ~n ~~·~~;~Ij~~~~~~~~~~~~~~~~l!lIiijj~!jl!~ll!lIiiil~!lII!I~~i!!Ii!III!IIIiIi!l~!aGn hopeloo. door eJbDder ..... 4 m. ... ;.~"''':MI.t'f'!" _:.-.'*.
mUnen die YOlBtrekt geen goud beftt&ea
(b. v. de Pleiaden )~ en Jt.et publiek .....

kiMt niet door een :Iler beide 1OOJ't8ll ~~;i~~
gtlawendeld te worden, hétgeen .. keI' ~
gebeu.ren zou indien nor betere I8letren-
heden "'001' het floteeren van heo werden
.gegeven aan de pM)motera. Neen, de
geheele dilignoll8 der &lekte, door deo
CHA)(BERLAIN &,tnnaakt 11 verkeerd, en
ala hij ~'8neziug te weeg wil brengen, dan
zou het beter voor hem zijn om een aan.
vang te maken met het .... rbeteNn van
onze eigene wetten aangaande auaatl~~L&p
pijen, en de praktijken van
IIt.raat. De tuchtiging moet nog
digd worden. •

. ,

(I ',1, : I\l'der,
\t,ril, 1."9~).

Huma.n.adorp.

OVERLEDEN 011 Donderda,r dan
13den April, nt.ijn geliefde Echtg ..

noot }t'BANcor8 JAq:,BU8 Rossovw iD
Jen ouderdom van 153 jaren en twee
maanden. l~ij ovecl~" un een ziekbed
\':W sl ..chts 1; Jagen ..
Hut' zwaar het vl'jrliea ook zijn m~,

Ik tru,,!11 mij bij d.. ~hte dat alleen de
llt't'ra weet wat goed!ta.

D" b..uroo~e weduwe,

f. ROSSOUW,
geboren Oijfer .

r I'Jo: worden. ve~\ocht 'te DamplaallI,
iuJlel1 niet ~el08t, op 28 April,

1~:I:\ [ell lIJ ure v.m;
1 r"dl IJJaa lV mtlrrie veulen. 2 witte

•. :ll[t'I'I'()uttln: linke~ voorpoot wit; met
}:'--. 1 J"M oqd. :

s. v b. ~ Schutmeeettr.

1 ....""GEHOlJDMN in de Schut van
..-\.. den onderg"$tookende een donker
"nl"l Doukey re~n gemerkt linker oor
l" .•:Il ",Laart, uiereen kol voor den kop,
.i.:« ut \'!Jf of ZeiJ jaren oud. Veezoo-

Pil;>':, lllelten niet telo!!t, op ZaterJag den
'", \1-:. ""nst. op de markt te Ladismith,

, .
W. Jl'. DU .PLESSIS,

Schutmeester

Geluk !
De kiezers van HumaIlldorp hebben

zich !link gedragen en 1'8rdienên allen
lof voor de prachtige overwinning, die zij
der Afrikaander partij bebben besorgd.
De uitslag is als volgt:

Rademeijer ... 541
Hawkiu •.• .r.> 328

Eensgezindheid heeftook te HulDall8dorp
ge:r:egevierd, want was bet niet jniet dáár,
waar de vijand zich na de overwinning
,>;eker heeft gewaand, omdat hij meende
dat er verdooldheid wal! in de .Afrikaan-
der gelederen? Hoe werd het niet van
tijd tot tijd verteld, dat de A.frikrander
partij drie kandidaten zou stellen? In 'n
blaadje, Jat in Kaapstad wordt uitgege-
ven zagen wij in de uitgave van II. Vrij-
dag 'a prijsvraag omtrent de elektie te
Humansdorp, waarin gezegd wordt dat er
vier kandidaten voor dien e ...nen zetel
zijn. Zalige onkunde!

.\.18 wij aan deze ov~winning denken,
dan komen de namen van de heeren Rau-
teubach en Ferreira ons dadelijk voor den
geest, want hel spreekt van zelf, dat in-
dien zij geen opoffering in 't belang van
dtl Afrikaander zaak hadden gedaan, de
uitsla:;: geheel anders zou geweest zijn.
De g ehee le Afrikaander partij denkt met
'u gevoel van waardeering aan hun edel-
moedige handel wijze in een kritieken tijd
in de geschiedenis van ons land eli volk.
In den heer Rademeyer heeft de Afri-

kaander partij 'n vasten steunpilaar ge-

~ui~.~friui.
na.... lOf

BE:.tOE~

HuLWDSCHE BOEKHANDEL-
J .\CQU ES DU -SEAU &- CO.,

6, Kerka1iraat,
Kaa.p.ta.d

ONS LAND.
l)l"S[).\I~, l~ .\PI{lL,1~;1~1.

MOOIE

I,\,".i' til. hu,,!],l I",..it ,le TlIIU'~ ,,/

t , r: L.'p':"Yell tt' l.on.l ...u, Zaterdag,

: : .....~,Ilt.~t.:i •.Is vp1b"'1.:-

l.r \\':15 -vn ,,~on,le too» va n o ndvr-
.\ r; n:.:; d,n oDt~genzeg>;'t'liJk·· f ...it e n in

>l:bjlrdak u,~ el" he"J' CH \)IIIE:tl • .-I.IS

·.!"Il \!'"mda" Ie verd». lJ,· t,. ...r-
:;"'r h~dt tinaal J~ u lt iurat u m

wonnen.

Tembula.nd.
I 'II'.'" noemt sir Gordon Sprigg " den

v-rou.Iorsteldeu tegenkandidaat "?ll den
h"t~r "';"IOllll)n, procureur-generaal," en
p'PIt ddu zu ne redtmen waarom bij denkt,
dat I.td IlO>;' hee l twijfelachtig 's of sir
I;ordo'l naar tie stembus voor Tembuland
zal gaan. Zijn voornaamste reden is de
nederlaag der oppositie bij Stellenbosch,
waardoor de meerderheid die men tegen
de regeering meende te krijgen heel twij-
felachtig werd gemaakt. Nu d.. Afri-
kaander partij Vrij burg ook heeft gewon-
nen is het argument van Jml'u nog veel
Rterker geworden. Dan wijst onze tijdge-
uoot erop hoe dat drie leden van 't vorige
mllli3terie hun zetels hebben verloren, en
hij l,etwijfelt het voor ~een oogenblik dat
hetzelfu .. lot 3i~ Gordon IA:J Tembuland
zal tre/rell, indien hij in zijn kandidatuur
volhardt.

: .. I ,~'U kJU 'an cJti ~I""l'h:" ~1'Wl\(Ifde

'rll.:1!c· "Il, ougevraaz.l» ra.,I;.:e-
"":,·dl'·Udll. en ""u al len ui" de

.1' '. -Llh ~,)r"l'llldL; lezen. WOd zich het
• 'C'~ " r-u ()!.i'ir,ub'eu Jat de koloniale

:.~' 1<-'1 11[11 Z.)lle ra3dgtn~i~H.;('n met gQ_
v\ I·· h"u a.uureuicu. doch dat hij d it

d'lrlt. \J.<l<lr lU all" C:<lval. l~ hij
.\ ,[ ",·tuC~l!ligd ~..dt>rt I,:It,;. toen, om
. ":ll'...lr:ljk t(" ~!!r~.:.'kt_'IJ. '-jIl C~ ll..'g'a's

1.....rf d'-."'!}J luden IIJCH-st"n VrL:4huu-

il !.,T1lJ'!!1 I''''rke" dOt'Il IrllJven.
" :'1. ;._: ( \" ~., llit aik!lWUlt'n UIL zijD

~~. ~' ....ll I ,'\ g"'t!UBL.lIlS a.anh~naalll. ma ....r
'j) :--" ~"Ja~J[l \vortlen, .L1.n'~~fl.larll of
':, l.uII·:\.lrik.L il'! ')II.:dwijCdd er

:.-". ,•.•l ,[,)Vr Ue0l1rJtJt'11, J ..wk ztj Je

".,
SOID07

UITSLAG.

Impersonatie te
Strand.,"" \ .:,-,~I.k dl~positi" vau "f c\.I.I"I(Ell

'Li:. lJ'lefI.tI" eie htwr l'1l.UlI;EI.·

..:":J. :ltl::.( 15. ~OO beeft hIj uog
. :." '.- ,j~ kllnst ""rlan'" om zIch

l-:: :- maken, "Il I.lj!I t.dellt ow Je

EEN

.'\.J"o.

Den ~8.ten b.at.tIedeo, biJ de .temming aan
:O;omers.' ~traod voor twee leden ter Tertegen.
wourdlgwg van Stelle!]b~h, kwam, tegeo 10
ullr io deo voormidd·'g. een jonge kerel stem.
men op deo naam van .. Patrick Ryan, gate
keep"r. B6smaos Cr088ing."

Een uer elektie· ag~nteo Terkreeg da.~ do
.. polling officer." de beer Catel Gerbard Bar.
eLenl. ("'""I.tent·magl.traat vau Stellenboscb)
d~n man. de gewone -:ragen deed, 10oals~' n
"!'n Ilaam, Z!ln wo"nl'la3ta, zlin beroep' n
of hij werkel!lk geloofde u Pat nek Ry ~
ZiJIl.

. Up al die vraa-en gaf bil bevredigeud. ant
woorden, eo Zijn s:cm werd to3D aangeuomen.
}laar p:l!l bad hll de stemk.amer verlaten of een
hrretj~ ....erd deu .. polling officer" oyerll&rui.igd
door etln konstabel, afkelIl5tig van een der

l~ "bulteo agenten" der heeren Krige en Maraia,
deo maD bescbuldlgende van" imperaonatie,"
en Iverzoekcnde Lelll dadel Uk te laten urea·

,.~;.,(·~l Y(J(Jrtes.t ....ll.n !=i UU~ wv~n

~ "r c.:" "',Il. HiJ w3,.kte zi"h ~raan-
. ; ~ léIl ku;He "'Il eltJll ht' .. r

... ..\·or h~c u:JJ 'fw"rp J ...r

,:,·!uaakt. hnewr"ll hl,t niet IUet·r

'Jr\. ,::"I "Ill te Zt-'.{~t·U, ,lat t()~n lIg

:.J :' I>U lJr~êldeDt ul:~e,-LLa;';Ll \verd Zd

J'-! J :Jl"ll ,·u "l'tt'l(eveu ol' welkt' wijze
.- li' I r ;,,·I,Att-o nid verTI!! I wa,;, Ud

r., ","! .... crl'lari~ ;.:,h~~·l lJllltt'n staat
"1.- /'1 id 1" J',>'n. lJ~ beer (·lI.Dffll':R-
I \

~ ~"!l d<!r IH~st,· ...;rappell van
,I. "u ,n dlt bn.! IJekt'IIJ, en

". ,,>'1 tr.ldltLuj '-'Ill d" ",,,nd .. d.lt
"\~ . : ,,";,l!~k afleJt'I,j"n V.tU zIjn" 1,I<lH-
:~:. 'IY'°t''' ,Ill'jt-rdorn·penslo ....nen... '-u di,...
:;-. _l~~~r..; ··n eplJ k )~~.'. 1.)01' thail~ op

"-c~,.:" \\ Ijlt! ue l)uv~rLrnuwiJaarb"l.t
i..if, j,.(fr>r .. o t~ \'erk(JI1.llq'~n.

LJ I••• \ " I, Jl' wOlarbtiJ aangaande de
" \.,,' d~ll b'}>'r h:IiL'l,EH:- J~

,,: ',I , •• 1' l~~ Ir J Zijll woord niet ht' .. !'!
:": .:.,j .:"daau. ut d .. t h:j IQr'etl willig de
,." " _ "'''II \.Ul .Johll!lne~bur!5 he,ofc

[, d'j !veb,;uI'1i up Ut; miJn-
\ ormincLerd of nid?' HH

.. ' Ill, t Je zaak Ct' JO<'ll. a:~ wen

._ .\ "c I, i,;';" r .. .:et'rder;; van b~t land
1':. l,~ IQ (lit "pw:ht sl"el!c" Je

··r··....

\ .lL .i~l~ bthh ha;.dde rv~t:'erillgt:n
;'''::lwlj W,.:eu het te ze;Slipn
1"": h:Rtï;}:I: en z:jn volk,raad
< Jlt"/Jheil .:{t'geyen aan een
• ' Il rc,d I;'; det-l Y~l[l Jf: aan tn"" (' ..
II"r U>Ill IIIi"" It'. dan 'loic Joor
. IJ 1l1~tt~rIe.. J:i gt'daarl ~flwnr-
.. ël'!'~klIlg L<r[ d., r,lpporcen van

". k~ l'»mmi~~l"n 'Il ,fil I"nd.
," I .' U·C[ 1.J"l;.·ud dat (J'"t Jt"nk·

,_,

A.. BBE8LU,
PGI'temJIe.

DE A.A..."BEVELINGEN.

HOOGGEREC~OF.

Dreyer.
ICe. werd baIIoten de .. bat1l" op Van der

Poell Plein te h1lND Tall den hMr J. F. P.
Perold ..... £5 per'jaar, en ill bet berin Tall
lUi met 1O!Ue&e1l t.e beginDea,

Beiden de Die.w .~ preIIÏdeDt eD bpi.
teiD maUt.en AIlaao.dipnde loeepn.bn, waar·
na de ~ Yerdaqde.

De 'fVMDÏfriD. teU thaDa tuacheD de 30 en
4() leden, en Tele anderen hebben beloofd ácb
erbij je YoepD.

BUu..
Op Woe~., ea DoDd~rpn

hiela de EnCel8che kerk _ ndroopulg Tall
goeddreD iD de Pniljou aaal, toen de lOm Tan
£80 oppbncht werd. Dii ia leer "-oediseDd
Toor de-ge-t.e, en toch deaki _ dat aI1
beter .100 pd&an bebba .. buur ill de atecf.
aaal t.e hoUden, dur door de &iffiDg van het
rondgaande hof er gedurende die i..ee dal(en
Tele .menec:ben in de nabilheid wareu.

BOlilDZ.uN.
Doildermnrgell hield het Paarllche diatrikt.·

bestuur eene Te~ toolS er TOOral aabu
in Twband met de ~e be.proken .. ercJea.
Dr. Joe. Holfman. Deldeedde den TOOrai~
deel. Een b.Janariik TOOl'IItel werd pdaan
door-Aea beer A. B:- d'e Villiers en aa.np_.
De Tooraitter mMkte een neit.e toeapruk eD
lIlidé 0." dat de terenpanij veelal met -1Uk-
heid haar .. erk Wachte te be,orderen. De Bond
daarentegen heeft tu doel an.. op eene rechi-
vaardige wijae t.e dOen en beaeeri 88n &niv.,.
kiecenljjai. Hij drong bij efe ledeD aan hun
reehtnerdif beciuel te handhaTen.

EeoÏfe Jedelil noemd.D aamen van perlOnen
die ~k ,edaan haddeD geregiat.reerd te
worden, en die hoepoaamd IrIlIln kwalificatie
bezaten.

De Tola:ende leden waren terenwoonliM :
dr. Jee. 1f.,1!man, A. B. de Villien, D. P. eI•
Villien, A. Louw., Joël Hngo, D H Joubert, r.
G. Betief, eD F. J. Joubert en de IleCretaria.

l'OI!T~TOOJl.
De heer F. W. MeDonald, ~r van Woed-

.took, ia thana tot aui.teni-poaimeater alhier
aangesteld en TIll'..ult a1aoo de plata van den
heer P. Borcherda, ,L u;;r Calitadorp TIll"
plaatst ia.

(.. Expreu".)

SWELLENDAlL

CRIMlNEELE ZAKEN.

De atrafaittinlr ~oor Kaapated werd Zater·
dq, 15 deaor, f80pend door rechter Buchanan.
Daar &ijned.g_r. seide dat hij, pu Tan het
rondgaand hof rekemen anllde, geen kan. bad
gehad om d4iJstakken na te zien, werden een
nntal heechuldigden "ool'febracbt die schnldi"
pleitten, .. aarop <le rechter te kennen pi.dat
hij Maandair het TOUniaover haa 100 nitapreken,
en toerl het hof ... rdaagde.

FEDERALE RAAD.

Het concert te .. ord.a Ifegeven door het
plaataelUk o'rkeat, ia mtgest.eld toi deD 28et.en
deaar, W&IlDeU' het in de etadaaaal sal worden
gegeTen.

VOETB4L.
Z&terdag gingen t .. ee Toethal lipulnen aaar

Welliugtou om, te spelen. 81eabte het tweede
.pul .peelde tegen dat van WeDington, "epna
de r8pn., en de PurIieten Wonll8D bij s... en
ponsen.

V&IIICH:I1J[]UlLIJIt OlfGIiLUI:.
LaatatJedeD Donderclq ..... de heer Careteu,

Paardenberg, bezig iD liet Yeld hODt op SjjD
wagen te laden, terwijl een driejviJ !lOOntje
van hem in de nabijh.id epeelie. Niemand
bemerkte dat hij in get'&al' ..... ala nadat het
Tool'Wie1 Tall den WageD reeda .TIll' 11_ .....
gegaan. J llÏai toeD laet t..eede wiel oyer ~n
lichaam ging, trachtte de beer Carat.eB aDn lie·
veliajl te redden, eerwt door hem mt bei gtJt'&aI'
te trekken en toea WMl' door hei wiel te lich-
ten, dech zijne pofÏDgen trareD te -..raee&
en ook hei tweede wiel ging ~TIll' den kleine,
die na hei ongeT&1 DOlf met ajjD Tader _ilO
woorden .. iaaelde. Den TO~den dar OTer·
leed bet kind, met wi_ ouc1ers wij eea laan.
ljjk medegeToeI hebben.

BUN OIiBJIOK&N.
Vrijdag bad een aooatje Tan de wedu ...

Bonthoij., Noorder Paarl, het onpJuk in de
atrUl ouder 8811 br te pralten, met het ge.
YOIg dat een &jjnel beeneD overreden en gebro-
ken .. erd.

NOOBDE. PAAaL 1t•• I:.
LL Zondag .. erden de dieaaten ill dese kerk

door den _leerw. heer MDrra,., Tall Welling.
tOll, waarrenom.n.

MA.A.NDAG, 17 APRIL.

GertJamat, bad IIChuldig gepleit aan bigamie,
en 'Werd ge ..onOÏ8d tot twee jaar gevangenis·
• trai.

John Lakey, IlCboldig aan diefataJ nn een
aantal artikelen, kreeg drie jaar barden arbeid,
daar )lii reed" eeu Tl'Oeger vonnis acbter den
rug had.

Paul Gaelaza, bad scbuldig gepleit aan in·
braak. VonnÏA drie jaar g... angeaisetraf.

Richard DODU, bad achuldil( gepleit aan dief·
stal Taa eeu Mi. Dne vroeg.re Tonnwen
voor dief. tal werden ielren hem beweleo en hij
kreeg thana 13 maanden harde pad.

John Tomlinaoo, een soldaat van het King's
I...iTerpool regiment, en Joh. Conway en J obn
·White, iDagNilka acIdaten van h.taelfde regio
ment, pleitten scbuldi( All inbraak eli kregen
elk een jur bardeo arheid.

Joye Gnupn, een bft'er, kreeg Toor het in·
breken in een- hotel drie jaar hardeu arbeid. .. '.

Josepb Coaw.y, di. IlChuldig had gepleit aau
iabraak in een winkel, werd geTonniod tot 18
maanden barde pad .
~ KIlu.mitb kntej' twee jaar harden

arbeid T~r bet Talachelijk namaken van deo
num der firma J. D. Lopn & Co. op eeu
cheque ..

M.ahoqaet Salie, pleitte scholdia- lI&n buia·
braak, ,-u 10_' drie jaar geTangenwtraf met
"ardeu arbeid ondergaan, daar hii f'rOegere
Tonniasen tegen zich had.

Epr ",on 8idoIF kr8elr twee jaren Toor het
ata-leu ..an een cheque.

Henry TbeunÏl, eeD jonge blpke, pleitte
acbuldir aan het .t.elen Tan eeu cbeque en
het nrTal8cben Tan den naam T&IIL. Domini·
cn.. Daar beechDldigde nog zoo jong WIUl, en
daarenbo ..en aan een heopdekte leed, ceide de
reebter dat bij hem geea harden arbeid zoo
latel doen, en TODDiede hem tot I. maandelI
ge ..aogeaiMtraf.

Gideon H. J. Gericke pleitte oDlCbuldig aan
aanranding mei Toornemen om eraatia' lichame·
lijk l-t te doen, door een bandiet, Jan Jacobs,
te tebi.ten.
Uit de 21I1~UÏireniahloek dat het geweer dat

~~~~~~:"'!:~~~fs1ec4ten toeItand wa,,' enreedá bad afgepa.a, en dat de
lUk blijkbaar eeD De Tond Tcr.rerlifJlllllliiri_
den beecbuldil(de dan ook
werd op. Trjje Toeten geateJd.

Piet Lanp.,ldt, "il erbeider, pleitte .nn__ an<t

scbuldiJr aan unrandillg op den ~n van ne'r-o&n
John Michael, door hem ...et een cruf,GII, bet
hoofd te .Iaan. '
- De jury ToDd hem ecbter ec:bnldig, en de ..... rulU".rL
recbter TODlliede hem tot drie _den harden
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