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Publieke Verkooping Zeldzame~!.erkoopillg.
Een Zeer'. loatlIar Krf,

HuialIad, 8U.,

STELLENBOSCH,

Nabij MULLERSVLEI STATIE,

ÓP

Maanclatt, 94 dezer.
15 Eerstek1a8 Muil Ezela, 6 jaren

oud, in goede Conditie
13 Goede Jonge Aanteel Merries,

(sommige met veulens)
2 Eerste - klas Amerikaansche

;Muilen, 16 handen hoog, 5
» jaren oud, me~ tuigen speciaal

er voor gemaakt.
'1. Paard, goed geleerd onder zadel

en enkel-tuig, 5 jaar ond, J 5
handen hoog.

1 Paar V08 Ponies, goed geleerd
, onder Zlidel en tuig
1 Racing Pony, 3 jaren oud
~ Koeien ~I

100 Varkens in P htige Conditie,
, waaronder nige apeciaale

goede aantee zoggen
90 Zakken·, Gerst, 30 Zakken

Haver, enz
1 Lot Kaf
2 Bokwagens, in eerst~ klas orde
1 Molwagen . do.
1 Twee-pla.a.ts !a&n Kapkar
1 Span Wagen nigen, zoo goed

ala nienw I 2 S n Ploeg Tuigen
met _ Zwingels ens., 1 Bet
Enkele Tuigen. 1 Set Inge-
voerde Tandem Tuigen, nieuw

12 Eerste-klas PI~gen en Eggen,
10 Ton Basse ;Slag Guans, 2
Nieuwe Zadels. met Toornen,
enz. Boerderijgereedschap ens.,
en wat meer op den dag, van
verkoop zal worden aange-
boden.

Verkooping te beginnen ten 10 ure preciu.

P. ~. BOSt!! Il ZOOI, Afslager&.
Stellenbosch; 13 April, 1899.

PUBLIEKE VERKOOPIiG
VAN

Huismeubelen, Neqotie Goede-
ren, Smeerwaren, enz.

DE ondergeteekende, van woding
, voor eenen tijd wenschende te

veranderen, heeft besloten Publiek
te doen verkoopen te ;

ALLES GAAT IONDER RESERVE.
WILLIAM SANDS.

A. B, DE VILLIERS ei Co., Af./1 gers.
Paarl, 13 April, 1899.

Vd

Lo •• ..,oed•..a:
2 Bok W&gena
lOpen Kar
1Span Wagen Tuigen
1 Paar Kar Tuigen
1 Nieuwe Useren Bgge
2 Ploegen
1Berateklaa Snijmachine

ALLES ZAL VER&:OOBT WORDEN.

Komt dlls en KoolJf I
DANIEL P. BEUKES.

DIIPDS, lOOU 4 DIU, ltIla&en
Caledon. 1:>Maart, 1899.

Koloniale Weesk&mer en Trust
MaatBehappij.

Publieke Verkooping

OP

Woensdag, 26 April e.k.,
om 10 1lDr v.m,

OB Ondergeteeltende, van woning
veranderende, heeft besloten

pnbliek t6 doen verkoopen zijn 'fer·
kieelijk en Tnlchtbaar Woon Erf,
K81egen aan de Orange Straat, mét
het daaropstaande seer net, ·gerief.
lijk, en Suftiant Woonhuis, Stal,
Wagenhuis. BuiOOn vertrekken,
Hout,- Hoender- fI&flarkena- Hok-
ken. met Huur Huis annex; laa~
genoemde een goede huur opbren-
gendende. . .

Het Eigendom is beplant m.
circa 7000 Win£,!~ken. waar-
van de Meeste . tllehe stok-
ken zijn, als ook met allerlei soorten
vruchtboomen, en mag veilig
beechouwd. worden als een der ge-
zondste woningen in het dorp,
~ns de ligring langs de Berg-
nner .
LoSSI GoIDEBIN. 1Kapkar,l open
Kar. 12 Graven, Vorken, Schoftels,
Pikken. Hamers, 1 Aanbeeld, 1
Slijpsteen, 33 Cement Vaten met
deksels, 3 Beesten Vellen, 1 lot
Kaf, la Water Vaten, 1 Water Tank,
1 lot gekloofd Brandhout.
VBBDB&.-Het gewone assorti·

ment Huisraad, 1 Kookkachel, en
!log een menigte andere Artikelen,
te veel om te melden.

TE

BWELLENDAK D J. DU PLESSIS.
Fa.ure, V1Lll lyk & Co., Afsl&gara.

van de, lOGbere plaataBUB.BITON Paarl, _
nabijhet l:lpoorweg Station. 12 April, 1899.

In den Boedel van wijlen den Wal- -----------
Ed. Heer ALBERt' KENNBDY, Ve~ 0pin g

" VAN

lB:~ l!iI'C». '7
-BLOK Q,-

TE
CERES WEG STATION,

Pedigrees 'vertoond.te worden op dag der verkooping.

·IIJ.-Muilen.
15 M~en,' 2 .. jaar bud (ongedresseerd).

IV,_· Ef oornvee.
21 assen, 25 Koeien en, 10 Kalveren, 4 Hereford Koeien, 4 Jonge

D
E Ondt'rgct{.'e~enden behoorlijk ,~ g~la.st door den Heer SYBRANDBullen, 20 Jonge Beesten, 1 Ingevoerde Hereford Bul.
.l. \ .\,S DI<:Ii Spu~, zullen voor ZIJne reken mg op Pedigrees vertoond te worden op dag der verkooping.

Dinsdag, den 2ósten April, e.k. V~-Vog'elstruizeD.
P\ii,lll'j.; verkoepen op bovengemelde Plaats, de ondervolgende Vaste 14 Broei Vogelstru~en, 73 I}uikens (van 4 tot 9 maanden). Bpluk-
l'ULosse goederen, Boerderijgereedschap en Granen enz. enz., als volgt. _ bare Vogel'struizen.,: : .

1

X. Vaatltoed, al.: '.VI.-aoerderijgereedschap.
De plaats genaamd Alexandria gelegen ala bovengemeld. groot 1 Bokwagen met t~kgoed. 2 Schotsche Karren, 1 Vierpla.ats Kap-

canrvnt IjUU morge* in geheel. De plaate heeft overvloed tan Water, ka~! L: Bnggie Ïnet kaJ?; lOpen Buggy, Kars~er, Mangelwurzel
t':l praehtige Zaailanden en is bijsonder geschikt voor Vee vaneenig soort; Snijder, Bedford Schaal, .Dubbele en enkele voor ploegen. Zlg-Zag
Let Elgt'ndom is zoo wel bekend dat verdere omschrijving onnoodig is. IJzeren Egge, Graven.] Fikken: Vorken, 24 Schape~ drinktroggen, 2

II. Levende Have, al.: Stel Tuigen, 5 Zadels jen Tooms, 8Halters, 1 Kruiwagen, 'I'immer-
~-t Eersteklas Ezels, 2 Eersteklas Paarden (Merries), 1.:&.ersteklas mansg@reedscha.p, 2 extra Karns en. Melkboergereedschap. Ook: 49

Paard \ Ruin), 1 Ingevoerde Merrie met Veulen,31 Aanteer Beesten zakken Koorn, 20 zakk;m Gerst, 80 balen Koornkaf. En van alles
lar; g()('d ltas, 1 Eersteklas Bul, 337 Aanteel Kerino Schapen, 40 Var- wat! ;
sens, groot en klein. v.•II.-~1uisraad ..
III. BoerderiJltereed.ahap, al.:

1 Morocco Voorkamer Set, Tafels, Stoelen. Kleederkasten, Dubbele
.: Eersteklas Bok Wagens, 1 Eersteklas Mol Wagen,.,2 Eersteklas Kap en Enkele Ledekanten,:Waschtafels, Lampen, Klokken, Keukengereed-

Karren op Veeren, I Eersteklas Buggy, 1 Waterkar, 4 5nij Machines scha» Breekwaren, enéen groote hoeveelheid algemeene Huisraad. .
-;t'lfblOder~),2 Press Machines, 1 Hooi do, 1 Land Roller, 14 Zensen. N. W e plaats cc Wonderheuvel " is omtrent 3 uur te paard van auw-
~ Land Kribben compleet, 1 Slijpsteen, 6 Wtn V&ten, 2 Anll.era, 6 ater poort Junctie, en ~popers van een dis'tanti, behooren plaatsen voor de
Balies, 1 Lange Lader, 1 Katrol met ettipg,1 Korte do, I Trek verkooping te doen boeken bIJ"de heeran SHAWBROS.V&Il Nauwpoort, ten
Z~g, .l Trek Touwen, 3 Span Wagen Tuigen compleet,:> Span Ploeg minste ee; week voor ~e verkooping. .
T:;gen compleet, 2 Span nieuwe Halters, 5 t:lpan Swingels en Kettings, ,
~ bar Achter Tuigen, 2 Zadels en Toornen, 4 Drievoor Ploezen, 1 Ververschl' ngen zullen verschaft worden
Br;w;'lands Egge, 6< Dubbelevoor P~~gen, ~ Zaailands Êgge, 4 .Enkele- ju.' '.
voor Ploegen, :3 Wagen Zeilen, 2 Zeil Kribben, 300 Graan Zakken, 50 H 41 SLUI TER A 'f /
Wui Balen, 20 Zakken Zout, 1 Lot Blaren Planken, 8 Zakken Kalk, 2 • v. '. , '. ,S ager.
HOlikn Bokkies,lLot Hout, 1 Lot Timmermans Gereedschap, LColesberg, 22 Maart; 1~9!).
1 Lc t GraneD, Pikken en Vorken enz. enz.

~");IuddenZ.ad:''!r~r:.::~::!:~, VroegBaard,10 TW E8 PLAAT SEN.
jf._,dckn Zaad Koorn (Een Been), 50 Mudden Brood Koorn, 250 Mudden LADY GREY BRIDGE, PAARL,
Gar:ót, "') Vrachten Haver Gerven enz. enz. OP MAANDAG, 24 DEZE.R,
En wat verder op den dag der verkooping zal. worden aangebracht. (1). Lot 32, No. 2tH. groot 1,536 morgen, 275 vierkante roeden, en

(2). Lot 41, No. *85, groot 1,192 morgen 50 Tierkante roeden, OM10.30 URSPRECIES.
a.:1l,.: S· J. VAN DER SPUY. beiden gelegen aan l ' Alle soorten Negotie Goederen,
Mp' J W M J & C Afislagers > ; )lans- en Vrouwens Kleederen,
1 •• oorrees r, 0." ' ... a,~_ ~:I.. 'V':I..e]['lt, Schoen~n, Stevels, ~J..a.s-' . .A..ardt:.en
y,:!;d\l.Kantoor Malmesbury. . d / Porceleinwerk, Koffie, Zuiker, R:Qst,

, . In 't distrikt SLOE HOF, worden te Koop atmgeboden door e~ enz., enz. .

KE ' ENEN DIE G N TROUWE'I Kerkeraad der (Jeref. fe meente van· Zoutpa.nsberg. .. / VOORTS:-1 Eettafel, 2 WaschtafelaNNI SGEV ING AA N D lEG A A ll. Nadere informatie: gaanle gegevens door . /f 2 Kleedtafels, 2 Toilet S~tten, 2
! Ds. J. A. VA.N ROOY, Nijlstroom, Z/Á.R. Dubbele en I, IJzeren Ledikantea,
i ' ' ,) 2 Klooderkasten, 15 Stoelen, 2

RA' AI QP z:, A A D '-.//Gipsy Tafels, 1 Sofa, 1Rondetafel,
. '. 2 Lampen, 1 Stove, Keukengereecl-

" • schap, en wat nog meer zal worden
i aangeboden.

JP!J,,:JJ."IUu~;:I'ublieke Verkooping Lev.NDR HAVE EN
~"." v.u LosSE GOEDEREN

p~ ..,::r~vEzels"•.~~oe1,,;!Do·J..;_,,:-: .'(,1" ..:~~lJt ... \:, ·v':''''._#''
- .. , a-AawJ, v·-aawr PA ":1iljS-L~KAtlTE,'

enz., enz., enz. (Nabij pa1miet Bhier),

DE Ondereeteekenden daartoe be- APDKBLJNG OALEOON:
hoorlijk geauthourizeerd zijnde --

door den Leer A. W. L. KIDD, sul- DB~den. behoorlijk
len publiek verkoopen op que gelast door den heer D.um.
plaats BBUU8 zullén publiek verkoopen,

~,KOELENHOF," OpVrijdag, 28 April 1899
Le..... ". Ha.... :

6 Eersteklas ~
2 do. Kar Paarden
1 do. Merrie

60 do. Varkens

I
rertoOnen thaJ:s eeD uitcuochte ... echeldenWd iD
,Sienwe Sa.iwen Goedereu.

NIEUWE .HOl1DElf ell DAJO:SBOJ:DJlN.
Kinderen-Kleederen 'Y&D alle pooUon, NI .... BoD.

))<lad en CullarettM, 1fienw8 D.... "'D, Gebordao.rde
1\:16<,.18n. Morgenkle«ien. Beuids- Tabberijelt- Goed eD.
Krip opslagen, NieulWe GordijneD, NelklMdeD, ao...
.!Ilurwt\rk. Cretonnes, lUdru lloe.elfjD, Halidioekeu,
L"kell~, Flunnela, F!aPuel.ttee, ae"..teo, x.:...... 1loopeD
1;lllr~tkleedj~" VensJerbliooeD, RolleD. Gord.ljnp.leo:
Lillult'UDl5, Vierkaate TapijteD, DenrmatteD, Bedatedf'B,\L<tl'i\ssen. en algomeene huu..benoodigdheden.

Orn de beete waarde te krijgen. 't'enOek8ll wij d ..... I

Y~lMORRISONn8!~n ~pi~~reS~LDai;=kJ . :_"-

DEEL N~1]. 8,741 J

Belangrijke' VerK~ing
. TE r - ,4:" r .. .

50 Eerste-klas
20 do.
30 do.

Ruin Paarden,
Merries
Ezels ..

OP Het volgende Vee, Boerengereedschap :-
J:>i .... da,. 2& de.a.. I -~ch:lppn . .

Z
,\L dl' ondergeteekende publiek doen verkoop-u te KLA PMUTS •• I ._ ,

:-:TATIO~, gemelde getal Paarden en Ezels, de beste Troep die. 1,180 Slacht Hamels, 450 Jong« Hamels, 52 Rammen, 1 Lincoln
ti ,,1; hom 18 opgebracht, de Paarden zijn meest allen gedresseerd, bij- Ra!D, 1,Y50 OOien, bOO Lammeren (omtrent 9 maanden oud), 400 Oude
i. .o.l-re paren, groot en sterk; waaronder schimmels, bruinen en vossen, OOien, 11 Bokken.
l(j." ,lt' ~;z~1s zijn goo..~~' van 3 tot [) jaren oud, waaronder kleur ! II,-Paarden.
'f1a:lDl'nzIJn. allen ~Jn m uitmuntende Conditie en geschikt voor dadelijk
~('or',llk.

P. B. DE VILLE, Jr.

A. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers,
l'aarl 1:2 April. 1899. .

.25 Merries (met 8 Muil en 2 Paarden Veulens), 3 Jonge Hengten,
5 Jonge Ruins, 5Rijpaarden, 1 extra Dames R~"ponl' 1 Ezel Hengst
(l>eproefde Muilteeler), 1 Jonge Ezel Hengst uit ingevoerd ras, en
veelbelovend), 1paar Bruine Karpaarden, 1 paar chimmel Karpaarden.

De Hawlrney He!lgst "Orphan Shot." Dit dier is twee en een
half jaar ond, staat 15.1, omvang 6 vt. 3 duim; hoogte beneden knie
81. duim, "Orphan Shot" behaalde de eerste prijs op de Port Elizabeth
Tentoonstelling 1898, en .werd door de booordeelaars gezegd' te zijn de
Schoonste Zuid .-Afrikaan.sch geteelde jonge hengst ooit daar vertoond
Vader "Master Lovely Shot," No. 4,896, moer "Annie Enterprize"
No. 4,981. ..

PUBLIEKE VERKOCDPING --------- .....--~-
TE

.Ax: :E: ~ ..K..l!iI' X» :I=R. I .K..
KOEBERG,

In de Kaap.ahe A1'deeling.

I ) EZOI<:KT ons en inspecteert 011lI Huisraad. Breekwaar, en Glaa-
i) waar Yertoonkamers.

THE DUSTPAN,LITTLE
PLEIN STRAAT.

Gl'en ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werlnrinkela Boeren behooren niet natelaten dit jaar Raapzaad te
vmaardigd door zeer vertrouwbare mannen. . . zaaien op de gron4en die zij het volgend jaar voor graan

Eemge Vervaardigers van Bamboezen Goederen m de Kolonte. willen gebruiken. I
GEILLUBTREERDE OAT.ALOGUFa "_:),,)STVBU. Raapzaad juist !ontvangen in zakken van 2lS lb. lSOlb.en 1001b. 1 7

BOLINDER'S BBROBMDE I _,

KACHELS. WOODHEADr PLAN'!' &' Co.,
~ , '" ).

ZW}~~EDSCHE
l;E~TE KOO1\KACHEL IN DE MARKT.

.. ·'A:PBT:AJD.

, . Tt'n gevolge van de door oDs gemaakte speciale schi~e~ met
'k ,~.et'rt';lB"LlSDER~ijn wij in staat om tegen de laagste pnlstm In de
!\OIODlt'.k verkooMn. J. C. SMITH & ,CO.,

Van
£4 lOs.

en' meer.

Van
£4 lOs. Hout, Koolen Timmurhoutlagazijnen

KOLONIAAL- nN- AMERIKAANseH lAGENHOUT,
STc)OM' ZAACMOLENS.

Breestr&at en' Riebeeks Plein,

en meer.
Schnjf om o~ Katalogua-

WOODHEAD, PLANT & CO., 88,
St George's STraat, K«QPstad.

'.L.,""_

DE Jaarlijkache .A.I,remeeneBij-
eenkomst van beeIhebbera,

sal plaats hebben op

Zaterdag, 29 April, a.s.,
,~ morgens ten half 11 ure, in het
Paarlache Publieke Jongen'8 School
Gebouw, teu einde van Direoteuren
te OD~n een Verslag en st6at

YARIEKS IYAImIS IYillElIS van deakeu der Maatschappij tot
ultimo' Maart;. ter verkiu1Dg van

STELLENBOSCH .. drie~in laat. van de
We1Bd. Heereu T.CT. lOOD,

DE ondergeteekende 'behoorlijk P. J. Hngo, P. won, en :M. S.
daartoe gelast do:,r den heer Louw, J. W. soon, die bij beurt

R: L. UYS, van Wellington, sal wil8ellDg aftreden, twee van wie
v.rkoopen op weder verkiéBbaar zijn, en twee

IJ G 21 APRIL 899 AuditeUl'8ll in plaats van de heeren
VR DA, '. 1 , D. J. 1:. Van der Spuy, M. won

TEN 10 '{;BE V.:al. en D. F. 'Marais, J. zoon; alamede
irl de Kraal, va.n den heer W. A.. ter behande~ ftD de aJgemeene
KRIGE, Dorpstraat, S~&nbosch belangen der, tschappij. ,

40 Kostbare Vette Ve.rkmll. op laat van Directeuren,
. UI D I ISO. J. VARAIS, n.zu.,Pa . C UTer, Afslager. 8earetaris.

Stellenboscb, 15 April, 1899. Paarl, J 3 .lpil. 1899;

'_I -OP-
DondeJodag, 271ten dezer,

-.I worden verkocht op de plaats
zelve ,

nE kostbare en seer vruohtbare
I 1 plaat.s" Surbiton," zeer ge-
IOhiktelijk gelegen binnen de
municipaliteit, en nabij' h. Spoor-
wegstation. Ze heeft de reputatie
van een der beate Melk- en Ge-
vogelte-Boerderijen in de afd .
te zijn. Ze heeft ook uitgestre
zaailanden, voor het meerendee in-
gesloten, en een kostbare vlei voor
het weiden V&ll vee gedurende de
zomermaanden. De plaats is om-
trant 76 morgen groot; ze is goed
met hout begroeid en is ook uit-
nemend geschikt voor vruQhten-
kweekeri~ en is geségend met een
overvloec1igen voorraad van water
voor besproeiing geduren~ de
droogste jaargetijden. De gebouwen -------+-----
op de plaata bestaan uit een uit-
muntend Woonhuis met de ,gewone
buit.engebou wen.
, De verkooping zal beginnen om

11 ure V.m.
G. W. STRUTLER,

Executeur.
Koloniale Weeskamtn' Gebouwen,

4,~erk~ 3 April, 1899.

GERT REID, Afslager.
PaarlsoheSpiritus
Maatschappij~

BERICHT aa.nDEELHEBBERS.

OP

VRIJDAG. 28 APR/L, 1899,
Ten 10 uur v.m. precies,

Bovengemeld Eigendom is gelegen
aan de Main Straat en is bebouwd
en beplant.

SALOMON Sill PSOY.
.Eigenaar

p. J. p. MA.R.AIS, Arslaqer.
Vendu Irantoor,
Il April, 1899.

TENDERS.zullen door den Ouder-
geteekende worden ontvangen

tot den 15den Mei voor den &all-
koop van Amerikaansche Wijnstok.
ken (omtrent 8,000 groendruif
geënt op Gloire de Montpellier en
1,500 hanepoot geënt op Aramon
Rupestris ).

De hoogste of eenige tender nie.t
noo.dsake1ijk te worden aange-
nomen.

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

l{ENNISG~VING.

IBGGELOO PEN van Frederiok
Loedol1l, Vijgenkraal, een

Hottentot omtrent 5 voeg hoog,
bruin van kleur met zweer aan
wang, bij name Eroest Vertuin.

Gelieve aan den ond8rgeteekende
kennia ~ geven waar bovenp-
noemde aankomt. .

F. LOBDOLFF.
P.K. Darling.

KENNISG~VING.

KENNIS wordt hiermede aan
het Publiek gegeven dat, op

mijn plaats Kobieakow, Calvinia,
een donker·bruin Ruinpaard loopt,
met een witblee en drie witte voeten

lndien de eigena.a.r dezelve niet
binnen zes weken van publicatie
dezes komt afhalen, zal ik gezegd
paard beschouwen als mijn eigen-
<lom, ten einde kosten te dekken.

E. J. VISSER.
KoDieekow, 14 Maart, 1899•
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E~N betrokkingalsQnderwijzeres
op een Boereáplaats, door

eene Dame van lange ondervinding
a)8 socdanig ; zij is in staat onder-
wijs te geven in! Hollandscb,
Fngelsch, 'feekenen, Handwerk, en
Zangmuziek. Doe ~k Post-
kantoor, Klipheuvel Station.

'" Drie rondgaande Onderwt-
zere benoo~d te Aarons-
laagte, Klipfontein en
Tweefontein Wijk Onder
Vet en Vaalrivier. Dist.

Hoopstacl.
--'-'

,\ PPLlCATIES ,~oor bovenge-
."'- noemde betrekkingen verge-
zeld van de bij de ,et vereisc~te
getuigschriften van :bekwaamheid,
en goed gedrag, van School commis-
sie en Predikant der rmeente, waar
.Applicanten laatst werkzaam waren,
bewijs van lidmaatschap eener
Protestantaohe Kerlt, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot ~ 20 Mei, e.k.

Werbasm eden te beginnen zoo
spoedig mogeli jk,

salaris £120 per jaar en de
schoolgelden,

Heeren alleen zullen in aan-
merking genomen worden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden;

N.B. - De geslaagde applieanten
moeten zioh voorzien van Ondsr-
wijzers 2de lcla8 spoorweg certifi-
caten om tegen halfprijs te reizen.

F. LE CLUS,
Sec. Bch. Com.

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

BENOODIGD
BENE -kIe Ass~tet1t, Ond~zeres
. vOOrde kleine kinderen ID de

. Gouvel'Dement8 Sohool te Philips-
tewn.

Salaris £60 met kost en inwoning
Degelijke kennis van Hollandach

en het 'Kindergarten-systeera wordt
vereischt.

Applicaties met getuigschriften
te worden ingezonden aan Eerw.
S. W. LoC\1 D.D. (Secretaris) op of
voor 1Mei, 0..8.

Plichten te beginnen op I!) Juli.

APPLICATI ES
VOOR Onderwijzeres gecertifi-

ceerd, bekwaam in Hollandach
Engelsch, Muziek en Handwerk.
Lidmaatschap eener Protestant8che
Kerk. Onderwijs te geven aan 3
kinderen. Werkzaam heden te be-
ginnen na Juni vacantie.

Salaris £36 per jaar met vrij
logies. Appliceties met later in te
Jenden dan den 20sten Mei.

Woonplaats t uur van de Siding.
B 1:' ï\.' !~~~c;WE. I'- I J'_1\..I.._ .... ~ ,

De Bal,
Taaibosch Siding.

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

ONDERWIJZER of Onderwij-
zeres voor de DerJe Kla8

Publieke School te Drostdy, na.bij
Tulbagh. Applicaties met getuig.
sohriften te worden ingezonden bij
den ondergeteekende vó()r of op den
13den Mei, e.k.

Werk te be~~en met JIllij
kwartaal. .

t:5alaris £i2 per jaar.

J. A BUCHNER,
V.D.Y.

Tulbrgh, l~ April, 180(1.
-~-------- - .-_

BENOODIGD
BEN Onderwijzer of Onderwijzeres

gecertificeerd, bekwaam om in
Hollandscb, Engelscb en Muziek
onde:wVs te geven.

Salaris £36 en vrije inwoning.
School te beginne~ in April na de

vacantie.
J. HITCHCOCK,

Elandsfontein.
Britstown.

-- __ .. _. - ._--._

Assistente Benoodigo
VEREISCHTEX: Lid van een

Protestant.scbo Kerk, Certi-
ficaat van goed zcuelijk gedrag.
Certficaten, gelijhtfUlndfl met 3de
klasse ODllerwijzer ExallJl'n, Z.A.R.
Degelijke kenuisvan Muziek, Spelen
en zingen.

Salaris £150 p,a. j plu3 .Muziek·
gelden .

Applicaties in to zenden wt 20
Mei, ek.
Werk te beginnen op 1~JlInt.

DIVISIONAL COUNCIL ZENDT nw Lot. Haren om opr.
gemaakt te worden in al ~

OF TOrman Daar den meuwsten smaak,.
10B~SDAG, 10 DI, 1899, NAMAQUALAND naar

om 11 uur '. morl'8n1. - A. T. AMVOT.
I.-De huur voor IS jaren van de TENDERS are hereby invited to BARBIU EN PEllFUlmEJLDER,

Plaats Nooitgedaclit, ,_IAmm' be l~ with the lYndel'ligned Hout.tru.t, K&a~
e~.,,--- not later than the 15th May, fS99 E . I

6én uur vanHoutkraal Station in for publishing the Council's Noti~ schenb-r ~,:eelhheiddemen
het distrikt Philipstown. De plaate and for Printing Slips. In both In "UUl""nIIIMl ge ou n.
is groot 7,317 morgen, en is voor the forego' .
de helft goed en degelijk omheind. pnbliahin.g :~lrinn:;:n:t 8TEL L£N BO 80 H·

Dagelijk.8che personendienst van Durban (Natal) naar Voor alle soorten Vee is deze {»a&tI the Erurlish an Dutch Lanim- _ •
bekend ala een van de beate In dit and to-.;t ol d a~_'

Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Transvaal distrikt. Water volop. Ben groot .1'lnnnn11~ u. e the Pnbliahing of the BENOODIGD.- Modemaa.kstl.n,
en aAPiefelijk Woonhuis met een 'I Kinutea in the Dutch lau. L!jfjes-en Tabertjee-lD1I.ai.

en Oranje Vrijstaat. -_..2~-~te Woonb. b" guage onl,. sten. Goed loonvoor ,_:je werk.
AIlWJI'Il ms. TOOr=' The OoDtraot.hall terminate 1ft at81'l. Doe _ft_L ~.A. W.
Wagenhuis. Stal en Pak , months from daee • Bo _&. ""VI
toeaemaakt land vo:>r 4 mud zaad. Tender. . '.' of aooeptanoe of S~~eroialHouseKerk5tr&ltKOLONIALEIRESllIER en TRUST Kaapsche Regeerings Spoorwegen. n.-Een prachtig UIOrtiment T derers

niTSCHAPPU Huiaraad, 600 fraaie Merino Ooien do ID to state what they WiJl
• le.middag en A.vondFeeat.-)(uiJenberr.-Z&tmlag, 22 April 1899. met Lammera, 8óO jonge 8oha~ the work for at per annum. SCHRIJF oan lb .• ScHojm~,

" 1 nAIl" __ L ,...l~e 1F__ P The Lowest or &Dy Tender will"': "CapJ Ti B ild' "
No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD. .port. I lluur'IIIr.rk II MUJdek II. r--- WA&. fS......,..~ A&l' motneoaariJ be 0 DlU u mgs,

8 Kar en llij Paarden en 1 Muil 1 aooepted. m bet ,a.Ja :htvpgister Tan uW'
BXTR.&TRJaDf... I Esel, 1Kar met 8~ ~ 1 B, order, oude Kaap;Khe familie.

VERLATEN Kaapstad om 11.46 v.m. en 1.46 en 6.65 n.m. stilhou. Span Ploer ~ 1 Ploeg, 1 l>rïe- A. J. LODES,
dende aan alle tusschen stations. voor Ploeg, 1 Oude BOkw~ ~ / /

TERUGREIS TREINEN verlaten Muizenberg om lJ.iS, 6.80, 9.68 BoerderijpfeedJohapeneenmenifrte DITlttoaal OoucU oaoe" . L Catalopes Free. /
10.5, en 11.19 naar Kaapstad· Uldere~. 8p~ N~ulaDd,

Pa.esage van Kaapstad per Extra Treinen 1/6 lste Klaaae Retour • De verwacht veel meer .April, 1899.
Kinderen halfprijs. V V k ral

~ttevanBoha~~nre. er oope1'l, voo KENvISGE VINOc. B. ELLIOTT, Alg. Bestuurder..", r "'"1

~ kunnen aolu'kk:inpD IrKRMKDB -=:; :L •
maken voor vervoer van en naar de e- &Jl ~

• V d tie ..2_lo-- G ei. kene kennia dat Ik: niet -,en u met QAt...... . V. BIlT, toelaten bet ~ B1' _ -..
.... HooIkruI ~ OOIt ....... -11ODdiir"';-:£

Termen Billijk. plu.ta, .. bebalft lupde pub'
Terpel niet 10000000IIUCIIT, ::;:.;..;;r..;oa. nI~~to MEt 1899· wet wordeD.
14 J. COETZEE, ltslapr. P. J. ~1'BB~

~lM. ..'$,. - ·

BENOODIGD
17 ENE Hoofd Onderwijzeres
...,J voor de (3) klu Publieke
School te VlaggebelJ. Salaris £80
per jaar. Applicatïën te worden
IDgesoDden niet lat.- dan dfl.lOden
Mei aanstaande aan den tmcleue-
teekende ; vergezeld van certificaten
en getuigeehriften; kinderen te
woráen opgeleid tot Elementair
Examen, Hollandsoh enEDgeJaoh en
vereischte,Muziek eene aanbeveling.
Pliohten te beginnen na de Juni
vacantie; verdere informatie te
bekomen bij den ondergeteekende.

D. H. CARINU8.
Hon. Beoretaria.

Vlaggeberg,
P.O. Lijndooh,

Dist. Stellenbooh,
13 April, 1899.

Vred.barg leisJes HoogtSCbool.
OVDBDX PLBIlf, lt.AAP8T.A.D

OPGERIOHT lB86.

Matrioulatie,
UniTersiteita School Hooger,

JJ .. Elementair,
JJ Muziek Examin"i.êaD........ --(JaDlo.. ·

Standaards V, IV, ill. II, I en
Kindergarten School voor kleiDe
Kinderen tWI80nen 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klasaen in de K11D8t:·
Letter-sohrift, Snelschrift en Dra.
makerij.

Mevr. W. B. PERCIVAL,
Princi1)lo)e

Ceres Eerste klas Publieke
School.

APPLICATIES (ver~ezeld van
copijen van getuigschriften]

TOOr de betrekking VaD eerste
assistent zullen door den enderge-
teekende ontvangen worden tot en
insluitende den Isten Mei, e.k.
Salaris £130 per jaar.
Plichten te beginnen met het Juli
kwartaal, Kennis van boutwerk
eene sterke aanbeveling.

G. JAMES LUYT
Hon. Secr.

Kennisgeving.
KENNIS wordt hiermede aaa

het publiek gegeven dat op
mijne plaats Moordenaarswerf,
Calvinia,.een roode platkop Os loopt
gemerkt rechter oor zwaluwstaart
en linkeroor halfmaan van achter.

De gezegde Os kwam bij mij in
Juni, 1898 en is omtrent 4 of 5 jaar
oud.

Indien de eigenaar dezelve niet
binnen zes weken van van publi-
cat le dezes komt afhalen, zal ik
gezegde dier beschouwen als mijn
eigendom, ten einde kosten te dek.
ken Moordenaarswerf.

J. M. LOUBSER.
14 April 1899.~--_-~--
KENNI~G~~VING.

DE Ondergeteekenden, de plaats
" ,Moordenaarsbosch " nabij

Darling in de afdeeling Malmesbury
gekocht hebbende, geven bij deze
kpnnis dat zij Biet gedogen zullen
.jut er op de plaats met of zonder
lionden gejacht zal worden. Verder
dut alle Vse overschrijdende zal
geschut worden, en dat personen
de hekken openlatende, volgens
wet zullen vervolgd worden.

F. J. STEYN,
S. 8. STEYN,

MoorJ"naartlbosch,
15 April, 1899,

WAARACHUWING.

HET Schieten en Jachten op de
plaats Drijversvlei aan Groen-

berg, afdeeling de Paarl is ten
strengste verboden. Alle over-
treders, alsook alle personen die op
genoemd eigandom gevonden wor.
den, met vuurwapenen of honden,
zullen gerechtelijk worden vervolgd,
zonder aanzien nes persons.

J. D. CELLIERS,
Eigenaar.

Pretoria, 14April, 1889.

J. JOUBERT.
Yoorz. Sch Com. Kapitaal, £26,000. Resem Ponds, £86,300.

WAARBORGTil YU EERLIlIBIm.Christiana,
13 April, 1809.

Aliwal Noord Eerste Klasse
Hooge School.

BENOODIGD een assistent
onderwijzer, gecertificeerd en

ondervinding hebbende, en ten
volle ~kwalificeerd om Hollandach
te onderwijzen tot op Matriculatie.
~Salaris £250 per jaar.
Plichten t~ beginnen in JuliJ 1899.
Doo aaDZoek met copiên van ge.

tuigaobriften en oertifikaten van
IfNODdheid op of voor 15 Mei, bij,

G. GlUFFITHS,
Sear. lOA. oom.

DE l1llTSCHAPPIJ reikt PoliMeu
uit a.laWaarborg voor de Eerlijkh.id,

Oprechtheid en Getrouwheid TaU

Tru..te('~, Likwidate1ll'll en Ádminiatrateun,
I-:xecuteurs en V~en Da.tief, CUlaton
Boni. Bl\ljuws, Laodmeters, Bestierden en
Secretflr-188en Tan Banken, Logee, Auura.u-
lie tn lUIdere Maatechappij8ll, AfdeeliDp.
raJ~n eo Municipaliteit.n, KlerkeD a
a.ndere Beambten in Wenai Tan Firmu III
Publieke Inrichtingen op Toardeelitre ter-
men. ""

OeH Poli!l!en worden in ontva.ngwt geno-
men Qoor de Imperiale Koronial«7 Trua-
va.a.l!!che en Vrij6taat8ehe ~ eD

alle Employeerde" door geheel 2}ald.
Afrika.

VOl'llW1 nn AAnsoek, Ins., op 1IJl .......bij .__

G. W. S1'ET1'Ln.
sterttá.

.Z~;'Gerst 1I ....... 1eIdIIW W&GGEL)OP~N
, ".' . 'li "l1l8I" . VAB.de.Paarl op gisteren, in de

Schot&che Haver. DtIaQ"""'''''. riahti~ lange de BergnYiep
Kaapsche Zaad.Haver I:IIf't";V~1.Apri1.1899. ~=&!f=r~=2~tItÏl

W ·tte Geel· ....·en· In ab de pe..titte 'nil BADJID oad, met lange maDeDeu 8~ ~
1 en. 8-aLl ~ J'uDUII:.AJmBD8 BUlB. hoorende aan den heer J. P. Sn...

Meel. ._P eene r.,JIiOt;ie ftD dm heer ~: 8cb~rs .en anderen,0'7 :&0&_, OD U gel8II8Il te bij wl8 ~'lIge Ezelin moge -.
beb1. W~~igde pleit' ft,D komen plieven aan d~n Ouderge.

.• ~ . • 8Dde dat de.. teebnde er van kennis te ~
~ticiGJrta"ft1l Akten mop'" door wien alle billijke k08t«l zulleu
~ __ L AL4 __ ft betaald worden.
WUl'\UNI OlD een ..,...81"8 AA_ .-
Varbuui TOOI' £76 .. pnate ftD A. B. Dil VILLIERS & co.
de Westelijke ProviDcie Bank, __

~::":2: t:e:.rn:c:: BEN~ODIGD
!!.t .... ii!1. .DI'8Dde.. . erf· BD Onde"1e1er of .OndeMrijze.
~tplaata, . BOOaeleIeD. . rea voor Derd« 1\ 1.18 Pu.
leJegen iD afd" Jiabiiee- b1ieke 8o~1 te Mannt."fOlJletn, een
6urj. V.Ke Boaigberg, ~ ala u~ ft,D Ximberl~y, lege? een 8kl&o
~ oftJl'bliY8Dd deel 987 morgen l"UI ftD £60 sterling per Jaar.
127 'rierbnte:roeden. all per ~ ..De applioant of applicante_
ftIl ~ ten fSTeure 'fan peti- het HonOUl'l-Exatn~n gtIDaakt
tiODUia. ~ 18 Juli, 1880; hebben en getuigschriften leYerQ
daar ~ Terbaad betaald maar nil ~ Rd.etijk gedrag en hu. .

WELLING'J.'ON STATIB, verlegd is en de gesegde Buk ,,!aainheid. e~ In It&at zijn onder.
ge1ik1rideerd is "'9' .tApTen In Bollaodach &.

.Zu HBT BnoLIN ~, Koek en (indien Pen'e da.
. . me) ID HandwerJn,n. KOIIL llIl ;.,_

Dat een ~ ."" a1Ie ~ • sijn wij. ..,.
oproepende die beweren emug be-~. znllen door dei
lang in ~e .Akte te hebben OlD o~de ingewacht Wordtll
redenen ..... tetooneJt op den eenteD niet W. dan tot oiJ den ao.t.e..

Dubbel Guitte en Kaapeohe ~ ~J Mei eerat.ko~~ waarom April. Werbaamheoen te begin.
Zaaclhaver, die met sal worden verm~ neD 100 spoedig m~lijk. '

Deze rule te worden gepublioeerd r
Barleywheat, Bogge, Gerst, eenmaal in een nieunbJad ciroulee- ~P. B. SOHOLTZ.

rende in Malmeebury, en 100 mop- Kauritsfontein,
Haverhooi. Ka( Voerhaver lijk ~'k te worden gedi8Dd 8pijtfontein Siding,

Raapzaad, OoolaIfoot op de likwidateuren VaIl ge- J)ist. Kimberlel'
Graasaad. Jegde Bank. 18 .April, 18~9.

DE HEER D. J. SMUTS een Erf -te Stellenboaoh gekocht hebbende, Op Jut van het Hof,'
heeft besloten zioh van sijne beelommeringen te ontdoen en heeft ltaliaanscheScarlel Klaverzaad ALIllL JOOl)) H

daartoe de Ondergeteekenden geauthonaeerd publiek te ,...koopen op de --------- H. TBNN.A.NT, OOGB ~CBOO£_
plaat. zelve, te TANDHEELKUNDE. Regiatratftr.-

_ J. C. Berrange enZoon. BDOODIGD. - ~e~ ~

DE heer A. FI.LD, TaudheelkuDdif.. ProoU1'8Ul'II TOOrpetitioDaria, oeerde en on~Q
Chirurgijn (onlugs in het London C1;.49 Burgstraat, onderw.iJseNl om de plaata iD tt

Datal IutitDu~ ~ Kaapttt.ad. nemen.. de Kindergarten OD. ..~~:CÏeI~ outn.ngen, enT: ÏJl d; --------..:;.1"\........-- dertriJ--. die DRa!' Engeland __

WOENSDAG,den 26s1en dezer. s:r~~;.;;.,;; TENDERS. ~:I:d\'...=~..:;
Conaultati. uren 8 T.m., to~5 n,m. TENDEW:I lullen door den 011- .".Doe MDOe. k met copiën 'f'ID IIILop Zaterd.pn 9 'T.m.,tot 1 D.m. d _"A2L_.3~ _-I~ .._ ".iri_L~- "'__"'IJ It~

PatieD_ buitenaf woouchtig, ku.uen e·ev ........Atmua WWlltJU on ... --e_urllwu en VGn.lnoaat 'Y&Il,..
h~lI' Tiait. per brief IMlrondigen. vangen tot den Isten Mei, LI. voor JOIldheid op of voor 7 Juni, 1890.

het snoeien en inleggen Tall ~ bij •
veer 100,000 AmeriQalllChe Wvn·
.tokken, in de plaataelijke' kwee- G. GlUF~_..!..
k" ~

1.'~den te wor~en gemaakt per Allerltm. sehe TaRdhaa1h"ja1,000 stok. llWWlIlK.
Werk te beginnen niet wor 16

Juni, eD voltooid Diet later daD 81
Juli.

Volle bijzonderheden lijn Ter-
verkrijgbaaar bij den oDderptee.
kende, of bij de heer P. P. Botha
Raw8onvire, Goudini.

, F. O. B. JORDAAN,
, 8eoretaria.

Goudinie, Amerik:aanache
Wijnatokken Kweekerij, Bkt.

L De Plaats Bonte-Bivier gelegen' te Helderberg, Diat. Stellen·
bosch; is zeer vrnchtbaar en een der beste in dese afdeeUn,r, is voonien
van eene groote en geriefelijke woning voorsien Tall aJle gemakken, De Heer A. FIELO,
Wijnkelder, Stallen, W~huis, en andere buiten~bouwen. De
plaats is groot 4ó0 morgen benevens 32 morgen KUDlOipale gronden TandheelkUD41&' Clliru1'liJn,
onder een lang huur contract. De plaat. is reeds bepfant met een OOSt/S Ohombe,~,
groot getal geënte WiJngaard Stokken en heeft plaata 'foor nog eemge TBaDOV8BHBTlIIIIVWBPOITUftQOB
honderd duisenden; heeft groote Vruohtboorden en i& bi~der geaohikt
voor eene 'fl'Uohten.kweekerij; heeft uita'eltrekte lMiJaaderijeD, groot.e Adderley Straat, Kaapstad.
Eiken hoomen en Populier bossehen, is bij lODder geeahikt TOOr eene P_.K_.B....1LI_860_. _
melkerij, heeft zeer gezonde vee weide en is wlop 1'OOnift n.n loopend TEN.u·~ERS.
water. Dit biedt eene seer sohoone kans aan TOOr Kapitalieten en
anderen die zich van eene eerste lclaall::ta wenaohen te T'001'ZÏen. -

II. LEVEND) IL.VE :-6 Eerste Esels, 2 Berate Klae xarpaar- TENDERS zullen ontvangen
den, 2 Oprechtgeteelde Merries uit den beroemden Gouvernementa worden door den .Onderge-
Hengst; 16 Vette Varken8, 100 Aanteelbokken Extra Vet; 26 Groote teekende, voor het bouwen nIl een
Vette Kapater Bokken voor den Slachter, 1 Extra Melk: Koe op KalTeD, Nieuwe Kerk, tot op Zaterdag
1 Jonge Vaars. aTOIld den 20aten Mei.

III. VAATWERK:-8 Groote Sturnten, 9 Groote Kuipen, 6 Leggen, Tenderaars mogen tenderen VOO1'
Pijpen, Halfaumen, 1 Wijnpomp, Brandewijnabtela, Kel~. het gebouw kompleet af te levereD,
schap ens., 2 Wagens, 1Kapkar, 1Buggy, 1 Schot.sohe Kar, I open Kar of ook apart voor Hout, Zink,
1 Span Tuigen, 1 Span Ploeg Tuigen, 2 Paar Kartuigen, Ploegen, Eggen Steenen en Klippen of slechte Toor
Graven, Pikken, Boerderijgereedsohaj) ena. het houwen van de Kerk. Plannen

IV. HUI8llIUBELEN :-Kuten, Ledekanten, St'.oelen, A.auet- Wuoh. en Specifikatiea te verkrijgen bij
en Kleedtafels, Sideboard, Dumbwaiters. Parlo~ Snit, Extra piano, den &.eer IZAK SOHOOJOlIllte Stry.
Tapijten enz. Glas- en Aardewerk en KeukengereecLDohap. en wat er meer denri:,lllJ' te of 8e::ra' tender Diet
ter verkoop zal worden aangeboden :_ I ~

noodak:elijk te wo en aangeno-
men.

P.· J. Bosman & Zoon Afslager. Stry2,~~~:LHERBE, V.D.M •
12 .April, 1899.._._

BELANGRIJKE VENDUTIE •
Zuid - Afrikaansche DE ~rpIA>o~d~!,?",,~

M.uws, van Nooitgedacht, in dit
distrikt, zal per publiek vendntie
verkoopen, te

Nooitgedacht,

Uit de Kraal van de Wed. Jc. TAll .A.tul P.uBL, ,.11
;

OP ,DONDERDAG, 271 DEZER,
om 10.30 ure pree_' te we~ :-

80 Vette V~keDl (Bornn)J...~,lt~n~8D, 2 geleerde Kar
Merries, 1 span. ~n, 2 paar Achter 'J.~ J open Kar op Veenn,
1 Afalaan do., 1 kIeme Wagen, eDI. ,

W. R.·VAN AS.

A. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 17 April, 1899.

STELLENBOS;CH.
PUBLIEKI~ VERKOOPING

VAN

Eene der Beste en Vruchtbaarste
Plaatsen, benevens LOSBe Goede-

ren en Levende Have.

Moddergat (!{elderberg),
OP

Stellen bosch,
1April, 1899.

SPOORWEGMAA TSOHAPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Ggederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria en
andere plaatsen 'in de Trans," aal.

Dagelijk.8che personendienst .van Lourenco Marques
(Delagoabaai) in 24 uren naar Johannesburg en 21 uur
naar Pretoria.

Tarief Joor RiI1gers DW ~ohLDDeablllg .« 111.--11 Ja 171,
OM lil. 6d.-o Ja , .." " Pretoria,,

"

Kaapstad, April, 1899.

BONDS.VERGADERING.
EBNE VERGADERING van den Afrikaander Bond. Dl phoudna

worden in de ~blieke School, alhier te DA.L J08Al"'.EUT, op
Zaterdag. den ~9aten April, '8 :aamiddap om " uur.

op lat ftIl het Btltuui't
.tOIL HtJGO. .... ~ IOU.

Stoommeel, Mielie-
Melk, eDZ.

H. HIES & CO.•
eBaaR..

Zaad Handeta« fS,
OOST· LONDEN.

COATON & LOUW,
Bfedd te bop ....

Soperphoaphat YID 1aIk,
of litte Guano.

OP

Municipale Kennisgeving. EENB 8obeepa]adju lLPam
Bonum in lW.. mud ma.adea

in nitJtekendt conditie OlD IlU te
nlanten.

AardappelP.AA:EL,

KBNNISGEVINGgeechiedt MD
Belutin,-bet&lera in dese

Municipaliteit, dat geen Collecteur
zal worden rond geJlOllden om de
Municipale Rekeningen te 001-
leoteeren, en dat< de beluti ng ver-
valt op 1 Maart, l.I. en ...erdere
aohteratallige belastingen betaald
moeten worden voor of op den
eersten dag van Mei aanstaande, na
welken datum alle uitArtaande reken.
ingen aan den Aa'ent van den Baad
ter invordering zullen worden oyer.
bandigd.

------~---------------------- KANKER.--
Het Aesiab Geneesmiddel-lEV. A. E. Vu Nmxnl UJ TIll

.. af laten tot 30 April afftIiC
ZIJll.

Lowe08t nn,
1" 'Uroan Boad.

10 Maart, 1899.

Op laat,
1. G. F. ENSLIN,

Stadaklerk.
Kantoor van StaWiraad,

Paarl, 18 April 1899. DA.:ha:ES . \
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BeIl.~ ant1.fllD&".
De NtJIIil Wit,.,,_, .... blad bebDd

om. "" aiterm.te .. ji......... -.'..... ~1.-; 'béIPreeb ID ... artibl ,,·a•.,.,.,..de dOor m.A1fn4 KIlMr··beJdeed. ala~ ~ _ ..,. u ._
Lapbkmle. Dur 'beeft Id .bIIId
aU., I'f'Chl &oe, ........ n. Alfred Milner
... booge oomml_"'ë!OOk Ilri8dloUeo""
Natal heêlL Doch bt.d pat po
heel .. sijn boekje t,e ,_ " wanr.eer het
aoh waagt aan eeae beoordeellog YUl de
politiek door h.t KaaIllCh. miDWterie po
"lad. ell atJne afkeurlq t. bDnell pelt
oYer de Terbo-:::t elle, 'tO.... &tjDoor· .a!!:.-:..-:i:_~":.!:.~~_~
deel, beetu* t ::!:!I:iftr'De1U en _- - w __ --

de mlniNn, i_ • N....nl.. £I:~~ 'I'UI du V-., ~~ be-
• maba heeft. Doch due GllDDOdJp .w..eie op 1fOCII'cIeIib ~fari;Mid iD .be-bemoeiing .. onse KupllOb. aken bepdelj., ......

DE UITSLAG .DD VBRJlBZINGEN. lOa DO, ~encJaoonbur w-. iDd1en
:a.T .... eá POOWe deel ur Tent.- RIke beool"deeliq MriJJk en opNCh* eieB:,::I.!:d ~ he=bte~
SiDPD oUer de """_t.in 't'Vtepn. w.nl ,edun, en het blad aoh ~ ~ ba, op _ nIaUltie 'tU 6 maaadea. .'

...u 1.*- Tan de .1_1- ...t lurde tot het maken Tan de an.,... Eu .DGlTn11LP ia ~ op le
woo._--- --pen e, meeut. en lurhardpte untIJginaen plu.. JIiddelpal, cli8kikt Hay, eD... bImia.
en de 1Ul'RlllDl der .... ar. TVOO.... Het aeet: "Het f.lt MlTe ciat hIJ (.h rem., dur_trat .erDijDt .:dan.
..ut door de elektie-pMl--. sta tlIaDa Alfred Kiln.r) teplijk hoop oomml_ OllTVounm.-JleD...... dai _ 10ap
alploopea.. De ~ iD PrIeeb ria en p1lftl'lleaJ' la, DUll HID helpen ea EapJ.alamau,. in ...... ia ...... de JOllIe
'fODd Lt ~ p}aatat.dech de aitAlag d. komplo*tea 'nil die ...-etuie (dJ. d. mMl1ND, an de -- 'I'UI dea lIiliU ftD

al niet aPOediB bekead w-, CIUr clue JJoad) t,e olltdekken, en hem in lAU' doen T~ te cmi_
- ••-trekSeJde.afdeell ..--beal..... cUn om de kuiperijen t,e dOeD m.laI~en 11ft W&DQ.-Bei lChtiat·of d. winter Nada

... ..... - - ----.... der JlWUMa, eli. 'door h1ULD8 lOenllip u.,...u- iL GeclareDda d~ Iu..tea tijd 1Ia4.
uit cIrle fiUale afdeeliDten: PrieIb, Iten. poeltie daseliJb iD aanrOinr m.t hem ::':r u-::=. ~tei:rer.Da, en h.t
ban:U ea Gonloala-pen IPOOf'w.,...... komen ala JIllnt.ten." NecIl het Kaap-
blnd1nr heeft en)let )loo.fdd.orJt.peaulqa eobe mla'_ri., uch een.irmder penooa ~J.:: ~:=~d.a:.. ~
oentrul plecen la.; [Bee biter beriOIU alllich d. mJUte drukte p~ 0"" de ~ 9WWOrftD ia de beeJ· en ~,
meldt, ciat de tellia, .... M.... d .. YW. h.... D.ch.1mm.ip" komplottea" en "bi. bean_ eie JlcKuai. bean. .

WIIOILtba wordea.] De Geo1'p-Terkie- ~~e:,;D!;1l .:: =~~~.=wrr-::;;;::=:~:-.'!a:&;
Il.. ..... ,weND, en hOeWeJ de.. ¥-- IWWinc--t-meeJ door de Gecharterde 00- DebbU DOl Diet pploesd mer in h.t
.fdeellnr ook een ~kte Is, toch il kliek. 'WlJlea lerd BoIJlle.d.ut Tan elie diatrikt JI_lbui -<~).
't hoofddorp &00 08lltraal pIeceD, dat IDeD kuiperijen te yertellea, 'D Iir A1.fred VaUCllTBUJL- V.. Fiebbanr, O.V.8.,lChrjjft
d... n uitaJac T8el.poeclipr kan verwach. .MUner il yerstaadir ,.noeg de politie te - ~eDt 1&11 ... A~Dteiucb
'ten dan dien _ .. Pri-'_ Yerw&aaD. !tJad dat; $- mieliepi~a 26 Dli.liekoppea,

.... --. u' L. k • a_ L. met gemiddeld o.. eer liOO pitteD elk, hadden
D C '. T' ft OHI 1nl _aar .et ergste omt Dog. J1IOU.et -bftcht '
• ap' .ma ree ....Il op e onr Ilot Yan het .. melde artikel 'Wordt name. "00.,._ •

de elekti .. _ beantwoo~t de ~lpn'e lijk dit pMId:_ SU ...T8 PIN.t.llClII:L-Bet prur.bt loopt dat
YngeD: ..Wat leereD de TerJdalnpn "Men bn zich Terbeelden hoe diep de TrulY&&lache reperioa deo heer JliddaJ·beta, 't'I'OIIPr b.iureod directelU' dar Z..A..S.K.,
Di.t?" AIltwoord: dat er em Teranderinc een ID&D. Tan hooge eer (d.i. iiir Alfred &&1 unate1leR,a18 .... k6_ier yoor .. a jaar,
Tan politiek 8'eToelen iD hellaDd il. Ten MUller) sijn. poeiti. moet geYoe.len, wan· tAleo ... aalaria na '£5,000 per jaar. .
tweede' "Wat leeren de :Terldeaincen neer. zij die YeroDd.rsteld worden zijne DE CUUTOJII!\'liDd. kerk \'lID Ea.-laud in

I ?" . Dat de ICh.idl .. _1i11l tUllOhen raadpYel'll te zijn, haruklen all ,piomen N.tal P&D bij de .olieade par"_tm.lie eeu
we. . ..... -... en verrcukr" en trachten om aan elm Wl.'taoDtW.rpiDdi•• eD 'FOOrbet iD ie....a roepeD
de politiek. partijen. ID de Kaapkolonle vijandigell staat (d.i. de Z.-A. R.) de 1'&a.. n direktie \'lID traaieel 0" d. brqoed •.
op een I'UHD·verdee1inl gegrond il. geheimen der ImpM'iak regeering en lk ren ftII bllDkerk in ir1Iat te bondeD 811 te be-

Dat h.t politieke Inoelen Tan het land ~ïZ(J7l(krheden der Im~r':ak fHJlitiek in beeren. .To ~ Ed""r 'If " u,...Land."
" Doo. eeDilie Dnitach.n te Jobuneaba~ il SIa,-Tlle followi-nlletter Will Mnt by me

langzaam maar .. ker Teraadert, eD w.l , id·Afrika u~rtebrlmgMl. .. een brief gericht 1&11 dr. Lieber, afpft&l'liiPe to the Graham'. ThwD Juurna.l,iD reply kI •
te guDlte Tan de Afrikaander partij il t Zou nuttelllOfl en noodelOOl zIJn om in den Riiludar, <Ii. seer wuncbawde teren paraeraph whicb ap,_,-ed in tbat paper of
~ eeD ieder dilldelijk die den loop 4.r aalUDerlrl~D op deze laatate puap te oad.r~en met Rhodea, in welk acbrij'f1lll the 13th instant, which paragraph I appeDd for

. maken. ze II .nn TalM:h ail gem .. n, en "alle m.temmiD, wordt betuigd .. et dr. Leyd's yoar peru.1. I do DOt know wh.tber u..
&aken TOla't, en di. Terandering W biD- de man die ze IChreef behoort zieh tAl boudiJII· editor of the lourRtJ.l will insert it, 110 I baft
nen kort 100 merk~ 'WeI8a, dat zelfa echamell, en doet waarlijk de PenI TllD. POSTWEZEN.-Het post deparielaeJIt ~rt tIelII a IlOpyto you,;to do &II you like with it.
de beyooroordeelde Cap' Tim& het zal Zuid·Afrika <FAAneer aan I ke.DU dat de poet yoor Bulaw.yo en Saliabury T(j tht Edilur '1tJU "J""rrtal."

.,- yoortaan elkao ....oad om 9 uar &&1 verzoaden
moeten erkennen. Ken Terrete niet dat worden. Er al eeoe -~wuen ftD SIK,-' WU 111;;.01' ahed wheD 1 opeDed the

. d 1_ 1T .J _ G--" Re' • L J"'Jmo.l()f the 13th iDstant to read .... _.a..
wij pas Uit en a.. emeene.n IItrlJd sijn JansenvUle. -ps.- .......IIUI. 411 array.·ara headed" Cathcart ElectiOD,"in wbieh;;'~
gekomen, en dat d., zoopuaamde pro- Deze kiesafd .. ling heeft de .nrwlICh. op eiken lilaaDdaC, Woeuaclai eo Vrijdap.oOO "that the failore of the BoDd caodidate for
gi8llÏenD . in de afg.loepen .... ie op ting der Afrikaander partij niet teleurge- t..D9 ore. Cathcart to d.mand s poll.seem. $0 be UIa'

did DE Zl:EPUIITSPOOllWE~&&1, lIUl' men zert. the BoDd .t tbe laat momeat refUll.edauppliea."
redietribuUe van kieuetels aandrongen, IlteId, maar integeD ee le verwaohting binneD kort heropeDd wordeD, h.bbende ·e8D Thil, Ur, ia a libel agaiDSt the Bond 01'plÓlS-
omdat zij meenden dat zij daardoor een bijna o • .,rtrotfeD. De heenIn Lotter. en syadibal de aak in baud .. genomeD. De lioD, aad • eerlous retleetion against lDyaIf ..
meerderheid in hAt parlemeDt zouden Molteno sijn verkozen met een meerder- beer C. C, Silberbauer is yoomiter ftD bet .u IndepeDdAnt candidate, all DOthing iu the

heid Tan meer dan 500 stemmen. Ook in 8yodibat. Slech .. de bijllODderhed'DaaapaDde way of '"I'pliea were thOUibt of or expected ..,.
kriJg.D, met :welke .t.llige verwachting deze lrleeafdeeling WIIII de AfAkaand.r ...~oerprijl4lD eu&.lDoeten nO( pregalcl WOT·me from my DDtch supporten. My poeiéioD
XV dezen tweeden IItrOd aanTaanlen. Het partij on.,erdeeld hoewel de tegenpartij deu. iDthe field W&II that of .n IDdependent aaadi.
mlnilterle had nOl DaU w.lijb tHd om alle poging.n heeft aang.wend om ver- KOOllT8.-De koen. baadt oDbanabartia huia date, and if auy ovcrlal'8ll of the character 1011

v d 1 h d be ,.- lli Wil op deo Ooet-Raud, teDmiIme wat het I&I1tel iD1IÏJlUóltebad heen made to me, I .beuld ha ...
Bieh in d. k~DI recht te draai.n; doch 88 cl ei te w.r .... te gea. v wen· a."alIeD betftft. Het .terftecjjter acbjjDtge. indigD&Dtly '_nted it. I ,think Ulat aD

Alle IIOOrten van Procitikten ~kocht .n .....la.. In .1- eerste atormaohtl- ""-l'e BCh.n cle ki.zet1I YID Janl8nyllle, d. Yer· lok~ niet era IIn"tlntte .u.... Men ia bezia de lo' d to th &00 ._;_'" __..I
nrkocht op Commiu1e. ..,.... \110 _v """'" kosene kandidaten en de Afrikaanler 'hft_'· .;::t'-- b '. __, ....d. .po iY la ue e org_oa. -

deed het 100 bHsoader ........A, dat de _. op ..... Ylll een. m"'D oep,.... yoor l' allO. t.o IDYHIf, for ma.kiug .t&lemeD"· wbiah
., I""" .. - partij nn harte geluk met het .UC08ll Tan buurt 'YOOf te . n, 100 .. eldt eeD Johan· ba.... DOt. word of troth about them. sua.

AFDEBLINGSRllD YAM HAY. TO~~!IJ~~n:~D::::!!;:n~ ODJeD ~::'-~~~~n:~'ee,!ij:w::dt~o~~~~~ -~:rwT~~~HONE.~De BloeatfODtein kamer ~,:m=i:,t:= ~=:r:!.
tij~oot op de tw.eede naar oorreoi il, woordlpr, die stellig siJn merk in het \'IIn koophaDdei heeft --. da aak ter .ympathiel are Itrougly euJJ.ted III fnoor ot

OMHEINIOOSW.ETVOOR WIJK ID welk.tn geeet IObriJfUuJ.r oyer? In. erllemeD~_ UI JD&kebekn.d D=..!eer
d

~}. ~k=\,o= .:UreD~leg~ftZn~:' a patieDt and miaret:::';:'lI' ..~ ..JGool.Onia....
III. LANYON. dlell hIJ werkelijk ,-n I'Ull8DTerdeellng ....0 teno ID 8f1l en • - .. er ;-...,Il bied echjjot erC _ilijkheid te beatun en WIuw y Eflr- wederin·--'liftw in het parlement il een.J_ ...._. ,.-' h da .J .J _.1. GI . n...._ ..laakt, dan II het t;DiDM.e dat men Tan ~ d • # ..... - e.:::rke --.. opea t .._ , ..... _ eocaam, .._._., .gelukkl -beurteDi8 voor • ALCa....· ._, to" ...._.. _1....... old April Hi'" 1899. \h.m kon Terwacht .)lebben toch, dat hIJ .. - .. - D. ..... - a_ 11--- 'II' en. ...,KENNIS wordt hierbij gegeven a"_''': der partij. DE BEEK G. I. Xrire, L.W.V., deukt The pancrapb referred ill tbe ~ dil f-

in termen van sectie 5 van 'n woord Tan ..... " ......ng en waarachuwlng Haaudag DUI' Kimberley te verirUken, om C"'THC.t.&TELECTloN.-The aboat the
Wet 30 """'n 1883, dat het zal TOOr. er onr zou latenJ. ooren. Maar :wat il In ED&'eland. t.epDWOOq te zijD bij da openiar ... da failure of the, ,I\oDd OII1didaM (or o.&a.n

... -'? H" k het nlet all nl t acbool_~. 'tau dur boopi bif op 1o·demaod a PO~IDJI te ~ tJJ. Boud a$

~
flsteld worden 0I e~e bïeen~ het gey.. .. t ee~ e Blijkene de kabelberichten maakt de oitnoocliaioa ftD oom Daauije (den ed. heer ib. laat mODleD~refuaed ,"f ~ Tbe ....

af, maar hij keurt Il~direkt echijnbaar uital ..a der yerki.aln-n in En-land 'n Vu dell- IrMftr, L.W .R.) DUI', Bft--'lorp wan~ it.lloaodidate to f ' '1i1UICiida .....omst van den af, eeli Tan ftl_ -. _- _- -It-- _
goed. Hij &egt: "De- ~v wijze om een zeer guWltipn indruk eD men begint opze te PaD _ hij eeD Pilblieke Terpderinr &&1 knowing he bad no c~p, '.ligbt_

Hay, te worden gehou en in de ratMD.meerderheld thana te nrandereD positiethane daar beter te Ye1'8taan.De heer toeIpnbn. hia own banking, ICC.,•• :, .)
Hofzaal, Griquastad, op VriJ'da~, 9 •• om '.. te oyeret.ebunen (outnumber). Chamber!JUD lI&l ook w.l zijn aaDdacht Ds HEEl. G. R. VOIIWllU.LIGH11lO11lDlÏMaril

&It d Ksa h ti' d .oor d. rereliac ftD d. ~k. ,",DI dar H~GG'I'R~.t'1~,. ...-1'\.'1:1.Juni, 1899, ten 10 ore v.m., om Dit I. de eenige bekeDde 'hekeerinc.' Een aan e PlC e Yer ellnpD en e oyer· Tr ....... ta.abe. bei Porta,_la gebied, be- ,.- __ ...... _Vt8 .
11 ti· d Go te waard 'Wi.nDlng der Afrikaander partIJ wiJden- . Il .. ~-, da ~zijne exoe en e en uverneur on. Tan regiltratie II ' een pond Tan tot oHInell Zuid.Afrika'l Toordeel 'riDdt sich DOl ID ---r.- W"DI oap. C ELE ZAKEN.

L d be - 1:- d " E il ya he _lo... .teJdheid zijner ech~ zij oDderwiucM.verzoe .. en e eplUlDgen Tan e argum8llt. r "" m I(eeI1Ip .... e _r p.....ljjkeopera~ onder heb.adeliDl
Omheiningswet No. 80 no 1883, ftll eenlge poging om die rBIIII8nYerdee- Imperaonatie te Some1JS8t ... dr. PeterMD, u _,. hei ODi .erheqt te (Voor,..,~ u..- til fe'II jq).
en latere verbeteriDgen daarvan te ling te ..,ermiDdet'ea of 'Weg te West Strand. verne-baiLheeft ~ .erldurd, da$ aU DIN AG, 18 APRIL.

wroolameeren ala Tan kraoht ell ruimen. Zijn p~ il "o ....1'Item. tbsDI, ...u ,. ..... IL :
_.- G S _.... TUI.G.-Voor . ijjd werd - bew. JYHu.ut.

iJ'k No, m. Lanyon, in de men" - IOU OJWQN PRIGO 'WURI l(iurte Kimberley op tea.." pAt,o .. eeu po
li H ook eenige jaren g.Wen prappor· a!;.2l1011derhedeo iD0.. LoM 'I'UI Di.... boaw op te ricbten waarin teriurlilden die 'I'lUI John Jaoobll lIOhu1digbe900deD in eeD

&idee ng ay. t.eerd ID Engeland geleld te hebbea, dat .. Jd _treDi d_ aak bebbeD heelwat elden bier aaakom.. lnumeD .enorri wonlen. winkel iDgebrok te bebbeo. Dur d. pilli.
E G GIE beneemcliD( rewekt. DiAlbe~ werd Dii plan uDu,echter 0PIPI .. en. lte\ be* oog puil echter aD lledig w. weN bij 1oep-

GEORG • , de eenip aanlep Ga de Afrikundf'l'l Diet 1IliDder, toe. _ in de oap. Timu vr.a hierop heeft het beeiuqf ftD laei Nieawe laten.
seo. Afdeelingsraad Hay. machteloos te makeD wu, om ze te .. out· d.n .. 11deD dal bet 't'01pude telepam Ju:- Somenet baIpi.... beUQ_ MD pdeelte 'I'UI Edw.rd BlU'ton~LIll~~u' 1.1;_ L.__ " ft

number." "Kiu,.u" .April 17. T. Tawap werden hei hoapi .... apeciaal.oor dat doef in te rich· .~..,.. ""'Il ...,TU......... _
I:~ ....._.~ K too beden driAI -DH, paaamd llarfty, BeoeIer· ten. De koeten daarua ..tIoDdeD al lOO".i da IOID "'aD £5:~J verkregeD te h.~beD ftD

Afdee J.Ut§D4- an r, "Ben Old Tan rea~e il meer waard 1011 en C_DiDi, Ier ~i.., --- t800 beClraPD. <brI .. David Da ,0Dder ...alachn Yoonr....
van Hay, 15 April 1899. dan 'Il poDd nil argument," legt de aap' &':d:r iSr.;r~'.~~ ~o d:-~ ~ EII:IIKIEUWJ1.AL-Eeo Port Eliabetb hIad ~ en 1'eroord d kit drie maa ..J.D bardeD

Tim., waaraohijnlijk met het oog op d. ~r Vrg..bn.... ...._. __1.. _•• te-~ftrameqJ(.I> ariteert aterk tepa" illliroomiDa ... Chiuee- ,

Di i i nalCounCl'l of Hay veluntieMf,em ~Vrijbarg,ne& lnToeren ;';;rieder'-:erd~~~~~ _iDi_ koloDie,OID 1'M'NIItiCf_ redaDa, AI~:It~I:i~~I:~D\~::=·,e8nboek_vso • _ ..arbeiden UI' t ~..richill.nde diltrikten oiet op. 7:óOD bor"'-bt werd .er6eunt ..,. ...., O.L ook - d• .-olpDde: .~ OainefteD.... """ .- ,.,u-l .. breDPD Diet hUIlDemMI.."eD,hierbeéDmede en bouder, - woeade Zeepunt, werd achaWir
om III andere g~rd M worden, =:,,- 14Mb,.. WIg- 'r wor .,- .PaD derbal .... _ lICIOrl .... hlUrelijk 1&11 met be.ond.n UD Mn kere IIOID geld 'f.aII Enae.l

FENOING AOT FOR WARD ens. Het il ook "MJmerkelOk leit, dat De maptru' te Tunll. blijkt alaoo _ heel Bo"-ttoi uieideD. De lIiDdenn nit die huwe- Georp Glaas venio rd te bebbeD en Vet"OOI'.

III. LANYON. al de -1'&1len ~ _volglng ..oor pereo- ud_ 0Ctiiq te hebbeo ""ijo plicht daD ~~~ __ ..... 1 &&II in da atraten ... Port d.. ld tot t8 IDIUDdeharden arbeid. . .
,,- A.'__ .• • trut 80menet Weai . ,en IiiaohijDen al d. alechte boe- i.U.' ..... tie en dubbele lltemminu to., nNP toe "'1' - -, .... \'lID i ... _:....-'I.ft ... beide ra!IeII o~ te h.b- ill' J h k.l I' erd ._L.~L.U..... , .... , .... _ opYaitiac die bljjki 0_ te kOmeD _- ·-It-~" W' laID 0 D, eur IDI,w __

waa tepn IIOOpQ.aalll~e prom-ieys kle- miKde lIedraaabtDret'Olad door _ beer. B.- beD. be...ondeD LlD bet eD HO eeD rinr ea tot.
18l'I. • ~ deD 8Wfenllo.alaeD -:' ~ in .er· 8LllP' or LlEKUCIl?-De Preklria .... · twee j&r6DbardeDa ftroordMlcl

. d . __ tl d'.' ......-er. -t 110_ .... 1 ~'D aoort .au alaap- .~ HTIIIGOOI .motto met de regiltrati .. il nlet met • UD__ • en - Mlllp...... -- da·..·
aiaaDdeO P1edeD 'tOOrhem cIieDdan. blDer ,plijken, te 00 1&11 wat Jaeobua Daaiela,~D geld.llrde jo .... _. .

om de andere partij te oyentelDDlen, De T.......... t (e... aI8 da 8tell8D' VolkNUm in MOharer jODPie nitgaven mede- aabaldig be.oDdeo d hij "oomoecdo miadaa4
maar om 'n luiTere lrlesenlijllt te krU,.a. boaohe) _Dt da' ilDperMDtie-aabD (&alfa deelde. H.t luidt ala volgi:-NiIK IIIiocIerdan C=eegd bad op triua WillWM, MIl .

Ik b d:· _.MR aleoht. ~t .oor .£26 11''' .... eeD yUftal tJeeal .... ~ ftD de .Nt.- noow, WOD d. te P_lLb.ai., eD .Dit elaoht d. wet ftll. en urger. - --- . .-~'- .• - biblioUwek JUOeD giateravolKl in -de _t --
De el llferk ..nde ftll onleD t"d. ëiacht) te lIewiobtia &UD om DUW' ~ op.... 0I1~ boÓdinr:eu _ ke~' ~'e te oordeeld t.ot drie ,reil lINden arbeicl _ 26-

~a '1 .. .. cf te wordea s£pbaadald. Bij .enrjjat de • t, lIaPn lD.t d. kat. i .
-noot la te wonderl"k. HH telt de ,"I~:""-daarom ter tereolmel1:"-1 lOOiai doen. D mjjDheer, in aDll pb' "
,,- v v .... - t d kure...... eueraal ~ dat de leeatafel oHer hem w., IlO1l DlBl"D'"t. rAIl Jt:'WEELEN.
atemmen op d. YerIObUlende kandidaten het d.partemen ~ eD pro ur'll 11'::::'__ 11_.... 1.1 baIl.la _ 1de1ur~"D H~ W~1It .. jo ..... EII!'OIpM&Il,PIei*

licb daaro ...er kali lat.ea bOONo. ......... --. Id· .1. ""d-L...... ,,_..i ......bracht eenvoudig bij elkaar en legt ......8oaaeraetaobe ....... te heereohter --t,dat, 'll'ijdnitaeapeid. armeD duro't'8l' uiipa . niet a 19 .n ... a ...... VVI _
"8

V

0.,,_ f U1iI •• -- -.. De teil .1_ bDbare 'poreD dat riDpn, bebooreDde &aD P. J. ModI:e, J~.dan : .. Bond, .oo.,eel I OL ·ueretlli., SOG- ala Hennen, eh. yoor fJijftig poad bad mO!'teD - - ......- d Kuller en Fritz J.... Ad"okut BeajaauD
Teel I sie de PloiJ"lllleTell hebben de borptelleD, YOOrbem ..".. aekomen, kij h_ - '. middap een min of m.... terke or'IIt - vad op YOOrde "el"llediJing.
m-rderh.id TllIl etemmen." Hoe be- hebben bebOet, en wel yoor ariDder daD het M' PIeIOb'- N. 8811 bW!I getaigen"erhcoor werd hij acbal.""" ~:.:..nborpcte I De ..... trui ftD T... . DolT UUNDBaD DE Z441i.-De IlIaD: "Wij dil bero.deD 1&11 &lIelbW de beacbo~DpD
laohlUk, hoe dom I ko rt aea borwtoobt ftD PriDrle, omdat ,uilen te laat koQ\aD, nouw, ril moet meer en .uoordeeld tot drie j.reD bardeu arbeid.

HIJ Terreet te zegg.n, dat deselfde die Diet OIICIaude.D peft te gelijk laat hem lie buei makeIl." De vmw : "1Iul-, aavD liefate, Du.naa "e!'daagd. lIét bof tot WoeJI8Ibg.
D arreateerU: )4_ Raiaier _ier weipn het ftiWlt 100 .... rk 811 d. wind 1I'Ult ~

kiuerw die Toor den heer _,_,AILliY stem· nlk eeD Jut.bri.f t..... H__".D bjj bliift ljjk." De JJU,II: "Wij hebben pede "l'1li'
den, nog 'Il Tertege~o_ord~ in 't parle- ~-. sella Dadat _lil beriDDenl wordt, dat achermen, en 't'OOr aD ..... 0mt Iii"..water· '
mellt hebben, en da~Aé kiuel'll YUl Pon hij UI dit .. vallaeeft '- doea IDIIi - .. ,..al. ~ 1&I1irekbu." .De ~~ 1 1~...,.Jij
EU-beth vier in plaata Rn tWef Tertepn. Prinrle _t of .• lacbteD .of weer 18..... 811 Lebt alreeda eeD koude gnat." DeIlWl:" Dit

- wo~ :. 'Bennen bn nil op de publhlke ia mete. ik &&1 mijD1I0IIIe1utiekeacboeuea 1&11.
'Woord1prw hebbCm:~ Oak yergeet hIJ te .trut _!JijDeD, ~. op aUD kotaeeren trekkeD

l
-..r ik WOll aiet parue de komedï.

aegPD dat de G.eharterde-Leegue-kllek \'UI t.et precht ! ....rtooDlD( \'lID bedeaaVODdmiMNt," De 'tTOI11f:

h _..1- 1_~ t Port EllaaMth Wij bopau, dat da prokureur"l8Der¥J ie1lt al '.'Komedi. ~ Het ia _rood r- komedi.·
'n gedae te D_r_ e te .. en b.~beD iD dit ge.,.J eD lIIei iDcideDt •.ood,""" biduur •• 't'OadI" De IIWI: "0,
heeft pleden, daar de heer S.... JLIiB boTen a\aoQIlOl .. tea eiDd. __ dat vereoderi da auk, cle leerau al toch niet

.I.tnn lUBT. aan de lijlt .taat terwiJl een der Leag1te. En 11011hij 0Qk Diet lijn ~t willu wjj· 100 a1oIII1NMII 018 te deaken dat een IDtIIItCh
1. April I,". kandidaten" no-where" il. NatuurliJk deDUIl eeo ~nIII ... bteuar, die _ te IDIO- in nlk _ DUI' eq W4D1Ukali paD."

• L a. kea bed Iret de.. aak? ONO.~g~ IIIET ~.. POeTllo.ETI.- V.ledeR
.ppelaa 0 0' 0 11. komt het iD de kraam nn d. Geobarterde- K.. laerinDeft -. dai toeD d. magiaWaai Vri]dac phe.,ude er eeD ODplak _t de paat-
Bot. 0 1 0 • 1 I kHek te pu dit felt te nrawiJgen, eD deD d. arreat.atie w~, 4.. prokUNtlr ..oor de ~~ ~ Ilqndee OW VrjJh.eid.dal 1!8el'~.
1001 g : ~ g ~: heer SUBLH onyoorwaardelijk op ~ proeeca~.~1-beer Vu BeeaeD,.r ~ w!*>.dat lotiige pvolpD kou lII8hIdbebI.R: J.aa de

Applicant's Attorneys. lIeDdID... i. • h wauiinR DCICeen aodere eD.=Da. sjjd. \'lID De J~ 'riel eeDder.... - ...,! I g I, 10 nemen, hoewel dezelfde partij den eer tegu H- lQa worden t, YQOrwMleDnit eli ~ eie u op den ~d.
Hoeaden ~ ~ ~ 0 a 0 C. Jonl, deD' .... tpnoot Yen den heer ~. w. een .&11 ....uche .. twOOrdeD~ lJebb,aa De driJ't'8I' hield dade' ltiI eli an. JIUIIIlerI

Aangekomen Vip - _. g I' O. 0 8JS~, bU d. algemeen •• l.diu direkt ,·eg···.." "I' d. door"cle",et pa~napII."" k1~ ait 018 te IpeD. ToeD zjj bUiJ Ro~oo.t..l!i1>HO"\ '\lcrO&I ... WUT.-Aldur
DRI_ ... 0 0 7 O. 0 I." "I' ,lIlUi-olllcer. De IDIJiItrut betwiatte wven om he.wlal iD '- HtteD IioIen da "Ul- bad bet rowi&»-w hof op d8l.1 ideo el_= 0 '0 0 a 0 tepDwerkte en 'Ill&Veet, I.et ,,(;,,( r.uIlJ klacbi te ~, '*'-, eh laD op deD !.oop,en de drij .. , aie- d. leidaela lii\W.i, ouder pr_idiam •• n rechter Lus,.,

d' trikt 1iWIOaOB 0 III 00' Er il echter '.0 beli&ugrijil:e f!rk'm,dl11: !DAil WiUl iMrd ~ $lDptraQD&Ue, lIIIfNPeD bad,jrwukie ialaabeD het.s-n en wwjjladvobatSampson optrad ... boo_-

OP de Plaat.e Middelputs, lJ = 0 I I o. 10 ia de artikelI na ODlleU tijol;renoot, D"I11"- 1.100" Hid., • II1IU1111lWie,dai, indieo MIl kwam clunaa 'ODd. da u te land. In die re- .-olier. H.t plaa~lijk blad ftII d.u 1~.
Hay een Lictaée Bruine Hengst L_o.. 0 • 10 0 11 • ._.'-_....lI II Il d beëedigd. ~ werd iDPleYWd, hij be, .....nub POeWe bleef bH ... tijdlaol beldelDd, cluer heeft echter mnr een gedeelte ftD bei, t ........: den A.ardaPPUID 0 • 1 0 " UJk dat de A~er p:,rt\! e !!leer er· PQ"t op uienw IOD o... npo. . IIIUI' w. _ eiaIeIgk 10. te .."... ea kreet rapport; lult andere JI~te &&1 later vola•.

D I' ~ BR1NK Ja VeWen, oart.ren ac~en maan l'atatIa ... 0 •• 0' I aeid d.r blanke beYOlking der Koloni. Wel wil ftfDIIIIlD, c1ai toen de htoel'V.. ~ DOl hei achtenriel 0•• sUil bo1Wt. EeD Willec Petenon, een Ka"pscbe jougea en Gert
. •. J:, ~ , oud, ollgeteekend. ' ptna OOT ~ .~:. ... ...--woordirt- HIJ doet zulu her· ~. 'waal ai.. tapte, bij d.. !leer carel der ~ bad ~en M maileD opce- J~. een Hotwoklt, werden tot 2 jareD har.

-- _..I~ htI' . t ~ PalDpoaea ~ 1': 0 " ._-- 11 d k Gwbard Boroberda, Illlia*t.lII.,wtnd 'I'UI ftIII.D, l1li bij 0Dd.--k bleek ut de ~ den arbeid ...enxmieeld wegeDS diefatal n.a YM,.·W f • ID\Utm e Je ve Illt .- .. ~'fI'IIPIIeD 0 1 10 haaldelJjk ID wij la en Ra eae er en· SWleabo.all, op bet IlifHep. DeU .... 0..,- <_='be jl'llg8D), tegeo all1I1'Qf-tltiDl, Jau de BrulU, eeu k"tIer, en die een acborA.aarSel ~UWlng. -lt ImIt ~oeding van adver· '-"- 0
0 0,: 0 8 0 nl .... de noodige IIOteek.ning makea. ..,_ OlD ala "polliq-ofloer" 1&11 het Rt.t ~ w... _tor wa. In I.~t <ilAlrik~Pn8llu., werd 1.0\ 17

"UI" • -'e . KalIlov= ..., 8inad, .~te pftll in da Beo~ ~ Id-- ·-tie ~ hetzelve a.la mijn etgeJ1· . n....L __ .. D-"'d-L.- Boraberda.. GaZYTON 15 ANlIl ..-Wathettjjdeljjkebe- muDde!: d .. "" l"rbci,J vcroordee .w"",.,.be'

DE ~U --1 YIIOIIIt. IL&.UY ALL_---...... - -"'-- - ireft t da.. ",ooruiL. Groodea Woraen ge- vervallICIKIl ya" !>C" \·crl~fbnef om' ...er. ie Y,er-
ondergt'teek~de, eigenaar Tan dom beIohouwd Wvruen. '1' .lprfll'".____ • &aD eD .-. ~ ....... dat dele, ':::ï. redeljjr, hoop" kocht Nil, het voeren. Plet..r J. A. de \08 ~tood b..,baldiecl
de plaatsen W it~ klip. Boezan· G • L II. ~~ (.em ua ·erkriiriaI ftD zijD '. bn ook ::rau-i.ra, pr::::;: iII";n "eelbelo. ftD de we\ oP. li.. ,:,mcc,kuDdc' J ...erUeden ..

d kl Ph _11- Z dh C. LIEBENBER , .".._ - • 0 , - 0 , • p, SnoctaIe OOJJalQt •• , ~jjk.~clanil aaarde p~ia lODd, te_ YIDd.o.:"'-:l.t Dat hiet Ye6I (I'IdaaU bn hebben" dur hU:teKeurfou~I·..J aJ. eeD dokter
en lP, llipSlllrwen an eu· 'PO 0 be·U DRI_ II 110 - .. 0 I 0 ft---comllJillie.erpde&de lWer!!lor. &aD _ ~ h8dmoeten rapporteaen wo_'~_':"..;__''''ftia~tte W-t-t-.D .~~~ .eeft. De ,W'..a werd door den
'el,lO de distri~ Mal mesbury geeft .M.iddelputs,. . amp .....rhOOI ~ ~! : ~l~ r!l:een der -UQ~ ""n eie Groot.e bM enaatWer D:Uadrjjf ~ - .traf .. , eDt:" :~~ U.iR lIQlJew-~ . vervolpr t.erugptro"keo, daar '0 te
hiermede voor de-1Slltl Itemaal kennis ~__ 0 , 0 - 0 • • k, Adderl.'Itraat. De YerrlcbtiDPn _... ~~. j~. ~~ ~_ ~I~ h bbeD &n.o eie Wnr..cbt.iag om .. If launDe Bntetowo -\ "' ....:ot>rdwordcll, nUeode
..l_ :&: ----r'_ ~ _1 -- aaWrii .._:_~a.::.;",-::;~ ~"' ... ..,-,___ w., hei .-teJijb K.eatfollieiD ~t d:. jo.rilldictie VaD Brlt..town.
uat lndien eenige pe l'8oon of per· r.-. . r deser collllll_e wun&en.. , naar "WOOD! in d. tegeawoo~ ~ cia -- ~-- i \ ook Il00,,.' YOOI'lli&. iloe_f...g Willem Thllllp t.eD kaffcr. wen] ..eroordeeld
lOllen ge\'onden word en met honden. - .... -e "u. LOM'DS.. te met retloteD duren reho1Jden. Het ala "_poUÏDfo~oer , ,~ V.. ---~ ~-. pa. aaabtmMI 'pUd hebben, toéb toi 18 r.uodf',III '-oon ubeid wCieDihet .telen
f ~ werk ciat 18 t,e' nrrieht~ dat4- ua oqg ~~rl8f'_. ~ te cIo.ea. ~ ef: ~ 14 Di.lllre bdmaten YOOi~ -.v. eeDig~ boktoD. Jan &,,,. eDJantJe Botha
o jRcbten 7.ond~ '(erlof, beb zij 17 April.-{Per teJecruf.)-D .. :traia. ~ liket ~ m"~ner4ea~. llllqJlll'l~t "'~ oo~lllUkdat.~q Cl"'- :.:........WO ~.~ __ . Ireboade...... ~ltood':i$~Uld~"'&II l21!Clapen g.. kI~ te.
trleDri 7,QrJwpl aJ, 'reemden, deze SOMERSET Strand. Hettifll"'er:. rerk::!::.."'C;::b,!.cu'!.: leenarYQOrcle.,h~~1it~~l ~t r ·sqlk '!~~ ..~ :n;""8DQ".t mOlJbncbt.eD. n.~wa- ~ zij Wtln1eDYel'oordeeld t.ot 2.J1111'811o
onmiddehJk '\'ervoJg d worden Tol· " ......... --1' ~ gemeubéleerd. ~o""- -~ _ ,....- nreD ftD 6 toi 10,._.. te Stell8ll~. • .... ='WJ'D~eDIteeft ..t-~l". '~iA*.~' I .~\,.. • ........ na 'faD -- ....... il.....,. ~-r! IoQQ.,Darbeid. Jacob Alexander eo Koo.~~

""""-e" 8"""" a ~ - ,,- ftIe 18 bede Do tot d"~ ._. - ~ dit ~ •. in eie hart.eD~~ ~ Itw pkIeu.rde arbeide",. ' .t.ondeDb..dJrll~wet, en zulks Yan af heden 17 Stov88 en 400 gallon Tanks; TaD hqottr; ~ ,!;J: ~beIIlote1J . n D. . ..~ ~~ .'1I!tD ".~ =: t4ri _::__::app. 1~ediehta1leDgep~ te
4pril,189g. Mei, £6. Doe aansoek bij H. FspD .... ~:""~"'JO""'_ ~Oftl' :.a-:-Uq~~~"r- 1MI'iif.:._.II~.~ ",,'t~_.. &P.~~.. Wij;: Ma. TeaDil18muodeDJ::df:aarb:i:l.

~,IJ.H.T'A11BSn, Municipaliteit. XaDtoor. So~i lie:.::: -lIptmli ..... ".. ... lifr'Da • . =F II . . ..... ............. Li BWYU~. -
'. ~ WitMkllp ._~ .~--.-. UIle •

Uit de Hand te :Koop.
KOSTBARE ,PLAATSEN

IN DE AFDEELING

Sea,.Q.rOI-1:; '-e_-C;.
J) E ondergeteekenden zijn door den heer E. O. BOIlUN, die de n~

8chikkingen gemaakt heeft om zijn verblijf in de afdeeling'Viotona
Wt·~t tt' nemen. met instrukties begunstigd, om uit de hand te koop
aantebieden. '

1. De welbekende plaats Bakovenfontein, gelegen in Wijk No.
3 Gouph, in de afdeeling Tan Beaufort West, en omtrent 15 mijlen Tan
bet spoorwegstation te Letjeebosch op den hoofdlijn Tan het binnenland
naar Kaapstad, dat bereikt wordt langs een gemalckelijken en goed
o:1,1tJrhouden w~g.

Het Woonluis is hecht en geriefelijk, en de buitengebouwen zijn
geschIkt en in goede order. Bij het woonhuis is een groote tuin, beplant
met rijue Vruchtboemen en besproeid door een nimmer falenden voor.
fa:,ul van water uit een daarbijzijnde sterke fontein. Behalve twee
g~oott' rivieren die. door de plaats loopen, zij~ er ..twee groote Dammen
opgericht op geschikte punten der plaats. ~r zIJn ook twee Kampen,
orJhelDd met. 8 draadheining. Alle ~bouw~n, .kampen, en besl0t:en
p:t'kken Zl.ln 10 perfecte orde. Het weideveld 1H wtmuntend en geeohikt
v or croo; vee. schapen, bokken, en ill het bijzonder voor vO$elstruizen.

11. Ve plaata Klipgat, gelegen in Wijk 2 Gouph, LD gemelde
J: :t't':log In de richting van Willowmore en omtrent denig mijlen van
b" cvrp' Beaufort West, ~oot 3,400 morgen. ~p dit eig:endom zij.n ee.n
hk Woonhuis, Stal. en Buitengebouwen, terwijl de welde geschikt 18

rcor alle soorten van vee, zoowel als voor vogelstruisen.
Voor bijzonderheden, doe uIlIOek bij

E. C. BOSMAN,
P.K. Letjesbosch, of

RICE & DE VILLIERS,
Agenten en .Afslagers.

B"au:ort Weet, 18 April. 1800.

PUBLIEKE VERKOOPING
-VL~-

Noord Amerikaansche Muilen,
- OP DE-

GROOTE PA.RADE,
-OP-

ZA'rERDAG, 22 APRIL, om 11 ure v.m •

D3 heer FuNX WHITE, .nn Missouri, die juiat eene keurige bezending
MUilen heeft gel,nd, zal doen verkoopen, a.ls boven, 25

Eerste Klasse Dieren l'l>ecÏaal door hem voor de markt uitgezocht.
ZQ zijn sterk, goed op 'de !>eenen, en goedgebouwd; ongetwijfeld de
iller b~$ten nog te koop aangeboden.

J. J. Hofmeyr en Zoon, Afslagers .

lit LOST TRArtSFER.
. NOTICE is hereby given that~ r we intend applying for & oer-

luli 1 InH. ! Muilen 1 tified copy of the Deed of Tranaferen &Wen made on the 2~th February, 1848,
_ by J!COBt'S JOIUBNl:S ESTERHUYZJlJl

P bl' k V koo I'n' in faTOur of D.AJru.:L O.DJ.STIllNli 1e e er p g EsnBHUYSEN and ADBlAAN JOHAN-
NEl VLOK, whereby Certain onehalf
part or share in a piece of perpetual
quitrent Land situated in the Di-
vision of W 01'088ter, Field Oornetcy
of V cJorste Omtrek of Middel

Maandag, 24sten dezer I Roggeveld, inoluding the loan place
Om 10 30 Hottento~ontein, meuuring 4,894

. v.m. morgen and 140 square 1"00<.1.1 was
1\ E RetireD HALL BROS. zullen conveyed i and of the ~ of
rU verkoopen bij publieke ven· Transfer made on the lOth Jul~,duu, . DERTIG V&D hunne welbeken· ; 1848, by HUDBIJ: PIETER JooSTB In
dt ~ OORD AllEJlIU.A.'iSCHE MUILEN' favour ,of DA.NIIL OHBISTlAN ESTER-
ala ~ ~en. Onder de bezending zijn HUYZ.EN en ADBIAK JOHANNES VLOK,
er ,.n &antal spannen geschi~t voor Arnl •. Ohm. Son, w:hereby, (1)
boellD, kontrakteurs, en,,:, enz. Oerta.m ~ 9u1trent. place
~te U lUIen zjjn lJOrgvuldig d~r ~l~ VyffontelIl, Situated. In the
b. i~ 'zocht en hunne ondernn., distnct of Woroeater, Fleld-oor·
d~~u m naam ala iBVoerders van) netoy of V oonte 0!Dtrek of Middel
Muilen '" ZOO wel bekend door ge· Roggeveld, me&aUl'lng 5,648 mor,r':J
teel z lid Afrika, dat koope:~ er and· ~OO square roods, an~ (2)
op [unn .. rekenen dieren te kriJgen: Certain half ~art or share In the
!he h peele voldoening zullen, perpetual qwti'ent place called
geven~n \ .tlarte~eetfontein, aitna.ted 88 above
Voor ve, ~c:"'e idormatie doe aan- Dl6asurmg 5,292 morgen and 320

I1Jek b· 8Q~ rood8 W88 conveyed; and
IJ ~L BROS., all parsollS claiming. to have any

- ,~~ '1lI:8I'1r.et Straat, objection to the ioue of such copies
I Dis Ka&patad. are hereby required to lodge tae

same in writing with the Registrar
of Deeds in Cape Town, within
fourteen days from the publication
of th.ia notice.

Dated at Cape Town, this 19th day
ol April, J 899.

WALKER & JAOOBSOHN',

OP DE

Groote Parade, KaaPstad,
oP

J. J, HOF UEYR en l....OON,
A'l~gers.

UITDE H,i.NU TE Io\'~,
. .. I

DE ond.,rgete~ ~en,ie bl~t ZIJd
?rachtige W. ijn. en Zaal Plaat8,

"DB GUt," tt! Riebeek West,
lfd~lin~ Malmesb m..y, uit de hánd
~ ~oop un. De ze i.a oene zeld·
Iltne ka:lS en men doe dUB dadelijk
i&lltoek voor eind e .April, bij den
'll~na.ar.

GlKElfGD lUEl1WB.

De cathcart: elektie.
. EDE ON'l'KENlmrG.

GEHUWD pel' 18~ I..,.. bIJ
de .....w.. 'f&D. de 1md4 te .....

bU door den ....... J. B. N~
op 17 ApriL WILLI4JI 'J.uoa Kva.
WILIOlI .. An. Guia..,1. VIIUIL
Geen barij... . '

DOODBERIOBT. ..
DONDERDAG, 10 APJUL, 1899.

OVERLEDEN op ~. den
Wen April, mijn ieIWde lala ...

noot J'JullOOII J1.008VI BoeIovw in
'den oaderdom Tan ~ Jaren ea twee
mUDden. l!JJ o..,.leed na een !dekbed
Tan aleoJabi 8"dBff8D.

Hoe swaar het verU.. ook -Un lDOfrII,
Ik troo.t mIJ~ij de pdaohte cla& alleen de
Heer. weet wa& roed la.

De bedroefde weduwe,

E. B08IIOUW,
.... OUter.

THE CATHCART ELECTIE.
A DENIA.L.

HET heeft den Heer Tan 1....... en
dood behaagd op dea uden

Deoell&ber, 1898, idoor den ciooc1 .... te
nemen onse dochter OhrilUDa Bll&abetIa
Wilhelmina TaD ~k, iD den
ouderdom Tan 12 jaar, ~·maand ... en U.
clapD i na MIl ~ lijden na, 9
dapn aan dekoort.e ~ W1I&l'tn &IJ bMr
lijden met geduld gedragen heeft. WU
v.rtrouweu nu dat &ij in Araen ftD JUUl
ru.t. Wij moeteD met Job uitroepea, de
Heer heeft gegeven, de Heer heeft
geDOmen, de naam del HeveD lij
gedankt.
En roepen uit met de Palm dichter,

zoo all in i-Dg 4.3, Vl'B. 3 ltut.
T' Eeu wig leven,eindloos heerlijk,
Dat ons na di t !eY.Dwaobtilo yoor t' lIart &l.leen boper Ijk,
WlII'kt onligtbur maar met kl'1lCht
!"ui~n wij Illechl.!! t' yl.,_,hlijk oog,
'T Ware JeYeDiJ! OlD hoog ;
'T .Leyeo.dat wij Hevea,loo..en,
'T Beerl'jk leycn ildaar boYelI.

De bedroefde Oudera,
G. D. en G. E. S. W. VAli

SCHALKWIJK.
(Geboren' Jaoobe.)

Bitterwater CarnarYOD,
29 Januari, 1899.

\XTANTED.-A Junior merk:
l' l' Apply sharp Stating Salary

required. Western Tanning Boot
Coy. Wellington Station._-----

ALF. W'. BAM,
Prodnkten en Commissie Agent,

No. 21, NIEUWE MARfT,
K.A.AP.TAD.

NOTIOE in terms of Section ó
.L. of Act 30 of 1883 is hereby
given that it will ?e. proposed at ~
meeting of the DiT18lonal Council
of Hay to be held in th~ Court-room,
Griqua. Town OD Fnday, the 9th
day of JUDe, 1899. at 10 a.m. to
request Hill Exoellency the GoTf'rnOr
to proclaim the provisions of the
Fencing Aot No. 30 of 1883 and
subsequent amendments thereof
in force in Ward No. Ill. La.nyon
iD the Division of Hay.

GEO. G. GIE.
Sec. Div. Oounoil. Hay

Office of DiT. Council of Hay,
~5 April, 1899.

W~"'SDAG, 19 APRIL.

, IJlIlIolTCl.:RI.I·JK.E)lIIlUAAD,
Peter <Albre;:ht.haa Peter Al~ ID

Alexander Bteph8D8 werden lidi deze miS:IUCl
achuldig. ~.oDdeu en I"IepeCtiev~IUktot t~ee
jaar tlD drie maanden bardeDarbe.d geYonaiad.

IlARXTPRIJZEN.
u.API'UD. .\ol!iUSDING.

Charl.. IWhite, eUl blanke. pl.itt", uie&
achuldig 1&11 I&I1raodllg met bet doel omte
IIIOORIeIl, Yë!:..1eeg. op deDpel"llOOn..... George
Manuel ie psbaai "I' 18 Febr. Il.
Nada.~ de getuig.nih van den. I&I1k~er eD

_ 'I'T'OQW wao gelv>Ord, brwIbt de jane eeD

.....tikt ui~ van IIChuldl(un g.wooeaaor&lldiag
en werd O-:buldig4.. "r->ordeeld tot drie
_dell barden arb.tid.



N.VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOO D. ISAACS~ i& 00.'8.
Grootste Onderneming in dJ ~OlOD1~le I~dustrieCHUBB & MAXWELL,

Van Bur.,.fira.a.é, Kaap.éad. (naast Stadhuis),

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

met genoegen die vrij afleveren Mn het Kaapsche Station tegen de
laagste prijzen. \

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraag.d. peze be_vat
16 OWl" 21 ons., 26 ons., 3~ ons. platglas j Plaatglas t m., i ID. en t 1..'1. j
Gekleurd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas i
Ruw gerold en elke Boort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
verandahs, vallichten, plsntenhuizen, enz., enz.

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het dool het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger, Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
W oodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Hoerenhuizen, enz. In elk
~va.l is het werk gedaan gelijk aan het beste tot no~ toe uit Europa
ingevoerd.
ADRES:

CHUSS & MAXWELL, Sept.,

~I._)Jide ES8Chenhouten Hout en

. '"
P.R.. BUB 999,

~URGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

JAMESWILEY o
Hebbeu thans outv.u.tn.n huu ~...·ILI)('II:-;

VOdlTaad van

DEZE ILLUSTRATIE IS BIN BBRt lJKE AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANOE " SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit-3 vt. Bolide EalChenhoutén lOeerenkaat, met Spiegel Deur; 3 vt. Bolide

Esschenhouten Waachtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek rail;
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van OnI eigen maahd goedkooper
koopen kan, dan de gewone ingevoerde ~elen die in deze markt worden verkocht.

GeillUBtreerd C~ M Pftj"ijlt franco gepost op aa1WT'age.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsohe Gonvernements Spoorwegen vervoerd

tegen 20 per.~nt minder dan ingevoerd huisraad.

niSAAGS & GO =~:~~!~~:~~:~!:!!~u. IJ KAAP:STAD.

Druiven Molens, III twee ~rootten, Oven
- I)euren en Fornuis l l.i.udeu, i. imheiu iuz.1Staanders (I, rail" pat 1'00n), ~teekdraad,

\ Gladde Galvanischv eli Z,~art Draad, Hoek-
polen, Opwind BOllt~u, -Xl'!' Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

oog
Bijzonder ~terke J~ etdraad voor Varkens-

Hokken. Kalk te Koop
IN eenige kwantiteit,te Somerset

. West Statie. -
. Kan naar elk station ve rzonden
worden. Doe aanboek bij

R. M. OWEN, Somerset West.

..,_.--
__ Schrijf om onze Prijslijsten.

e,

.,
10 'eu 12 Darlingetraat,

KAAPSTAD. ltloDIaIe I eeatamel en Trnat
MAATSCHAPPIJ,*' .

No, 4, Kerkplein, Kaapstad..~.v.1.48,
Ntpu.t .IIW IMI'DIILl'l'r ••

,... 1...

Opqerlobt 8t -..rt. 1848.--

~ ..... .Et..A..'8llES ~ ]!lil' lE:il...,. .,
KAAPSTAD,

li' EEF'£ pas het beroemde Manser en 8porting :Magaaijn Seweer
l_ . ontvangen. Het laatste en beste wapen VOOI' het lIOhieten' van
allerlei soorten Bokk:en~vooral Springbokken. ,Prijs J!7 lOs. nett.

Hagel Geweren, Ri1lea, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

-(

SL,lJTHERN
- -_------- -----------------Levens Associatie. n,vllamie4 Detonators, en Lont..Bicycles, .Bicycles,~JUcycle8 1

-- . -- ------
80JtlUJJ' OK PRIJS LIJ8TDt.

Baten zijn
thans meer dan
£100,000.

De SOUTHERN een zuivere ZuidAfrl-

kam sc ne Inrichting z ijn d e en gevestigd

U!;llet On d e r l inge l)eginsel als een zuivere

olSIS. biedt v o lk om e n e zekerheid a an

z tn d e r persoonlijke verantwoordelljk-

Iu id , terwijl net geheeie surplus, zonder

84;11jil;ekorting. behoort aan ;r verdeeld

-e o rd t onder de leden of voor hun voor-

~",Igehouden. wordt. A~le laatste en
neest liberale termen d ie door praktijk

~n on d e r-v rn d rn g ontstaan a ijn ,__~~~~~_i_~

!aar ali(emeen werk _()pge~en.

Kapt ... , .-
••I.m"_" -

_ M6,OOO
... ua.-ooLLOYDS'

AB.MOTOR"
~:l..lt1d .... oIe:.1_. lo

GEHEEL tu STill, G1LYlIJZURD II YOLTOOIR,YOLlOm lUCBOt mu 10aTi
8 rt, iS lt., el 10 rt.·Wlelo, met GUILlICIII1,.BBIII6IW OP

llSTi TOWS, JU 10 tet tOO lt. ._

- ......Lerenspolissen T · Mc ftD .... lII.
... d teun,~d~
..... v~O. ~ ..
x..lT._ -- BtiftIljb
f'OCII"W I.pktl. , ~
_ ?MI' lae"'. IR _ •• Da ....
Uq.idatnna 1'l1li cw..Ibp)IaM.
Nbppij.... ."....
Voor de Invorderi", v.n Vert;)an-

den, WI... f. en .ndere SOhul1e(l.
Voor leenin, van Geld op Ee,..tt

verbanden van Vut,oed en and.e,..
Qoedaakeurde floourlteiten, het Be
reuen van Kapitaal, den Koop.er
Verkoop van Vutaoed en ande
ilienaom.

van kracht
£l,:WO,OOO.

De 4l.enlp Windmolens .. maakt met
Wiel... Bew ... bare Toren.. Zullen
meer water pompen dan .. nl. and ....
Molenaln demarkt.
De hoopte prijs "erd behaald door

deze ..Motors" op d. Chloqo W.reId
Tentoonatelllntr. 1898. •
LLOYDS' AERMOTOBBmmBO OOK m

ZUID ArIU1U GBTBOKIlIN :
Gouden lUdaille 'no1l de I.udbo.... V....mr·
ing te Peri E~ '... ... ISH
Gouden Medaille ... .s..ta Prij-. JM-P_
burgTentobJlltelling ••• ... ... 1_
Bpeclalen Prij., We.tetijb PrOriMie, T... •
tooD.telli~, Boeebaallt ... ... ... 18t6.
Eel'llten Prij., ~ib ~ Ta ... •
_telling, &.buk ••1:....... ..":'. ... 111"
~ .Pri,iei I\ri~ 1-'...
V~1IigiD( .... .~.' ... ... 1_

Aanbnol ... door het B.." -tap ~
UIlent der Kaap 'Llonie, &li het ~
om water te ~ ~ ..
GoTert1elll8llti I>ir.maat JJÓnn te .......,
of in opeDe )Ml'"

De LolI!pe._ WiDdmoln. WWM ••
lIlel ftI'TUlgen door W St.lAm au____
LEIt)(OTOB. ~

Lloyds' Stal... .&.BJm'l'OB8 loopen ....
den 'zacbtaten wind, sijn geheel .. lf-........
l'811i1, en werUm met .. n Ianpn, .....tea .....

Het URllOTOI. il de a-lk00JlilM ... ---
economische BeweepDM :Kncht ter .......
88D Pomp Toeetel "~eeu 'weiaitr _.
dllD 8EIn goede paard, terwijl het dae .....
sonder eeDig toesioh* of lroeteB ... edtt..

Het !Ell.llOT8lL neemt OK l1IC*li« CJ.
plaat. in 'V1U1 de loge _ ~ ..lf....
Lift. ..of Bakki .. Pom~.

Zij die voornemell siJn Windmoln......u..
te lmopeu moeten wol ondencbeid.. ......
Lloyd.' GalTan~rde Stalen J.JRllO'l"OU, en
annere ioferieure en waardeloose ~.
liet echte, Lloyda' iDllOTOB. al hn pedo.

koopst en beste bevOllden worden, en \.ft
dUll toet. reeda ClDOrgeItaU.

WanDeer v.m.cht., wordeD geeohikte ,....
!!(IDen gezonden om het toeetel op~
tegen enkellrftdeeltelijke reiakoeten, of""_
Bpooi&le aohikkio,. .

Schrijf om prij_lij. en pt.1IiIrecbriften.
of !!Cnd bijsoDderhedea. omtrent diepte ......
lien pilt of hoeveelheid water .0.,W'IIU'IIit_
Uelékeniog der koeten per volsade PaG -'
t.oegl&undep "onlq.

Leven, Ongeluk, Ziekte,
Verzekering Aangenomen,

Hoofdkan1oor: B~n6d6n St. George Straat, Kaapstad. DIRUTlilUREN :
PAUL DB VILLIXI1.S, Proca~~

. VOOUnTa&.

JUUT BoI.u., F. W. lf!Ll'"
H. 1. DJDlPI.. H. X. A~DEa;~

O. K. B ...... IID, K. J. É4kP.

DeaDIn die h.n w8llllOheD aan t. ....IJ.,
~ Ilea te Doai.eenD tJa .. 1),
...1.-...._= W_bmel' ... Tl"Ul Maat
rhst14.... 1Mel_" Tak woN, ben6erc
....... ~ TOGI' 1t"ÏeM dadel! d.
~+"",j .,._*-orielijk aija aal

WAARBORG TAK.
.,_ ... G_ ed........... de :J.rIij\

_.., "~Hid a GetJoouMi
..,.~ CIMV~elijke ,..,1:.~:h~P:.!1W ..... ftII eD

~'C.?f.&";'~~;~Ii'f:\.:
.. Dl16 _ ~"".

lO~ _ tltehd '...~·.Ied

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),

PA1\~L C.C,
.-- -_ ... ----·~o ~

I}lRECTE Invoerdc~ van Rijtui[-materieël, dat wij tegen LAGER
. dan Kaapsche prIJzen verkoopcn. .

. Met een ~ten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout ~ijn wij
Instaat I ~DER :Kijtuig.door ons gemaakt te waarborgen. '

TUJI1 EN van eemg soort met of zonder Rijtuigen geleverd.

V_B~RBETERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen
t·,. \ .

Ploegen voor Heuvels, en Enkele·voor Ploegen met
Dubhele en Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen

voor een en twee Paarden.
Schrijf om Prij,zen. en. Illustra.tie •.

GEORGE FINDLAY &; Co.,
In;voerdafs yan Landbouw Machinerie Kaapstad.

.• I
, I

'I ~
GELIEVE TE LETTe: .. OP ONS NIU~W

~~c>y~ •.• '
40 au~U4T,

.'!: ;
~'fA i

i •• 'I
~

D. J. BOTES,

Kan~r nil den Afdeeliupru.d,
Calvinia, 11 April, 1899.

------~--------

BENOODIGil
EENE Gouvernante VOOroen

Private School (Farm School
op de Plaats Pa.lmietfontein, Dis~
Beaufort Weat, Handwerk Toni
Solfs.. Certificaat 3de klas' Onder~
wijzers. Onderwijs in EnO'elsch .
Ho~an~h. .Salari~. £5,/' per ja:.
kost en mwomug VrIJ. .

Aanzoek bij den ondergeteekende
ve~ezeld met Certificaat, Voor10
MeI, e.k.

F. W, ODEN DAL ,
Beckeplaat,s,

Via Fraserburg Rust.
1. P8d 'fall hoek nil den berg oYer Toorn,

TafelberI, Nooitgedacht, tol.iD bet pad Tall

Bouboek .
2. Pad Tall Toorn oYer TbeefoDteiD;"nraod-
wachi, KlipfoDw, tot op de boveDllto boogIe
vaD Elaod.foDtein.

3. Pad.,.n Tbeofontein, llatjeafootein, S·lin·
gerafC;'DteiD, tot op do boogte nD Vrolijks·
fnnteln.

4. Pad no Welbedaebt over Uriekail tot Kloio·
RbfloOlter 1.'0 van Driekuil tot Middelkraal.

b. Pad ';&0 ~Welbedacbt over Grootrivier tot
Brand •• cbt .

6.. Pad nil Holrivier over Rietfontein, N&TÏ1ie
tol in hat Bokkeveld. pad bij Roodekop.

7. Pad nil &ie,foDteiD over Rietvlei, Bou hoek,
tot iD hf't pad nil Toorn.

8. Pad VUl Kruispad bo ...en RietfoDteiD, Brak-
rivier, Jugor&, RheebokfoDtein, RamdaDie
tol LoeriesfoDtein.

9. pad VUl Bluuwhoogte, KoppieBkra&l, tof
Loeri-.fontem.

WIJK ZUID-ONDER ROGGEVELD.

Somerset West Strand
\ I'P~ICATH;S voor de betrek,
,... klDg als Hoofd Onderwijzer
van een derde klas lJublitlke
school te Somerset W est Dtrand
zullen door den on.Jergllteekende
worden ingewacht tot den l':ersUlD
lIei, e.k.

AppliOánten gelieven de bij den
wet vereischte bewijzen van b&..
kwaamheid, goed gedrag en Lid.
maatschap eener proteétant8che
kerk in te sluiten.
InHollandsch en Engelacb onder-

wijs te geven en ook Muziek (tonic
Sol£a.)

Salaris £144, per jaar, woning
ingesloten, Werkzaamheden te be-
ginnen in Juli, eerstkomende.

J. A. SMUTS.

1. Pad VUl Ouder-KDecbtBbuk voor de Water
tot op Jl.UjeifoDtein, bij het bek Tall het hui&.

2. Pad 'I"Ul BloemfoDteins KrniBpad over ~e
Hoofkris sijn Land, BartebeeetfoDtelD,
NieD~ta, tot ouder de Rooiboogie.

3. pad Tall MaijedollteiDII Hek over Kuil .... ter
tot lIiddeipoiL

4. Pad 'fall hilwater &DD Kruispad eD de hoek
Tall den Der, tot Achterkop ea terug met de
vlak af over I>rOOreberI tot het Kruiapad
Onder-AchterTelda~ri.s. Pad 'fall ~rier over ElaocWoDteiD,
Onderpla&t.j Kiddelpoe., tol Rooikloof, op
de mD YA auth_l.a:

6. pad Tall Bcnea :00- over Ka.Hai, Lauo-
IoDtein, HirdenJf, .. o...er BoooelD...lspoor1
tol 8iiDkfoDtein, bij Rhenosterri'f'Ïen Drift.

7. pad Tall Middelpoet over. KleillfODleiD,
BoeehlniakraDts, oyer bet and, door Dtring-
drift over Pofa4d8rfonteiu toi r-nwfon·
tein.

8. Pad nil Boe_ over BralllfOD\ein onder de
E..Iberg laup, oYer Hiddeldrift, Schimmel
Kop~ toi nar h.t in de:1lfOOten weg Tall
CalriDia-Oel"8l komt.

OMDERlYZKR BKHOODlGD
VOOR de School te Ratzegaais.

baal, dist, Potchefstroom,
Z.A.R. ,

Sollicitanten moeten bevoegd zijn
volgens de vereischten der School.
wet.

Salaris £155 per jaar en een vrij
woonhuis.

Tijd van indiensttreding, begin
van het derde kwartaak--

Applicaties vergezeld van de
vereischte getuigschriften (vanBe-
v~eid, van Lidmaatschap en
van goed zedelijk gedrag loopende
over de laatste 2 jaar) te worden
ingediend tot I 5 Mei, bij

J. A. R. VOLSTEEDT,
Onderwijzer.

WIJK NOORD-ONDER ROGGEVELD.

1. Pad nil O"OWJÓII tol Onder KDechtBbank
2. pad Tall OalYiuia a"" Kalkpt, Keiekie
Kliprur, OYer BnlUvul"i... tu~ ODder de
•Hoogte Tall BraidoDtein -.

3. V&O aDder Dcnnria1 over MoutoOlldrift tot
Jaonrart&jjnberg op cl8 IODnil WilliatoD.

WIJK ZUID·ONDER BOKKEVELD .

1. pad Tall ~ekIBdrift over MaijeafODleiD,
PapkuilsfoDteiI1, KleinPJaats,· VoplatrnillfoD-
\ein XJipriYior tet KardemOorsfODteiu

2. p;f nil Kardemoenfobtein over Boter-
kloof tot UD DoornriYior bij den Brug.

3. pad nil RoggeveldadrifloYer GrootfoDteiD,
Leeuwearlet tol I&D de LijD Tall Zoet-
water.

4. pad 'fall hfiKr1liaJ*l vaD Kardemoer o ...er
Zou$paDjBrakriYier iot DUI' EJandaylei.
.Aan alle p.da moei behoorlijke afteiden ge-

maakt worden, en Ilaaaten ~t· behoorlijk
oprcmIld en ~ 'lI'Orelen. .
-G.. Tud.. al worden in ODnaupt geDG-

meD, die niet ODderteebnd il door tw .. roede
bors8ll, pneren om eeD Ir:ontrUt I&D te ~
'VOOr de behoorlijke uinoering Tall dien Telt-'
der.

Teoden moeteD met gesloteD brlefjOll inge-
souden worden, peohreyen "Tendera" op bet
kouverl

Ratzegaaiskraal,
P.K. Ventersdorp, Z.A..R.

1 April, 1899.

ZUI[)'AFRI~N8CHE

KONINKLI.TKE MAILDIEN8'J
N. S. LOUW,

8ecret.aria.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrek·
ken Tan Kaapstad naar Londen 0Dl

den anderen Woenadag, te 4 unr n.m', naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena 8ll
.A8ceDaiou .anleggende op de bepaalde _.
lICherltijElen.
AprillJ-NORHAM CASTLE, Kapt. RSSDliL.
April __ DUNVEGAN CASTLE, Kapl. vi HAT
Ma,. 10- TANTALLON CAATLK, Kapt Dn'c ..
lila,. 14-nUNOTTAB CASTLX, Kapl. HAUll!01

DIYISIOIAL CODICIL STEYNSBURG
Assessment of a BAte.

NOTICE is hereby "given that
at the meeting of the Divi- lItra Bootal Joor Engelud lilLu PalIlU

sional Council of Steynsburg held
on the. 8th April, 1899, a rate of
three-eighta of a penny (Jd) in the
pound sterling waa asseeaed and
!-Dlpoeed upon the Talue of all the
~vable property in the division
liab~ thereto for the 8eJ"VÏoeof
the year 1899,- one half of the
said rate to be used for main road l)1Il
purpoeea and the other half thereof
for other roads etc. Further that
the said rate will beoome du~ and~Yj!!~~~ Secretary on the 1st VKSOK LJ:Jt,·

W. F. NESEMANN KONINKLI.' KE MAILDIENST
)

8ecrtary. trIlDI 8TOODOOTlWTSCWPlJ

ARUNDBL CASTLE, Kapt. WlliDElI., omtren' I~
April.

LIB.OU OABTLE, Kapt. LE SUJlUlI., omt,.,ll lt
April.

R08LIN CASTLE, Kapt. Dil LA C)UR 11:'rw,
ombent 17 April

Voor Vracht of P-re Tenoet" met
lIiOh bU ds Agenten van de c1BTLl
KAILBOOT MAATSOHAPPIJ, (Bpkt~

Steynsburg,
11 April, 1899. JU KailbooteD .. Maateohap'j ...

11 tnkJreD nn Kaapeiad naar ~
yia )(ad.in, om den anderen WoeUIIiIc le
, .... D.m., rrIa andar aaoleggwda

VOO. DOELAlfD.
Aprill8-HXXlOAN, CaptAin MABTl~.
)(a,. 8-HOOI1, Captain TnOli.

HIERBIJ geeohiedt ~ )(a,.17-BIUTON ('t:rin Serew) Kapt. r,.,rrrlJ.

vmg.dat Op eeue ~ IX~ BOOT")l VOOR IlIIGIi ....LRD.
VV&es~enng OBULPH (Twin Screw) Kap\. HAGel. OIlHreDI'

van.. den Afdeelingara&d van April
~I~ gehouden Op ~n 8sten OJ.U:!; ~ 8arew) Kapt. WIJ.t'OIlll, om!l'ell

l

AJ?ril. 1~99, eene belasting van OAilU (T:rin 8cn:11') KA"t. BSJULH&. om='
~hot . I) .van een penny (I> in ooo~ (Twin8cre1l')upt. Mognn.0mtren'
~d lterling gehev«m en gelegd 18Hei. .
. op de waarde nn alle Taate Bea ftIl de Vaatrba.ppij'a mooie 8I>00III

eagendoDunen binnen de &ideating boot.. al SOtJTHAMPTON Vl" :&r.!l Tf)I1l

d8&raan cmderhni,;r, voor de dienst ==~~de &&nl.o~ fill

van het jaar 1~,-een helft van UTOtJBJtAARTIESnaacENGKLAJIf
van gemelde he1aating gebruikt 'te ........... Z. MMTlden, worden uitr'
worden l'OOl' hoofd weg doeleindea Nikl"_~ ftIInIlindering van 10 ~
~ de andere helft dWvau TOO!' op~~~A~u!:r RAVEIS
". ,ere wegen ~ .. Verder, dat de eie KUST worden uitgereikt vo«.dI

~~MfMtjDl lal venaIlen en 1IiDDml Drie MMnden perde OIUDllIi-.lb.r zijn MIl den secretaria ol tóe ~ ...... bappij SroomboOfBIl.
op da letien JI1ft;. 1GAn VOGI'V"" ol puaap doe men ~

__, "..11. .... CJ. g..._ ftID de Union SwomboQl

W. F.108DU.NN. M-t*eppij.~ ~
8eoretaris • Gednb _ Uit, "811 door de ~

M••• , • lI'j III de s.nd~ de \'~ ..
90., ~ Ma .... bDtoot, boek .-
__ ........ 1, 5M,lItwi

Afdeelingsraad Steynsbm:g
HdlDg eener Belasting.

~'1809.·



De wij nbelast1Dg afpkeUl'd..

DE SAMOA-KWESTIE.

Hoe· zal Onl hem b.aDg 7

L"SDES, 18 APRIL. - (&.Nr.)-De ltolo·
n,..Je oppositie tepa de 1I1inbeJaaiialru 'II'Ol'Iti
p!lDJeweg sterker. Frukrilk eli tfpuaje be-
W.ken ook de &aalt. cuada eli AuiraSë ob-
Je<:teenm ook tegen d. leseJrecht-be1utiD, op
",huIJbneTen.

De .\merikaanlcb. kruiMn MarbkH_ .a
S"'ad: hebben bevel oat.,.~ DUI' Samoa te
gaan .
.\nt,.. ordende Op een. 't7Uf ill het bw._

"emeenLen, zeide d. heel' .cbambe=b~l de
~~~en.tanddoor de vereeaiad' Chin miJi.
taire macht, van d. ED!{.a..hell te Kerolooa,
<cDe t,,"felacl:.'ige boudlna wa., illpllOIDeIl
dJOr do Chineesehe antorikiMa, en bij IIOU UIl.
beTelen dat de z.aa.k Wtle!' IIOrgvaldic moai over·
wogen worden.

CHINA.
hno.u, 18 APllJL. - (RMtr.) - De

uiiroereDd. raad besprak hedeamol'lfea hel O~
bangeD VaD een Snsie, die ill SwuielUd
wepDi á!OOrd ter dood nroordeeld iL He.
bljjkt dai, S'IrUi.l&ud ,_ beul beefi, eD , .. a
M, ea er "*' dUi -ile moeilijkheid.

.«: )Grond in diapuut.-.
L"SI'£S. I~ APRIL.- (&w.!r.)-De ChiDee-

LéU ""IIkJten gi.teren op bet Unt.ehe It.\mp te
K..r"ll'VD. mall" "erden mH bommen ~t
eD eeu .i.tand van drie mjjleD ~ de Untieu
'er~ol~d.

L.. '[JES. 19 APRIL. - (lWtder.) - D.
Brtl,cbe troepen te KorolooD IIUa venterkt
g,,,"vrJen en InUen beden voerw .. rt.I rukkeD
naar lJeepbaai om het land IChooa te vegen.
De BnlllChe kanoDneerbooten zalleD ia d_
operaties Il8llLateereD.

.P.IETOIW., 18 .!.Pan •. - (~.) - De
mtvoereod. raad beeprak bedea de Inraaa. "a
den groad ill dilpuut op de aoord-ooeteljjb
greDHD der Trannaa1 iulchen Tnne"aal en
Portogal.

STRAFZITTING.
Wat de Dally News er van deukt.
L,,\:,r~ I~ Al'RIL. - (lUuUr.) - De Daily

S. r- le\(: dat de oVerwlDDingen aan d. Kaap
een Illub.a.ardige eerbetuiging .. a den heer
S<:lJrelDCr Llin in het omverwerpen van lijDe
t~en.Iander'. en ook eeu eerbetuiJÏllg aan de
Ml1'Dl'cerende bek""ll!heid van den beer
ll~fm.) r. terw[jl z!Ï laJltooneu boe alhaakeliJk
de progr .....leven .an deo. beer Bhodaa ZUD..

tAAPKOLONIE.

PRETORl", 18 APaJL. - (~.) - Jim eo
Stampie. op de lir&bi~ van moord ~bul-
diad, w.rden IObuldi, bevODdeo VaD Itl'llfbarea---.r eD pVOlUlÏ8d tot 4 jarea ea 25 _lapa
,lk.. Stoften, eea klnrlÏD:i, beacboldigd mei
POgUlI tot roof .a UDnadlDg, werd g."oam.dto~:J:;-u ea 30 aJapa. .Twee klearliDge. be-
IC . d met het plegea ".a ertlltig lillum ..
Ijjk leed, werdea gevoDaild toi2 t:uen en 20
aIapa. WiJleui ea.Jau, beeebul~ met buil·
braak eD diefatal, werd.n ODIChaldlg beYOnd8D
en OD .. IageD.

Nieuwe eohoolgebouwen. OOK DAANTJE.
\ '--

PRnoalA, JS A1'arL.-(~),-De b.. r ed.
Vn deD Heever, lid VaD clen weigevendea raad.
in de ltapko1oaie, il in de It.d, ea wordt road-
pbncbt door generaal Joubert.

(;RAIIAlI~"ITAD, 18 APRIL. - (.Rboter.)-
HeJeDillurgen ...erden d. ni.u.e GnhantuUd
pubiieke schoolgebouwen in .u..aforl .Uut
orficree I geopend door dr. Mail', daar de heer
J. E, Wood ...egeDII on'elMldheid afwesig WY.

Municipalezaken in de 'W&l'. RHODESIA.
P"I:7' ELlunETH, 18 APIlIL.-(&r.ur).-Op

eene vergadering iD "Uk 110. 6, giawnvoDd ge-
bocden. tonden t ...ee I~l"'en, de beereD
BaUI< en Blackbarn. baDDe bedankilli ill welke
un ,.nomen ...erd door de belaetillJbetalen.

I lp eene .ergadering van de belalltinabeiaJen
"'!lOCIalle in ...~k no. 6, werd de beel' Gate. ,..
'1"~ te hedanken. Hil weigerde dit te doen,
eo de vergadering betfoo. tw .. andere kucli-
daten voor de ....Uk op te .letten. Op hei CJOIeD-
bhk LI~ er 81~bt. 4 raadaleden die DOl aiet
L-ed.nkt hebben, Municipale &altea sun bijna
("t een aigeheelen .tilltaod gekomen, daar er
niet :;enoeg leden zUn om _ qaol'lllD te
rormen.

DR. BAUD.
BUUWA.¥Of 11Anu.: (~:)-Dr. S.uer

veriNki lDOI'pIl .... t bier bp een Irort beIOek
Daar ltaap.tad. .
Eea. boeveelb.id machinerie il oDtboden "oor

d. Beatrioe mgn in bet U mfuli di.triln, iDelui-
teade eeD • __ -ophaalmMhiae. .

DE "TAAL."

HET LEAGUE OONGRJ.:S. ULO&XMNTElll, 18 AnIL.~Het debat our
ae latJl eindiJde met eeue reeoJune 1i'aarlJij d.
weDlCbeljjkhe1d om die un te moedig. erkeDd
werd.

KIWBf;RI.BY. 19 APRIL. - (~.k- Het
leazue L"uD\(TeS aal volfeDdeD D' &thier
'«pieren, en de ~tiag nl meer dan 4 dagea
duren. }len Ter.acht dat 60 afgevaardigd.n
:egen"oordIIl sullen wezen, iaalu.itende Yer-
,.,he!Jcue leden nn bet lagerbuÏl.

BRAl!DVLEL

DRIB BRANDEN.

BEDANKT.

n!,.i-F.ll'AK!TZBUIIG, 18 APaJL. -(Aeuur.)-
<I.' r'-:,r II. (,. Bosboïï, die UlII-~ ulwor-
..: '''' 'ochter van bet inboorlingea hooge bof,
!ty"", '!In "tellin de "e'PveDIi.e ....!'pd.-

'vl4l Dédankt.

DE T.AAL-KWESTIE.
J),P'ira)lARlT'lBUIIG, 111 APRIL. - {~.~-
1&r~l1lod•.nil de Nederduiwh GeNlonneerde
I". b~It op har. jaarljjbcbe lIiUin, _ ...
t parlemeDt te petiaoaeereD de wet 100_

.....Ilde.r.n. dat de anae HoIIaDdKh. lriade·
~t ilItalulteluk in blUlJle tui k.anen ouder •
.."::. "erdea, daar &jj uden ... oDderW'ija
-geDIeteo.

, .
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