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DE~L No .,6,745 J '

PUBLIEKE

~TE-

].\II_ll1~e_b'U..y •
DE heer PlETE& J. Pmu.u, héeft ~ on~.·geteekenden alwederretut

om op

DONDERDAG, 4 MEI, E.K.,
rIT DE VENDU~KRAAL, PU~tIEK TE VERKOOPEN:-

40 Eersteklasse Paarden (Ruins en Merriel)
~O do. E~els, 3 tot 6jaren oud
16 Slacht KoeieIl,! (Spekvet) D~ VOLOBNUB

800 Prachtige Merino Schapen (Aanteel Ooien). ILevende Have en LoSIe Goederen' £
' • • I ter pIaatee "Klein Eikenboom,",De Paarden zijn allen goed geteeld, en In goede Co~ditie. Onder het getal nabij Hermon Station, ala:- 1

b~V1!Jdenzich 10 E~rste.kl&88e Zwarte Paarden (~) ,meest a.llen egale 10 Eerste klasse gedresseerde
?ar([, gedre~8eerd III twg en oD~~r den zadel. Pedigree 8 zullen ver!'OOna Ezels (3 en 4 jaar), 6 Ruin Paarden,
r-orden op aan vraag. En aangeZIen dat de heer PIBNAABtot hiertee 1 ,,. . nO .l __ 1 D__ te 8

d ' "B . d .w.. '"l'le il 4Wltee· ~s nzoo veel vriendschap en on erstenning van aijne oerenvnen en en K' / V kIE 'te-
anderen beeft genoten, heeft hij besloten ditmaal na afloop van zijn '-l~~~DK,:J p&raardens, paar ers

d .., 1 te d d k ~ ar en.,endut;~, een Paar vI'lJ Ult, ~ 0 n on er. e oopers. , , •..
Dug ,rienden, vergeet niet de Verkooping van onzen vriend bij te 1JoerderlJgereed.~cha p:-l

wonen. Op DONDEltDAG, den 4den MEI a.8. Wagen, 1 Kap Kar, bIjkans nieuw,
P J PIENliR 1 do., lOpen Buggy, 1 Water Kar,
. . . 2 Zelfbinder MaOhlIles, com~leet, 2

J. W. Moorrees, jr. cj Go.• Afslager s ~~~r.:!t!:"Ï'~lij=
'\"endu-Kar.toor, :Malmesbury, . Ladders, 5 vaten met Wijn, 8 span

Jl April, 1899.: Tuigen, 3 paar .Aohter ~,
Vorken; Graven, 1 Zolder Trap, 1
Hek, Stove, en verdere BoetderiJge-
reedschap, enz.

Graan.--40 mud Garst; 80 mud
Meel.

I Hnisraad.-De gewone v8l'1Ohei.
denheid Zit.-, Eet- en SlaapkamerImeubelen, waaronder 1 Side~

I Kleederkasten, .Aanzit, Wasoh en

IIKleed tafels, IJ zeren Le~kanten en
,S~tchers, Glas en Aardewerk,

ZEE RHO STBA.R li: iKeukengereedschap, ens., te veel om

VASTE EN LOSSEGOEDERENite~~~~~~~B:~B:~E.
AAN DE , J. S. lIlARAIS '" Co., AJolagers. • -1 .s I

NOO1'd-:~_:Paa1'I, I~ ~ ~ ;j ; f
,Orachtig gelegene Bouw Erven. ,25 Gedres ..... de PIIard ... Buins. •• j ~a": e

15 GoedgeteeJde llerries, Gedresseerd 00. c:tt BudelJll1lo,

DE Olll1'~rgeteekonden, met instruc~ies' begunstigd, do?r de Wed. OP DONDE-R-D-AG. 4 MEI. ~ ~ .!I .il i KAADSTAD. De Koloniale Brandewljn
IV ,'( KOL:.n VAN DER SPUY, die vast besloten 18 ZIch van hare I d Á at ~ h .. (B kt )

'.~1 lLD" te ontdoen zullen publiek verkoopen I'-ULLEN opgemel e Paard
rd
en pu· ~ si! 0 ~ ----r- ., SC apPlJ, epe. r .

-ommermge. • r bliek ver.ooht "" en ... .i IS .!I j R. MtiLLn's 1!tijalljsten, _O 't ,1"'0 IJDAG 5 MEI, IS99, I L.... UT1l STATION.-:-Onder de Paar. ~ J d, buoo poooikJi-iw aaD'fl'IIIg. .DE ~emeene Jaarlijksche. Yergadering van Aandeelhouders in de
p y ~, i~."JD ·::i··Kech.,~.p,:" C ~..u.' a"'t t Q -, Tak: N Hooll.Bt:l,,~ P'K..BullS . Koloniale Brande,wijn Maaf.soliáppij (Beperkt), zal gehouden worden

OM fIl URE PRECIES I , I::,-;..;":",,~=::.in ~. -rr> ol i!':, '"' Port Bllabetll. ' • KMpItad in de BTADSZilL, TE WOROESTER,
1 II WI' ~ 'oht Woonh, uie, en Huur HUlSt een extra hour Conditie ZlJ"n.-Komt en overtuigt .iii ~ LO_na_ DAG a .M'rlOII d

are emger dak 'goed tut "hikt ------ ..... -';;_, Tandh~" ,"dig Ins' tituut, Op W, OENS_ '. ~,,' aau."'aen .,
'vk' d 'allen onder IJzeren en, In e- B van uselren. Allen tlln geeo voor .
JaUuJ s geven e, annex,' W" d liik b 'k 1e J. f"'!f f 1030 I

reperatJt', beplant met V 'Nchtenboomen en lJI'~. dade IJ ge rui • • ~ 6é) CD 3 TIN • UUR s MORGEN~, TENBINDB:

I) 1- Z K tb btw En-en, aan gemeld Elgendoo_ oI't-'DZendeJ A lt RROODIE. ~ A ,. 'I ' ,.~'BBPBRKT, (a..l Het BapNVof:~~ Direkteuren, en•• ::l eer os are l iinzaard liikst» d t de 0 S:I 41 U'.-4.- 17.. :- G _1. 1 1_ rv'.
. ~lIIlt met WI]nga.ar , ;e IJ _an e me, , ...... = 111 ywl AAWen, roentema_tp el.U (b. De Btaat &1.- .....;..."" voor het afgeloopene jaar eindigende 31 Maart.zlJndl' ?,t:n gedeelte er van, e --elde Ei endommen zijn gt:~ Jen aan de J. B. MARAIS !1' Co., Af6lo,gM'I. 0 ... ~~

~te aan )du Paarl., Bov~.~ .. het ~oorder P&aI'I Gesticht aan d., Paarl, 25 April, 1899. , llti 9 I Verrotte TanKen gestopt in tot hun 1~99, te ~tvangen. ", '~
~oorder 1aarl schuins teuel _"-'<7& k a __• '.lftk b~:'L. h teld Nieuwe Direkteqren te kiezen In plaats van de heeren S. J. RuIB_

'.' 0 Zulk een kan. voorgeldbeJoggmg omt _ F S ]'~', vroeger ~Zuur"1f gePij~ ers. M. B. BASSON,en A. J. DB WAALdie nu a.ftreden volgens Acte vanMain otraat en andere straten. cAammen zullen of apart of in aet geheel EIK E D A'M E _ ~I:;::"Tanden onder D volgens . ove-- '-0-'" ,_
lIlI&r 'tlden voort; deze Eigen ... ....3 __ 1._1. d _~1._.J' '-1. ""'Il&. UlO'"
worden verkocht, ~ - BEHOORT DDT TE 1B1'B1 , r" ~ Q' IvatR".,.~en e wvwwue WtgetrolLlL8D (ti.) Auditeuren te kiezen in plaats van de heeren F. LINDRNDBRGea. , d -:. St ~ Eet., WlIo8ch-,en Kleed Tafels, wl Ol.l~, I ti l'ii till .~.r Gond Stopaela. " J. MINNAAR,die eohter herkiesbaar zijn.
" \ erder : 1 Piano, !, oZIJn K ·oL- ..... --reedsohap, 1 Stove, Banken, 1 D.AT .Mi; i. ZS,.a '0.• ,cc, Kunatmatige Tan4en~ pusend ge- (e.) Voor algemeënó beligheid.

en Aardewerk, Spiegels, el ~ al worden aangeboden. 0 ..-:I CD_J máakt door hlOht..suiging, alsook '. '. Voor de Direktie,
,2 Kuipen, 1 Ladder, en wat' 1Il0S' m~ Z UORRISON Ir CO., ---J ~ ~.A 15 lOnder platen, VOlp,n.I111 he.t stelsel .' H. P. DU TOIT, Secretaris,D ""1' 1'8 "(JO Afs/agers JD: li ,.., f I.... \. bobad als BHage.Bar. OIl W_r.ll Apri!,.1899.

A. B. 6 / /6. .,, A..... j. ~.1&l !. <lrown ""'*'..,\ De volgende heeren zijD gnomineerd als DirekteureD B. J. lW ..
' 1~April, 1809. Ple:ln.ii:raa" '- '\I ~ 0 i>_ t> j ~. c" _ " ., voor Worcester,M. S~lJA880N voor de Paarl, en A. J. DE WAAL voor

,.Q ,.d .; --= e .A.lleer;a het,,~ materiaal ge- 8tellenb06lch .1tAP,S,-Plan kaart te zien bij den oL-de"Fctteekende. WONDERBARE wasroe aanbie- _~ ~ i j 0 J-.:~ en alle t'ooleo,..• na -bueercl ' . ~ .
------.----- den in Kostumen door Kleer- ~ ac'" -e§.... -. e-

---------- mum gemaakt, iegelljaaaen. )(an. ; =-- I op ~ billiJb~".8Chaal, ~n. "",c.'' 'BOLn1nBRt. BBROE_DBd ·d li·k B ek over tlea Capes, Ba&tJea b'., Veeren komstïg met ~~k., . " !!.

deg:jk;~~g:~d~kte.o =~:ThE::t~ !a _~Sf:Wt J~ - oft '~;3~·~ng:~~HE KACHELS~
1IlelJj •• Baalj •• JOngens Baaljet, ...::I e 1.11.,("JtH.!~J ." '~ ,~"""BIII'I'ITn'O,~.~h~ :,"T'~;-~,',_",-,' . ~,.,O~KACHE,L IN DE MA.RKT... .. tJ~ k Maatscbappij V J01I DE SARDT DB Warm. Baa~';i',; Dam. Kmeltom, ':;...::1 Q • •• _.__ ,. '

E. ,\,prkrtJg.e~ bq de k r,ll'Dr:xemplarentegenéén shilling per .~x- Onder~, daohoenen,. Kouaen, es ~ ~A I 1 tiJ t T'!Il gevolge v~." de.??Or. 088 ,pma&kte speciale sohik~ng~ n;et
\ ,LI.l~R~& C~. (Sepal' t)II\ - g '6 taal? r VlW dat voor onze WIlD- H den- Bloues en duisend Vlm u:t ~ ~ J:t ..r3~:,~!JIiJj:' Uun'1Mft.l,~I. "VAMtfed.lirind., ~-Dl.rene; teBo.,_LDrDr1r~~lnWIl lO ':_taa, t om tegen de laagste {>nlleD. lO dor (postgold l,~gesloten) P ooruit e aa , '~re Artikele~, die tegen onze 1- r:I.2.~ II: I 111 ~ rdJlWUJ6UIU16 TV -1""- >

'jql WO belangrijke boek: h W" ,L" door Advokaat. .. . de !Stad Diet kunnen ~':::: m~- II J I

"L,' I Jr" bo oo-n in de F,'anlc 13 'J1lUaOltl.<:n, p~len In, _ ""'..9., I1&NNISGBVING hiedt
(tuansl);~d~rzteur van "O~A L:ri~;2' dit werkje:- geëÉ~~~ro:; onzen PtJeia· != a ~> ~!r!Utt Il. W~t de := ~.Tan V&l'

De}Iel
er
~OFkl[EYR (A"dOnozk:!.~r,!:~ iaJh~v~';ud.lijkoieOD voor Zuid mbj'zol all. klaIlton good iJO. ...~.., .. lfj'i'!~.tjJ TOeraf~aar7d ~kafWatel "teer~~.er, '.D4 lOs. .1)4 lOs.

' et we van v ... u .IRA"; re dat ik tot dOl"verre over het talen. _." I=S::3 Jl il".! van xi ezfr, pon IWU Zlln, ., filii,
5cbe lezers meest verstaan, 'd lïkheid met helderheid, en '~ :z:;. g" :I":!II vail af 6 uur '. avondB tot 6 uur '.

rw('~pheb ~elezen. Het veree~B t efe IJ te ' nl bewerking VORRISON & CO 'W -<' ~ I ,!!j~el J, morgens tot nadere kennisgeving. 'en meer., en meer.
O'l'W de Fran!!che manier Van wmr~r ' pan n, WlDKge he -1J'nboe: JIL • -';a.' Ol..... 1Io.1J~.i11 2] I Sc'h~'Ïf Kata!b II ~-- •...:'d' lU.l8t wat een aapsc n& - i 1:'; __",,III=ë',,, .." Op last, .... '" om onze, ogua-, n rrllk,~n en p y oxera I.1eeI.nJ mg h 'van onverteer- u:t ~ ii i=-.s "'0 ei,

rtt~wl't~n,zondertezijn~o1Ve1f~)Dde~eenn:~'konderzoekin SCHRIJF aan Ma. ScHONKEN, i.~)tf~jl~'I'ó:§t H.G.F.~NSS~~~~L_k. WOODHEAD,PLANT & co.,I' ! 'I gdeerdheid. Elke bladzijde getUlgt v ,pe d ~ ooral de twin. ~ "Cape Times Buildings," _ == l ii" ~ ~JUW.

"he""Jke WIjnland OD .. r Hog~""tooh·d..e.... om hot geolaoh~or .... uW' -:. Il ,li, J.. ~ ... da_4, SI G6orgd's 8Trail I. Kaapstad.b:adzijdcn over de phylloxera IlJn Ior~waar . te beetud~ oude Kupache familie. I P,aarl,11 April, l899.. ~l1ewijnooer behoort het werk te Ctlitten en .

, Da _PL.UT8.1 .
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lf Klein Elkenboom;
HERMON STATION.

DE Onder~teekende lal publiek en
Zonder Reserve doen terkoopen

OP

Woensdag, 3 Mei, 1899,

EEN KLEIN GOUD MIJN ONDEKT.
Publieke Verkooping
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.Aliwal Hoont BerBte. Kl•• ,
Boop School'

, 41

A.&ngeIl&Ille L&xa.tieI der ,if.tuur. _ Zaad Gerst,
Schotscbe Haver.

Liaapsehe Zaad-Haver
Witte en Geele-Mielie-

Meel. •
Stoommeel. .\1iello-

Melk, enz.

BENOODI~D een. ""taat
. ondel'1riJ-, geCertiIOOerd eD

ondera;p' 'hebbende; é1l teil
voUe om HolJaDdloh
te OD erwijl81l tut. op lfatriculatie.

Ralaris £260 per jaar.
Plichten te beginr,en in Juli, 1899.
Doe aanzoek met COp'iënvan ge-

tuig8ohri1:t.en en oertdikaten van
~~ndheid op óf voor 15 Mei, bij,

G. GRIFFITHS,
Boor. Bch. Oom.~~~,~~~!~~Y!~~H RIES-& GO

zoowel &ls over de Tt.."Sultatell, W&Dneet de
oprechte en OQ!1Iprenkclijke' • ,

CALIFORNIA STROOP YAn VIJGEn.
genomen?. ord t: bf~t i~a.&Dgen,~ en le.rlri'!lChend
1'oor <it' -4m-~k. ~n wer kt llk.:nt maat' ' ....k.er oe_ eie
NIEBEN, LEVER. en INGEWANDEN,
m&ak. [u-t .y.t~1II ,lc;;cltJk schoon, verjaagt. eer-
kou~tlt'Jt'II, l\oufdpljoen en k(),)r~~n, en geneest

. bartJn"kk,~e hardl'l"i~hei1, CALU'OkNl4 STBOOP
VAS VIJlH''::S l~ de (":f':Lligc medecijn .an &ijn!OOrt
ooit gem.aakt, a.lull_;enL1m voor den smaak en ,an-
neem ba,....,.. voor lie D1&ag, 1.ek~r in lijn werk, en
~lJ "ulU, t n "J"c !!"vol.:"n, liet is bereid
Yal{ slccb f" zeer J{Cl.l.)[l~~Cen 3lUl.:cnaJUDe materialen,
en njQe ve le uilnlUU~(~nde hocdanigheden recom·
m~"Jeereu <och ,.Jnn ....0 &lIen en h.bben hll' het
mêe8t pvpui~.re ~C'Jlet.·~mlldrit>lgemaAkt.

california Stroop van Vijqen,
11t Il"- Jtaar J~ 1,",••• fit ~, iI.uro.u •• aa .. U

ClLIFORHlA STROOP VU Y1JGEW ca.,
dU alte .. de ~1r"1ctr,,.q "all loet oor'ProaJr.li,i'"

rtt ~·I&.te !/rreB.
Weit(1,rt al!~ in de plaat .... t-Hi ngcn pn namaak""!.
\'('rlnj,gbaar LJ:j AputhekpT~ en "'lnkclierl tn
allë pla.at!tCn. In t wee g-Tuvttcn. lilj en I/g,

Depot-3'2, SNOW HI.LL. LONDEn, E.C.

Het soort dat alles ver{~tor is.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

Diamond DY"Bovertreffen alle andere in
Kracht" Reinheid en Duurzs.amheid. Geene
anderen zijn even goed, Wa.cht n tegen
verva.ll<chLe kleurstoffen, omda.t :lij van
goedkoope en inferienre mlOteriaJen lrijn
gem&llkt, en slechte, flauwe, vlekleige klen-
ren geven, Om van succes verzekerd te
aijn, ~bruik slechts

DIAMOND OYES
OOP hilt verwe u vrxn Tabberts, Kousen.
Vederen, Linten, u: vren, Tapijten, Ens
Enz. Wij wA.a.l'bor~en dat zij meer goede
ren pak na puk. uilen kleuren dan etmig
ander kleursel ooit gema.a.kt, en meer bril
li&IlU!en duurzame kleuren te geven.

'tis qemakkelijk plet
DIAMOND DYES

le verwen.
Overal ver~oclt t, Bd. p" pakj'.,

.een copie van een ",ooi klein boekje, getiteld
.. SnL'<'_tul Horae Dyeing" Iraneo toeg<Slliluen.

Verkrijgba&1 bij il. G, LEN:SON cl Co.

r. J, PETERSEN cl co.
HE-:~ES, MATHEW.t CO

K,U.PIT.a.D.

------ -r- --~

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

TE bekomen bij de voomaamste
_ c Boekhandelaars in Zuid-Af.
rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-GeschiedeniB Tan

Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemeene Geschiedenis
voor de scholen in de Zuid-
Afrikaansche Republiek. TWl6-
de dmk met 7 kaartjes uit,...'6-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaausche Vereeniging, 3/6.

J. C.Vermaas.-Niellwe Methode
voor het ooderwijd in het rekenen
I~ten dienst der scholen in Zuid.

Afrika Handleiding eerste en
" twuedc gedeelte. Prijs 3/-
J. C. VermaaS.-n.cicenoorenin-
, gel! veor C4i1rstbeginneuden, be-
hoorende bij het t'crste gedeelt.e
der ~ ieuwe .Methode voor het on·
onden1"ijs in het relc.enen, 9d.

J. C. Vermaas.-Nieuwe Reke~-
boek, teIl dienste der scholen in
Zmd-Afrika.

Eer::lte stukje Is. 3d.
'fweeo.e stukje Is. 3d.

~~ C.Vermaas.-Antwoordon van
:le voorstellen en oefeningen voor-
komt'mlo in het Nieuw-Reken-
bOt,k, kIl dienste uer scholen in
Zuill·Mrtka.

(1itgave van J. H. du BUSBy
te AmsterdaD;l en Pretoria.

Aardappel Moeren.
EEN E Schcepslao.ing Magnum

BonUIDill hal ..e mild manden
in uit.stekendo oonditie om nu te
nlanten.

"A. FlTTIG,
47, }}urgstraat,

Kaapst.ad

HAY.

IJENOODIGD

-

GRAAN
BENOODIGD

17BNB Onderwijsere8 gecertifi,
PJ ceerd en bekwaam om onder-
wijs te geven· in En~lsch, Hol-
landsoh en Musiek. Lulmaat eener
Proteetantsohe Kerk. Werkzaam-
heden te aanvaarden zoo spoedig
mogelijk. Salaris £45 en alles.
vrij.

lDf

Zaad Handetaars,
OOST LON'DEN.

TANDHEELKUNDE. D. J. BOTES,

DE heer A. FIILD, Tandheelkundig
Chirurgijn (onlangs in het London

Dental Ln8titout) heeft pas oen bezending
van degdi.,jke .. ieutD~IDeUcM Tandheel·
kundige Middelen ontvangen, en ia ia de
positie ~ld om zijne patienten de yoor·
deelen van 801 die moderne varbet.enngeu
in de tandheelkunde te doe. genieten.

Consultatie uren 8 v,m" tot :> n.m.
Op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m,
Patienten buitenaf woonachtig, knnnen

hunne visites per brief a&Ilkondigen.

Damslaagte,
via ,Yatjeefontcin Stn.

EENE Gouvernante voor een
Private School (Farm School)

op de Plaats PeJmie~on~in, Dist.
Beaufort West, Handwerk, Tonic
Solf.. Certificaat Bde klas Onder-
wijzers. Onderwijs in Engelsch en
Hollandsch. Salaril!l £50 per jaar
kost en inwoning vrij.

Aanzoek bij den ondergeteekende
vergezeld met Certificaat, Toor 10
Me~ e.k.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig' Ohiturg1jn,

Oas/le tmomber».
THGBNOV.RBKT lI'1l1UWB PQ8TIU.lITOOR

Adderley Swot, Kaapstad.
P ,K. Bus 860.

. De ot Alexandra"
,

A1tIoheider

De· beste en

gemakkelijkste

ingevoerd.

Aftcb.e1der, de
VerkQ~)ping

VAN

Goedkoopste eD'

i

Karnen van af 45' Shillings.

VAST EIGENDOM.
. Zeker stuk Grond genaamd

"Storekloof," in uitgestrekheid ~
morgen, gelegen tusschen de Plaata
KLEIN ZAND DRIFT en bet
Dorp Bredasdorp.

1. LKvENDBHAvE.-2,jO Schaap
Ooien, 200 JOBge Schapen, 200
Lammers, 1 Paar Kar Paarden 6

.rD11.~D, Z.A.R. Geleerde Paarden, 50 Bokken 'I
Koe, 1 Vaars, 1 Rij Paard, '

APPLIC.!';l'IES met. de bij de 2. 1.«>88£ GOEDIREN.-l Wagen
wet ve.re~hte certificaten van bijkana nieuw, I Span Tuigen, i

bekwaamheId, lidmaatBchap eo goed Paar Kar Tuigen 1 Snij Macbinf
zedelijk gedrag, zullen door den 4 Graven, 12 Schaapscharen 1
onde~etee~eude ontvangen w~rden Rifle, 1,Kap Kar, 2 Open K~
tot \a M:~l, e.k., voor: Assistent 2 Ploegen, 3 Ossen Vellen, 3 Vaten,
tegen £180 per laar. . . 12 Zikkels, 1 Spuit Glas.

Tw~ (dames) Ass18tenten tegen . I

£162,.#n £144 per j.ar. HUISRAAD. '
Logies kan door Muziek-onderwij8 4 Tafels, 12 Stoelen, 1 Sidcboard,

~kt worden. 1 Harmonium, 3 Sofas. 1 Gluea
Qndervinding van Zondagsschool Kast, 1 Lamp, 1 Amerikaansch or. 1

eene aanbeveling. Werkzaambeden ge), 1 Huis Horloge, 6 Schilderijen 1
te aanvaarden begin Juli. 4 Ledikanten met Beddegoed kom:
.;). JOZ NAUDE pleet, 3 W8schtllfel8 kompleet, 2

B 17 Ge . to.' . 'foilet Taf~ls kompleet, 1 Groote
UI , DUB n~ Spiegel, 2 Handdoek Staanders,

1 Lantaarn, 1 Kleederen Kaa~
t;;KENNISG1~V.lNG. 1 Commode, Glas waar .

I'K ondergeteekende wensch KEUKEN en DISPEN8., I
hiermede bekend te stellen Pot~n, TafelJl" en .het geWODe j

aan al mijne schuldenaren dat ik assortiment Breexgoed, 1
Daar .Amerika vertrek. Mijn wien· -
delijk verzoek aan allen ~O(, zoo good Vergeet niet 10 Kei, 1899, en lut 1
~_)!ezen hunne ~keDlD~cn te be: deze Kans niet voo blJ" i
talen voor of op u.:..1 10d~n Mel r g&&ll. 'i
unataande. Iodin ~P1~1,"cniet op

______ ~---__._--------- ge~mde ?atuIn betaald worden H. R. du PREEZ Afslager...N t D ij 0 b" D d zal Ik '9'erpligt wezen, !IOnder verder ; . ' 'e ' .._raa . en m eIDlllgs- raa. ::~~:':::.se-Wettelij~. Stappen Bniljasdotp. 15ApriJ, 1899.
G. WIJNER, OBDERIIJZBF.ES GEYlWGD,

ONDERWIJS,Het Oudste Landb6ll1 Huis in Zuid Afrika.
B. M. BOSS &; .CO.,

KAAPSTAD.

••
F. W. ODENP'A.L,

Bec,ieplaat.s,
Via F~rburg Bust. 'rb..e» ....

APPLICATIES voor de betrek-
king &Is Hoofd van eene

Wijk88chool in het distrikt Vrijheid
Z.A..R., zullen door den Onderge-
teekende ing-ewacht worden tot JO
Mei, e.k •

Sollicitanten gelieven de bij de
wet vereisohte bewijzen van be-
)cwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lil. Ilaat80ha.£ eener Proteeta.ntsche
Ke~:e£l~teX:~t vrij 10000ea. ALI""IAL ROORJ) BOOGE ~CBOOL.

Werkzaamheden te beginnen 1 BENOODIGD. - Eene (r808rtifi.-
Juli e.k. (niet een Hollander.) eéerde. en ondervinaingrijke

.T. G. VAN REENEN, C. Zoon, .onderwijzeres om de plaats in te
, Onderwijaer. nemen van de Kindergarten On-

Dist, Vrijheid. u.A ..R. 'del'trijzeres, die naar Engeland ver-
25 Mtart. 1099. trekt. Salaris £150 per jaalt.

Plichten. indien mo~lijk, te begin-
nen in Juli. '

Doe aanzoek met oopiëa van ge-
•nigEchrift.eD .en Certificaet. van ge.
zondheid op of voor 7 Juni, 1899,
bij

TENDERS·

TENDERS zullen ontvangen
worden door den Onderge-

teekende, voor bet bouwen V'Ul een
Nieuwe Kerk, tot op Zaterdag
avond den 20sten Mei.

Tenderaar8 mogen tenderen voor
het gebou w komploot af te leve~n,
of ook apart voor Hout, Zink,
Steen en en Klippen of slechts TOOr
het houwen van de Kerk. Plannen
en Specifikaties te verkrijgen bij
den heer IZAK SCHOOlrlBIIte Stry-
denburg.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangeno-
men.

G. J. MALHERBE, V.D.M.
Strydenburg,

12 April, 1899.

Vredenbarg leisJer Hoogescbool.
OVOBUX PLEIN. XAAP8TAD

OPGERIOHT 1886..u.m ~r.-( •• Zllo .. )
'Matrioulatie,
TIninrsiteita Sohooll100ger,

tt .. Elementair,
.. Mumek EXlLl'Dina;

• taDcl..-.d.--(Jumo ..

Standaards V, IV, rn, II, I en
Kindergarten School voor kleine
Kinderen tusBcnen .. en 8 jaar oud.

Speciale Kl888en in de Kunst:
Letter-echrift, Snelschrift en Dree-
makerij.

Mevr. W. B. PERCIV AL,
'PrincipaleGEËNTE STOAKEN.

TEN DERS zullen door den Onder-
geteekende worden ontvangen

tot :den 15den Mei voor den aan-
koop van Amerikaansohe Wijnstok-
ken (omtrent 8,000 groendruif
geënt op Gloire de Montpellier en
1,500 hanepoot geënt op Aramon
Bupesrris] •

De hoogete of eenige tender niet
noodsakelijk te worden aange-

Onderwijzer Benoodigd.

nomen.
J. S. HUOO, P.ZOON,

Boberts Vallei,
P.K. Franachhoek.

POSTMASBURG BOHUT.

INDIEN niet le'lOreB g.loet zal ver-
kocb~ worden op deu 26':.0 Mei

la99 om 10 uur, T.m.
1 Rood lbruine Merrie, twee aohter·

vo:eten wit geb.'&Z1d op reohter bout Aa.
4 laar oud.

HOOFD OMDERIIJZER GEVRAAGD

AAN het Dorpsschool te Amers-
poort, Z.A.R. Vereischten:

1 Tweede Klas Onderwijsera Cer-
t~caat der Z.A.R. (Indien Ap-
phcant 8l.l ander OnderwiJZ'3rs
C~rtificaat bezit, moet hij zich
schriftelijk verbinden het Hde
Klas. Z..A.R. of een .Aanvnllings-
examen afteleggen op een door het
Dep. v. Onderw. te bepalen tijd;)
2 Bewij8 van goed gedrag loopende
over de laatste twee jaren; 3. Be-
wijs van Lidmaatschap eener Pro-
te8tAIlteche Kerk.

Het Salaris £225 met bonus
naal'dat de fondsen dit toelaten en
vrije woning. Een gehuwd per-
800U en in staat. om Kos~eerlingen
intenemen, zal de voorkeur hebben.

Het werk te beginnen ,op 1 Juni.
e.k. Applicatie8 te worden inge-
~den aan den ondergeteekende
DIet later dan den lOden Mei, e.k.

W. F. KNOBEL, V.D.M.

A. P. VENTBB,
Schutm ....

HET GENA.8 HEN ALLEN

Amerspoort,
17 April, 1899.

Amerikwscbe TalÏdbeelk nnde.

------- ..... -. ,"_ .. , 11 ApnJ, unIv.

"

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),
PAARL C.C. ol

. t ) lREOT E Invoerd~ van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGBR
1 dan KaapBChe pnJl6n verkoopen. .

Met een grooten voon-aad UITGEZOCHT DSOOG hout, zijn wij
instaat I lIDER Rijtuig door ons gemaakt te waarborgen. '

. TUPtEN van eenig soort met. of zonder Rijtuigen geleverd.

KLEEDEREN I KLEEDEREN I !
GJDJMtAAK.T VOLG.Na·· JMtAAT_:IIIJMtZNG

PRUZRK wal PASSEft, GEWAARBORGD!!
J. 'DE VI'LLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER,
J.
7.endt ~Jr voor ~elfmaatneming 'en monsters, op aanvrage, per post

san ee~ adreS ~ Zuid Afril,&.

WIJ nemen deze gelegenheid waar om onse vrienden op het platte- VaJJ1UII8bury..
land te doen weten dat wij een zeer grooten voorraad van ,22 April, 1899. BENH

jonge dame als GoUVmlute I
bovenataand hebben ontvangen. --------- ......-- voor drie kinderen, omo.~

COATO N & L
' 0 UW.·.·.J wijs, te geven in Engelsoh, Rol- I:Iandaoh, en Muziek. PrinM Boers .

plaau., omtrent 1t uur vlD de
WELLINGTON STA.TIE, :naute Spoorweg Statie. ~

£20 per annum, en alles vrij. .&:iJl.
zoeken te wordQD gehouden ...

Snperphosphat Yan :Kalk, J. w. C/o. A. M. DISSER en Co.,

ef Witte Guano.; LaingBburg, u·

GEORGE FINDLA Y "& 'CO.,
teA A PST' AD. J1edea-,te bIop &Ill

Rond/Taande 01lJ/_ent'ij8er
'BENOODIGD TB

llmiVier, wijk Kaft'erri-mr, diat
Bloemfontein.

G. GRIFFITHS,
Secret.a.m.

Rondaande Onderwijzer ben
APPLICATIE'] vergezeld van Dubbel Gezifte en Kaapache digd te Middenin, W

bij de wet vereiBChte ~rti- Z&adhaver Midden Liebe:nber~vlei.
ftoeerde afschriften van certificaten '. . ' ,
van bekwaamheid, goed' sedelijk Bal'leywheat;Rogpoe, Gerat, ---
gedrag en lidmaateohap eener Pl'9-. ,APPLICATIEN van boveDgt'
testa.ntsohe Kerk zullen door den Raverhooi. Ka( ':'9 uerhaver, . noemde ~I('trekking' verge&eld
ondergeteekende ingew..aht wor- R&apb.&4, Cockafoot ' van ~ hij do' wd vcr't'il'éht~ getmt.1
den tot op 81 Me~ 1899. . G zaad, .' schuften 'van hekWIIUlllhclU, goed. j

W.;rkzaamheden ~ beginDen na ru gedrag ell ,au liJma&t8cblp,j
de winter vacautie. L. tal' r.....Scarlel Kl .' --_ .... eener Protest&ntBChe kerk nl\eD'l

'Salaris £120 per jaar, :en 'de laanSCII~ a,er~ door den ondergeteekende inge-l
BCh~l~lden..' Tegen IIalfprIJs I TegaD RllfprIJllf wa~ht worden tot op den 22sta:

BilliJke reÏ8kOlten, geata.afd . . .MeI e.k.
d90r kwitanties, zullen vergoed . portnt VerpootlDpD, alfpYOeni OJI de"e . W~rkzaa.mhed8ft. t€ beginnenDI :
'worden.' Irj le eli ID Ramen 't'&Il 'dDlm V8lg1Ode LljMeu de wInter vacantie.

N
' a-t,11echt. 16/·, waMde dabbel an-.!. '. S ' . J.

.B.-De geslaagde appli~nt - sea ~te ..ortI_t ou....f811Watenerf alaris £120 per Jaar en gc

m~t zich voorsien Tan een onder. ==jeD. J[1UIIt Pbolograp~ 'r Photo- schoolgelden. ..
Wl]zel'$ 2de klas lpoorweg c>ortifi. 8peairJe ~bt wordt pwf'-Ma.--italcD 1!~n.~ngeb~wd persoon verlaned.i
cut om tegen halfprijl te::'":'w. ~.!'!.!~ eS:~~ i.=-~t. ~llli]~e r'elskosten, gef!taafddoor :
reizen. pltet, IllecbM 16/.. kwitantle&, zullen vergoed worden. 1

LU" Uw roaulft III a.. LUft ZB1'l'U Jill N.B.-De geslaagde applulaDf'
G. BUDRICKS. moet zich voorzien ""an ('ene Onder-

v.... Rift' wijzers 2de kla8 spoorweg certi6r.a1l'
Groot eD Kl_ PotVet. VerJ'l'OOtlD,p en' tegGn half prijs re reizen. ,

Schilderij LSJ~ ~ek,

A k
· 25en28,tERK8TB.ilT,~AD. H. E. DU PLE~SIS, V.D.""

ange omen.' Doe::te.on:~;:,!u~~ ~~ Voorz.-Scb. Com. '
~WárdeD.

OP de PlaatsMiddelpute, distrikt Lindley,O.V.S. <

Hay, een Lichte Bruine Hftngat 20 .April, 1899. i

Venlen, omtrent ac~ttien maanden --- .
oud, o~eteekend. '.' BENOODIGD paard~ van 18 KENNISG EVING. '

Inrdditen t hergoedingetzelv~met gelQet maanden tot 3 . oud, prijs •
wo. me v. van adyer- niet te boven gaande £5 Gee
tentie zal hetzeh·e ala mijn eigeD. objectie ~n kreupel ~ ~ i E Ondergeteekeno.e j:ecft keD'
dom beschouwd worden. dieren die een gebrei:: ebben, r:o _) nis da~ hij verder getne T:

C, LIEB.ENBERG. .ij in andere opzich gehee' paden ove~. ZIJU plaaU! toelaten,
Middelputa, P.O. cam bell zond Ioijn. Doe k bij f: voornamehJk ~et voet pad dat l~

--::---=-=__ -------p---I-veeartadeparlement. partement v:an Zo~tf~~teln,.al8ook geen k1~
RIJTUIGEN VOOR INVALIDEN. ~ Landbouw, Grav Straat. lingen In zlJ~.be(henden hlllS .zal zonder zJiJneorder. Verdere

VAN £5 tot £12 elk, net.--Geill1II- .. I: D. REON, treding zal volgens wet ""IlIlU"-

treerde bladen op appUaat.te W. \ .;;aa Ko'L:_' V d
Ml.LLJB. • Co., MancJenmaJren,G lAU.- ~' . - IUlWUe . ee&rt&.lwor eD. 'atnat.. Tall af GnTearuL 'AllerW lOOIt ~patad. J.M. Mo BAS.SON MzooS
M.~4..en CTl'l bettellhIa .-Jd. 6 Am'1 ... 899 .,'pn.... • ~ ,D4,,-""U. •. _~II!!. -.JUD.011U-r1..

GEVR.b.AGD,

TWEE fatsoenlijke vlugge jongens
. om dagelijks kouranten in het
dorp te bestellen.

Niemand, die geen IU8t voor bet
weTk heeft, doe aanzoek.

Men vervt>ege zich dadelijk bij

CORNELIS MOLL;
t . .Algemeene Makelaar.

Paarl, 25 April,~1892.

H. J. VENTBR,
Seo. School oom.

Reddersburg,
22 Aprillth)9.

APPLIKATIES
V OOR de betrekking van Assis-

tent Onderwijzeree in de Gou-
vernements Ondersteunde School te
Hilbury, Barkly Oost, zullen, door
den Ondergeteekende,vergezeld 'VIll
getuigschriften, ingewacht \Voreen
tot op den 20stenJuni eerstkomende.

Salaris £150 per annum en vrij
logies,
, Muziek een' vereischte, doch zal
pri vaat voor betaald worden.

" Fancy Work" een aanbeveling.
Werkzaamheden na de Juni va·

kantie te beginnen:

C. J. VISSER.
Hilbury, P.O. Bokspruit,

Barkly Oost.

R. li. OWiN. 80menet w_ 18iioLcmt. ~ .. IPaarl, 22 April, 1899.
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~~eD om d. yabtlll'e oaWaaa door
rertrelt Tim DI. B. Z. J. de .a..., DMrde
,rr&alJTuJ a&1I te TUlloa, leidt to6 ~ 'be-
~Iuit dat de 8eoundna n.. G, I. Btago 'pi;.
Inarius eD Ds: J. P. TIm u..raa SeOudu

I zija ui. . ~
! '13. ne tw .. Tolgnde YOOntelln door eie
..... t~ Byuode DMrId'" Comml..ne T81'.
.... a worde:.:. p.:ameatlijk ~ t.w.
. .. @. S;rnode ~ het ....n cfe S~.
e.mml .. le op een UltYOerbaar plan ... ont-
erpen, -w ... rdoor en Algemeen Susten.
Iltie Fonds Iran "ordoa gestioht;" ea b.,
• de Synode wo:rdt Tw.ociLt· 11,. tli&ll8' be-
tM.nde Fonds Toor HulpbehoeTend. Ge-

. eent~n lIOOdanig te Tergrootf.nt door o. a.,
Jongehedell er Toor te organ~o, da' het
ala Suatentaiie Fonds "Foor arme eD Disa"e
gemeenten kan dieD.n." De diacUlie
hierover leidt tot het beelRi' ene Co1p_
miaaie te benoemen, waanan ook Imderen
die Riet tot de.. Y8rp;aderiDg behOOl'8llledeu
kunnen zijn, en die IMCbt al bebben aan

. .- - ..............u,,, 11111' I' getal toe te T08fr8D. om het pant in
In alle ~palchtA!n &an de door de wet Ife- handeling te overwegen eD haar rapport

1~uor htlt bukklln van het fijaate brood steldell1llcnen l.e~n voldaan, waaromtrent nnen drie ~nden aan de leden der By.
\ KlI(·k. potfertili!8, puddings. eDlI. imet het ~ op bijzondere genoemde rede. e ColJUlllsale toetezenden. Tot laden

~3S[ h· [ voed8e1 zeer licht, Imak:elijk / nen het volgende wonit betllo,ien. t.W.:- d Commiaaie \-ord"n benoemd Di. D.
eo ~!'l-On.J ' VIUl d~n H~ C. P Paaw~ dat hij in het II,W. A. Alheit, G. F.llaraia, J. P. "an

I;",[t' :ll rlJzinll'l'"lmlcbt, en de tenige! ~olgend Jaar Zl-\ II . "I~bte voor het Eerste en, en de Br. Oaderling J. A. s.m.
poeder ~lIur 't bakken, de on ... ngetut door I eel \'aD het Ad~Iqle Examen zal hebben De vrug w~t be~a.~~ld of eeue
lacbi..irerandenog blijft. Blijft ul'lIQh en I&an te meld.lU; p ata vranw dIe .JI'ettlglvlr van baren
b<>b,'ud[ ,"alle kracht totdat het !?1lbrnilu I Van den Heer G. S. YalT1lY, dat bij al8 man ~heideu ia, Da d8Q dood Tim
worl[ ~ d.an slech~ aan het Tweede Deel van dit ~nRpraak mnken maA' op cmdelMlt,aulllilltsr
D~ Ro,al 8&lrin~ Powder nn wereld. I Exameo Sleh &&l hebbea te oudenrerpen' lut het. Predd. Wt.dd. VODde iucliea !lij, ge-

wydeo r(;eID wordt enkel door de Ra 11 Va,;, den Heer H. S_ &tha, dat d~ ver~ regeld d~ jaarlijklsebe bij~. bet&&1.., ,De
B..klmr POWler Haat8Chappij van Ame~a I Jr&denng geen genoegzameD grond vlllden vergadering antwoonit: dit geval,\ of.
em,liIk:. L~t lJr~vuldlg op " maken ka,:, om heID..voor dit.aelfde Examen van het echOO1l niet h~lfde is .geJijb~i8' me,
~aalIl 'r ,Ipo omslag, om de substitutie G?,ebeh vnj te stellen. d~t v~n een p-edikant, dle op tljn versoe~
TaD nagemaakte goederelI *e verhoeden •. Aanzoeken' "an H. Hofmeyr. e~ P. H. alt ZIjnen ~1!m8t onts~agen wordt. Dien.

A. Fo.uehb om na r.~ntl voorbereiding van ten~!olge 18 de PredlkAnta 'Vl'I}nw na hetRoyal Baking POldEr lutscb twee Jal'9ll tot het Z.ndelingll ElI&lDen te overllJd.en van haar gewecen echt~oot,_. " Imogen \~orden toegelaten, opdat zij de ge. gerechtIgd op ondersteuning uit het ge.
5'~- lork, Vereenigde St., .lmerik&, legen held zouden kunneIl hebben zich naar noemde Ji'onds, mita rij voldOl't aan de

het Llvinlf"tone College in l.JOnden te be. vereiechten onzer kerkelijlre Wetten en Be.
geven o~ dlUlr zich. v?,-,r het tienie jaar op paJinge,;, zo? &Is om~h!"8ven o.a .•in Art.
de studIe der mediCijnen toe te leggen. 376, d.I:, ZIJ aal aan bet Fonds moeten
Met het oog op de vfJetnoot ouder Art. 214 betalea £5 per jlUU' benevena de maande.
die Mn de Commihsie voor het Zendelin~ lijkllChe bijdrage van Ss. belQOpe'lde te

I
Exa.men macht geeft in deze te handelen zamen de IIOmm& van £8 per jaar.
wonit besloten, deze &ar.rouken naar de gv_ 15. Een schrijven .van de .. Reformed
noemde t"t.:'llmi88ie te verwijwn. Potch Chnrch in .America II d.d. 12 Maart

3_ VerzoeK van J, H. Louw om net het 1&:}8 aan de Synode wordt ter beantwoor.
oog op bijzondere door hem genoemde re- ding opgedragen aan eene r.ommieaie be-
denen va.n eeDige onderwerpen bij het Zen- "taande nit. Di C. F. J. Muller en A.
de.hngs Exa.. ''ln vrljge8tf'ld te wordeD. Moorrtl8ll.
Dit verzoek" O!·dt naar de Commill8iu voor. 16. Eene v:raa.g van den Br. diake~ H. J.
noemd v?rweztm •. met aanbt.veling om Illle de Wet T~n. de KaapatadMChe ~meente
olJlstan,hghlideu In verba.nti daarmede in D!Ur aanleidIDg van een beslnit dat door
&l\nmer:nn'l' te nemen en daarnaar te han. den kerkeraad in reTisie w.. gebracht.
dolen. _ Aangezien deze vmag op eon Bpeciaal ~va.l

4. verzoeken door J. A. Tall Niekerk en doelt, verklaart. de verp;aderinll zich DIet in
D. G. J. Ronx om vrijstelJinf:; van zeke ... Rtaa.t een gevoelen daarover nit te .pn>ken.
ol;derwerpen bij het Zendelings Examen li. Door de afgevaardigden uit den
vereischt, zonder opgave van bepaalde en Kaapstadschen'" Ring wo:rdt gevraagd:
voltloendo ~onen waarop zij ~~~rond, zijn. .. W a.t d~. Sy~ódale Commill.sie doen zal
De ver~derlOg antwoordt dat zij niet bij I betrekkeliJk dit 40ste JubelJaar van onli
macbte I.S onder deze omstandigheden &an Theologisch Seminariam pil De Commissie
deze verzoeken te voldoen. beHluit om de zaak: vlln de feestvi"ring,fli'

5. EeDe vraag: .. Of iemand die 'het laten in handen van het CuratoriI!JD." ,,'
GOd~lheost Onderwij.ers Examen afgelegd .~8. Een ~hr!j!e~ .. Y.RDr,:.·8':·W. Lonw
bel-ft voor ~at de tt>~nwoordigfl hepalinge.n, W'lJ~ ~ up dat DIJ bet ~aatetgeh.ondene
die liet Examen 10 tweeën ~phtHen, in adml811~e examen door kandldllten DIet vol-
~erklOg kwa.ruen nu 8"t'8t het Zendelings daan 18 aan Art. ~58: 4. Het volgend
Exa.men moeteD Il.Reggen voor dll.t hij ge- antwoord worot hierop gegvven: .. De
ordend kan wordeD t' Wordt lx>antwooni Synodale Commisaie kan in deze zaak niet
met de verklaring dat zulks geen8zinll treden en verwijst Dr. Lonw naar de Com-

I noodig ill. mi8.~ie voor het Admisaie Examen,"
G. Ter &anvalling van de vakature in de 19. De Kerkeraad van de Kaarltad wil

Commissie voor de Arbeids·kolon;;'n ont- weteft: -I. Of met l.et oog op Art. 4: 1 der
Htaan door den dood 'I'an D8. H. Muller kerkewetten Ds. Hngo, die onder bijzondere
WlllU' omtrent ZOo wel de genoemde Com~ omstaDdigheden bij den Kaapstadschen
mÏ8sie al. de Ring van lleallfort eene aan- Kerkeraa.d is ingelijfd ook twee ouderlingen

! he,eling voor deze Comru!lSt!ie gelegd heeft, zal m~~n. he~ben P" llet gevoeleu ~er
I wordt 08. G. "IlD Niekerk gekozen. CommiSSie 18:. Naar Art. 14: 1 m<J8ljt du
: i_ N Mr aanleiding van een &anzoek 'I'an Kerkeraad van de Kaapstad twee onder.
den Kerkernad van Nieuwwoudt.vil:e ODJ iingcn hebben voor den predikant di" te
tot deelm'mllJg aan het Pred. Pension Robben Eiland arbeidt. doch aangezien d 'ze
Fonds in de merrIe klas toegelaten te wor. z&ak 'l'an ..e~r ~xceptioneelen aard ill wvele
den. wordt he,;loten toe8temmi~ te ver. deze ~om~lssle aan de Synode ~n Art.

1

1(,onen tot ds gevraagde deelneming. daar 14: 1 I~ eht ge:v:al t~ sa8pendeeren.
Z. A. .}jl] belvereemgmg - het t~wnden certitik&at van den genees. 20" r..~n !lcbnJven van Ds. G. J. Malberbl!

• Leer 10 orde I", maar met bepaling dat van 8triJdenbnrg vragende naar de verhon-
deze gemeellte In de deTde klasse geplaatst ding van de" gemeente onder het kruie " tot

"

OOR goedkoope pn doelmatige Bij· zal \\orot'1l onze kerk, wordt in handen eener Commis.
beid. Psalm en Gesang. Boeken. b. De RlOg 'I'lln HOOplStarl, die de vl'I\8g Ri~ gesteld, beptaande !lit Dr.'J. J. Kotze en

Ten,-"'~ lIlE'n zicb bJj bovengemelde ver. aan de CommiSSie voorlegt "Of een Ker- DI. A. Moor_Il, W. P.. de VillieM! en
eeDljt>Ji:. Ui)()r dt! voorvaderen in 1818 kemad bet recht h'left onder bnitenge- C. F. J. l1 nll~r . ten elOde namens de
r1OOlopgencht ' wone omstandigheden ook op lUIdere dagen Synodale CommiSSie daarop te antwoorden.
,,- 't- H 11 ,I--b _L' dan den Zondag te doopen zonder buiten- 21. Het voli8nd verzoek van J.
'""po voor 0 an""", e tr ..... taatJol! en I " ' S._-t.. d -.. . I .'Il u B gewone e~e!l te elschen. wordt verwezen ...,... maD om zon er ... atncu atle toe·
~g~n ~ laadjes. " naar de Synodale besluiten vool'komende fatiog voor Sttollenboech te verkrijgen,"

0< r nJ~IiJiiten bCnr1Jve men aan in de Acta Synodi van 1880 p~. 3t ~ van wordt .al~n~ bP.~ntwD?rd: "De Synod~.le
Ondergeteekt'oue, 1894 pag_ ~2, waaruit blijkt dat onder CommU48le IS DIet biJ machte aan ~IJn

B. PlEK A AR. bnltengewo.ne omstandigheden geene legIIII verzoek te T?I~oen, en verwij!l~ hem. !,aar
Secretaris voor de registratie vali eene bnitengewone de Synode die In. het vo~geud Jaar blJeen-

Dtpo: Hofwf''I'1' Kamers doopsbedleOlng beboeven ",aeischt te worden. komt en alleen dispensatie verleenen kan;
K""p~ad. (~9"'" 9. De Kerkeraad van Prieska vr&ahrt of intusachen kan hij met zijne voorbereidendeZelf'n,oo d ~ te hl de Br. Frnn8 van -Wijk. die tot lidmaat ~tllt1ién voortgaan."
llU r Op groo SC aa, &anger . .Jmen maar Diet u J. zoodaDig voor. ._Z2. Een b~ef van M. H. le Roax. waarin

H.t :~.eowoordige menschengeslacht schIjnt gesteld wu.s. clie dll.arna ,8 jaren zonder hiJ ruededeehng doet van het werk In Groot
l'a.;t ».",ot ..o te ZIJO d..n weg te volgen die bezwa,;u' 'als Kerkerll.ad.lid in die .... meente N.a.maqnaland eD het !levaar waaraan onze
1>., 'p"'·d.."t tot den dood lejdt --die wrlke ,.,- 1 d h k'i'd d, • ~e.dl.eDd bad. eD die biJ ?Ijne J'on""te vel'- I mat-en ~et nnne IU eren al &ar b.loot-
""t up 'IJO 'D.'bt doodt D" stnjd om bet k 0 ,.,~ teld van d d dRooL
bestaau d.. "r~"rDt ...en VIlJl bezigheid dobhel- leZ1DI~ tot nderling zich gewillig ver. ges zIJn e. zIJ e er mSCft\ln,
'pel.n. paardl'" . wedrennen, ..n alla' TAlnnw. klaan! heeft. zich np nienw te laten &an- wordt naar den RlOg van Tulbagh v(r·
'P1rlDd.u,:,·n ""/,ltteu ....ne strekjung om de nemen en voorstellen, vrIjgesteld kan w1- wezeD.
".pn,lr", hteD te ondenruJnell en een TTOe- den van de bepalingen in ,Art. 14: 4, d
,pn <l0(.<1 te ... roorza.&en_ F.r bestaat geen de l-,'ekozene ten minste cpn vol jaar op h
,nl.I,· r,·J"" """rom all" ma.nnen en vrou- Lidmf>tf'n Register Kloet bekend staan ,
'·n. dJ. pn<'""h voLm.....kt zIJn. Ulet hJO laar of hem het vooIT~'Cbt van een Oud-kerk~
oud ,"'" / •• " '-urJ,'''' mits ZIJ ?'orgen dat iluu d d
:....t.1 .1' [ Jil dl' P<'ne of an.iere bijzoDdere ma ali tuegestaan kan wonien_ De Con"
n+lO, ",. r'p,ulDen wordt. De kenmerken n.i>sie a.ntwoordt de b ..rhaalde afknr1
'lil '·rrrOJild,r'·IHIt. len'nskracl:ten zIJn te .. el <liKing dat de Br. \'lUI Wijk al~ een licl de<
belend ·LuJ <I ,t WJJ ze hier behoeven op te gemeente .zou beschouwd worden zoonil
'·m·n ',r,' '-··rnlln<l..rt de eetlust, en I/:e-- om.:·hreven in den bripf de8 Kerkeraad~'
',..It '0·" 1";11 Ilol h~t "t ..n. dan wordt men leu bet feit dat hij herhaaldelijk bij zijn,'
"'DJ< "'''I' olJ ,ol'en I 1ft I 11- ,
Dae • - 0.:' ape ooze 0 r~ e ooze ,-oorH!e Ing alM dlakeu \'oor de gemeenh

hl n :n·'t bo{)(dp'Jnt'n "n pIJnvoU ledem I b -' 't·n "J r . L d e a- eVf'stlgenu geantwooro heeft op vra"en~
lt (,r;t,;\aA.PIl 10 en morgen.· eeu 'd' d' ~_

".•,!' <.",J."'I I, I"IA v,'rmoeldheld en 'IWlt~ le e verklaring. welke biJ de voorstelIm ,
1""'0,,01m ,.,k' ZlI h '!'an den lijder m_ter "an lIdmaten afgelegd wordeD, III ZICI~ ~ ~ _ _ _
~J" " .. '" 'o:,',lun" ill en elf' Hlutlen, kunnen rrelden als Zij-IlOvuon.tellin" 24. Alln DI. R. S_ BOllman en p:-h, , ,.. g oog n en ze • 10 ,.., ... M . . -' __l' d
.P "'." ., r "'[ ()uo;elukkjghJk zIJn zuli.e a.I. hdmaat 1;,,,_,da;t jZ'l'ze~cle Br. van Wijk, eInng. ue vertegenwoorulgerll vau e
~".d.n ",,' ·.L",,:'che, en heeft een leder heschou wd moet worden lidmaat der ge· I TraDl;v&aI~"be Kerk bij het CODoilie vali
~.n on(!, rnndm..:. !'u biJ de l'IIf'lItc nade-- rnel'nte Prirska te zIJn weHbll.lve zij' meent Presbyteriaanscbe Kerkeu in AmerikII..

no, "', Ik' ct d d k'T'd,,,c ,/. " ... rf' t.o. .• 'nen van ver- dll.t zijne ver·klezlDg tot ()uderliD~ wettig is wor topjZ'e mi{en e groettJ onZer erk &an
'0.\'" ,,_ : ,'1 'r.,chtcD. behoort Clen de en dat I.et vuol'rocht van een Oud· kerke· dit Concilie over te brengen.

• II· !UI'U naar ""n mIddel om .,. 0 tel d ou" _.l- _.ltI. kr, ' h Il - f d rHad~lld hem toebehoort ",.) p voors vlln ell __ 1.'&&or wol-u
, ., [u Hst .. en. 0 an ers I Mod t dla'" "". ". I n ".r de "eUW hmd In- 10_ J)e "ol"ende A udlkul'en wUI·den nu alln 'e el'll uur o~ge ragen om een
rleen "", _ ~I, n 'n~1 bf,han<l:.fd w~rden benOtlrr.:l - arlres van ~etukwenscblllg te zenden &an
~...n • ,,!.,' I.) !~",d4: door C1ements Tonl~ Voor "ti ,Vm'ma Il School Fonds: Br . .1. H. Hare Majesteit de Koningin der Neder·;:o:'~:1. ("'1,:1, Il dJf' reed. Ialljl; bestaan N. H.O(-,I ln de plaatH v~n 'Br. J. A. 8muti Ia.nden met hare beklimming van den troon
m~;' :. n ,. ". ',ch.,nd,dlng van langen duu!:, wiens beJa.Dklllg ,'001' deze betrekking >tan IalU'er vadereD.
T li ". c· 1J","ilJh gevallen zal Clement... de' I d d
nn..' '1".", ~ '", u',t"1 \s"'terk"n de nacht e 0010118818 voorg'8 ejZ' tn oor haar aan-

"n ~'n c".. ,I. I , Il~d h tU' genomen wordt. en wlcn tevens dA dallk
Dl. • Jt>... {'ra e t'D, CLl nIeuwe d I b b":r""1 I 'r '., nd,'r ..n "pler- en zenn.... er, erga.( enng toege rac tworot voor
'''',·1 "".,-. ',., M. ,'n ook' Mln ('('tlust doen zijne dieDsten in dc,zen aan de kerk be-
OrlPlJ 'r.' .
I.)k ,.':. ·,-,n ·<<1.,,<loorh"t ",,,,<lsel behoor- wezen.
; ....n ,I" cd , , up~.·nomen wotdt. Dit 18 V",,.. hel XfrtdUl[J Funds' Ds. J. P. van
~-n' .' P'" 'J. IJ, "'ant l1pments Towe IS 'l.'{'rdeD EE!IITREt:IUG O!llG&LUItbad onlaDgs plaat. bil
' . n ':_.' h. t I",t I!oed" Za.I doen dat de' - hId 1'- I ' . I dat '-d .- 8 du • t liI DellOak. c "r . IJ I be • d I 0,,.. el 'r6, • ~d,. en het b !f1torlale een 1I'Ie erwe ru "" y ey, ""'u. m ...

'" :, ,. n ': ~ "'w, r..n. L' wezen I/:ewor en i Fond. _ ~):;. \V. Corma"k. w:edetl'Jjd Tond plaal". bli Ieen elektriacb Iicb~-
Ifr ' 'U1 ~,·.-alleI.. ,0081, dat van I" , mnl, IDtegeDwoordlgbeld Tall onge ..eer 10000
Q~~'n' ~'. ,If" P.d,,,·,, H ot,,1. Dundaberg,' r OM het }o U",{$ UHrr 1l_ulpb, JU'et'ende Ue- ~bouwera. Er ware .. 50 medediogen ;oor
"nll!,,'-' - ',. ',nrl ..r datum ~'8 Jum. 1895, mu;,tp1I DH_J du \1~RS_'s. Iden prijs, een pracbtigen beker. De wielrijder
ilIIl'r,.r." Ik kau n.pt w.... rheJd getuig<:n roor ".-t Predd_ l ..nnoen Fo~ds' B.r. J. James Somenille leidde. Oog8Teer 25 ~n
~""." _ . ; '·r.J,,·u,tpn van C1ements Tomc. H. Hablutzel van de winpaal liet hij de handvatsela Tan lijn
~"...:_.n ~'L' • II L,n~ I~..Q tk san slecht" spiJS- J"wr I" t RobbP11 HtlalHl }'O1l<~ :-Di. F. machiDe loe en gleden lijne Toeten TUl de pe_
~J O. '" f'C"'w,.rd~ tk all .. 800rten van X, R00mf.' en J_ du Plessis dalen maar hij bleef lIitteaj:l rjjn fi.ta eD WOD

IJn, ' !pll'!. r pr baat hl te vd.,.. . . d t' 0 ddt ... d __L _
~. n.-·, . J ill eD_ J (JGr hel )< 01ld8 tol Ople1d&flf t'an Z endt>- en • run. 0 er e oeJa III( TUl 0..,.......
. 'il,') "-1n (I"menta TOlllc te nemen. I' I RI _J _. "" • Tiel 8omel"f'ilIe nn zjin rjjwieJ. kwam op sun
~". 'J li< m..t ~~"4:"n Ween:LB deed. daar ,"~en on let luue81a .cond,: DI. Z. J. de hoofd terecht eD werd dood ' 0 en.
.Ul".I" '·r·r'''JI<,·u verloren had. Ik had BeerenN J.Bl'nmmer. I opgen QI
";' ft. ""'r I·f "IJ! .. eken la.ng gebruikt. 11 Het verzoek 'I'lln het Collegie Cnra- A.uI JlOEDEIl !-Hyland'. "Inatanter Stil-

n.x I""md dat II. feheel van de incligOfltie toren voor de Normaal School om den Br. lende. eo Tand.Poeden" ,uilen a .. eaireD
~a, "n """iJD .es maande .. Terloupen J. P de Villiers tot Curator un te stellenlllDgatl~ oogenbhk beta~~, ..n nwen kleiD.D

h t ~ ....."Ij(. kenm ..rken van de siekUt in de plaats van wijlen Br S V Hofme ....r Teel PIJn ~n ell~nde. Zij ,jlD de. bed. ~en
e 'n ".rtoond. en tk geloof dat ik _ol • •• J Toor kleIDe kiDdereD. VerkriiJbau £18, lalle

~Q(;d h.nteld ben TL be t WOIUt toegEstaan. ' apoUaelre1'll of direk~ no H~ .po _J.........d . .u: n, ge roawe- 1" E 1_ d C .. , ,. .....,
• IWe. :'tin 3. Philips Palace Hotel ... en verzoe .. van e ommlS!!le voor boa 722 Kaapiiad en op he~ kipleiD eo ti
be 'i, Queanaland.-AdT: ' het Godadi.nat·Onderwijzen en Zendelingtl HylaDdll Haik, JobaDJi .. burr.-..4c1o.

• leeft. BU.... ,,'liIt4 Ju- toei:. _Il ...... .- JaU.a a.... ~ .. __ !Ma
8'u~I~ 4'1~ op Il_ ~ ..., -.ft" .,.... ...., JalJaI -i'?'¥L. OaII..ii S. 't'OOl'IteI nu _ heft BoUuder w.a
.fftnhlllll ~tOOaCJ Rid Iblu _- ~ .. u.-;: Hr-I..· .

--::-. ~2 w81""',I(oraapa ~ ':tl!: *iI ill .. ~ W.-CIe ~.-De -man.=:• Nif'u"J'Wllfootein; ]&RII nu-t "riJ ltIrk _ •Ie.-.l.. _. AIrf1C \ dn d ... tiMnIIt dM lilt werbUe comité -.......
. 2!Jauuui laO:1. heer li~h .w..-;; kill&. --,·tiIe .. Dl., clie ...... 8vt..berland .. ~ __

.......... fIUetw. ,.&Oll;.&e~ ~_I '1'éIcTI Ik,........ ~ ~beefts-t.
Op ~ van.nh .Yri~ndea 'tril ik 100 kort afe~O),. D, bew.1IáJan lIeeft ook ........... ' ... lM!t- ~ .... 00dI ~ .... ±' 1>iti ~ door'den nad ~

~It!DIJDe rellb.!Ylll·hA3,n 1111 ruisindrnk. ~~.I"Jyn" "i' sjja ~OOO~' f!'OO*. ( __ Mi "~. De ~ VJIinoa weg.-De heer -C. Eekhatdt werd
_baJea.' _ ifn v..,I~ he.ti té, in 1Iil~, lit ....... , ..... iuouea 4at on ..... ..ta bcq 1'OOr N.m- 1'OOr de ...
_llden Juaari, Il nll1'; YeI'tlnIr ik _t 81~"l-"ulJpoeb-, ,ewoon4, W die hocw Biet ~..nar-.. BeIIIi t4ea paratie .VUl.~ 1nIg, ea de beer J. Jl. B.
1I4iI- ---. ond" ... 'u...,.. ia dOD Vrijs_" I,,] .a.rdeli vadn ~a ---lIItIie I Al • .I!"!!If WM .... eiPIl ~ die ODd LUer m . .."... plaat. ~ ~ ••

YID Wélw.,toQ. Niett l!tjaou....... 9'u.d Iir tot ~... '~ r~on .U 1887 ....... aij ••=:r~ «lw ~ .~.".,: V~ trekp.d te .Knaidfoeteia.-lf.
op Barlrienbeft, nunar d••• ldlUl lOU dood "'JUt! 6eb~a Mn bIOeIIer ~... • ie raka; ...._ .ar."'-': ~ rapporteerde dat de laeer J. 'boa,p
......... tot Hii Nornla POII~. Toen wij de moOrd tp Pi., Betiet. sUa .. "" T.mr.j ~ ....... dat aoeat. PIenrd WardeR. OIlwiWa .... · a. Itoetaa gaaukt JaieroIatreat
bra, over Grootriner nadW8ll, '-'evOD e.a de b~ ...... w........ WIl teYena IC~ a- ure _ i-..... lIOO &ab" de ED- te betUea.
IIIDtal f1Dbobe jonge Afrilraande,.. "God .are booit TUl BetieL W__ n dh.u.. _ ~. dat _t Mt ~ de ... Da ~ werd gelaat de -us. ~
&be Qu_» te 'ieren to, pp dOl);»'111 i vlIDdaar 00 ~rtellen CIOOt OOfP'1dren, dan is bet '!be .buit dut,. ua eIbDtIer lIIOePa pen ~ ~ te .IU!IIleD om het PJd te 1trij-
be~ nilbeicia-TOlblied. , OD~ilk koel ti bID.... Ill: deab& daD ooit: en er .. liMIL _ .... ~ ... ~ ~~1IIl l&iC bUmea _ ID&UldYID lae4t&
De "Vrijtttaa, ICheea .... I' minller VUl de. De h.... !Her ~ au er _ bo.., 011" eIbader op W ~ dOOd.... J)e

drootrte ,eledea te bebbea dair de Da KoIODie. Ita CUIIOIaea .......... -~, ..... ,ilt atrijd .... ook Jdft _ CIIIPIijb waar ~ ~ - Brief sele-! VUl dr.
Om 11 alii';' 'Toads van 17 Juuwi tr.w&Jpen "!"Ida& d• ...una.nden ..... 'f1IlbaianIIeD - baaclje vol (80) bOereB C1eD ~nI YID" P8II'II, ~ende'" g~ beaaitte

WD te BIoe.foDteia &lUl, en wenS ik ,ellll. 1l1tbua~. De oade beer en 1D8'fI'.1IaIac aUn groote over.aabt ......,we tro.,eD afIloeg.. "De bet diata!kt WillUton.
V'II8tbO d8Jl tieer O. van Boo(JeD, alWIIU' ik IlOl ~ de PalatdiOIt ..... : "I. IS'D aru- de...ijand ~ cIreeI .. _ verliea " ... CITer . l8CI'8taria werd geJUt lijn ..wu -..
dieaaeIfdea IVOPCi UIIpnaam kennis muk~ ol1derdom sll1lelt ajj 110( vnobt.eo d ....... ; aH' de BOO. doodei _ aeItattiDIr terwijl drie maanden, nl. £65, uit te betalen.
_, deu beer H. 8. Viljoen, rvdIlid TOOr de dnIJen n' - JI'08Il aJla OlD te ftl'lr.,oadicu dai dea ba.,. bo;;; aleaht. r' .,.euvel::: Alpneeae alui~ Tall jaobt.-Brief gW-
wijll: Wilteberpr. -Al dadeljjk .. raakten wjj H ~ ~t is: .KlJ is • 1'0"'" 8Jl in ID CIea A.aajuba lUg is 1 burger (&oker) ~ ':da.&Il dea ~rendea resident-lIlIIgiatnat,
Iq beIaAfrijlte ,..prekkea die tol over midder. .. .,_ 0IINaIat. ,~ ea 1 pwoud, die 0CIk1ater overleden ~ ~rd 22 ebruari, 1899, ea ~ .....
~cbl daurden. Den volJeacl_eo mor,.n ria, <?p 22 Pebruari pc DIijR reis per ,... II, ea .. ~ ~ 8, teaameD ~ bu,... en . .'
lk, 11& een en ander r••leD en ,..prokell te trem YIUl, Krooutëd __ ~.. gen~iD die drie g8V'eCh ..... ODgeYeer ~~.-DeD oecretaru werd TeIIIOCIat
bebbea, naar de morpD;DW'ltt, alwaar Teel bracht d~ beer Halaa mij ..... den bëer EYert 8150 ' a-eneld lijn. :::U~jsliJ8t ~ bruadk&ll'teJa T'CIftr de .....
poea\eD .n vrucbten, W, m.. l, ea.. verkocbt 8erfontein, ~ miP.a. __ Japie lObOOI - Te OIbraat lItaat een Jj voet !!oog ner- .Kl' e verpdenng te leggen. _
wvdea tepD redelijk. en oek ':el boop ~dt, en ik _1IarteIijk ~ werd I'll bat lRCIIlameat U, ,witte l!'!mlêl'Réëi. met de rd 8lUpaard ..lrloot7.weg.-D" heer Hollander
prIj .. n. Na ontbjjt D~. de beer VlljoeD .lj _r spoedig thaia geYoelde. lIUDeD eier ""ftldea ..1t:~ - ~e ~ den K.leÏnpu.niekJoof:-w8f(, te
mij ait om met hem deD pra.ideat "D kon De lieT" broeder SérfODteiu lIIlDl mij vier Nu, geMbte-~, ik God die m~ ~~ de _taria gelaat ~
besoek te rev.D:. Dur lI&D,.komen IjjDd nren ver 1l&1li' Vredefort, dicht MIl VaabiYiar --"... lIeeIt pleid .. ~ de PIaa~ a ~ weg ~~~ord wordt:
ltelde d. beer VdJ08n mjj TOOr lr&D died. die alwaar op 28 Februari "OUalhankeljjkheid"; deN 1lIUlIClIi0ll_ waar aiL aljn lUChtige ~~e COIiUté.-De --tof"" werd ~
m~ ~iik IfOette. 'foen ik mp u~os dag" geTilord werd .et eeD ~ hand - lielltbMr iD de s-hiedallia Tall ana T _._-t.k ay lid Tall het werlt3llde ~.
wilde ..... dat ik ~er OIDItaalielaeden' lien ICboot raak; "r aedere MI ik er eeD VVIk beeft geGp':lIl". ,Dese VWmeIdea "-"6 till· lUI ~te-weg.-De J.er
lbed. ill reiaJewud tijen kwam, aDt'lJOOrdd. Toor &ijJ! buderdom _ Id ..... , lr-jarip joa! ~ _ die .... :P;.,J;,;; lIIaar wij nl- H~r 'IF8rd aangeatelc} desea weg ~ -tea
de preeid .. -., dat er ~De ~"D ~ mueil gen al de andere. afIobietep. • ~ ftrBIe1 ftI\ deIt. ...... de. Heeren-. ~11. •.
wareD eD bil mij pnoe, bnd. dOor m"De Roodepoort, de plaata ..... ~ heer DeW .. ,~. (PI. to: '8). , jdeG~ JIOIiti&.-Dea secretaris werd ve,...
Itakke. iD de ooaranten." Daar Ollse ljjd w:P~r- w~heen de beer 8erfoteiD mij bracht, beeli 'h ~ bad ... btjde OIItmoetiag laat. soclJt ~ undacht VBn.den rMident lIl.IIgÏ.tnat
'iJdtl beperke w.. , wlUld~en wij ~ samen tot bhjkbaar een seer groote toekOlUt en ulll"l ta.cbea m!J ea- btoe4n P. Hauptleieot. de te ~Jeeld op bOlt fe~t dat. er nog miaSteJU
ua de .lwltoren, alwaar wij hartelijk at.cbeid met d~D ondernemingageeat YIUl den beer De !l:1rOOr'CIiie lI'lliavader TUl 't twaedeataats- :: ~ e~tie-dieaaar DOOdig .... 'foor
11&1888. • I Wet en agen van den lLer eeD lustbol w . -, WUI' 61 ~ ve~ worden, . illiston. _

Ver901pna bapf ik mjj naar bet nieue deo .. De ~eer De Wet it '-ig .... dam t die TlUI ~fiiDgen ~ ma&etI, deRek8lUngen.-D~ Tojgeado rekeaiagea wer-
fon, in uDbouw op een bQ9ge:l kop ten noor· i voltool~n die, Idaar z.!jDde, op eeD klein m.. r 'I"CIOJ' hlllllle opIeidiDg .. 'F~. Iaa.:aJ~rcl en beta.ling derhalve geJut,
:ieD TlUI de .tad, een hUlt onl*lmhare positie zal gelijken, waarover ea op au reeda eeD tien Ik bad ook het geDgegeD YIID eeD kort b&- 1 Dr'-
die de .lad prac~~i~ beh .. ncbt, Vu bier; o! twaalf 800rten watervogelI bij bODderdea t:: bij}en presideut~ ~ leggea en:,bij I!.dt .- £1~' J. lader. salari. en rapporten,
beeft men eea fraai altai.cht op d, nitgebreide' zlCb venna,ken ell het meD8Chelijk oor en oog p&- eJká&r' wedersi,ida .. et een "tot ...e- :1 B ~5a.
.lad, die mel bur Tele kerken, lierljjke gebou_ls~reeleD. BenNen den dam ligt eéa groote depi8na" te groeten. ~erdei--bad ik gelegen. .- 'j' :So".!tz. reparat:e TlLDOudekAoof.
we~, ~wee forten eo aDdere boed.nigb-'llen, mij I ultgeat1"ekt~id prachtia; vruchtbaar grIIIld,' ~. de ~~rnemente-batoren, .st-te-druk- a -Fnl ~ £3, In•. ", '.
hennnerde uh d. woorden van vader Jacob:, voor ongeveer l~. mnddea ~oom, '-... h.' 1o"J, artilJene-bm__p, ~ede eeD der Tijf . b7jd urg m-aDlC!pallteit, JLU'lij'bcbe
"liet milDe .taf beo ik OTer due Jordaaa e-' teod? op bearbeiding eD hea~ om lijn rtea, waardoor pretoria TOOr ~n vijand Eeu b' rage, £25.
pan en Da beo ik tot twee beiren reworde!'" 30,.60 of 100 voudige vrnobt te "leverelI De ~ onneembaar wordt gemaakt, -te ~ Curt. ki:! "':lerd.gele&ea Taa den heer W. R.

Van ail ,B1oemfolJt.,in brecb ~ ik een be~k I vo~:r bezi~ter be-ili op een uitgestr~ ken. , d 18, eo. over de betAling die hij. DIOMt
ua mijDe/familiebetrekkiDgen en yrienden eo' Ian voor VIer bushels zaad 126 muddea koom of Jo~ ~t dOor eeD fortbeecbermd 'Do voor ~ 1I&ll_.den~retarie.
wen oTeral Mer harteljjk bejegend. 'I cn 3,000 haverg~flen ,gewonnen. Een goede - .~ li~er ~, beheerd. Van de goud. koa d: ~ee:... rege~ was daaroaltreat
Maandaamorpn lin, ik eeD hoop kop bo-' knllll voor eeD ihul~ Jongbeginner o. er om stad ba ik .~d,lIIIden leggeD: te veel om Diet. &all doe".

klimmen, Terge.eld Tan een &eer groete bond ~.. ~elft te ~n zaaien eo teveoa eell vrije :jd te achrijTe'l":.· iDie er komt -' toch al-
"&bOOM" lebeeten. Wel eeD dllideJijk be"l ~ 1Ionu't, te.~Jgen. .08teIl verklarea:. de h~ ~mij niet.
welke. hooiJe 0) IUlhung de drager .. n dl';u dAIs wZ':, voor deo: ~nde~ Tall ~ Kaapalad!!l er. Diet b ,te verge-
n_Ill'lD deo Vrjiltut toegedrapn wordt. Vlln h~~ heer Wet kan ik bIer Tenneldea dat _. de goadetad krioe~ YIUl des
af deo kop had Ik "80 &eer fraai nitzicht oler J met, eAU ~r den .. md gedr->veD poap ~- ~ tot Ja. wanneer
.. n groot gedeelte Y&II den Vriiataat iD eon water Uit de nVler haa.lt om een • ..0 sak ge- geen ~bt; ~J' gaat het oaa_fgeb ken door
omtrek die eeD gue.tijJe indrak op lOij maRkt" l:::'te .aardafl:leD op verre afst-ud .ee te w~ aeU Diet; én &all de lIIIjnea ent meD

Om 8 aur wu ik terag, en braobt mijn li"v~ ~oe.l~n. veDdien boudt bij er _goede : 08Ite ~ ~ 't geCIrUUeb &lInn
oude E1Bger mij over naar .Un lOOa Jan, nadat bete' nJ vee dp ua,_ .vooral paarden, tot ver- w _. i
mUD Iie ..e ouote zQ8~r Van Tonder met een h ,:mg wj;rvan hiJ een beDfPt roor £IM
&eer bewo~en gemoed mij bad gegroet ~n oe &&IIge ocht. De plaat. is ongeveer3,OOO DE JAKHAI,ZEN..PL-A AG.
.fBcheid genomen. . m,r;gendlVOOt. _.Q..Q.

Din8d"g 2~ .Januari. gi~gen "ij weder n~ ''J an en beer ~ Wet ging ik na..r deD hr.
De ...et8dlH'P: met den lteáldag voor rllad8lod. ,.;ftpe60kwrr miJn zoon Jacobll8 oudenrij.
Weer 11'&11 bet mijn voorrecht eo genoegen T"lolI fOk . Ier WaII de entva.ngllt _ harte-
je ootmoeIen en voor bel een.t of bjj vernieU. IJJ) . _. .
wing keDDu te mu"n. Van Dewe~orp gin- ter e heer J?e Wet, die mIJ ~ &IJn portret
geD wij naar de plaata TUl den he..r S"anepod, An~nde;kioglsgaf, bracht miJ ~ den beer
lJupoort geDoemd, VIIDwege de ..,le dU&eD die A _ s 6118e, en beloofde mIJ later naar
iD de kOPPl1IIIbljj ..en. Ik heb niet gedacht Eulk li;al~:eikz'teD/d1e.ze1le,:,:. ~_~enoeg.
een flule pluIs iD d.n Vrjj._t lan te treffen I d' .. en lt oor bl} (Jell .._r W_
Een dam die op een kleiD meer gelijkl . bO ..oei se 8, I~ naar ZlJU troep bleabokken--on-
dif'p, oPil'ildamd t_b8h t"ee koppi~ de wal !;eveer nam en er een op 300 tredeD al·
60 voet booi!', 116 treden lang, TaU node; !lO tro. ~nn~ nr~o:ot. Ik 1I'as ver~ een mUl
den bree'.:l. lJ" wal kOlt dan ook £1 000-' het 10 ~ _ Jar, ~ DrliOJ:l.ZOO lumdlg tOet eel'l
woonbuid £1,200. De man eD vro~w ';Ilren "ewee~ "ZieD. aa Jk, ~et ..... d8Jl Vnj-
beiden .eer ..riendeluk. V.lé lebilderijen en .tant ID ~den vaa ~evaar DIet ontbreken HaD
portretten ZijD er te zion. De hui.ebau liegt hy "ï!jk('n ven dr kmderen benedeo de lJiaD-
wllJlscht B~OOea eijn portret vergroot tcl hebben ~:rl z:ll~:e~n e msa::'':t 8ChOUkridr,f:'~~ sclaou-
OlDaan de Jonge mensclleD te aegge'll . • K k d e e aan enst 00-
daa . d' bl" D 1_- • " II, erworpen burgeN en "raak" zenIICbieten

.r!!l le IC em. • p .... ~ III bjjkanl lee De broeder W_1s bracht mi' .
dalzend .morgen grootl prachtioj'e tUinen. boor- heer Sarel (':IIieD lcleinzoo Jd Ild8r ~n
de.D, nallanden en Tee Tee; to8trekampt met <lcB held. Hier ~Dtmoette n ?kllDde:D ~ e-
kbppalen en doorDdraad. , Stefanll8 dn PI . d er
V Vu Dewetsdorp bracht mun zoon mij naar IIChool t~ Dalj:i ~er ..VlI~ e Ped'?"nf-
.aalha~k •. Vaodaar te Bloemf?ntein terugge- veel hartelijkheid be~n~IJ De·:,,_.e
keerd IJlng lk bet oud" Forl be.len eD werd mij hra.chten mi' vriendeli 'k' d ePCi8ll
d~r laitenaDt Holt.bui.~u op zeer vriendelilke Johannes cllien, Doo~~fr d:'IIl/D heer
WU" alle. jlBtoond. Ik " .. r'lClbt verbijjd den name kenWlImaking mt" •b ~I] ~
Vrjjltaat in dit opzicbt 1100 1'* t"""era.t tcl' HiJ' bracht ml'J' OOL bl·J.e, ZItJgrafnuren~.. E . . .. _- .... ,. -..... .. le van ZIJU over.
&I.en.. e.~ nl.tyoerIJe ..... c~uylDg te traven nit, ledeu vader, den held voornoemd De e-
Diet In mIJn IUD, I.OU te veel p!a-IIII ei.eben eo, ,,:~ordingeD dIe mij daar bui~lden Ia~D
teveD. ongepast ·Un. . I zlCb m geen woorden uitdrukken. Ook wer-
. In h_et maseu!" heb Ik Tele be"ondereDlwaar· I den mij getoond de p.mer .. urin een katel

dip dIngen ge"I8D, een .bekno.pt overaiebt wur- i stond, waarop hij het:tiJdelijke met 't 8Ite . e
"ID ~ Ter te veel ruimte ID eeD Imeu".bla-i venr1aselde. Vaa hem is bewa&.lleid g~.
Ion ellCb.n. . . den: "De gedachtenis dll8 rechtvaa~n zal

Ver901tren. beklom ik n&&l~ het nleu"e fort tot '~euing sijn," en ,. door hetzelfde elnnl\
Nn booge .kop, .te!' noordOOIten TIID de stad. .preekt hij nog, nadat hij gestorveD is.' IiiI
Het prachllge ~lItalcht du m.en ~'!I daar heeft, werd geboren 7 Septelllber, 1801, eu OTerl~
loont de mOlllte VIUI ~khmmlll.1r meer dan 4 October, 1871. De broeder Jobs. Cillien
dnbbel:. I?en ·oorayoad. bracht Ik. genoegluk bracht mij naar deD beer Jees. de Beer die
door bjj moo Trleod p. F. da To~t, die m!; .er· mij naar Vechtkop nam, alwaar de oude held
,_Ide uur den trem, W&&nD8ollk de r.lIl naar met 33 man. duizende barbaren OTeMron Bo-
Kroon.~ voort.ette. lIjjne lieTe kinderen eD ven op den kop staat et:n monumeut Tall ~~
Tele ulenden .aldaar ~ ~DtmoeteD, WIl ean ~ebouwd tot aaadenking VIUIden &lag te Vecht-
~ ,.Dot,_D :"erkw:ikkml eD lUO wu ook kop op 3 Januari, 1&38. Men vindt op den
mUD verdere kenD!!Imaking. - kop ook Dog _poren van een _r groote kaf.

VID. Kroonstad r~ ik naar mijn ,w!llfer D ferstad.
J. Bnn~, VotIelatru .. foDte~. De ~,OD&lDe Den_ volgen~eD ~odag hracht ik r.eer ge-
ontmoetlog en. he~ renoegeloIr .. meninn II~en noegllJk en stichtelijk door bij broeder Josef
&lch betClr genieten daD beeobrjjTeli. Wjj mt ,... de Kock, die ook &eDdingwerk onder de kaf.
~n d~~ ook te aamen oit.tapjea naar de bnren, fen verricht.
die mu &eer welkom wve.a eD aangeDame vrieo· Van hier gaat de reu naar Heilbron-fitatie
d~ belOrcden. Ala bewjia nu de 'I'rDcbtbaar- en van dasr per spoor naar Tran.qvaal.
beid dezer g.w8llten klo bet ..olgendt' diel. 11; Ik kiln echter de Vrijstant niet verlateD Afdeehngsraad-Fraserburg
~n btJerkooro .tool had 16 halmen, met ge· zond .. , te dpnkoD san de vele vriendeD eu
mlddeld 300 korrela iD elke aar, makeade teA. vriendin nCO die ik daarbij achterlaat en 'Fol.
men 4,500 ~orrels TUl I. . doe Klecht. RaO den drang mijM harten met

Ik b~d hu~~ook de gelegenheid eeo wapen· hun nog eens mijn openbare dank te betuigen
}~~OUWlD. bU te. ~oD.n Tan de burgers der w~k voor de vele blijken VBn Tri"Ddschap en liefde
,,"dden- Vat.chnTler. Gelooft mij, koloniale gedurende ,mijn om.z...ervell onder beD geno-
,rienden, dit wu de moeite wnrd. Allel wsa ten. I
~ perf~kte orde en .iÏDIf uiteht ordelijk~. De VIln Joh~onesbsrg naar Amajnba had ik bet
IJagheld en behendigheid iD bet op&&delen rij' '::I'moegen de r"is te doen in gezelschap met
~n, afspringen, ac:bieter: ens, op de bevele~ en deo Itt>er d. R. de Wet eli g;ade. per spoor tot
,enken ~er <;,flioleren w.ren Terbaaend. Dl! aan Volkeru8t en vandaar. een uur rijdena.

~

aPb&ndlgheld waarmee ik e~n paar zoontje. per gehuurd.. kar lI"aar den gedenk ..... rdigen
n 12 en ~.3 jaren. het "ápeD heb .ieD hantea- berg. Hf't bekli~men vau den berg nam _
gaat mIJIi begrip te bo ..en. Ook de Vrij- lt uur.

Etecbe dim .. toonden buune belangwtelli~ De be<>r De Wet, die de.tIJd. ala iDwoner
r hnllD~ tegenwoordigheid. Een. paar had· faU de Z.A.R. <le vrijfJeidlHlOrlog had meege-

n sella plan op de acbllf te schietelI. doch maakt ('n een der bergRtormeN ...as, kOD mij
,erden ,",rhinderd dur dreigend weer het op- alles na!-,w~curig aanwijzen en verhaleo. ZOO
rekeD TIIrhautte. Allel! maakte op mij de wee>!.~IJ miJ hoe de troopen .enchanst lageD,
tidruk dat de Heer een welgevallen heeft aan terwijl de boeren over kale grond oDder een
Je ..riJbeid onzer broedereD iu den Vrij.wt. stortregf'n V8ll kogels deD berg te bestormen
L Zaterdag II Februari, giJJg ik naar het dorp hadden. met het bekende resultaat dat ik hier
• nekal, "lar ik 's &VODJ. op uitnoodiging eene DIet behoef te herhalea. Hij toonde mij ook
T&rpdering Tin 81'0 jODgeling! dehatA Yer· eelt plek waar hij e('n gekwetste soldaat W&ll
eenigiDg bUw:ooDde. Het, debat "'118: .. Laat tf'gengekomen en ven:".lde hoe d_~ in de band
slapeo of TT~"'t.aao... Natuurlijk won klapte en om pardon VJVeg; hoe hij t-D
.. TToeg "ps_n ' t bij ,.temming. het I/:CWef'r met bajonet en dertig patronea

Dl. Hejjn. tile er Za&erdagavood en Zondag Vlln d ..n ~oldaat nam. terwijl lijD patroDeD
Toor· "n Damiddag drie ernlltige preken. ZOO, reeds alle venoehoten "aren. Het g""'Nr bad
dap..clIId W.II er bidunr, dat _r le ..endig wa. d.. hee~ D.. Wet mij reeds, in den Vrijsta&t
.... gevolg Tla de op"ekking aldaar. Zaterdag- laten me~. _
namiddag ...u er een geweente vergadering Akehjl;~ gf'dachten heb~,:" mij vervuld bij
waarop betaloten werd tegtsn £300 salari. een het ZieD! VIW de gevaarliJke hooge Kraor.eD
ceodelilll te beroe~n Toor de katferg ..moente waarov!'r de stomIPe scbepsels in hun bange
die er b81w& en reedI Tele lilden telt eli een vlucht dAD berg zibt &f~estonnd. De beer De
tameljjk ruim kerkgebouw beeft. De ka1f61'll Wet toonde mij ook de boomen. waarin som.
wordelI er goed benbeid, selt. op de booren migen v"ro~.lukt "ijn en d~ bleven 'haa.
plaatsen, o ..ereenkomatig Gode woord. ' ~en. Wsarlljk, er ....... een schrik des Heeren

Ik ontmoette bier ook den lieTen ond.n (73- op ~~n gevallen.
jarigeo) broeder Abraham Celliers. een de .uor· BIJ ons terugkeer naar de begraafplaat. der
trekken. Da~ bii Teel te Tertelletl bed Uil g('snel!veldA troepen trolfen wij er VIer Engel-
oorlorn mot bJfen en EDlJelachell, gevaren scbe lAAn - Il.: _vroeg hun of zij. Hollandsch ver-
mel leeu,",eu en .odere rqoCdieren, !!preeIrt ...bl stood en en zei. na een ~.vestl{l;end .aDt~oord.
TUl I8lf. Trelfond Terhaaldo hij ook den moord op den hP8r De Wet 1IT1Jzende: bier 18 een
op zjja broeder ADdriell, wieD de katJen na op man die bij deD dug tegenwoordig was ~n er
korlen af.tand 18 _guien in het Ijjf hadden 1111... VIUl kan vertellen. De Engelschen lieten
gegooid, die b{j sr E,lf nog uittrok 811 toea m,t hunne hoofden bengeD en spraken geen w('Ord
een band Tol ueegaaien be,week. Het u on- ,' ..rd ..r. .. .
mogelijk hier ook maar een idee te geTel! TIUI Volgen. opgaaf op het grafl erk &lJn er m
wat die on nder mij allel Terbaalde. IDdruk- <le 60. g88neDTeld; volgen" opgaaf YIUl den llr.
wekklUld wu bet Ifacbeid. ook ....nwege bloed- De" et coo ...at 3.'5() ea 50 .~nngen .g~nomen.
Terwantecbep-lijae moeder WIl Haapt8eiach, De hee~ De Wet tooade a:nlJ ~~ ..de Juiste plek
mijn. moeder Jillien. Wij namen afIobeld om waar (olley JI;~AnTeld IJl· HIJ ~a:ncle nog
bier Di"t meer le ontmoeten ..n ik keerde nur toeu men hem 11& den -illg vond: bil bad de
Kroon.tad terulJ, alwaar de bet>r H. Serfoutein kogel aan de~. recbterkant TUl bet hoofd ge-
.tI afbaaltle. oTerbracht nur ,iin plaat. en on- k~en, en ZIJn bemellllJlllD was opengereteD,
• erwa.chte bartelijkheid ea liefde ~tooatle met &ljn recht.-rhand was met bloed en benenl'o
lie ap.. besmeerd, blijkbaar door hét voelen naar de

Dele broeder bra.cbt mij ook OTer naar deo woad. . .
ouden Toortrekker, David Malan, die 83 jaar Na alleA met venrOD~ eq be,w~
oad it eD .. ei 'ij1l& rad., pboren Viljoen 77 &&DBCbouwd ,en gMoon! ~ bebbea, _ eie lar.
jV8li, reeCJa es j&l'8lllA hawellfl1Q ~ ~W~ =:~~~~
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De Beroemde
A lllirikunsc be

Baking
Powder

feo wmeIMZt ItVUZ
! " 1.,,, I .'" t ste",l" z ic kte. De tong

I< )"., L'e' Il. d,. ,'ethtst III slecht. dB
'p';'" ndJll1! !< t!auw, het bloed is
d":J I., {, UIl1"'''' zijn overprikkeld, het
hrl( rrl (j. '(_t zt't..'r, en

Notulen TUl vergadering gebouden op den
:11aten April, 1899.
Tegenwoordig: de heeren W. F. Silberba-

geD, M. J. YIUl 8cbalmjk, N. Hollander. C.
P. TIUl <Iel' Merwe en D. J. van Seballnrijk.

Daar de &gllerende civiele oommisaaris en
~en.~ magistraat te béaig waa de vergade-
nog biJ t&- wonen werd de heer D. J. V811
Schalkwijll: gekoun al8 Toon;itter te ~ren.

Notuleu VlID ,de jongste vergadering gelezeo
eD~keurd.

ICont&Dt in bandeD .£377 lOs.
POIIt spaarbailk.-De aecretarU mukte b&-

keDd dat de postmeester - genersal beslotell
heeft dat gee'ne deposita Tall afdeelingvaden
in eie postkutoor lpaarb&ak konden aangeno-
men worden, en dat de TOOraitter de £5 der-
halve er uit iIad gonomen.

Besloten di._t, &NIPIiiea de -.,taris ge--
noegaaam securiteit stelde, hij de gelden in
besit kon boadea. ,
Drift, eDa., te Eliaaleegte. - Brief gel_n

V&llden heer J. A.. L. ~ der Merwe, d.d. 13
Febr., 1898. .

Besloten den heer Van der Merwe te meI-
den dat de aaak alreeds be~deld was.
Boeken Toor raadaleden.-De aecretaris rap-

port-rde dat de akteu 110. «l VUl 1889 eo de
pnblieke geso~akte van ] 897 uiet afzoa..
derlijk te verkrijaen sijn.

Besloten de bciëken te Ia~ blijven.
Tenden.-De voJsende tenden ...erden in-

gediend V'lOl' de wurdeering van de va.;te
eigendommeD in dese aldeeling, namelijk:-

l.-D. G. Roax, .DOf wijken :l, 4 eo 5.
voor £ó3.

2.~:V_r, 'rOOr wijken 1 en 2, voor£2ó.
3.-P. L. Conradie, TOOr wijkIlIl 1, 2 eD 6,

TOOr £30.
.,-P'. L. Conradie, TOOr de gebeeie aldee-

Iinat, 'rOOr £50.
5.-J. W. H. Meiring. voor de gebeeie af.

deelina:, TOOr£66.
6.-J. W. 8'. Meiring, voor wijken 1, ! en

6, Toor .£37 10..
7.-J. Tromp, voor de geheele afd2t!ling,

Toor £50.
S.-A. J. du Toit, '"OOr wijk 5, voor L'24.
9.-1'. J. TClWIUlIead, 't'OOr de jlBheele 8f-

deeliaat, foor £15.
lO.-T: J. ,.~, TOOI' wiJkeD 1, 2 en

6, TOOI' j31101.
V-a-teld ~ lid Jl. ~oUuder ea g_cc.mde8l'il door lid W. F. 8ieber~n: "Dat

..__ teaden gevraagd WOrdeD, waarin ge-
JtipaJeerd wor.h dat t4Dderaan de arnnden
waanaede .. __.. bekend ..a_ ...ue:.~ken. tt IIIJ ....... ooya,

All _ .. ~ ateIde lid K. J. VUl
8cIIalb-ijlt voor_ pm-*"! door lid C.
P..... ier-:u-.: "Dat .. rvd de teRder
Tall da .... J. Tro.p MIlDMIIlt." ru BUvoiéAiL

Oe 1... _ ...... ZI,Ia allllll
lf~tOflt.

Á1Jer3
PILLEN

VERB~NDLIJSTEN.
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C J Li"benberg. J J Liebenberg P Acb,...
m8ll. Piketberg. '

~.A ~. Light, .paarbau,k, Kaapscbe ald_

H J 'I'an Heerden "A Laurie Cathcart
C ~r. J nu: PutteD, a.william:
PHHoetu, exceteurs kamer, GraaH.Reia~t .

Crouae, do. do
A M~~, Longworth eo C{I., Peri Elip..

R C Brodie, E Jameson, QueeDlito ...n
E 8heppvd, W TeDD&Dt, Kaapsche ..ideeling
J W Ura, Koloniale "eeskamer, Paarl. •
C Beckman, houwvereeni....... '17 - - _..J.... • edooling. ~, ~~ ~.
J Young, T Mills. Uitenbag.
J W Boyce, Allnutt. Kaapstad
M Mack&y, AssW·lI.ru,e eo Trust Co., UiUII-

bagI'.
P Hattingh, C Sch ...eizer, Albert.
J Newtou, A.'Surantie en Trust CO Port Eli-

sabetb. '
J Copelina:, A Loston, Oudt.&boorn.
D Hotz, J de Villiers, Paarl.

KUSTI:SOS.
M DSmit, J Carter Uitenhage
o v OppeU._ K v Op~U, Huw. ko~tr. Rather-

ford, Kaapstad.
o v s'?!r.U, K van Oppell, D v OppeIl, Kaap-

DONATIE.
CDR udd, zijne kleinlr.inderen 11'" aft_Le • '.deel' . ,..._.. Al

HU~LIJKS VOORWAl.RDEN.
J S~mmet, A de Greeff, Kaapstad.
A ",tggett, E Beeln";th, Oudtshooro.
D " D Bean, ,C M ~bert..on, Kaapstad .

"'" 7arrH'nZ"'khl Uit kruiden dlo
(1!ft ..kt 1 il dl'n It'ver en lD~ewa.odcn wer-
k.·r. r r ..-',rdt mt'f'r gal afgcscbel<len,
• 0 w' ru' l'r d'IS meer gIftIl!O hestand-
rl"'lcn "'l h\'! hlo,xl ycrwlJllerd. De
splt'rwandt'D \an de In~ewalldon wor-
dcn \Tt"Itnkt.. waard'K,r ('en la<'hr, wc',

",-,n,l afYOI'rruid<lel
htlwerkt ,,"prdt.

Ara,,'1t P-IHCll1
moeten des avnnds

....G".... ~ditftr. 1
MIJnbeerC-In uwe uitgave van 2ó April sie

ik een IlCbriJTen VIUI uw correspoDdent uit de
Karroq omtrent het VlIIIiea VIUI j'akhal.zen
otergenoJll811 uit het ti LaDdbou.. ournaal.':
Met ~ wat. daar door uw ~rreapondent ge-
segd !!I, kan ik op goede gronden i.natenunen
ea aebt ..bet dus onDOOdig allee te herbaleu:
~~ mIJ. echter t- mijne langjarige oader-
nnding hieromtren' mede te dealen, omtreDt
bet ~en TUl iakba1aIn, en boe eellTODclig
ot genng ~t den lezer mage schijnen, als een
pro.ba..t ~ &all te bevelen. Neem eeD
Idem ~r, ea let er eell licht gewicht
aan, z.xxIa't bet gemakkelijk onaichtbAar ge-
~ b:J. worden, en het gevaagene dier het
Tervoel'ell ba, en op het aleepael gevondeD
kan worden. Laat bet ij.aer, r.oo doenlijk, op-
gesteld worden op de sporen waarlangs de
sc!aaPe::t DU.I' kraal ot .alaapplek sijn gekomeo.
rn lIIIg ik omdat de jakIWa gewoonlijk dien-
aeUden w~ kumt OlD ~ acb~ebleven
IlChaap ~ iete uden! te nnden 0" IIljn hOD.
ge; te stillen. N .. m ~t iJ.z!r, plaats het op
~"!l kale plek, niet omringd door hosecben of
iets .~den .....t bij onzen aaaltomendeD g..,.t
SUSplCl8 kan verwekken. zet bet ijzer oDder
dell grond en bedek het met een Iicbte ~
grond\ ~t bet .?Micbtl_r is. Maak, zoo
mogelijk, b~J het lJIIIIr een Idein VDur, braad
er een .tnkJe rieescb (of liefst een stnkje vet)
om bem te lokken ea gerust te stellen. Neem
hetzeU~ stnkje. vleeach of vet, mij bet aan
- kleine stukJ88, strooi het op pn roudom
het ijler, Jninsteaa een trede III het roM.
Strooi de aaoh van het uitgebf'lUlde vuur over
allIIII been.' De a1imme VOl, door bonger ge-
dreven gaat YIUl bet eene stakje Daar bet aD.
dere, vergetende dat er .oor bem gevaar b&-
staat, die bij lUIden r.oo licht bemerkt en
zeer ~ is het geecbied dat hij sooaI' niet
met.. voor~ da:n toch m~ lijn acbterpoo-
ten ~ de~ 1J1~. IU~. Dat .~nvouclig middel
zal IIll!IIChi~ bl] ~lDLld bijval of geloof m-
den, doch leder CL" met den listigen "n s1im-
mea VOl bekend u, zal uitvindeJl, dat indien
na:ar he~ voonchrift gebraikt, bet een 'probaat
middel l8, dat door den achrijvel' .....Ie JareD
is gebruikt ell met welslagen u bekroond.Ik _,

EEN VIJAND VAN JAKHALZEN.

7, 8 en 10 APRIL, 1899.

~t'nf)m{'n worden in
afvoerende doses.
I lp JIt) wljzo zulll'n

" lI! zeker galachtig·
lit" Id g-~lleZUD. al~(l()k
"'hede I".'fdpijn,
m"S('IIJkllel<l, gl~
Ion'k aan eetlust. en
a JIL' a.ndcr,' I; v'dgen
van eeD wt'rkl'looze
leven cu vcrst.uptd

lnJ:e' .. ndrn
\"l'N"I'!'lUccn make', aJtIj,1 dun

bl.l(·d .' I \an, nrf'lOht'd'·n. {'IJ mhct
(Lt ~"Ut'7.~ Il dIll r t't.'n vi,lIv kuur rnst
-\n'r ~ .....ap..al..arIJla d.14)r w rt'!akon. f)Q
T' II.-n t'n dt' ......ar'apa.nlla zijn zoo Vt:lr-

"""rdl"'!. ,jat d,' "en zoor de uItwerklUg
van dL' iUldt'rl' l>~vanlt'rt.

DR. J_ C_ AYER I CO...... "'. M .... U,s.A.

HYPOTHEKEN.
H Grovllli. HAnderson Grahamsstad
li "onter, Execute~er GraaH~Beinet
BJ Vonter, Executeursluune;, Graalf.Reiaet:
B J VOf'Il~r, Executeurskamer. Graaft-Reiaet.
F Doege, H Byrne, Ulten"-8e.
.J D'La.ruirie, T Mills. Uitenhage
D Livingstone, J Lane, Uite~
W Phillips, C Brothers, QueeD's TOWD.
H Joubert, F Marais Kaa.psche aldeeling
J Jo' Fette, St&nda.rd 'Bao.k, Matatiele. .
C 8=,. Boedel Thompson, Kaapecbe al-

E B Gibbon, A Llo;yd, Queen'c TOWD.
Jo' Strydom, H du Plessia Oudtshoorn
H Dallford, Boedel &....ge. Port El~beth.
H 8mollan, ..:'F.gi.e Assura.oce Company Port

~beth. '
T Povey, H B;yrue. Uit.enhage.
J J van der Poel. F Genis. Geuiadal.
A ~r, J ~er, Albert.
H WoUaard. ExeCntenrskamer Hanover
W Holliday, P Manus, Kaa~he afdeefutg.
A van Rooyen, W Phillipson Uitenhage
C Meier, Z A Kerk Kaapscbe aldeeling'
W <Allard, JInnes: K.aapscbe afdeeling:
J Harris, Koloniale W_kamer Kaapstad
A C :Saude, J Hugo, SteYD8bu~. •
J Slabbert, Execnteurskamer, Jansenville.
Jo' B de Villien, H de Wet, Somerset 0cr0Jt.
J Klopper, 8 AnIlear, Somenet Oost.
o Pe~~n, Sona of Temperuace, Port E1i.za..

R Lenkeit, H Cbriatiaa, Port Elizabeth
W N Pfaff, .N VIUIRer..sburg, Uniondale:
J M Neetblinl[, J Ne'lVl1l&l'k, a.Jedon.
R M JanIlIl, CPuton Port ~h
D Dose, G Hesaelmaa,' Kaapstad. •
JAnIlIl. Midlaad Agenc;r, Graaft-Bei..&.
WH Colley, M Kruger, RiTendale.
M de Klerk. R HochllChild, Prie&b.
L Jacob8. T t!mith. Oudt..hoorn .
F G Brewis, t: Terbl&nche, OudtAbooro.
D J du P'-', PredikantsfoDcL. c..re~.
D J du PIIlIISis, W van der Me"":e Ce,..,.
D J Schoeman, C Jooes, Cradock'. .
W ~dn"y, C .Jones. Cradock.
S S du Toit'l.Robert..on <l ('0., RobertMOQ
A 8 Steyn, ~ Chandler, Albert.
C Jo' Byas, Mutual, Matatiele .
E lJuyakes, () Latuis~rg ••Kaapl!Cbe afdeeling.
J B Hall, Boedel Gle, Kaa.-he afd8Aling.
J TIUl DiemcB, il Hudson. Kaapscbe afdeeliDg
H J Ltchenber;;, Mutual, Hope ToWD.

KUSTINOS.
G W Mummery, Hoedel Hiddlngh, Cradock.

G W Mumm~ry, C van Heerden Cradock.
H J YIUl Zijl, A J VIUl Zijl. A i Tall Zijl P

van Rhy-n, Van Rbynadorp. '
T Povey. S Dellep, Ultehage.
Le Ron eD Kennedy. H lIeatIie, Swellendam
H BandaIl. J Ca..oD. Batbuf'3t.
A C _'\rilI, J Lawley. Le.pstad.
o H LYOIlll, J La\,!e;r, K.aapecbe afdeeling.
J S .!-iams. J Marais, Paarl.
J C Keet, Boedel RlOO, Beaufort West.
J S Cloete. H Tall der Vijver, Robert.ou.
J G Brussel, KaapscilC! GouTernemetlt KeD-

hardt. '
P Vorsters, Midland Ag..acy, :Marra,..bu~.
C Vorsten, lIidlaud ~c;r, MaTTII;yaburg.
D Arderoe, A K Wolfe, P Mal'lUli, Kaap-tad .
W Kidney, D Arderae, A WoUe H BolWl

.Kaa~tad. -"
GENEILAAL .

C J TU der Walt, J Lamprecbt, A~.
T JUDea, J Jon .. , Kaapstad.
C A ean_"a, F Smith, "Yictoria W_.
L Grooti._oh.t, M_tJlal <l Co., x..u.s WiJ.

Baal Town.

C. 1<'. J.'MULLER,
Scriba. SyDodi.

KlUlpstad,
~5 Arril 1899.--_---

..'
, .~!'



lOliphanfs Vlei Warme
Min 'l'ill,e Baden,
i)EB~ wordeD verzocht en

.ullen otJt\'aDt;en worden dool'
oDderge~kellde, tot den middag
ZJA.,r&BI:b\O. 6 lila 1899, VOOr de
der eigendommen bekend ale

UjIl:pllllll'3 l~IVlt.'r :Maden," Bloem_
en " Bath Heights," e1-

v~·""afGeel; .... clan ill' g '9S1:I1l
.'uu.s w lam. .gron~Id OIL tren~ 1500 m~

en w~t geechikt VOOr Land.
. ~ ~\do doeleinden, en be.

'. dit liJn er een aantal L~n.
II!andere Vruohtboowen, allen ÏQ
'oDen dracht. .
De haur eer eigendommen ?al

J~uiten het reoht van ( ndfryerbuur
d"f welbeke~de Warme Minerale
BV ." W8&l'1ll. een zeer groot in.
k~ • 'ill yerknwen 'Wordel' dool'
~. .mam QIl flink man.
Voor bijllOD lerheden doe ~

hlj <

B. B. SYFRET,
Seer. Olipbsnts Ri\ ier

. Valiei Syndikaate
89, St. George I Straat.

Kaapstad.

SPQ-ORW£G'MA

I

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

; .',

Kalk te Koop
INenige k",antiteit:te Somer:;el

W ti8t Sta·,le.
Kan DUI' elc IIt.twn venoné~

wordeD. Doe aan boek bij
B..1L OWEN, Somenet W(lt

[OLOII1LBIËiSllUB en TRUst
IDTSCHlPPI1.

• t '~,' "

Ditiaiollll CooeD ef Kalaqualaod. VERBETERDE

DOGTA1 AmerikaRnscbrChilled Ploegen
N OTIOB is hereby given that

the Diviaionaf Council of
Namaqualand did, at I)Meeting held
on the 16th day of March. 18~,
im~ae a Dog Tax, under the pro-
vÏ810ns of Section 221 of Act 40 of
1889, of 58. (Five ShiIlingII)lIterling
u_p_onevery Dog liable tl:.ereoo in
thja division, for the year ending
31st December .. 1899.

Owners of Dogs are hereby noti-
fied that the said Tax shall become
due and payable at the Oouncil',
Office, at Springbokfontein. on the
lat day of July, 1899.

By order,
A. J. LOYNES.

8eoretar7.
Di~ Oouoll Otlloe,

SpriDabotfOD&etn, Namaqu1aa«lt
- 1kb April. 1899.

No.4. KERKPLEIN. KAAPSTAD.

bpttul, na,ooo. Resem Ponds, .£lUI
IlllBOBG TlI Yll IERLUWID.

DE }LUTSCHAPPIJ reikt PollWll
ui, al. W"u.rborg Toor de Eerlijlheid,

Oprechtheid en Getrouwheid ftII
TrutHs, Likwidateun en Adminitt~lI1'I,
lQucuiell1'll u VOOIrdenD.tié, CDUt«l
floDi, BaljUWJ, Landmeten, Bett.iardtn.
S.Cr.t.UiaaeD Vl\Il BUlken, Lop, AJaanD.
tie _ uct.re Maat.cbappijen, Afd_.~ .Il MunioipaliteitAn, KIer_ •
ud.N .Beambtenin dienlltno Firma. •
PUlieb InriohtiDgeJ1 op ~ ta.
lUDO
Dele Poliaen woNen in ontv.up _....

.eD joar 4a lmporiall Koloniale, TIWO
fUJIOhe en Vrijt.tMt.ohe ~ •..u. Implo)wrdel"l door phlll ZlIid.
~

VonDeO n.a Ausoelr, IDI., op UIl"""
bij , .t

\ _, It", : ~,
: I ~

,;~1t ~

jot
l'

+~'U:.,1,; r
" ; , 'i~-

"

TINDERS lullen, w
.', vangen door den

en Auditeur-Generaal
deretaanden dienst, tot
dag van gemelden datu

Stellenbosch Gevan
ReJ>aratiën-3 Mei. 189

Volle bijzond~rheden
kregen worden ten Kan
Publieke Werken, Ksa

O'j VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN. ~~O~ .. ~~i(\ .
:t,i."i,1 v... ~~~!~~~=':'!~tadhng).
f -r HEBB F~N in voorraad een groot en verscheiden 88aOrtiment van
{~','fl., allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen NIEUWE Ttlndera rden ge-
, met genoegen die vrij afleverea aan het Kaapsehe Station tegen de vraagd voor het priehten
"}" ' laagste prijren. " . en klaarmaken van d Nieuwe
'. 1 ' Bezic ; ',iging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat Kunst' Galerij, :voorgeste aange-
j 16 ons., 21 ons .• 26 ons. 32 ons. platglas; Plaatglas tin., j in. en i in.; bouwd te worden als vleogel

: 11. RGekleurdIdGlas, Clkathcdraal,gehnik'bd, en m
d
et figuren vooh~en gero~_{~_; vanThektZ~id Afr~fihk UaeUIn.

't 1 uw ge~ en e e soort gesc t voor, e ramen van UlZ8nen W1.LlA.e..", ee enmgen, speel
!; Il: verandahS, vallichten, plantenhuizen, enz., enz. conditien van kontra;h.J ' De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Lioht Departe- gezien worden, en verd
l:~l~ ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te heloen om het matie verkregen wo ,
li li . geld in deze Kolonie to houden. Chubb en Maxwell hebben deze kantore van den ondarge kende.
: G Gelcode Licht Versierde Venaters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te Tenders, duidelijk gem

Wijnberg. de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk. den voor het oprichten· klaar
Woodstock, en de St. Ja.mes Kerk te Zeepun., zoowel als aan andere maken van Kunat Gale' , lUllen
kerken in venchillende deelen dor Kolonie. Heerenhuizen, enz. In elk door den Controleur en uditeur~veval is het vark gedaan gelijk &an het beate tot nog toe uit Europa Generaal worde on gen, te
JllI8Voerd. Kaapetad, tot den mi van
AD"'S: WoenJdag, 8 Mei, 1899.

CRUSS '" MAXW'ELL, S.pt;., fenderaars moeten tw
, , <ld borgen vel'8Ohaff8Ilv

lJ \ ~ '\ P.:H:.. :aua aee, komi h 'IT\. 'I ,-' ommg van et aon
_;':\ BURGSTRAAT (naast Stadhuis), JtAAPSTAD. borgen moeren den tend

De laaeste of eenige
niet n;;dzakelijk w
nomen.

Bestekken kunnen
worden tR.J kantore
Sydney 8tent en T.
48, St. George's Straat, fUape1r.aG.

H. S. GRE

I{o\lPLETE f~UI:3 :'\IEUBILEKRDERS,

46 to!_§_O_P/einstraat,Kaapstad,
Oe huur der beztgheiosgebouwen en van de GOODWILL

der Bezfgheid is te koop.

l'ruicipolr» (buna-fide) zullen nr/een mede qeliandeld. icorden,

·:G.W.ST~

·'ZUID-A"RI~AN8CH.
KONIlfILLTU UlLVWIT

Ploegen voor Heuvels, en 'EDkele-voor Ploegen met
Dubbele en Enkele Wielen. ook XleiDe' Ploeger.. .

voor een en twee Paarden.
80~~ Gal. PrIj••n en Dlu .... U ...

-

DIESWlLEY &Co
Hebben thans outvuegen hun seizoens

voorraad van
VBS,
Architekt.

Departement van Publieke erDu,
Caledonplein, Kaai

24 April. 1899.

TENDERS zu~t. ngen wor-
den door den {introleur en

Auditeur-Generaal 1'0Ó!' de onder.
lltaande diensten, tot 0;. den middag,
op pmelde datums. '
1. Reparatien ens., Cottages

"Charliea' Hope,' 'Roaebani.
-3 Mei, 1899.

2. Nieuwe SomerseJ,' HOIIpitaaJ,
- Reparaties en ~hilderenJ-6
Mei, 1899. ,i,

Volle bijr.onderhedéj met betrek-
king tot deze werken ,~jD verkrijg-
baar ten kantore n.n ~t Deparieoo
ment van Publieke irken.

De laagste of eeni tender niet
IlOOChakeijk te- word' aangenomen

JOSEPH ~ EW(I"\'",
Hoof~ kteur,

. van PnWieke Werken

Municipale Kennisgeving. -_--_-_----- _

K ENNISGEvtNGgesohiedt UIl
Be1aatin beWers' in due

erkregen Municipaliteit, ~t geen OoDeoWur
zal worden rond gesoaden om de
MUIlioipale Rekenin~ te 001-
lecteenm, en dat de beluti ag Ter-
nit op 1 Kaart. 1.1. en Trien
aoh~ be1utingen betaaW
moeten worden voor .0£ op dell
eerat,en dag, van :Mei aanstaande, na
welken datum alle uitMtaande reken.
ingen aan den Agent van den Raad
ter invordering lullen worden over-
handigd.

. ,

Op laat,
H. G. F. ENSLIN,

Stadak1erk.

Kantoor''van Stadsraad, "','. Paarl, 18 April 1899.

l4
, __ ~~..,.....IJIatI~

J

. 17'-". LI:.t.
iOlUNKLI.JD JlllilJ1d8T-UlIDI8!OODOOD.UfSCIlP1Tl

"

Oynamtet, Deronators, en Lont. ~
Bicycles, .Bicycles, Bicycles I

80JDUn OJljPBUB LL18TD.

a----•..,.
Drui ven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Staanders ("rail·' patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Op,v~d Houten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, I("emphekken.

OO~

Bijzonder Sterke N etdru.ul voor Varkens-
Hokken.

Goedkoop en SteTig Ge boBden
BI JBELS .• OCB :

,

XAAPST.A. -0,• • + • I _

HOOFD BIJBEL - DEPÓT, 'VOor
vu Hft

ZUID AFRIKAANSOHE
BIJBEL GENOOT8CHAP

7, KERK STRAAT,
Nabij ADDBRLBY STAAT,

~TAD.
Buw. L. ·NU'rTALL, 8eCretUU,

P.K. Ball a16.

Telegra6ech Adres: K BUBIIA."

Spnelpompen
VOOR

KARNS,

Ka'.,,-
NIVELLBBRlNGEN .geno~,

Opmetingen, Draineer-eohe-
ma's en BeepJoeiinga. &hema'.
OIldmlOlJl8D dOor

DETLEFSEN & 00.,
Gouvts. Landme~

en Civiele EDaaeUrS,
7, Carter'a~,
Buit~ ltUPItAaL

i'OlNEN... Schrijf om cnzc Prijllijlten.

10 en 12Darlingstraat;
KAAPSTAD. volle bij;:onderheden


	gray00013.pdf
	gray00014.pdf
	gray00015.pdf
	gray00016.pdf

