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'W"XNTBR .A.:IZOlI.:!II' ~ leO

MORRISON· & 00. '
vmoonen thana een lll __ ~hte 'Y_lIOheldenh.id iD
~ienwe S&izoell Goederea. - -, .
NIEUWE BOEDEl(' e~ DAJI_BOBDO.
Kinderen.Kleederen ... , "Slle ~D, lf_•• BoD~

K,\~~en Collarettee, Nieu1ft Dre!IIii-sto1ren,.~llrde
Kloe,ltm. Morg~D"leedeo. Bl'uid8.Tabberip Goed _ .
Kril' opslageo, Nieuw. 3ord.ijDen. TIIf~.,.. Bof.,'
duar",,,rk. Cretonnes, lhdru Xa.eeUjD B_I,dioeJr.n
L \kpn8. Flannels, Flaonelettee, Serf'etten KII...... loopeD·
buIJ"tkltledj~ Veo.terbl~nde'\, Rolleu: Qordlj 0palen:
Li Ilolt'u rns, Yierkante Tapijten. n.nrmllttea, Bedat.delL
~L\lr:'i3Hn, en algomeen« blll .. benoodllfdhedéD.
Om de beste W..aNtI te krijgeu, nr.soekeD wij dame!! '

van overal om OOI een beaoek to brenpn. 'OD•• nlgacue.f• I
: ORRISOK & Cl., PleiD Stru4 laapatad.

VEEL ~o-71. 6,746 1

Pretoria Landbouw -T~ntoonstelling.
, ,

DB Z.aVlID:N'DJ:I

. . I11III'.' .. '.:Ro:~.J~ ~ =r=-Jjt.
. ~ j, VecIltkop, dist.lBomme. .

.,._ ~o--J -:"i _L\ PPL10A~'
. ' i"fl<~- ~ '. ~" TT·: _~~,. ~.I.£le ~It_I"'" .a-U"-~Jrte lIU_ en Trek- -- 4t bij.. , ... ,... ""
, a~D. -... . ~hrifWll -nm ~

en goed ged~, 1'&11 de' ...
School oommj_ eD ftIl 1icIme..

OPMAANDAG, i! MEI, 1899, Bohap eeDer Proteetut.eohe Kerk," .....
'ZULLEN gemeld getal Paarden ~en door den Onderget.eebade

publiek worden verlrodht te mgewaobt worden tot op 16dea Kei.
WOENSDAG, den laden MEI' KLlP*~STATION; waaronder ~e J899. ,." .

, paren qn, 't"8OD nrsohillende kleuren , We~kzaat:b.~n te berinnen 100
TER PLA! TSE " groot, sterk. in goede Conditie en spoedig. m.og_elik.

... B. t' Klein E 'k b ' ZULLEN ~elde rt!LI Paar.'den en .Ezel8 publiek worden Terkocht gaechikt voOr daaelijk gebruik. 8ala.IiS £120 per jaar ea: eie,le n oom, I~ '. te KLA:PlWTS .. ~';l'A:T~<?N, waaronder ;~heiden! egale paren IchoolQelden. \. .
HERMON STATION -.. ~~ ~6 e~.16 ba~ ZIJ ZQD m uitstekende ~~! en geeohikt To.or ciade- D. TROMP. BiliJke reiskosten geatMfd door

__ ' \ lIJk gebr~lk. Het iS d~ beate lot ,~aurden, dle.~lt J~ de markt Ilen, daar A. 8. DE VILLIERS' Co. Af,lá,fJ ra. kwitanties,. zullen ~ 'WOI'i..

D
E Onder eteekende-zal ubliek en' veel m081te genomen IS om ze ~;lelkaar te krijgeD;'&f ~~ opge~ht ,.. '. N.B.~De geaJUgde apptiaut

ZondergBeservopedoen rerkoopen I. door den heer JA__N, B~RTM.AN, hetwelk geDoegsa~e waar\. bOrg ,Jl. faarl, 27 April, 189~. ' moet zich 'Voorsien ftD eea 0....

A TI nE VILLIERS & CO ,tIl. 1 wijzers 2de klu,8poorwegom ..., Jh--V ' \., illS agers. De 'wIM" lllCltetnblllr, Beperkt. halfprija te reisen. .
Woensdag, 3 Mei, 1899, Paarl,27 April, 1899.' GKO. L. 'STEYTLKR,

BELANGRIJKE Bee. Soh. com.
P bl

Zastron,O.V.S.
U ieke Verkooping 15 April I 899,.

i

Jaarlijksohe Tentoonstelling .• __... $0 ,"'"PoDI ..
~ •••• rde aI.~ ••
\ . ,\ ' "

Ut.•.,ezooh" Top Jon.,.
OP

VAN HET
VAN

Levende Have, Boerderijge-
reetlachap, Gra.n, Huis-

- raad; enz.

,.
Pretoria Genoo't.o:dap 'VaD LandbÓD.1III'

eD. NJd'1l'erheid

ZAL GEHOUDEN WORDEN OP

IO

Dinsdag en
:B«e:l.

Woensdag,
OP DE GRONDEN VAN 'T GENOOTSCHAP.

PriJ zen. k»ti een. ~ .... rcI. 'VaD &SIOOO
,.-o...ct..n u.ltilt.Ioorcl.

DE VOLGENDE 1 ·
Levende Have en Losse Goederen, Ult· de
ter ..plaa~ cl Klein Eikenboom," ......_.".. r
nabij Hermon Station, als:- "' • -er -

Ez;rs(~:r:~.j:~R~:~:::~ i KO·S, TBARE PL. ·AATS,E·N' 'I" Kostbaarste Erven,
1 Meme, 30 Aanteel Beesten, 3) ,I, ' HUl'sraad enz
K' 9Vk ., "oeien, ar eDS, 1 paal' Eerste- i IN DE AFDEEl lEG '
~ Kar Paarden.. . I', . i ~ -..UN DB APPLICATIES 'foor'bcmmp-

Boerderijgereedschap.-1t B ,ea.......~C»~~, "" e _ê.' ~ .....~...~ "'. 'Id n~~~~ betrekkiDf 'f8II8-
Wagen,l Kap Kar, bijkans nieuw, I ' . ". .' ;..-:-~~~~. :e. v~vdew:k':=.!:d'"
1 do., 1.0pen Buggy, 1 Water Kar,. 1 )E ondergeteekenden zijn door den heer E. C. B0811AN, dio de noqdige' .._.__ . wgac Tall ell
~loegZelfbmdLa!lachlDes, compleet, 2 I' schikkingen gemaakt heeft om zijn vet'blijf in de afdeeling Victoria I den Boed I '1 d W lEd ~,'YIUlr~ ~~.
Z

. en, 2 d ~ggen, 3 ~'rekken: West te nemen, met instrukties begunstigd, om uit de hand te koop nh .. C e V&DpWI] en Ten e • Pro~=hV&DKl mlP :n:.....
wingels en Ke~tlDgs, 1 Slijpsteen;" aa..ntebieden. eer aABLES !TRUS HERON. e erAf ~

Ladders 5 vaten met Wij'n 3 span I' den Ondergetetlkende -
Tui en ' 3 aar A,.,hte 'T' i 1. De welbekende plaats Bakoven,fontein, gelegen in Wijk No. -- .orden tot op den 2ósten DD·
Vor~e; Gr!ven 1 Z ldr TUlgeni 3 Gouph, in de .afdeeling ~ Beaufort West, en..omtrent 15 ~ijlen van OpWoensdag 20 Mei, 1899, Mei, 1899.
H kS' , rd oB er ~p, ! het spoorwegstenen te Letjesbocch op den hoofdlijn van het binnenland ' Werkuamheden te beginiMm .00
e
dsc

,htove, en ve ere oerdenlg&-, naar Kaaps.tad.,dat bereikt wordt langs een gemakkelijken en goed BlOL'fflIND~TIN BALI' 11 UBE spoedig m~lij·k. ; , ,,'
ree ap, enz. d h d " ' '. ~on er ou en 'Weg,. . ... . ' ,PUCIBI!, &lan. 120 por jaar ell de

Graa.n.--40 mud ~arst, 30 mud i Het Woon1iQj.a 1S..hecht en genef8liJk, en de btut..,MgW_ .jn 'ZULLEN d Ete' T ta- -"-d .....lden. .
Me~. ges"hjkt en in goede order. Bij het woonhuis is r~groote tuin, beplant ta' e bi-~a d u~n,~ ~BiIiijke reiSkosten, gestufd dOOr

Huisraad.-De gewone verschei-, met. fijne Vrnchtboomen en besproeid door een !Dimmer falenden voor- .lJlen Ir pu le oen ver 00- Inritanties zulle.u vergoed wordeao
denheid Zit-, Eet- en S~pkamer raad van. ~ater ~t een daarbijsijnde Bterk~ fontein. Behalve twee pen.- .' N.B. -' De geslaagde appljoaut .
m?ubelen, waaronder. 1 SIdeboard, groo~ rivieren dle. doo, de pla~_ts loopeD,.ZlJ.P. er..twee groote Dammen 1. Des 0verle4-enes, prachtige en moeten zich 'Voorzien ftD 0nCJer. .
Kleederkaaten, Aanmt, Wasch en QP1eI?-cht op geschIkte ~.~:tA3n cler PlM.t8~ .Rl' ZIJn ook twee Kampen, aangename '~,~ntle. ge~md wijzers 2de klu. ~ OaiiI·'; ,
Kleedtafels, IJzeren Ledekanten en om eind met 8 draadhe g. ~e ~ebóuwen, kalnpen, en besloten "DB STRAA.T,' groot CU'C& 6 oaten om tegen balfprij. te ~
Stretobers, Glas en. Aardewerk, plekken ziJn in perfecte orde. Hft "!"euie'Ve!~is uitmup.tend en ~ mo~n. cent~ Relegen .aan ..de '
Keukengereed.sc. hap, enz., te veel om 'V00l' ~t vee, .80haP!'.n,.bokken~. n .m he,t bijzonder v.oor .YO.~elstr.Ulzen. ¥aiD Straat In de onmidde..hJke. P. J. G. THERON,
te omschrijven. 1~. J?e 'pllll!'~ .~pgat,. ,l~gen ~ Wijk 2 Gopp.h, in. geme1de-llabijbeid V&D de publieke ~tpren, Sec. School Co..

Alles gaat r.OK9ER RES'ERVE. afqeelmg, m de ricJrt.mg \Tall Wl winore en omtrent dertig mIjlen 'f8D $tandard Bank en Stadhul8,. be-. .. .,
MARTHS J ' \ SPUY b~t dorp B~ori We~ ~t 3,400 morgen. ~p di~eigendom zijn oon ~uwd ~et ~ h~ht. en 'Welinge- I?nefoutem,. Heilbron, O. '{,ij.

• , • V. D. • fbnk WoonhU1l, Stal, en Bwtengebouwen, te~Jl ~e w:ejde gesohiltt is ncht WoonhulB,eeDlge lare~ ge!eden ~l April, 1899. #"""
J, S• .MARAIS '& Co., AJslagers. voor alle soorten van vee, zoowel als voor vogelStrUtzen. ' met ~te kosten naar, den nIeuw· -+--- ---f!=--_
__ __ . Vopr bijzonderheden, doe aanzoek bij sten smaak d.aargesteld, 'Voorzien &ondaande Onderwijzer be

E. C. BOSMAN nu .alle gemakken; eene kleine, .tigd U, )fiddenin, lf
PK' Let' ~h f wonlDg goed verhuurd, Kelder, Hidden LiebenbergnML
.. Jes , ° Wagenhuis en Stal, alles in de

RICE' '" DE VILLIERS, beste orde. De gronden zijn be- I .

Agenten en Afslagers. phmt met. een fraaijen Wijngaard A' PPLICATIEN ~n boveD",
vau omtrent 30 000 stok ken 911 een noemde betrekkmg vergu8!d
keurige boom~ en blO8Jlleniuin. van ~e bij de wet vereiscbt:e getuig-
Om aan eene groote behoef té om ephnften vau bek~81d. goed-
bouwgrond te vold~n, ia dit eigen- gedrag en van lidm...,bap
dom op speciaal ve~~k verdeeld in eener Proteat.anteche kt!tk' SUIleil
67 rrachtige E"en, waarvan' per. door. den ondergoMkeade iup-
oee No. 1, de gebouweu insluit en ".u:ht wordoo tot op den s2stf.m
zullen zij eerst afzondelijk en daar- Mei e.k. •
na gezam~nlijk ~orden opgeveild. . W~rbaamhed~n te beginnen ..
Het plan hgt 'ter Inzage ten kantore 48 wmter vacantie.
1'&11 de kamer. , salaris £120 per jaar en 4e

Komt en ziet! Zulk V88tgoed schoolgelden.
komt II\8&l' zelden in de markt. . ~n.~Qgeh~wd perBOOnVerla1aJd.
, W~lijk een gulden'" karus ! - ~iIliJ~e reISkosten, geetaafd door

. . .- ~ lYltantiea, suIlen.v~ 'WOrdeD.
2. Prachtige Voor- Zit-. Eet- eu ': N.B.~De geslaagde applioat

Slaapkamer lIenbelen, Zilver- en ~oet "lch voorzien van eene Onder-
Pleetwaren, Glas- eD Aardewerk, lfijzers 2de klu spoorweg certifioaat

en meer. ,Keukengereedschap, Stoe~be.nken, ~n half prijs te reizen.
enz. te veel om te omschnlven. .

Schrijf <p onze K.atalogus- I Eindelijk I) aandeeien in de H.! E. DG PLESSIS, V.D.M·

H
' . ISporting grounds. VOOI'LSoh. Com.

WOOD, EAD,P~ANT&CO.,1 P.H,FAURB,q.q. Lin~.O.V.&

Sf G~o,ge'8 'srraht, KQapsiad. " . J. P: & A.l. THERON. 20 ¥il,1899. ,

'. . -t- ~. J. J, D~ vnJ~re~ P. ZOON, BENOODIGD
Een degeujk en duidelilk Boek OVSl" IbeeuleorenT_ .... tair. l!;E~.hoofdODcIerwijaer ............

,de Wingerdziekte. . IAUU, VAJ,~' I; co., A.fBl&gers. 8C~~:V"te~~~ (dia.de;:
, Paarl, 25 April, 1899. william.)

Sal~ £130 per jaar en eeD' 'II'ij

TE verkrijgen bii de, Drukpet'8 JrJaatachappij VAN D.E SAlI'DTDE JiL woonhms. Werkzaambeden..t-e be-
VILLIERS& Co. lBeperkt) eelllgeMelPplaren tegen één ,kiUing per ex· ' ginnen met den &allvang ftIl het

emplaar (postgeld ingesloten) VQ01'Uitbetaalbaar, van dat voor onr!) wijn- volgend lr.wartaal (Juli).-VereiIoht '
~ zoo belangrijke boek : wordt in Hollandsoh en Jhplach

"Een JVijnboerzo<m in de Framchei Wijn.ga4rden," door .Ad-okaat ATTENTIE., Qnderwijste geven en ook mmuaiek
MALAN(than8 redakteur van "Ons La.nel tt). 0 __ ~c solfa). .

De heer HOlD" (U OnIO Jan n) 8Chri~ft over dit werlr.iA:- 't Applicanten iMlieoran ,,,,"L __i.!_1..e
~ ,- OP de verkoopipg van d.en •heer co." 'P"ëe . "-. ;'::te -. rt"'"'IJ=·~" Het boek van Advokaat 'M.AL.Ui is! het dui~elijkste en voor Zuid J '-! ' 3 M . . I n van 'fereJ8C1l cc, 1

Afrikaansche 1ese1'8meest verstaanbare! dat ik tot dU8verre over het . VAlI'DR oPUY,op el, te . get'gacb'fteu be' eid,
onderwerp heb gelezen. Het TereeD.igt ~egelijkheid met helderheid, en KLEIN BIKENBOO~ ~ullen Ter- .t:P li~p~t-
geeft over de Fransche mtonier "'aD win~ planten, wingerd be'Werlr.ing, kóoht worden. . _Iohebrk en gOed zedelijk gedrag
wijn maken en phylloxera bet:.. Ljding j~t wat een Kaapaehe wijuboer 8 E~klaBse Gedresseerde Rwn tie senden aau Mr. J. McGregor--
behoort te weten, IOnder te zijt: ledolven onder een hoop Tan onverteer- Paarden, ....- Modderfontein-Clanwilliam of den
barequan géleerdheid. ElkebllMhijde.getuigt'YlUl peJ'800Qlijk ondeHoekin 6 Fraaie Jonga Ezels, 2 jaar olld. ~n~ergeteekendc vóór den 31sten_~
het heerli~e wijnland onler Hngenoof.aehe voorvaderll. Vooral de twin- 12 Vett"s Vl"Ïlstaatache. Slaoht4ssen. ¥f'll e.k.
~g, bladsijden over de phylloxera zijn l~waard. " -.. I tC F J KIPOLDT V D u

.. u_ .. boer behoort het M'k bezi '!..__'_..3__ 's. . . ol , • .JU '

.IlI.a8 'Wlln 'Wer te tten. en te ..,.,..1IU\U:Vn:JD& . • J.,) MARAIS & Cp., Afslagers l ClanllfJ.li&m, 22 April 1899.

Z HEd. de Staatspresident zal de tentoonstelling openen om 2 uur
nllrtll(ilbg8.

De Tentoonstelling is open voor geheel Zuid-Afrika.
1 le' g-ewono goedkoope tarieven zijn met de verschillende spoorweg-

I!I:tal.'l'happijen overeengekomen, zoowel voor goederenvervoer als
lM8<,agler~,

Trunsvaalsche inzendingen als vee, producten, enz zullen op de lijnen
van dt' Z,A,S.M. en 1'ietersburglijn geheel gratis vervoerd worden, mits
nu-t "l' de 'I'enstoonstelling verkocht.

\' tTdl're inlichtingen hioromtrent worden fJP aanvraag door den
~p('i'utaritiverstrek t. .

. Hetollrbiljetten zullen door do Z.Á.S.M. en Pietersburglijn worden
Ilit;:1nik t Il'gen betaling van enkele reis plus Illf op (i, 7, 8,9 en 10
>l'; t'll g'pltllg-zijn tot en met 13 Mei, op welke dag de terugreis moet
zIJn,tfgl'I')opeu, '

0l' dr-n ~dl'n dag van de Tentoonstelling zal een harddraverij
(tT'ottingmatch) gehouden worden en Hpeciale.prij zen hiervoor uiteeloofd.

l'rij-lij-t en kunnen verkregen worden aan 't kantoor van 't Genoot-
s.'Lap ~(), t Mortgage Gebouwen of aan 't kantoor van ieder Landbouw-
!ll'noot~chap in de Republiek.

Meerdere speciale prijzen zijn na het drukken der prijs.ijsten
ontvangen. I

\. erdere inlichtingen worden gaarne verstrekt. door den Secretaris,
hl,'; I,

Hand te Koop.

L. KRUSEMANN,
Secretaris.

VAN KgN DBR ,
Rondgaande"Onderwijzer be-

noodigd -te Molendraal, wk
Vechtskop, dlst, Heilbron,

Belanqrijke Verkoopi ng.
BISHOPSWOOD, 10 MEI, 5,470 MORGEN.

OE KEUR VAN LANGBERG, WOENSDAG, 10 MEI.
Dr; ()ndl'rgetcekendoo. behoorlijk gelast door rlen heer G. F. L,\w.

1"~, Executeur datief in den Hoedel van wijlen den heer JOHN 25 Ged~esseerde Pa6rden, Ruins.
j{ \ \\, zullen verkoopen bij publieke veiling, 15 GoedgeteeJde llerries, Gedruseerd

-- ~

Beaufort West, 18 April, 1899,

DOLIHPER.'S BEROBMDE-OP-
OP DONDERDAG, 4 MEI.

ZULLEN opgem~lde Paa~den pu-
v ·';r hun kantoor in Markt Straat, VRIJBURG, om 10 uur v.m. de bliek verkocht worden aan
pba:s KLAPMUTSSTATION.-Onder de Paar-

den lijn er verscheidene paren egale
~:i..&h..c»p&'1tIlIlc»c»d, gedreaseerd&Karpaarden, terwijl de

f"l'il"'.'n in de La b afd r K t 5470 De merries goedgeteeld en in goede Ten gevolge van de door 008 gemaalcte speciale schikkingep met
\.. rl}~"'rl'ngen bevnagetteenrg, ee IDtg uoedruman~bogroodW' mh°l_'gen. Conditie ZlJ"n.-Komt en overtuigt de hee~n HOLINDERzijn wij in ltaat om tegen de laagste prijzen in de

Cc rcn groo en g ge uw oon UtSvan zes .. X I' k
\.-Kan;er.:i; ,?e g~woDe kralen, een goede tuin; en uitgestrekte landerijen., Wlelv~~. Allen. Z1Jll ,.geschikt voor 0 ome te ver oopen.

r:1' ZIJIl VIJf vaste putten op het eigendom, van JO tot 20 voet diep. dadehJk gebrulk.
(Jl'durende de Langcbezg veldtocht was deze plaats de basis der A E~RHOODIE.

op"rat le:, en de oenige plaats .waar 5,~noegza.am wakr voor de troepwni J. 8. MARAIS ~; Co., Afsla ers.
kon ,erkregen worden. Dllt'l.I'/{dl.:n t'(t!t hoo1'/lWe, ]JIwrden, rnz., enz., . fJ
• ,,,:,,,,},i, r i"I/crl'll Il,uj, en ~h, hoewel omtrent 2,000 man oo~ in hunne Paarl, 25 April, 1899. {,.l'
,)..rlf1\'~[en bwr moesten voorzIen wor(len, gaven de putten nooIt op. ELK E'~-D'--A'-M--'--E-

Le!} prncbtige vlei die door de pllUlt!! loopt biedt iedere gelegenheid
a;,o VOOI' het maken van dammen.

Ecn groote uitgestrektheid 'Van dit prachtig eigendom is bedekt met 'BEHOORTBET TE IErEl !
r)()"m,:l1 en boschjes, en het wei'l'eld is doodeenvoudig onovertro.en, en DAT
, ["'f,chikt voor allerlei soort van vee. Wijlen de heer RUN was een
,kl' :,ul'cesvolste veeboereJYin Bechu8.naland.

WOENSDAG, 1899, ZWEEDSCHE KACHELS.MEI,10
BESTE KOOKKACHEL IN DE· MARKT.

Van
£4 lOs.

Van
£4 lOs.

en meer,

,
;'I,,~~. - _~"'l. .;;!
~~~~ f.. ,_.f.,~;.'; iJ, .~

": ,,') ~:".J:~ ,,,' .
.! ~-': --, l

~-- .

Uitstel zal gegeven worden. MORRISON & CO.,
PleiD..-traa't, ~!

. '1
I,I \'[ SS ' WONDERBARJil waarde aanbie-

l, {E~ ELS & Co" Afslagers, Vrijburg, den in .K08tumen door Kleer-
makers gemaakt, Regenjassen!,. Man·
tt., C&pes, Ba&tjea :8o&'s, Yeel8n
:8o&'s, Theeltbwns" Onera- 'Mantels,
Wollen - l1&n tels, \toUe Sh&wIs,
MeisJPf- KostumenJ &lIe &!GOtten,
MeisJes- Ba&tjes. Jongens Ba&tjes,
W&1'Dle B&&~~~ D&mea Korsett,l,
Ondergoed, dschoenen, KoUS8Jl,
Hemden- Blousea, en 'duizend van
andere Artikelen, die tegen onze
prijzen in de Stad niet 'kunnen
geëvenaard worden.

Een bezoek aan onzen P&1eis-
winkel zal alle klanten goed be-

GEORGE FINOLAY-& CO., ~O'RRI-SON' & CO
}( A A PST AD. IJIL, • •\

,_J

, l-:\'Il il'dpr llie de plaats wil inspekte<:!ren, of verdere oijwnderheden
\'i wly'n .. kan zich in gemeenschap stellen l1}et de afslagers,'of met tlen
ht tT (I, I" LA \I'll'S, Procureur, Kuruman.

Net Draad en Omheinings-Draad.
!.._

\ \. 1.1 ,uf'rnen deze gelegenhe:d waar om onze vrienden op het platte-
, . . Jaml te doen weten dat wij een zeer grooten vOorraad van
:)0'. !'nst.aand heoben ontvange::l. :

rall
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LdD nINSDA.(f,,S VI1j 1890.

Publieke .Yergaderlng.
, . . . .. "'BLIIO

EENH publieke V~g. ,

aal~~::::n.!t.~ M'A :'l M EnS'BUR' Y Eerst· in 1888, ' .
.... a Hof op , En sedert altijd de Voorste,

. .
Woensdag,10 Mei, 1899, 6AmlIlAiSëBB BZILS.16 Keer populair dan ooit te voren In

TB 3 UBI N.K. 1 _

IllmrsbllJ Kxecotenrs lamer 81 Voogdij OD
l\rud Ass8fant1e laa.tschIPplJ·

APPLIKATIES
V OOR de betrekking van Assis-

tent Onderwijzeres in de Gou-
vernements Ondersteunde School te
Hilbury; Barkly Oost, zullen, door
den Ondergeteekende, vergezeld van
getuigschriften, ingewaclit worden
tot op den 20stenJuni eerstkomende.

Salaris £150 per annum en vrIJ
logies,
• Muziek een vereischte, dC}Chzal
pri vaat voor betaald worden.t

" Fancy W'ork " een aanbeeeling.
Werkzaamheden na de Juni va-

kantie te beginnen.

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

Barkly Oost.

STE llENB080H.

:9ENOODIGD
EEN mans persoon gecertificeerd

om onderwijs te geven in
Hollandech, Engelach en Muziek.

Salaris £50 en vrije inwoning.
School te beginnen na de Juni

vacantie.

OE Ondergeteekende behooJlijk
. daartoe gelast doo!' Mejufvr.
de Weduwe A. C. E. JORDAAN,
die haar plaats verhuurd heeft, zal
publiek doen verkoopen, op (1) Ten elude eene resolutie te

pa.sseeren in verband met e~
nieu w sanitair Schema voor Stel.
leaboseh, ,

(2) :Een Tender voor het verwijde-
ren van naohtvuil uit de :Mu-
nicipaliteit ~ vOjJrgelegd wordAll.

(11) Om een resolutie te p888eet'ell
de Commiasariaaen der Munici-
paliteit macht gevende. eene be-
lasting te heffen:ten einde, de
onkosten van een tender 'foor
het ve~deren van naohtvnil uit
de MuniOlpaliteit ~ dekken. .'

(4) Om zekere nieuwe regulatiee
aan te nemen en andere belang-
rijke zaken te bespreken.

(5) Om een rapport van het nieuwe
Waterschema voor te leggen, en
daaromtrent te besluiten.

'DB ondergeteekenden behoorlijk
daartoe gelaat door den heer

F.IK. WalTE, van Amerika, zullen
voor zijne rekening uit honne
Vendu. Kraal, na afloop van de
Verkoopinó van den heer P. J.
PIBIU.A.B,op

DONDERDAG, 4 MEI, E.K.,
pubUek te k oop a.&~ lIiedlll, I

Bovengemeld getal' praC?htJ,'ge
dieren allen gedreu6erd,,15 handen
hoog, en van 5 tot 6 jare~ oud.
Zij zijn in uitmuntende Conditie en
te nen aan de stallen vaD het Com-
mercial Hotel alhier.

J. lV. Mourrees, Jr., ~ Co., Af81ager8
Vend u.Kantoor, Malmesbury,

27 April, 18.99.

DONDERDAG, t8 MEI, e.k.,
TE

Kweeperfontein,
Paardeberg,

.Afdeeling M&lmesbury,
beginnende ten 10 ure der voor-

mtddags, ;

de volgende :- ,\

Levende Have:

BENOODIGD
EEN eerste Assistent Onderwijzer

voor de 2de klasse Publieke
School te Britstown. Kennis van
uziek: en Hollandsoh vereischt, ook

lidmaatschap van eene Protes-
tanteche Kerk. Salaris £80 per
jaar, Plichten te beginnen met het
Juli kwartaal. Applicatien te wor·
den gezonden aan F. L. .!.itchiBon,
C.C. en R.M. Britstown. op of voor
15 Mei, 1899.

1 Kar Paarden
1Koe

100 Bokken
Lot Varken.

Boerderijqereedschap ;
Vaatwerk, bestaande uit Stukvsten,

Kuipen, en Keldergereedsêhap
lOpen Kar ~,
1 Kap Kar ;
Graven, Pikken, enz., enz.

so Legger Wijn
S Legger Brandewijn.

En wat nog verder zal aangeboden
worden.

Verloren of Verdwaald .. 4 r

op last der Commi88&t'ÏMen

V AN de plaats Weltevreden, der Municipaliteit.
distrikt Paarl, op den 23sten Stellenbosch,

Maart, 1898, 14 April, 1899.

EEK LICHTYALE MERRIE EZEL Departement ,anh-b-e Iden.
met zwarte streep over den rug, ge· __
knipte manen, en getopte staart, TENDERS zullen
omtrent 7 of 8 jaar oud. den door den

Schutmeesters of anderen bij Auditeur-Generaal
wien gemelde Ezel mocht aankomen, noemden dienst tot
gelieven kennis te geven aan den den vermelden dat
heer D. F. MARAIS, J.zoon, Paarl, of Weg van Lyn
bij den ondergeteekende onder Vlaggebe ..g, in
bovenstaand adres, door wien alle be . -12 M
billijke kosten zal betaald worden. ~~.t:mder

JAN MOSTERT. kregen worden,
Publieke Werke

KENNISGEVING. KD~~~te of
, niet noodzakelij

OE Ondergeteekende geeft ken.
nis Jat hij verder geene voet-

paden over zijn plaats toelaten zal,
voornamelijk hei voet pad dat leidt
van Zoutfontein, alsook geen kleur-
lingen in zijn bedienden huis toelaten
zal zonder zijne order. Verdere over-
treding zal volgens wet behandeld
worden.

J. M. M. BASSON, MWON
Kanonberg.

KENNISGEVING.
AiDERt.lNGS RA.AD

O~VlNIA.-VBRLBG31.NU VA~ WEG.

KBN~18GEVING ;;o>schietlt
. hiermede dat de Afdet'lin['

raad van Cai vinia, van voorneme"
is sijne Excellent ie den GOllvprnt' ~
te verzoeken, op aanzoek van G'II

1899 beer J. C. Locs, van VroU'.\"ensb"
• Achter ~aD~m, Calvir. l, eLe

proclamatie te doen uuva.. 'digenln
termen van Seetie 1.')2 VB'l Wrt I{)
van 188J afwijkend'l van f'l 1 ,olgln •
den W~, nam :-

De Weg loopende Tau' Dirkzijn
muur ti naar .. Vrouwt'ni;~o;ic" 'e
verJ~ggen. van eene punt lJit' d~1I
ouden Weg, va'l de Onderlijn 'tan

. .KAAPSTAD- ..Dirk zijn muur" recht van d~
leegte eene distantie van omtrent

CO .3,000 yards tot waar die weer ill
· deá Ouden Weg komt. .

.. ' Eenig perzo~n die objec'..epr;
· tegen de verlegg'lng van genoelllueliWeg moet-~~ke objectie scbrifteltj,
inzenden bl) d'JU (jnderger~kende

; binnen drie maanden van af datu~
dezer kennisgeving.

Op la-Ft,
N. S. LOUW,

8ecret.&rÏi.
AfdeeliD~sraad Kantoor,

CalviDla,
24 Maart, 1899.

Schrijf om Ons boek "Alles omtrent Dunlep Windbanden.
U

DE DUNLOP PNEUMATIC TYRE CO., Z.A., BEPER
60. Strand Sttáat,

DEWAAL &;
I]ZEBHANDELAARS,

Het Goedkoo~le Huis in de Stad
OMHEININGS MATERIAAL,

StJlandera, Draad, Netdraad, Hekken, enz.
•

SCHRIJF OM PRIJSLIJBTitN:

ALIlAL BOORD BOOGB SCHOOL. .&drer.J:-
Burgstraat,

tvangen wor·
ontroleur en
oor onderge-
m 12 uur op

BENODDlGD. - Bene geoertifi-
oeerde en ondervinruDgrijke

onderwijzeres 'om de plaat. in te
nemen van de Kindergarten On-
dertriJlere8, die naar Engeland ver-
trekt. Salaris £160 per jaar.
Plichten, indien mogelijk, te begin-
nen in Juli.

Doe aa.nsoe'k met oopiën van ge-
tuigschriften en Oertificaat van ge-
zondheid op of voor 7 Juni. 1899,
bij

G. W. KOTZE~
Secretaris.

J. W. Moorrees Jr. & c«.
Aistaeers. h Station tot

e brengen en
1899.

kunnen ver·
het kantoor van
Caledon Plein,

G. GRIF.FITHS. VAN

8eeretaria. VaSt'S -enLosse Goederen, Levende Have, enz.--------------.-----------

Aan Yrnchtenneekers.D~ ondergetookende vernomen
hebbende dat de volgende hee· E Ond ---k d __ L

ren bevonden rijn. gej~ te heb- D e'ev~ ~? en .wa&..fI:'1 Op La.~t
ben (lP zijne plaatsen co rJ!,Daalj Fun- beJ.:end dat Zt beftid SIJn SIK A R N S N. :3. LOOW,
tien" en "Pap/"-uil Jt'ontein I'l iIi het om bellendigen van ruohten en proe pompen . , Lat.oo. TU AfdeelÏDgIra~retari.
di t . t Vill' rsd I"k andere Produkten te ont'Yangen en , O-·....J· 27· ril, lB9n
8 r.lc le orp. name IJ : rie die da laatIIeli'k JfarIdeD te . KlfaDnlJldn, .._n_.l_1&,__ ....p "_. _Magistraat van Caledon, Piet op p ] e

Bloemmestein van Caledon eD !erkoo~.. VOOR Genonden
Willem HutohiaoD van Villiersdorp, .Vruohtenkweeken dIe Daar Port. y

zonder zijne toestemming, waar- Elizabeth hunne yrnobten weDlCh- P dakloof (d
schuwt deze heeren in het bil'zoDder 8Il ~ zenden gelieven aan 0118 te fTI'11TT~N.. Net ~ _ .oS. '0 de plaats Elan 8
en het publiek in het algemeen dat IOhri]Ten. .. 'to' ...... ~.t.;I """""J'W:IIU." Heer o. BoheubIe) AfdeeliBg

. d' be -t GO~S ... POUT • I '. :Bredudorp : 1 Sobaap &a.m, merk:
eemg een le vonden, won1t te u.. ""'. .u..u, Ke*en Stoves, Keukenger8Gdachap. halfmaan TOOI' in I'f"Cbter ()()r.-In.
jagen op bovengemelde plaatsen Produkten Agenten, di . . b b' d' k
zo_nder zijne schriftelijke toestem- BAImI.i8: POIT1L!Z!B1'l'l[ , .LecUk.,~ JrlatraMeD, Trommela, Reiuakken ~Ialend~:~/J!'8~e;k::~:n wo~;e:e c~
mmg, tRn strengste zal vervolgd Standard Bank. " -" .,-"'" :. de onkosten b ver~ff~Den.
worden. TILBOUAl' ADus : ~I ' .

P. J. DE KOCK. .. 00........ ..dlle bijzonderheden op ADplicatie.· DANKBETUIGING., ~

:!=.I:'wAu4L o~~~;;~~J. C. SMITH ~~ Co., .~~bËE~~~~Ë~~e:htQ=ot~Ho~tJKoolen·TimmerhontlaguijIien v;!~. P. B. TU RHlJK,

::~~~ i? ~OLONIAAl· EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,
dom beeohou.d worden. i STOOM ZAAGMOLENS. '

_~ip~~:'~b.u. 88,: Br~traat en Riebceks Plein,
_. 10 Apru, 1899. iK,... .& •• 'I'AD •

llalmcsbury,
25 April, 1899.

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

STELLENE?OSCH, nomen.

NEWEY.
inspecteur van

trublieke Werken.
J. J. HUMAN,

. P.O. Schimmelfontein,

....... Vicrona West.

Publieke Verkooping
VAN

Paarden, Timmermansqereed-
schap en Hout

Publieke Verkooping
VAN

Een Eersteklas en BENOODIGD
VOOR de Publieke Sohool aanKostbare Erf, Kliphoogte gelegen op 7

~ TE mijlen afsta.nds van het dory

BENOODIGD paard van 18 IIlER.AN0 SPIBTERSFQmiK, ~:.i!~ ':'t..~':. in
maanden tot 3 j oud, prijs CJP het Ho sndeeh en het Engelsch

niet te boven gaande £5 elk. Geen Vrijdag, 12den Kei. 1899. onderwijs te ge'feD.
objectie tegen kreupel dieren of Salaris £90 per jaar en het vrij
dieren die een gebrek ebben, zoo DE Ondergeteekenden" behoor. gebrniknn eene wOnfn« grenl8llde
ziJ' in andere opzichte ceheel ge_ li:j'kaelut door de Executrioe aan het achool.lokaal, "DeVatende!4

e q kamers en eeue keuken.
zond zijn. Doe aam; k bij het Test&mentall'.iD den Boedel van wij. AppJicanters gelieven bij den
veeartedepartement, spartement Ien JOHANn8 ::MIOHIIL Ca:&I8'iuIf ondergeteekende aanzoek tUl doen
van Landbouw, Grave treat. HINN,zlillen pu}:)liek verkoopen:Het voor den laden Mei e.ko en bewns

D. HUT EON, iVOO1'8tehelft van Erf N{). 51 te leveren 'YIUl goed gedrag ";n
Kolo ale Yeearts. metende zulk helft aandeel omtrent b~kwaamheid.

25 roeden.
Dit Erf is bebouwd met de D. S. BOTHA

Swellendamnoodige gebouwen en is zeer centraal I
gelegen en uitnemend g~hikt voor 28 April 1899 •
het drijven van eene winstgevende -~B-E-N-O-O-""D-I-G---D--
bezigheid. Het Erf zal zeker ver.
kocht worden: laat de kans dus EEN Jongmensch als A.8sistent
niet voorbij gaan. in een Generale Bezigheid.-

Doe aaDloek rot 12 dezer per brief
of pel'lOODlijk met 0PK-ven van
salaris vt'rlangd, met noVe kost en
inwoning,

lri den Inaolventen BOf 'el
MA'< ALIlRECIIT.

van

DE Ondergeteekenden heboorlijk
geautorizl'ed door Je Cura-

toren. in bovengemelden boedel
zullen publiek verkoepen voor het
Pakhuis van den Insolvent, Dorp
Stellenbosch,

Op Woensdag, 3 Mei 1899,
Al het Gereedschap, Hout en eenige
stukken half klaar gemaakte werk
alsmede 4 Paarden, en wat er meer
ter verkoop zal w"'rden aangeboden.
...Verkooping te beginnen om 10
ure v.m.

Kaapstad .
26 April, J E;!)O. "

. -- --._- -'-- - ._---

NIVELLEERI.NGEN genomen,
~ Opmetingen, Draineer-sche-
ma's en Besproeiinga - Schema's
ondernomen door

DETLEFSEN & Co,
Gouvts. Landmeters,

en Civiele Engeneurs,

EEN gecertificeerd onderwijzer 7, Carter's CottagelI,
voor de 3de klasse Publieke Buit'3nstraat, Kaapstad.

School te Zuurfontein. salaris --------- Caledon, 28 April, 1899.
£80 per jaar cn vrij kost en in. HET GENA~ HEN ALLEN
woning. Plichten te w1rden aan-
vaard na de Juni vacantie' Appli-
kanten moeten bekwaam ziju om
onqerwijs te geven in het Bngelsch
en Hollandsch en moeten opgeveD
tot welk kerkgenootschap zij be.
hoo~en. Applik:atien vergezeld
van copijon van getuigschriften en
certificaten zullen door den onder-
geteekendo worden ontvangen tot
op 10 Juni, e.k.

D. F. MARAIS,
Voorzitter Zuurfontein,

Sch. Com.

HARIlY Glr~os,
P. J. Bosuvx P.W. z.,

Gez. Curat.oren.

P. I. BOSJ}J & ZOON, Afslagm.
------,_ ..- -_ .. _- ._._._-- ._---

HUGO & Co.,
SimoDlltad.

BENOODIGD J. C. HENN,
Exesmtrice Testamentair.

Dempers,loor. I lrij., jplJ,gen.

. [WAARSCHUWING.MIJNHEER,-Negen IDMDd.. pJ_.
betuigde ik in NIl brief .... • ftII

de ~. uitwerking nil RBJf'JlLtTI.
CUAo in miju geTal. Ii: hen GOjam o.ul
en heb 23 jaren lang geleden &&Jl CHRON-
ISCHE ASTHMA 811 RHEUlU.TIR eD

IOCht vw·ljchtir.g VlLD Tele beroeaul.,....
kundigen, en prot-rde all. IIItDcler i.M tt·
vinden en had in mijn geTal alle pl0.4 iI>
metl8Cbelijke belcwaamheid nrI-. toi clat
li: RHEUWATIOURO probeerde _ i.....
zijn miin NeuraIp, Blleumatiek en pija~
iu hoofd .n aangesioht .,.rd __ .. lutt
nieuws iJ nr en wijd TenpNid dat -n.
m_t.r V.lI RooT AIIlJ¥ll" heeUeaMl ,-d
IrU van die W'ollderlijke Kedioijil," .. tit
wu weri:elijk hn pyal i eIa. elia let

-_._-. ------ probeerde beTeelt Mt &&Jl.

De heer J...ool T.... ZIn. ftIl VlaIdoatein
(3 unr nil Sieijub'tU'g). il sa- ftD
.lt!Jl schijllbaar ~kpTal ftC.._.

Gertniston, Z •.A..Re' matie i: ID TlCht. Nooi~ lei sijn .....
. Men. V.urZUL&&Jlmij,_ .. _-sw ..API1L1CA.'1'1 L'-.! t.1 b" d ral nn lOKoort. Ziekte,"lIiOOfJllij hei ...

1.'.0'-.) me ue IJ 0 men.' De ..te CIO.ia RHBUllATlOtTBO
lwet vl'['ciscLto certificateu van deedd.lijd.ndejODgeDl&Jl~"_ea

}:)!.kwaamheid, IJt!maalsc!Jflp eo goed medecijn werd TOOrid~ ~
....J l"k J Jl d d boewel de buren .. ...n.ua __ datz~e IJ gc mg, 7.t! en uor en lij !liet ,.erwaohten dM hij Ina -. _

ondcrget€e~endl1 ontvuugcn worden luihI'et.~_,_=i"nIl~
tot 13 MeI, e.k., von: Assistent kracht T&I1 .. B_IlATIOUBO _
tegen £180 per jaar. PILLEN.

T (d' 0. ou1. 11_ 'fill Da~. wa Iq" ...wee ames) AS~lstenten tegen ...rd t:1fID door _...... -
£162 en £14-1-per jaar. Ded1."l~•.A..j" Co~_~~l ....

LO· k d "1.1 . k d .. YoD I ...... ._ __ • _-- .&lIJ.gtea an oor J.l IlZle -on erWlJs ochoon der. d.1Ieer I..A.. ..........• 3'11 0 ...

gedekt worden. llurlf""lorp, ..n..eok III .... _

On . .Iult.-n-h blijf IIW duk ... ,...... I. 0. ..
dervlDdl~g van Zondagsscbool JONES RHEUllATIO'OBO

eene aanbavohng. Wprkzaambeden •
te aanvaarden begin Juli.

ONDER\VIJS,

JOZ. NACDE.
BUI 17, Gemiawn.

Kaapstad. BENOODIGD
GOUVERNA~TE :-Door dell

heer H. O. Lourens vll4
Brakfontem 30 mijlen van Har,;.

· smith.
.£4.0 per jaar el vrije logies,
OndenriJs te geven aan arie

i JIleisjea lrin~ van 9 er 13 jaretl
'"'Iud. \

· Gewoon ondérwijs, R~lhn('8Ch '
en Engelach alsook Muziek en
Handwerk. .lj

Applicatien te worden. gezonnen j
aan den ondergeteekende v60r of op
Renten Mei, a.s,

TRuTER & HAUMA.NS.
Procureurs.

E~ECUTEURS KAMER.
PUBLIEKE VERKOOPING

TE

'"DURBA NVILLE,

ln den Insolventen Boedel van FLORI! P. Bowu.

Op DINSDAG, 9 MEI, 1899,
om 10.30 '. voorm144ags, Harrismith,

Zullen de ondergeteekenden publiek doen verkoopen:- 11 .April, 1899.
1. De Kostbare Plaats met WOODhuis, Stallen, Wagenhuis, en. ••

andere Buitengebouwen, zijnde het overbliJvende gedeelte van de plaat! WIlk ft 0 BokkeYel~
JOHANNESFONTEtN, groot 162 morgen, en 596 vierkante roeden. ~ .... • I

.. Het eig~Ddom ~eeft ~n\ overvloedige v?Orraad Wa~r; ~.n ~te; TEND ms .VOO~JREPAREEIEJ
WIJn~, uitgebreide Tum~onden, en Zaailanden, en 18 hij Uitstek V.A:'i' WEG"5.-U·uZELI!i ts.
ge80hikt 'foor ZuivelboerderiJ doeleinden. " R d. D V.A~ CAL VINIA. .

2. LIVIliD.B H.AVB:-beeta.ande uit 120 Schapen, 1 Paard, 20, DO )~('~St'~ "B.II den Raad dar
Varke6a, enz. " Af<lef'llog Calvlnl& eullen TeD,.e,

3. LoSSB GOBDBiEN: 1Kar, 1 Wagen, Tuigen, 'Ploegen, Egp-en, I w"ni n in;:(,"'acht, tot ~en Isten Juli ),,'9,
Planken ~n verdere Boerderij-gereedschap eDZ. _.• oor het "'pareeren eo ID orde hondee 'UI

, '.,: de ., .lgende Afctoelingillregen. ~n !;"Q

D. J. A. VAl( DES SFl.iY, ; J-durm le den tijd un tW&Illf Ill;UI iea
J. H. N. ROOS .: m~!1de Ol' den datum ",.~ Jp tle. 0:'

, .! toolÏrl! d"r eerste replLr&tJ.·" a.o.a I""
Curatoren. • geae~.u R-d !lollen wordeogt" apporitlrd.

V d .S I 1 & C Af: 1 1. P.Ad nm Van Rh, PUIl 0 er Wil !Illan er puy, mme man o. sagers. Rivir-r OTer d. Zwa.rtr ,. !It 1111'
Leeuwriet. Drift. .

~. Pad -van Willem. Rivier ,ver G 'oft
Rivier.Oorlog.kloof to 140 Bo:gvo
.,.lda Drift. _.

8. Pacl-ftIl Will.1DI Riner over Gruberr
eD Doorn Rinenberg, .tot 1&11ZOll
Rinen Drift.

" Pad nu Zout Ili,.ietl Drift, ort!!·
Klompboom, Potkleitboogte lit,

Ontbil·t- en Theeservies. Toilfltartikelen en 11 ten Aard .. m er Potklei, ~i ~aar het Pad mk . f te k a e !OOr e... RhleboltsfoDtuln inkomt boTel! dl
wer m groo euze. . lo'O(lr_:te ... n Koopmukloof.
Hang. en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voorkamer, Tafel- S. Pad van Groen RiTIer over B~e!J,lei,

meuen en. fanla,u· artikelen. en alle Hwahoud. ~Ben~'~l.eden. Elaai ..kker, DWVI Ri.ian Drill
Verzil rd F taai G-_..J_- hiW. ''''''''''"e\6M Rondekop, Kuwboom tot he 111 daye e en an e oeaeren, gese "IIvoor Trouw-, of Verjaar- hcogte nn 8cbi.tneakloof.

dagapreeenten een Speoialiteit. Juist ontvangen een lading van hUD 8. Pad nn Groen Riyier, met bet aDa.aPeOiAle Port. pad, over Will.1DI Rinerl Dr'",
l:'i:h'linshoClfP:e ILl, over V&u Zrlq

"VIOTORI.A.N WATER-WIDTH OIL," ~~O!'v~n,!~=m~oortot inhet
Aan I.lle paden' moeten behooriijk.

.. flijim. Jremaakt ,,~, en 111Ii~.!4
moeten behoorlijk opgevuJdt en gegraitd
worden.
T elnd.n; moelen mElt geBIotene b~efj ..

iDlalOndell word.n, geechreven "Tendle""
or! het Kouvert. '.

G~n TIDder zal worden in ont'lIn~.r ~
DOllnn, die ui ..t ollderteek.nd i8 duO!' I ",l .
PlOd. bol~n, r~llegen-om een konI""
MIl te p,n VO·JI d. behoorliji:e uitfOJrirg
TUt dien T",.".h:l.

__ -.o._. '

J. D. CARTWIGHT '& CO.,
GLAS- EN PO RCELEIN- MAGAZI JN

ADDERLEY EN DAmJNG STRATEN.

'60~ VUURPROE',
IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KAN!lEN,

DB BB8TB OLIE m DB lURKT.

SOCII :' D'l-I':
. KA.A.:FST.A. D, .1

ll'OOl'

ZAAD HAVER
Te Koop

Bij den Olldergeteekende, ,
. R. O. KALIlERB~
Pllr~ U April,lfiit

• ,-,., .a' :"" ."';. .... ..... ;
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-~.- . ,,'rriPro~fiMftI ·beb : - .':.' a : ..., '~ lIr. UUP; r::: WiIIoaahbJ .y.,".
~..r.., __ a,;.Ot. ',.(.,~". left. ....., ~.... '.',r " oil" ' !l!f.~~...., BritiIIa .. i==~-=~"'"~_"'Bi~~:;''-- .._ .. ~ ~*"'!. dM .,", &la.,... ... · 9WIt__ IJ __OP de verkooping te worden,ge. . - • A .... 11 1... ', ;;JDe:,'.' 't,n-' ..... ,.•t- ".::-,' .. , . - ..-I At .... :.. ""':'froa u.. BriM Ge....... ' iD":!-~.~~ ...

I houden te Klapmuts Station, ~ pw_"llr lal 7'IPJ..':;;~.!!.""hG~.11 op r';;I;'. :=.....,~.~~~ -..--.- -,.
op 141 Oil· ~II - ~ _ ~ WIl0eI1""'- W'I ~ te..... Dlt bebbea wu TIte "m,o.. .. to lIrbtC Tn8.naJ .n-

DONDEBDAG, " KBI, tat .~e--a:.&--a:.&r.. OIOli .. ,Ol ~eD~~~~ baelruader&iteEar-QabBlrlluvaab ~ia_ rqII __
Od; cat W;lJ ,. liliiii, 100 DIl, 1. Id ~,- -- W"._ --. lil • • 4 1.._door de heeren J. S. MAUlS &; Co., 121 OeI; 'CKoIoiiiIIII) iafINa,41Oe1tot Dt beer ROl7L1OT, ~u.' ... d. ;. .. la.... rill ....~ dain O~ t ...

zullen ook worden Terkoeh~ 61 OeI; KeI· (O,V.&.)II od tot .. OeI; Voer __ ftIl ·-unw...,· -1DOf8tD _ .,. Bepablia.c ft if 'IritI( lOftOW tW .,,...,.
een per 100 Iba, Gë 9c1.., 7. N; ............ 1JI"eII4eIl& eD ....... DRtarIa brri hl .. : ... ~ ~r ....... ..we lite

~ met een paar Paarden. -. Is. od. aM la. OeI. BD._ ~~ Oobfereo&l. 0Q.ka0eta GIll oft!' ..... briar .-'-tW....... . ~ ...... abe ~ u4 UIe
'lt V'.&"D IP'm'D'DT Tf7'I:I'U. III od k.& ~ od i lIG. III, , .. OeI WOrPeD IIChlkkta,. .,.... te berurl. la. ..~ d,a"tia atiq•• UHIaaCIeri.. UaiI ~ M,rm. &Me of the ~~a
). ~4'" .IOloUI&IlM.~ tot 1st od; lIeel, 161 04 .. 1 • OeI t hie II!.IPD. , , ...... 1'11 of .. ;c ........ f ... ·of naIiIbtC .... ~..._. .... hebbeD

=";:r~S.I~ ~:a:'i:t.-=.. OIl"" ~'. far. bJ • ..,.. Nabotia'. ~ il tooaD'UÏItf! . d.jOllp~opJIlUDMiplll"'It----'-~
UAl'I'UD. ....... ..ar IS. 0eI,~ lhOel ! WItte AX.:I.!!!,,~'BZ. ~ n.,':~."'1Iae7 ·A ...,ml lola. of .... Ii....tiaa ~ 'he ~ dooi--.eme. iOobad

1IDV1Q 1(dU. Mk"m I~ 101 hw: 17. Iel W t"NLa.Ie SiJt CJoN()J{S· _.·· . , ._t, ~ .,._Trunalr lia1, lIO&.ibatl TbeJ·Uoa, IUd ~ i
ft April 1_ Mk"m .. 1, JOl u.. 17. Id aM 1.N Pla.,... ... eecre&a, "-IJ .• iii............ GO..u..at, 110& to l!riaI ~ln'UTD EN o~£ PaoIUUna.-

• .... ~,. ~ 110 ~ 1.011 W la. OeI; 14mrd. U. ~, .• ~-Wanlrt,. UIl Kr u..a ti.. .boaa nfOnI, bat to""" the hIDda of pr-i- !'!-de ~ :~nY-: :..te;.::
o 0' 0 I·' m.i, pw ~ .... 1. W lOa OeI i~- .~ .Ud· ~ 00iri tOiideO bIJ priae of .... c.,e,' QtIIca" _. t Krapr aD4 to lub. • PeI06faI _lutioA TOCIr. het behoadn op of _r hei~:o I 6 0 10 I ......... 111. DIl, 7.011. W"OII.~.'1'iItn R-.''-- ftIl d. w. et-A- """'. ....:..o ct 7 0.,,. tb, 0... to. 0. 64' 'ru.k.. (laf.. rr-.... • .._ .-.-.... -- ......lIDÏitioo wen WO Impcwible. yq __ YaD de ~ JijIteIi
o o. 0 JO' Nar) 0. lel.. tot 0. III '. Koon, .. n. De heereD IDIltI eD ».apen, all " , wbo _ ......u..t tile n il DO$babAe that u the ftI'1 &iDle who ......... ~ ~ Pt;iI ........ Wo... iii i.

o 1. 0 I. !Iw,'" OeI tot .. OeI ; lW. pw ~( :!!!.!, ... ~ parJemeagJ.ed_, ~ dat het l7iDr tile cty of" ~ uil CëI- PraIideat "-r __YOWII to..we a1Iain. ~ bij _Il hoer C. P. ScHULTZ,0.. ~o 17 0 1 J 0 0. lOeI tot II od; BoW, (lw.4.~ d. qaamteekwq 't'Ul _Ir Gordon WU,,' . -...... . ~t.or Meu melde of __ .. objectK .. CJaa
o 1 0 • I' 0. 7e1.. oa ScI', ~_ ..__ • ~ welke op den bed.nlrt--brief. .Dd, dl. eInD, ~&ter .. ei.......... to Dr. UIl -- il probable, botabebeUI of .... ..eJ "~t.ie" YOnDeIl -.erlallrt boe1Wl
o 1 10 0 I • r- ~ -__..~ -- • ~ '- _ ....... limaad ud UIl '-" are GlIt .t him IUd bi. ~i ... elke tOOIt. ' IIZIII 9c1; B.aCIO, pw .. OeI .. ,. Iel i -.&Il1O DUI' den pl8lDJer la PlODdeD, ala ... .... n..~!: g:: lIOadan p.utaJr. lt! 6d toU.OII ; , kolonialen IMIOretaria.· ZOOCIra eie soecl. to . .'. bJ Kr. Bhodee to _. b, • .nn,oee. . rl~J: uOUIUlIIG heeft,afpaieD YaDbet PIU
o I 0 0' 7 per"" &dhUoUo.OeI; :sa. ,... burma ftIl den 8OUftl'llftr. ftI'Ia..,. .... . POliO. TW ...... drawa Al"'" ~ Irvpr'1Ud u-. ·no om. de .plu. ~ ~u. MD_ nop. .
o I t 0 6. 0. sel tot 0.10elL'per..ar. IIIod toi h. Id, ta, al een prnokma. ~. Illtpftardfcd. u will 1'iMDtaaIJer, bJ the ~ oo-operaw .. Wa him, are moolt hampered iJl ~ "'::La_ SUD excelleniiednsou ...enaeu •.
o 'lOt 0 O~ 1* lel tot lel; ~ ~ moeten wo....i_:. d aecel te ooe& LoDd ............... in enter to he their wark, """""". fIPI'L UIe old burp. ~'t_. tie alDoade*w=tnk !: : 1: g :'1: .o::A:n~~t= ~ll~ 'Yabn'ftl'~_ MDno~ ... TM 4eaaii ol tW plot po......... bJ ...... of tIaia low bebaYioar of :::.r;!::!~.:.:~...~~~---t

- kM~ .~Of. .OcI :• o-a, ....~G'o. 0.1W ~U ~r de aanTU11~. VolteDide e pat to iJl ~ oppoaeat., we ....nbeIPII t;ra.Ulu be AIri.cJ' •. TWbIjjf m yoorwtedea, groet.! ,
no ... 1U.U7, 0. Ko6Iea...,.de, ~ 5 da '.. li 0. OeI; akte moet de lIlbUIteDJ ~lCIaPn "0I'1d. will ...... 7 ..... ~t' to depRi trom "'~'l'lIIIn ~D .YVbe&eriapu It\ Jh oader. .

lt Aprfl1". ii.i..... so. oef tot 401 OeI ; V-.., 100 Iba, tijd geYeD ~ . en cla&uaa waarop &lie poeitioa to"y? W"1baJJ the road of careful IUd fair.~ which C' di.. en £'.000 hebben ~ost, welk pld ..
• .. CL ~. OeI tot ao. Od; x-..r., 10 ... U. due procJaaWie YenchiJn& en den aoaal. to "'Iylay hue tho &ct., 10 UJat he ... adopt.ed. In 1896he aa&M briUianUy oe1 oor h.t par~t m -un )ODpte __ wel .g : g g: I: OeI tot la. OeIi Bame1I, 111.OeI tot .. OeI; natieda« sooda& d_ nomiDaCie niet al be iii. OWDj....p. lIlr.:IlhoMs oUhe ...,,1. tbroap lUa WiM ~ity' toepetuu, preod IL

o I 0 0 I 0 ~ ~ ntlb OeI tot .. OeI; kunnen plaati 'riDden 'VÓÓrde eente WeU: u ijae Gwaeral .Bleotioa iD abe lliIteIIY re,..&1 i_lf, IUd we tIonbt DOt uw, if "ZElf WIJNBOEllZooNnl DBFB.ANlCBE wmr.
00' o. 0 ~L-Haika,pocMe, ~18tot.noo.; lnJuni. . hie "OUDDm, bad" coaIduo& hecurielonthiapolic7l111aUouced~iRaatea. U,ADEN," doorad''')bat,MaIaa(~NCIaIr.
~ 1:: ~: g Hailen kleiDe.£12 0. tot il. 0.' BtiPMrCIea De band die iiir GordOD IOOlug... upoa &h ~ IUd the"'& blU'f, he .. ill allO come forth • ...Jébr from ; ~"'d~~'1JIla. po"l'~\ •.!:
o 0 a OOt £IJ tot ill; Trekpaard., ~it &ol .£tO..i oo.t Londen !heeft verbonden la afgeqeo ha,.. ~ ~ l'IIDb of the ule ~nt muale. . Sanfft de Villiell! &: Co. (be':-Irt.~~ goed
o a 0 0 I) 0 .... U 0. tot, t:I; o..a, paoateu, ib dm, ni.t door de .ideM,., maar door Ik Jleri7IDto ... ortdDc .. jonty-bJ , ,n pnttig bo:::i: "'oor"D .. ijnboer ...iJ hebbea,
o 0 lit - 0 0 0 to. ~la. <lerdon'a eigen hand. Hij heeft dGb ko abe. BediairibaUOJa Bill. In 'hU GEIIENGD NIEUW/a. dat ,niet .lieen yeel mfonnatitl over bet mabD

--- AANJ(EKlt.INGEN. geYen op de woellp baren nu d6 Teaa. ' . thiDp ha"" DOt taken the _ __ .__ Tall .ijD pefi, ~ ook .,ooral o...er de P,,*,"
PORT ELIZABETIL buland elektie, dooh WIJ II11U" &lea of 1.11 alique upec$ecl. Hu die J:,.nrvers .......1;_ hebben ywwu"_ loura baadelt, die moet wnder yen:nim clit

aich al· ed 1'\_-- Lo ..., - werk beIteJlea. De MDbe'I'$door cln eel.(V.... ,.__ Hincl,c-b.w. w.) . Er lt IlOl YrUi naar ... e.... wellr proclakt e ... erTOorVUlJ~ aden_laten ~ ~ to EDr~ with ... ti DUr d. ...enahijauciellll,..rteDSie YIID heer J. H. Hofmeyr (0 .. Jan MDdit boek
moeilijk te bekom'lI iL Xderlroorn worcIt nolnlueena, lnclieD d. ni.... ftIl Tem· "cape railwa7 w-., ID order &0 de heem De Wui .I: 00, geg&ren, ia ..-la YIID uJf eeD "YaD de.

27 April 1899, "ifeljjk IiIII1geboden,en eenige .mlChteu IIUnop bllland op den '1lODllnatledag nog nW bl1liitclt liqoee.1Iel nltn-Imperialilte, and ÁAJIIG&&:O.J:JII.-EenYenh... ld. IIChupram ia .. aard. er YaD.

Lt:ER on,,,rwacht~ door den dood weg- VOOELSTKUI!TI:DUllt.-O.,er het algemeea de ';IW'ki"'D de hand S... t; .ID den loop ~ bekend la. WlJ raden hem 'roOr sUn to ".oid[ ~e q~1l8 ol abare. lLIIDgekomen 0ll. cMJ,.....U' ElaDdelrloof, distrikt N4il nr. I'f&.XBt"1l,IIOEWELzwu.-De heer
'"DO'" t n OP den 18den Allnl onzen Iwu de marki dese week beter dan meD Yer· lIIIIlJIe dapah I11III ~ MlD dalintr ~ de prU· eigen pwlemeDtair behoull dit Yeillg. hOldeH rePniitiI &he lillaDClial poaition of ule Bredudorp. lOie \'Wtentie, ~. ". IIP!lta, te UpingtoD, Y1'Oeierondenrii_
• ~ , . 'acbi bad maar il aloo.... &!rker SpsdollU 188 'f'V1rIC ten. uw MDYoer YIID lIlieliM .... helcUmaatre,el ter ha d t t hlnered' DJ: AFDJ:&Lll'IOIILt.&Dvu C.u.VIMUnuat jj ID Hope T01iIl, die m aijn 7o.te jaar, 13 jaNa _

~r:l.td~D broodt'-r-,--DA~IEL HERHOLDT.·:a 8081.. ~ d~ DI "Pr, ~ alle .ad .... niet sroot Hner en yoeder lIilDf.nDer, Flou wu tWVfe1eo n e DfIIDeIl, wan C ! C~Jl&D7' The Jmperial ~01'Vll- deM nl..... ~en voor het repu'Mren YU "eppl !lIIn. one
eDe8lll

jjke .martel;;!re J..-....J
ID d~!} v.wer\IOm van 67 jaren. , lOrten tooadeu = merkbare Yerand'riDr. .n meel lI~er: Aardappelen _ ~OOP, laatAIte IDlnia&e ft iDiet 't aan dat ook de ment .... "1JIIl,a ~1I&ee for &he .• ntire lOm YIInchilleade w.en m cJ.t diatriki. 'bedlOge"8, beboefttg ja ea seen rijtw, ...

" Da.ar bo,en zal het heerlij k zijn," D. neiiiu, ÏI eoh_r tot Mn. dalin, der prij .. a. eDgeen 't'OOrwtaicht op ...erbet.erde pruaea. De 't -'_ bblDein doo .rhail Tall n-.r)' for the rail ... " OODItraction,aJId to DJ: HBBaU Huoo .I: Co., ~o __ d, -mpa ~T.itl .. ild. llicll, om op de. "mdar ...oor __nr.
Wij mOteenD I- prijl YaD nieD ia beter. Eieren __ la. 1'T'oei, r de kiesers do tIriI cIi~iQ wiUaoDt in.. bpt;ioa or cal- iJl delle nitpYII MIl jona-aech ala a.iateat m BcL,.)der_D beer Diet gel!lOef te eereu-.4 ..

• lo CL ... CL IBoter .eer ...olop en goedlroop. Tall em ulaad ul~id lal worden. 'lUlation. !Thi..plaa, ho .. eYIIr, hu been a tokl oen pnora.i. beai(beid.-Zie ad'PerteraSi.. Afribander bndidUt, te ltemmeu, met lru'il
'NI"" I1Iperiear primL •• lt 0 0 - 16 0 0 :a_ZO'" BIJ de. algemeene elektie gaf de PurllUUl fail1lre, fot lohn Ball is • man of tnw.-, aa4 TYPBI1lIE 1t001tTll.-Dne dekte heencht in eD bed, door Tier b»tards DUr de ".mbu.--éea1_:::- ... .,.:1~ ~ n~~H B iiir Pi.ter sijn ontalag, en dr. BmarU wlaat ~ he m.t with fay01lf bJ • "puIlf.1 erfP .. te m bet dorpje BritatowD, ...... er D* uar te TOet, hee. en teM1i-~ten dragen; welk.OnIIIl\(!MlJI QKIRIIDBL moeat Tall W'odehoUJle 1'erkuten t.erwfJl 1 "C= .... _,...__f .L minder dan 21 genlJeD -Ua, "1IIII'T&ll .ebt YaD belau! te be1'Tee8d WlIn'.D dit te doea, omdat
h-w " , 0 ~ : 1: 0 .Ld.tARUIlUIlD iiir James, die een tiJd.eUJb achuUlng te oe .. .~.... or,!"", Coloni.., blanken. . ala "ii bii onplak mocbtea .trnikelen, .. de
Derde " I 10 0 BteUen"'-_L had __ .L___ ,_ ilmet '" , lce-oold praciic:al qUltioDa by the . heer Lonte dan wellicbt kali vallea en ucb
Wljfj... 1IIlper!eDr • '0 0 ., lO 0 J CQU"S DUSSE U & ~ ge ........ n, NULWlI 00.. CL:"__ """'"of the &_1.-.. ALLE LIEFBEBII€RI!rin rijwiel.n IInlJeD.. el· be Doe

" KOBd tot JI!WOOb i 0 0 • 0 0 A t.. A CO., buiten deur il geset. 81r Gokdon la een ..............~ """""i1l8l'. Notwitlaltaadiajr doen de kenniapria( VIII d. DDDlopPaenmatic UI!II'eD, b !tiet! Om 10 uur "'00rmid4ac

" t-.-le '" I 10. '10 0 e,X.. k8'tI....... *e ridder, hIJ kon het .niet O1'8r lijn hart bi. m"t ~DIIOIll. e1fon., Hr, Khodee ... • T:yre Co. (beperId). eJden ...enchUa.nde, .. OI k:~~en =t :t'~oeLoLlbr m(leteeDbek....a
]n:RLEDEX te l\iebeek Wel!t aan "derdi... .- 110 00 a7 ~ 0 K' -ad kriJgen 1'eiligvoor OoatLondentebl"1'en ,..'byPO~ ~ to obtaiD liDaDcrial na_leMn. acb;;~) mJ:ele-:nhe:,tege!~;~OJlOlDd.l ..,;.,"'-1' og op den ')':~ten April I Eyoeb (faD 1) .. ' -,. 10 v ,. _ .... -. • I." la ...____, -v I1Ippori ~ hll 1;M.h.;R--condnctor .__... D G C W Kli--l.- .- rd

~"JI.c "v _Ua , Z~iO«i~-:tW.'j;t alO 0 • 0 0 ntteD;...., ""II§ ....... rinhet lotftllsUn ... -_ ~ ... E HEER .. AUI'ORD YID ....-... Yooreenr.8chr" er teSUD1atemmeo i hetwelk
1F' ::1 J:' :-,~,ler b-3_wmde E(!btgen')ot~ I ". I 10 0 '10 Q .II. Iii'.__,6"&. -Jl vorige coUepa te deelen, en daartoe heeft Imperial . ~l. Barldy W_t, ricM ill dllitlluit«,y. een '"lane' h.ii dan ook gedaan heeft.-(lIlEDEGEDEBI.D.)
J'Jit.l._\'_\'.l. l:!RI3TI-'A Locw, oud:>J .. kort _.011 0 1 a 0 I!:'" .,.t"... hiJaiohnaarTembulandgeweDd. when ~.t'"th.N"""ID ~lud,he ~=-totdeiDWOIlllrlYaDBar!rl7W_tn DE TOE!T&MDIN RHODE8I.L-Eea Ieaer
preI.. [jj ~",[} leer gelukkige ecbtvcrbin- I h·arte laferlelll kart ••• 0 '0 0 lO Welaan, ldeJSerl Tall Tembuland f IIOrgt rworted ~ th" Eiaperor of Gemaay, md, iD "'U dit blad Loeeft roedsu

ll8
tig ondeM'olpacl

tóni! no ,i<'- Jareu v~ ~oe&oi I1Iper iaDe ~ 1: g : 19 g ~.. dat de begeerte Tall den ridderlijken rid. order ~ ~~ th~ m:~linaitent;ioa, h. bui hie DE =11 t!~~: ~OCK~:nÏltgW~~ niUreu.e1 ui~~~ef ... D.:id.}·DaOODonnu.-
T~v~n! breng ik mUoen hartelijken " "mediwa , II 0 • I l~ 0 O'rl'S I Jr '"«rD1 der 'Venuld wordt, door hem aan de zijde ~7 ,,<CJ :-"F". ....r be ~ reoe!yed m. uittaYe, 1I'I&I"Op"ii de unclacbt ,..D jachten pu. ODRter ~g gt!II D. boo il

,hn'i IDA il ,n allen die 0011 wo trouw" .. 1Ion. •• 0 ... 011 0 J..'. -loA~'. van sir Pieter, fir Jamee en dr. Bmartt te diplomatic,lDUDer by the Kalller-eacordins to wllDlKlh... ,te .... tipD. ~rd SaIia ,li April 1899 eD m.1dt:
belJeu bUO(e:\taao gedurende hare ziekte ol t1lferleur." 0 a 0' - 0 • 0 laatlle D k Ddid tt....... wi if' Germaa paper only in hÏl 't fP' tk "Hier iD Rhod8llia bet ma&r beel.lecht;

d' d ti' , ,,!oe ••• 1 i.O I OOP D, e a 'la _"n eu. .' 0111*'1 7 0 ri...,. DE Il'1I[OllENDEIIAILBOOT,de DwroUer Ou , bier ia geen geld mfJeI' te IaiigeD: bet gehoole
ben~~~o~ j"ger.6o le oor e egrammen '~(joDce 9OpII) ••, , 0 0 a 0 0 DINSDAG, 2 tdEI 1899, GordoD te velde il getrokken, i. de PlooU. ConnaeUorito Her Kaj_ty. Thia ,,_.,UOD.... ..ordt beclenmolJ'On hier ...enracht. De ci~ land e bo.nJuoet. Hoe dat lollllliiae lMD8Chea
mJ h:JDoe sympathitl hebben bewezen "Im&l a baN 1 10 0 I 0 0 lt!ur:gene~, advokaat R. Solomon, die mapified ~Yth. Chartered pre. ad ;'!liItilum, guDAieboot, de Moor, yertrekt ep deu ~"0IW!!1 nog lenD ia mij een .. onder, .. ant er 'it geoa

C, A. GROBBE LAAR. ~~ ~ : ~ ~ ~ ~g g DE OPENING VA~ DEN VOLKS- :~~:n~~J:enm:~=~::r~: = ~:::~-:::Dm:a:: ~!::.~~j.~~~ tjjdO::":t =:!~:"erk'D-deparielllent .. or. =lD:~e8.I~n~m;III: :::re!a~~i=!:
R,Pl-;e~k ,\\'~i", '1 " tek1eu!d - III 0 I a 0 HAA • de.tembu.doen. l[eDlOrge (a~dat al obtainnomolley. German. filWlCienlreepthe;. den ieeden gevrucd ind_IJitgan_bet bier aT worden w.. t ik miet,wantt..&DIpOn-
~- .1;:r: .. [',I" I ,. clOllk.er... 017. I II 0 Gl8TBRBN werd de Tranavaalache 'Volb· d d MI d h T ~ repareeren 'Da. YIID den weg "lID L~dock rjjdeD,...eracb&ft yeleDDog.ilODb8IItaan. Ik heb

ol BB.,. 1 1 0 ~ ,!..!" raadaaeuie door preaident KBUGBR op e OD era unera nn ea eer Iomon pnra. c~ with reprd to tb. .. Cape to StatioD DUr VJaaeberg. "een n;ii goedeD oogst gemaakt, maar .... i baai
I I:dr. wperllnuw WIt. ID wtjtt- -I gaan lltemmen, en (b) dat de tegenpartiJ Cairo" IÏf~miDr conductor, .. hj~ Hr. Rhode. EEX IU.ElfllLlNG geëiaployeerd un eea in bet mii, WlIDthier is ,een markt, eD,.... t WD 11010\ ".RLEDES mijn ~eliefde Ech:.ge- prt;.aa. dm!. de lJewone wijle geopend. De openinga- gee!l valllOhe stemmeD uitbrengt, of wet- cAlned ~ Germaa.- ..bo did preciaeJ7 what unbou .. l!Iijnde geboD" op 'troentomarkq,leiJt, HrkoopeD ÏI op 3 of 6 IIl&IIDdemkrediet 'D ala

cM. PE,Rrs JOH.\~:SE~ AR~OLDC~ ~dLLD~~~::'r&I1 rede w.rd met belanglltelling afgeftcht, tige ldeaeranD d,e _tembalI hoadt. tbe EnJliII' laadclcra.- .. ith hem, "uabaaiDe8ll. Kupatad;Tiel !:JdagnaaWldai Yan de aerd. de betaaldag komt kriiirul "'ii ook ~,
BR.\'sD. 011 i <:lj Jareu en Vler maanden. Dr. pw lb. 'Vooral door hen die een verbrekiDg l'IUl hire:' Th~ lIOC'Il"atiolll&Am.Uy, thOUgIa nrdiepiDg.ea.. .rOltic baeerd. , .. anl er is beelemul gOOD ireld in 'urJ:
Kit·bo:1; VtIQ LUCa.lfontein wordt .. cl. lo CL vriendaohappelijke betrekkingen tua- Vervoer naar de TranIvaal. mdirectl1, itonchn the Imperill G(I\VDIDIIIlt TZJlDBRI .. orden m oaze ad....rtentiC! kolom. Ik ih"b onr de £1,200 uitst.ande, maar h.h
hr:_J~k b~J,':lk: voor de kuIp mij be- lIerlno11, la bdII, ~ 0 &t - 0 af De h V IC trich d 1_ if'M men P~ ...oor de bnur ...an de OlifaatBri. alle boop opgep"en bet geld in te krijg.D."

GeeChOiIlD... 0 lt - 0 0 lIChen de Republiek en Harer Majesteite eer aD re mar, e "p"0"l!"r allO, and . i r.Rhod8ll .. eNnotlbd.peodeat at Tier warmrbad'ln, Bloemfontem .n Bath DE HoeDSTER1'I1Dbet weduwacha.P"NJC-ft
.. ~eO I !Uapeche per ttlllr. ... ... I I - 1 S. regeering ln de hand wenaehen ~ werkeD, van ~en hee". Mtd~~ &lat beltiwder thia IIIOlIltil&,be ",~uld _,.. laid thia charp Heigh&l, iDde afdeeling Clanwilliam. ill oD,etwiifeld eene 38.jarige MexlCUDllCbe

De ~,.dr~fJe weduwe, " lamIlIer en '-:hadlp 0 I - 0' en het i, 'n treurige waarheid, dat er der • Z.-A. 8. liL, benn t .lch thalUl te diréc&l7, ~ot .. U.b.taIIdiDa' bia Imperi.IilSic OP de nrkoopins te .. ord.D selt.ude. te danm, }ul'ia Prii!to. Zij ie m eeD tjjde ..erloop
p, J. A. BRAND, 8ok~ ::: g I~t: g l~ zulke personen in Zuid.Afrika zoowel slapeKaaIH\tAl~d:~hh:'dft eeJltleedr 'Vrih8nd8cBahap-.. onhippe*? The oal7 qu.. tion that weight KlapmlJta lltation op Donderdag' Mei, door d. d: !!.y~":~::m;~ .. :Otg;!:~;:~etA~~~

AngOrM 0 41 - 0 't v 0 me en eer uer, .. ith him ., "Ho .. CIID I Mn. m,..U beat?" heereD J. S. Maraiaen Co., mlleD ook worden t' IA• .!;- dood uant.•, 0 at - 0' Engeland gevonden worden, commilllaris "an Opellbare werk8D,gehad, D' Hlted be re&urDato E I ...erkooht eeii~braijt'_ pur paardeu. , manneD! lernlJ] eeD ge .. e_.n . n.
oUsonYe!lm,,.abonm 0 1'. _ 0 C In de openinl7lOlrede warden de vel'llOhil- met betrekldDr tot hM 1'8rdeelen 'Van de ._ IIIIP

U
. po ',~L_.d. H 11__ .1 ':.' &lld, after eente k.. am, 2 j&ren na zijDbn.. eliJk, om het

,,~.. _- . b .... d UJ he V ... yt In, '''.¥¥tiU 0....... , ... ere DObody DE VACATUJlEm deu K~&adecbelfSlade- le•• n doo. eeu ...aI uit eeD apooMrllfiOn. De
IIQIdeadroge ~ •• - ~ :: lende onderwerpen, d1e de aandacht der op reDeg· er n t1l8IC Il ereeniglng took the uJ,ht_t OOf(nilanoeof bÏl reeenoe' raad on&ataan deor het af n van den heer twee IItierf. na Y8rloop .... 18 maanden, door

' droo( .-ouiell ••• 0 ::: 0 a, regearing hebben belig gehouden, heapro- ,ea Johanneebul'Jl'. Hen aal &loh herinne· aa4 be Itanb !mo hat to d P , Eayn. il ungeTUId door de kiesing YIID deD nrgia, dat bij bij oDlleluk binneD kreeg. DeO\ï·:P.U:Or::-f op Zondag morgen te " utte ~i..dtFi· 0 st _ 0 4t Aa d d told ren, dat de 'Ve"oerprJJ' op de IUneF! der . Y 'ft ~.. o. heer F. L. St. Lo!ger zonder oppolliue. derdej werd gedood bU een lDijnoneel
n!', 'ii

f~ 'lre, io Jeu ouderdom vaD één 8PrlD4rbo~ ... .., 0 a _ 0 eken. npan e ~:;~~ea, de ve7~- N, Z.-A, 8, M. eenige jaren pleden Ter- BD~ ~~ . T~ 11 that old "grie ....nce ER LOOPIMGEaUCUTES flat de 69-jU'Ï(en weketi na deD troullr'da&. De narde pJeerde,
jaar eD .;C" oHlioclen, JACOB ~TEHUUS 0I.eah00mt. ledBr ••• 0 s - 0 I deringen met betre.......ae tot e poe te hoogd werd, naar evemwdigheid 1'OlteDl qD.. ':ioD ~, .. hich eerYeCIm 1895! Wby keizer FraaI Joeepb iu het r.jaar &al hertrou· "er allWldeD llII-iin bn.. eljjk, Mlfmoord. De
,.ueid k:!ld 1"aD WOL.-De marld blilft een fermelI toon be· van den Rlnd, zegt d. preaideat: "Ik den afatand, om de DeJalOabul. UJD te DOt 1DOUIl~ tit., hobby.hone agaiD'! Mr. weD en dat priD_ I_bella nn Orleanl be- vijfde .. erd gedood door eeDongelnk Oil de j8ch!j

• nL....-ber'1a --Id ha to h 11·_....:.1 .ftu au"u de dYllUtie YIIDdlSllkeiller m b.i nb If '._ t de boo -U_-:.r:=:'bouden, met ioede UD'fTIAI .oor yet .. ol tecen hoop om gedurende deze ..aule, 100'poe- beechermen. Het tarief werd _ert ftr ..... - .......... 'apport im in ........ - na ee a J_r me· IC De.......u. .
•I",C~B S. KRIGE. prijlen op pInken ...oe. mei di. y.rled'D .. eek b hul rd, daar d ..1:......_ tba& for O"D ~_&Dd 't' b lenn te hondeD. te '!in ge.. ee.t. De &6IIdevi..1 d YaDeen
A:-i.\_-\. ELIZABETH KRll'tlC, behaald. &enige honderde balen lrerte O.V.S. dig mogelijk uwe aandacht tt bepalen ij m e maar e .u.lAIltie nn '.' lIllIlUO NIIIUWE r:ITGAVEN.-ln een Nederlaadach lteiger, twee lJlaIIlldeDDIl &tin hu.. eljjk, .11 de

geboren .sleul'I'lItadt. . "et .. ol eli tDiddelmaiia' tot Janae Karoo y.twol lekere voo:Stellen, welke ik voor a Vereenlaiug Daar JohauDeabul'Jl' korter la ..... to uPlolt __ eatai srieYaDCOIiDSouth blad meen "ii aaupiondiid eem anoni'!l1l "evende ...erdNDk, .ier wekeD DIlden trou"daa.
p ., 1 J" d hand t ~ 6d tot 61.d h ._ le en met betrekkiDg kit· dan die 'VUl DelagoabaLl. II!er du. DOS Africa t.baaëJj! to o~ money for foo.liab raU"S7 boelr: I'Gec:leaJuChrifteli nil een onbednid.nd -Mattia Pri ..to WiJ DUDiet me' c trouwen. "Het", ~Lie Il ezua armeD, I' werden .....~ e PM D I en wenac ... gg , rd 1 t te d Del.-... _"-_ GOd id , B t h 'b t . __t.. br ei J 'H. .1 1.."" I :L,

Std tot &td reepeotie ...elillr. e "olrand• LoD· d eeD 'Voo ee eD gulUl Tall e __ • ~. - , u 0 .. 11 • e ma ier menach." D.t 11 _er iWC eyeD oor 'sou uv.. •• noe.em &1)11, ~t ...iI. ..A ben ...
~d8nlOhe ftt'koopiDrn o~.n.p dec id.n H.i. het lltemrecht, bewaarplaataen en yna- baai UJD. (Het tuief per treiD.mijl 'Ver. to u- ~? Vrolik YIID Krupndorp lteracbUleid. ook Bl!boon ala Cleopatt"a' -JUlI '.P~ &Jh '
I RedID .. erd.n 463 balen op de plaataeJ(jke miet." mindert Daar eTenredlehllW met deD af. A peiiSM?Dto Her Majesty. G OyerDment ! HET KAAP8TADSCHE.poor ...eptatioD "at tamelijk zelfllew~"1Ii zoo den IDIID, dill mU
lmarld ··_-l...A.n n 1151TOI'k...-ht. De oom- Dit tI! overeenkomstig de toellpraak van st:lnA "veD.la In de Kolonie.) De "'_ Bappy tl.....-'-bll 1 18nr f 1__ I '7:ft_A__ yoad ..... uiyerd YaD eie g... oue bonte tot ...touw weDlICbtt, al. eeD kranlrDnuiae

•
---- •• - •••• --- _"""" ......, ... M_ ~ D JOl .....• Uer WIlS .....men-;"'.--. De Dn-I·en.. e r':811 dat alleen baébQuweD." Dill!bU" No. 7 zal bet blU""'eu!' petitie ...u IMr onS..tadii, em 0 _.r het gebeel d Id t te Ru&tenburg en Johannetl Van KretlChmar 111 nu uamtmIJ de' N Z --~~.I". ._. Lll...... .,

jd k en pres en .." ,. -- !"" pr ; DO" .... _ get .... -....nen t......,elatell wo en toi het perroa, D..: ~F.RZA:ltt;Ll:-;G dieren "oor den dierentuinIi·-\.\' h\Of>dvpr \VRnU-n en vrienden I 1I'a~~ ..did~priJMDI teD S·DlI~ "D la e <lOper... burg. Wat die 'Voorstellen beheben I al- A, .8. M., gewillig aaD de KoloDie eD den peution Iifaecl iJJ coll8titUUOlIal manmer.' ' :::--"&8 ...an·l.._:b--. ...audau de Yllrand.rin... P' 't teed V"f b
Hft"'"rd' h',ermede bekend gemaakt I Venouue ene otten lupenllllre nge Karoe V ij taat d rd 1'- d' w ... - ., -.. te retona gloei 8 ! lOaD. U prae ... e, -,.f

A. , utwol ...erdcon .~rkocbt teseD 6.d tet 7d per len wij wel binnen eenige dagen deftni- r I! ean an ere ft ee lUg Tall a To pt 'pcb a petitiOD ligned is DO STELLEJllIIOIICH.-Deraident hnithouder~ te Itleaboikkcllziin lut!.t oDtvanieD. D. Volkaum '
dat h,·t J~o abncbtlg~ Scbepper van lib en korte lOt middelmaiÏfe iePD 6d tot 6ld· tief vernemen, doch in hoofdaaak lijn ze opbrengst der yereeniging.lijn te ~veD, aroable, fo~ .. itb the .upport of mme direc, Stell.Dboech .. ordelI. tot "D' ...er· zegt:"":'Waar dr, CllDning en zijn .... kkere bel-
Hem..1 en Aarde behpag~ heeft, om d~r , S~perienre lichte 0.V.8. Irorte ....t .. ol 'D lam· . bo d toe- waardoor WiJ D grooter aandeel In de ton the ~ will be open. A prenoua peti gaderiDg "ellre op 10 Mei, pen tie dieren, die DOnOi komeD mocbten m
de:l ,lo-.l. uit deo tijd naar :le EeuWJ~. mer.. ol .. erd nn d. hand seni k,n !Jd tot reeds bekend U1t de. v~ngenoem e wilUlten van die lijn JulIen kriJgen, dan tion .... nomorouaJ7 aigIIed at •• hiJIws r OlD eenÏf8 weD te de ee,nte d&gelJ, mooteD b.:ven, ia one"D _
1l~lclovpr le ~oe·eo. op uen ~ilteu Apnl, 6td, In iD1eri.nre Sld tot 5ld, 11 ~l.u korte IJpraken. De regeer1ng la .tn onderhan- tot hiert~. Het tarief zelf aal onver- DIIDUl, whYlwt anot"r? And thi. ia .. h.t t:.. te pu- ruclael cD .. e bopen daarom d.~ _.__ ~,
ml" I\pliefJe Echr~"lloCite AY:sJ JACOBA IKimberley ...et .. ol tepD ójd tot ~~d, lIJ] 30 deling omtrent het benoemen van een IlDderd blijven, doch het aaDdeel der Ko- aotuall7 ~pened Eyer S tnrda aftero Iiaa "!laDopenbare of pri .. te zi ch IlpoMif /
!in.c'; if"hDreu Daraan ill den ouderdom I balen laDi'·1Il .. t .. oI...ld.. are r;~aditlel'l .. ~~ea bevo..aden financier welke ondellhande. lonie en van den VI41Wl.t Indeopbrenpt • ~L_...i...........'_;A tb~' a y loon

f
eD peno- mog. ,tooDen III de bellCbiJcbaar'!ililllina______ ' .-

I • ~ cl il ltd I tel'UJs·bondeD tegea ui tot "[~, .D .... OI1....' zal h d rd M be Ik t dat .... --r- -.-.--. _lf ... gee, a c,np e 0 ontapoord.1I behootliik terrein. ,-Bet il ...enronderliik wellr
1"1.0 _t, J,.r~o ell!' maan ~n, m.., na a end: kom Lad1braDd ....... 01 .. mien • .,rlrl)Oat teS•• lingen reeds ver gevorderd l.iJD• d 'Ver O;:~ riwo en. d K.O.I': IIntre t &pII&I ... ie prennt, and .. ithout the I_t De trein eeD ioIeloopdeze miniatuur-dierentuiD nn reeU
met 4 nu pe 'loze kinderell waarvan , 6ci pe" Ib D bet ekking tllSllChen de Republiek eie Tera e Dg 'Voor • 00 ct om n troable thoblllladl of lig t red .tiktaad p!nw. 'lt, de beid, ieDbet lijdt geen de mip!te t"ijfel, dat de
Jo~e !Iecht~ 2 jaar i8. Van haar kan VIU'~1'111:- e r 1.£12,(.()Oper jaar beteennt. De regeeriolt ., n. urea were proca , IIPOOI' gebracht en 4e tr.m llticbtillg van eemzoologillChcntuin, liefst ond.r
bit gez~g.j worden: haar leven wualechte pu 1lJ. en de Britache regearing is vriend8chap- hee~t deze zaak mooi doorgewerkt, en d" for the ~-oollecion _nroel the .. orkmeu _ weiJtÏf lut in de 1I&ad UD. de deskuadige leiding nD de mlUlDendie cl.
il!n band breed en zij h8e~t haar .dem lo d .. CL peliJk en .de preeident doet aUea In .ijn heer VaD Kretaohmar heeft getoond, d .. t t~t.the1 ~ d~ the manapra • pl~QJe b7 I,. BST PAOCElI tejrllZl d. pbotoarafen WiJclre YllnlllileliDg bij bet maaenm hebbem tot.tand
litgeblazen, en hare zon III ondergegaan Ixtra 8. 1Iaaaan.,raneld'" 0 7i - '0 at vermeren om die betrekking te hand· hij wil medewerken om 'n betere 'Ver- ~1Ilf, w"Pe th.'r refauJ to ~ ~ mtgbt han ID Prielter ea den hom~ter Sporcke, .. egen. geb~t, lieD Zoid,Airikaanacb IIUOO8ll,&OUe
al! bet uoi( dag WY. Maar de Heere II; &o.d ~ ~!'~. g :t: : :. haven. lltandhoading tall8Chen de l'8rachillende ~aa ret~ltll. Th. ~t maJont,r,. (J~ COQ~ huianedebreuk, (het zoader ....rrnnnmg .n -Un. )Do Tr&IllI"aalache fauDa ia hard op ....
~aokt. Jat ik: de verzekering heb dat er Kort tot .;ran.w yette I ef _ 0 7t I rd h ft d heer regeeringen van Zuid-Afrika te bewerken. did DO~ bq..what the7 were .ubeonblng tbelf &eljeo Itreas ...erll>OdbmaeaclringeD iD de lIterf. om' onder den mdruk der ...oo~ende be-

b btraaaperllilllUll.Uroofttte 0 a.l _ 0 IJ. nant1l'oo op ee~ vraag ee e nam. to, bid ~ia .... of miDor ;.mpor"'_ __ anmBia_ek), .~"u III'J'-----"._ yelu"k tot. echaTibg ...oor lieD r;,:t duel nit te .terY~,~oor bJar eeo 8eawi- Aft.• i. aange ro- Goed tot~, " ..... h B' h hid - '-r-- d--L" t' .j; I'
.,- ""'!! __I 0 iJ. - 0 I OHAlIBBBL.UN in et rltac e u II er lt il_ tbai.· tIaia -UliOD .... DO' a...__ ••• _ dtie eD 7u"f_D en geYllDflllllll&raf...e:-. ucu ue 18 nu nog "\J om nog anre Jaren yoor"en '«dr :;j baar eeuwig verblilden lIilll Iton tot '"'' .. "The South A.tr1oa.n NeW8.~ r-. v vu • --. ".t onkomeuC: geslaobt e-L-Je exempl._ •• :1

in ce m.deu ~au de Zonder Gero:ohtigheid. Zware llleallte tette 0 , - 0 't gemMIlMn 1Jea8!Jd, dat .hij aa~ de regee- Heden l'8r8'!hijnt de eerste aitpve Tall *h. J~ Clnb. Tut the Chlriered oerdeeld. tot ~ ook imgeva~eD ~t, te he ..=:a:
H'>t ~itter die beker (jc 1'OOrmljll! :::"8,~".:.""I*::'= ~~ ring d<trZaid-A.frikaanaoherepubl1ekte het nieawe EnlfeIache niell'"T.blad l'IUl CompaD7t41ldent.ada m a -ierl7lD&1lJ'er re!~~~d:::W:m:!~~;:::tn!.tberilujeriagundoeeIluoogroo~diereDwereld.

wil ik c1'>Orde genade del Heeren. die mij hperlnn " 1 Il- 1 't kennell heeft lJege'VeA dat hij het Kaapatad. i)e South African New. bow \c ..q,.lipahira, hu, ;.4. beeD .pperell.t du heer G.•. WilJiamI, '-ohDldÏfd TIll de YaD ~uid-AfriJca eD de Tr&nn'II&liD he, bil.
genoeg i~. I!.Dtwoorden: den drinkbeker Goed .. If 1 I - 1 I d1Jl&miet.monopolle a~~ 'n verbreking zal alle ochtenden 'VerachJJnen, be- in ~ CoJo!ayiJl .... Jodcing of claimt to be politiecmlrirocl.iDreD-wehnrirecla ite bobben. 1IOIId••
dIen ;1lf\mQ geeft, zal Ik diQJl niet ~e~~:boow gl:: ~l~ der Londenaohe conventie beachouwt. halTe Zondae, Wij we'lllOhm deaen ~1.HlIIlClredeoffor~ .. en ~ni in Betbleekdatbeeclanldigde eenOQtocb&llnil~ EElClilEUW"~ermaak",eenllCbouW~I,IOO
drinken; aJeoI:& 0 T, - 0 lt Hij heeft tamelijk lang tijd genomen om nieuwen tijdgenoot 'n 'roO~ .. bicIa ~ID bO.1"IIpect ~Ie(ll"" required b7 ~ ...:t!:Jdeum:=:a::t£:Uo~ :::ua:! ~~nd;i:t!Ir~:~~: =t~~g'!:D:ia ~=
Teven! breng Ik mijn lart9lijken aa.... 1D pklearda""_- 0' - 0 li t t dit bel!luit te k01lUln .daardedynamiet en nuttige loopbaan toe. De behoefte la.. , bJ ~. ~t himaeU. Or.' &alre ~e d.. an---beid. Appel w8!niauae.aad. dapDldoor eeD menia'te ....D oDge"eer 60,000

~Ilk t0~:aan familie en VTÏlDden die lwarte ra_ ... ..m.. 0 st - 0 to, j 1. __ aan een EngelllCb. nleawsblad dat de Vrybua ~IDDteer -..dal. Acoordiag to Mr. _- . dat d brand bij' d m.~ell "pnoteD"-natnnrljjk in ÁJDerib,
IL~ gedaréDJe hare lliekte JlQOtrouw bij- "I", u.-.",,_,_ - :!t: ~: conoe88ie reeds ollge'Veer &ren -- AfrikaanIIohe zijde nn on. politiek leven Hurboft,''''. MO per&oaa w.re "Dt from BILUD.-WU ...enaemeiD,' en te W~, Texu. D.t lIchooWilpelWIIIIeen me'
''lIt&au bebben. W;:=tund. "noteeriDpn yrjj .... IUd; beltaat! Eenige dagen 'Verklaarde vqorataat werd reeda lane gnoelel, 1'ooral cape To,", IUd Ibaberle7 l1li 1'Olnnte.. b7 &he ~fri~: ~e~~ ~ SOl'i ~bereide botsing .. n twee IIpoort.reiaeDo

lUd .. ol td tot td .... r. de heer CHAIIBBBLAIN in het haia, door vele gematigde Engelach-aprekeDde "par&J ....... " bat only. hllDdred of them 110 aangericht heeft, dan men eeni raeend .. ieder ibealaaade nit een locomotief eli _ ....
w. J, WBoHU\'etoMANa_k'al'l ÁKOOILULUll. - OnM Load.DIOhe bbel, dat er -n nrbrekiDg med.kolonilten. De tegenpartij maakt ooDIdYOte,ru the othen .. ere "deadheMt." We T"M II:~ purden .On olllrUomen en een PIlL ; De twee machinisten, !rIoeke man_

ftD bericht .. Bokhaa .. tee. D- k ~ i UJk .1.._ dood H t taIaebO .. TIll ~ en 2Il jur, zorgden intijda 1'IllI hnD Jooo.tltrijdenburg, d.d. U~, I- l1d r,,; ~l'!csd was, zoodat hij zich niet zioh liter ,bonw..e op onu tputte e are told "f"'t UIe, J.haaneabarg petition .... ~.:..~ =m':ww:.."tm d. Lo.~n motie* af te apriDgllll, nadahiidie op de l(l'OOtd
re!.I!~~eu:a ~~; =~'5fd ~i: :.r.:: vaalache binnenlandache geldbronneo ; maar wij hebben in den aiped bJ 21,000 J*NIIII, bat t.hia aa&urally m· en ~ir. Aanrantie MeaiecbapPjj, ... Ik mopUike llaeJbeid badden iebracht. Z'ii had-
p.lJO'. u '~ch blil ..ri;.. •• . D () afploopen elektie-atr;jd geaien dat geld clnd_ the!.· .. deadheeda," for .. hich peymn& !....A_ftprompt L~ __ '" .. erd. d•• zk. h .. eken laag voor dieD sprone~-deMJ' : .. De yoorw... tea YaD 1'1--.' moelen e ape I al h 1- le. Dd......... __,.. end H rsch kkeJ k 'ch
Plaateelijk lijn iMiClert Obi 't'OrÏfe rappori -- • d" "en n et mao toe e OD ernemen van had tO be ljIadO allO. .. DB.TIEN II.LJ:C&LIlfGU (IOmmipll bijUl f .: et ..... een .e ri ii p&lC t toen

RUn II; [\' VOOR I:s'VlilDEN. ...t 300 baleu willt.erhur, .. mier lammvhaar 'Vuur·warm o'Ver eIe tL.t nieuwe blad heb beD een harden atriJd Thia pet4tion ia no.. to ..,..e Mr. Chantber· blaDk) ... rden Iaedemao~ ~ ===4 ;:~id v:;~I~!~ m!~~~ ..D!
' --- en gemenad. eentea YaD d. band gent tepn zal met llietl! minder voor zich, ~ooh met de o~derste~ning lain •• ,.tut for mkrfering .. ith &lieinter· WepDl OY!'rtreding ier mnmc:ipale roplatiea to.cbonwen nldeD, bielden met .. ijd popeDdo

\
~! \' £.', tnt £1') elk net.-Geilln'-112d la 16d tot 14ld rwpectie.,.}jjk. Het koopea het dadelijk leDden van l'&n ,~en die het ware Bntl!che fair- nal aftainti of th. Sout" African Republic. door m lie Iliad t~ WOueD. -'-ebt wer&m ...er- oogen, deD adem m, en Ye1emwerden 100 .IIf1ISia

I bl I - , I' ti W I il thana .oonalD.liJk beperkt oiot .pecalateun Dit il echter ,.óo pl.y waardeereo, la het. IIUocel de,. Th. ChartIered.,' Co. Ion... for ~iR mterfarellOll OOrdOeId tot een boete YaD 10&.,of ae1'tD ~ da, IIU'l w....liepem. En eeD kreet TIUI ontEeHi ....·r·'''" e a' en op app Ica e .' d' kl.in. lotten .oo4i( hebbeD om lIIeJ - "'111"- d min k rel. Dl rtro we ....- . trU á .. erden OD~ daar au ID'" ._
"[LLf~ & 1'0 .• Mandenmaken!, 6 J,ehe- ~:'pen te. eiadode mUldte tooiIea. Opde gelooYen, dat er medr on erue lJ'Verz8 e 1 ve u n foritiat~thiagthatmaat retene them from ~::'dïenai ...areD." Diiianiet gebeurd ltingop,toeDdetweeiizerenmOIllte .. opelkan-
!1, '-1t, '~t: ~f GrllVe8traat. Allerlei IIOOrt p'--tHI:;lr. markt DU..t·ft .. erden '7 balen IOnen .. nonden zullen w\J181 geaohiede~. an DDt.e~1e flrueial poeiiion. The Loadon I'nd. TraDllYUl, maar id __ ....4 Oott LoD- der a4avlogeu met tcn IoCbok,welb geweld

... " - De • tha. h ' t"VIII"'- miileD:ver .. erd gehoord eo w... rbii al de ""'DIl}L
lJ ien 0l' iJ ~telling gemaakt. ut;Jgebod.u ea 38 bal"u l'trlrocbl. oompe- met onzen tijdg,jDoot De oaIedonsohe Bpool"W'88'. Tima .. ys; tt. ~tioa m tb. Tr&III~1 deD. W. bet IDde TrulIYaal ,.beurd -, er werdw nrbqjr.eH. Bij het ge't'urljjke llpel

title .. u doorpan~ .tJrIr,.D cl. ~ ....reD rIo in Zu with respeCt tu tbe UItlaad .... a&IlO'lt oootiDue een gtl!lChnten.. opcepan ajjD tepD zoodanlP pbentdeoo!l: eeD ...erkeliik ~ugeluk. Door he,
A ~F W SAM t~n gualte 1'(.U YWh..,pera. TWM .npe- m.n Mn 00 g Naar wij vernemen lIJD de hearen Pa~- long on ~ ~t footing I but the faci of .. miahaudelins" TIIJi Btigche oaderduoo~ olltp~ffeD v&b_ deratoo:nll~tele ....erdea t..ee

. •• 'neure 1.t1f<;,fijne Tarllutad -.te !enkD ~- ben, dan kan men het !lOl .t~. de geaIaagde tendenara voor t the m,tte~ ia th.t the Chartered gang-the de tllllOhe.komllt "Il deo h_ Chamber' ~u ..e!'l ged.oo:1ell'-,vencheidene uderea
Prol! Il kIt' 1\ en Commissie .A~en t .kocllt vJO~ lSt!'I:d':t ~ ::t:!m::: wendtel c:)k wel bouwen 'VUl den Caledonschen IIp-lorwflg. i TiHtrA Rt..\nde m a -very &had7 poaitioD c;kr ~n·de~~~a~.?;: :" o!: zwaar ~wODd., ;o.v~.'::rde~ de haad ,.~ tepa lSd tot men een 'VoorweDdael, De tender-raad,heef~ de~n tender aanbC'- : to1l'.rdA tb.t clique, judsiag b7 ~e .Tid_ Londelll&lltrekkn? " -- -"-',

1(. 21 /VlfUWE MARfT, 13,d' li balaa middelmaiip llJf4, ea lbaal letl beten kunnen dan Mae volen 8D de ocm'lUUllm v~u openba~ I adduoed b4foN UM Soutb A1ricaa Committee HET IITl.MDBItJ:LD'VAlIVn RIJ:aUx..-Dit ,KERK EN 8cHooIl
KAAP.TAJ). korte' lld. Eeaice .. ~U lrorteaom.rlaauaW'-1 '-rbreJl:!n"" der .. erken heeft die aanb~.\"cllDg hehach'l .......... npoD thllll' 1_ mncb lon_. if ....-~beeld MD bet ond.made yan de Add.,.

erlrOOII 16d _,t 11el. .... - tig1 De 'roOrwurden ZIJn aeer voord~e- -canuo. ar-" _. -.-,---
A:.>l~'\n:1 ...:-' ~R'1 Pr "lduhen jl'tIkocht en ~;=-~:_ t..... door oell oon08llie die ua ~r de regeeriDg, en wij welUlChen de l.ft ~ th.,~... Th. TraneYUl iadeamity !;'t:;e ~~::'!::t a;;boek~

~":'<r'Cbt op \~mmi.ule. I .. CL .. cS, beltaat en binnaD kort inwonen ftIl Oaledon geluk d.t hun remllna u~paid--prolably ~aae the Compan1 AlrikUDIlOhen bod8111-"'tn, opprlcht, ia"""
--_. I (!uptr tm aft lIlPII Kl-ll 0 11 0 Il raad Ternietigd aal IIpOOMVegdoor Illlk een aoede firm. ge- hu noi ~ lOOM)' .. hennntha~ to pay. eeaipa ijjd lalll yoltooid. _ de.bdarud

K Ik te KooP I;ort n'-::!r.- ... g~: - g~:t De Taur·aanbluen In Gecharterde bOuwd UI worden. De aangenomen ten· Bu&, .ta. lOIIlebod7, tbere 18 I .report fl'ODl WKhtte met d. ontllnieria& op de .... ~a I ~~ !allan 0 l' _ oUd h 10...... h t on ........ '" d- '- ...... r een lOm vm -'-'280 000 De London Utat lh. Chart.red Complllly collld YIID dn \oar Rhodel uit EIlrOpII,die, ~I,,.._.ordlaail.. , pAra oen UIl.."... i!I __ • _DOO ... '" .vv .,;. , • j_,_ h· ... '· th t het tandbeeld la de .&ad heeft
" , .. i,ltorte " 011 - 0 Iii ., . h 1 1010 in akte.w vaa 1898 voor deze lijn pt three lUDlIIIlIII mnc caph., ID eopen mar- men .. ee,' ua ST~&a.. "8' ",," ..d.idlij~ boofdpjjn geD._jd-I:;".:nl~e kwa.ntltelt.te Somerse. ti r .. eedea ,.. 0 II. - 0 t te maken. .In Nat.l aio 'Ve e geatemd i. £439,000, inaluitende rolmate. ket wi*hia. _II: l1li it requiree. Tbia lIOullik _eau pdaan. De bu~ '-ft nD del, ill ~_cg:&f!"Ichewereld door "oor jaren roed2

\\ I:'~ t ~ t.atie. . I Lokba .,. -. 0 ,,- 0 a. Ibezoeken! Uit Jo 100&1. trou· riaal tegen 'n "'ewaardeerde koste 'Van weil, but. d08ll the report add who the penoUII ec:bteT per Obel TSII de~ i""'er bencbt OD~' pb~ki j:(CW,_,rJt'll-altm. r~rtrouwb"'1r -"'04
8aper Jane biaaw g.art (0 V.8.) 0 16 0 11 d 1\ h h t" " s.n .dat de datum YaDIIUnterqkeer onaelrer III eo l'.j)jI na,:cl>oolllt. Alle apotbeke ....rerkoopeaKa:\ollurelk IJtation verzonden I Lutgblea ... oqemrt. :•.•• ,011:: 011 .. eDlalkjaarln eze oe e .£500Pf'rmijl. De~nder ftDdeheeren are that~ubeorihed tb.t. capital? CoID~n .Dhilb~ptdatd •• tadei-Ud ... o......... toi~ dee4hle, indien menopSn:..o.R:'C'!deechteeD

"on:"J. Doe aan boek bn IKone 1i1aa-lt:kaaId....... 0 10 - 0 11 ltelegram 18fJt,lUt deae Johan· I::'auUng " Co. il dlUl £132)00 miRder Mnllfltelhl UIl that the maJW IIIIIOIlDt.... il.en onthulling~ dlll4- t:~ YUlaUn ~proakeJiike aandr.agt,-Ao7,
" Winter ltlda .... ,_ .. ,. II - 0 U DoabarJ" WepDi de " hebben VIN'- dan de lOm feitelIJk door h~' parle- by &hole "ho were dincU7 Ï11tere.ted m it- ui&ltapje m ~1Se ,iad • =eent, lInlleD . ~n.~L OWE~, Somerset West I=~':. ,,';.v..... 1ft: ~~t::tl :,,_ ~ av PDoej d.... h.c!l. IDtIlt f90f bet boll1rG rNmd.' .treIJ to! bliD<l.0. e,tof Ua. ptlb~ for if it .tlppeI lUOID8JI wordeD.aor oatJauW.f. . m mvo~ ..

KENNISGEVING. (

i)~ Peroemde

lJmlk;tanscbe

Baking
Powder

\ T "or-het bakken van het fijnste brood
V k- ek, potfertj"ll, puddings. enr.

:'t1a.akt het voedsel seer licht, 8IWlkelijk .... --
en .;ewL!d.

B~":tJ ID r~liDgs-kracht, en de eenige
f" ..,'er voor 't bakken, de onaangetast door
lac:nv ...raudering blijft. Blijft versch en
r,~L I: L volle kracht totdat het gebruikt
~ ,-1:

, L' R"pI B!Iolring Powder van wereld.
Vó0,i~1 r"~lu wordt enkel door de Royal
B.kl·,( ',-)\~l"r ~raat!lcbappij van Amt.'rlka.
~"':ll,'~,:, L·t zorgvuldig op '. ~ma"8r8:,W:l ';, ,\ ..n omslag, om de 8ubstitlltie
n~ ::J';"IllJa kte goeierea t.e verhoeden

Bating POlder Mutscb"

DOODBERICHT

Roy~
)!W IJrk, Vereenigde St., !merika.,

aa-.erbool
hrdappelea.
Peren
lppelea _•
&ierea •••
Uien
Tunatlea •••
Lemoene;:)
K.a.f per ak

y, P. LE ROux,
J. P. LE ROUX,

Geboren E.BBHOLDT.

Bo,en \'J;I~i.'W elHogton,
2,) April. IS~9.

Luo~fnOI";I1,
1 .Iit I. \, ~I'.'.

P<lArl,
2 ~lei, I'~,

~l April. 1';:'1,

Gemagd :-EeD oader .. ijzer voor eeD boeru.
leboot ce ScbimmeUoa\em, Victoria Wwt, .-
Iaria i£liO per jaar; lIem onder"iir.er "'OOr de
lebool te Klipb~, 7 miileD "an Swellen-
dam, jIalarU .£9Q ptr j ...r,

.,



De Meeat Eohte'

J'

ZUl.oil~ Vn.)lIGD MIlT ON~ J.J..8D u~'.u.,_.,..

.' •
UITVEIKOOPING Nederlandsch~1

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

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

voor een en twee Paarden.

46 fa! 50 Pleinstraat. Kaapstad. Sohrljf',0:01 Prijzen en Illustratie •.

D3 huur der bezigheidsgebouwen-en-:an de GOODWILL GEORGE FiNDLA Y & Co.,
der Bezigheid is te koop.

OOIT IN KAAPSTAD GEHOUDEN.

l·)E Eigenaar van" THf:4: LITTLE DUSTPAN," die wenscht z~ch
aan beaicheid te onttrekken; maakt hierbij aan het Publiek

bekend, dat zijn: f{eheele verscheidenheid van voorraad van Huisraad,
Breekwaren. Huishoudelijke IJzerwaren, SpeelS'oed en
Fancy Goederen, moot U itverkocht worden, onverschillig wat
ze kosten.

Verkooping te be~nnen op Maandag, 1 Mei.
De Eigenaar, vaarwel zeggende aan zijne menigvuldige klante.n, e~

om zijne erkentelijkheid te toon en voor de goede ondersteuning die hIJ
van hen heeft ontvangen, zal Pre.ent Geyen,op het einde
der Yerkooping.

l sr. Aan den individueeien koeper in het klein, die de grooUlte
kwitantie kan verteenen gedurende de verkooping in het Huisraad
Departement,

Vrij I Een Trichord Piano met IJzer beslau I Vrij I
2DE:-;~. Aan den grootsten kooper in het Glas- en Aardewerk

Depertemen t.

Vrij I Een Mooi Dinner- Servies I Vrij I
3LII!!:'\S . .Aan' den grootsten kooper in het Fancy en Speelgoed

Departement.

Vrijl Een paar qroots Plalen met lijsten I Vrij I
Behoorlijke Kennisgeving per advertentie zal worden gegeven

wanneer personen hunne kwitantiën moeten inzenden aan een onaf-
bankelijkeu rekenmeester, die zal heslissen aan wien de geschenken
moeten worden ~(1zollden.

D€, :b:igenaar behoudt zich het recht voor de namen der Winners
te publiceercn.I

1 GEEN DlSCONTO !GEE.\' KHEDIET!
--------

Winkeliers;en Kcopers in bet groot zullen Liberaal behandeld worden.
THE ~DUSTPAN,LITTLE

l\:o~IPLETE flUIS :J.JEUBILEFHDEHS,

t'?!
~ i.,

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL,,f".!

Van Burg.t.raat, Ka.ap.t.a.d.. tnaast Stadhuis),

. ' HEBB: ..N in <oorraad een groot en verscheiden assortiment van
allerlei soort I'Iat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

met genof'gen die vrij afleveren aan het Kaapsolie Station tegen de
laagste prijzen.

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
1G o 1 C) • ,) () I I 1)I I . 3' .i. .ons.j z ons., ...lJ OIlS" 0 ... ons. p atg M; aatg as i in., "ii in. en ~ m.;
Geklt)!l{'d Glas, Cat.hedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold gIM;
Ru w gw-old eu elke soort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
verandahs, vallichten, plautenhuizen, enz. enz.

fle aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om h"t
geld in deze Kolonie te l.ouden, Chubb en Maxwell hebbel dcz:
Gelcode Licht Versierde Vensters geleverd ann de Ned. Ger. Kerk te
Wijnberg, do EDgelsche Kerk te Woodstock, do Katholieke Kerk,
Woodstock, en de St Jam' Kerk to Zeepuut, zoowel als ann andere
kerken in verschillende deel n der Kolonie, Hoerenhuizen, enz. In elk
~eva1 is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Euroj+]
mgevoerd.
ADRES:

.. I

"l}

CHUSB & MAXWELL, Sept.,
P.~. BUS 299,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

JAMES \VILEY &Leo'
Hebbeu thans ontvangen hun seizoens

voorraad van
,

\ \

IJrUi\'Cll l\loIcus, iu t'wee grootten, Oven
Leuren en Fornuis Haardon, Uluhciuillg"
,l:t:\:lllders (" rail" patroon), Stc2kuraad,
Gladdl~ Gal\'anische eli Zwart Draad, lJoek-
polen, Op\vinJ Bouteu, ~ et DraaJ, 2 voet
tot 7 ,"ocL KCIHphckkcD.

OO~

nj.ilo~cl' ~tcrl\ t; ....'\ otu raau \'.)or VarkeIls-
Hakkel),

... Schrijf om onze Prijslij:3tc:l.

10 en 12 Darling2traat,
KAAPSTAD.

d - Afrikaansche
Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers

, ,
Goederen van de Zee naar Johannesburg, ! reteria en

andere plaa ~n iD. de Trans\' aal.. ,
DagelijksPhe pérsonendienst van Lourenco

(Delagoabaai~ iD. 24 uren {naar Johannesburg en 21 uur

naar Pr.etorial J

.Tari6C,~or Reizigers naar Johbnn~burg .£1 17s.-en ~3 t7s,
. I

" J, 1" n . Pretoria £4 6s. 6d.-en £3 4.
Dagelijksphe personendienst van Durban (Natal) naar

Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Transvaal

en Oranje Vrijsiaat.

VERBErl" ~RDE

Amerikaansche Chilled Ploegen

Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad.

~ ......... ~..A. "'WITES«>~:E::9
KAAPSTAD,LI KEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Ma.gazij~ Geweer

•.. ontvangen. Het laatste en beste wapeD voor hot schieten van
allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs.£7 lOs. nett: .
, Hagol Geworen, RiB.~, Revolvers, en Patronen van de beste kwahteJt.

uynamlet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bloycles, Bicycles I

8011Ii.1JF OM PRIJS "'I.!~TEN.

Room .Afscheiders en Karnen.

;... ,

Boeren gebruikte.

y

De "Alexandra"
l

De "Alexandra"

Afscheider, de

Goedkoopste en

meest door onze

Afscheid er./ .

De beste en
, ,
'I '

g~~akkelijkste
~
.ingevoerd,

Karnen van af 45 Shillings.
~ 0
; • 0

I ~... ; ...., .. ril~ :s .. = ft-; oe· 0
~'0 "" C

lt lj
C

~ ~

..:s ~ g.
"" I... .. •0 ~ 0 = a~ O. 0

~~ o ts: •~ " lt '
~

(11 Ilol ts.. I
0 ..1 . ts0

•• -Het Oudste Landbouw Huis in Zuid Afrika~
R. M. BOSS &; CO.,_L KAAPSTAD.

Tb.~ VelPs-"elP
RIJTtIG MAKERS ,(RANDEN WERK),

II PAARL C.C.
I'I

L lRECTE lrilvoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
) dan .D..aiap~C[1e prijzen verkoopen.
Met een voorraad UITGEZOCHT DROOG hout, zijn wij

u:staat I door ona gemaakt te waarborgen.
TUIttEN I eemg BOOrtmet of IOnder Rijtuigen geleverd.

Fraserburg. Departeleat' PlMiel~'I.IW Zaad "Gerst,

TBNDBBS sUllen' wo~etl ont-t, ," ~Schotsche Haver
. 't'&ngen k~tore Vall de.:;! K .~ h Z .

KOL'troleur e ,A.uditeur.Generaa~ll aapso e nad-Baver
~~' ~Ol;PI,~~~::r b IWitte en 2oelle-~lielie-
leve.ren te K ,pstad, vaD r.e_ke. JJ.l. e e .
artikelen verei hl; Toor den diep8* Sto I'
der GouverDem' ta DepartelD4!Dte~ ..,;. ", 0 ru nl e ei, ~1)die,
uitaluitende het poorweg De~d I ' !I e)k el) Z
ment, voor het 'dperk beginnen ~ _.:_ .

~i~~i, 1899 en .;nchgende 30 Ji~H HIES & CO
Zie voor verd~ bijzonderhed~ .,

de advertentie d.d~ll. 5 April 189~, I' . IJ
gepubliceerd in de '1Gouve~emen, G R. A. .A N
Courmt van 18. 2Y, 25 en 28 Ap~,

18~~~en van tend+ zijn ver~~J- Z aad H; n de /a Jts
baar ten kantore ~ den MagaZ1J~- -. ; I

meester, Caledonpleii, i.. OOST LON'DENc.w. T;IUMI~l,,;' •

DepaiUment !nn;.u~lie':~ur. TANDHEELKUNDE.
Calf'donplftin, K.. peta4 '.

15 April 1899.' DE h~r ~. FIELD, Tandbeelkundig
• _! . Chirurgijn (onlangs In hel London

TENDBRS sullf'~ outvan~ DIID~ l~nllt).heeft p&l! een ~ing

C I I van· tUftlZy1u "UU~(4e T..ndlvJel.
, worden door de outro eur~n kundige Middelen ontvangen, en i8 iA ~IAFDEEUKGSKAAD YAM HAT. Auftiteur-Generaal v r den o~der- positie geateld om lijne patienUJn dnl)tt.

staenden dienst tot den mld~ deel.n van al die moderne T~rbel«"iDgen
"'MHEININGSWRTVOOR WIJK n.n den gemelden d m:~oh"f- iD de taDdh~lkllDllie te doet! genieten
V B·l' . red' H...m Conaulta_ 1ll'"8D B v.m., tot 5 n mIII. LANYON. rivier rug," nnce. 8 -:- op Zaterdagen 9 v,m"JDt. 1 n.m ..

let, Ceree- Veran~ ngen en veIl- Pati~~ buiten~ woonaehtig, nlUllt
grootingén-8 Melt 899, huoue TlSl_ per briel aankondigen.

Volle bijzonder en kunnen 0 HAF I
verkregen worden .. het Kantoér e eer . ELO,
van Publieke Wer en. K aapstad, Tandheelkundig .Ohirurgljn,
of h6~ Ka.ntoor v , den Civi.elen OasIle Dhamber«.
Commissaris, Cere .' TBIJBlIOVBBHBTlIIKtTWl N)8TUITOo.

De laagste of 16 tender nl~t
noodzákelijk te wo naangenome)l. Adderley straa. t, Kaap~tad.

JOSEP NEWlY, P.K. Ba 860. .
Hoofd I lpektenr van • • ----

i Publieke WerkeD. Yred.barg leisjes Hoogeschool.
'fENDERS zullen. worden ont- OVEllBElI:X PLEIN XAAPS

. vangen door Controleur- __ ' TIJ)
en Auditeur-Gene voor den on- OPGERICHT 1886.
deretaanden- dienst, t op den mid- ft--
dag van gemetden um.·. .~d.rcl.--("nloN)

Stellenbosch Gev genis, Kleine I Matrioulatie,
Rel-aratiën-3 Mei, 99. UniTeraiteitll School Hooger.

VoUe bijsondertie n kunne,n ver- "" ElempntAÏr.
kregen worden ten tore van de "Muziek Examina;

Dlvlstonal Council of Hay. Publieke Werken, apst.ad. .' ... Dd.aard. ••• (JunlcK,
De laagste of ee e tendur met' 1

FENCING .ACT FOR W .ARD noodsakelijk te rden aan ge- .8tan1aard8 V, IV, III. IL I.tII
Ill. L.ANYON. nomen. Kindergarten School voor kleme

Kinder&D tu88Cnen 4, en 8 jaR..oud.
Speciale Klassen -in de Kunst:

Lett.er-eohrift, Bnelaobrift en nr.,
makerij.

Mevr. W. B. PERCIT AL,
PriDoiJ)&le

NOTICE in -terms of Section 5
.L of Act 30 :A 1883 is hereby
given that it will be proposed at a
meeting o~ the Divisional Council TENDERS zull
of Hay to be held in the Court-room, den door
Oriqua 'I'own on Friday, the 9th Auditeur-Gene
day of J UDe, 1£99, at 10 a.m. to sta-mde diensten,
request His Excellency the Governor op gemelde datu
to proclaim the provisions of the
Fencing Act No. 30 of 1883 and
subsequent amendments thereof
in force in Ward NI). III. Lanyon
in the Division of lIay.

GEO. G. GIE,
Sec. Div. Council, Hay

Office of Div. Council of Hay,
15 April, 1899.

. lullen ingewacht
worden door den Afdeelings
van Fraserburg tot op den

Mei 1899 voor het waardeeren
alle váste eigendommen in de

n..J.Ultltl.UDg Fraserburg.
! Tenderaars snllen verplicht zijn
I lijsten van alle gronden vcreischt
. . de wa.ardeering op eigen kosten

t~ verkrijgen, en zullen verder ver-
plicht zijn alle gronden waarmede
~j niet goedbekend zijn te bezóeken
Tenderaars kunnen voor een of
~eer wijken tenderen.
i Tenders te worden ingediend bij

den Civielen Commissaria Fraser-
b;ttrg en moeten buiten op als zulks
gemerkt zijn.
i Op last
, B. L. BATE&

4fdeelings Raad Kantoor,
i Fraserburg, 22nd April 1899.

.K'.ENNIS wordt hierhij gegeven
in termen van Sectie ó van

viet 30 van 1883, dat het zal voor-
gpsteld worden op eeue ra:ten-
komst van den afdeelinga van
Bay, te -:orden gehouden in de
Bofzaal, Griquastad, op VrijcIa,r, 9
Juni,' 1899, ten 10 ure v.m., om
tijne excellentie den Gouverneur. te
verzoeken de bepalingen van de
Omheiningswet No. 30 van 1883,
bn latere verbeteringen daarvan te
proclameeren als van kracht en
Wijk No, III. Lanyon, in de
afdeeling Hay.
. GEORGE G. GIE,

, Sec. Afdeelingsraad Hay.
Afdoelingsraad Kantoor,

van Hay, 15 April 1899.

--, ..-.'-_._- ---------

BENOODIGD
Door een procureur, die prakti-

seerf in een stad gelegen in de
Kolonie, aan den spoorweg naar
Mafeking, de diensten van een be-
hoorlijk gekwalificeerden Procureur
en Notaris Publiek die een grondige
kennis hAaft van de Hollandscbe
taal. De overeenkomst te ..,zen
voor vijf maanden.

Werkzaambeden dadelijk te wor-
den aanvaard. Applicaties verge-
zeld van eeDe verk1aring van de
kwalificaties van den applicant een
het salaris door hem vereiscbt, te
worden gemaakt bij.

V. A. HR DER.BYL,
·Solicitenr,

2, Kerkstraat,
Kaapstad .

Aliwal Noord Eerste Xla.sae
Hooge School

BENOODIGD een assistent
onderwijzer, gecertificeerd en

ondervinding hebhende, en ter.
volle gekwalifioeerd om Hollandaoh
te onderwijzen tot op Matrioulatie.

Ralaris £250 per jaar.
.Plichten te ~nen in Juli, I899.
Doe aanzoek met cop'iën va.n ge-

tuigschriften en certifikaten van
gezondheid op of voor 15 Mei, bij,

G. GRIFFITHS;
Boor. Bch. Com.

- --._-----------
,HENUODIGD

EENE Gouvernante· l...or een
. Private School (Farm School)

op da Plaats Palmietfontein, Diet.
Beaufort ,West, Handwerk, TonlO
801£a.. Certificaat 3de klas Onder ...
wijzers. Onderwijs in Engeisch en
Rollandsch. Salaris .£50 ·per jaar
kOftt en inwoning vrij.

Aanzoek bij den ondergeteekende
vorgezeld met Certificaat, voor 10
Mjei, e.k.

F. W. ODENDAL,
. Beckeplaatl,

Vla Fruerburg :a-..

1
I,

EWEY,
IOl'pelctenr $
lielr6 Werken:

o tvangen wor-
n Controleur en
voor de onder-
t op den middsg, --- ---------

1. Reparatien en , aan Dotteges
"Charlies' H e," Bosebank.
-3 Mei, 189.

2. Nieuwe Some tHospitaal, ZUID-AP'RIUAN8CHE
Reparaties en Schilderen,-'-5 KONINKLIJKE MAILDmrr
Mei, 1899.

Volle bijzonderh enmet betrek- De II CASTLE MAIL" M... ta~napplj
king tnt deze werk zijn verm*~ DB Stoombootendeser Lijn nrtnk.
baar ten kantore v het Deperte- bn 'nil=naar Londell (II

ment van Publieke erken. 'den anderen Woen , te , llUlIl.Dl·, II1II

De laágste of een' etender niet M.del~ en PlymOll .te Bint HeleDaIII
noodsakeliik te wor nf aangenomen A.c~on aanlegende op ek bepul, de_

'v : IOben*8D. '
JOSEPH 'EWKY , Aprilll-NOBHA1l OASTLP, Kapt, RPD.lLL.

- " April _DUlO"HAlI CAITU, lap!.w.)br
Hoof Inspekteur,· Ma1 I().-,-TANTALLOMCABTLI,lapt ~

van Pu . ke Werken •• r .6-DUlIOTTABCA8TI&,Kapt. H&.UIIIGI

D Ol' h +'" V i W··· . lItra B... 'lOl' E.,wd Jia Lu PaIUe 1p an ~ arme ABUND.BL CASTLE, Kapt. WlIDU, o. IJ'eDt 11

. Minerale Baden. ; ~ OASTI&, !tapt, L118U17a, o.. tmltll
, April.

ENOER -- . B08LI:R C.A.ITI&, Kapt.. D. u Col71l Tu~

1, '3 worden verzocht en OIIltnllt 17 Aprfl.

zullen ontvangen worden door Voor Vnabt of pa.ap 1'8mMIf'I~
den ondergeteekende tot den mid~ wiob bl de Apota n.n de 0J.m.I
op ZATERDAG,6 MEI 1899, voor de lUILSOO'l' IUAT80BAPPIJ, (Bpb~,
huur der eigendommen bekend ab .. ~
.. Olipbants Rivier Baden," Bloem- na
fontein en clBath Heights," gelegen
in de afdeeling Clan william.

De grond is omtrent 1500 morgen ..
groot en uiterat geaohikt voor Land- O_KO_ LX.,-
bouwen weide doeleinden, en be- IONJNKLlJK.E llAlLlHUsr
halve dit zijn er eert aantal Limoeq-
en andere Vruchtboomen, . I 8TOOllBOOTllU T8CWPU
vollen d~ht. - ~~.--'T).
. D~ huur der eigendommeo zal D. MaiI--. der .... tIIClhapll.:
JnslUlten het recht vIII!ondetverhuur .. ba "hIl KaApet.d ...,
der, welbekende -Wanne :Minerah, 'ria Jibdeinr., OlD cltGud .... w--...
Baden, waaruit een zeer. groot in. ~UI' n.a., ala ..... MII~~

komen kan vvkrea'en worden door voo. DG~D.
een werk~ en dink man. • AprilJt-II'UlCAN, ~talD MART • .'.

Voor bijlOuderheden doe aanzoek: ::~ J;:::~JNCCt~=)'U,l'l. GamlJ.

bij . . . nn. BOOTU-VOOB nOJ:LABD.
E. R. SYFRET. • OBULPH(Twin Screw) l.apl Hj,ouI, omtnlll

Seer. Oliphants Rivier,· GÁ~~D 8cft1t') Kapt WILI"OILD OIIlt!ell

Vallei Syndikaat!. ., :.r '
39 St G S ftft" GAUU. ID Screw) Kapt. BUlllna, OIIImsI, . eorges tr _, . • II

Kaapstad. ooof!K.J!;t(Twtn8cftw) Kapt. Moe.UT , .. -

BeD "hIl eie Maataohappij'. mooie Bw.
bOOMa al 80UTr ua-tON Terlatell YO«
IIAl(BUBtJ, l.xri na d. a&nko~ na
-. M¥Woombootw.

EENE So~g v........ . UTOUU4ABT.lU-.rENOELAJD
BO• ~u~ pap.... TOer... Mund.. , worden c.r.tr'

. . num m ~ ~ud manden ·Nib ~ n.D 10 per,..t
ID wt.st.ekende conditie OlD nu tet 'op _:Dab Pai£3Gj0pija.
nlanten. BIITOUBKllBTne8 DMC H..H"EfB

.... eie J[UST WarCIMJ Ilitgertikt voor "
A. FITTIG, .. ~bianIlDDrieKuodenperd.O-

47, 1J.urgstraat, of tU o..u. M........ appij 8toomboot.efl.

K ._..1: VOOI"Vnah& ol P--rdoe mer. ....nok
Mpel.MU: MD eie Kaa __ na d. Unioc StoombaII

SCU-Rl-JF---'-" --·SC---"'------<· v..""appij. Adel.., ....
. aan.w.a. HONK.ENli ==--

~ "Cape Times I?lIildinga," 10ednkt _ Ui~ CIOar dil Im1~
Om het gealach~Ater "\'aD uw' Ku~ Vai de S-dt de • ill.n

de x:aa. h .t_-=:~P..- Co., Mt ku~r, boek nlou pao C ~. D.... _ ~,..ecI

Aardappel loeren.
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hraaJf d_atea "erkocht bad, wwade 18
kar .. t, un eeD • trap" Bil leieT, U
Ilech&. &eo arm had ea dM bU lllta _, doen
om te beelUD VOnDIa 4 laren

toestand: Transvaalsohe V'lksraden. DE B08JlAN.ZA AE-DE OPENINGS_DE z..,ut, 1 lW, 1898;
AOll .. ~diIftr.
Mljnbeer,....Ia de p&epa1!eW PateW SijDde .. aija i. ~Ina al _ .........

om bet. rapport der ~ riIII-- ...... ppijea .. =d.elea.
ma_ fI'I.i hcn...-eIde aak .. ." lIIe4 ftIl ,_...,. la Jl ...... nh-Nppij .....
z.~ laat.etlede te ..... lIeb ik ..., ptraerd ~... "eiddIea MUI nil

:td:g!d: =te~ci.'=': VI;:r;;..~~= ~t=~'
lI1e bebbeo ..nJeUd. eD ~Ar--- ..,ftrdNId .. 4OO,CXlo eiadnJea, NIl: _geD kelUWl te __ YaD a. _ ........... ...
delijke \ ~ erYaa, _ _ ...,.. la 1892 -'" de " La" Aocáde.t a=d laT ....
de ml~ tIJ'OY8r tot opbe!derinl er bij.... _t Corp.DmtaoJt, LUait.d," ~nl aun
cm IlUj bIJ daD brbraad te NC!It~. - bPitMI ftD 71 ID IUldeeIea na 11 "Ik

DI DleeQ yolstNkt Diet wtt _ de kJacIa', De.. ~J laad .leeb... ~ea aa=d~
door den laeer Kiaaear. ftD 1ttipIaea........ 1Ioad«e,6o e1Il DIet _r dan "D .... 1
m~ateD Mabaeebarr .... Ptai!acIeIphia. te!MI' kO.Iea IIebbea DIt Npltratie-Wtea il••
gen. bultea .1Ieea dat bet ...... ...,. de -- .... 1 - du bet ge'_" kapïtaaJ
nDglHlOm_ .... e__ I .e......... Ja 11188 _Iaeea bet ~Ib eo_r
ring gebaard lIeelt __ .. ~ '"101' eie ~"""'l. dM iMehn1"Dll'U wtooocbade
kerk an bet algemeen Mil lllJll. iIaaiea het.... to& MIl .".. nD 1:7 1111. Htot doel " .. bet
glllllel Illet openlijk doot _ ...... nn.IijII eeakoopea _ drukkeriJ ea UltgeY" __ k
hof "ordt .8rnietigd. al dat. __ brkel ID ste.-,. 100000Ijk LoDoon) met _ kapl
hof een klacbt kan bt-baadeld 1t'OI'd.a OP..-Cl t.uJ._ ':10, ID ~ ... "". 'F_ 1111 waan all
van de u.tapreak _r burprlijb reellt.lieak. ~ afgestaaa aan d..D verkooper
PO nog al _oor 08lcieel III gtJIclIrifte ~ die het _MAl )Ur Vijl pt>rcent din-
hficeerd te ZIJD, iDStede eeIf eie ptnipa te trIIarborpe I
onderzoeken en daarcn'er te oorcleelea, ,,_t In 1891 "erd ~eregu.tl"t!flrd de ADl"ltmt
zegt eeD! bIJ'Foorbeeld. ala de kerk Mn I. _ Gold Fielda of .u,_. Lillllted om mlJnea III
"uur" Ult..pret'!kt cn'er, sec oakui8chbeid _ 10 Afrika te eap!oJt.eereD H..t kapitaal wa.~
zu.ter der gemeeate. ea de echtse-t doet £10,000 JU 11,000,000 &aDdeelen TaD <'CDoort.,..
aanzcck om ecbteebeidiag biJ bet booggerecbt.- alk 9,000.000 dier IIIUIdoolen "erd~n al. .olit
hof, zal bet hilt er gevolg ua gayea OP. grond gestort aan eea eallel pt'l'IIOOn ..f~eveD JJc
dat "r beWIJS lIlgediead 11 van _ wtapraak llemge aandeel ...n, die t<'gen b..taJang "erd ..n
>an .... n kerkelijk bof UI bet burgelijk bof wtcegnen. "areo zeVl'.D an !;l'tal, zoodat bet
llU't degel~Jke ellben dat dft IJt9tuigell lIDllea geheele bedrag der stortmgl'n de pracbt Ige !lOm
opp;uoepen worden voordat hij IIlJD .. ftl"dict" "Jl lid :ve~enwoordlfll:
U.I Ultsprekea? En III !tet du met oue kerk Die .aatac'_pplJeD Illen cr lut aL.or ZIJ hel
r.oo gesteld. dat "IJ de Ultaprakeo der "erk ,,_ YaIl grappenm.ake.... ....t~_n tocb
hJkl' gefC>Cbtlihoven yoor eekte- .lUlt bij .... "" ClaarVaD seker _.. bet geval WllJl,.

ten A&W1CIIIen· Kao bet cok f~~:~:illlau aU pu la b.t pro..pectua ver.;o ........ ndat Iemand 'Foor "angednebt ,,_ de "Wannck Es~ Company, Lirutoo
...ordt dat dit dSJl de kerk III di .. lUf'ts mmder ten dO<'l IiCbiJut te hohl>ell
h Iro "lgenA Htappen tegen den "-:baldigde daD bet aanknopen van 81le. wat lord "" lady
p<'r oon to II mf'D Indien Dll't. daB IS de WarwIck bezttteD Deze maatschappij heert
kl rk ond, rworpt'n aan de burgehJke gerecbt.- een aandooien Uplt.al van £ 1:l0 OOUverd{'<>ld
hOl "n "' m 12,000 3aDdeelen Tan £10 "Lk ZIJ" r

\\at Ik voor de commISIe als' Mn der ouder krlJ!,>'t alle rechten dIe graaf \\BTWICk )toclu
IIIgl'n onder anderen getu~ heb. IS bet vol- rende zIJn l..veD beeft op v" cblU..nde bf..zlt
" ..ndo - tangen, bet bl'roemde Wan .. ck kasteel d~lr

1 De klacht nu deD heer Mlllnaar biJ den oDd..r bew"epen, alsmede op de I"t)erendr gOf'-

k<rk ra:ul ID DecembPr laa.tatl~ lIlgediead, deren mn Wijlen deD vongen graai \ «)Ort.
" IS tegen den !wer BosmaD " als lid des kerk~ eene JaarhJksebe ultkoenng van £7 000 v( r
ra~(t. eD daar 'Folgell8 art 26~ geen Itlacbt scbulctigd aan lady WIU"Wlck mt de inkomstl'n
t. ~.m CCD ltd deA k-erkeraada do6r den kerk~ van verscbilleDde bezittingen Ook de UllSU
raad kon bebandc,lU wordeD, "erd zalb dell rantle-pow...en op do levcD.!l vau deu graaf
k4tJl:or ID ge.ebrifte medegedeeld e. naar den (£139,000) eD Zijne gemalm (£93 000) wordeD
I1I1g ve "'_n Het zou bUiten de orde ge- het eigendom der DIeuwe maatschapptJ Ge-
..-Hst ~IJn die Idacht ID de vergaderang te roue JO&Ddeelenworden nIet aa.ogebodl'lI maar
Iw'preken vandaar geen gevoelen over deselve wel "ordt het pubbek Ultgenooeligd om ID te
,,"Uit scbnJ'Fen op £210,000 ID Yler pereent.. bypo-

2 -De h""r Bosman werd an ~tember Il tbeek.-aandeelen. Wa&rViUl £126 000 wrugbe-
lot diaken berkosen en geen obJectie- tegea t&albur zIJn ulterhJk biJ den dood tan den
pcn der gekozenea volgens art 14 10, mge- graal en £84 000 bl) den dood zIJner gomallD
komnn zIJnde, werden ZIJ door deo kerkeraad De graaf ....If wordt Jlre",dl'Dt comm'8sans
l o~eD!J art 14 12, b..schouwd als door de der Ileuwe maatschappiJ en de ovenge direk
gemeente goedgekeurd, en dus was er geen teur ..n en commlStIaTlS8en zIJn menHCben m..t
gelegel1b"ld om op Iemand art 14 11 toe te goedklUlJl:ende namen
passen zonal. de comm188le meent dat door Ml u kau dus tha.ns ....n aand",,1 10 oe be-
d ..n kerkeraad moest gedaan IllJa zltt~en van een Engelscbe graaf bckOln ..n

I -De voorstelling Vlln kerkeraachledeo ID En deze maatschappiJ 18 zeer zeker ernstig ge-
de Kaapstadsche geme, g8S"hiedt gewoon- m....n'l
hJk op den eersten ZolldagS des Jaars In DIet nund ..re mate geldt dIt van d ..

"-De heer Bosman IIOU t..(;en de helft Jewl8h ('010D181 Trust Limited dtl' een
Doct'mbl'r I I met zIJn gezin naar het distrikt prospectus ultg ....ft Tolgens h..twelk ZIJ N'D
Rlvl'rsdale vertrekkeD om aldaar een Dl&aDd kapltaal beert van £2 ()()()OOU verdeeld ID aan
door te brengen en 'Fel'JlOCht den kerkeraad deelen vno £ 1 elk waalT8n er DU 1 999 900
om hem apecl&al biJ ZIJD terugkomst te wiJlea aan het pubhek aangeboden worden De dl
laten bevestIgen, I.D8tede van op den eeratea rektie bel!taat UIt J.raelietillChe bankiers, koop-
Zondag van JaDnan met de ander'!) gekoseaen, lieden en fabrikanten Het doel dezer maat-
waa.nn door den kerkeraad toestemmlllg "erd acha.PPIJ 19 gevolg te geven &UDd.. beslu,ten
gegeven van de Zlon18ten-congressen UI 1>197 eD 1898

) -De beer Bosman lnraID laat op Za ter- te Bazel gebouden, Diet met het UitslUitend
dug den Uden Janu ..n II , an de stad tereg doel om W"Ul!Itente makeD ma!lT ook OJD alle
I'n had geeD gelegenheId den leeraar, die den oogmerken TuD het Zlonlllme tA bl'voroer"n
\ olgl'nd ..n dag de morgeadleast IIOU bebben Dit zal geschledeD door het combjnoeren VRD
tI' ,przoeken bem aan de gemeente. voor te b'J voorkenr Joodseb kapitaal en nijverheid ID
.tllipn de laDden die men Wil kololU8el'ren ruomebJk
( DI' volgende gewone kerkeraada-verga. Syne en Palestma mMr d .. " ..rk,._mbeld cl r

d('rlD~ .. erd op den 16den Januan If. p;ehou. maatscha.pPIJ ui DIPt Lot doe I ndell bpp<Vkl
dpli n welke ver~adl'nng de bee, Bo8Dlan worden, doch ZIch I n~nQk> wereld UIt
.. ttlllg nam l'n volgens art U 13 toegeIll Itrekkl'n waar dlt III I 1I1~ 'a.n I Jood
tril "erd met de verstandbouding dat hiJ sche J"88 kan ZI)D
Ti<>II aan de lI;l'meente op deD oordkomenden BIiJkbanr l' men no!'" l "'II het elOde Vnn
ZOllda" ~te!t l'oorstelll'n, he~n dan ook de m~ellJkheden onder het .telsd TaD maat-
plaat. \and .;It. acbapplJeD op _deelen teiken.. IromeD ~r re

Pe klacht van den ~r MIDT~bIJ den der weuWIgbeden
Tlng 1J1g('dlend 18 tegeD t!;D lad des klfbru,t, J ---.,-----
~n Ulet t~en de berk1eziDa: vaa een diakeD, Xweekel1ng onderWlJzsrs en
Pil dUN ook niet tegen den hrkeraad

DA ,Taag lti DU op welke grondeD beeft de Hollarldsch
l'omml881e deD kerkeraad bl) den nng aang:>-
kl4agd dat hiJ toeD dezelfde klacbt ter eerote
mHtlintlA voor bem wns Diet volgens art U
11 !'phnndeld beefH

" t ds Steytier bl'treft HI~ droeg k,,,
nl" van de klacbt biJ deD rang mgediend all
,oorr.ltt.er de. nng_ en had geen recbt al.
pmdlknnt vlln Kaap"t&d anders gelumdeld to
hebben dan den heer Bosman als diakeD voor
te stelleD

=====NATAL
EEN GROOTE ~RAND PaITORU, 1 HEI -[)e raad 0poDde hed~a

morrn, toen de beer LUOllllfyer al. 'POOnlt
ter "erd pko&elJ. De Vrqa.deDt leid. in Bil nt'
openmprede, na nn formeeie ,aken ,e"I, ge
maakt te bebbeD ~t ber laad

VRKDE
bad mei alle rreemde mogeDdheden

liEf 1.1EIJI&c;llt
HU hoopte gedul'ellde d..... lUI lJ" tegen 100

",oeg mog"IUkeD datUlD de a&lJdacht da raadl
te bepalen bil u,kere voo,.lel1.n dl. bn "eJ1l<.;b
te voor tt' I"'..gen bet,..if ....de bet lueuecbt be
waarplaataen ton dynamiet

IUUWEnt: VEREEJI'lOlliG

De fedenl" raad bleU dit laar littlDg te
Bloemfontein Het rllpport mot ,le aaDbeve
hng'l!n ua dit hcbaam lullen 8IIn u g('ftubaJl
teerd "ordeD De aanbeve!Jng~D .. "Ike dit
gou'FernemeDt goedlteurt 'ferditInelI uW'eerllatige
oyer"eglDg
In ~e~olge ....n r~80luhes 'Fan u""o achtbare

'Fergadenng betreffende de nlUlbnellDgen .... n
den federaten raad werden gNlareDdo 18!l8
commilIales .un,ll~hl door de 'egeenngen c!er
repubheken ten elUdo e tracbten de constltn
ties der beul., repu!Jhtliren lOO ve,,1 mogItIlIk
een~ormlg tOl mnken IJelu COlUm'''''I.,. yer!!"
derden g..durendf! Febru:m lallt.tleden liet
,.pport der \ ern htlDgon zal Il worden vnorl(o
legd Eene cImruisslu bo. 11'\1 de UIt lect.101K
der t"ee r~publl, ken heeft ond IrUODlen venlere
voontellell to t10tlll belreffeudu eIJllyorwlgb",d
... n wetten overeenkom.'lg 0 .. 0 lxslull'l1 van
de 8eS'If! "Bn 1 R!l>! Illt bd,," glUk wurk ver
CI!K"ht tcbld zorg' uit! go ov~rw"II.og 'n tllP
o..rsal 011 .1"'0 CUIlIUI '10 h~t hug III"t ''"U
werk volto III tlat \l "IJ nel r ." nil GlIng"no lI,n
als wet door d .. vcrhlle "~tt rdlg,,:. 'all bot
v Jlk v.u b~"lo .1111<Il ,pk I lo" IShaut cu den
yoo"p',.,d \ 11 1r"1j .u,l r l~pU ~kc I £~I
I"evordcT< n

-(It~uu }-D"
t r meei urn vrede

OP EIGEN HOUTJE t
DURDU ilO Apall.-{&uur) -De April m

yoel"J'f'Chten InkomMten bedroegen .£30 Oil! .... en
£32 :uo ~erledeu Jaar '

De '\prtl 1101Id .Ityoer wordt gt'wll&l'deerd
tegen £(I~ :llO tele4 il 8w yerleden Jur

Olt 18 dil ee,..te vosrnll.derlllil dit Jur en
locb llin de ... komsten IOgevorderd 'Foor de II" ..
maADd"n un b. t Unlllcleel JU- £35 56:l meer
dau de lregrootlOg, en wa"rwchllDIUk ui het
Jaar "lOdl"en met ilOO 000 ten goede De
.....,lu ..rd ... og voor du 10 mSlIondell bedraagt
£!J7 401

Tw"e branden br ..ken Hoeg haden morgen
UIl eeu YIlUgrouten omnng IU 'Vlllttotraat die
ten J:ewolgo had de ~"r .. oeatlng Yin twee eDkele
Yerdl"plog wlUkels "roote ..,b. le werd gedaan
aan Aloocks dubbele VeNlepmg IIlerwaren
"Inkei en de voorraad IU D Mao Donald.
draper) "10kol daBr de b anti ut kreeg op
laatAllI"D04'mde lj rooIe hoereelheden ",ater
wareD belchlkbur 011 bet Yuur "erd geulu!!(:ht
IlIaar zlld" CDand"re gooderlJn werden b8llCbs
dlgd Ier waarde nn onge~ter .t:50oo Alcock
I_ ook een .wur \ erIJ"z ..r wat betreft beid"
gcLou"tlll en ~oorrnaj Vd tw"c "IJlkeI. die
\ erw)(lIIt .. erden waren bewoond do')r n
\ lcock .adelnJaker en mewr Laorle tbee
kamer De kostbar .. g"bouwen nU8taan "aren
fC il 1 id lan!: IIY!(root lIeynar .nllllr de brand
Weer ""kte ({0<111 ~n Ml t "uceea Do !iotale
.chade wordt 1{~!K'halop ) I.... IU' .t:2l100tI lol
i 1)0) \ oorrorl( w.. genomeu om ('eo
aftltehng !,erog te .enden n.. lf het .tatlon In
1;0\ II cr elderH eeD brand Illocht ultbr~L:en en
oUl'lrcek" 4 uur \Verdu~ de m~nnen UIige oepen
Jlr eon ~ro le lo h "'Rar Iout gohor~en "U

b"b orende ""Il ilunt Le Ich1r~ en lIepb Irn en
.. lit ,r br ui u t,c[,ruk~n I<'U Il t \ uur
b relktu litt Ulk van rI I gobouw eli kr"e~ 0 II
ut fit I u ti mHr d br" IIweer W lA wedAr

• I \ ~rl dordt) CeU groute br lijd
vaarlike ll"k

riA I,f l'A"rlll
UJ r ....d 1nl ernst" t,:C\ aagd om de all"" ~I

I 1~ ~an Nn .taat hn, Ier \oor d .. rppul !tek
Il .. haud I If ... l!lll Ltet vurbel.,r .." f III"u' de
luk lUIstelI uVer I ct ".Ist kWllrt&11 Clau.ulo
I ~ zetto U tf en "lt de !I;u Icrlt\odscho "pUOrwl!:'
m>lnbehapi Jl t vae Uil Jl IOC, pm d 'IIU haar
Jch ltd &:lil de republiek ha 1 teru~betaald waar
doo c n .IK~t.leellln~ Onl oo'lI;: wo, geworden
voor bet tegen \I oordlci" Dank werd ultgespro
ken voor bet good work verrlCbt door

DR !JE\ I'
als bu longe woon !:czant III Europl Een Le
lul g"lJko k"ClOtle wa~ de 'J' t'lCrP-COD~htutle Go
wagelldo va.n z In I"1'CdU!.ebezoek aan UCldclbprg
RU"lenburg eu JOhAlJno~burg, ZCIdol prc"ldt'nt
dat hIJ aa I don raad d~ IIen-, beu vau bet volll:
wa b.okend waken

!lE RUNDERI £8'1

had" 46 500 .luh 'fee gedo<><fmur do z cHe
was uitgeweid cu "'D ,cbCml\ Toor don aan
koop vlln plaatMqn Yoor Le8pr"'ullgs docielOden
.ou jen rdd word"l1 Yoorgel~id

DE GOUDIND( STitrE
Artikel lG ze"t dal de mlj'lllDllustrle gedu

rend .. het la.~I.ln Jur ,le groulJltll vooru lang
g"maakt heêlt Goud ter wn.ardc 0 vall
.t:16 ~5() G40 werd ge..-onnAn lIJnde l'eDO vor
me.,rderdlng VRn £4 586 ~O~ onr Jen 10t
op het etn 10 v In I fj~R WIUI do totale waardo
gond gowonnen III ons land £70228 6J3 De
opgsvelJ van 18 IK plnntson d" Z A lt boveD
eenlg nnder gou I p ou ucpcrenl laorl mot cene
~root" uloerdtrh, I I un zll \ rtegeilwoordl)(t
lil 1 P'" een t vn II du boraumde prod uelle Tall d,
gelJeelc aard,

- \ lieuter )- Ant woordeo
I et lI;erh I. '''Ide d .. heer
1- P.:""~st3d.ch,, rev<!<!tlng
• een., yer.terlllllg Yall het
a ter II .. c II had t wtellJke

- ba • W laneer Je &aak t.ot
• I t l I "arut!3 PRETORIA, 29 A

..crnomen bebbende
zUn boedaDlgbeld al.
kamer begCMIfig I. de ret .... 'r.. la
moe to u, heen Infnl,mftl.;oIl
president rnst geDoolI(n
eeUlgell Iud wlSlke YOOr
gen 'UU

OYW AA.RHElD--GEEN OORZA.AK VOOR ALARM

t\GE-L:\.:~·m EN RUSLAND

PRt rOBlA, 29 APRIL - et bericht nn den
Cap~ T. Ite. curr""I"'nden dat d. pohtleke
t.ue~tand alarm "reroor t en dat meDaeheD
bUI ne vron"en Daar N tal en de Kolom8
.endosn la ouwaar De eer Relb verkl.llrdo
bU eeu Olldtlr.lOud dat ID egeerlDpulDgell de
Kltuatlll &eer kalm opgeD men wordt eu dat er
ge~n ooraaak boegonaam 11 voor al ....m Ib
de .tad lO de polih.cke stand bet prutje
van het Uur l'U allerlei erucbteu 'liD III om
loop

0, ER1.EDEN

r )-Tle fI~rt

Dl r I AS 30 APRIL - n groot ulJt.AI
8cbel1 komt hlUr 1.~1I~1I1 de Tran .. ul Uet
It ),.1 hotd w.. Zaterd a\'p'1d lot overloo
peu. Loll vol eu d" IUil e bOlde kru:,:en ook
~ctd uuzoek

MEEn AUI ATlE______,
J IIA~SERIII R .!J \r~II.-EeD goel blUee

"-0011 j, Voer""lenaj{ ..au m Inwerk"J"8 V:l1Ibet
R00<4epo 1ft distrikt werd gisterAvoDd aan do
Durbau Deep mU:) geboldelI De loe"prakeD
lIepen voornameluk over de kl8llrechlkwe.uu
De voorlllt~r (d .. heer traclJllII) zei dat "'II
hUlluo pohtleku YrlJbelu wild"", e~ dat d"
reoe8nll!( do gebe~de L l~blll:tllg moe~t YCT:,
l(enWoordlgell DU bet lOale""" vau dt! re80lu
110 het klesre< bt elschelJdq .el de h"er ~ ewtoD
dit gollJke r"chten Ulel 100 als vele m..nAcbeu
• eh verbeeld, n d~ ilrlljlleu" Yla~ 0\ cr de
1 mils vaal J Il doell wlp~rull Zu wtldell dat
but l.lnrl Cell repuLhck fU bl Iyl n m~r "U
bAgoerdcn e.n BWW te I bboD III ~ lalld. u.
ken

De heer Strollg zede at mUien de werk
!tedeu bet klesrecbt hal en konden ZIJ het
!JebruIkeu al. eeu middel mllodd 10011~ vor
deren n

De re!lOlul .., werd OODanI{ lllIngenomen eo
d~ vergadenng beo:raehll ede peUlle d ..r Uit
laoden aan d. kOlllotlD

Z ·A REPUBLIEK
Spoorweg uitbreIding

KAAPKOLo:-nE
GOt.u Gl:.:t3TRAFT

1J\\\réH

Koningins vorJaardag

I f{I'T !tlA 21 \1 ftrl -(1 ui") -i,;eco Tcr
".Ier ~. 11 I: g~l.cl eli ,bAle..-rI om plannon
te Ix ratlleu vo r <le VlorIng v..n koallJ~ us fcr
J aar lag

nl ()F."tO~TEI~ 1 'l, I - (R ...,ta) - Men
bre rt I e.low I om den K).t, n V"rJ llrd 19 vao le
l.:onlnl(lIl I' \Icruu m·t cell lu dl"on eo een
rol~'CUDc£Tt

EE~ Yl RDlm 0

PUE JRI \ I lIEI -0"
Woen-d.lg over om deD p
en de II:weslleA tllll8Cben
regeorl 19 te be!!preken

eer n)uhot komt
sident te untmoeten
ti Indu~tne en deD r Julius Weil Ecn nleuwe goudontdekkingLWV11

1 ,. Hcrholtt op reIS

W \AU MOET liEt E[~DIGE?oi
----'l-

Oader dit hoofu bet!prtkt de Bl08mfollt~lo
["Jj r .. de p<>hlleke yerho dlD1 IUS3Cb~1IEng~
!:tnd en Je 1 raDeYllal en z t

D, boer ChamherlalD eeft III het Bnl8cbe
lagerhoIs verklaard dnt d~ eelll!!e oor£"ldk voor
L!o vermeerderIOl( van bpt aantal Drlt~cbe troe
pen tn ZOld \fnka IS h..,t feit dat de Trannaal
sche regeerlog hare Atrlldkracbteu de laat_le
twee Jaar enorm vl'r.terkt betft AangenorneD
dat d t feit correct IK-wat h"t stellJ.g DIet .. -
behoort do lJ11'lacbe regeerlllgJ dan niet hnre
tro~pen III rilt lamt trer te venDInderen daD te
.errneerderAn' Ve heer Cbaqlberlun &111onA
t.Qch nlo verLellen dat h J balJg 18 dit de Tmns
vaalsehe r"g~r ng ]< 0llelaDJ of de Dntache
kolonl{ n mag auuexeeren H IJ weet liet zoo
lloed als le mant! ander. tt de Trallsvaal~cbe
regeenng bare Yor\VoormlD eieu op YIISten ~oet
:Zlluracht beeft Ult.Ju Lend alleen om yoorbe
reld to wezen op een herh.alUll van d~n k.plta
It.tl.chen "Iulptoeht vali e.n paar J'lAr g,,'ed-n
.. elke zelf. de groo fl flD Irke Brlt.cho rp 'eo
Illet lt I macbie waa te 'Ferbl eren "

Hd I>lad "!J.t er Yerde op dal de verm~er
le"tll!' der trOt pen do ka Ita I'LeIl _Iocht. III

b.nd werkt en bet Iddd 18 "l~rm ..ri..
'I gcwelcnloolc kapltllh ..nbende h"rhulde

I Ik opmeuw onrnat sl~tt en .lUI kwaad
,licht :Su dat (Joudvraa~ 011 "Immerz:nt on8
een tIJ I filet r lot gelaten li ebbell gerlurend.
welilo z I £IULt bel g _Ileld~n met 8pekuleercn
op do aand~elbour" moe. er OpaenR Wiler

• Il I h~ I; m~.d en I IU leve1111lot vali I ct I.\\a:u gemaakt worrlen Illuu aalldeelon zlln
L reu~!oChtl~e WllJst lJttv.rkocnt eD nu moetI ~C markt "wr god rukt "ordeD &OlJdAt Z I

~ le1koop knnnon IOkoop"1I Daarom moet er
ce" pelItIe uaor Lng.laod du-om moeten d~
mllnwerkers un den HaDd OpgclWet'pt wor len
Ol' oVur het Htemrtcht Iln landere dloge" te
ad leereD wanr l.U Ill' Is "an belj'rlJp.1O d .."ro n
11 ",ct d" ~I r de rranAVaal~he regeeling van
dilg tIt d.~ w i.nochuwen <lat het I U voor
bflólr do ~IJ1 18 om IllKprllpdnde heryormlU.e1
t lt "t.~tld le breogen voor de g lf • II

B"t""l., 'croatwaardl':;lng baar h Ol r lt
un h lar Tll1'lwelgt d".rull1 er n Ilf I I
I(el"nd gek Il>eld worden d.t ollllnnc.our~" l
wacht op ecn teekon "Jn rukaregeentlg II n
u II hd y('ehten te gOR

]< n 11'19 Illn £11 voor 'ft' al dat rnmo<'r gfl
ma Ik' wordt) ECD ,7I... O'IJ ...... een ."mtllraap",,1II' ulie deel"n VaD en met eens voor
h·t IIruul.lo deel UIt eeD boop geld
wo roo dte om Viller ItPlt - In
Z lO' erre • I oen yaderlaDd telt be
,.,tlen - zoo mill geyen ala koe om sp pel.
DIt 'uo de meu!!(:ben., handlangeTII rall
tt g~n ra" en u~lJe tlO III het barnss
J&goo op(ht hUil heeron te yoordeeh"er

uw om lI:unn..D "pt!kul<ereu en ~n weezen Uit
mer ;elen Willen ZIl Voliirekt filet
Dan l:'1at h lO heele boel MlLu onrust
oprol'r - uat I" wmt zlI hebben OlDde
mllTk t acbtt!rult te koop te kun

Ert de band~u vol
.tll zl~ten

~l!!t"'>()[l~n Uit alle.

F K r.IIEK\\I'TII
De regeen .~ !te, ft 1,.,~loten

~ev"n aao Oe ,ori,;" re.oluil • b rekkelJlk de
koche k .. c.t c ell van den 181 n Juh IK~9
mog<n kollo •• 1I~en w neil In I'wallcs ..,n "liken
van ver!ICbllltl do ~ oclen"l1 dorpen v,,"tgestel J
Yoor hen

De toe~prnak ~Indlg"nde met bet~erl'T
trou wen aan den rand van de bt.lan!leD Tln"hna--
en yollc eD he' aCnllden 'an dOli Zt'gen TRil doU
AImacbtIge op Z odalll,o zaken al. mogen wor
oleD voorgel>rncbt VOOIde weh aart en den roor
spoed nn bet lavd

JL TEVREDENUIID

P roJ:IA I ~[r.1 - GroulQ tr~vrodenI.'ld
wo t ulto,drukt o.pr rltl U111I!tq dor
elektIe v.. I do h("orell leyer eli yan NlOk~rk
als voorzl~ter on vrco voor l tter un dOli eer8ten
volkuaad Belden zpn prog .... I~ .. en en du.
werden de coo"ervat levcn v"r.II".n 1)0 uopr
Stet:nkaml le voo: 'llt~1 1'10 lanls:,c pnr I_
herkozen v x>r der IWf"odon rllau

.~;taatsche Volksraad. Ik ben enz,

Op , ..r"""k loIev..n WIJ bier, PU \ erlahllli: I all
den volgl'lIdf"1I brJ(·f die lD de uItgave vlln de
,Cape Tlm8!; un 29sten Jl onder boven-
.taand datum verscheen

MIJn beer - T...pe of dr", Jarl'lll gel ..u,,11
m""lcte dr MUJr met het dOl'I "m den .tnn
clard VAn het onderwij. JU de Koloru" te ver
beteren, <>en aanvang mrt wat dp:l'mM n h<'-
kend 18 alH de oontrnle kIa.o....n "oor k .. ""ko-
liDg onderWijzers 10 Kaap"tnd Jl. t ...erd Ix-
~repen cL!.t aangezIen f'Cn~" ond. rw IJ""'" OD
bekwaam waren om cl.. noodll'e kpnms ml'd ..
te deel en of bunn.. k ...... kehng ond ..nvIJZC'rA
volgens oon b..paald "y.t.,l'Ul op t. brf'n!(pn
het noodljl; w..,. d"t ..I d. kmdt rpn hiJ elkln
der zouden worden ~ebrl\( ht l'D onder,. e!lNI
door l'..n .poclalon .tat

Of dit deDk beeld, Ril dr MlItr • 1'111 NU':C" Is
~ewOO'lt of nwt ,...1 Ik t haus nu t Ix...pr, k.-n
MIJn doel IN om do aandacht te v('"h~en op
één .peclA8l 'punt en d"t Is hl't fplt dat er
lIeell ondf'TWIJs ID I" t Hollandseh wordl gege-
\ en Ja rl'n lang heb ik m hl'1 congrf'5 zoowl'1
al, I'r bUiten I'r op aan~odrongPlI dllt do HDI
Ianw.che taal 111 dl' scholt n d"r 1{oloRle dezelf
dA ]Iaata ,..ou mnem"n al. F r ..n.'iCh JU Eng""
IRn namphJk dat lt der kmd h..t zal ll'O",n
al .... n ~ed",ollj(on ond,,","prp Ab de taal
zoo IInttlli: IR ID het dag ..hJluIcb leVf'll hoo ve< I
te moor IS het UIot nood~ voor ..Ik.'fi J0fljl;l'U
onderwIJ,.er opgeToed lD ZUid Afnka om teu
mlD'lte »Pt noOdljl;o Tan het onder'lfllrp te Wl~

ten Ziet naar eeruge advertentie voor een
."hool In de bUltendl.tnkten De keDllls 'Fan
Hollandseh ... of noodzakehJk of zal tot aan
beTeliog 5treldten En toch ID den wtel vnn
geleerdheid eD licnt, onder dl'n neus Ton Ill't
opvoeding. departement )mboon WIJ werkeliJk
een groot aantAl kweekeling onderwlJzeT!l, toe
kom_bge boofdeD of a_teDt· hoofden van
scool"n. die opgevoed worden en een certri
kaat krIJgen zond3r eeruge k ..nl1l8 van dit hoog
noodzakehJk oDderwerp Daar Ik sterke Opl
RIPS OVl'r het onderwerp koe.terde heb Ik miJ
tot dr Muu gewLnd, maar Dletll JH gedaan ge
worden om bet ..uvel te verbeterPD De on
denrlJzers-vereelllgmg van de Kaa~e afdee-
ling beeft ID haar rapport tw"", J~r geleden
Zich ~terk ten ~unste verklaard van de ID_
rang van bet Hollandscb an bet leerplan der
lnreellDg onderwlJZC>n ZIJ wisten uer goed
dat bet RIet beant ...oordeD nn eeD aantal
I('('rlm);en ID bUllne lda.ssen geweten ml_t
worden aan bun DJet pa_ren ID een
taal en daardoor bet 'Ferliezen van een aantal
merken WIJ weteu aUeD dat de pomtle opge.-
Domen ID bet examen Tan het derde Jaar oon
groot 'Ferschil maakt ID de kans om eene be-
treltkmg te worden aangeboden Dr :MUlT
maakt het verplacbtend voor alle kweekellng
ondel'WlJzers om deze kla&o;en biJ te wonen en
daarom behoort bij toe te ""en dat het ontler
WIJS dat gegeven wordt bet bl'ste IK dat kan
.trekkeD tot het verkriJgen .-an &aDste!lmgeD
Het excuus dat er ~eeD liJd 18 I. ge..n Tol
doende Al. er tiJd kan gevonden worden
voor het onderwiJl' van naaldwerk teeken ..n
solfa en andere dmgen, dan kan zekl'r ook wl'1
een w..mljl; tiJd geWijd wordeu aan het Rol
landach Ook ZOU het goed zIJn al· m('n Wdt
moor informatie had over hetgeen dl kmder ..n
In deze klassen doeD Op bet ODgl'nblik Wl'
ten de onderwijzers pr WeInig TaIJ Ik hoor
dat pr ....n aanvraag bestnat voor kWf'ekeling
onderwlJJ5Prs Well De betalmgell aan OD
dennJZCressen aangeboden 18 z"ker ru..t ....on
derhJk groot Ik Ille dat een school ID de
Kaap adverteert 'Foor een dame IDC'Ieen dOZIJIl
specIAle kwalilicattën y,gen h..t pracht.,.:e sala
n. van £48 per Jaar Een dlPDstbode met
haar £3 per maand en aUes vnj IS pr waarhjk
beter aan toe Al. bet departement kmder ..n
er toe aaJllJpoort om zich Yoor de profe88le te
belnramen. laa.t ZIJ he,n dan toch op de bes~
WIJllt! met 00 noodige 'keDllls voomen
En nu eene opl~ van de geheele zaak

Men mag venracbten dat de kolmtiale 8ClCl'e-
tans er toe gebracht kan "orden , ru eene t0e-
lage 'Fill £400 per )SlU" toe te JJta:Ut aan het
departement OlD een behoorlijk gelnralitiaeer-
den ondenrlJzer aan te lltellen ZOO met, dan
beIJoeyeo ODdennJZC!f'll !!lcc"ts hunnen OUdl'D
'YTHIJld,dea hoer T. Theron. te 'I'TI1g8Dom dr
aaak ID het parlement aan te pakken EeD
diag 15 zeker. eeD aantal k1rtekelingl!'D du
hlUllle eumew. met lof bebbea afgelt,.,;d !lUll
nen geeae betrekking -kriJgen. omdat Ill} geel'
BoIlaDdech )reDDen. eu het 15 hoog ttjd dal
_ Y1!raDdering worde gemaakt

P MARAIS
[WIJ plaatsen dezen bnef als eeD UIteenzet·

tll\ll; van de beachouWUlg TBJl een 'Foornam" ge-
t UI!;" Daar de zaak ecbter door de rutg!lCOmm
Ilaar don nDII: III verwezen, I~ ze rl'itehJk nog
"ub-Jndlel waarom WIJ lie'Fer zoucUm IIl1eD

dat I'r 'oor het t"ll:enwoordlp;e geen verdere
corrr'pondentJA over 10 de pe'" gevoerd ui
.. ord ..n -Il.~K~~~J~~"""!""""!""""!""""!"",,,,!,,,,,,

nl.

la de IJlsl"n Yan lI'e.lu!rde k:llldlllaten te
Edinburgh Sc' tllllld lOden Wil de 'Folsende
namen YAll~tnd ..nt.sn Uit ZDld ..wrlka

I I Ir \ 1 1
I W

" I A'\IJ HOOGGERECHTSHOF
JONG ZUID· AFRIKA.C IV Ir I r Z \ Id "

(I

t \( ULTEIT VA~ IIIEDICIIS

Botarie -F e Orew
8ch"~'lnn .. -F (;Ore" LoOI. Fourie F. G

Glrdwond J il McGregor. C B Muller eFA
()I ",rlander J A Uoux. G J Wentaal, D H
W 'll8el~ en F A Wdle

l'hy .. ek -F C Drewen E G Gtrd"ood
Ih~rlrunde (7.oOOlogte)-W J Ba..,n F C

Drew LoUIR Foune E G Glrd.ood J 0
Hevns R H li LaDtre\'eldt, J S HaodoDald J R
McGregor e F.: F TBIl MengenhaUllOn, C H
Muller eFA Oberllnde ....L'.J A ltoax, G P da
TOlt G J Wec.tzel, D H WE_la eD F A Wijle

PractllClJe ODtleedkunde ( \llItomy) -Eerete
klaaRe boneurs -C B Busenborg. BA eD TH
Osier

Opstellen ower ODtieeciknllde (Oudere lID
denteD ) -& E ROJIIIell Stlllfenten la dea
flers!.f,n ) .. rgang -E G Gird"oord F W Lnn
die JF 'F d SaDdt de Vllhera, TA Roux en G
J WeDtsel

PhY"lologle (Ienlor dlyaie) -8 St J Randali
eli R ve Aah JDDlor dlt"llie-R E Ru_II,
e H DOCI~nber'(. T H Oaler eD 0 H HamlDJn

Maten. MedIca -Robert Aab en HeDI"}' 8t J
nandall

ZlekteknDde (Patbology) -Roherl A J1<'f"
W Glrdtrood 8 M do Koek, J C Zutclme,r en J
S EDshn

UltoefenlDg der G"net'.kunde -E Arcber
nrown "" e Neetbhnll R N Pnnll'le, T P
Ollt-4'&,T ~ LE:lllllnll',C RItter en R Á Ro..

Yroedknnde -J Luckhoff W A Murray F
P Ualea • .A C Neethhng U M PriDgie en L 8
LeMID~

Stelselmat 19" beelkunst - T P Oat.... C H
B08enhel'J R E nU~1C1l J Domm._ J n 'Rn.
mlin T a O.ler ADdrew J Rowan. A li Moll
en evan MeDp:erbausen

Prakhache beelkunat -V !I Bosenberv .T
Dommlt!M! TH o.Jer, Andrew J Rowln en R E
Ru!sell

Keel oor en DeUl sIekten -J Luckboff

Het League Congres...
(R~"l.er Ifl'9r 1

DI SLCIIING

• I. Jo;. r F: I l:TITIr.

I I, ... L"I k ma; kIe le b~er ( ~I "Ilmer
de vcr.l<lj;cn Ir .".,.,.1.... kand 1... 1 v "n- So: Ier
... ~ f~ applrkall' ,,<1iiIrverlof I t het .'frlg"n
Ynn d';., helui" 'an tlo eluk~l. pOlIIII. ttgAn du
v, rl" ..z Dg van deu b..cr J I "Iolrent • n v >or
ht't vS'I.t.:llen nn etn r1.turn .. l<lr het vcri""

\<lv knat l,nbnm (J C yetllCheell voor den
I etlll'Jnar; Jlu.""aat ",uI .. tl v '1'0)1 deu
e~p' II le t
I)~ taa~ wer I UI ~e.lell tot Donderdal( ten

• 1 I~ , rweerJ. r I ,10:lt le stollen Z I I I lelt
te:;< , de 3p~ I ka 1ftUI tu uI"nel

BIJ

KUInE:RIl!:\ :lI Allllf -Helclllgre~kwllm
gisteravond om half acbt wedpr bUll"n toen de
OVf'n;ce zaken afgehllndel J werdpo en de zlttmg
geemdl~d werd Het ee!":!le ooder"e~p w:uo
8poor"egprifren en een reaolllte aangenomen
hlld tot mhout.l dat jll'ene ltotl:zerc ~p<lOrwog
prIJzen 10udeD gevraa.d word, dan toel!elkend
"arelI om de werkonko.ten het onderhou Ider
apoorwegen eu de renteD dump le dokken
Een rellOlutle werd Il8ngcnomon dAt een ~eeart.
~al gepláa&.t worden ID ellre .C Jeehog die qcen
_poorw.ggemeeDAChap heeft rn .J.t de ataf h" ....r
versier kt dan 'Fcrzwakt zou worden 'Verdor
werd besloteu dat bIJ de regeenng 'FaD deze
kolome EBI aangedroDgen .. orden op nllDwere
vcreem)':lIlg met de Impenale regeeTlng eo bet
moederLlnd Het conllTes 'ferlrl.arriol &I~hook
ton gunste vau de uiel,!o!teeDten !tIll en tegen
....n. belasting op diamanLeu maar teu gunste
VaD eeDe bellllltJng op dIVldendeD ten gUDate
VBDbet weeer daar&t"lIen VBn een mlll18ter Yoor
nalurellen &aken teu gnnate v"n kielDe plaat..
sen waar IIlboorhDgen I("coefond kunnen worden
dat de parlementsleden die ook leden "an de
L8&Ilue '!ln gelast worden .Iecbts die tenden
yoor bet oveueetlCb mali kontrakt Le onderateu
Deu dlO substantieel de goedkoopste &poedl~te
en mee.t toereIkende nll 10luu van verkeer
tlWlcbeu de verwebilIende hnden eu de kolomalb
baven. zullen wurborgen '\ erder werd beslo
ten de I"f'g"e8nlJjl te Vf1l~ell de polttie q~er te
r.emen Qnder écn hool en orgtlDl!latle d,t wer
koel kamen de ern.tlg£ <Jverw"lj'tng der egel'
nng 'ulleD hebbeD dat een 8ubshntleele oofd
heiL. lOg zal gele'(d "orden op slle Cbme8llCben
Het COlJgres gaf 'IJae levrooeDheld te kienll"D
ov~r de Yfll'!ltllrkJOIl van bet gsrDu;oen ID ZUid
Af TIka 'Foor Imperul1 doelelndeD dezereeolulU!
le worden gezonden aan den kolonIalen IflCre
tarlS Het cODgres WilSer tegen maat8chap.Puen
op Mndeelen mot beperkte v, rantwoordehlkh81d
te belaaten op hun IUgea~hreven kapitaal Jilelegd
bUiten de Kolonie EeD mohe nn danie werd
toen aangenomen en de ~Arnehhngen d~ &eer
..ruchtbaar I'n 'toed voor de progt'CII1I1eY,zaak
waren hepen ten "Inde met het Ilng~n Y&Il
Uule Bnttaola en God Ave tbe Qa.,.u

~
~ }
~ ~
" "1186 123102
7l1li ••••
911 U1711

K Jmt menden komt
lit oon £eer diep bed

,\ dt m I dp. I!8<'re hee
Il U heeft mu z"aar bel~c,ef,i.

On. dlerb ren worden
God e..,ebt ze ~an

Zoo wordt ook nu
(.<XI dank Zl) (hU

" \pnl
YAUCI.TEIT VAl( GOOOELBEaDHEIiD

Jn bet 180ndelukeexunen (nral examlne.t.ioll)
p_rdcJl dne W&ar-ran JR UUif' BA (Pa ... l~
ééD was De and"",,wee "areD beldeD MA.
TJlDelders
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-hno" A va., :".WllAI lic&

I) .-A 'Altr T n I Ll t
- I nl\. \"Rn Jp. l-

O- r n18;::<,11 •• 'lc nn Lon I n

\\ ....r l& op aard een
Dan t tICbeIden on

1 e achelden van cco he
Die trouw stoDd dag en

o God boe zal het met
Blllf GII bU mu 0

WIl GU telf mv van
Vertrooeten an mun

o Z v
BreadfoDtem,

JORANNBtlBlffiO
1 Me,-{Per teleJITULl-Markt heter Yerkoo.

J'f!n -AII'.anrlru a. 6d Amewn.29. Anjrlian. I'.
Il<l Ban". Coasol. 31i<13d Bobemillll!!tt I!d.
MalD Reeft 41e 3d Eut Raad Coal. la, lI'reDl!h

j
RAnd. 36ft, Knigbt Deeps 8es, Knlgbt Cenu..Ja
fh, Sk1e8 161 sd FlorIda, 18&6d RaD" Ooilieriel
111 lid, B'lOdflPOOn Cent.ral Deept Ao.. RaJldto ..
teiDI IS Id. 8oa\h Bole DaePI et. Iel, 'font
Daepe lit Id, Wlilt :BOO:IePCIOri Deepe 17~" It
DIIjIe .... 0bartiIlW lOL

%6 April 1899
Acr\lh~
t::',-V.,oorloof mu a ~ ... ea uder

t. &ea ~ _ .. w.... Wy .......
a-tJijk au ï:!.... "'er .edllraDCle 4.~t....... bad, me. warm. DOCh koecl, ...
bij.JII altOl' 10. ~l, dea 19..at-.

WD - "tea ctoordriapDdea ,......
t'n ook ~" den~, _..

~ bei .. rese- a&aMII, <ieR p-
~ eu allil Dub' •• bed .. tenrtJl ik

~lIf rerD' 1Nl,aacht 0 I _lIr - ......
na, la CIea tjjd De aarde li _ dooraM .,
bet IDLI doet de.r,. ~ dea OadeD tijd toeD cl.
k~fj_ .liw kl",118 IICbooDe .tluo~PJee tra&er
~t.t'a III dflll legeatijd Ikllat-b al dik
"U" ,....t dat Wil 10 den laateteD 'ijd -
,...,n phed b..bbea daD de laallle 2, maar Da'1tit Cl. Iaati'" 3 JareD

~te "eek Donderdag tien 1geten pas
_rt!e da. Murray, vali W_ter ~t dl. Mer
vhajnd ea drie oadorllDgea met zenddinlr Vu
Nlékerk hier 'FoorbIJ .,.... IJplDiton alwaar.r
R..... werk te 'FemCblen li en nodaar &UIlen au
gUIn naar Ne.... ,oord, dat 11UIl de O'FenjjcIe
lIab I Kab_ ora de "attwwerken te OpeneD
toete "" de N 0 kerk 1'oor dese ond...-aall
Da W Marra> 1let er al "ud Uit "Ill "ep &{la
rnenlgYuida:e ,.,en tn toeD ik b..m 'Froeg of fil'
dan geen Jung"'" predik:aDten IolfUOld voor &(Jn
p.~t do rou h, d""n antwooNd. bI'" Ja er .Ua
k.,.PRO )ODlle mannen ouder oue lëii!ruea
mat.r Ik h" .. DOj( befde om te "erkeIl en WIt·
er ook g ... m" 'Iln Ta lCiaar dat IIto.Jll.D d_,r
IIlOIDtolukero'''' L.at ,e ... lIen. US Gert Vaa N"ae
k.k 8IlI on&e loerftl" '!ln ~ deD DIIIed.tg te
~Oll'<"n'Fen,., kkeo

Nu lD("et d" eomaudlt! nog ondenoekeD of er
ook biet wodaUl~ "eli &oloDle kan g_~h,
WOTt1rll .. a de Or.l0J~r1vler op de p14....n
l\1uUlbook eD Spllslwp en dau h"lrbeD loU

d.. t1ouverDemo"t~ V aats De Boek om DIet
el'n. te ftprekeo Tall dIjn dOf) Mgrolld SlIo. bel
boYenolDde V&ll0118dorp Dan ala deze plbt
_en eerst Itl huu I> ".1 ~ la kunl I'D .U bl'SprOfiI
Inl!Mwrrkell a wl~lIe... op bet vrnchlbaante
ged",l'" ..an OR5" kolon18 en dllt al e. ID eeD
olUvnng "lUl omtrent I ~ mlliell 10 lengte e~ 4
..n b mIJl.. brced aau be,de £1~--1le
OraJl'}erIYler op be1\proelDaren llro~ :lla be~
wstcr boog geDC'eg' gelicht wordt Jn deo bodem
'Fan de nner &110 er ~54JO morgen graDd, zoo
!!elnl!: al. e~1I lafel waar gl'en hO"l!wat~r d.
la..aerl1eu zal kuuneD Ye1"'poelcu eli "aar de
OJlbrenra~ ~..n ~en mud ui rlJlI laag geschat, 60
mudóen graaD Als de kerk deae werkeD loll
ouderD' men rlan .al het voorwlUlr een reDrea
werk weleu mur de Ila£eslacblen 'Dllen bur
dankbaar fir 1'oor ZUD want dat zal de grootllte
dIenst wezeu die de kerk aan bare arme blanke
bevolking ""I kUDlleu bewIJ£en
Wat agt n heer odil.eur ran onze 'Ferklflllns-

Hél WUI werkeink te 'Foomen dd OD_ Afn
kaanders dltmw pal blJelkaander zouden .taan
Toen muheer VO>Ikul. en Oom Diederik en bunoe
Yoórraanvell zagen da t de strud een barde
IOU w8llCn beg)nDell &u met slle 800rt 'FaD 'Fer
dachtmllklOg Hen kou oyersl pamphletten en
blaadjes ZIeD ronc!wulen om onzen kaadldaa~
sleéb, le mak~lI H ...t benIeuwt mIJ "ur die
gedrukt werdelI Zeer uker 10 een kllDtoor,
d.t oom Diedenk bemel.hoog Opievu&eld hll"'ft.
"aot.le bTl~f Vlll • Bond.maD eD J KoUe
,n Jan TlIn Rooy beb Ik eerst In zekenln nleD""
blad £e eUD eD daarna zag Ik de afscbrift.en
rondwaaielI till ron".troOieD floor prog~e'Fen
lIUar die I>9tpt.lOten (als de vlJllld Diet meer
1O"d beeft 1{an lI'ebrulkt "U de pooteD 'Fao pott.en
om le IlehleteD) bebbl'll Illeta geholpeD Eell
'leker drukbrs kaoloor heeft hlod}e. gedruki,
nat' bet dN'oDd~ Op sommlgeD ~r vaD WU_
Di.uH)r IUD portret IlU Wilden Afnka&Ddera
nO$ '110 .. ng":Dcbt WII,",D maar d,t 11 voor
nleJ.. .u WilleD bem DIet hebben "n bebben di'
_Il ... tooDd eD sl('(:bt. !l8 bebben voor h_
~temd De beeren Tberon eli Kubn hel>bea
twee fllDke .peedl" alieatoken te Prll!tlb op
ZAlerdag 15 Apnl en bebben oom Dledenll en
mIJnheer VOfIkule dronken gcaJaren Die pillaD
wareD voor hon te bilter I oen bepaaJdt' mua
beer VoskDle eeD 'FergaderlDg om 2 Dur, korl
~oor yoorbereldlbll' eD oom Diederik !lUa
'1'( rgadenbg In deu IYond en beidea hebbeïa
gebDIkt al. Jonge kal'Fera de 'Foor de eerew
m.al un den nem komeD ZIJ bamerdea op
progrewle'FISme oommlHle 'Fan 1~lebt ODnfP'",
Rond Theron eD Kubn Oom Dledenk l.(JIl
aaubeeld beef I het bardale gekloDken HIJ beeh
'00 hard gebnikt d.' plrtU menacben toellDeld"a
a"r de 18f"1!kamer Zu dacb"'» dat de blblloW--

Icans een Jonl{ kalf daar ~ul bad aan &lln acb ter
been Het wae voorbcreldmlr dIen DamlCidag eD
dlellzelfden IIVOM biduur Mur dil yoor·
IlIpi Een •• ui maD,,1 .. u VOOflitter y_
Lel~ vtorg'tdC'rIDllell en net wonderlllkate vaa
die ..erg.doTlvg In den avoDd wu diL BD deo
aan"'all' acbreuwden du kIDieren bIllIeD en bill
neó Uoera .. em 'Fer VOIIkul" atem \"Or
8chtONier ?ol u be ..r cdlte ..r WI" IR aD de
oorlaak V:lD nl due oD!!eregeldh~den Waar
ow :nl~t lull_t alln .Jaien .taaD eD &lcb maar
tevredrn gehoodeD arel de !ledgCbl., mlln
pohilieko loop!.aan I. nu gef'lndilld al. dle 'FaD
Ahaalom omdat <:le p"htlCko ezel oDder !DUalt
geloopen lAtn Ik nu bang met Ine Pili .... na
eigen Ik In m JU hchaam

D'B'RE SCHILDERIJEN.
..4.0" den Ed,tn.,
Mlluheer - Ha",,1 oyeral W&JlrmeD komt YlDdt

meD tegenwoordig ...ugroote portretten In Iwaar
verguldt'n In"teD aan deD mour hangeD N~
alld'lI Uil ril ko Inen8CbeD eD degeDeD die bet "el
.tellen kunDen rn.ar Eolb bl) armon die m.. r
bezwaarlIJk hd dagp.lnkacb brood ..erd_en,
vlDdt men delll weelde artlkelelJ Zonder nu
lematld dIe bet bebben kan. znlk eeD eandeDkezr.
IUIneeD oyerledeD bleeeh_Iot-te mufBunlleu, III
bet toch te "ree&en dat 'Felen ueler racbdder1en
te dDur bet .. ld wordeD "ant sla er geen ,rof
~eld bil te verdle,Den Will! &oudeD de lIfenteD,
waaroujer 'Fooral Joden IUD de boerenpl .. t_
Diet 100 .cruden en de menIICben ompraten om
portretten te latDIl vergrooten Jk heb ha'FOD
den dat men somtIIds van £3 tot i5 'Foor een
eDk.le llebll:tern betaalt terwuJ men hetaellde
"erl): bil 8'!n plaatl8ll1ken fot.ovuf rUim &00
lrOIId voor de bel ft ~Ill den prUl kOD !red...
krijgen. Op dIe manier gaau er )aarlukll dUl&ea
den poudeu bet laod Uit Ik heo kemert)_
gem,n die geen £b aau hnW"&ad beddeD "aar
£nlkjl dure IICbllderueD "D deo "Illd prIJkten
Ik Wleet 'FaD een mao die voor de racbild.ruen
tUlIIICheD£ Uj en .£20 belJlald bad en Iron daarop
alln hoedel moest o.-erjfeven en z"n creditenrea
mOt~ten het gelag beulen AIa.dic_roDd~
agenteD op eeu plaau kOlDe!! 'un &UDlel "eer
w.eg te kTl~en doeh bouden net &00 lang .. a
en weu.n .00 mooI te pratelV<1Yer een O'ftlrledeD
ndet of moeder of aDdere b,trekklDI!' dat de
menllChen maar---tOegevetf 'Fooral ook omdat
DIet dadt II k bet ,.olle geld Ilevra=cd wordt.
Men laat maar .... n .bllling of 10 op afrekeaan«
betaleo ell cen bew". voor het oYenge geld
teekenen tot de Kb Iderf] O'Fer eea maand of
dnA 'fIer onTer"'R~ht.l tbUll gehracbt "orot _,
de r~keDlD!l erbu-en dan Mlbnkl meD eD
gebeurt bet wel eellS dat mf'n naar buunDaD
moot loopen om de noodlge kontaut.ea te leenen,
of met den "mous 18001 tol praten om een beet)E.
DlteL4'1le krIJgen Ala Wil bet bekoetl(8n kun
ncn om kostbare liet- Iderll"" aan te Kb .!feD
laat OOI dau plaataelnlre DJlnlrheid ondflt'ltea'
neo e'1 bet geld ID bet land bonden en ou. a_
door rondrcuende agenlen laten bepra"'D OlD
b~t "ferk 1u Europa te laten d04'D want da~
komt IIoltnd duurder te .tau eD of het beter li
11 z_. de vrug t la eeD geldmakeru en nleta
Illder)tS

EEN BOERENZOO!'l

DB gew"Z8n konmgm R&oa'Faio '-an M.ada-
ga8C.'lI" heeft naar bel bhjlrt hehaln baar nJk
ook '_r hart "f'rioren en wel aan den Fran
schen uplt"ln bonnefoy die baar of last ...an
zIJn tegee~ naar AJ,r;"ne~ht ZIJ moet
Illeh two teederliJk geb.<eht hebb..n jlBO dien
officlllr dat ZIJ hem ruet wIlde laten vertrek
keD TOf'n hiJ eindelijk: tocb heeD moestgaan
smolt ZIJ ID traDeD en ZIJ werd """, t eeD.JgJr
lrUVt getroOtit toen de wltein beloofde I!'elllgll

dagen bIT de ex-kolllngll1 op bare villa te ko-
men Idoorbrf'ng_ voor biJ naar de kolomen
terugllcl(lrt

In 16-JlWlge Scbellivgerhout le Zaandam
een lit:ha.melljk: r;wakke knaa p ~.,...velde ""n
onweeNtaanbaren d~ ID ~Ich tot de mu
ZIek D.... r zIJn onderh wet biJ ma<ht. .. arell
om aan dat verlangen tt gt''IIoet t. Komen
trok de ltuaap de .toot" "" hoen. 0 aall I'n
r<ehre4tf &aJl koulDglll "ilhelmIDa ZIJn ver
zoek "erd good opp;euQDIeu Tpr.Lond gaf
bare 1IUlJestett !aRt om d..n Jong. II al. proef
_ half )&a1 ptano-I""" te " ..ven LUld ..D dan
de nwporten daaromtrent ....e!.ke ..... bare
IIlaJesl'llit 8lOeten worden ~nden gunstig
daa deu le_o voortgeut en ODt-ranji;t

........ ]fttelt ook ~ piAll1DO teil ge-

/
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