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J~ Grootde, Koop.I

1 prij'" lêden Juni,
1 Morgen. Roeden. £ nen Op den 1I
1

E. P.

1" 3282 199 235
~.. 3635 4·66 260
). .. 3873 79 275
~.. 3155 468 230
J,. 3072 433 180
~. 2615 468 160
,_,. 3122 246 185... 2597 3G7 155 BENOODl . ,.~. 2BG4 255 205 oeerde ~n ....,_,.. :l226 360 230 onderwijzeres ;
·i. 3701 22 265 nemen :van de
.~ 3235 303 23.'> der wijzeres, d~
....'. 2973 579 21b trekt. SalariIt

2835 318 205 PliChten".:l~7
" 3009 395 215 nen In J 1. '

:3525 187 250 Doe aanzoe
·.. 2735 1:39 200 t-Jigschriften ~
• i';' 2824 ;3:32 205 zondheid op of
·.~. 2+89 410 150 bij

2750 19 165 q.

HERMA'IOf • CJL.ARD'S

ZUIlERE ROZEN SNUIF I

1:l'IlI'Y(,JlS Zinkiogs! Orange Bloesems, -ell I
Groeue Zmking t;nnif. 'i I

1 ) i .' f: ~:l"i( "ord,t !(Ilwa3rborgd lIIIi'Yer te tijD, .iecbk cle Be.t.e i
\ ,I' rr kaansr'he Tab&k wordt <U:anoor gebruikt.

, ',r''''I''· Z,ukmo.r' SnÏl;t ia yooraJ OD8Chalbaar t'OOr hen die aan I
, I "i" blv<,tge.'",ld,AI onze andere fDllir -neo toe • ..tell I

:" Schoone, Bloems~m. Bergamot. Orange,
, """m, Zink lng', Speciale Zlnklng en Groene

::- ,." r f rn ""W'l!,aroorb'tl de bMleu le .ij... !
, .• :"" -I e- , hts d,,' g-ij onze Snuif op <!-eo proef wit IWlIlen, I

'.,. lI,den dat 1< ...,n onrejlll.u middel lID ".rbnen ja
, .. II kr •• "ort snuif. Onse SOllif bo overal yerkrijlCbu.r.

I "kil r-en ",,00. IWltal gcluipcbriften. .den at be· I
: .t ,.' !,nJ~ 'fan onse Snuit &eer laag is. I

HERMAN & CANARD,
d9, 40 en 26, Pleinstraat, Kaapst\d.

DEEL No-71. 6,750 J

PUBLIEKE VERKOOPING
1:1den Boedel van wijlen GABRIEL J~LUYT.

Di, 1)1;, it'rgeteekende zal doen verkoopen, per Publieke Veiling op
. I t ~lAHKT PLEIN, CERES,

Op ZATERDAG, 20 MEI,~~1899,
OD1 1..0 uur Y.D1.

I.
"l'r el'uwigdurende Erfpacht plaats gelegen aan den Hoofdweg

, ,." I': \ in r.: , in de Afdeeling Ceres, veldkornetschap Karoo, zijnde
f',~ \l), 1~178 genaamd TANDSCHOONMAK metende 4456
Jl .: ' , Il d vierkante Roeden. '

II.
I ,~l'r\' Plaats gelegen als boven, genaamd "PLATFONTEIN

aan RENOSTERRIVIER '''1 groot 42Tl Morgen en 183 vierkante

III.
I ,,'1' Twel,de Verband voor £800 '(het Eerste Verband is £1200)

",'Il kg-l'n li percent per jaar van den eersten dag van Jan.,lS99,
i, \.,-,\nl door zekeren PHlLLIPPl'd MOLLER ten gunste van willen den
\.:' I, I>!: I:: J.\I'I)I:e>i LuYT, onder securiteit van de volgende Erfpacht
G' :. :\':1, ;__r,_.Il'gt'n in het distrikt Ceres, te weten:

I, l'\-rc\·t,l 2\'H6 genaamd WOLVEKLOOF, groot 4628 Morgen
en ',,' \:, rk ante Roeden.

.: (;",!t-t'lte van RIETFONTEIN Groot 111 'Morgen en 516
\ ' "",1','" Roeden.

.. lid o\'t'rige doel van BOKKEVELD aan de nOGGEVAL-
LEI ::rl1\,t I~7ï Morgen en 499 vierkante Roeden.

i, 1;1'IL,t'lto van BOKKEVELD aan do ROGGEVALLEI
rr '.~ \lorgeT! en 64 vierkante Roedon.

c' ll ct OVl'flge gedeelte van RIETFONTEIN genaamd ZAND-
BERG ;__rroot 12% Morgen en 212 vierkante ~loeden.

l : ::,'11 1."0 gowcl1scht za! de kooper de ~euze hebben het Eerste
'" :"'" ,I ovvr t,~ nemen, I

\ c"J[' H'nlc-re bijzonderheden, doe men aanzoek bij

A. :aERGMANN,
Executeur Datief.

Gekontiskeerde Landen in d~ Langeberg Inboorlingen
Reserven, Bechuanaland v~or uitkiezing onder Wet
No. 40 van 1895. I

D f-. ':":'l;I'rueld~ ~I) plaatsen wortlenl geadverteerd bij Goovernment8
','ll'_;e\ïllg No. 2H8 van ltl9~1, VUbliceerd in de Gouvernments

, ' ' \ 1 rt ~ I Maar t, 1899 en volgen nummers, als open zijn de voor
.' "': in termen van Alt. VII van et No. 40 van 1895 van en na
'i '.:,', Juli, 1899,

" }'!Jwnde;hedcn kllnne~ oP .• nv~ag verkregen worden ten
" . v .• :1 .Ien Civielen Commissaris.] VrLJburár, ell Jen Landmeter-
(; .:' , c'_'Kuapstud. ,

t J, TEMPLAR HORNE,
r Landmeter-Generaal.

:,,' ' ., ,I' van den La.lldmeter-Genera;)l~

.fI '1,<I;ld, If April, 1899. ~
j AFDEELING VRt:JBURG.

l.nngeherg lnboorling~~ Reseree.

, \ \' aam van Plaars.
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V[NSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL,

Van Burif.traat, K... pa~. (n&88t Stad'huis),.

Ii i, ; \ I: : \ In voorraad oon groot en verschei~en assortiment van
~ ',' ril'l Boort Plat,. en Plaatglas van allerleI groot~n, en zullen
, :' .."':';"n die niJ afleveren aan het Kaapsche f;tatlon tegen de

.>1.,_', " : T'IJZl'!).

'" ,;,'iging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
l' , , ~ i Ofll'\., 2G ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t in:, i in. en 1in.;
I, ,i I; L-Is, ('a.thedraal, geribd, en met figuren VOOrzIengerold glas;
l{. \ .: "old t'D elke 800rt geschikt voor de ramen van huizen en, winkela,
y, " , : ,hs, nillichum, plantenhuizen, en~., enz.

I I, li lIldacht wordt ook gevestIgd op hun Gelood Licht. Departe-
,t h'-'l~ODnenwerd met het doel het goede werk te helpen om het

': d"ze Kolonie to houden. Chubb en Maxwell heboon deze
I,. " L!l'llt VeI"Rierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
\\
li '" ':!. llt· Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,

.', '-,k, ('U de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
~, :',' :1 n:rschillende doelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
L" ·.c. " l.l't werk gl'daan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
m~f', "'rel. '
ADRE8l

CHUSS '" MAXWBLL, H.pt.,
P.K •• ca aee,

BURGSTLU.T (DAUt Sa4hUU), XAAPlTAD,

'r

31
schappij

De hOTte ~f"
noodsakelijk t te ·~:W'Ol'l!len
nomen.

Maat-

Onderwijzer
nCluanw!(!"'!D' , _tent ho-

kJ.a881(~' :en, en Opzichter
.n.Ul:llr"'l1gVJI-'!-1LIK1ip. .' Applieenten

ván een Uni-

Salaris jaar, met vrije
logies. Voor vf!r·dj'j!~ inlichting met
betrekkiug doe
aanzoek bij,
.Aanzoeken ~t
moeten aan den
op of voor ;15
worden.

Somerset

I ",',._------

R~~d·a_aande; Jid~rwijzer be-
noodigd t~ u.:6onpost, wijk
Grootrivit!~ Betbulie.
i\ PPLICATIE~ voo~ bo,venge-

.t..'-l. noemd~ .l~+rekking., verge-
zeld van de ~ij ~ wet ve~ischte
getuigachriftep ~ bekwa.apilieid,
en good g~~~;1 v~ de. :laatste
School COIIlDJ~ en van hdmaat-
schap eener ~tê.ntsche Kerk,
...illen door d_tm ~ndergeteekend~
ingewacht worde~t op12de~ JUDI,
1899. '~

Werkzaambeáel~ te beginnen
de J nni vacaIit.ie.

Salaris £120 ' jaar en de
schooljtélden. ':

Bilijke
~wita.nties,
N.B.-De ' ,....."'......"",..

moet zich , vni5-..Z1i:.ih
wijzers 2de ~s.l:tl~nntg
balfprijs te nP~,

1l.£1to.,
Kolonlale '
.)[on... &

Wtrba.

Salaris £150 p,a.
Werkza.amheden te

de Juni vacantie.

D. H. CILLIERS, V.D
4berdeen,
1Mei, 1899.

I I BENOODIGD

N G
' ~4"\EN . 'Onderwijseres ~ de

, " 1l:J,' pla.ata-ADdover~ gecertificeerd, ; en bekw &tlm om de kinderen yoor
" EJementary op te werken, en be-

hoceende u,t eene Protestaat8ohe
:Kerk.' Werkfl8ADlheden te Mll-
varen na de. 'J1IRi VB08Dtie.SalatiatfO. el' alles vrij. Hollandach'ft
.mpmek een vereischte. '.
;i OLOFF A. GD lLING,

P.O. Andover,
WodehoU88._L_ -------------------

I BENOODIGD
EIEN Gecertifkeerden Onderwijl8J'

f te Doornkop, Dist, Middelburg,
Z~A..d.
:Salaris minstens £ 125 pei jaar

met vrije logies (buiten wasschen).
lI~t is .mogelijk dat het Salaris
spoedig' zal verhoogd worden.
Plchten te worden aanva&f(l;.IOO
mpgelijk op 1 Juli, 1899.
Applicaties vergezeld van de bil ~e

,

w~ vereischte getuigschriften van·
I ~waamhe'd, en goed zedeJ.t"k

~, van School Commissie Nl'
Predikant der Gemeente 1t'8&l"

~ ~ ~ "W'YP'W"III..... Applikanten laatet'werkza:unW8l'ells
~ ..... .., ...... -..... 'b&wijs van lidmaatschaR eener pro-

VAN EEBSTE-KLAS ~t.antsche Kerk, zullen tot op 15

E· R.'~-D'E'"E'"I J Juli,inge~~~\~O~~:~;;,.,J P.Oi Witpoort,

,F~U,RESM ITH, O.V. !via Belfast, Z.A.R.
~ -

UJ K gelast door den heer CHB.ISTOFFELJ
t gaat verlaten, zal de

aanbieden op de plaats

ONDERWIJZER BEN00I' lGD

VOOR de Twee glasse Pn lfeke
I School, Kuilsriver, een erste

aSsistente. Vereischten: Holla dsch,
Engelsch en Naai werk. i

Salaris £50 per jaar. terk-
zaamheden te beginnen na del Juni
vacantie. ! ,

Applicanties met betuigsebj-ifton
te worden ingezonden vóór p~ (lP
20sten Mei e.s. bij don ouderge-
teekende. I

P. A. M. BRIN K. t ;_,~

Voorzitter Schoo)commis~ie .. '"

LITTLE
Plein-Straat,

.. .. I

BENOODIGD·
l.

• J[&n~ "lUI den lo:on' ~
J[aapsta4; K... d Qoej~ '{oop,

Je April, l8fII.
, ' !

lJijDe Excellentie de GoUVerll81l1'

" met advies van n Uitvoeren ..
dJ Ra~, heeft het behaagd. in
temen van Art. 13 de "Mun-
ic~pale Wet 1882," .pe plan te -.
ke,nnen te, geve.n oIl de machten
hem door die wet '\>I~r nd en ti-
:I.-Het dorp C nwilliam ~

verklaren tot eeue unicipaliteit.,,~~.
onder de voorsien] n VUl cl.
".unicipalo Wet 18 " onder den
n$tm van de JlUn,ipálitei~ TU,
C}a.nwilliam, .
ilL·~De grenzen van te be-

palen ala volgt :
Van den &manI

fa.~ts en Jan Disse
Olifantsrivier op tot
lijke Baken van de'
Danskraal i daarvan langs de
noordergrens van de: laats Ronde ..
g..t naar de DOOrdO. telijke ~
etvan, gemeen ....n de laa.s. Platte-
bEtrg: daarvandaan gs de gre~-
z$ van de plaats .' , tteberg Ré-
serve ten einde dit binnen deze
municipaliteit intesl en, naar de
JQ_n Dissels rivier: a.arvandaan
met de Jan Disse . r af naar
een punt 24-5 roede ZUld Zlád
OOst van de tegenwoo ige pla.ni.&g8_r
heining; daan in een
..echte lijn naar het ste PaDt
ván de waiervour : ana.&n
llUlgs de water700r n het Baken
van de Bosch wezen epartement
plantage, op het plan de meent,
No. 27830, K. inge erd bij het
kantoor van den Lan eter Gene-
raal : van daar naar b en O' ; van
daar in een rechte I ~ het
naaste punt van _de an Di.sseh~
riVier; da.afVands!LD. de Jan
Disselariviel naar de f:brug; van
d.,ar met den publie n weg naar
d~ Zuid Westelijke ns van de
Augsburg Erven; va. : daar la~
de grenzen van de A 'nr~ Erven
ten einde die te intesl li m deze
Municipahteit tot waar weg naar
Van RhJlls Dorp he : verlaat ar
hunne noordwestelijke ; daar-
vindaan langs dien g naar de
Jan Disselarivier; -laar ndaan me~
de Jan Disselsri vier af t aan eerst-
gemelde samenloop en '
.III.-Zt's raadsled daarvoOr

Janstjllen.
Objecties behooren '

worden b.g den Onde olonialen
Secretaris binnen de ··d voorge-
schreven in Art 18 vanfle,Wet..

NOEL JA.ÏIsc Hl
Onder Kolo' 'Secreta.tis.

EENE Tweed.) Assistente aan
, de Dorpschool te Otto'shoop,
Z.A.R.
·Applicaties vergeseld vam be-

wijzen van bekwaamheid (vqlgens
de Echoolwet), van goed zedelijk
~dra.g en lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, zullen door den
heer L., ,A. S., J;EMHER, Voorsitter-
V$lr-genoemde School, ingewacht
w-prden .tot 30sten Mei e.k; i
,Belaris : £120 per Jaar.i In

d¥mat.treding.:.,2~_,luli e.k. :
<,

F. J. STEGMANN, '
. ~ Seers. der Schoolcommissie.

"Otto'shoop,
, 29 April, 1899.•

Trenrfontein, distrikt
Op IWOEf\4SDAG, 24 MEI, 1

b~1.I,~De~d.. OD1 10 uu .. '.' ,
I.-D uitmuntende en alombekende Zaai- en eeJ)~~.

TreurfoD.! em" No. 89 diet. Fauresmith, groot 2,
Kwadraat .koedeo, gelegen ander half-uur te paard van de ~,II:lgE~rsf'onlteIn
Mij.D-.Do,~laats heeft goed g..n~ gras.eu boaohjeaveld 'wordt op de
gehetiJe 008~lijke lijn begrensd door de Kromellenboog Rivier.-De
Gebouwen ~ijn 1 "\Vr)()nhuismet 9 vertrekken, Buitenhuis 3 vertrek-
ken, hroot }Vagenhuis met zolder, Buitengehouw met en groote
Rtal. Er it een standhoudende Fontein wet 2 goede ; ommuurd
land voor 120 mud zaad, Boomgaard met 400 bocmen en
Wijngaard.!' Behalve op de scheiding van Kromellenboog is de
geheeIe pl~ts omheind. Er is prachtige gelegenheid
dammen tejmaken.

"fIL »o.rc••rt..1&I~rE.eal.O.l1&~
,] Exttja Paarden Molen, 3 Ploegen, 1 Molwagen, 1 0011110"50[1"

1 Buggy, Il Egge, 1 Wp'blolr, Trekgoed, Graven.! III. Le~ende Haye:
600 8~hapen, gereed om te lammen; 100 Jonge

7 Eerste-khut Merino Sohaap Bammen, 3 Afrikaander i:5CJtlEijt..p
8 Gedresseerde Ruin Paarden, 6 Jonge Hengsten
.A.anteelt Paarden, 2 Gedresseerde Muil-ezels, 1 jonge

~.- -
IV. "E.n "oed ••• oriiiD1en't
te veel om ~p 'te noemen, en wat verder op den dag der ,veirkoopllnQ:
worden opgebracht.

Voor ~en die goeden grond, goed vee in de -----~-·_·T
markt willbn hebben is dit eene heerlijke gelegen
voorbijgaaui.

I
!

Kar,

4Jiwal Noord Eerste Klasse
· Hooge School. •

BENOODIGD een al!s~tent
onderwijzer, gecertifi~rU en

olldervinding: hebbende, en! ten
volle gekwalificeerd om Hollendach
te onderwijzen tot op Matric~atif..
· Salaris £250 per jaar. i
Plichten te beginnen in J,uli~i1899.

, Doe aanzoek met cOp'iën v~n ge-
ttugschriften en certlfikate~ van
gezondheid op of vOCJr 15 M~i, bij,

G. GRIFFITHS,
Soor. Sch. Com.

TERME,N,BILLIJK.
Dei Afslager· is CAREL RA lE.

Kantoor c.iW. H. VA'SDRRPOST,
Fauresmfth, 21 April, 1899.

--------_._-,----
Vredenborg Meisjes Hao66SCboJI.

OVERBEEX PLEIN, K.A..A.PSTA.D

Ol'GERIOHT 1886.

8u.:nd.a.ard.- -(Se.n19r.)
Matrioulatie,

_ Universiteits School ROGge).!,
" "Elemontair,
" Muziek ExamiJ]Aj

8taDcIaIu-cI.--(Ju:nl~ ...
8tandaards V, IV, ill, il, I en

Kindergarten School voor kIeina
Kinderen tU88Cn.en4 Eln8 jaar oud.

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

Mevr. W. B. PERCIVAL.
Prinoipale

ING
n ESCHIEDT hiermede dat op
U de plaats Windkraal, Achter
Hantani;Dist. Calvinia, een vreem-
Je lichtbruin Merrie Paard,-ge.
hrandmerkt W. op rechter bout-
loopt, en fat indien dl:! eigenaar
",an genoemd paard het niet voor of
qp den 31sten Mei, aanstaande,
komt weg balen, genoemd paard in-
g~uden-aal ... or_den.voor de ~hade,
êIl de kosten dezer advertentIe.

w. D. B. LO'CW.

i
PUBLIEKE! '__"

-VAN-

Zeer Kostbare Plaats, Vogels
ElNZ.• ElNZ.

DE Ond~rg~tee\t.ende, behoorlijk gelast door de
taire ~n den boedel van wijlen ISAAc ABRAH AM

publieke v~iling V131 koopen op

:\YOErfSI)AG, 31 l\'IEf,
Dat ~rachtig€' eig'endom, bekend als, c, K ....~~~~

omvattend~ de plaatsen Swartbosch, Hon.i.ngkrantz,
vckioof, in! alles gr.>ot 8,927 morgen en 383 vk.
tl:ent 3i ur~n Vian MnrraY'Jburg op d'1!l Hoofdweg
Voor hen !die met het bovengemelde wenschelijk
zijn, mag de Afslager melden dat het veld bestaat uit Brak, 1'lJ""_'UD,

en M.imosa!en zoo goed is als verlangd kan worden en
voor ALLE soorten van vee iru;luitcnde titruisvogels.
van het is omheind, en vormt twee kampen.
loopt geheeIe eigendom tin verschaft
Er zijn den voor omtrent 6 of 8 mudden zaad,
strekte , winr,erden en Limoenboomen.

Er een groo~ 'en ruim Woonhuis, Stal, W
schillende ' . K~a9ifontein is te goed nRl:CPfll<1
hemeld te worden, en de Afslager zal slechte zijn, pI

bovenstaand eigendom E,~~ DER ALLERBESTE
en een geschikte' gelegenheid aanbiedt

I bekomen .
tijd zullen worden verkOcht 100 vol

w-"" ... ,,,,,, mf.'\f'lr ..:an de helft in Juni, e.k. kudnen alIt-'...-I",n

,.~,--",•., van verkoop zullen zeer billijk zijn.
o+ootslliedeel van de koopprijs kan onder eerste

}ótlb.®la~-dat da V~rkooping zal plaatsvinden te
oeDi~d8jgJ31 :Mei, 1899 ten( 10 ure. v.m. .

ALEX. 'IN N ES, A-..--..... Windkran4 .
Achter Hantam,

Calvinia,
1 llei. 1899.

Rondqaande Onderwijze$ be-
noodigd te KarreelaaQ~e en
de Werf, wijk Onder~Riet-
rivier, dist· Jacobsdal, \of'V.S·

•\ PPLIOATIES voor botenge-
rt noemde betrekking, vergezeld
~an de bij de wet vereischte ge-
tUi~chri£ten van bekwa:$heid,
gc:dgedrag, en lidmaatscha~ .van
eene Protestantschs kerk, :zullen
door den ondergeteekende ingElwacLt
worden tot den 20sten Juni e.k,

Werk"i5aamheden te begin~Em na
de winter vacantie, '
i Salaris £L20 perjaar en de échool.
gelden.

Billijke, reiskosten, gestaafd door
kwitanties, znllen vergoed _"''N1 ••n

N.B.-De geslaagde
moeten zich voorzien'
derwijzers 2de klu s~~eg
~ten om. tegen half pnJ') te
, D. LUBBE.

V~.i8ch.



,",:jl

"., .. ['jo.
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J: vAll DER BIJ 1..,
ti j 7_\NDE;;BUr,

Née.~

A.DVEBTElfTIE~"&tilt
AMERIKAANSCHE EZELS.

EENE Bolede HoLLA!tD8OnFwu
in NUIBLdD iD DÁlnDODJ:·

AJ"TIDLD. zoekt in de voornaamw
atedsn der KliP KoLOJrD, dell
OKAllJI V~8'l'llT, en de ZUID APm-,
.I.u.N80lU Rm1Bt.IU. in reJatiën te

"KN aantal Amerikaao8che Ezela komen met prima !naa'! in boven- Pu
Il te koop. De dieren sijn allen genoemd 'fak, hoofdsakelijk voor ..,....&", ... , ..."
groot, sterk en in goede Oondite en de echte Cot"lett.eu merk P.D., 'DB ,:.,_..,,_....
geleerd, ~eschiiLt voor dadelijk Zijden.linten en Zijdeustoffeu, Glacé o1léI8I"J~!Jek_Clle
gebruik. Doe aanzoek bij enStoften HaDdsbhoeneu eu.verdere heer YT~_~_.-,- ~llTl"

F H • KBAD .anverwan~e artikelen (midden en Fortu~f.~".
•• 'prima aoortêD). ne iirma bestaat

Doek Road, Kaapstad.' 27 jaren. AWl~ om informatie
te riohten onder letters JL T. B.
Ian het bntoor van deze Courant,
aI8C..:Ik,aan de Nederlandaohe Buk
en Crediet Vereeniglng voor Zuid
Afrika, te PBBTORL\, Allátin op
prima referentiën worden mOllIter-
zendingen toeguonden. Corree-
pondentie in de HollandJohe, Bn·
~e18che, F'ranaohe of Duit.ohe taleá. Wuoh

Agenten of andere tuaaohenper- 6
santin komen ~et in aanmerm,. ,-------------------------

:z 'Q

JIL
Publieke Verkooping

DE ondergeteekendo zal publiek
doen verkoepen ten dorpe

CALEDON".,

De lf .Alezandra i, De IfAlesaD4n"

41JIoheider, de
Goedkoopite . eD

OP tiEVRliGIJZATERDAG, 27 MEi, t899.

en Karnen.en ~eGkl~r,~~~bap.

EENE Ondenrijll8l'ell Toor de loop
Private Boeren. &hool, op de IOh,aPJ»eO.

Plaat. van den heer J. M. de Kook, -w .. "••
Remhoogte, in dese Gemeente.' ...

. . ,Applikanten moeten bet IDde Kb
De aandacht van een leder w&l:rdlg.! Onderwijzer Examen hebben af-,

JAN. . J. LE ROU X. II gelegd, en keruda hebben van
il IEYu AI' I i IIollandaoh, Engel&oh. HandwerkW. • F. il. , H, 'JB ager. 'lf' \.. Sal . ~"I\ •en JI1.utle&. ana ~ per laar

en vrijo logies. Werk te aanvaar·
df'll begin van Laat. Kwartaal
van dit jaar (Ootober aanstaande).
·A.pplikaties te worden gezonden.
aan den ondergeteekende vMr of
op Zaterdag, den 3den Juni.
staande.

aa Frute Euls, 'li 3 JII18
SO do. Pw4u, 3 81 , Jlren.
11 dG. Iemes.

Caledon, 8 Mei, 1899.

Plymouth Booka en
apu,em'.:Kostbare Hoendera.

VJoerblan ken en
.f'I,lIIUlllllMJ in Blikken en Potten

A1'IChe1der,

'nc beIte en
gemakkelijkste

1Dpvoerd.

-------- _'---

AAN ZIJNE'EXCELLb:NTIK
ALFRED MIL~ER,

&.idder G:r~ Kru iJ van de Hoogst AAr..
.ieDlllke <?rde VIn 8t. Michltl 'D lit.

, George, Ridder Commandeilt TIll.
H<JOlfl't.~t.1~I. Bad-Orde, Go 1I~11lttr

ell Opp..ll b ,'c Lf'! ber V.in n,,'1t:
lf.:_teits Eo "Goiede Kaap de ~
Hoop, iu. ZO"Il .d tnkll, \ ti l'liIl"
Gro~dgeblllll~u eu de AliuLvJligllellt.l
daarvao, eu Huur .lJ ; dll.b UOC\",
Oo::nmi.HU.ria, euz., ct.z., eLl,

, 1

DE pet till V:'IJ d.) comu.issaritlll'
der }funicipa!iUJit van Po!'t4ro

ville to.)nt ecrL:ed~~k ; :
1. D ,t Uwe peut ionarissan beo,

geeren onder 00 II erking Ian ... '
no. ~ va}! J~.'.! l(.;urad ..t III 1rI!O'
den vOJr .dezo Mtlll:cipa.1ltei~ ~'
volle; -.

2. LLt Illl'e petitlonarisllt'n de
oomm "sa. i-scu aijn dor Municipali-
teit Vi,;! :',,; t erv iile, dd~e:in6 ito
qu~t 'erg, ;"1.:; Od u YOOI' J jaren ..It'
[ong u-. \ cr" iUi.lIlg OICftlélJl.om:,
mi ,\.13 1';\11 wet no. JJ, vau bl I;
3. lJ .. " Il" grcnztn z,J\)" S ~

tha'll bcstu.n, :.:ullt'D b., \\!', il
weten: .

"lIo Municipaliteit ZLi L,~tJ
nit 0011 u-tgestrckheid V,'l: ('(D '.

ee l halve mijl VILO af Id lA'g~)o
W'.Jordige Magistraat,11\ ~ &Ja I~
oe.! IUUI. en .al iusu.ten en za: ~
IOOdanige meent-grond &la t,.
Illl Ieu van bet uorr, ligt en bnu I
d, ' . t' I l'ovt:n ar·ca. ' ,

W, ::.Ld.\O uwe petitionarissi'G
loo..,!.en dat het u IIe EXOJUSd:.e'
IIOg•• behagen, door de mal Jt u t~,
tekt'l.d overeenkomstig .:t! voor',;
~ioniu, u. "an Wet 45 VIl:1 18J!~
)DB Il t v. rzoek van dfZd re"ltll
coe to, t'litJIII.

Jo; !I' \.:.",[1 Iolit'o,liJrlri~.' nlk,4
blijven bidden,

(Geteekend)
-1. J 'l'OnIE~-, Voorzitter
/I. BliRBLER, \,
W. A. DIX.
.H. I'. MALA~,
H. G. LA.\IIlEHT.

: DlJSDIG. ti lel, t8~8
OLUVBR, Afl •.

PAARL,

20 Eerste-klas Gedresseerde
Ruin Paarden.

12 Eerste-klas Gedresseerde
Merries.

Shillings. T..... r. ~'nR WALT

8
chutm'"Ventendam, ~3 -\,pril, 1.3~9.

De. S. P. MALHERBE,
Philedelphia,

Ll., op de plaat.
ondergeteekende, 1

, Koe, rechter oor .tuk
omtren 6 jaar

Koe, beide
slip, ook omtrent 6

kan deseire terug-
betalende alle koston

:Qel~IlIQvertentie.
we-
ARIA ou PLESSIS.

IUU.IItIUiL." PaardenUeTg,
UUllfOIlJ" Malmeaburl,

1899.

Onderwijzer Henoodigd.
Op DINSDAG, 16 MEI,

Zullen opgamelde Paarden publiek
verkocht worden aan KUPMlT.oI
STATIE. Zij zijn groot en sterk, 1 ~
~l~l!ande}l hoog, in extra con-
ditie, en geschikt voor dadelij (
gebruik, en daar zij voor kontnut
geld door den oudergeteek- n-Ie per-
IIQOQlijk zijn ingekocht, kunnen zij
de aandacht aanbevolen wordon.

Let op den naam en hét is genoeg.
J. N. BAUERMEESTER, Sr.

J. 8. MARAIS ~ Co., AMagerl!.

De Pwlsche Executeurs Klmer, Beperkt,

DEN E gecerti ficeerd 0 nderwijser
IJ voor de Gouvcmements pub-
lieke school te Klipdrift. diet. Fra-
serburg. Applicant wende ziob tot
den ondergeteekemle, lJll"i getoig-
schriften nm bek wuamheid om
onderwijs te geven in Hellandech,
Eogelsch en Mllziek,hij moot ook aan
do Gereformeerde K, rk behooren,
Werk ..saamheden te ol\ginl;cn Da de
Juni vacantie. Eeu ongelruwde man
zal de voorkeur hebben.
W. T. VAIN SCHALK WIJK.

Klipdrift, Fraserburg. Verdwaald. In laId Mrita:
&CO"

D.' ,.Publieke Verkooping ONDERWIJS.
BENOODIGD

Plaats P~ ttekloof:
, ..' Kuileaela, ongeveer
, en een Paard, ooit ~
Muilezel liohte }o-'eur
voor deu 'kop, fln 1

Het Paard li,
-kleur en lijn

'Een Kostbaar' Erf, 11. Een Onderwijzer in een wijk.
sel iool to Boschkop. 4 uur van 't

Hl ~01':" Salaris £150 per jaar. Kost

VAN DER POEl'S PLEIN, ill inwoning verkrijgbaar tegen Bêê.
/" ()nderwijzer in eone wijk.

scho i te Kafferskraal, 1 IIUi' van 't
dor.: Salaris £' jO pCI' jaar.

I' Oud- )1I\Wijzorcl'l,assistente in de
Dorpsschool. SalUI ij £ 130 per
jus". Voor K~odcrga rten werk en
bewijs van ondervinding en be-

AL de onderp-.etcckcn le,(!;J:-t. h' kwaamlicid zal £20 moer betaald
metinstructi('g.b{'glld"\tlt:~l '~'~f.) worden.

• LoUI~.\ H E~ r; l ....1 1.\ J..." I j ti. Onderwijzeres, I18si -tontr in de
publiek doen nl" (Ojl ''', !::.:ll· ~),)rp5scll')(IJ. ~;.,hris £15v per
prachtig ..Erf, gd, g~11 ., III ti, par.
neerder sijde van het \ nil \Ier' ',,<,l'e Applieal ieR met. cortiflcaton van
~~, bevatteudo g.' oot ":1 ~llï,_f II'cKwnamlu,id, g ·.Jr.I;:, goddiocst,
li~ Woonbu1.s en drie k lciue ITU,II·· I :,:G., iJij don oo'!c:',~I,t('CkplJlltl te
huuen, alles goed vert uur, I j de! v. orden ingezonden IllJt latei' dan
gebouwen zijn in sldn:"il',t ~ ord. 30 Mei.

i onder IJzere~ Dak.cn j de :l' enden Werkz:lambeid te II('~innou: a en
_ .• bevatten frsaien tuin en bco.lUga.nr I. U op 1 Juli I C CII cl uli do Juni

Eene sohoone gelegenbeid \'0 rvacantie.
geldbelegging. Voor a en b zal cl" kennis van
J. J. DE VILLIERS, A. P. zoon, MllZóiek.reno sterke aanbeveling zijn.

~:k('retaris. Apphkanten moeton voldoen aan
de o;llcben der Wet voor gesubsi.
diel'l'~k scholen.

V~RUOHrrENBOOMEN
<BlIT JAAR 1899)~--~------.~-----1110,000 BOO ••• ,

Gewu.rb0rs4 de IOOl't TUl un naam te atl~ en nij ftIllDleotlll PeItn.
PrtJIUJItd til Vruoh_,Jtweekert Gidl, ua ta1&' adNI paUl 1UÓ1l-

. 4en.-AdnI:i j ,. !,

B. B. v. PIOg!ON15,
'.1. Gnet ;Drueutlla, Jla--·Paql·"lup I.11III••

informatie kan
""'1I~I"'--".uVAnI:7U wordt meD-

vm-~::,t. te .ohrijvell MIl
J. F. VINK,

Plattekloof,
Durbanweg &to
lullen betMld

or
'Maandag; tSden Mei, aanst.,

ten 11 ure '5 morg ens,
Alle

wonll.!n.

~#
.p.

on~ten
~' '..

,v AA~~nUWING.
, ~.:~

B~TfRE WA~E ONMOGELIJK.
I '

GELIJKE WAARDE ONW AARSCHIJt{LIJK.,
KEUZE, FAT30EN ,~N MAKEN: ONOVERTgOFFEN~

Zie onze WlNTER VOORRAAP .,jVaJl BepJQa._ OYer-
jassen. Pakkon, Kamasten, Stfvela, Wo1leDa_·

den ena, eu.
Deu ....

, overgenomen door Ou
..... tlWHDll de ArrondiueUUlQ.t,e

AIIII .... :u&ln, iD dato ala boYen
•• NC1678~-

Am.teI_Il, * ~wan!f April,
up4titr, !levl ëb6, foliO 89,

geen nmvooi. ODt-
Ould~ntwintig C"Dt

UDtV&lllftrg.a. (get) BLal1w.

IK, ondericteekonde, GEIT BlUs·
.ldt:~ ,,~ DBR Mnw!, geef

hiermode k-mnis dat ik niet zal
godo.ren te ~Mcn met geweer of
h?ndt'll ~P ~nu gronden, en ook
n let tal.god~1l dilt met Voetpaden
zal gt'loQpen'{1vorken. Overtreders
zullen ~Jl &#engste volgens wet
'vervolgd women,

o. ~~Y.\:i DER MERWE.
Zwart Vullti;J' ,

Boven Olit~pts Rivier
,'ist. Clanwilliam.

J. B, MARAIS & Co., AJslagers.
Paarl, 8 Mei, 189{).

A. FJlï lG,
47, rhrt-,~tl1Ult,

K 1I~1J1f!1Id

J

A. J. LOUW, V.D.M.
Heideloor,ll, Z.A.R.,

GMei, 1890.

Munioip:\!l! K~,.jo\)r,
}!ó. tJf\ ille, ti lUti, 1-(.1'1.Tende~ r Tenders f!

,~~

VOOR' 't •.'?v.-, a.a.rdeeren v~n ;&11e
vaste jJgendommen ID de

afdeeliDIJ v&ll" PhilipetoWll ,(iIl8lui.
,tende ~e d~n Philip~WD en
PetrusTiJle) I' " nen dvor den' cndw·
geteekettde . rden mgewacht tot
op den: 1 :~nj, 1899. Tenders
moeten ' zijn op 't couvert

waardeering van

Onderwijzeres Benoodigd. ". I...A."" L~Y .. Co.
LanQemarkl-slraat en K8r~plein. KaapsIad.

tT WIJ.......Wij hebben .lechte één bezigh~daplaat.l die in La~
.tl'Qb~ en door tot in Kerk-ple;n is.. :Wij r.enden pen TraWD.W
nit·08J '0!lI te vt:rfiegen wourdigen.

- . Aar~appel MOtren.BEN Gecertificeerd ()nderwijzers
voor een Private School te

Bosohjesmans Rivier, ardeeling
Bobertson. SnIAris £·t.0 p~r jaar
en vrij kost en in \\"0UiDg, PJiclrtf_n
te worden na.n'\":l:':cl na do Juni
'nCantie. Applikal'!f'n moet n be.
kwaam zijn om Ollller ....ij~ te ,:!evf'n
In het .EngeJsch en Hol:ilndiICh en
Jr1UZIEK, en mod, Il I p'--"·\ .....n t')t
.elk ~erk.~enool "c! JU l' lo IJ IdlOo:-en.
Apphkatles vergezel,1 ,"an cI)pijen
ftn getuigschriffen en cor! ific:tl.'n
lI1lllen door dt'tl Ol .!t·rgt't~l'kt'nd(1
.orden ontvangen tot op 1.) J lIoi
1899. '

.T, .\, KOK.

Wij koopen HSide" en Schot·
sche Zaadhaver, alsook goede
monsters Zaad Koorn en

Voederhe. ver. EBNB ~t:Le. l,slading ~;
_ Bo lUDI in halve muG lJlaDlha
in aM' .t:nde C'onditie om nu il
j.IUlteIl.

J. D. CARTWIGJ{T & Co.,
I

GLAS- EN 'PORCELEiJN- MAGAZIJN
ADDB~LEY 'EN,.~An~Q' STRATEN.

T-, Ontlijt.., eD T~ Toil~eD en aIl. IOOrten
, "ark'ÏII'~ keuR. :'
: lbDg- _ ~~pen, VJoerlampen ]"oor de Y-oorbmer, ·Tafel.

nwsaen en (MI • .., ~ -en ,alle Halllho~·Den.~~n.
, Venil .... _iFan~ ~~, ~kt voor Trou"., of V~rl...
~ een' 8pecDalit!lt. .J·UJJt onlil'BDgca een lading \"lUI haD
ap8cUl. Port. ;, .~. i .

"VIcToRIAN. WA'TkRi"'HITg OU.,"

Stuurt monsters en k1JJofat/es aOllder
lIitstslaon

.Boscbje!!mans Ri\'it'r,
P.O. Oude Kraal,

RobertdOD.

,t .I:!.N K \ \.TNEN. .1'. t

H. HIES & CO.,
Oo.'t LO:n.d:en.

P.S.-Alle boeren die ~g
hf bIJt'n in EDgf'lsohe Aardappel-
moa",,, I zunen weldoen aan ons te
schr ij, 1:0, om onzen Jaataten brief
o";cr lkze mak aan hen te JeDden~
Post \"rij.- !

H. R ell Co. l den TerrtellQetii

ft merilwscbe Tandbeelkunde.-' Weg

------ ..----
".re ~OoP,

«
EBN ~~(j()t~ ~~\, celhclJ JoS!

(PriJs) .110tJJ!l. u. Dce &iD'
zoek bij

J. R. M !R.AI~,
Wakkerstloom,

RobertlODo

------------
PIABUCHE JONGEJS PUBLIEKE

SCHOOL. IN PATENTE

APPLICATIES VDuI' do Re.
trekking vali 2of'n ~\!'I."il'tPllt

fan bovenger.O<'rude R"hfY\l, :1."lIcn
doordenonderge~kendeontvang.>n
trorden tot den 2Ulllt.:v deter.

S.Iaria £160 per jllR?',

HoIlandaoh eene vt1J"6il!chte.
'\V.. lt te beginnen Jnl i e.k.

D. pUGO, HOD. Sec.·'111'~8 Me{, 18P~.

............. ST 'VOLG

PIIIIDWG I
J. J. DE
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!.~AAPST AD.

I~ OlHI' vorige uitgave gewaagden wij van
LI" gevaugeuueunug van den heer li "~!i.
tot;) dezer stationchef te Stellenbose il, in

er. verbaud wet een beschuldlging onder de
rf'glstratlewet. De l-eschuldiging hoeft
betrekkiug op het t"1 ke nen ale gttmgf'
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~I ZaMrcllc, ZODdaC .. M" d.".rI{.YMr .. _ bal ... clll1lll 1rMer albitr ~
riatreerd.. Bel la _ ~ ijjd ."., ..
faatltoe mul aalk _ CIOOrdriDPadeII _ ...
~

OYB&J.EDEIt
41. Ueaadaamorpll ten 7 are O~ ......

J. Bli(Daat, "aa cler Poeliplein, UI dea ~
dODI 'lUI !If> ' .... D. H.'\:tf rioo\te WY tlll'ilw. De
~eDÏI '101!'1 rt.aemlmiMai te .. ..plia.ta. c -

DOODOEVOltDEII.
Bie~ lUk .ll1. eea rekleurde .rea. ...

.'MaaDdIpaorpa geroDd"D oJt deD •• bil ..
plaata ... du heer Cb ... KóbJer. Ilea ....
oDdenteh dat ~ Zondag dronklD WY eD en.
..acbt ~erlde8llid la.

• VOETBAL.
z.terd., Il .erd•• twee .08tbaJ wedeu;w.

op "_,eelsroadID geboudID touobtll de WeI-
hngtoDSierilea.dl PaarlieteD H~ ...........
.,n d. Purl .on bjJ !U'III pUDtom CD ~.,..

.pao ~lleIemieD De ~ WYal ..... :-
P,ar tweede .pan, \wee "~ ... "
P~ ..... W ipID, twee ",oaIa' ID drie

"tries."
WelJiartou, beldl BpIDIlID, Dleta.

I I. t no jd uus (Jf ander
n ).lJOpL'U, of uw
ban I ze tteu,

,1~1:1oen heer Schonken,
~ Bllo,dlllg"," Kaap-

,,('opt en verkoopt vast
11 hand, en geeft

llnuif III
u 0 ue- d,
l'ldll I" ?
\~Cl. v "
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De b.b. M C Bnf'''' ea II J Dreyer, beid_ ft8
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Iraii 1bo'l'.... taaDde .ei, .oor bet ... boadu '"'H
'b~ lebapeo lIOwIer se t. dippe1l~ ......
.,._..ol{- wet bDDI&. te ge .

VODIlII wu £3 .oor ee tglDOIIIIlCM ea "
\'OO~ .. ~JDClé.. "
~fi ktIUIÏl, mendeD, ..I. braacbaekW ....

u.. e schapen oi~breek*, ID de WIt ba '0_ .....
doe!!, .1. .leehl.e gelu~1I om awe lICbaPeé
b~p eeu ulrerea ~ Uil li "e&IID. iIChOOa ..
~IL
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n, r ':_0 een pcbllek.
l~U 2 j balen w.ndt:D
alle v c r kuc ht Pru,~n
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l \ '1 vE ~n OOPING~.N
• t\ g
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lJ vuor-
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nredledorp, • H.. 1899.
Op Diu1dag, den 2f>sten April 1899, onrlïe4

~ l·atrjj.kraal de beer CorDefiaa Jaaae U1'. ja
dell ouderdom VaJj 36 Jaren, DI eeD 11111-
lmartE.lnk I"..l~ aaa een mugkwaal \'UI ....
dm t.... l! _zui.eD De ourledlne WY bMai04
ID geach~r &llvn die hem kIDden, ........
ru of.t.&ad ook Ht1 WI. Dlet alIee1I MD _ ...
SOH ID1_er ~iDde mao I. '-P, dOGIa OOIE

ODMf m_t int.clligln~ boweD, ea -
'f'1Ul goed """tand eD doonnabi. HQ laMft.eIe_lt albier acht lEID ged'end all clialrtê - .....
~Duen bet ae'Olg-, pdiead aII-:C-
fpreobt chrilteD. Bij·heeft"" ......
~h droeg. Mt .met plllJd u ...
bw.trid em ~ Irterrea. ZIJD. bepafeaia ....
d«Jr~a groot DUW triladen jjaewOODd, ......
1tel<,ent'. da. Uilban .... Nepier, lDUl (iD
ahezigheld .... deo plaat.eIUUD ...... ), ..
mdrDk .. ekkeDde Iukrede o.!! O~bariDpD 7
,... 14, een _r toepeueli,b t.at, dUr eie
ol"erledeae, D&&I' wil 'l'ertroawu, .........
wwdruWQ il lOIN'" in de ~ ..
nut en Treae, oerat hu cUee ldMUrea ~
~tie.UI&:hR: in '$ bloe.l dM lAma. .

Wil lUlleD a 1IlÏIND, Cciiueliaa I .Ja,WV'"
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GEAMENDEERDE K ISGEVING.

REGISTRATIE V KIEZERS.
l"ISKALE AFDEELING

Kennisgeving van den Civielen Comrui
word on ~ehouden om do Lijst van K
en vast te stellen.

dat een Hof door hem zal
, te hersien, te amendeeren

HIERBIJ geschiedt kennisgeving dat Civiele O'ommissaris in de
bofzaal zal zÏ)l o~ den 26sten van Mei 1899, ten einde de

kiezerslijsten voor de Afc.eelinrr finaal te> herzien, te amen-
deeren en vast te stellen. Alle vier eisehen geweigerd zijn
door den registreerende beamte, of gescbrapt zijn van de
voorloopige lijst wegens het toelaten van hen gedane objecties; en
alle pt-lrsonen die schriftelijk . bobben tegon bet recht van
eenig persoon opgenomen in gezegde loopige lijst om aldus opge-
nomen te zijn, of tegen het recht van persoon eischeude.om eijnen
naam geregistreerd te hebben als eon ernentaire Kiezer om aldus
geregistreerd te worden, en alle pet'son tegen wie, aldus géobjecteord
is, mogen verscliijnen ten overstaan Civielen Commissaris op
den dag en ter plaatst' voormeld, ten hunne gezegde eisehen of
objecties te bevestigen. Alle eisehers lj _""'RT,'Q tr~H'" moeten verschijnen
hetzij in persOf''l of door eenen speciaal in hrifte gomachtigdqn agent.

Gedagteekend, den 5den dag van 18~9.

FIlAKK HEROLD,
Civiele Commissaries.

J. J. SNJJMu
8c;;n~~If .:

TANDHEElKUNOl:
. P.g. B.. 1S3 DE ~ ~. Fuw, TandheellcUnd;

Ohi:ti1rgijn (onlangs lJl het Lo~;
Deut.d loitunt). heeft pa. r-en i>e<endi,i,
Tall ,. ~lll fuetJWN'!CcI.rh, Tand~
kuo:d!'8" ddelen o~ tvange li. en is iA eli ;
potIltie geSteld om zIJne pat iel.ten d. 'Oer. :
cleelen Tall al die moderne nrbt>!erin .
Lu de tand~eelkunde te doen "eniPten ~

Consunatie uren 8 v.m., t"t ~ D rn'
op Zaterdagen 9 v.m., tot I n ~ .

Pati~~ buiten~ 1I'OOr.:>.cL!Ii{, ~
hunne VUIltee per bnef aankondli!en.

. OM ALLE
Muziek
Muziekale .&IAJ&&VU

Instrumen
StemREGISTRATION FVOTERS.

R. :M1iLLBB V81''8&lllaft
de lijn van ...............,
Kerk Orgel tot,

Tandheelkundig Chirurgijn,

Oast/e Dhamber.,
TBGBNOVBB HBT NIBOWK PO~TKAN1'%a

Adderley Straat, Kaap~tad.
P.K.. Bu.860

HeerDe A. FIELD
IELECTORAL DIVISIO..\" OF ELLENBOSCH.

LENBOSCH.
Civil Commissiocer's Notice of Court tJ

amending and ,;ettling of List at Vote
rensmg,

N.,.OTICE is hereby given that the Civil
the Court Hoorn on the :.!tjt.h day of

of finally revising, amending, and settlin
Division of Stellenbosch, All person::! w
by the Registering Officer, or whose nam
Provisional List hy reason of tit.) allowan
and all persons wl;o havo objected in w riti
inserted in the said Provisioual List ld 00
any person claiming to havo bis na rue
Voter to be so registered, :mJ all peJ'sons
mayappear before the Civil Commission
said for the purpose of establishing tln-ir
claimants and objoctors must appeal' eit.h
specially authorised in writing.

Dated the Gth day of May, 1.'\~,~},

FR

mmissioner will attend in
isoo. for the purposo
Voters' Lists for the

lairns have been disallowed
ve heen removed from the
objections m ide to them;
to tho right of any person
inserted, Ol' to the right of

I as a Parliamentary
byl' been so objected to,

on the day and place afore-
id claims or objections. .All
personally or by an agent
k, '- '"

. HET KORIill COLLEGE.

irzaam I
_,"'''''nomisch I

r- It. Bill 888
Kaallltad

LjD]..]~:E1N -r

Instituut,

HBT A.dml88ie Exa~ell "00:- dl
.. volle cursus, zal geh()ud.n '1'\11-

den op
DINSDAG, DEN 3(\s(en MtL

Kandidaten die Dog nog niet !lance naq
opgegeven hebben moeten Liadelijk l1li-
zoek doen.

Gema:.rjcu1~rde Btudeuteu dilL.W.
scben te 8tlldeeren voor hel 2.Je -1
onderwijzers Examen worden ook uitp
noodigd dadelijlc aanzoek te doen, j

J. B. WHITTON. !

overtreJfeD aUe andere in
Krocht, . . en Dnursaamheid. Geene
anderen tijn II {en goed. w.acht u tegeD
vervallIChte kt. <I1J'IItoffen, omda.$ Ilij Tall
goedkoope en~feritoUnl materiallm lIijD
gemaakt, en 81"'hte, flauw&, vlek.lrlge kleu-
ren geven, 0'.1 VaD Inooee f"enebrd te
lijn, gllbtu!': SJ, chta

~I~.~~N..?T"!Y=~
Yederen, 31 Liu~ (!ven, Tap • ..en. Bns
EU%. Wij W~'borveD dat .ij meer goede
ren ?Ai: !Ilo pal~ lullen kiennm daD MIliA'
ander klenl'll8l Wait ge_kt, en meer bril
l.aute on dn~;me klennm te pyeD.

\ 'lis Qe~kelUk met
DIAl{ONI) DYES
j ·te verwen.

OveraL vi!..l:6ch', (Jd. ,,, paltj,. )......,
, oopte nn r,n mooi klein boekje, ~ltaId

.. I'>uoceuful U'!1' Dyeing" traDCO toegs)Jl~.

V~rkrijgbur bi~). G. LENNON Il Co.
~~.J. PETER8EN Il co.
}!H"~NE8, lUTHEW .. 00
" K.unr.A.D.-____J~i-' ---

Hoeken v~r de Scholen i~
de zyuid-.A.frika.
. ~--

E bëko~n bij de voornumsteT Boe~.ndel.aars in Zuid-Af-
rika tot de ~+árbij vermelde prijzen
D.. Aitt*,.-Geschiedeni4 VBn

Zuid A.fri Fa met een inleiding
over de 4l~meene Geschiedenia
voor 'de ,,,holen in de Zuid·
Afrik~e Republiek, Twee-
de druk i?=.het7 kaartjes QÏI:ge-
geven d~.·. de Ned, Zuid-Afri.
kssnaehefjereeniging, 3/6.

J. C.Verm~-:~~euwe :Methode
voor het ~el'Wlls ID het rekenen
ten dienst~er scholen in Zuid-
Afrika I,b.ndleiding eerste en
tweede ge(~lte. P~'" 3/-

J. C. Verl6áaS.-Rekenoefenin-
gen veer ;~r8tbeginnenden, be-
hoorende ali het eerste JieQeelt.e
der Nieuwi(.TMethode voor het on..
ortderwijs ;f41bet rekenen, 9d.

J. C. ver~as.-Nieuwe ~ken-
boek, le'l. ~eru,te der scholen in
~uid-~frifi· . .

Ee~te ~kJe Is. 3d.
Twéed~~itukJe ls.3d.

"cc.v~r1lJl88.~J ..,-Antwoorde:n van
de vodrs~n en oefeningen voor-
komende ;~ het Nienw-Reken-
boek, ten Onste der scholen in
Z(}id-l~.

Ui~~8e vtin J, H. du BU88y
to .te*.J.a.mel).Pretoria .:
__ . • Ji;. -

W l~G~E IJOUP~N
( ) P 4 M.: ~j~.,~~ .Moorreesbur~, 1

Urulll;~umpaard achte"06-
ten wit, IM4. beslagen, klauw
van . gebrI•.keni met
beslaan, . ; aprikkela op den rug
6 jaren ; . 'met, kort s~art .
Heeren . . en an~eren
worden bij d~lfa :a&D-
komst, er keDD18 VIIjll te

ondergeteekBnde
-.,;.,!,uu.ujke kosten ~n

-
«< ?IiK lIEROLD,

~ivil Commissiener.
-----------,

[.
;

A•~t:«:rJta:. . !{~~~ ~~~.~..:~~
• • '.fo; q"-;,,..:.~.. ,.<'iii! "

_ ._J.~ ... "_"' __ ;'

Nederlandscbe Zuid - Afrikaansche
Speciaal Speciaa

,

p888end .ge-
ll¥lIQ,",zw'0I' ~ alsook ZUID-AFRI~ANS(;HE

pJatEtn» Ba~ KONINKLIJK t.: llAILDIES3i
-

D... CA ~TLEMAIL "M •. , .-,~ppt.

DB 8toombooten dezer Lijn ~
bn van Iraapetall naar lAnden eli

den anderen Woen!ldag, te 4 cur n.nr, l1li
Madeira eli Plymouth, te Sint 8el_.
.AlC8clion aanleggende op de bepaalde.;
eobeotijden.

Kaj: lG- TANTALLON C.áB'I'LK, :hpt DI W.
()oVll !'uVD... .

)by "-DUNOTT ...B CASTLE, E"p'. HAUl""
JllDIl 7-OARI8.b&OOI. CASTLE. Ko!,!. J. c..

BoIIurao" . '
J1I1IeIl-HAWAR.DIN CASTLE, Knpt. RIG~l.
Jul)' &-NOIlBA.lf OASTLE. Kapt. BIlIDW.
JW)' 19-J)UNVBOAN CMIT LE, ,Kapl. W.R!! I

Toegerust met Ra-i..", ••~.~

200 yards.
Patronen van alle Ann,pt.An

tJ~()Ittlilul versiel'8ll en gesteld op
Prijs £7 10s. net.SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. mat.eriaal ge-

zijn ';ebasei(;mi
schaal, overeien·
werk. !

1oOt.Q_.,u DIGBY,
JU~'",., RC.S., Eng.,

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

Dagelijksche personendienst van Lourenco Marques
(Delagoabaai) in 24 uren naar Johannesburg en 21 uur
naar Pretoria. II TO:." BIJ

J..e:n.•• • Goedkoo
YOLlO.IBBCm fIIO lomi p

VUII • .-nvua.IUI BIIBIIW 0'
lOet ...,.

Ge'bonden
Iltn B.. teI 'tor Eltelud ru Lu Falli
AVOND,~LE CASTLE, Kn!,l. S. l' IJno"'J,(Jt!

treilt 11 Ma)". •
OONOLL Y ·pAlT1&, Kapt. WALL., l~ OOltretl:

111Mal,' .
TINTAGEI] OABTI&,Kapt. I!lRBl~ ('n;tm11J.11.,.. !
BBiBIU.B· C4STr.I, Ka, t. CRKA~Hi. oOllltJlll.

JaBf', ~, '
OUTH CUTLE" Kapt. WAhlllC.'. OllllWll! I

JIlDe. .
PBIIBROU CASTLE, Ka!'t. MARHHL,omUfll

6Jul)'.

Voor Vraobt of Pa!!8age wrvIJeyt' m4
siob bV de Agenten van Je c,.BTU
MA.ILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpk1~

Tarief loor Reizigers naar Joh nne~b~rg £4 11s.-en £3 17s,
"Pretoria £4 ós. 6<1.-en £3 "." " "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) naar
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Transvaal
en Oranje Vrijstaat. '

HOOfD

MEST VER S .PIl }!; I DER S. --------------

U__ ON LI.JN

KONJNKLJ.J KE 11:\1LJ)JE~"j
VUOIBTOODOOTMJ.ATSC£Aj" "

!lII•• B.K. T"

i
1

Voor tet verspreidim van allo soorten mest, met gelijko dikte over het land
Blauwe Guona wordt verspred zonder eenig stof te g-even.

I'. .1. DE VILLlU,:O:, Nieuwe Post, Malmesbury.
SI 'liFf: Bill'''', JI\llll'l'svl.·i.
F. A, lJr MULl.!):", Nazareth, Stellenbosch,
\\". B.I""":\', Bontberg, Malmesimry.
F. DI I KITT, Wnv land«, Malmesbury,
W. F. DI I'KITT, "t)rangpfontein, Darling.
.lJ. L. Fw", Caledon.
W. Dr: KlIT, Alexandersfoutein, Malmesbury.

'W'IJ u.D1en nu be.telUngen voor volgend Jaar

WOODHEAD.PLANT&CO I •GELtfVl! TE'

.:..s:..O·
• 1JUl1lGlft'ltIA'l'. . .i .~.

;,':io;;;'~"

tt George's Kaal- stad.



TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

PI&t£&IIAlUTZEURG !I HEI - (&uIN)-
Kaplte.n Leamahn de plaai Upe" be.,eeJt
un dat de reg_enll, eone grvote boe'l'gelhe :l
H&ft'kelDe I .,oor~boedend ent.tof .. I Iuupn
om iereeC te W8Hll lIlina! de plaag bare 'l'9r
lobUlWl1l maakt

LoI!fDJUI
hwa
beer
lemreD 'l'&n de
nil De beer
....raoek m te
noodlg la op
llaan

e Vrou"
ver ~
verkocht
{eJ 1899
Ult.'b l1let

3.) 1_
al bl1UQ
"teekend.
oud
oud

>8
tzneetter

Kaap Oairo spoorweg
g ME - (&uler ) - Becbo&DII

wei 001 ,;at es lun tot een bedl"lll nu
u ~g g<lven voor den TanglUJyika

n 0 sr""lll!temmwl: met de rade ....n
~hoc"li op de .,ergaderlDg nn de
0

p
pa!fQ e

IN E PAN GEHAKT

:\lE (R~) - Men beeft
vangen dat £olonel E, att den

<ti hoofd K~LareJa aan de NUl a&JI

J pao hakte One bond erd .,an
"un.chappeD werden gedood en "'et
• orust g gewond was wed ge

n men tegelUk met MwaDga gewe
an l ganda

NATAL
VOORZORG-_

\VN

RICHT
DE LIBERALE PARTIJ

te Welre.
over dell
verkocht

MeI 1899
mUlet ~

Uit Natals hoofdstad

PIETERIIARI r'LBURO 10 MEI - (Reutu ) -
Daar de stadsraad ~t'!?md aecf z~kere ge
deelten .,an bet marktplelD te nrboren aan de
re~eenng voor een exercltu,zaal hebb ..n "er
scheidene .. wonen bO bet hootrgerechtabof
aanzoek gedaan om oen lotenbkt De apph
kaiie werd toegestaao de apphkanten binnen
een week caD actlu III l.cl .teUton

De lfantzborg bmer nn koorbandel heeft
een verzoek &all de regcenLg lI"noht om da
k wut. onlangl langs de DIenwe IUn nUl' Grey
to ....n on~ekl doqr een diamanthoor kt laten
ondenoeken

IN VI!lILIGM HANDEN

I RI::ronIA 9 Klu 21ljMCoaal ) -De J reione
Vew. legt betrvk~1L,~ IItuahe Nlettegeu
ltaande de vcl~ olD8~lge gedetalleerde ge-
mobhn welke I)nl8 cj ,mopohtaanache .. men
le.,wg .,..,nnllen met ~hlilende aentlmellteq,
, In wu heden wilder taat te verklaren da.t
I.ot dIt oogenJ,fi_k (I B~n reden .,oor anIkIl
anpt.,aUlgbeld b.btaa iPreaideot Kruger wera
DIet glll!.er.n g.ho ~ en heeft dikwUis "!lit
bekwaamueld ~weaiom moeilnkheden 1.8
oDtU'<>6ten op éene Irme wu.., ID tliden van
moeIlukbeid on &on lune waardlsheld te
v"rhelen In deu naad hebben wu nu
gelukkig eens ~rogr eve meerderheld bo
8taande Olt een. ., tor • nIeden d eweteo
wat te doen ID bilt uu an 1l00d Onzo wet
gevlDg bt'8ta"t nu n~annen die Zlcb bewust
I D "Iln hUllne groote ~rant"l)(Irdel,khell op
d t tudat maDliJIn dl-tfch ten volle bew ot & III
dat venclllllende; mlult,rtanden dIe verk rde-
lUk lJeset-llien gepemd worden die er nu
btlstaan tuuchen de re;(Jenog van republ ek ell
~e vreemJehng 10WO~,n en ooder de gebeeie
I ~m&j]leYlDg van »lae grooten nabunr
munbeer John Dull,,1'\'dadelUk uu de weg
moeten gernlmd wown ten nntt.. ...an de
da gebeele bevolkmg er .... ~r v r7.ekenug ran den
vrede en de wIJlvaart ('"~n_het land Aan deme
groote zaak wuden on~ voornaam.te wetgevers
DUhon aandacbt, en ,~n kan cene e"lIIg1un.
bacbeluk" Iituatle ml:_ gerWllbeld In hunne
b..nden I..te Z &ul~ d e bebandeleR n eeh
I beraloo en geed bekr\ ppen gee~t waardoor de
e rate raada seasle vll~\l9 "",n vertegenwoor
d gen le retlectle cal tren van de burg~r be
volkID!! meer dad OOIt $t ge., ..1WIIIIIDde Tran.
v:W8obe boofdstad

~N
Utlll6est ~r--JE.

TEVENREOHTEN

(ReuUr) -Sir Hunr,. For
Toor Wolverhampton heeft

u vau een mot II n bet laeerbu 8
n~ au da_wet .,oou:enlng makende
:ron Tall tel(enrechte!l op door boooa

ude oU ker u t Iod e IiIg...oerd
u WlUlhlDgton meldt dat meo
aten .,aren om de Canadeescbe I

he mm sne weder b I elkaar te
,u.tu. daar men van belde 'Ilden
~ geveu op da punten .an ieaoh I

Z -A REPUBLIEK
DE DRANKWET~eellcundlg

et Londou
bezendmg
Tandheel-
nsmde
n de VOQr
be~nn~
eten
nOl

lOl

JOHANNESBURr. 10 MEI - (ReuUr) - Eene
goed bup:ewoonde nrgadenDg van de kamer
van munen en den stad. raad en mun bea~oor
de R werd bedenramlddag gehouden met bet
doel de poh~le aamlDlitratIe van de drankwet
te oyerwegen Reao Otl88 werden aanienomen
aandringende bU de reg06r1ng ,ulke ..erande
r ngen aan te brengen ID de admlDlltrahe Y&D

de drankwet al. nood 19 mogen ,un om bet
bestaande kwaad te nrbelpen en aandnngende
op bet daarstelleo van een plaalaeluken raad
..oor den ~beelen rand onder direktie .,an den
stan I. proku reur &ood"llIge raad macht te
hebben de wet toe te pauen en te wor.!en bg
gestaao dO<>l een toer <)11eode pohtle uacht

Terugkl)mst van den heer Rhodes
\1 E - (Reuter) - De Vnrn ..g

e a de beer Rbodes den lOsten
Kaap .1Ll Tertrekkeo

Dr Jameson kandidaat MP

ELD
I

rg1jn MOORD

JOHASNESBURO 10 MEI -(Reukr ) - Een
Jon~e Hollander gooaamd Bernard MlDdela
werd hedonmorgen dood gevonden n een
ach"," Dlaals aan Prea denstraat en men ver
0ndeNtel dat hU .,ermoord werd BU was "e
wond ID het aangeZlcbt dat nrkleord WIJl
Twee maonen Jack Hemming en Wllaon wer
den hedenavoud gearreeteerd n verbaod met
de"e IIf1'llJre

WAAROM ~WEZIG?
~1Dta, 1 Me 1899

Heer !'<ilteur -W~oo goed ondentaande
rogeIen n uw geeerd ~d te plaataen de redenen
meldende waudm Ikf"let gegaan ben naar de
c nferent e t<l tras~rg Ik werd gekozen
woals u allen 'wee et dflO beer J ~ <1
Merwe van Toatel Ik met den heer W v
WUk ala zIJn aecundo. Wel hU neemt het aan
Later komt de ~er., t l\l rwe bU mu eo legt
dat bil onmogelijk koq. Jaan Ik vroeg bem den
heer W ., WUk te gaf1 vragen Ik boor d ... r
M da ook de beer IJ v WUk 0 et kon gaao
Ik belell een tweede v*ildenog en daarop werd
de beer W P 4;>uw Oorlo"aklo<,f "ekolell
\V kwamen ovérree I' met eeu kar aamen te
r Iden De bee~ LOl\'f vraagt mu te wacbten
tut Zundag Ik maaki\, oo.waar omdat w I da.n
lo laat zouden aault~&!e maar de heer Louw
zegt Jat hU z:..I ~orge~wk~r Zaterdag op hilt
dorp te .un en dat lj dan ZondagnanJlddag
kooden wegrudetl dlU('Thu nlot eerder koo b er
WtJzeD ,

Wel wu beslIJ ten r p om aldUJl te doeD
Mur wat gebenrde n.tede dat dt! heer Louw
komt volgen" aJ"uraali ontV1 g Ik Zoodagmld
d,,~ m de kons ,.\.ór R~ br ef "an bem lUidende
"" volgt - Waardo })om ons bad hIer een
I ubl eke v rgder n!tfilln beeft be410ten geeD
'"el L~ cmon aan ue \'4Dforont e U moet mur
een v~rgadeflng., boudfj en oen !lode' kIezen
Begr p nu oen_ Z Ir~ nadat W I 0.1 moe8teo
r. n vertrokken( moe( k 101{ ecu verjlo.deflqg
loudeu om een I!uder IJk ezen tu Will do heer
Lou w Koeel weet uatl to lo.at Wall to n k dIen
r eJ on VIDg want fl C,"nHlll tot }o rBAer
urg '" zoowat .H uu I'):lard cij d t moest dan
tweo dll!{"n I(c.lrede orJen t -Uur per di\g en

Zondag t k d,n "er~"der,lO~ boud en OlD
'1 auuer te kltJl:on
I. het n et !feluk kit .ter -\ li I hoer r w
t wou go.~n fIG o.I. liIOt m I net gcvrafgd had

m op bern ... wac.tqen dan wa. Ik Zal~rdag
norgeu '11'( "eRaan ellVu k 0 tud. la Fra~er
~rll Z e daarll(e<e, puol ek va C UvDla d

reden dat Ik let kon fn
li!:J yoorbaal uan de beer od !Mur voor
pna nc de e, Ieb du eur 1nl te no"m\ll

l w "'tend
~ J N MOOLM \N

KAAPKOLONIE
~ ..DE FOX

lEGE
RHODESIA

~OOr d,
uueD wor NIEUWS UIT RHODESIA

ti e wen
21e kla.
ook Dltp
o

DLLA VA\O 9 MEI -(&utu) -De land
bouw t...ntoon~telhulI" belooft een groot sllcoe~
te &Illen worder: De pla:daeluke u tstalhngen
'1'110 landbou w werktuItle .. lullen goed "un

Er • b er ber eht ontvanqeu v n de opr ch
t ng Vb Tne L ~tlo Wt.nderer met een
kapitaal van £300 000 waarvan £120 JOO 00
drufakapltaal ,.al .un

Het DIenwe arbeldsbnreau voor natnrellen
held g1ateren zlln eente z tt ng de <oor\y,
reldeade wer~aaamhtlden werdeD toen va.tge
staid De act eve werkzaamheden ID dIt d 8
tr kt znllen blUnen eeDl~e dagco begInoen

ProefmallDgel werden genomen Uit ..eneh I
lende mIJnen In het Behngwe dl.trlkt waarnn
le ruultaten "eer bevredlg.nd .un
Bet aantal rechtsgedIDgen II gedorende de

laatste twaalf maanden tamel\lk groot geweelt
n RhodeSia In bet Jaar elDdlgende 31 Maart
waren de Jaken voor bet hoogeLof te Bulawayo
Ml} en te Salisbnry 30~ n getal

O~

ONBEVRE DIGEND

, .. p
10 Mr. - (Reuter) - Eeu

deel ng " door den stadsraad 0 haDgen
va de H flOr I g betrelI~ode bet trtL sporteeren

" de m ent :lILO dcn .tadsraad Drl v orwaar
• 0 u <lt bevrod gend en zullen \\ aarlIChun
et aall;(enomen worden

overtrek
ooden om

rom n.ur
I1ele;u dn
paalde Int- Transv~schB VolksradsL

[Reuter td grew e ]

nr J \Mf :">OS Bl! [f

ZI': n [ \ \~ DE~ UJ<;ER Dl B[:;I::I~

La t Fum&!

ME In den ee",ten ra"d
lOlt kenn" dat b Vr da~ j
voonltellen de maduambeld te

ov"rwegen om nl ebt nj!e!1 va de '1utoflte ten
:.e verkr ~en omtre t het~een er urot de bu t
van den Jameson IDv,,1 s gescb ed

J::~n d Acu.... e oO!.l<tonI (Wpr d wettql e i
an den zetel >an den neer W F de Beer D d,m
"lad daar heen ,al.r '0 t va gt al. k mman
[..D »e ota.ataprokurt'ur oeelde ab. n mee
ng mede dat de l~tel vao den heer De Beer
welt;{ WH. Men beol s e lat de heer De

Beer 0 et I..ncl r gere ht gd • tot deo &etel
De vort tter .telde le o• .,er ng v!l.n den

Leer Burger al. lid van de n tvoerenden aad
p den lGdeo Me

B1UE~NBUS
-{"r-

E Il r)rrc.pr>nd uf je!!t D. Du I u t beeft
e re JC naaf Vr $J.4at 0 rraosvaal gemoakt
n geeft er coil b..sct, ril"lUg van n iJ Pal I
Voor do T " •• aal~ rog"orwg htleft hll g""n
~oed wOQrd ov"r D f rtrlU z n op "r"eerde
r lekkeo gebou wd en 111 beo ge"n water zood~t
z we u g ...~rJ L u""'N le goud plaatsen I ugeD

be",erkt omoot uaiu IDdustne er bemoeI
Ikt en ,waar be-iut ! Waarom vra. ~t
e 8chrU ver iii d. fo t L dt meteen door
ega n naar Rlwu ~ u land 0 n te z e wnar
n ue I(oudclal nMv1l.. de Paarhche synd kateD
et be"erkt warden?~

'itr-
'laakt niet Ta ~n Id poen bro -L IV

r ef • !1ot "I guK)"'g algemeen belaug om
o"plaal.l!t te word'lD +

(I E H zé,lldt:l een Engelach vefllJe nIt
oen a. d"ro krant ove~schreve voo opoame
rl0ch onze plllBt8ru mt;;f "daarvoor te beperkt
Inta.schen kan b f,,"vl1 .. t I, ,aarde Yan de

" oU lr~ch ten te &ireke eD

De aaDmerk ~ va.Ó4fJ:L dwaat der
neerde gemeente to~ii~Jn.bu" • va
ard dat w ze D et ~ en opntlm"

lJ m

cl •

v *1 ~~I
C BTU
\ rpI: Id RONDGAANDEHOF

ELEKTIE8
LEKTIE DA(lE~

F:P \Sl
D .temdagen voor de k esatdeehnien

Kaapstad Temboland eo Gr kwaland 008t .uo
a • vol!; t bepaald

K AA '3 A Stemdag D n.dag 16 Me
kand :laten J D Cartwr ght (P) T Harr s
I o

"J r \ s emdag Zat.,r~ag
Solomon (A) J

( lo,.,

ID "

DE (lRIKWAL \~D OOST NOMINATIE

\1~ -( Reu r)- De heeren
" ma werden beden morgen

IJet o[lflteken der banden w&8
Ta Je heer Tod De opkomst
Il • end" ~ oepaaic:t-op Zater

oe 8wolJl

aten VOOr
omJIt v.v

GKWJlD
den tUtor."
10 peroecl

tIAVENS
t ..oor CY
de GOld)
boOf.ello
D~
, toOIDboIIt

d~n Le r Rho 1"" va het
I an de League h"eft b er allle

Adg DI( gegeven &all I~n en de
~. J der bewonen

Lh: LIVERI'O< L EM Loi'fDIi:NKM GLOBI I1118U
rantle m&al8chapplJ 'l'9nekert ~en braad tepn
Je bM*e rato, In llAd of op bet plaiWaDcL
A~*en YOOI' d. -_haJ.l: .g wordeD ..... ieobt.
De beer William aa,. • de.u bN~r
PcRIaI 117 Kaaplw.-A.Irr

(Voor Ge. MojdrecJtUr, .... J. II G.. ViUaera
fin recÁU,.. B ,.. J(~)

M..UNDAG 8 HEI 1899

[INGt:Z )NJ II'" J
OmtreDt de mun w ..~ u dan al op de

Dilan II eel leer nalullr I ke vraav Bet
antwoord lUidt uatuurllJk ook Neen Maar
de kennL8 .,all ouo.ll8r door w1.jsl{ooren o.p«O-
daan II no tot znlk eeoe boog.tl pg..khmlD8ll
dat men .,eel weet aangaande dfl hebamen die
met on. de rolA om de ,""n d98n

ZIe toch haar zacht lul.,eren hoht zoo ".heel
and ..ra dan dat van de son , ... Itel t of 11I!fa
electrlech" I ebt Uit mukt baar d. he-wa!lDll
.an den pocel en Iedereen die de natauf b..
bemlot AI. Iemand trenMjl gelOt«-ml la .treelt
zll dan DIet .une lIedacbten Wie kan denltm
d~t de I!Choohhe d d..r maan dIe nn den dood
eu met .,an t leveD IS
----De dIameter of mlddellun van de IIIlI&n teIL
leta IDeer da.. ~ )()() mul en 'U draalt om bur
"igen 311 om de wer,,11 en ~8am m"t de wereld
8bl de tOD Z I drult om baar .. prooI'" 100
lall( al. om de "'ere Id en om deze ~en bebben
Wil DOgmur écn ZUde nn hare oppanlaltte
gUleo

Laat ora In oe verbeeldIDg de muD eeD
b~I.oek brehgeu Stap!"<!n" I In een trelD die
dag eli nQ,Cbt "mill per uur aflegt en woder
ophouden ..oortrent dlln 1111 het 01Jl omtreDt
eeu )aar ntomen om de plaaUe onzer beatem
mln;: te here Iren Z 0 wo daar &lIn Wil er

Welk een!!, doodacbe .ttl!M bt>encbt er bier I
eo welk een yerbhndend each tterend hcb~
ombnlt oo~ De wno .trulen zon (loeIend
beet, ou toch lAdoogr DU waarop WUBuan iJa
!roud-welk,,1 k oDder bet YfIf1!poDt (Dit la
omdat cr om de maan geen otmoafcer III) Bet
Il t~p..n~1 III lI);tzwart en -ie sterren de lIOn eD
onze aarue "Ch tterel zoo \ an hier IIOhont de
wereld dert eo -maal zoo groot al. de maan wan
neer Zll ol 1\ Naar .. Ilwr zIen WIJ te .,el"l!eefa
<>Dl er 1 n t;'eene riVieren of zt'eën-a!lea la
beweegloo. sL 1 en woe~t

Z e hoc .t"...,DJ .nrart zlln de .chaduwen
van de rot. (De tegenwoordlgb"ld .,ao de
locht op de werdd .,cruc de .ebaduwen
daar) Wat z~o wu om on, leen Geone
!Joomc OOS8tben plao co of blot'meD Mou
bno t I! en voo~1 p t!Jl'ln of naekt lJrommen
~r zuo lange t uge bergen met dIepe aonkere
aI,,~(Jodcn Ook z lf ~ne meDl!!te potten
VIUl vcnocl lie do grootteu ZUil zu .,uunpn
w"ouo bergen ~ Zoo &cb nt bel alleenluk U.
er no Ilet-n ..-uur I~, n of 'II er IDg la dit dan
",,,rl<dt keen ....n Hurl yerdoemdc wereld-.,er
!renIId en nrbrao.j ~odH &nn tooro ?
I u.t ons e.H tL!1d e h ~>ge bergtoppen he-

t en J u ZWltl;~rland wu d t vele uren "u
~.,r noe c I kl mm n e Bcbell 1\1&ar b er zjln
'JU "Ly) I cl t dllt w wo Wilt 20 ...oet met Un
'proog ge nakktl!Jk ~unoon oj)g'l&n (0 t 11
weer :l.ll omdat er ge< u ID"ht III u." on' aldruIrt)

K k l< eh welk pen Lrnter G4 !DUIbreed eo
IO~~)() voet d PP t:n daar "ellIer op deo botIt!m
.tu t 0 Z een berg <'!II reu 4 000 voet bo,,!!

Da r g.~t de &on ondu en bet lA na m~lItI--._
Dou ti oudbanr kond H aardscbe dBien noe 1
en 0 rh !rIan ~o d.t... ballr weer Zleo 0011
lu! 0[;0 Inaar weH bUL8waarts kceren

Ee n mo~t('cr tx..tut u t ze~r kie ne'i":LS
d,,< tJ ..a dealt Jd n ~e"r vi gge bewegtng ZUD
Omdat de maaD- n c'l(tl Jk nl met Illld"re
he hame -kIe n I' 1eeU zU Ulet geooeg _0
tl~kk gbkracbt om duo galKl~eltJn In bed.aOf
te louden d e dan ook laogzamerband 10 bet
oll.l!panllOl verd.unen Op deze WUH ti d.
maau weil ebt gedurende dol lange eeo.en die
daarbeeo gerloden &!Jn van haren atmoafur be
roofd DEl raaan net w al.! de wereld beet.
gp-pn hcbt van baar &elf De .traleo .. 0 de &On
"a lel op de maao l'n worden teruggekanht

Het II &cer moelluk om .-le wn wereld en de
IDaan wat u~e ~roott.e betrdt met ~11t~Dder
te .,erg Iuk"n A" dOl lOn twee voet hoog 18
dan II de wolred 'Jl .. f""t van baar weg &00
gro< tall eene er.t en de mun zoo groot &la
_speldekop

Op sommige ('I!aataen lt de lucbt "'nn er
regens .,an IlIcbtatecnen tmeteonttfl)-.ommllJen
groot anderen kl .. n f) zt) aarde II ombilld
door een dampkrmg ..an ;)t)() tot r,oo molen hoog
Oer;e luchlst.eeoen TI egen met een8 .enebnk

F..en corr"Hpondent .an ij" lount Gentle- kellll.e .,aart vo",rt cn ....auneer Z) IU onzen
ma d t ··-'-k bt.~ Y dampknng buo 0 vt'f8chun Dg maken .,erbt&ll

n le me nl>Unl ..... nllO - WAj&A1l op Ide 1 ed Lot d
Dit ..... t over dlt ondeM1!erp gezegd VPf n r; liP<> 19 Ba van wege e ... rlJnD£
telt 1]11 elge'! ondervut~ _ reroouukt loor dat Itl 10 unraklng kOiDtln

De regel dIen ik ge"'qlg<I b..b I. I \ ruel me oozen dampkr ng Ware dit Olet gewe~t
ten zoo Olt te dunneo dat de o.erul j\'ende dan waden ze neeael! Ice nrwoeshnlreD bl,er
dint !'nt zes dUIDI aan till' takk ..n 'aD rltk...1t< aannebteo De maan U! ook - Ilel jk andere
der staan Ik beh g ..vonilen w.t ueU"ltde r belMlIICbe Iichamen-aan luike luobtateenregen.
gel even goed beantw60$i Indieo toegepas blootgesteld eD 0 beweren 80mmltlen d~t de
op appels en ren 'oaTal I. de I'e",t.,.. Ir'0Gté ga""n UI de opper.,lakte der maan 'he op
noemde l"erzon~n moe~ worden uaar !old.. kraten vaD yuunpnwende !,erien gel Jken door
HnchteDwlnkeu. ID de st+den lo Octobf-r deze Inchl"t.eenen d e "'lien toegang tot haar
1aatr.t1eden werden VIer 401la,,, ~r nu. oot hebben gema.1kt z n De diameter Y&D etOQ

vangen voor appels aldll5 behandeld de w"t de ... r krakn telt 114 muIen
m_ opgebracht zouden bebbeo dsn t ....oo 'eie van dete .tellingen 'Jn maar gl8.lni~
dollan; al. er weU! aaD geda ..n wa" Ik eo me behoeft ze niet lB" f"tien aan te nemen
beer JohD lnug en FrQl'_'r \\ 9-ugh 'an L A 8
, ermont zagen dez<> \TOcht-en toen Ze VPC

pakt werden voor versc~"plDg en kond n
nauwelijks de soort berkennen ~ r; J Z
hadden zien kweeken m abdere plekken

De belft ..-an het gewM van _n bu ten~
w_n Eware opbrS1lW't .,all lU..ffer peren w..rd
afgehaald eo men liet ze op d..n grond Hr
rotten Het gedeelte !\at riJP werd wW'

pra.cbt-.g en werd tegen I 00"" pr Jzen , r
kocbt en gaf naar mlJ~n .,..mllj! een ~rJO-
ter opbrengst dan ....ant ~r a!l" ll&O de boo-
men '11''' &ebleftn
Ik bescbouw bet als een Jl;.ak '!UI zoov .....l

pra.lr:becb belang la bet tcweo:ken van vrueh
ten dat geen kweeker 0i> Jl"OOw r.chaal het
kan nalaten m verband met de Jl"rzik

Een klem", smakelooze meU!waardige Jl"r
"ik zal litelli.il; bet rr.rul~t zIJn als dIt plan
ruet ge.,olgd ....ord. ID fSovailen WaM de hoo-
men o~erladen ZIJD NiemaDd verla~ zolk
een produkt en bet zal zelden Z<IOTeel op-
bl'8D(l:en dat de kOOIten "fan b er ;.oarkt
brengen vergoed worden t lt eeu ekonomlSCb
nunt bapeetd betaltrue~ t
standpUIlt betaalt bet met..
In vele IDmaak fabrielrien ..-ordt bIJ het

koopen van de te venrerilen appel. eu per ..n
geel.l!Cht dat gee!' nucbtoo geleverd ooder
een bepNlde a.iddelll]ll JUlIen &lln o,.u
fabneken ZIJD faktor.; I ln bet
verbruik van vruchteD dur
~.. la WH erlaDjpa
tea gwaate Bet

..._n. I ftIIl, êIat :!::-~t::.:~
ftD aU. kWeiU&i ftD
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water _
rijen.
In krai.~_·Hllii

alecbta
T..u
bad beYOnd
lID hij daaht
len. ..... _BU
G N Bade~

BKLLJlIIOIU)I EN CO V" 1I00000MTa.u. EM co t !.jj siah berin~e
De boofdrecbwr deed uitapraak lI,l deze zaak, Vá.D ZU. leide CIa$ hil lICMIlIloeta

een. appel teJ(en de lU"pruk ~ den real lUG omt.reot ~ .-.ntll8t ftD dell
debi-matp.traat Ylin Ooet loonden. D« klagen heer PieMat Vu Zjjl Dieta.
eiachten bei&lIDg ... n £3 0.. Id Y(lor goed_ ~PIeY pbru~ het woord ...-nt.. t ea Diet
.,erlr:ocbt en geInerd. IIUnde de ,oedIeren eekere _t woord o.;~ De O..... kolDlK
wagenna.,en De lUk .. lke 01001\ bealll\ werd UIl den boterVu Zb1OY~ BU
word.n WD of de DUell' goed wlaren dan of bad hetDte\ Mdert dien tijd ,._
niet 0. magt.traat gaf Illr.praak tegen de B W COIIt... be'l'eatiade bet lehaifeDia ftD
klagen boe"eI de dl'lllkuaillJe Il:.~ulgen bUna d.D heer Bopijy
.en~ YerL:warden da~ de linen ,oad wareo Koelman ~,ter een arbelder, ..ertrJaa."'1lfl dat
U,tapraak lou dOl nranderd wor~n ten gnn bU seTen Jaar lang op d. plMta Droogereqo.,
.te van klagel"ll met kotten "~n dl' bot en bet hadp geWoond en dat mee allonolJhel _ter ftIl
lager bof oplu Gro.,e gebratk*e De Il.. Pe_ G.

P DO P8BE8TOU "". eeD gedeelte tiad nu Droopfeq_l ..__ hel
BREO.t.SDOR K R I" "",ItJlTl:IN water dnllrnaal 10 de week. maar ti' ,,';~te
ni~W&lleen ap~1 tegen de attspr~k van den gezegd omtrorii den beer PiIlJlaU" WaDDMf

resident rnaglItraat .,an ~dorp een actie er een droogte wu, kOB be' water Pienaar ai.l
IDgesteld deor Eck.teln eu k~ r ..oor te- bereiken
rogh< ahng van de fIOmv £ll 3s Id "unde A L PellMl~ Y8rldavde dat het water niet
seker" geUen Wf.ttllJ eo ID goed Vertrouwen de ondente p;tata kon ber.lk.a Vu ZU1"d
voorgeschoten door klager teu ....hoeve vao ddt b h t .. I..l'_
.,erweer Iers e 0 k voor £2 10a-r ealan. eu ~~~~~ a e water ..oo _qvll ......... ,

remuueratre Url "'''il8trut pf ultApraak ton Peter T\acLinbont .,erldaarde dal bO de toa
JUoste van klag"r t"ln ID bet d~e leuoon ftIl 1898 gell1en bad

Bot hof wru<van gev.J6le .. dAt dt magIstraat Er WII&gen~ water .,oor de land.ryea te
, ..rkoerd Wil!! In L Jn" op"attlng vaq de za&k en Dr >oprequllll' eo op de ben_te plaata.
absoilitlu van d~ nstanUe moest btjbbcn g"se Cl rl8 lJ CQet_ gaf getlllgtlDIa aangaande
'feD bet yerliea "e~kt door bA' afkeerea ft.II

Het a >pd w~ d toegest&\n met ko ten cn bet waw
me ",ferdte t..,t de SulD Y:W J:;! 1U. ..erd Het verboot werd ou gealoten
a.b.olut e 'filn Je nstaot c gegeven Ad.,olcallt Searle 'I'1"Oeg om abeoIntie van de
ItOLONIALIt R'" E al!~(1 .. " !(A1'Oll\AL lol U\L In6tantte daar het l~ .. ~ lDeIO

LH .. A~UILAS(JIJ:SIEr, bedoeldtl dat bet aer.-ltao' mo.t r_.,.treerd
Rechter Du ha":1D deed u spraak I I ueze worden Hoewel Terweerde~ oD~de dat kla

zaak Cl EPI d.t dil kv; .t e was of d mW\t ~er M08praalci had op bet water wu GIJ noch
IIOhapp Jd. al ,~t '~ra t",..,ol-dd k ~ hans !!e"llIïI drie dagen water te IlIVea
ooder Hec lt, 1 V:ln ..kl 0 3~ \I"n ltl!)~ om IDaar b I welg"rde ICbad ....ergoedlllll te betaieD
hcent ~gelleu t bet.le I: r ..Ie"n I te" n .£ m Do ultapr~k Van bet bof wa dat bet water
per Jaar roor Jo Jaren lAn eu 18118 Dd v rut de ~onlelll 10 de dacluatle geDoemd, t06
etO g ng IJ :;:on uk" te d n n d.HO kul" 10 !!"tat ..n w worden vrU en onbelemmerd te
In 1~~:.! eu v"rkre~~ d~ '" I se lent OD eo le 10'lIen van ae plaata yan yerweerder Daat
t""ldo be!allt ng tot het el ie Villi 18~ij Iu J uh Orooge eqUtlllt op Do~g VrjjdalJ4ID za
189ti woru U" ti yor"" 19 0!l lD~e'" oolljjn net ler<la.g en datTdlt leultllDt pregll&reerd worde
de Mutud 1 fe A'8ura "So<'let,. en de tw e ~egen de pl a. Poplar Gro'" \fet de k.eaile
werd ..n du N ..t oual ~Iu ud L f~ AHura Od d ..r kOliten httrof daar de klager Diet iD d ..
800 ety en zette hare &aken ..oort In de Kolonie boofjjl\Uk wál! geslaagd &ou bU de kD&ten
lot he' elUd.. vao 189!: De .,erwereode maat moeten drageo
sc! appu wns 00 18 de agent ID deae Kolon e
maar lfI.:Iert het elD40 van 1896 werd geen
DIeuwe bez gheld In de KoloDle gedaan on wer
dan alleen do premies wanneer die betaaldaar
werden Inge.,orderd Voor de verdedigIng
werd beweerd dat de maalaChapPO geen zake!.
deed III de Kolonie en dus nie' verantwoorde
lUk kon worden gehouden 'fOOr betaling val de
I cel \Iegelden lIet hof meende dat ver..,eren:ie
maatachappu .,erantwoordeluk '11''' en gaf Uit
spraak ten gUDate van de regeermg met de
koaten

PIENUR t18 VA~ ZI L

Adfokaat Innee Q C (met advokll8t Molten:»
voor ~Iscber advokaat Searle QC (met adyo
kaat McGregor) voor verweerder

De~e WIlS een liet e .,oor declarahe vaD rech
ten tin .,oor acbadevergoedlDg De elseber le
flllenlUlr nn de plaata Droogereqnl'lllt en de
vel weeroer Ylln de aangrenzende plaat. Poplar
Grove be de ID de afdeehDg Co~e8bcrl( De
vroegere eIgenaar van Poplar G.ov. wu de beer
Hopley die zoo werd baweerd ore eengeko!Den
W&8aan e scher bet recht te gerIIn op bet water
van. dle plu"" "oor v <lr da~en ln do week
zunde twee dagen gereserve.rd Toor Popl.r
Gr01'e-1faar bet water zUn oorllprong had Op
Zondagen had het waler vruen loop Het SRrVI
unt en gunste yan de plaat. D;roogerl'quest

w d noo t btlhoorllk g~re~18treerd lUaar fIlBn
beweerde dat toen do l venAte plaats verkocht
werd de termen van dit ~er .. tuot wel bekeud
waren aan de parlueo en deze terwen werden
oagekomen tot bet ]ur 18~7 toen bet waler af
gekoerd werd van klagen landeruen waardoor
J:5UO schade vereon ....k t werd

De verweerder nrklaarJe dat toen bU de
plaata van Hcpley kocht In 1889 hU goeD kennlll
droeg .an het serntu.t mur dat ten tIJde der
verkoop 'lg de beer flopley I em Informeerde
dat de beer Pienaar Sllr water "eleld had vao
Poplar Grove Ilaar Oroogercq u~t 1Uet Inn
(Hopley s) verlof IId vord ontk. J dat
klagor tloU Il r"ebt bllJ op het wl\t~r d .... r b"t
slecbte toebelaten werd ..t te I"" e t< t a.~ 1 et
Ja ..r 1807 toen er eeo groo 0 droooto Wil!!

De klager de heer P J P cn.a~ verk aa.rue
dat h J do plaat~on PII' G rovll en ))roo 0

request ILendo De lanue" e le Uroogertqu Kt
en Urootfo t n d" III ke!1de an & !1k d~
beiJ af k nde alleen teMproe I worden do r
water va do IjlIlat. Poplar IJ 0 In 18 t>
,,001 t I I~ I UI ~ Dro II f~ I e..t Z n va Ier
kocht I plnr Ur vo e vork I t ti e 1";1'\5,,,
den heer Ilupl y Uo fo lo n dp u e pla~u.
wa" Ct' .turke eo I ad loopcl I water u~
£Omer Een go mu do adat H I Ipy de
plw.t8 t;ckocbt I lj b~merkte mLD d.t cr
verkeeld waij mOlt dcn watervoorraad HJ
z JO ader .prake met Ho?ley over "e ,.aak
me kwam vcr"" dat et wator 4 u gcn
wee!t naar <lo onner.te plaats "OU loop n on
" Zondl168 een "'I e I loop lOU b~ !Jen roen
Uoploy It) I' aat. k ht w.. cr gevn 0" reer
komst tn~8 bon bem e & D vadocr daarom g n
gen Z) Uop! ) "I reko Daar z n v ~d"r ver
geten had hem !fetu go) te beschermen bU de
verkoop ng der pi .. lo ~erd ann Hopley zekere
waterrechten bU/ev n van do plaats R etf!at en
getu ge .tem lol ook t tl bem 1 .Incbt'e ape te
geve Getu ge bad bet recht du .Ioot t<l rel
n gen co 0 " de fou"," n nd on h 1. llks uoo
dIg achtt~ Getu gc z n vader eu Hoplev g n
I(en naar Colesberl{ om een o.,eroot'komst te
laten optrekk6 ~ en h eo Bopley tee
konden bet docoment bU Wd8 I et leker of z
vad ..r ook teekeIlde Uetu ge ba4I geen copy
.,an bet docuru"at Het wllt"r "an R etgat
werd nOOIt door nrweerder gebrUikt Er WII8
~enoeg water te Poplar Gro e om de landeruen
van k lager en ver weerder te be"proelen I u
een gesprek met Gen beer Van Zyl die de plaao.a
van den beer Hopley k(l{ht zt; de beer Van
Z) I dat bU bl J was dat er tlen !leb kk nil ge
maakt W&llanders wc de plaats van klager DIets
waard geweest ZI)n BU kr lOgbet water tot en
m..t 18~ toeo bet af\{ekeerd werd op Il18t van
Van Zyl HII bad dat Jaar ecue ooaangeDlambeld
met den beer Van Zyl om rent een afdeel ngs
nad elekt e lu 1897 g I{ bU ..erscbeldene
malen bet water n de sI >ot ke.ren maar bet
",erd Iedere keer wedor afl{ekeerd Bil leed
gr oto scbade Jar hU n H!97 en 1HUS DIet bet
water kreeg Er was een sterke stroom water
op de bo'.:lDllte plaats ID d e Jareo maar die
werd afgekeerd In 0 eeu popol er boscb Het
walor zou voldoende geweest I II voor bOlde
pwtaen HJ leed sebadell.ar I I gezaalden en
<le ...."gens !.'"brek aan water a I Terloor ;3)()

.ehapen 00 had gedurende il Jaren geen
Yrllllbten

1'1 krUISverhoor rklaarde ge to ge dat er eeD
poel water WIJl te Kankollkrans d e 80ms or
Irool(de wur alleen wallneer er geen water
not de .,oor afkwam Di> heer Hopley &01dat
h I het water n et voor IDeer dao anderblLlve dag
wn noodlg bebben Bil lel Dleta nu drIe dagen
~ r werd nooit eta ~edaan om bet water van
RIetgat te breogen Oe laDdmeter Papenfus
had aan Hopley gozegd dat R etg~t ot> 'Hn
(Ilopley 8) e gendom WIJleo dat bU lun e gen
dom In rUIl had genomen VOGr bet water aan
Droogereq ueat gege ven HIJ WllIt er Ulet nn
dat Hopley gezegd had dat b I de overoonkomst
als verruetlgd Leschouwdu HU had zever. dam
nen op & n plaats maar ID 18 7 waren ze allen
droog In 18°8 warea &lIne scbapen In zeer
81echte cond lie en h I werd opgebracbt wegens
ov rtr~d ng der brandzIekte wet Hit had nO:>lt
,.aL dAIl he"r 'an Zyl over de zaak geschreven
maar sprak bem er over te Colellb4.rg wurop
Van Zyl ..elde GU hebt geeD rtcht op L"t
water

Edward 'fan Bartt verklaarde dat bil procu
reur was vlln den beer Pienaar en een overeen
komet tU8IICben de heeren Pienaar cn Hopley
had opgesteld maar bU 'nat DIet wat van bet
d lOument was ~worden BU z Jn vertrek UIt
Colesberg gal bl al z Jn dooumen~en aan den
heer Slater dll~ IUn algemw .." procuratie
bAd

W A. Gordon Danes .,erklaarde dat bet
document DIet aan bet kantoor "'0 den beer
Sl.::.er was te V1Ilden

W M Bopley nrklaarde dat hU de plaate
Poplar GrOTe oautreeb 1885 'fIln den beer
Penaar ar kocbt BU kocbt de plaats zonder
aerV1tuot De oode beer Pienaar en de beer
Coet.aee kwamen met bem spreken BO stemde
toe un Pienaar dne dagen ID de week water
te geyen zoo mlln hem bet water 'YaII Rle*gat
pi Later trok VIIn Butt eeD o.,ereeokomat
op die door bem geteek.nd werd BU kreeg
geen oopy TaD het dOce..ment eo bad bet IIOOlt
sedert dien tV,d genen Later werd beyooden
dat Bietp\ SjJn4Iipadom wu Vu ZOI

d. PIUtI kocht ftrtelde get1Iige "iri~'.::-l;:;";=;"D o~ .... om PiIaI&r'~
water te..... ID IUD tijd .. er YOJjIoelId

RAYMOND cl UYIIlOND

Dele was eon actie "oor rechterlulUl ecbt
scbeidlug waarlD de noli" .IllllOek deed om
oob L.cheldIDg. op groDd .,.0 wreedheid fOnOD
matIg beid nlli den man

Hut hof atopd echtacheldlD' \oe II_ra fil
tltora met zor, "an het mlllderJ~ kind de
reapondent belet te worden .,an &ICb te be
moelen mot klaagater In bet droven ftIl bare
zaak

llIlXAMDER... LIII:U ITTY
Deze was een ach oor ac~e'l'3rgoeelln8

we~ens beweente m...... .I~e ""~"ol,lDg De
zaak bad gedleod .,o...c bet ro~aa,g_J bof te
Worceater mur wen: ""·plaat., Daat bet }Joog
gerechtahot

Advokaat JJnobanan Yeraebeeo oor elacb.r
oldvo ,a.t Clolie Ynor nrweerder

De dagvaari1lDg eette IlIteeu dat op den 19den
eo :.!78ten Délember 1898 .. rweenter .,eor den
rcadent magittr,.t "an WOroNter beaoholdlgd
Blond .,.n .. nrendlog op R..beecL Marka Op
3l Decómbe( 1898 had .,erweerder nUl' be-
weerd werd Y&llChelllk en moedwllhg eene be
eedlgde verklarwg afgelegd IUager beacbotdl
gende van llIelDeed In 'nn getuIgeDI. bU bet
verhoor tol W rC8llter Klatrer werd .,oor den
magIAtraat gebraeht .,oor voorlooPIl nrboor
en ter terecht.telhng \erwe •• D maar de pro-
cureur geDerani weIgerde de zaak tegen hem
voort t" zetten Klager beweerde dat hU teo
lLuvul~e van lie bandelwJllo ".a nr"eerder
.chaud bad geleden te lJedrage van £260
wellie BOm bij nu el8Cbuo

De nrweerder ontkende dai-B~e beeedil
de verklaring nIt kwaadw Ibgheld bad gelD.akt
en dat kla,et lICbade bad geleden

:'\a getoljNorerhoor gaf het bof ultapraak
V(jf r £2... IIQhade''''I.O<lJlIJg till de kon ..n ln
de hooqcre en lagere boven

r kn I mJilrech r .. r J II de I li ter,
ce Jnr!!

• K\AI'81AIS lE TRUII'I"EG MUT
~ HAPPIl

lez ~~ak el8chte Je klalfer be"hog van
.t: I)l\) al •• chadevergoodlDg beweerd geleden
e 'liD vali. wege nlllaLJghOld van de verwerende
u 111 ~c1api al. gevolg waar"an de klager bn
Iut 8tapI en vau eel) tfllm aao de mut.aohap
Pil bchooru"1de tegtln <len grond .,Iel en zoo erg
hu e~rJ werd door de tram dat zuo hnkerYoet
mo".t worden bfgl'y.ol

De naatscbapp, I ~..,eerde dat tU DIet Yer
II twoor I IU" wa voor du hezeerll g vaD den
klager d" IIqbuldlg WBa aan on.oorzll'htlgheld
In bet trachten VilI een tr.1lI ID te atappen to.
seben twee stoppl ..kk~n

\dvokaat Grabam
Up ngton) voor klager
(wet advok ... t Bearle
.cbappu

~ .. verhoor van de gftU gen voor de nrvol
g Dg en vurdedlgln!! eu de pleIdooien el. op
I<Ommng g og de J"rv In ..en ,ukamer en
keerde nil 2" mlnnten wrug met een Dltspraak
ten gunste van killger voor £1 000 echadner
goed .I,

De ultlpraak wa8 dus voor klager voor .£ I 000
scbadevergoedlng en de koaten

Daarna verdaagd .. bet bof

QC (met advokaat
advoka.t Innea QC
QC) VOOI de maat-

NAPIER
Y.un etn c rre.po-nder t

8 MeI 189!)
W! beboep wed ..r ID de afgeloopeo "eek

beerllJke regeos gebad Overal waar ocbaarachta
vao water w"'ll, L8men ou gered Onz.e boeren
zulleo no 6*8 aan t ploe,en gaan met een
vrooluk en "D .,ertronwen ook dankIAar hart
Zondag I I werd de it!mfente van den !raneel
uItgenoodlgd Woen.dar den liden deur ala
een dankdag te hOtlden met een 11"0rgend.enlt
In de kerk No wu znll.:n zIen of er &DOnlen
komen danken al. er ge~gd bebben

OE OLITIEK
Wu 'I n bier algemeen yerblijd over ilen

euccenollE:n OltAlag voor d. Afrikaandera De
progre88leveo bebben hier bon nltelate heat

lIedlUln oal de reglsl.raueln.ten te vervaueben
ZlI hadden agenten bn a! d• .,eldkornetten m
deo obJectIedag Ook beeft een zeker t-
BCbepael maapden wyoren "Ich reed. beu.,erd
op de zeodlDgttatlos wu bopen IIOmmlgen ecbt ..r
aan de pen te 'krllgf'tn voor

DOP.P8B'IIlTUUR
Ja wIJ b1S'bben h er ook zoo lets In DaalD

docb mL8aen gebeel de kracbt ~r van Het .. larl8
van de ",atel'fi,kaal put de ku 100 Illt dat er
voor buna ~ets anden ieta overblnft De
straten of hClyer gezegd .Iolen zIen er treurig
UIt en de Galhoa ~rekken zich !f6en cher dmgen
aan En raar tocb dan nog boodt bet bestour
vergaderingen om be, dorp .,an dnnkwater te
..oonlen door PlIpen nit den berg aan te legger
Hetgeen bet belltour '111'11dat kan het niet en
betgeen bet moet dat doet bet Ulet

J!:!!:Rltp.~ !l'AS10RIE
De pufori. hgt III pnlD doch zooala "II yer

wacbteo zal tr blDneni:ort een mooI rabouw In
de plaat. veljruzen Men IS reeds -,enIgen t Jd
aan bet werk be:JaG' Da Cllhef1! heefL "lodg1081
n eene pn fam h" genomen eo blijft al
het gewooo .,oortutten Zune flllDwe Il!0v kwer tel:!tj,ue,nlJ.oecn

De

JAe1'plicht- ~ pe.rtiJ-
kwestie...........

Kijalieer,-Ik '- gee~ .. ook
aiet een Ietterbadig Uperi.. mau: ik waac t
~ lIllJDe 0,.- JDet"uw ..4rIOf over gad "011

OIIdanriJi puhlicitei.t ~ geVllll Ea ik
met te lMII8en dat ~rplicht op elk
een clrmgendo behoefte en t!Im .,00

iablijkheid .. 'lOOI" eea iecler Maar leef'o
plicht te foJ'CeUell • een ZaP van groote be-
l.ebnia • ala lDen er ~ MIl gaat wa.-
pa om een leerplicht ~ dwaagpiicht. te
makeIl bij WI,pe YaD een petsontwerp dan
bn 't gebouren dat. lD8n ..pm- 't goede oog
~, dat er door geBOCht *"ordt eeu oogst
te moeten Insam~ dien ltlJ wet.liadden ge-
WiJd W_ WIJ r;prek~over leerpliobt
dan willen WiJ dat die PU .vat breed be-
acbolnrd sal. women. t bet III DIet
..oor allen en een elk da letterklUlde bet
noodigste YOI'eIIICbte lit Eit.a&t miJ goed
'OJ: boa eelt wanae ond<lrate cr zoo veel mo-
gelijk onde.rw'JI' Illt te n voort t.. hol
pea en kracbtig te ouden DDeU Als WIJ
_ea lDet 8Choold,,~ de veracbterde n
Y&Il ODi volk en de onwiWr;n en de tragen
OlD te leereD sowr meeiFt be ere idialen
op te wekken en gewillig ll<9 vliJtig te maken
tot li aardige leden ..an de EIUIIenle'rlllg dan
sullcm WIJ wat lang moete, wachten Het
III eeD slecbte toeken alafn volk voor de
Jellgd lDeef vertrr.uwen lO de m letter- of
~. daD m handwe of arbeid&kUllSt
En ala l!UlII Dleent door aag-oDdel'WlJ8 m
boek o. t.alk8DDIS Dleer jalgemeen OUii op-
~ead geelacbl. toe te !"'\Ste.. QID te at.aan
m den atrij4 om S1JDe of .r.an! brood1l'UlQ1Dg
te w~ of ook _ ,I bestaAd en ~e-
rUa\ te aJU _ te wedijveren wgen !Il met
kompete..tell YaD aadere landen dan -rrees
ik dat WiJ e~ teleurgesteld zullen worden ID
ODEO berekewng Liefst dan m alle riobtin
g_ matige dwang te loortn arbeidei M n
za) misachleD zeggen dit g4'llJkt op 5lavenuJ
maar ala men erkent dat arbeid lets edel. IH
dan Jl het ".,ker ook DIet onooef en her
baanch om de )eugd "an wet bebbeJ'S roar
een zekeren tiJd te ve. rilichten om of cp elgon
reke~ of onder toezicbt voor behoorlIjk
loon biJ anderen m dieDSlt te gaan om te
leeren met de vrije keuu voor een of and ...r
ambacht of IaDdbouw of"!l'1lt ook No men
wil ~W0Il6811 on IerwlJS "bn velen wi!len of
YeJ:PezeD bet omdat veleo ~ls bet ware 0Dge-
letterd opgroel8n Maar Jáeeft men I.. v ..r
zekermg dot die toostand t... II' J Il!} ~ o.nn
onwilligheId? Is bet oonaak genoeg zulk
een IOhoolgaan dwangwet ijl te voeren OD'd..t
hier een eli. daar eeD paar IIIJn dit, oowtlhg
zIJn te leeren of te laten leeren Zal mell
met .r.oodawge wet <:!ebebOefte aaJI ollderw J
wegnem€n? Zullen de wf8.r1IJk behoeftigen
en tllllaChtenden naar ondl3nvtJ" voor haune
kIllderen er meer a1gemee~ door gehaat wor
den? !adieo wel zal de ~geenng .wer I be-
raal moeten worden om scholen op te ncht<ln
en &Cb~ebouwen te late~ bouwen met nog
EOOveel wtgaar eo meer ~blJ om de kinde-
ren met bet ..ondige tot "t emde te voor
..Ien 1fisachien zegt m Ja m.... r geld
en opoffermgen behnoren 1geen be1.waar en
I- nderpaJen t<l zIJn om qo de behoefte en
gebrek aan onderwIJl! te-' ... IOrzlen Goed
,.,aar waarom dan een d-.ijutg onderwIJ!r-w ..t
vóór men bet nondige eer§\; booft aaJ:Igewend
om de moeilijkheden Uit f "eg te rwmen 0

Een ander bezwaar ~ OIlS bool-!lr"tfiUn ED
boe gaat bet met onderwl van de Holland
sehe taal op gouveru.-m_ scholen? III vele
gemllen zoo dat het er zoo geleerd wordt
ala Grleksob en H.,bree~scb dat 18 I et
wordt geleerd at.. talen dlCl e ..nmw In lenn
waren maar nu dood en ~ralteloo. ~ J En
zoDen WlJ die onze taal ~e{ heoben en wen
&cben verder op te hoowan meêdoon ('n za.
men stemmen dat de k~eren van onze bo-
boeftJge landgenoot-en vun OlUi on taal n ID
spraak ontnomen w:lrden ~I.ull<u Uti u re
en oud vaderlijke gcbrlLk# ous d ..rl aar
kerk er DIet door, \' ..~ 0 ~ 11 dan ouders
al &IJn ZIJ zwak .. IL; '" bl Jven en E Jl
mettemID c ld"r.; I 0 'ged \\ ('Il~"n
....orden om bunne L t scbool te SC'n
den 'II aar de kinderen ml .trlJd met Iunne
meelll,llg en wenecben gel~rd wonten en on
dorrlcht ontvllllj!en laten ,I WIJ 011.' zei ven 6f
\"Tagen of WIJ dit aan 0IU! zouden w lien g<>-
daan hebben 0 "og een rler en !1et m~
der b"teekeOl"vol bezwaa I" hoo gemaakt
m"t de de :onde gekleu Il CD n .turl'1I n
kInderen 0 zegt OIO&- "Ihcbt de ,;chool
dwanl!; IS net maar voor wllhge klOd ..r I of
kinderen VIlJl onwilI en ° venlcbllhge bloUke
oudol. Ja maar lo J le n hl r ~ ti klas-
wetgeVlng eli de gekleur en d uat urollen
ZIJII ondordanen met d eltde r chteo n
aanspraken zoo,". de bla e ooderdanen l' 11
wat zal hen belet"'n um ÏIIomonl'S te makPD
en deputatIes ol te \8 .• d~en om scbool
dwang ook op d gokl"Qrde en natutellen
toe te p_n ~ En wo Ja
dan?

'\\oos dus biJ t jds ge~a.ar6Chn .. d er kao
wel lets goeds door dWl onderw JS jl;edaan
worden maar de kan. n gf'let-; nl ('Id om
kwaad te doen zIJn veel a !:"er ,cd grooter
011 onberekenbaar

De uwel.:r.. A J \ A~ RElIiSIH lW
[\\ J plaaU;en dezcn b., ..f met ......glat njl:

vau eem"e &lnneu tegen de k"j!;enpartlJ ge-
nebt OnderwijS I" geen polibeke partij
kwestie en beboort n" 'u ~wg bohan
deld te worden Wat ~t bet !l:ebre«
aan scholen ....eMcben 1r~ .1l'Cb... cr aan t-e
benDDeren dat ..r "prake L8 van loorpl cht
voor kinderen bIDneo een jbepaalde area ( ln<,
ml~l.u) ....n 0 bestAande f.Cbool Het onder
'11'1]>. van Hollan<lacb op~e sct-olen IJ; ref'c:Jr;
gegeven III de haDden v d.. scbool commu;-
Hie. boewel 'lfIJ dwdehJk verklaren dat d t
Diet g.moegzaam I' mdiel' t Hollard.ch loor
bet onder"'IJ -de~rtem ..n~ en zIJn ambtena
ren .hefmoederhJk wordt behand"ld \\ at
betreft kIM wetge\lng btitoeven 'II J slerbts
op de wne&-drankwet te IwlJ2'Rn dIe 61I'Cbt s
voor IlAturelleD geldt \\ J ~e pn deze
wt'Dken omdat WIJ ongjanl" 7.Onden Z1t'0

dat verkeerde IDdruk .. en~op d t aUerbclani(
rtJkste onderwerp vl'n;pr~ld zullen \ol ord n
docb "preken geen OplnltjUlt 0 er I.,..rpl cht
voordat WIJ de bill der i reg.erl~ n lut.n
oon hebben 1. bet Dlel raadznam en 't'r
8tanalg (>en oordeel ever d ..w ......k 'oor het
tegenwoordige lIJf te !!Charten -Ihm 1

Uitdunnen va.n vruchten
Landbouw Journaal

6th lta,. 18"'9
To- OU EtliIOr ~ .. 0... LtDMl."
SIJt,-h woald be allltmlli if It were DO* to

my bODea' mllad eo d~bly Jggutin« to
_ how the ~ T.."uud other papen of the
__ CIUa torn aOCI JDIP!,' ~D' on the IIlbjec~
of !Ir Cbamberlallo. I:.'uunmty pretenUOlla
Jt .t 'Ulte &bW book t.hey mak. a ,ratt cHal of
~ .0ppoRd S:J&enlDt,. add of all UIa' UI
Im.,lied b,. th"\t ,,'Por IDBWee lt la DO~
IoQlr &IDee It ".a ld)I"oed that ElIglaDd being
tbt 81lter&11l J'o,.er could Dot 'ame 0 ~
') arbnrahoD oil OOIItro.,erted pllntl! wltb the
1'mo.nal Bot 1111 lOOD &li oYenrbellAlng proof
11 otI~ '<d that bo ~uch 8U&8r&1Di) UI.t •• ...,.
torn roand aDd ceeI.tre lbat .fter all tbe term
ued I. DO\ (If tbo Ah"bl8t<t eonsequeeee Ilwee
ali that 18ilU.llD"d I. tbc pnvll£ofe ""bieb Ellg
land enJoy. ander tbe lonyrnhon of Lond<>D
Le~ t hem try to be at 1811&1" I ttle llIOn.' een
.udent At tbe "lDe ume lei tb ... aleo try 10
be a Intle more logtcal Tb.s ueual .'1umeDt
.ppE:&rI to l.e tbl8 EnRland eO]oys the pn.,1
lege nl>der the Lone on Cnn.,el Uon of obJecting
to treatlu mado uy the Republic Wltb tOrelJll
powere when .be deema tbem detnmental to
ber 0 iVn IDtertltita 1_ abe II tho Sueralo
Power •• ItCC!..beID',. refolle to go to arbltn
t on Tben from ber pn"lIt-ge of ol~eot-Ing to
8neb treaues there III to be dednced thAt abe
haa alan tbe r gbt to ~fuae to IInbaut to &JiJ1
tratton IS one of thOll8 tblDga wh eb meD of
onhoary common I18nlle .. Il fiod lt 1Iard to
understand
'Ibe adml_oo of ib" cl. _!.eoCJ of a Sue

r&lnty III a matter ot lbe nlmost Importa_
to the Transvaal II nee UI 000n as .ncb a tiling
II!admItted all tbo rl!lbt. BowInIl from Heli a
S.zeralnty Ol ,be part of Ureat Ptltaic are
all!o artmftt.éd

Mr Cbamb<>d. 0 .~.l the (a~ T",," DuW
apparently try aod mak .. out tbat Lore! Derby
bnmbngged tue Transnal delegatee and Rl¥Ded
tbe UouventJoo of London WIth a lIIeotal neer
v.hon tbat be led tb. deleg. tel to bel "ge tbal
be acqau!lCt'd ID tbe r Itue of Ihe TraDll.aal
lrom b preVi usl) eXisting SozeralDty wblut
be dId not Il tood 80 lo r leue tbem Mr
CbafIlberlalll forgets firat v that for fonrteen
J'U&J1I afler the "lgnlUg nf tbc ConventIOn thla
doclnne of lI1enlal rt:lltirYllllOn "88 n• .,er
brcn!:ht forwnrd and B<ooodl) that (wbal
buwevtr Mr Chamberhlln .. ollJd bArdly be ahle
to apprec ate) Lord Derby _ as an honow-aLle
0110

"\ oun obe'll8lltl,
Q

Het een en ander omtrant
de maan'

ROBERTSON
Va.. «Il '"01'TUpm4eJl.t

Uocrlllkc el;cnll ,,~n dh ..r lCe"IlIlEln i)eo;
B~c I naam kJ geloofrl De droogw hopen
wu I' 0 geheel opgchrokeo en on. lUIders eon
~Ioc c j dorp IK ..clteel weer VPrffll ht eD ver
lev" dlgd

Ook bebl>en wu op Il Zaterdag ze landbouw
w % .terK t uaa l1ebouden B.l den war
"0< r h,t.z...lfOe d J en Dlett~enMt.a.ande d
Da be d VaD I",t w""r beboon zu Je a&Duenluke
lOm van ru <D £318 bueen""bracbt en er "'ulÓ
lelf. n '1l' wat meer "erw~cht W ..lhcbt hebb.,
de bet:rlflke n8 er "e I tOf'geduo want boop
verle.,endtgt Immen a!tud de!! meDKbeD hart

Zondag wu OOL" doop Zondag want h er
wordt de heIlige doop alt jd p d n """'''''"
ooodag uer maand Ioef!edlend )- n • e Zou
dag stonden f'r DIet mlDdu uan 1 "adel8 n
17 moeder. eie bunne k noen w ld"o laltu
doope:.t }' r ~as naow.-II ko plaat. gen"..g ., KJ
dtn ~ -en IIOmmllian der kl nel IetJt..,
l:tllnr e ltemawt] fn)Ql( goed laten I; "re

( 18tere13 avond ..ond dp "e7I4'1U"nnll !lea ~
vaD de Ohnr .. l!lke J nlr"'l n • c " n gtng dl
hIer w"kellk~ wo"<it 1/ .. 1 Dd n .. t!rd 11811pr"O
keo over de Doodzake kb~ I an d~ pr.Cbl ng
eener kamer waar de Jono~ rue acht' Zich eer
a.,ond aaogenaam Iro n n 'e< " ..ouden londer
"Icb uur de u II arJl."1f~ fok r Lu oen
~ ~eYeo Alk. wcru t"o lOl e aar eeDe
oomm_ -yerweren ..n 'If ... len !eehts hopen
dai ebI wo Qltnellleud ~oo aIel mOltvou n&
tal pbracbt worde~



Il t\pnl lS~~

Koren,wt" 2 Me 1899
Aa" den EdtUur
MIjnheer _(;OUFallteu worde:J lUer wot veel

gole"..u en daarom hoort men ...euug van
dIt deel der Kolorue nam ..lI)k de Karoo
gt'legen tu.scben Sutberland ert Laingsburg

Ik ben alhIer n Jaaf en drIe maaDden on
derwlJzer on ben nl tamelIjk op hO<lgte van
~"ken Ik beb alIM goed door gekeken

:\ u dat Ik zie dat IIlldE'ren DIet.. v..n bier
r.illeu mededeelon ....ensch ik tocb zul.k.s te
dO<'n Het afgeloopen Jaar wenoch Ik noch
Iemand hll~r ....eer terug llIet eens t"" "pre-
ken van de andere Jaren De menscben heb-
ben verschrikkehJk geleden d<Y'r de droogte
Het vae 18 blJkan8 u~evrekt De ovengE'n
Z Jn zoo mager dat lij 8ChlJnen n et weer
re<-ht te komen Somuuge boeren zIJn heel ...
maal UIt en mooten op weuw begmnen Het

n treul Igheld met L rondtrekken van
bet Hoe van een legplek naar d.. andere
u t de Groupb naar bet "e.t Karoo de Tan
qU!l genaamd Nu Gode z J dank IS h"t
net noodlg De droogt.e Is totaal Lpgebro-
1.... :1

Den 22.teu en 23stP!l Viel h er een regen
?ooRLs ID zeven Jaar mot TIel Het begon
7.acht te rellenen en IJït.ld wo vwr uur :uln
tot de Huffel en Jo onklOnneren bruischend
fkwameu Het WIUI !.'en doordnngende ro-

gen
Den 2den was er lt.er4 In DUJn scboolge-

hou,.. F "rw D "e; van LalOgsburg hield
len u eust De opkom8t WaB Olet groot ten
g volge van deu regen toch zoo veel dat de
I elft 'an bet gebouw (;evuJd wa.

D heere I , 'IJoon en J (lUIers A ZI Dankba:o.rhe1!! was op elk. g"laat te z en
st ..ld n 'oor 0 n pen boek to koopen en d., De eerw hield <LlD 001. n treffende rode
Ipcl", sel ...lllen I Ir n tI' Illt"n on lertooke I \\ IJ zIen uu UIt Olll Dl September II ba£nar
11
ft
I Ile houden De ee!'llto bracht verleden Jo.ar
Il., k"IlU~PV Ih dnt t lid B ~8ude hl' 116 op

I nkt al. hd Villi dez",: tnk daar nl) t d s- Het zal een gernunon tIJd nemeD voor de
dr kt , ..rlaat \I rd aangenomen nre te d ..r boeren woor t,precht ~ullen koml'n

D" zaak vn I beer' Isser bleef over De Karoo beglDt nu }lrachtlg gr.,.;n te wor
taan tot d" ol arl..nng len
De ht>(>' n H CiIll"" \Ier Ik .. enoch nog t edD en andAr te zeggen

den ru ng ~t Id tot leden van de commL!<~le omtr ..nt m Jn .chool Laat.te ]Rar wa. een
om do I..den van le wet!l:l'vl'nde verp;adtmng J' r van beproenng v04lr m J Ik WI'li e ~"n
'tut t cl nood gen op (I M031 het hd H \\ ol I Jk DI t """t van <om~l!I.e menscb uh .., ti'
fa rd om h.. af p halen bet hd A CIllIe.,. denken Ik dacht met dezen nooIt tt! zull"n
om Illl !tor I .tatlon te brengen "n de klaar komen want ZIJ seben II InIJ u.er ach
IedelI J Cill r en t\ (Ilher. ow hpn e lo t ..rdochttjl; te zIJn on toen Ik later UItvond

wut het w..... meende ik dat ZIJ rocht er toe
hadden Er warelI Ifr hIer voor mIJ drIe
pr vate onderwlJyers tWe6 zal ik liever DIet
noomen maar van eeltj 18 Ict nood~ h"t een
eu ander te ~en !HIJ droeM ceu Engel
~('hOll naam Hij wist de m"lllócben ~UO te
lok.ken en zoete woord;"" te .preken Jat II ~
bter grooten lDvloed PP ben UItoefende ZIJ
,ertrou ...deo hem zoo .l.dat ZIJ hem volkomen
de teugels gaven III J WIst zaken FA>Ote
draaien dat bij been cmg en trok eeD beele

Zoutpan fonteu; boel menschrn va.st toet £3 000 trok het
j1:eld op hun naam elij maakte Zlcbzelven Uit
de voeten ZIJn vro~ liet hIJ achter die
,"lOg later naar LaID burg w.... r ZIJ nog '"
Een paar maanden Igeleden zou ZIJ met
Iemand anders ID het lliuwehJk treden HIJ
\I Ist haar te vert.f"lle' dat UiJ b8,L.l' £ 1 000
?ou vermaken als ee, lirul<lschat HIJ het
lau ook werkehJk dOflr den &!IBnt alles UIt
"chnJVI'n Toen de pboden afgeloopen wa
ren en het eel tpaar Iii t huwel jk zou treden
(Maandag) was de Lnpdegom zoelr en 18 tot
lIog toe nergens te iinden Welk Eene te-
leuntelImg De melischen di.. vast.getrok
ken werden ZIJD d~OOI' geruUJeerd on nO#.
betalen ZIJ rente vcoti D groot dt!el van bet
!-;eld 'j ~

Zoo zIet gIJ beer Iedit,pur dat ZIJ recbt
bebben om nchterd()('~tg te we7.en Ik moot
nu den heelen SpIJt '1.!J1.~n Toen ik bIer
kwam stelden ZIJ g n vertrouwt'n In mij
Met OpvoedIng willell;] ZIJ welOIg of mets te
maken hebben Wazt'j het met dat de eerw
De Wet zoo n onve~roil:en moed bad eD
zoo n ~e08tdrift het zou wet zoo ver :;eko-
men 7.IJn .ut hier daag een rwm groot
schoolgebouwen 'l\'onJng voor den ond"nvlJ
zer gebouwd werdeD! Nu gaat h..t veel
beter ZIJ stellen m,*" belang ID de opvoo-

d";feer editeur
ruunte lO " ...

tw dankeDde
Ben

VILLIERSDORP
2 MeI 1899

Hedenoamiddait werd eeu Bonda--,ergad ..
flng I(ebouden. lIet publiek .&8 ook urrge-
noOdIgd ea een groot aantal heeren 11'l1li ver
!IObeDeD

De YOOI'Zltt.er sprak de yergadenng toe op
sepaste WlJU' over bet schrappen VaD ali
Jonge Atnkaande!'ll mn do r~8tratl('-hJf;I
op deu objectie dag "oor toegeeibjkbeld van
den veldkornet

De IIOCretarlS lw. de vergaderlDg voor L<'
schriJven van dr HoffDll1Jl secretam van do
rev ISIe-hof VIlJl den civieWn COIJlJDlIISIlfl&
op ,orzook gaf do )leer Barnard de oar OD

op van de getlChrupten en tipru.k met Jep
ge~QI' van do bandel"IJZO van QDZeO veldkor
net en zeide dat bllr (.d.. veldkornet) ~,,~d
had dat hiJ lIIemand op de regutrutu.·hJ8t
"eplaat~t bud die niet de kaltticatJe bezat
..n op...den obJectie-daa (jet bIJ too dat er 1$
namen go,",1 rart wera"n dIe do k'lliaWicatlc!
ruun en dubbe bezItten HIJ gtlwBfii,de Vlln
de houdlllg door den heer Hl tchlD80D aange-
nomen en &el dat delIiD beer door de tegen
part J daartoe gebruikt werd

Do IIOOretar18 iIIII MD brief voor
h"" C Joel Kne;e OlDtrent l't<g1Stratle eD
f II fond. voor reglJ!t,t&tie-doeletnden

Du rop werd !-soUIn Mb hJs! t.e op<'n<,n
voor dat dool en IIolJektanten werden aan
g~teld en de geheele vergadenng t£~ken-ie
terstond

\ Ier kollektanten w,rden aangesteld nl
de beeren A Er8.8IDU~ JUD ~ Lotter D
ltoux W zoon en D Barnard Jr

De hoeren D F Barnard n A Lott.er
werden MDg03teld om voor de regJ8tratio te
y.~rgen eDZ eD al. ...cundus de hoeron \\
Roul[ en li Lotter ~n

Nadat er vel'llCheldene ;vanne dl8CWIIlles K"
"METHODE 'A!Ii AANWENDING voord en dne hl'6ren al. l..den toogi'treden

\ OETGANGERS I ruen .Ioot de voorzitter de vergadenng met
Neem zC)owat een pond 1I'lt brood droog "e~

het en 1'lIi"}' het tot grof poeder Doe 0011
kOPJevo) ID '-'bil kom et:. ..oog er genoeg water
bIJ om een water lehtlge pap te maken Doe
hIerbij den lDhoud van een PIJPJé fungtl/l 0
bewaar bet op een ....arme plek totdat men
I • t !unl(lle er overheen :tIPt jl;l'OOlen .Leg
dan kieme hoe, eelbeden neer waar de voet
gangers vutschlJnen pn ZIe t~ dat waar b..t
lIIet opgegllttm I dl' kleme hoevpclheden V"II
dag tilt dap; vochtig gelJouden ,. orden totdat
ze opgegeten z Jn

ALEXANDF.R EDDIGTON M B
Dlr~teur BactenologlSCh In t tuut

cl raham •• tad

lDCIiaa ~ bij
ll1mD.a w:q..,

bedanba WIJ bM'er BoDdun·n- TOOI'-
dat W1J ou UIl iete [uden mIIeD oadenr8l'-
~

( en ,3ft PiJPJe en noem den gebMIe JD- Dr llCIOCtig ook LMlllecle de ledeu ....D de
lt voeg er twee theelepels luikef Koedoe61oateiD tak ~ eelle v~rmg 1:

I 'il nJf alles tequnell mot een lepel ol -dieD tak bIJ te .000etl op 20 }fel lO v m
.l en eiude bet materi:utl t. ",broil. KAIecIoesfQnteiD

t door en door to VMm ugea Los 1IiOednd komt alJell: op en brengt ~
Il dr_Ylerde 'AU e< Il 'ne~vol lIlMf II'C+ u Laat Oil. tooIlen dat W1J ...
ooraf gekookt IS en ",en heeft getl'Ouwe Hond_anDtII 1lChouder &lUl echou-
rden Laat hierop eon ge tak der rilen ataaa En wil men 01Ul wet langer
Il die voor r gedoopt Z J I In erkenDen 'lUI 111 er tijd geDoeg om andere
t koud gew"rdeD l' plannen "berauaen
lig lDet" stuk papier on l iii getrollW. ~roeder

ed Ir ude den uag III cell warm W M 'AN DER WES'[iJUiZE~
hoekje van hot hUIIl staan of totdat lDen het Vool'Zltter Koe<loeafontem tak
fungtlJ! "\fit gl'Oelen rQlldom de stukjes kurk

MI!."riIODE VAN VERSPREIDING
(1 ) \ aAA eenige "pllinkhanen en na ze m

het fungus gedoopt te bebbën laat zo
wel'r tusschen den zwerm gaan

(2 ) Be..meer .tukken vochtlp;en grond
R4r .prmkbanen n6e1'lltrl.J.II.en om ZIch

t voed ..n D et fungus
I:) ) SI ut ('eOlge sprinkhanen op

kiot W&ann eelug geliefkoosd
IK b<>vocbtlgd met fungus en ui. bet
voedsol opgegeten lil breug de sprink
hanen don terng naar den zwerm

~ ) 'Ol'7.lUIIeI ee n groote hoeveelheid
prinkhan n die geotorven"IJn door het
f I11j(UM (ra"f een gat m den grond
on!C0vo,>er achttien duim diep en 0011
voet breed

StrooI f'8n~e prinshanen (lP den bod m
n pronk ..1 pr " t 'lO nt"r overheen Herhaal

dit Iwerlefl.gell ..n spmkhan ..n en hotIprenk ...
I"n mf't ",all'r t tdat het gat \"01 I' 1>n k
de 'pnnkhan ..n I ...t 111 bet gat mll3r laat ze
I ehtlg l!eJ'nkt Bedekt het ~t dan m l een
atuk bbk of een plauk en bood het aldu Vler
of VIJf dagen zo"blTUldig bedekt AlA t zeer
warm weer 18 zal Vler dagen genoeg ziJn maar
koudPr 7.",1een langer tIjd noodig zIJn

\ erwlJder de .pnr"banen na verloop ViU'l
dewu tiJd en ~nrold &e UIt 10 de zon VO<ll"
..en uur of twee of totdat ze door en "oor
droog "IJO Maal ze dan tot moel

\ an dIt me dat droog bewaard kan wor
<len totdat bet 1l00d1~ III neem t...oe eetlepels
vol l'n doo die III eeu groot hle~vol ...ator
w Ulnn ....at RUiker godaan III Laat dIt up
Nm 'IIi irme pll'k voor 1'2 tot 48 uren en bo-
handel de levonde Mpnnkbanen uan door mld
del van IDdom pelen enz even ..). men doet
met fungUl< vel'MChaJt In PIJPJ""

WAT DE P.IETKR FAURE DOET

naar Kaa.-tad I18bracht De geuuddlllde yaag.t
la _ ..... t 6 000 pareD toagYiuohen elke
maal De l'8lIJ naar de Mcaelbaai VlIICh-area
neemt _ ...pt 60 ureo - heeD en terug Deu
ladiDg di .. nu lD8ebracbt. werd IJ! al Je r.e.Jde
en de saak betaald &OD goed t 'egeenn"
'I"OOruemena 18 baar IJven ( "l zetten
De eerste maal nog men I I J: 2000
panm tongTl8SCben ~ a<, twoede n I Vlng
men m 30 uren 4 000 p:lr totJg¥1'" 30
ton andere VlIICb 1DIIlutI" I veel he bel
Jon" ~ Worden d~ isschen v r ocht
tegen den ~nwoordigcn IJ" dsn ~ Ike
ladlD(li een ...inst van ZOOl' £:50
als '"J reedto gezegd bebben I..
door de tegenwoordige rt'

met alleen een v6!'11tandlge ma,
talende

DE VISCH-INDUSTRIE.

de ~he en
de ConataOtia

er ...~r
mtront do ,..,'\

d ... ueputatit' be-
Vtlrfo(.denng vlill 13

~ret.1lI'is van landbou w haar op-
minister do resolutie

die vergadermg
van de wiJD

..".."",......,~... area ~evraagd ...erd
numster tegehJlter

vroeg onaf
,~)r~~~u~pek1t~. die ~r

sou pbats vin
do zaak té ..ulleu

dien tiJd beeft men een
bnElf outV"lWgen den ond ..r-tleCl'eta.rtl van
lanu.K)uw meldev~e!h;.t d .. Il1llpektle Will! be-
wilhgd 0i! voot\:l'":de dat bet ruwe .. erk
voor Iwt I>pgraT{ J der wortels door de eige-
naars vali de 'tlJngaarden zolf zou 'IVOr
den verricht l\l De beer J de \\ aal
decide verder ~ee dot de beer E P
~fam Villi t 1J!tl~bouw-dop.u:tement die het
toezicht o~ het ~ "rk had onDuddelllJk na. de
b<'lnlllg~ tWr I",pektle eon ~taf inspekteurs
aangenemen h~"n met de 'II'erkualDbc len
ww< begounen ,.,t dusver waren do boerde-
rijen v,,'" de w~ \ un der BIJl en van 4£
heeren J BrIDk~ J lialan nderzocht en
r J van de P41: ~evonden
De verkieZiIl~ tan vertegenwoordigers voor

den
Tl~01.WRAAD

wns het v'olgencll punt op I ",W .1.. De
voor7- tter d l61![ee ..... II) hel r de v I
klllzllIg zou WIU nltstellen t l ec I 1>.:( r
bezochte ~ergad maar er 'hO ~"en tJad
om te w~hten {.lint de lUll!.'" ~ nw I zou
voor do l j)lgen~maandehJk""be vergll()ermg
\I orden bJ~n wt 'tlepell

De hooren A j\lbrecbt en ):f"1 ly lloet"
werden .14 de ~itegen woordig'1r. (Jer ( Ieo
Illgtng gekozen 'i

De voo"lltter l..~dw&rna loor een clfCUIn r
un het dI!~ut van landbouw
fende den Ilvoer;~n materiaa1 voor

'R{;CH'fiN VERPA.KIUNCl
In deze clrcuitlt-te dIe reeds In t Land

bouw Journaal ,,~ verochenen Illorden tnl
,an blJroojlerbed{1l meegedeeld omtrent de
prlJwn vali venéhllende soorten frult-'kisten
eli houtwol tIJd pUr Oestellingen enz

YRlJctH'EN REGISTER
}len be.loot Ol voo stel v.n den secreta

rill dat de" CtrC~ ire. aal.. de leden roodg&-
zond n ant w~ op een brief Van den tUIn
bou wraad waarlD }jm den steIlJl der vruchten
kWOf'kers wordt Iflvraagd voor bet verzam~
leu van I~cl tl~ ~n over de ver.c1I111ende
vanete ten van ~chten door hen gek vockt
dut dezc Circuit Ire. opgevraagd en dat
de ugekomen ,nt woorden zouden ver
~trekt worden ..L oen COml1ll88le dIe op een
volgende "er~Jng daarover rapport zal
UItbrengen

In de gedachtet ww;elillg over ~ t or ler
wOIrp zette d. v~lattor Ultocn dat de tu n
bo W raad btl810t6 had d H'rsch JnIDg ",n
I ~t voorg<lhomeo vruchten handbook lt te
stellen ow I et ell, Ult,,&br"lder karakt.r t.
geven En gr09i>.....aantal DIeuw" varlotelteu
van ruchten w..yun nog geen volledIg ver
slag kon 11orden ,It gebracht waren nog ID
OIllI"TZotk "n an~ audI' vanetelten dIe ton
zeer.<te waren aaU<..1'volen waren ID ver cem
dene gevall~n w~eloos gebleken

Dc heer LoUllj Nldete merkte op dat eeu
andere reden weI)f den raad er toe I ad ge-
le d de u ~ave fi/ln dit vruchten bundboek
UIt te stellen ID)6 overweg'.ng lag dat bet
klimaat ,an de ~ lKlhlliende streken een be-
langr Jke factor ~ dl .. III aanmerk ng moest
genomen worden" Dezelfde vanet .. t VlII
Hu('ht zou Illch otfverliChllln do puutsen vcr
• I Ilend g.MrLl'e~en tot nn toe had n n Ultroenng van sprlnkhanen
n et g noeg fe tell1) erkregen , n de v rRehl1
lendo vrncht"n ~ rikten va d.. Kolon

De I eer Harry~eyer. WIL~van meeDlDg
dat der ,"l'uehte~ dL,trikt zIJn rugen regl8t ....
noet bebbt:n da~ nder. de geil'" en mheh
t ng n III ,~Ie ge\ .1I .. u Olet aange .. cud
den kunnen wor l~

Op verzollik ,a¥en heer H :'.Ieyer.
de aanwezigheId 11

\ i':RSCH FIn OP DE :'.IARKT n:
Ki.HPSTAD

"Id gereg<JJd z,,~ to bevredig ng ,an koo-
p'" erkooper. las le voonatter de vol
!( do nescho 11I11I("n 'an d..n beer ~Ie) r
()(}r over l!lw k\1:',tw - Dc aan (Mlr van
r eh vrubhten !jp de markt van Kaap-

ta I v ti6l1t,. Jf~ et II zaak van groot ge-
" I t oor aUo v~ hten..cweekers n Ik zou
ga .. ru ..en~o ol.! Jlerkmgen en \ oorsooUen
0' r le1.., k,'w .tle<'ier overwegIlIg geven aall
do l,den dezer 'VlilglDg Wat de pr Jzen
betr ft <laMover ,;ek 3"f Ik mIJ pensoonl Jk
n ..t zoo zem- als~r het algemeen" s)St~'( ID

an vprkoop ,a' d fru t en Ik g..loof lat
"J Is vPl'llen of een "yndlkaat van
onze I" I n n.l. k~)t ..n doen om de Circulatie
tn ""hen kll~k,,'r Jl gebruiker te verbeteren
~ r L' b J OQrb<:eld~t. verk..erds n do r gee-
I g a ..et r (>"ÏU_., dlO bmnen Z \li mijlen
v K "I urd gr~en UI( t door dell .. Ir.kc
I r kun n \\ordt'll erkrl'p;en uan te dne
uur " lIamJddag1 J"an deu dag volgende op
d n waaro'p e I gepakt z n waardoor le
kif' nhandela ...r u" i;}orjl;pnm Irk ver host ell In
elo h vallel1 de )111 I tot den volgende I

dag mod. It "or~ rrl waardoor rw.
tnurl Jk de ~eu!>< ",1 h Jn ,crlor<,,,
n Ic "aarde I "'-' k t
I t el' I zaait I I ~ Is
den kl mha.nd lII4" ik

kllChtell ,un~ nk.. ers
rpst. rat e ..n ",:it ~ Jpr I e m Jil frUIt
nood g h bb. el\ er n ot m kunnen .Iagen
d.t op ....n redel~en t Jd daag- te krlJgpn
en ti e ook DIet ut.n kunn ..n ",acht r. tot het
bJ P Iblieko ve I~ wordt v rkocbt ~u ge-
loof " dat d .. IC t.lOelllJhmd bAel gelDakkel Jl!.
tover" mJten :f.anneer oonU!en van ons
AAm.. "en wtnie me", of epn halIdelaar m
kolon ale waren ruiken om onzo produk
ten der .... mor Jl op e..n geregeld uur te
lateI ,erkoopeu""l1-- punlieke veiling W IJ
zo"uden d..~ kUIl~» to ..""m I' le 'II' JZo waar
op t erk~bt wifJl klem .. dwhtallen eli r I'll'''
b.handehng zoudli bel ..t worden "n de koo-
pe'" zoudert wet ...... 11 aar cn wannOf'r ZIJ moo-
t n gaal omte ~T Jgen wat ZIJ noo<hg h...b-
be Ik !!:6iloof ~.~ ct III deze nel tmg zou
" ..rken tot voord, ,I van allen maar d" d..tlUls
zondl'n natuurl ~ door ....n commIssIe moe-
ten worden U1tgi\:(erkt

H ..t Is $n ~k me ol ",rwogel cl .. lt t ..
worden doo belanghe\lhende ('ommL""le
n t deze villr en Ik zou gaarne zien
d..t de led(ln de I be.pr*en zeg op oW''''
,olgende maandt'lllJkscho ver!1;Roenng lk
heb voor Dllplf ~"Iotl'n dat Ik al. de ver
MIIl~'1.DgZIch d"',.,tRI'k n ..t aantrokt t wee of
dne anderó ",",,~ ..nkweekl'rs ,.al 1.le te VI
dl'l om z eh bJ ID J aan to slut ..n en onu
rue ten oap te- leden op een w JW zooaL
ik hob aangedu

~ ..... n,;e dl~SJl\s 0 0 pr d"zo lelik beeld ..
van den hl"'r ~ ..rs n·rd bo.lot"n d"t dp
..aak ~rondi~ ~'thouwd zou worden op d"
vo4;ende 'l rgad~ng,,-nHWE LEDE !Ii

De bearoo c. ~ :\{arman en Otto futthfel
der w..rden al. t;teuwe l..den der vereeDlglug
g kozen

Afdee~ Malmesbury
~---

'\;otulen van ..:. ~ewone maandehJkseh .. Hr
g illonng V'an de Malm03sbury afdeelmgsr lad
lIehouden ~I 1899

Teger..,..~ de heeren I " li Rus
MlUW (C ( en bM) vool"Zltter 8aN;on J
Steyn D Malitl, dr G H St ..yu !Ii H
Be bIer Illl J :}.puw

Oe uotQI ..n "tit vo~e vergaderllIg
gelt\ZOn en goecft,(,keurd.

De !lf'Cretari~ ~pporteerde een kroole .. b 1

lan van £ ~ Id op den !sten Mei IBm!
DA vootZlttef.

j
""berichtte den raad dat hIJ

nnden""k e;ed bad aangaando de voorge-
teld.. leenmg hij hoopte op eeu later ..
datum defuutl IDlicbtmg te g..ven Ook
zelde h J dat 41lb teZlUllen met den !;('Cretar,"
ondPl'Soek ~edat<1l bad m zake verscbeldene
wOlll'n nil In ~ ,den van de J1lgeenng voor
konstruktie en f ;t een bnef aan het pnbliek

...erd gene"t hieromtrent
verzocht den raad de

~,pub(j.Y:e werken-departement
Wlpse W'lIA"ropde Sleut-

in~,a,,+~';w;".,v·;,._ nu wordt daar
slecbt.. kIel IS eo

I~ ~ I"It.,11 OlD dia .t.claraad
te oi:Itm -eten, rapl orteerde dat BIJ toege-
stemd..had dat een 'c vame ~ewellr _
gestelIl sal ...orden m verdere inlichting te
Keveu aangaande t vrwrge.telde watel'llCh&-
ma en dat de mun lP' ltelt nu gesegd bad
dat de heer (J&lJ'Jll"" )8' op den I!den deur
Malmesbury .ou bezoo3C I
De secretaris werd gelast OlD den 8t..adJ!..

raad te bericbkn dat de voft~o deputatw
van den raad aanwe1;lg ZOII ZIJI nl de ml':"
meur Mall1le8bury bezocht

De IIOCrtItaris benchtte dat een muilezel
voor £30 gekocht werd en het i'II'erd besloten
dat de rekening betaald wordt'

De secretaris .. erd gemachtigd om den ou-
den ezel te verkoopen tegOl den boosten P"JS

De raad ried aan Jat de llU'letpnJzeD van
..rven perceeIen 3 tot ti blok a te Hoedjes-
baal £3 per erf..zou zIJn

D.. I eer Bestbier Htemd" ID OlD t.., te
laten dat zIJn voorstel aangaande het krlJ
geD van kanen en ezels voor hl'lt instandhou
den 'l""an de Vredenburg ell TantJl'sfonklll
wegen zou overstaan mits 1I<'1.llkklugen g
maakt werden voor hehoorhJk( reparaho, aan
dezelve

D" raad besloot dat men DI t meer OpZlO'
ner A 8tramrood op de Hopefield st tJe w
III dl ..n.t houden ou den • ('r"tan, word lol"
la.t hem drie maanden k ..unis te geven

F..r werd ook besloten lp b~ r ,\Ib rt Jn
nis t.ijd e IIJk opzIener vo< r u" r. paratros p
len Tant.jesfontein weg tI' omployeeren
Een bnef werd gel ..zt'u , I d. I h oer A (

lo 'Illi,,", kl..gende over J I lo .tand van
den Mamro-Darlmg weg
n n socretan wed geLut dell kontrakteur

to verzoeken <len .. eg reebt te L1lkBn ID ter
m n van ~et kontrakt

F.on brIef werd gele 7.en van d h heer J D
lllatt veuoekende d. II ruad I em te bench
ten of het rle voornemellll van dl!n raad Z Jn
om Krnlllpad Il1t.pannHlg te \erkoopen voor
d" oom van £400

De 8ecretarls .. er 1 1J"last
benchten dat d raad

om tenders te \ragen foor huur van boven
I;l:enemd llltspan voor een tijdperk van 'IJf
Jaren na afloop \an het tegenwoordige bour
kontrakt

Ecn elJiCh voor ochadevergo~ werd In
gedIend van den he t Fook voor b weerd
scbade aan een zekeren ezel

De elscb werd lIIet erkend ;F"
Den sectetarIs \\ erd gel8l!t om""t.tend<lr.< tl'

vragen voQr smld.werk OIlZ v04r het aan
komende Jur T..n<ler. voor dil '\a.llstaand
'ergaderlDg te worden gepl_tJlt

He~ III erd Ook be Joteo d.t de vo rZltter
met d..n heer Moorree. en den !leCr..tan d
brug op den poofd KoPberg weg zo lIDSp""
t""rl'n bIjna tegenol ..r de heer N (roe.er s
plaats en gemachttgd worden Iet noodt.ge
werk aldaar..zoo 8pooldlg mog ..hJk tel:r.t .. n
klaar maken

Dr Steyn werd gomachtJt;d om me~ d..n
kerkeraad vali de knk te YoorrPeSburg te
onderhandelen om eene plut.. voor h"t w
tl'r" I t kr Jgen te Moorree bu~ "U om op
do aanstaande vergadllnng rapport t,p doen

'erschelde1¥' Teken ngen werdeu voorgo-
I"g<; ;;n gela..t betaald le word"n

Den n.pekt. ur werd ",..het I n heer M J
v I.ll der SpO) te "preken met bet do I on
!(ru s te nemen voor d"u u ..g n ar Doorn
~r3al

D h<'er J Ba<sOn 1'r000g ook
n Ulspekt ..ur to ol chtlg('n om gru," t

v n ..n naar d ParlIng ,lakte te breng
'rroeg mogelijk

DIt w~rd toegt>"Stemd
B..t lD"pekteurs-rapport ....erd g I lA'

zal geflJld worden
Daarna "rdaallde de v rgader I g
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schen aan onze kusten De diepzee V1.SCbare I
lA zoo w~eb1'9lrl en zoo ontzaggelijk nJk dat
F.e eenreudig OIlwtputtehJk lA HIJ lA WUI
ook VUl ge'l"Oeiert dat de regeering meer van
doze kott ..", ,...1 aanknopen on het bestuur er
nn &OD zal regelen dat niet de middelman
maar de boer en de algemeene verbruiker
daardoor gebaat ...erdt
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AFRIKaANDER BOND

VERBAND LIJSTEN
l~ .APRIL l~~

:HYPOIHt:KEN
IIu ... Kon rakL • utH'" Ka p. • afJ,..

I vergadeTIng gesloten met
cl hOl'r \ (Ill,,"

G J "OLFAARD
Secretaru

HOP!': TO" ~

ISSTRrcnE8 TER (EHRnK \ AN
SPRINKHA ,~ZIEKTE Ft!liG1 S

KielDe piJpjes hevntt .. nde dIt fu~ ... wor
den bel"Old aan dJt IDsht u lt en verschaft aan
alle applilu.nten dia me ook kunnen bekomen
op aanzoek door tUJ,.'I<'bl'nkomst van den ClVlC-
len OOmlDlS8AnBVaD hun afdeel~

De metboden hIeronder genot'tlld moeten
gevolgd worden en de l"OtiultnlA."nnbuwkenlJ.g
waargenomen n ann nil. ,.,cramlOrtoord wor
den

Boogst bevredtgrutde resnltateo ZIJ I er tot
dua'rOl verkregen en ..r wordt ..,oom! vPJ'ZOCht
of .Ue personen die bet fungus llebruiken de
resultaten Vlln hnnne proe' en un dit iWJti
tuut willen r&srteereD

Ged1lnlDlle _r IJ! bet moeilijk om
d. siekte 'Nnprel te verkrijgeli Yalldaar ~
bet rudaaam 18 om het fungu m ~ ol

, rga<lcnng '" houd"n t
op ~ April 189V

T ~l'nwoord~ waren :le h""ren C F lia-
r' nbo""t P Badenl Ol'lSt " n..denbo!'llt M

R"n btrrg <. J 'L.agIP W J du TOIt
u """ en I" len
Do voor""tter opende de vergadenug met

~"I",d:\',5 uI n gelezpn goedgekeurd eli get...,..

Tl'n PCI'I't.. "f de arge."ardl~de verslag
VIII ,.."t gedaan was het dlstnkt.bestuur
nam" Jk ODI bIJ het beslUIt van bet congre~
to bl JV"U om d brandziekte wet van 1894
tierroepen \ "rder al, twee-derden der
k ozers <'en parTementslid wagelI om te be-
dnnken werd beh"ndeld maar venvorpen

BeRloten w..rd om d" ve ..art,..,n af te schaf
fen

De I 'Pr P Radenlorst raaru.hd van Hope
Town werd b noemd door het dlStriktsbe-
st nr om tegpnwoordig te wezen 'lp den dag
Ril obJC<'t1e. of 11 al1pn te krIjgen RIJ

v.el dat h j den h..er l'au) van Caller gekre-
gen I eeft 'Voor 10 voor dieIiI dag

Dt' "I.'Crl,'t.arlS gaf "Verslag Van de ontvangst
van de Bpnd ....boeken dat h J ze In goede
erde ontv~ngen had

De h~Gr D 'I~ e gaf versl&+; vaD bun
w"rk bIJ den veldkornet dat 90 DalDen op de
regl.trat .,.1 Jst aangonomen zIJn

~f('n fl.lng nu over om een veldkornet te
kl ..zen

De h"er P B3d ..nbor.t vrN>g of men Dlet
dell veldkOf"llet zal voontellen
vergtlderulg nstemde

De beer M van RensbUl'g stelde
h..er J J Rnyman V&Il WellZevond"n
TownTowtl al. veldkQr et voor ta lt; no
WIjle no ~ De Hoop Hope To ...n gl!!lOOOo
lCl'rd door don heer P Badenhorst P ZOOD
en nlj1:em6en aangenomen

De he"r Syroan bedankte toen de vergndl'
nng dat ZIJ dit vert:rouwen lO hem Bielde
..n heloofQe zijne pliohten te doen

De heer P Badenhor~t vroeg Wen u.n den
voorzitter of het Dlet doenlIjk zal wezen een
takpost ~ krIjgen ",n BrakkIes naar Kaf
ferpal waarna de vool'Zltter be Id maakte
d ..t ZIJ p<>!I;lDg..n aange ...end h ",Jen en dIt
Il;)" nlot verkregen ~dden

Ue vergadenng besloot om een petille te
leek ..npu voor deu hr 8nvman eu. veldkon>et
Pil aan den ..fdeelmgsraad van Ho Town
te sturen, waarna meD !doot met geh:ct door
dor boor \f van Ren,burg

W. J Drr TOIT
~taris

r t z Jn
Hopende dat

lad zult pilOt e
lez

Hp k
P\TRI\E <.1\ Is

te Rl versdale

.J tin ekn Kdfttu r
Munbeer-W It Il de Iloplhed bebben m

een plaats DU" hoog!leeord ~n veelgelenn blad
te ".,rgunnen voor u dentaand6 '''gelen

Bier bU ons !lut het z()()al. het oude spreek
"ooM zegt :\feer d&jfen 00k meer d ngen
lo ondergenoemde "IJk zun onlan~s t .. oo beeren
rOlldeeeaan m"t Je regl.tratleluat ook heb k
n t zeer geloofhlro brooatn "oor waal belrl "er
nomen dat.u "er..ebeldeae pt: • ge.ebrapt
hebben dIe mIJ bt.kend -'un al. be. tters van
dlll&enden morgen grood Delulkeo tracbten
&1 vaD buone .temmen e homo .... n Maar wat
deok gIJ mede Afnkuoders, wat I de b doe
I ag daar ... n BIJ de laatste elektlC bebben zu
al h kracbten ID t "erl[ gesteld om slemmen
te wenen "oc n progrelllle ...,n of Indcpendlln
ten kandidaat maar alle! .... lo "ergeefs Zoo
d~nde trachten die t .. ee heeren than" ooze
wUk te beDad~elen door Afr !taande!'ll het
stemrecht te ontaelDeu Maar te vargeen dIt
aal bt>n ook nIet gelukken Hebben de t .. ee
"emelde heereu mlllSCblen verge;en dat er oolr
een cbJectledag IH ...aarop"'u beel ...aal'llChun
lIJk n s:ohtlueD Afnkaander daar lullen plaat
leol om de heeren t8 l'r&lI'en .. elke obJectie! J J
tepn de g8llChrapte perlIODen hebben ~Illuur
lUk .lollen &IJ dIt moeten be .. UHn

Waarde heeren lodlen Ik mIJ met \"er1l18
w I Ik U de waarbeid zeggeD Het

de beeren reel beter Ilcb met
ban beroep bes li' te bondeo Jammbr
d.t &11 DIet bu mu aangelaod lun dan lOU Ik
bDn seker ala Afnkaaoder genaagd bebben
waarom &1allen te RI"eradale nn de l"1I'Ilstratle
lIJst geechrapt heblten mu geloof m .. .ul eo
op den elektled~ lien wat d e t .. ee beer~a
nltgevoerd bebben en meer dan een dId daar
DIet om denk Iran mlMChlen dIen dag Dog ge
IIChrapt .. ord.... waot menIgeen dIe I( eh oor
oogen8Cbnolllk • vaar hond; ...ordt bJ ons Fon
telD"lelel"ll mlltU' ~.r hcbt be.onden

Voor opname deses Jult lW grootelukR ver
plichten

ABC

D

Ik heb ..nz
F SlTIO~

r",,,dent magll!traat :\1 "mdul

Ik ben VIln opmle dat I ..t dro~e .. "er de
oorzaaIr w"" 'an bet e<'n jl;e JI; .. deelu. IJkl' RIc
('f'S tI' :\{'lBndul Tl'n ..m II> f'ven",,1 de beste
r "uitaten te kr Jgen h..b ik meu"" aanWIJZIn
I/;cn lat"l1 drukken (afdruk hl ..ronder) eli Ik
heb h...t gegeven ""'1 boeveelheid naar den
hoofd m~"traat 'ill le Tral1llkel te zl'ndell

ALEXANDEH F.DI~GT01li M B
Directeur Bnctenologl5Ch M"tJtu

Orno bollCb FontelDsvle No )
Dl8t Rlt'endall'

8TE.AIlS~ WIJN ',&,I( LI:, EII"T.uAN (met uU'r)
behoor; Renomeu te ...orden tezameo met t' n
behoorilIk gekozon dU'et Onder r.oodaa "0
behandellDg gepaard met een 18'I'eD ID de op D
lucbt en beboorlllko exerett:e &al do pa 1(' t
tneller beter ...orden dan onder de oude beba I

delta ..... n pore le ..en.an of ..ua emuwo II,
IOnder ondenrorpen te ZIJn Mn de ge..-.ren " e
met een ongt'regeld pbrwk nn 'rOlt gepa:: rd
gun met d. verbiedende oltwerbe. ID het ~f
.onderen nn onp&OlMe beetallddMIen ait I et
....... Bli alle apoUaell.en ID '- pooU.;o
-{.bY]
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