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APPLIOATIES voor bove-ize-
. . noemde bet'rAkking 'r~~ge. Staats! Gvmna'l'um te
~ld van de bij de weli vereischte ga- i II f
ttiigechriften van bekwaamheid en I ~RETOIUA.
~~, van de laatate SdhooI- li -- ~
coIDIll188Ïeen 'Y&D1idmaataohapJ*lnfll" OPROE.lUNG geschiedt mits
Protestantsohe Kerk, .~en: door dezeq van appfioanten voor
den Ondergeteekende Ingewacht de 'betrekkiJjg van :
worden tot op den 3laten dag van D t . ;:Wisk <1 h t
M;ei, 1899. . ocen l~l 11111 e aan e

i Werk1.JWDbeden te beginnen, op 8taatBifGym~um te
31 Juli, e.k. . iiPretoria.

Salaris £120 per jaar en de B" d li;.. '
h 1 Id IJ e app; ieatie moeten. overge-

80 00 ge en. I d 'rd
,Alleen ongehuwde personen. sul- B e~. w~." eLn·d: ._ ha ner

I· ki ~ eWlJS van 1 maateo p ea
en 1.0~me~ lOg genomen Wan 'en. ProtestantsJt.."" Chriateli 'ke Kerk.
IBillijke reiskosten, gestaafd door Be" 1 be' li')k I 'dk '"", t' ull . _......ii rden, "Vl]8 v"n noor J . VO tOOI e
'N"I"n les, li en ve4e5'''''''' wo . academisch~ studie. .

_~;~. -:-._~ gett~e aPop~~t Bewijs ~TO}doende kennis QeJ"-h;;o ... ll11 ....T·I"\:D'DC . ~en hiertned eUWV&<Un ilIUM V.QOrZl8.1l .van uuer- Ill' I 1 . taal' " un.. lO • .IU

wijzers 2ae klas~rweg eertifl- 0 BOlOO
•~ ~ d' ed ~OOk gevra8gd : Voor het bou wen

.~ f" . eWIJs v goe z eUJ Arbe'd W" te "\;- 1eaten om "",gen PrIJs te reisen. Alleen .a plicanten van van een 1 ers onmg Y na -
fontein Uitspannin~. Bijzonder

C. H. J, MAREE, Jr., christelijke ~beginse}en komen voor heden te verkrijgfn\ bij Rsadslid
Voorz. School Com. deze betrek ing in aanmerking. Theu:r:Ïasen. SomersetjWesb'

Hooivlei, P.K. AllaDdale, I Salaris £ O<tper jaar. IT. Voor het opr 4ting van een
Winburg, 3 Mei, 1899. Indienstt ding l Juli, 1899. Kam het h t

Reiskoste worden billijk ve-rgoed er, en rep~ren van e
indien de noemde buitenslands gebouwen den stal lW den 22sten

BO·d d Old .. 1.._._ Vnlpaal, bijzonderheflen waarvann gaan e a erwqzer WuOO- woont. I· ~ kun -U __ bi Ra d~ verkregen nen wotjwm ~ an-
digd te Monava.ll Otterspruit; !?eze ~p~li.c::atiesmoeten word~~ 8lid BriDIr, Kuilsrivier. of bij den
wijk Onder Valschrivier dist. gencht mtellliJ" tot den 19den MeI, Secretaris. 1

Kr tad '1899, aan !bet kantoor van den Tenders sullen ontv.ngen worden
oons . Staats Se.c~·taris, M. . d. B., met .,...door den Seoi-etaris,) tot op een

vermelding p den omslag: "Docent insluitende den 25stenl Mei. 1899.

APPLICATIEN voor bovenge- Gymnasium"'. i

noemde betrekking vergezeld T%. KROGH.' Op Jl\8t'1
VillI: de bij de wet vereischte getuig- nder Staats Se~retam.'... • P .á.UL D. CLUVEB,
schnft.en van bekwaamheid, goed- - ~
gedrag en van .lidmaatschap Gouvernem ts Kantoor, ;Secreta! is.
eener Protestantsche kerk zullen Preto"" 19 April, 1899. Btellenbosch, 10 .Mei,1899.

door den ondergeteekende inge- AIJWAL V DID HOOG'" \!GHOOL.
wacht worden tot DONDIRDAG,22 " D I)

Juni,1899.
Werkzaamheden te beginnen op

10 Jw, 1899.
salaris £ 120 per jaar en de

schoolgelden.
:....!.•J6!C.' Slechts ongehuwde personen ko-
i; men· in aanmerkiog; Kennis van

. mUliek (harmonium) eene aanbe-
veling.

Logies verkrijgbaar tegen £2 lOs
per maand, alles ingesloten.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van eene Onder-
wijze""S2de klas spoorweg certifir-aat
om tegen halven prijs te reizen.

ABR.PRELLER,
Sec. Sch. Com.

..
HIDRMA .... OIi.If,.~.IN

ZUIVERE R(jlfN'~
BenevensZIiiiD,:~~Bloeeema, 'en

Groene lDg~.if.

DEZE !Inuit_nU pww· ..... ta ~ de ..
Ameriba~1M TaIIU '""" ~~

lle Uroene ZinkiDp8a.ilitwanl •• 1_ 6 ...
"I"uo lucht lijn hloo~ Al o.ut ..ur t. ~
Roze, Schoon., Bloem Bern.mot. O... np·
Bloesem.ZInktnc. SpectaJe Zlnklnar en Qrae.,.
Snuif wardoD ge~iIe""t.. ..'.' ,.

WIJ v ... jI9D aleebu dat pj ... huil op" ,.., ,..a ...... . .
en ;Ij zult bevioden da&. ~ ..r.m..r '" .,..... II
I." Jil ""ni!{e anden _".aiI. 0.. ~ ~ ~.

WIJ hO'lden eeD BJ'OO* _tal ~ ill lie- .
'lmleu dat de prij. ftIl ORa 8011i1 ..., ..... il.

HER_AM .. q.&IJ&RD, I
69,40 an 28, Pl~ ~ t

DEEL No-Tl. 8,752 J

TE KO:OP
DE PLAATSEN

Nooitgedacbt en Basterdskraal
A fcleeling Fraserburg, nabij het Dorp,
Groo't Cb.·:aa. I;'JpOO JlDor.ten.

,h .... _~.."".,j ....~..>-/!',' ~._ ... -,"; '" '

Doe aanzoek bij den SECRETARIS, EXECU·

TEU~S I\AMER,'-II ock van Adderley en Wale
Straten,
Kaapstad, 10 .Mei, 1899.

In,
Raardeberg,

:, J;,:

MdeeUng jJalmesbulJ,
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen, beginnende: teJho ure der voor-

---.--- bli~4ags,
publieke 'Yaoan'ttedDltea, SlSIen SI4 lWet. de volgende 2 ;\

Levi}od,e Have:17 AX at 10 Mei tot 24 Mei ingeeloten, zullen enkele en familie excursie
V rt>igkaartjes uitgereikt worden tU88Chen alle stations op de Kaapsche,
YriJ5taatsche en ~ndwe Spoorwegen (met nitsondering van de Wynberg
en tiimollSstad LIJn) onder de gewone voorwaarden.

Op den Boohuanaland Spoorweg zullen Iste, 2de en 3de klasse,
retourkaartjes uitgeven worden (onvel'8Ohillig voor welken afstand) tegen
d .. g'('W006 prijs voor de enkele. rea.; en op de Nederlandsche Spoorweg
zullen I ste en 2de, klas8e k.~tJes uitgegeven worden tegen verminderden
PrlJ5 russehen ~hd-VaalriVler Brug, en de Nederlandsohe Spoorweg
voornaamste sta nons.

GELDIGHHEID VAN KAARTJES.

3 Kur pearded.
1 Koe ,.

100 Bokken" i .,

Lot Yarken.: ,.~

Kaapstad, Mei, 1899.

AANGEnOOPEN
, {

( ) P so April,! ~l., op de plt'.ats
van den dl¥iergeteekende, 1

Zwartsohilder K~ rechter oor ~tnk
een stuk afgé8ned~, omtren 6 Jaar
oud, en 1 yaalbbnte Koe, beide
coren met een st jp, ook omtrent 6
j:\ren. ',\'

De eigenaar kin deze]ve terng-
I)ekomen mit.á betalende alle kosten
tlok van deze; adv$-tentie.

I. ,',:,

De Weduwe;f
MARTH~MA1iIA DU PLESSIS.

Boerderijqêreedschap,
Vaatwerk. bfistaande uit Stpkvaten,

Kuipen, en lteldergere~dschap
lOpen Kar, ':
·1 Kap Kar • "
Graven, PÓckeil" ens., enz.

20 Legger Wijn ,;:
:I Legger B~nMwijn.

En wat nog terdé~ zal eangeboden
worpen.

, ,
GiiW, KOTZE.

:r',

De voorwaarts reis moet begonnen worden den dag van uitgifte, en
dl' ll'rllgkcerende reis moet volbracht worden niet later dan den 24sten
Juni LG0. Kaartjes zullen niet gangbaar zijn in eenige richting met de
weKl'lijkscheEerste KI8886 Sneltrein.

Passagiers zullen toegelaten worden de reis te breken slechts op de
ti rUl.;'reis. Voor verdere bijzonderheden zie publieke aanplak bilietten,
of due aanzoek bij eenige statie, '

C. B. ELLIOTT, Algemeenbesluur.
Secretaris.~

'l.

J. W. Moorreesi Jr. & Go.,
Afsla~ers.

Malmesbury::

" PACKARD~' ORGELS.
Best Orlitel. in de Wereld.

Zee ons Orgel tegen
£18.

Wilt zij een Orqel7

30 AAN1EBL BEESTEN..~
OP DON DaRO:ÁG, 18 DEZER.

ZAL wordan ~rkooht op het
Eigendom v~;den heer J. J. P.

DUTOIT,Bird Str4at, bovengemeld
getal Aanteel B~sten, waaronder
zijn Koeien in m~lk Koeien, die op
Ka}ven gaan, en vaarzen, allen van
extra melkgévend~ . ras. Verder 1
paar tnoeie Sruins; Paarden, 1 paar
Ezels,2 Molwage., en wat verde
zal wordw aange~en.

loopt den het beste

Het "Packard,"
'('lll'ijl' om Prijzen

eu
.\l!:empcne Catelogus.

tegen .£18, £20 lOs.
en hooger .

ZWEEDSCHE STOVES,
" BOLINDEBS" beroemde maaksel Verlcooping te b~inll~l ttl 10.30 ure pede •.

p, J. Bosm~ &,Zoon" A1Blagers,
Stellenboech,6,Yei,;is99.Schr:IJf 0:01 onze Prijzen,

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

WOODHEAD, PLANT & CO"
::t George's STrant, Kaaes/ad. Publieke' Verkooping .

Een degelijk en duideliik Boe~
de Wingerdziekte.

over DE qnderg6teek~tlden .~et instrnc-
ties begtInf;t1rd zIJnde, ~ullen

publiek verkoopen "'voor rekening
van den heoI1 P; IJ" DE Vn.LE, op

Woens~ag\,a 7 df'zer,
TI:

KLAPMt;JTS STATION,
: .,

PRACHTIGE GELURDE PAARDEI.

Tt: \erkrijgen bij de DrnIq>ers Maatschappij VAN DE SANDTDE
\":U.!r:R~ & Co. (Beperkt) eeDlgeexemplaren tegen één shilling per ex-

:illp:ilur(po:ltgeld ingesloten) VOOTltitbetaalbaar, van dat voor onze wijn-
~I'"TPn zoo belangrijke boek:

" f', 'I lFijnboerzoon in de Fra1UJc.Áe Wijngaarden," door Advokaat
}!I '.'\ (t hans redakteur van "On8 Land ").

De !.per HOFMEYR (" Onze Jan ") 80hrijft ovel' dit werkje:-
" !let boek van Advokaat MALAN a het duidelijkste en voor Zuid

Á:r:~aan~cbe lezers meest verstaanbare de.t ik tot dusverre over het
':!]I~"I"'\l'rpheb gelezen. Het vereenigt degelijkheid met helderheid, en
1',.,.(, O\'('r rle Fransche manier van wingerd planten, wingerd bewerking,
:' ;'1 rn:lkcn en pbylloxera bestrijding juist wat een Kaapsche wijnboer
.I~:1f)Qr: te \,:eton, zonder te zijn bedolven onder eeD hoop van onTerteer-
hJre " I'I geleerdheid. Elke bladsijde getuigt van peraoonlijk onderzOt'k in
Il'I la'erlijke wijnland onzer Hugenootsohe voorvaders~ Vooral de twin-
t:g Idadzljden Over de phylloxera ~n lezenswaard. II

~Ib) wijnboer behoort het werk te bezitten en te IJestudeeren.

Deze dierelI zijp in zoor goede
conditie, gesqhikt toor dadelijk: ge-
bruikt, en de'aandicht aan koopers
zeer waardig; .

A.. B. de Villiers, & Co" A.fsl&g8fs.
Paarl, 12 Me~ 189~.

-,,__ ...... ~. ------

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Kool en TimmerhontMagazijnen

KOLONIAAL- EN AMERIKAANSeH· WAUENHOUT,

88,
STOOM

Breestraat Plein,
I

ZAAGMOLEN.,

en Riebeeks
K..AAPBTAD.

..,..... ',-

.·W~:;·\,_'II'" ,.··:1., .1trat._ ... J.'.·
.r-'-~~__""'__'~'!'!'!!w.' 1tU.PSTLQ •.,~_'*"na·, ···f1Ic: .

.1..1Ii>,_ ..... --~ ·,oP~w!T:-~<·;·'

Terkoopen··opJ;

ENSDAG ~RGBN - ..~....._-t &'(lrres::-BI'I~.u,

DURBAN· WEG STATION: . , ZUIO-AFP.IKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZIKERII& \
MA.T~~ •.

OPGERICHT IN 1841.

12 M elk koe i en, Ve1'8cheidene
, Vaarzen.

39 Eersteklas Varkens.
Verkooping te beginnen om 11 fLur.

L~IDKIBERG, DE YILLIERS a Co., lfsl~ers
EEN Onderwijaerea. op' de
:J plaat4 Andover. geoerti1ioeerd

en bekw._~ om de kinderen Toor
Elementary op te werkeD. en be-
hoorenkle tot eene Protestantaohe
Kerk. Werkzaambeden te aan.

Rondgaande Onderwijzer be- varen na de Juni1uP&Dtie. Salaris
noodigd te Wolkon, 'Wijk £60. en all~ ':Ïj. lIollandlOh en
.Taaiboschspruit, distrikt MUZiek ooniverel8Chte..
Winburg. OLOFF A. GREYLING,

P.Q. Andover,
Wodehonse

HIERMEDE kennis gege-
ven dat Verga-

dering 'fIUL .of
Hiliabouden, die het hebben te
stemmen onder de 46 van 1882.
~&Quden zal worden1in het M1lDi-
oipaal Kantoor te S9merset West
Strand. o,p Vrijdag, ~Q 2den dag
van Jum, 1899. te 13 ure iD den
namiddag, met het~eenereaolntie
te pa8868l'f1nten ~ van de toe-
paaaing op de MUDf'ipaliteit van
Somerset West Stra4d, van al de
rechten toeg~u d~r Wet ~~. 20
van 1896, geJiaamd d. " Mumolpale
Amendement Wet 18'6."

Op laat van den R$d,
HENRY FAGAN,

Ageere~de Secretaris.
:Municipaal Kantoor,
8omel'lMltWest Strand, ii

12 KeJ, 1899.

DIUInlIUBI:. :

Boa. ALJ'BED EBDEN, VooniUer.
BJlBBy SOLO.MO!i,' So. .
'RED. J. CB..'lfTLIVRBS.
PAUL Ol VILLIER81
GODJ'BBY 8ICIruL.
" G. STKYT"1.ER
B.':'B.B.Y BOLUS.
H. Jl. A&DKB.NE.
HOD. J. X. XERB.IlUN, K.L.A..

I ....... O..... I.UJJDIOI unDVL
a.,E. O. ANDE'BBON, K.D., JL.O., LoD_

M..B.O.8. BDpIud.-JURLUKSCJI}P:om -
IIODI lJ1'IU8'l'

FOJDSU II JUJDD

nn H.M. Imp. Regeerlnlif.
COrPOtNI'd bij Actl ,an PlrI.mtnt I.

Stellenbosch .A.fd~lingsra.ad.

Tenders loor het jbolllen nn
Woningen IJoflrbeiders. _.

LAATSTh' tJlT8ETA LlItQEII. 1896.
Pol~ ftIl -mIu..s.. clnnr wrdea wak

met. de ~ ..... _ iedere Cl.ooo_.
~elijke _kllrilll:-

Duarlll18K. .
.60 ,lAA." ...
'7.l,A41l. _
46.l.A.A.lL ...
80 JilK 'M
10 JU1l.
III J.A.A.lL
U lA.il
g IlllL
II JAAR
.lllB

Aooa
1'-
1,710
1.8111._
1,llliO
1'-
1.168
1,101
1.010

KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBUIl 14.

Tekgr(J(lf"" Kabel .d~,..,: "FIDBLITY!:

TANDHEELKUNDE.
BENOO GD. _,.. Eene ~-

ceerd en ondervindingrijke
ond erwij ze om de plaats in te
nemen van ~e Kindergarten On-
derwijzeres, ..ie naar Engela. Dd ver-
trekt.. Sala' £ 160 per jaar.
Pliohten, in~ian mogeJ~k, te begin-
nen in Juli. i .

Doe Bb 1Z®k met copiëD van ge-
tuigschrifteti en Certificaat van ge-
zon~heid op of v09r 7 Juni, 1899,
bij ,

G. GRIFFITHS,
seCretaris

. " ...

DE heer A... FIIlLD, . ndheellrundig
Ohirurgijn (onlan . iin het London

Dental Institunt) heeft ~ een brsending
'fan deglllij1ctl .ue.Wev'lDIltIeM Tandheel·
kundige :Middelen on~' ~ en is in de
positi. geeteld om sijn. tienten de voor·
deel_ TaD al die mod verbet.eriDgen
iD d. tandheeJlamde te genietton.

Oonault.atie uren 8 v.m.; tot 5 D.m.
op zaterdagn 9 v .m., ~ 1 n.m.
PatieJlt.n buitenaf W'ooPaehtig, kunneJl

hunne ri.trites per briel .-nt:0ndigen.
1

De Heer A. l FIELD,
!

T&ndheelkund1g ~1rurg1jn,
1

CasIle Ohamber",
TBGBliOVBB UBT liIBUW*POSTKAliTOOR

Adderley Straat, ~aapstad.
P.K. BUI 860 t ~

!{ENNiSG E!,VING.
~

OPGERICHT 31 1lA.A.RT, 1846

Voor het Gnll.randeere, "a.n de Eerlijk.
hpi:l, Rt"Cht..ch"l'en hed en Gf'I '")11''' he:,1
n~n P"ri\ool'n die Vel-~l;~lVoo,',lelijke Pos:·
ti ... heldeeden. bij het ut!ta:to Van eene
Ja.'\rlijksehe Premie.

@De Polu.scn der ~L"!,,ch.l;>p:j ,,"or·
den ir: ontn.n~~t genomrTl dnr,' ,!P Impel;~lc
KohniAle, TI,.n~ ...... IH~h'1 ,." (j'_nje \',iJ'
.tftllt~l'·!!t~ [:{·t..~rin~0n, ~JIl"J( 'i':\·I[~·itf·n f'Tl:

A f.lfldi n:;'Mou"on. Il"n\;"ll. "" ·"1 c PlIulickc
b,ichlin~co ('IJ .M.u18CU"I'!ltJ'·o.

De Oi''f'',f.'oN'n knm ..n ('1~. " flin<tlag om_
to '.ID. Lij""" ..m ZlIk... .r I ( LaoJelen.

T, tt w. STEITLI~;!. S~

Kapitaal ...
Res9rve Fonds ... ... £2~,OOO

a4.000

vOOT eie Administ.rat.ie van Boedels en
Eii-:enilommen, als }<~xecu\enren,Admi~
teurs, Voogden. CnratoM!. Tros~ vlLll-
Insolventen lloedels en onder Hu ....elijks.
"OOl'w.:uxl~:l, lnllpck:torll, A€8i~etlII, Agent-
en "oor Ingezetenen en Niet.lngezet.enena
l,ikwidat.enren "a.n Onderlinge. MaM-
schappi>n eo Finna~.
Voor ::la Invordering 'Ian Verban-

den, Wissols en and( re schulden. .
Vo;,r leening van Goldop Eerste

Verb inden van Vast~o9d en andere
goccJrrel<,;,urde Secunteiton. het Be-
IOJ'g''':1 van Kapitaal, de:1 Koop en
VerKoop van Vast&,oed en ander
Eia;cndom,

PAARLSCHE JONGENS PUBLIEKE
SCBooL.

APPLICATIES voor de Be-
trekkiug van 2den A88istent

van bovengenoemde School, zullen
door den ondt'rgeteekende oJltvangen
worden tot ~en 25sten deze;-.

Salaris £l50 peri)aar.
Hollandsqh eene vereischt.e.
Werk te ~eginnen Juli e.k,

D.f RUGO. Hon. Sec,
- Paarl, 8 ~ei. 1899.

Aan Yrnchtenklookers,

De Bank, Botha'rille,
Dist. Kroonstrd,

6 .Mei, 1899. -~
DEOndergeteekend, wenscht w:.~.

het geëer-d..Puoijek bekend te
malten dat hij nog steMs bereid is
••Boarders" in te nemk." ook Il Dag-
boarders," tegen billij~ prijzen.

p, J. J, LPUBSCHER.
1Mei, 1899. i

DIREKTEUREN ';
PAUL O~ VILLIERS, Procureur,

V OORZITT£R.

JI.~Rnr llOLC" C. T. VO~,
J. C. l!OYltIf.YR. H M. AllDtllNl

C. M. UEJl:'iA8.:t, 1:, J. Eup.

Dl'1.olkcn die be ... \\'cn<cben aan t~.t.elllin
Jt .. l ie"c!1 !rf)O ta oomineereu a.l. .. De
Koloniale 'Vecsamer en TnLit ::'lut·
tIchappij."

I:if"Oe ln811l!e_!lte Tali: w<mIt bestierd
100r deo Secl'etariR. "OOl 'It ieos naden ~l'
Maat.&cha.ppij vel'antwoodel,jk ,zijn zaL

Onderwijzer Benoodigd.

EENE gecertificeerd Onderwijzer
voor de Gouvernements pub-

lieke school t.a Klipdrift dist. Fra-
serburg. Applicant wende zich tot
den ondergeteekende, met ~etuig-
schriften van bekw&&mheld om
onderwijs te geven in Hollandsoh,
Engelsch enMuziek,hij mOet ook aan
de Gereformeerde Kerk behooren,
Werkzaamheden te beginnen na de
J uDiivacantie. Een Qngehuwdtl man
zal ae voorJreur hebhn.
W. T. VAN SC.tIALKW!J[{.

Klipdrift, Fraserburg.

WILT u eeue pl~.of ande.l
va.st eigendom koopen, of uw

e~ndo'D van de hand zetten,
schrijf dan aan aen heer Sohonken,
"Ca!,t1 Times Buildings," Kaap-
stad. Hij koopt en verkoopt ~
e~dom nit de hand, en ~
ÏJDQler TQJdtJenjD'.
I

(if,.. V/AARBORG TAK:

A. T. RU lTER,
1

MAKER VILO de ~. mde Kolonia.I.
"INNJ<;S" on" CRI HTON" y.adela,

bekend over de geheeie Ko oale. Zadels o~
order~a&kt nou £a eo Iqeer. Onde zad~kt
Diauw opgemukt of se~nur nagemaa
volgeDli patrouen van de ~:r.nten. .

TUJ:G.N-
Met de nienwê Schll1f4treng, OlD het
echavetl te vogrlromen.' .

V raag om Pnjtd
aa,
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REGISTRATI~ VAN KIEZERS.

Grootsté Onderneming in <le XoloD1a~e Illdtlstrle
I 1 I ';"'" ,., ,. 1 "

.. 'f THE· i DE}"I.A_N@E~'·
; ~ '" .' i '..

Solide nS$Qhenhouten $laapkamer Zet, Goedgedr()()gd lHont '
'. ,;. ' ~xcelleDt Afgewerkt. .. ' i .'

..... ~ .... ,1BI...~ ... :B«__ :k: .aI - 4EI_. f
P

KIESAFDEELING, NAMAQUALA.ND.

FI~KALE .AFDEELING, VAN RHYNS DORP.
'"

Kenni5geveving van den (Irvielen Oommissaris, dat een Hof door hem
zal worden gehoudon om de lijst. van Kiezers te herzien, te
amendeeren en vast te stellen.

mn'l'OWlUI om
iWId 1181

",I8WJg op te
VaD 16cle I7E~NISG&VJ';\ II I,U"SC ,!'lIt I, ~.
, 29 van 1881 A mede dat de .Mu, mgsr J

e~ena.om, binDen Oalvini4, ;Voor L('Il.!t'} IS Z :
~ ExceDentie. den Got.q·rn Jr te \ 'r

Jre'I)roc,.w.uIhM1l, t"CI in de spekeD, op, nausock '!I~ d('n l-ei
(J1tiI~,IM1_lftMlih VaD den 10 J. 6. L. 1"4..."1 WIJK, W,n MRt

voor de doel.. fontein, Z.O. ~(Jklu,.veld. r:al VI; ~
.ne ~mat1o te doen uitnar.
cJi8en 111 termen van St'cti~ 152 "a .
W ~n . ~ '9 1et "" van lt,8., sluit€nde da
volgonde wegdD, nam ;-

1: ~ weg loopende Tan Gl'lot,
fUD~ o~r de Landerijen ','lt.
Grootfontein naar Papkuilsfonteill.

.... IL De_weg loopende van ZWf.l't.
, klip 01"81' de Landetijen van t.t.
: jeef~ ~r Mntjeaf~tein.

Beruge persoon die ohjectoert
';.'-iT CO All \ r K be.IOA tegen de l"erles~lllg van gtnoemcieDiUllo - aow' I 0 . 0 11.... 11.: wegen moet luke (Jbjeetie schrift ..
- : lijk iuenden bij den ende 'getee.
Lady Grey ViJ.lareï~.• ' ol Jl&nage-: keilde· bi1U1en drie IllaaDdt'n VIL' af .

man~Act 10:, ,., of 1881. : dele blmilgmng.
Op lut,

NOTICE "is hertby given; that N. S. LOrw,
at a M . of the DiYi- Secretaril.

si.nal Council of bertson, to bel, AfdeeliDgsraad-K'lntoor,
! held on Tueadav, be 11th day of Calvinia, Il 11..1 • 1899h1ll":m ILLUSTRA 18 BBN BBBLIJD ol • • _el, ."'AU July, 1899, at 10 °clao\: a.m., lt 11i _

;.: "DE"I'ftT A ""'-TIOE" SLAApnllER the inten!ion of the said Council to .K'CI...,...,U'C!tOE
IBM ,J.' J.AJ.~' , propose the ent of a Bate,: D.I... .I,T.U:J . V 1:\G,

UU. Bestaande tlit-8 vt. Solide Essol1enhouten lDeerellkut, met Spiecel Deur; 8 rt ~SoU4e in terms of the l6tA Section of Act i .At~ Calvinia.
.. "" EIsoheDhouten Wuohtaf'el. met marmeren blatl. h~eD ~ lIL- :JJ.Q44~ rail; No.29~~f l~~, uP,Qn ~. Rateable -

Schrij! om ana boek ••AJle~ omtrent DUll.Up Wmdbanden. 8.vt. Solide ElICbeuho'Qten Kleedtafel. met PlN.t Glaiea sp1jre1 op ..,wa. P~~"!ïy ,WltbID tlte ~ts _of the Verleg jing van Wer.
DE D·'UNlOP PNEUMATIC TYRE GO Z A BEPERKT .' li k te rt . dat h...&- goed h-2---1 .J"" . --_1.:.._' .-aA~ sald Village a.s prqclaimed m the. -

.

" ., I "' , Wij hebben beIlbten het Pub e w ~~ wgen :n .;~ 1'8D 0lIl ..~,. ".......,. e........vv,"_ Qo"emment' Ga:u~ of the 10t.h: KENNISGEVINGgeschieathier.
. , koope... D bn, dan de gewone mgevoerde ~en die In deuJmarb worden, 'nIl'boht. se tember, 18v2, f.or the purpose' med-J dat de Afdeeliugenad60 Stra ild Straa t ': G6UltUtreerd. Cq.taloguI eR P"J,lij#t fra.ac.J ~"op GtUMIt"'tIf& of ~e Board of Mapageme'lt of the: van Calvinia, roememens is zijne

, 'Alle Goederen door 0118 vervaardi~ worden door de Xaapsobe Gonftl'Dementi Spoor" ... nnoerd Villag f Lad ·ate Division ofi Bxoelle1Jt.ie den Gouverneur .-
KAAPSTAD- . tegen 20 per oen' minder dan ingevoerd huisraad. 'Bo~n. y 1 y, ,vel'108ken.-op aantrok Van dell

KAMr=R DISA' AGS & GO =~~:~~!~~:;:::~;B~~~~o1.'."..~;;~ .• =j:~~:W~£~~~Voor de Administl'{ltie van Boedels en Nalatenschap van OverlEIdene ~n:I-"1 . termen van Sectie lb2 van wet 40
Personen, Afwezigen, en anderen, als Execut... uren, AgeIi~ • I ". A A P 8 T A D 1889 f OOk dCuratoren en Admln1strateW'en. De belegging van Kap1 • 1 A ,4. Divisional Council ~ffice, ; VaD J Il WIlen e van den vo1-
onder verzekering van Va5tgo..:d, enz. ' Bobe_"ft~ lr:.t~ 'U'_ 18Q8 ; gende.~ n&m ;-De weg loopendt

. .... I . '. ('LGUU, tJ. mJJy· •• N . h t Bo k

Room it\.fscheidersen Karnen. AFj)I£LIIGSWD, ROBBRTSOB Di1IIIonal CoIDcilt.r RobertseL ~Z i!riIlM!!! '
mDWOOB.DIGE U'l'E VH OPRICHTING VASTGESTELD DOORAKTE vu PAIU.I- ,:" I OplA"'~ftg V B4'.-+4~ftI • .2"':~li·jd de; ;. I WDQ- an -NoIoI>6' Divi'si-onal:'RoaA uru.. Ikt r lil e v&n n oud. WIg

UNT, So 17, 1889. \&.0 tot - d' - in d A~ I -- ~ .... lo" le .. eer en oueen ww(
De ..AlexQdra II Da IIAlexandra" ,HIERMEDE 'Wordt kennisge- NOTICK ia hereb.i.'.given that it is f'bmt bekend ,~ 1iond~kop.

I
gev.en overeenkoml!ltig termen the intention elf the Divisional KenJ;,' pflkc:on die objec1'le!t

Aflcheicl~r Afacheider, de van Wet No 40 van 1889, dat op Council of Robertsoa to apply to H~ tegen j \ J itjl-'J;;llJj( van genOell,len
;! I eene vergadering van den Afdea- Excollency the Governor ID terms of l'f'eJ ,'JO~. zu.ke objectie 8Chriftt.iijko De beste'~ en Goedkoopste en ! lingaráad van BoberUion, beheer- Section 152, of Act No. 40 of 1889, inzen lell l,ij den ondergeteekee,de.
f; lijk bijeengeroepen en gehouden op to cause a Proclamation to be issuoc. binn -n .1ri .. msanderi van af da:U1o gemakkeujkste meest door Qnze . den 9den dezer eeue belasting van dolaring that the following line of delle: Keunitgeving.
j drie achtsten <IJ van een !:nny, roadin thw Division shall cease to Op Last, .r-

ingevoe#l. Boeren gebruikte. "in herdtpond ~~18bete;_~~_~~d is be a l>iViaiunal Roa.4-vis: _ N, S. LOUW,
'ti gewo en ap au e UusLIJIIIIol" 8lgen- II From Lady Gr~ through Ko-
!{ dom in .-le.z.e AfdeeliDg daartce ning. River over ~m Hoogte, and AfJee;inf_;:\_raad Kantoor,

Karhen van af 45 Shillinss. b:~~~:~~eend~~he.=agige Zamdbe~h foesnels Biver, O~in!a. 11 Mei, 1899.
, ~ Jo CJ --e wo en. MD 01"81' OU aVJ. 'Boh1eepers Hoop ---

t ; ~ hocml-n, en tweederd. en a&Il ....d 'D---h Fontein\. to T-.'pni"': E" N .uun .. 't'. '. ila&1 k"l" Ir .. " n, ...1<.:, ",_,---" -a- ~t ",.......+.:........ ~ ..., •• r~' 40 lf' 'W W.,.ld. 0_ ~ II

~i: Jf v.....e-""tf(ID.teuO _1 ·m'--·;.. """"8...
ft

Kraal, where it~ adjoins the ••• ijW,le~18r'. Caplllari
•. )/.' rTal.... ".., - Wol'Ollter DiTiaion.'~ I _~'" ' ••ar-middella OOI L
• ~ het kantoor Tall den Secretaris op .AnyobJection ariinst the afore I 'ti OJ.- t.n HUNE:!,lf<= ] ~ ~ i d0l11~=::!!=. ;~~::~~ , <Jo.a.,.'""u'I:~'ii' z ~ '. i~Ilo G.w. BOllCHE:!!..n.. ~J ...Monthaf"F • CIOtAI of APOLOG

~8~o ~~~. =- I~Aftt= Kantoor, - By order of th~ Council, r K hfe'!.m~:~~!et~:~~:d~~a~t~
Nl ~ ~_ 15 "lidi 1890 G. W. B~RCHERDS, g....~ heb, tot. Ichade, sctlillJdet~ 0: 0 ~M .,.. .Ill",.,. • ,.. \, Secretary. o~~eere van MB. P
~ 0 ~ 4~1' DiTiaional C<.ancil ~ce, Gl'lot\lodderfontem, p' J. CILSI~

~ ~ J,.~, ~. 3 D1Yisiooal Council of Robertson. Robertson, 15>*,May, 1899. ken<lat ikmij a mond v

o ~ ~. ts Asse8&a1ent of Bate. AFDBBLIIGSRAAD ROBÊRTIOK. !i.b~~eeken mijn n

o NOTIOE ishereby gi?enin u,rm& .8.. N. BOE.!,
EET-. Ontbijt-, en 'l'hees':Jryi('~, Tloi: tartikclen en alle soorten .Aarae- 'ljj' . of Act Ne. 4ó of 1889, that Afdeelin lW PleslSkrM', '

i:gk_ine~~~eh:~;~~u, V)oerlamppn voo!' de Voorhml'r, Tafel- •• H_ Oudste Landbouw Hms in Zuid A\frika~ êt ~ re;~~~ Division~ ~ eg, Dist. Hair mr.
i'i' 011 Cl 0 n, y oonven HIERMEDB wordt.' kennU Ala g~tuigen

messen en fanta6ie· artikplen ('n alle Huishouu·Benoodigdheden. a a' BOSS & CO Md held on the 9th instant,. rate dat de Afdeel·' gegenn
Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of Verjaar- . ' . of Three-sights <I> of • PeDIly Bo\.-lo-- ,mgsraad. van D. S. BllUWIR,

dagspresenten een Sp,'ciali:eit. Juist, ontvangen een lading van hu;) • ~J ., . .. in the Pound Sterllilg wae .. uanllVu van. TOOtnem8ll II, bij liiddelftter,
......m ..le Port. :} K AA PSTAD 'J.81!1e8sed upon &lI rateable ~~11' IIlne Excellentie, ~n Gouverneur Hanover.
ur-- , ;.; '.. • in this Divisio"lliable ~ ~k te doen, ijl termen vu 11 April. lBO!)"VICTORIAN WAT1R- \VHITE OIL," ------' ., third of such rate to be devoted to Beetie 15~ van ~~ No. 40 "!'D

150" VUURPROEF, ' V~RBErrERDr-c Main Rond, and Two-thirda to 1889,.Nflleproclama te d0811tut- Ge'9'Ondell
IN PATENT1'E ,; FAI'CE'r !,'OZZI,E," L'N KANNEN,' A I rr b Cb III d PI Branch Road purposes, and that the vï;!~n, v~kd . deafdt!~de
•• ..., ~ _. ,e,~ merl SC ell eoegen said rate will become due and pay- vo , ,weg ID é.., ee zal OP de ~lMts G<_>'.lszJ"IJ\-)ei op~

nr: n~@TE Ol,lE I:f OE l\IAI~KT. a.ble-at the office of the Secretary on ophouden van e+ afdeeliDp- April-: een Donkry)f6ng!l
the Ist day of July 1899 weg ~ 'W'UeD. nam:-+- Veulen omtrent 20 da)i!en oud rU

V RUC H T E N B0 0 M E NB rd f tb c' . Van .Lady Greyj door KoJ!ÏDgB- gemard half mUIl van- áchwreD
/~ ., 0 er 0 e ouncil, rivier over Remli~... , en Zand. MD bJidu OOreD. De Eigenaar

/ ti < G. W. BOROHERDS, ~ door P , 'ner over bn h3tzelve bij den Onderge.aeo
PeJretary. OU kraal, Bchee ~ en kende ontvuge" ~gen terug 00- '

Di vÏ8ional Council Office, Bóachf~n~ naar, Trapp.8Ikraal, taliDg der }OSW 4 "lUl sa verun~-
Robertson, ] 5th MaYJ 1899. waar ~iJ inloopte tU de Woroeater IJl 'YOedn.

Ifdeeling. 1
Eenige o~jectie tfgen voornóem- N. J. SANDERSON.

?e applicatie, ttoe~t; in geachrifte DikdooroB Ooat,V OOR ;de betrekking van Auia- mgeIeverd worden . den oDder",-. Afdeeling FraserburJ
tent Onderwijzer. in de Gou- teekende biDnen d) (3) lDaQ.den 27 April, 1899.

vemements Ondersteunde School te !.a.?gd.en datum Vanj.' ..deze kennÏ8m>_
H'ilbury, Barkly Oost, zullen, door ....... a- SCHUT
den Ondergetwkende, vergezeld va.n ' •VER..KOO PI~Q,
t' htifte . - - h Op lut nn dti.il Raad. -ge uIgSC. n, mgewllC t worden -r TB P: Jl U8, JLU;, 'Jp 7.Atln,)·~

tot op den.20stenJuni eel'8tkomende. G. W. BORpUERDS, den :; •. n \1..i, "ID lv nnr rIJ< MIl~'

Salaria £60 per annum en vrij 1 &cretarie. 41«, indl, , I.' t el!rtl.r ~klt
lomes. Afd 1:_ ' Ben D. lt "bl .UW Mt'rrh 'Il'it fJlik'
a- 88uugaraad KantPor. _ tela "" 111. ~'At:halter l..t'~ltn all
Muziek, een vereischte, doch sal Robert.son. 1 . YOOf "'~I ~D, AIll om ~tIl nek, 3 jl ea

pri vaat v~r betaald wordeD. 16 :Mei, 1899, '" oa4,
IC F&ncY'Work" een aanbeveling. -----:------+---_.2....
Werkz¥mheden na de Juni ft-

kantie te beginnen. Omhelln.ll~__' O. J. V188BB.. _
Bilbttti~ P.O. Boksprait.

Barkly Ooit. .

HIERBIJ geschiedt kennisgeving dat do Civi~le Comm.i.asar:iain cc
hoofzaal zal tijn op dm 26!ten dag van Me1, 1899, ten elD~e de

k:ietetslij'lten voor de Afdeeliog Van Rhyns Dorp, finaal te hersien, te
amendeeren en vast te stellen. AGe personen wier eisohen ge~tgerd
.zijn door den :registreerende beambte, of wi-.r namen geeohrapt S:1]n~
de voorloopige lijst wegens het toclsten van tegen hen gedane objecties ;
en alle personen die schriftelijk geobJocteerd .heb!?en tegen het recht van
eenig persoon opgenomen IQ gf zegde verloopige .lijst om aldus ??geDomen
te sijn, of tegen het recht van eenig persoon eisohende om alJnen ~
geregistreeerd te hebben alb en parlementaire kiezer om eldus ge~-
streerd te worden, en alle personen tegen wie eldus geobjecteerd 18,

mogen verschijnen ten overstaan van de. Civielen Commi8sa~ op deu
d~ en ter plaat~te voormeld. te a einde Jm.nne gezegde el8Che~ of
objecties te bevestigen. Alle elsehers en betWlS~rs moeten .,!,el'8Chi]nen
hetsij'in persoon·of door eenen speciaal in ge~~hrifte gemaehtiJder. agent.

Gedagteekend: den 3den dag VJ.U Mei, 1899.w: D.~LOTTER,
Ageerende Civiele CommilWll'Ïs,

Van Rhyn'8 Dorp.

den September,
einden van het
het Dorp Lady
Bobertaon.

'Op Jast·-van .

G. W. »V~~

Afd. Road Kantoor
Jiobe1Uon,

lf' ::Mei. 18C! -. I
~ <,

t

Dl1NLOP
WINDBANDEN.

Je...-Paar
VERl

DJ
Eerst in 1888,

En sedert altijd do Voorste,
Meer populi ir dan ooit te voren in

HI
van R
zal '\\
WOEXI
o.a.nst.,
ten eii
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bespn
esn bE
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Al~

dan~
leiden
met h,
het v
Kante
voortI!
met b
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om hl
aan hl
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EXECUTEURS

OPGERICHT l.Sas.

KAntoren: Hoek van Adderley-en W' .. , •• ~.
(INGANG WALESTRAAT),

KAAPSTA.D-

Aandeelhoudf\r5 Opbetaald Kapitaal - - '£'27,000 0
Reserve Fonds 77,037 tO

El
_de E
om .,
onde
te be
de S
jaar.
van
mer}
'Wor(
aver
.lani

Depar

TEN
(

Audit
genOE
op
~oe~
Vri]\1I
md,

Vo
krijg!
Kant

De
nood!
meD.

DIREKTE:UREN:
De Ed. beer J. H. HOFMF.YR!ly.oorzitt?r, ; De W:leJil"er A, II. l'ETE!!S~~,M.D
De Weled heer ADIlL\~ v :Lf DJo..I. I Pd w elt,d heer C. n. V,\.~ 7.! IL (De

BIJL (De heeren V~:J d, r j-;ijll'n CO)).' l.ec rcn Van Zijl en Huisainué).
De Weled heer W. ~L\.l~"'l! (Ut) h eerun ,

Marsh en ZOf'U), i
I!ir Personen die h·~·'er.m (la E.~ cur- .. , '",Imer kit hnnne Executeuren, Mede

Executeuren of and;or~l.ilH lI~lJte!ltei!~I!, knnl'"I, ""n t.amt-l:I\lD fO liOlUineerl'D ~D-
voudig onder d~n 8:;]1 \an " 1';xecn'\eur!'lk:lrTli'r' I , KI''''l'~'a L

Aanzoeken vcor LrellIJlgC!l, anrlcr Se:::urll~ll van Va3lgOed, legen
de loopende rato V;l:l !'l'llle, zt.ilcn ri;Jgelijks gedurendc: de bezlg-
h.lds-uran in behandeling \,;orC(':l ëC:10JI:CIl,

De Kamer Adminisl:crt lilsolvente Boeáels door haren
Secretaris·

J. H, N· ROOS, Secretaris·--------_._------------
J. D, Cl\_l{'l' \ \' ItIGH11 & CO.,

G LAS- EN PO RC ~ LEIN- MAGAZIJN
ADD1:.RLEY EN .:JARLING STRATEN.

-
I

IJ
rek.
r.al
DO
bb

J.

(HET JAAR 1809).

-
A I'PLIl\ATIES

1.50,000 BOOMEN,
Gewaarborgd de soot·e,nn dan naam te zijn en vrij van Inseo~n Pesten
Pl1JsliJsten en Vrncntcn Kweekers Gids, aan een1g adl'8l ~t18 gazon-

den.-Adrel :

.'~,
~
~~ -_ .

'tt ---~
!4''':':-~

Ploegen vJ"'H:~:'~--~Dkele.voor P10RgmLmet
Dubbele ~~ Enkele Wielen. Ook ltltdn~ Ploegen

t voor een en twee Paarden.
SohrJJ~10:D1 PrtJzeq en Dlu.'tratl ...

Il
~'"....
f~
tell

H. E. V. PICKSTONE,
P.K. GrG~t Drahnstrit', ria Pwl (up 1010118.-------- :---~-------------

BOC~ EN'.D~
K.,A__A~E~srL.,AD......

Voor

Sproeipompen KAR NS,

KafsnJjders,

GEORGE FINDLAY & Co., rt. N. VAN DER i":ALT,

1

Draadvan Landbouw Macbi~erie Kaap~t3(I.
VOOR

1IU
lP....- r.

en OmheiJIings·Draad..'

TUINEN. NetDr~ad
Keuken Stoves. K:::u~'-en", c i!:'~d~chap.

Ledil;3r:t~n. 'M.lt~ag!HIn.. Trommels, Reiuakken

.Volle bijzonderheden
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deu lijden ~lcl '!lIJIl !C'·,!elJ:ell.,IJ" I'

E, htl!'elluot (;JdeJII F,all""I> .Iu TUit. 111de n
oud,-"r,Jolrl \ au ~'2 iar-e n LI Illei.LUth U Uil ..!t; I
,la ....eu IlIJ deze Lel.lI_.( Ik li liJ II hlllteIIJk"lI I Z,~mel"D,
J,luk na.n l)l~ Il Jt1 llltJ. e I Ut' JlI:':Cl l'U i,~r"'it [t·r

ailelI Jw bun"" JU"llI'!lllltl': UcluUUU I.t'UUl'U, i I'" ,:1;1 "U I." 110<><
'fiG PoU/der lf i h III diL W1JU ,>UI,ll:tl'Jk .tl 11<' I >t "h vd, 13o"11

f

11,
UI) II maalSC " lJ cl J I (Jd !~<f I '';'uIUll1lll\l)perebt, ,udd" \\" "'\l' 12, OJ, Kaf (KolonJa&I) ..~, ..r',.....

6. Od, Kaf (0 Y ti.) 6"
P' r ',i(J Ih" 7. Ou u 78
., t, I ti_ od toL 18~ Od. UIt>~nm6tll,
21 fd tot :24,0<1 , Ho'erOil\1Jliiiel,
[,H :.!8~ Od, !t1uel, 1&
\ hOllit" pl>ruk, 2:z i od tot
• , I1~M pur mk, :lle od

O\'ERLJ-:UI::\ "I' IILl liJd',1l ~I" I ~ '.', lIbelles, ~r zak, :lI. Od
"I' cl I', ,'. \ ,i 1 "1 cl Mleheruoel, 203 lbtl, 17.

_ '-{<le""" .I.l t IhLlI, ,j, \1 .. III,~· \[Iollumeel, 203 Il"" l'ls
jIll!.;' III Jt!! l11t\.~,IJl \ll ulIltlL'ut.:1 \..a.c.:Dscb ~)crzltk,150

,l'e' LIk ircn Ute:l, per JAil, 1:.10Ibs, 78
lo ·dJnl~gt'· Lil !la .. ti \Oll il,,, UI.JlIgducl.e' JppeJ~uperz",k, 1~31ll1',~8

, . .: l: l. ",I \. L''''''; Il>r:Il,; rer Ib, o.5·j tot liS i?d;
'H\.l~l,OllaL'I"!l,h<Hld"n ... 1\ J ,Jtl:'ILI'\\'l: ,rlent) l~:.Id tot'~ ad'

.L ,'-' ,j')!'o.cl!l!' t.,1.l;jl\~.t nt. I, {!JS,2U8 Od l.ut 2td ud ~
In d" :--tadzaal, op ,I,., :'blrne,Ulllj (1)5;Jd tot b 0<1; Boter,

1 I
' r . <; 7 d tu t I). BJ,

,',' (aQ van l!lel, 12 ~l,·. 1,".'~ 1, ~IJ , 1':",,,1,,,., I2.crlItu
.' VOJrUlld<lag':>, ----------------- I Je!'da. per .tui. b

"l:Jg'c\'I.)!~tl eeoe pr;tltle I ,OORJe'l,LlulmJ'''lIU1JlJ"n Ol' den ,,,,,.uk, ti,OdtoJ,l)IIVJ,
, J LJ 1:.!ue;J Mc", LUl,l11 teuJer;';"lwf ,io li- 00 tot (Is lOd; Zonl, p<:r
1, , I. :.:'rIC • t l;OJr tJjOlgG h):' rJickerllotru per lo, 3J wt

PC tgeuoot raD(,;oi. I'I"t'Jr :-itdllllUS
H.,J .' r" ' d· weu5Ci.!IJ"hiëld te le Houx, Jj zoon. III Jen LJnderdoUl van uken 3d tot Gd; Kalk per

~,'" ',JO lIL': ,l,a,"r"t '11"0 v"n ",.) 1 1 I kk I <'LACUTVEE• _ c _,,, " _ w uo ,,_ Jar"n en maan(. n.1 ...eIL ~e u· Ig'e tot £13 0" IJd ; O~se'l,
, 'J": budllll,g en noodlg3 tJcI..tverbinte1ll8 V.1ll OIJIM4:) ]art-u. I J" KOOI"O, goede, £

i t JlarktlJlem W F" ., .' I Kalver~, 30. (Od tol40&,~ ,lj' IF' _ " ed. 1. S. LE hOL X. i 4J' od Lot 5011 Od; _,~,,_9U,
" \ ,or hLt neme::: van zoc. gdl• Herlwl,!t. l'lJ tot 13t! Od;

ca~.;' h"':d'teu en stappen die 130ven Vallei iUap!K!he 8cl.apen,
I

' d I WelllDgtou, 1:>~[. I, 1 'C';). : Kapattln Zl}s vi tot
1" . :l '. J: Oc]l ê!'na:1 e mg<ln I 'I'atKVJliE.-Mall
!:} \;) .1'1 rne'mt'ut, betrekkelIjk I ~uIJeu Ideioe ,t;12
bé: Il .J, I' ,_0 van de PubllOke OVERLEDEN na een kort ziekb,::d; £1:.1 tot .£16; ,l;r1,j[t:,Ul~1!'!I.

lO zljn ,')9~teJaar tcl Waterval, I'd.al'l, : Ellela, £ó Ol tot
K.l~'" < , r"lM het Marktplem, en PAUL ALBERTU!! LU, DER BIJL Ue, to' .£13.
VCY'" l·. te' and,Te zaak In verband wednwe en hare kiuc1erell weu_'Ichtln }Jr. ,
mo' . '.~",l. .'1.t Gmdow en de vel" £:.>edo-J \"r1t<lIll~11tA I

I' e" .r i' (l.,'. l: I Y ,l'~adering voor danken voor halp verltl"n 1 en harteltj ke Er l~ oen Dlcuwe vQprUltr:~llggeweeet in mie·
, . l,ympathle betoond, !I~dl'ral,de JtJ beprue. I<~ ca de llllIlH'érel1war~" Jeer klem, do aaa·

te .''::: . [ t .11 ot n:et wensch ...hJke vlng en in hnn zwaaI' ,\" r. eo. "ezli~<J voorraden slill ree' operkt. WlLnneer
Drr: ., \,11.

1
il; v01gens aanzoek Je lIleU\\6 U'lll.t niet ft I~ op de markt

\ .. I .., '. tt ..•. k "eurach. 'l\orQI, zal t WIlI'llJ1"dat oorergeblevea
a\ ~ ],).IlIDL!.j n, ,,\\.:1 oopeu WL'G(jE' O))l)l"~'" '" ,an d~oud"oogjtnog«<!rmoeten8tUlifln
• c~ r ,,,t_> IU" ,-:'i .en. ~,.. ~ :..1.''' , ~o:uol!J.l1 wlej,~.m"llll. l.!Il1!ëschlLars,maar het

l\,:\ lil," OP den C)den :Met II "en Drum'" I \.merIklllln8Chc wcr<\ hedl~ verkocht tegen.. , ., '- , voll'l 3. per zak ~aeden ·.JIio prvs vall 't IUn
.1. G. F. E ~::-i LI:; i Paard met klewe kol voor don' land gebrachte aroh lI. ~ 4roorradt>n hlervau

'-,'t"d~,-jerk. kop en drIe wilte pooten omtrent 'cbunet! lel:Tcutte.un~illkustend6ban,) .. .,ry . .': delaars Bcbunen ~lcb g~n.e opofferIngen te
I ;j Jaren oud, laatst gezIen Il' tIe I w.lleu gCtlUo~len Gerstl~"ver en voeder Z[;D

richtmg van de pla ...til Kllpfontew, '"p.dCUW ge~tc;en r:.n z,,~a voor koiomalIl

Werken P b J
' h crl,r",k zqll Lvt !I' en prllif't&verkrugeu al d~

• orcelem erg. :fe\'ren tic Ut-11ll0Ido. Zilll opgekocht, Teri'~eluk door Natal
llleesters en Vriendeu ulj II it'n ge- I 'sowaar een zeer ungew~ VT3agIS gekomen
meld .Paard mogt komen ua.nloopen I .\ lJ hoorden eveneens da~~oote scbeepsladlll'

. ' '~en <o"d~ ll~ar Natal ~1Jn vervoerd van do
gelieven keUl!us _ te geveil aan de! ve.tellJke pl'ovlDCIe. De }:9orraden ~un goens
heeren J. W. MOOHREE' JR. & CU. I zms groot en ~U mogo~: een meuws stIJgIng, ,,' ,'vor paarden .oeder verw~tcn De markt der
te Malmesbury, door Wie lI.alle brooJstolfen IS Dlet ge~ de stngmg der
billijke onkosten zullon worden be- I.emelen te vo~ell, ~n b~~e&eefde en andere
"

ft4

1d I meelsoort worden tegen ~me pruzen verkocht
_.. • j' Jan eOOlge Jaren getedea ' then en aardappels

IJ. J. PIENA.AH.. zun vllstt'r, envan~eee~lIenoemdenmagnu
_ . verwacbt 11orden ~t ZU~ bluveo, maar van

MI\lme8bury, li) Mei, 1899. de laatstgenoemden zlin ~e oogsten ter ver·
______________ ~~_- handehng aanwezig lO hH ;dlstrilrt, en 't geen

beneden to veld _tlUltzal ti "-en ee1'8tkomenden
tud Olet ID Htaat zHnmeijté dmgen. Boter IS
nog IU baltengewoon g~fl4e hOilveelheld aan-
wezig, en de h~erkoo~r!l{.I!l verkoopers ,un 10
1IJlnt.&lzeer toegeno~en. "ulren lun lICh"lllSen

L
ADY GREY DH.UG STATlOK WlJ vreezen da.t de klpp~~ over het gebeele

2
U'~'ar·L·n, Ruins, zonder land elln fVerkstakll,g zU~gonnen. Gevogelte
1. uo ""' werd vru go"d aangev\;etil· Zout is vuter,

halters, het eene vos met ble s, '-'alloreeL11gepa'lnen vol woet staan. LUm IS 10

kol en drie witte poten, 8 jaar oud, Jen laatsteu tud mat aan~en.. LEV£lil.JE ~\E.

het andere donk~r brUIn, [> Jaar Er IS een qoede vr!lag ~~ goede rU' en trek-
uud, belden getopte staarten. Alle paarJeu ~....: ,
Informatie omtrent bovenstaande - ...-
zalm dank ontvangen en alle bIl. PORT EI..1m

ETH
.

hjke kosten vergoed worden door (Valiek hureflH:f,~016b- m '-0.)
den Ondergeteekende, Lad v Grey ~ '[ 1Bfi9J " 11" el, ~.
Brug StatIOn. SI lI';\' (.1LI Eli:HIi" . ....tUe markt wu de~e

week zWi>kkeren de pru.'lt van WItte en feml-
HENDRIK DU PLE~SIS, na!! ,un o..er bet aJgete@n 5 tot 10 percent

~~~~~~~~~..-'!""~~ .........__~~ lager And..rd soorten 0;t7\l:anderd,
'= ::=:S Wu noteeren -- ":'\1) ~

~ 'I. d. ".. d,
Witte superieur prtlnA,.. J 0 0 - l~ I) 0

"pnma ',) lOO 9 0 0
I!:en!te Witte !'" lO 0 7 0 0
r"'eeJe" ." ,.. rl ~O 0 '10 0
Derde" ... . ..~'1JO 0 8 10 0
OIOlJlJea lupcr.eur ... :.:J. JO 0 8 0 0

!i0<''CI tot gewoon '\~ 0 0 "lU 0
tW.,oo"... ..,~llO 0 '10 0

, dade .., .., ~ 10, 0 8 0 0
By,';'lu (!.ancy)... .. '1 10 0 7 0 0
Zwarte"ood tot 8up<ir)..,.g~ 6 0 6 0 0

li ffil'!dclm ':'10 0 i 10 0
" kort .,jJ 16 0 1 6 0

1.ws.rteInf'!T.eurkl'ot ~p i 0 0 8 0
, vloll ... .U'\ ;1 II 0 Il 0 0

v~ gw1 tot luper 1Ani!~ 16 0 '10 0
" "medium 1 5 0 li 10 0

karL. 0 6 I 0 111 0
lnfl)n~~r ••:jO s 0 0 8 0

, vlae ... ..~ & 0 li 0 0
ipad(lIWUonge-.ogcll) B 10",0 '10 0

" Bmalen haN 1 lO 0 II 10 (j
" cltlclu El 1 0 0 10 0

'3tMrt wit ••...::~ UI 0 II 15 0
~eurd ~ 18 0 :I & 0
aonk.eI 017 C 160
'B B ..,1:-1 1 0 1 7 0

'Extra superlccae ..-iV en Wljtjel II faDe, "
prllr.ln.

Ht IDE" -On"erand~.
Wu notoeND .- ~

.,.f

Baking
P0~vder

v het tlllJstd brood
pu dd-r .s, enx,
licht, ~Ulakelijk

\ 'Tl v.in
1 1 ''"'.

, . ,,·k-W'1(, ...n de eenige
lt>,_~t'11 !ltJ Il"a.augot...st dw
~ h, Jft nllJ!t vendI en

,-,h ht t'JtJ,.lt het gebruikt

n ll; )J'Jw,lt'r van wareld-
\, r t t "\lI ... 1 door de Royal
. 'ol "l~ch 'ppij van Amer-ika

(l _:\ ill ll~ op 'e m a ke rë
'u- I., O'll ,le ~uhStltr;t1e

'" I.;' 'c.. J...rt>!!. te vel'hotKlen

A.menka.

j[ IlIJ ieipoJ ite it.
- 1r

i _ ~ -:P/NG V4N R~SI-
',,, i ...··h'()!} :JE,--?S·

or \ .. i

" r \ l) h.... angen wor·
1 v, '!lIvr Ilen troleur en
A\.l\[~ lr·l;,'ner<lal voor den onder-
geJOt',.dêD Dlen,t, tot om 12 uur
op ,;t'l\ datum ver eid. Toe-
'I',)t';ll .!l lJ te make aan de
Yr, 1\ .:,·r ExerCItIe al, Kaap-

men,

B~"d, 1 ,j ," , 1 "''J~l.
\ 0,;' Ijl) ~I)nderheden

1.".;,,;)<1;,[1' ,l<lr. het Pubhe
K,1...· JM, Kaapstad.

Dt' lid !t\' of eenIge
noodz<iL:"'ll;K te worden

van
Werken.

BENOODIGD
D E~ E Tweede Ail~l,;tente voor
D l,~ ~:::I~ies Dcpartl1ment van
d~ r>rs:l'",h, Se'l!)!)l t RobertRon,
0::1 \Y'l :·b1.!1,Lnrd" UI en IV te
:~.dt'rw'J/t'f, IIollandsch lU~eBloten
te n.....'1D'I' n van de heropeUln~ van
r.~:-.(:b<)\ In J uil. ::l:llaru~ £ti5 per
jaar KO~"Jeu van g'etUlgscnriften
van k,lf"kter en bekwaamheid ge-
r.1Ar,~ lo ~c\lool," zullen ontvangen
';\,rj"rl tot den ~ lqtell Mei, waar-
I')\W 0::'-1 0: nl worden op den 3den
J ,~I

Ds, A. :JfcGREGOR.

KE~X!~G~VING
-

D[\'erKOOpmg van /Paarden te
KL~P.J1UT~ ~TlA.TIE voor

nK:_ .: \~lt\ den heer I)E VILLE
zal n <' Ol' ,\'1'£:--8[1 \G 17, J}l_aar op
PU:lLJU{DAG, . 6 :)IEl,~laaL8.
:e 'Je'l,

.l. II ,i. I'li[l""~ 9' CI)" Afslager6,

SCHUTBERICHT.

, 'rt

t ..... 1] • ,i'l 'l l)'.!V1.Flt Zlf'h boo;cn
I J' 1 ",t lcn : Jol CC'I \'lllllbont

, " lil,' ,t"llpe u"r..,u en stQwpe
) ,_. _ .,1ICI' >JuLI Indien niet

'>I • _; le!>'l ui clezelv6 op dien
"'Jl 1: \\01 lell Uit de Scblltkraa.1

r - til r.;\.,rl.:i

.T J ;. K' -l! B Hl! I,

ScLlltmt'e~ter

:\,
1 J ~I, I I'" ,,)

,f 11,'1 l*"-:-hct ""hat t.e.l{bp·
II" l .. rll. l'ahllll.\. on~t'

"'I' I 'I ti, tt' wonit'tl ver·
, ~-" 'l \1 I \"'1:1 :uJ.en met

\ L..._k 1 le"or '1 D"nklC
• I ti lilt r jf' ~..t'J.!t->1., de t'f'l ~t

.~t I I\t'" 1111 z\\nlu\'·
"1.l'-' r ;\,+n.:\A!I· l \ ol 't r ,'!,tre'nt :, uf fj
, ....fin j"-, i de lftH.t .. t~. t.l)eIllJ~ ll"t tl1.I~~rYier"t
I f m .....nden UUl!

2 ~., lonker h,uln ",,'\,eu, !'UIa dnnll.ltl
)~em<nt 7 Ol ~ jaren oa.J.

Oet, f. J, YA.-'i DER MERWE,
~oAlltKetI*.

Boe Js u. Leyer?

BEBOUD Il gea,,:aheid, dit " bilt beate ding
dat Iflj KODtdoen om recht to komen m8~ de

!'lad. 'Yenold. Daar " m.... een al ~",mv"" mi.Id ..l
Wheeler's Extract; "'eL post gu!,1. 2. 6<1

HEYNES, MATHEW' & CO.,
APOTHIl;KERS, :ï{A,APSTAD,

AESIAB
Kanker G6U8esmiddel.

lifEVR. A. E, VAl'i N rF: KERK zal
ll'.l. alle Zaterdagen, sille(jdijk '8
namiddags b ,langh"lllOendcli ont-
moeten. ten huize van Jeu heer
Rossouw, D'Urban Station.

pri,E~u 'uu ccnig~ :ns be'taii!i1a,n
\vu hebbeu een
ken, vooral eeue ueseumnz
tegen den boogen p'us tao

W li noteeren ;--
Bu~r laag karoo vette

cnatlg G1 tot 7d ; ordiaaire
er inferieure do, 4~d tot 6d.

VU I.ES. - Bokvellen
tegen 1:1den lit' anderen

Wil noteeren :-
Bokvelll3D, Ji Ib,!.Jd

oneer 3t IL Ll d dito ; &OlllU,.ftIfe
ougor88 4J, Kaapsche
iangwol !i~J tot Od ;
-cbsdigde 4&d tot Od ; b&l1ta;~~
ll<lllChadigdevellen

DOODBERICHT

O\'RRLEPElitt. \VOII c~t"l I"'l[' ,. a voud,
onze gelIefde :-'I.'e IC'1 1:1 ,"Ilf lil

HE'IJI.t\\ Tliël{II\, gpl,qrell Moll!'!' wedu we
VJl.Uwijlen Pieter JUI'<'l111Ci 'I'herou III

haar 8 bte p!l.l,
n lInCI ~ ue k ll.d{ ll'!l

.1 J. Til U:O:\
Worcester U Ml'I, 1,~, ,

~LI.IUA l. IJC 1 UIT,

:K '< 1\ J lr"kc ,telO,
I i ~Ie., 1::-,1'1

"tVEUG.bJLOOPEN

MARKTPRIJZEN.
KAA.?:3T A.D.

lIIE!:WE MARKT.
1) Mei, 189;1.

.t: ! d.
r 3 :.1
o 1 7
o 7 \J
U 3 :.!
o ;; 4
o 5 7
o l:l G
o lo 4
1 :! 0
o 3 0
o 4 8
o \J 5
o ti 0
o 7 0
IJ 0 3i
U 0 '21
IJ 0 41
o IJ IJ
o 3

oHoellden
Boter
K.Llkoenen

I) I) 1U
IJ 4 \)
o :l 5

° 0 "o 1 :l
l) U ~
o 4 IJ
o 13 6
o :2 3
o 4
o 3 7
o 3 6
o 5 4
o 0 l)~
o 0 lt
o 0 l
U 1 Il
o 1 6

Ganzen
Gnavu
Peren
Appelen
Limoenen
Eieren
Eenden
NaaM)"
AJ,rdappelen
uien ."
Patataa
Kool
Bloemkool
Pompoenen ...
ZUilrlimoeoen
TO'matl~_

13 MeI, IS\)9
£ I. d.
IJ lO ~l
o 0 li
'J 4 B
o 1 V
U 0 0
I) 1 \)
1 li '.)
o 0 0
o 0 0
o 0 0

Per lb.
•. d. •• d,

Merinos' In bdl.s. ongClJt)t.oord 0 51 - 0 6~
Gcachoren .. [" ... 0 2t - 0 3
K.aapache per .',eli ... ) ." 1 2t - 1 8

" lar ,wer el) besc~lgd8 0 8 - 0 i
Bok velle!l,j;<ll!C:-Leerd .. ,' ... 0 lOf - 0 Il

" ~~lgd .. ~ °0 ~i= 00 ~
ugoral geilO. =ro.~ .
.!.ngura vellen, geMhoren 0 8f - 0 {

"beaohadlg 0 lt - 0 C
I II ulden ciroge ...." 0 6t - 0 6t
I • droog gezQuten .:~ 0 6t - 0 6t
, " natte ... .~> 0 8 - 0 4

,. droo~r_'..haJIg~ 0 4t - 0 4t
~rrlng to belle!! .•. ' , 0 8 - 0 ~
0 .." "hoorn- Ic,,""? j$ 0 3 - 0 4

WOL.-OOS ksbelbeldcht van Londen zegt -
'Wolverkoop,ngell w'J1en nog !Detveel belanli'
etelhng voorti:eleL, ic'llzen wo.-den ten \'olle
geballdbaa.fd Ih,er -l'r plaatse blUft de vraag
voor alle .oor~n ra~'$etwol vaet. !:>e pru,eu
zUnonveTllnderd. de ~voeren tlJlI Iller beperkt
en al'e verkJOpbue .wartuen V1ndeazoodrn III
nngevoerd watdeu Ylilen 10ClpendeprIlzen 1\f
nemer. Ttoge\'olge \'ln Hemelvll1lrtsdag werd
de gewoae walmar\clf";gisteren geboud"n, toen
21[1beJen w~rden &aolJboden en 163 balen ver·
kvcht De ma.rk~wa.p>ver t algemeen goed en
de prll~en nn de vort-::oweek werden ten voUe
gebandhaafd .....

WIJnoteereu.:-

o 8 G
IJ
o
o
(J

o
1
o

Aardappelen
Kool ..
Appelen
Guaus
Uien .. ,
Boenden
EIerelI
Boter
Patatu
Voer

I) i
o Jj° la
5 5
1 Ó
o 6
1 7

[I 7 3
\) 6 11

K.!.AP5TAD,

Kaapstad, 12 Mei, l89f\.
8TB.t:'13\EDERE~- Dez~ week werd onz"

markt ~eer zwak voorzien. GiJ5 lb. behaalde Il
£l.OBO. De prU"'n waren onveu.nd"rd, maar
Ilechbl goede kwalrtelten werden ~evraagd. D~
Uitvoer voor de weelt Wall :l,23il lb•. gewaar·
deerd op £5,4.'>8

Wu noteeren
WILLeord)(lall'~ prlmll £8 1r:. od mt .1:9108 Oó,
e"n1.e £7 10~ od tot ,t;1l J ,). l d tweede £5.011(\ J
tot ij' Oe od. derde £3 15. ('d tot £4 1;:>8oe;
tnfeneure tot har' I £2 58 od tot £3 SI! od ;
"'11£)811 WItte, eenLe tot .upenenre.£6 011Odt<t
£1 Ow Od: tweede £4 b. od tot £51011 Od; derde
.£3 Ik od tot .£, 5sod; inteneur tot alecllte £1
L5a od toi t2 5. Od;doaker £.t 151od tot £5'10., j

~ byocb £6 0. 0cl1cM £6 lO. OeI:.tun witte

"" .... a 11 od i 1IOIa"" ". odwua

.. d.
Snper tot QXtra &UperKlda 0 19 -
Kort en gemengd " 0 16 -
Saper lange lomer eente 0 1Sl -
Goede ordlnalre, 0 Ut -
Korte " 0 U -
Tweeden ... ••• ••• 0 I -
Lokken ,.. ••• i.:' 0 6 -
8uperlangblaawgeeort.(O.Vp.) 0 lU ~
L&IlIlblan w onil"l"n. ... ~.. 0 18 -
Korte b~ltwe geblpde onlltti 0 Il
WInter K:da ... m;" 0 14
8 ..per Winter... ••• 0 111
Korte Ordinaire Winter 0 11

])8' OóI_,.t1I~i
Er 11 BOg BWt o1Hoil!ielo .:r.:n::

voorgeetelde cotlfer'8nti. tal
dent ~ .am
'OU de ...enOb.i1lqde
cnqloop zija lC!iUn wij af,
8!tYn bet idée heeft ·oppn.t
D06diging aan pl'8llident
vértegenwoordiger der TrllDB"J.
Alfred Milner, als verrelr.~llwoOrdWer
EJl88lan<1, te zenden om
een vrieudaeb&.ppelijk ow:lerlbQllld
men houden. Het '.... rOl,nr
offi~iêelo unn04:HllgulLg
&(lnden ia, dat
gereed verklaard heeft uitnoodi-
ging aau te nem.n, -uar val! den
hoogen commi88aria nog geep antwoord
is ontVlUlgen. Dan zegt de 'Fne lil van
Bloemfontein nog,dat Coleabelg genoemd
ia als de pl&1\t8 waar het onderhoud zal
plaatsvinden.

En bta.ia paard il........_ ftD eie plu"
TaU du hew P. J. P'iuUr .. ~ie buiw-
priDe. I

En QONKEY "eulo.n _ O1I(e-ner !o ~
oud ill ~vonden op de pllUl GotIuijD.,w,
Fruenbiurg. Zie kol1JlileeviDc·
e- I" N4T loL loopt eo.n gerucht, dat de rOb, »

tegeoriDg eeu Zulu regimens onder &ngelalbe
o6icioren wil ~l .taud broQI'IIIL
\.V.urLADYG."Y·UtlO IIT.TIO~· Paarl,.
2 paarden _ den hew B~ du PJ.eiI
weggeloop8a. zie ad....r.o.nfii ..
. l'E editeur na de CJiruberg AdlHlt1anr, d.
beer GeoJge Robert Wealde, Jar., ilop d.
Uden duel' te Col t>berr- M typbeu .. koorta
onrleden.

HET PUJlLIEKE WBIUtEl!I departe_nt ~
tenden Toor het boa ...en - toewoecinPR -
de Vl'lJ williger eX8I'Cltieaal, te Kaap.tad. zie
de advertelltie. - ,'-
DE Her G. R. F. Eulin, liadtlderk .... eie

Paarl, heeft iD deze uit.pve - oproeJilll ..
bjjwonmg _ eenll &Oerbo1aDcrUke "erpderiajr.
Zie de adve-:tentie.
EEN lU:lwEO IIOEIl, de bMr AIMn ltetU.,

kreeg dil vorip ...eek 9td. per lb. 'rOOI' 6
lDUuden wol te O.nt LoodoIl. Do ...ol - YID
uitatekolide kwaliteit..
BEN die lijden _ bUll leYer, nBkko OOPIl,

likdoorna. eas., venrown "'ii DlIIIl' eie elden
vencbllWlnde advertentJ.ën _ de h-.a
Heynea, :Mathew & Co.
DE,I!lXOllENDE lIAU.JIOOT, de Ch~

Outie, 'lWrdt heden morvun hier ve..'"Ir1IGbL D.
ui·.gaaD~eboot, lie Bnlqlt, .. trirekt ep den 'P"
wonen tlid Woe'lII<lag namiddag.
TE CUDOCK IB een b1fer dokter "OOI' eien

m&gUItnatgew~c-t Jl8IeDi hei prakti_ all
ganeeaheer &onderde daal toe nreÏlchIié liC8llUe
t" bt>bben. De "",II 11 DOl r.anhu.gig.
DE VORIGEWUI( w.nm p- niet minder daD

G ter dood veroordeelde naturellen genagellell
In de genngenlB te Pretona. Aan drie bllJlMl'
werd bet VOllD1&op Zal.erdag yoltrokkon.
DF RAND-PETITIE. MOll ~ da. de 1"IIP8riDg

der Z .•A. Republiek In belllt ill - beWicdc-
verldariJ1gen ten e1fecte dat IIOmmice der DUID'
teeke~n op de rand·petttie valIcb &ija.
DE VEJtKIEZUIG_ een aAditlOneol lid 1'OOt

de verteg8l1woonLpI{ Uil de Kaapstad ill de
wetgevende yorgadenna rindt bedel! plM••
De kandidaten tiJn de heeren Tboe. Ihrrit (I)
J. D. Oartwrigbt (B).

DE UEER G. W. BoIICUEKDB, lI8C:retarÏII YID
J" Jj afdeehagsraad van B.obert.eon,II'1l6ft kOlUlÏl
dat aanzoek r.al gadaall "'1)1 den bÓ den gouver·
neur, lom zekeren ...eg In die afdocling, voor
gesloten te verklaren.

DE LlnE!.E vOXMIJIUJUS TaO V&Jl BhiJDi
dorp, geeft kennlll dat bUeen bot &&) h(lllden,
Leu einde de kle1.eralgBt li: aal te hersien, te
amendeeren eDvut WO atelier, op den 2&t'JD
dezer, te Van RhlJn.edorp.

LET WEL.- De beeren A. B. de Villiel'll el!
Co., Paarl, gevon lIonnll dat de YerkoopiDg -
paarden voor rekening _ den heer De VWe,
wet op Wot.!UIdag 17 deser, mM!' op Doncentatr
18 dezer al plaata hebben.
C.t.L\'INI.L-De heer N. 8. Louw, aOeretariI

van den afdoelingarud VUl cal 'VUl!&, loeft iD
deze uittfave kennia, dat UII_k UI pdun
worden bUden gOOTernew',om sekeren w-.r iD
die afdabl1g te Y8l'1eaea. zie de adverlena..
Verder dat aan_k .ar ~ ...Mlle ukere
Willen te alUIten. j

OSZE 8POOaWEGEN.-De '1otale apoenr.·
opbrenpten voor do ...eek 'oëiud!14 Kei,
toonelI eeno veMJUlOrderm,V1UI £2 , Sij1IClO
de opbrengaten £78,2'7&, v81'J'll ken met
£75,965 voor de&olfdeweek .. rled<n ïaar. Do
vermeerdering wu YOONl in het yerY08l' .... n
ijoederen, miaeralen SIl pakketten.
Dr. beer J.,T. Hofmeyr en echtcllllOOt.e,,"".

gezeld vau Jen heer S, Hofmeyr, lollen DoDder·
dag Ilullddai mot de G"ork:,." vertrekken op
rf'\lI naar Europa. ZIi denken eenige maanden
afweug te r.un. Wu wel1llCheohun Ma YOOI'-
apoedtg\l reig, eon aanaenaam Terbijjt ln clen
vreemdl! e~ibge terugkoma. w 'hot laad
hunuer geboorie-
RoU&R'I'SON.-D" secretaru 'rill don afdee.

hnl,'tIraadnn Bobertaon, geeft kennÏII dai -
belustwg ..an id In bet £ plogd IM op .....t.
ctgendommen 10 die afdeelmg, en dat ireMIde
beluti~ betaalbaar 11 op den laten J Illi e.k.
En ver\ler dat er op eene "erpderug _ den
raad te worden gehondon op den Uden Juli,
l89b, eene belaaWlg al plegd ...orden op an,
belutbaar elpl1dom iD hot dorp Lady Grey.
EES KANGEN.uJlD W UT werd zondafm«-

gan b!Ï &&nkomat _ de Bran_ ()UIU ill
Tafulbatl, ID arrelIt pnomen aan oo.rd VaD hei
SChiP,door i ...ee Jpeiudll'll _ de ltu,_tad8ehe
rohuemacbt, op inatruktiel uit Londen 'WUl' de
1lllln gezocht ...ordt ...epIIB be...eerde faIIi_,"
lJ8 beachuldijrde mar.kto (i8ieren &line vencJaij·
nillg voor den magistraai. Na verhoor YID r·~
tn~ omtrent de arrea~tie ...erd de aak lIi$O.
gos\eld tot Zaterdq. .

"lNDEPENDENT L.u!OtJll, P.utTY." - Uit Jo-
hanneabtrrg hebben "'li een gedrullie C:irCUIaiN
ontvaugen, MIl verpdering ftIl haudwvbbD
(...orkmen) op Zaterdaa"oDd, 18 cIeaer, biieeD-
roepeDde, mei het doel een UDie op to n.iia_
ter bellcherming van de belaqen der bancl-
...erlrende klasse. De "erp4eriDc SOil P"
Tinden in de raad:r:al van cidI'.tadarud en niet
bil een der mIJnen, 'It'a&I' de ftrgadermgo.n iD
Terband mo!t de League-petitio gehonden wer-
den.

TE Ot:DTSU')O!iUI IB een tweede pablieb
vergadenng gehouden iD nrbaDd met be,
stlcbten fall een co-operation 8ladltenlmaa'-
IICbaPPIJom goodkoop vl-,b te lnerea. Br
W&rdbealoten een maataehappg te "ormen _,
een oomwuI kapitaal _ £4,000 iD .£1 --
deelen, waarva.n 1,000 u'ldeolen dadelijk aitce·
geveo znllen worden. Zoodra 1,000 .a.ncKeeLm
opgeromen IIiU al de maatecbappjj PNIÏII-
ueerd worden ell hare ...erk_iDheden M-
glDllen.
BALLO!;ONGELUK.-Een O1lIelnk dai neod-

lottige gl!volgen had kunpeD hebben, .ond
Zaterdagnamidda( op de parade plaata. :0-
lucbtrel1.JgCrMlcbaela &oueen jMlblieko oJJBtil·
ging aoen en dan naderd&len mei een ,;.ma.
IICbl.rm .. De ballon ...erd met gas ,nuld OIl de
lncbtreu.ger gaf bet dem yoor het loelaten YID
den biillou, die welopeteeg maar iD botai.Dc
h;4m met eel; d~r p&lell waa.raan hg vuttebo-
den was geweest. be luchtreusr verloer ll\jR
vat en viel van een hoogte _ ongeveer 25 'rod
tegell den grond. Toen men hem optilcle .....
hUbewu.steloo8en .troomde het blood hem aU
den DeUIIeu mond. Dr. PeterMn - lpoeclia
op bet tooneel en T8rleeade de eerate hlllp,
waama de man door de politie op een UDhCa·
lance naar het Nieuw Bomol'llOt hoIpi'-tJ nr·
voord werd. De bekomen ...onden WVeD lP."
Illkkig niet un erDltlgen aard ea de lllGhtNisi·
ger kon Zondagmorgen hot bOlpitaal "erlateD.

8oed~1Ql4'.'" 'ft' ... ~ lj - e 'I
Kon_ mJ&Iel&p.n&.... 0 • - 0 .t
lDm,ullpcl' lSJMIIIl, bIOO 'I1I&te ,0 7' - 0 aa_ tot ft " ft \ 0 lj - 0 tt
Kaft tM iaIddebL ti tt" O. - 0 tt
Zwanlllecb,- ... 'M ... 0 II - 0 ,.
au... ea pldeud 'tIltte '" 0 4t - 0 !It
Bsn 8.UIt.enU&t .-ow1rittt. 1 'I 1 8
80perteare " l' 1 et
Goed " ti III-li
81eohtaen IIIOt~ .. 1 0 - 1 1
op het land I18wlllllChéll drool 0 I - 0 11

.looht 0 'ft - 0 8t
1I.u... _ ,~~ll -0-. - 0 61
3wute rawe l18~en 0 lt - 0 I
Witte ~ ,e-.eben _ '0 'It - -0 _
wmennr... 0 I - 0 Il
Bonnlt.-bde notoeringen VriJ van &Md,

saad ...ol ld tot ld lager. ' '
BoJtu.u.a. - OUII kabelh,ricbl .. n Londen

....n 9 deser legt: "Bokbaar markt kalmer yl'IIIg
lUU1merkelfik vermioderd." PlaatwlJilk JjPI
Bedert 0118 vong vel'llag yeneheideae kleine

_ eersta zomerhaar vlll 't nieu W8

seiv"f! in andere handen overrega&ll tepn 16~d
tot lold en 19d tot 20d Toor comerlamm·uhaar.
De koopers lIChijnen,bana niet 100 beschroomd
te ",un om saken te doen, dientenpvolge ISde
toon vali de IIlJlrltl v.,el kalmer dan de vorlile
week. Op do plutlM!lLikemarkt van Dinsdag
weruen !Jf> balen ungeboden en M verkocht.
De concurrentie was niet &00 levendijl &la de
vonge week en de prUlen waren over 't alge·
meen ten gUI1l~ van de koopo1'8. F.en hul van
bjjeonder fraai wmer lammerhaar (Hilton
Barber's) baalde la 9d.
Wli notoercn :-

hebben aQne beechulclJgi:aten bij ~et wel-
denked publiek Diet veel meer".-u.rde
;n betBekenia dali de voortbreDpelt van
de "vuilo 1I1Qot pere orpnea" die hem
da'l.l'in den weg hebben geuel8n.

Maar laten wij de be8Chllld~iDg'lD wat
nader bohaudelen. De eenlte is: "Te
Gatryowen \'l1Oeg de heer UERHOLDIr
den u_igcDuar Ivan het hotel am agent te
word.:m ten behoeve van den proku.reur-
generaal, en om voor hem te werken bij
de aanstaande elektie, en ter ~I
bood da heer HERIJOLDT b9m een S'n..
zieolijke geldsom ~ doch dit weri door
den hotelhoudergeweigerd." Nu moeten
wij dadeliJk zeggen, dat wij dit wonderlijk
verbaal 'fan den hotelhouder geenaZÏDI
kunnen gelooven: boet is Di)Da te belache-
hj k er kennis VlLnte nemep. Maai ~e.
steld dat het alles gebeurd i. precies zoo-
als men van ,"progres"ieve" zijde verhaalt,
wat , is er dan verkeerds in ? Om een
elektie-agent aan te stellen is geheel
wettig-daar is hoegenaamd geen corrup-
tie in. Op het jongste congres van den
Jingo-bond te Kimberley, weigerde dat
lichaam zelfs eon resolutie te paaeeeren,
de elektie uitgaven in verband met het
aansteller van agenten, enz. te beperken;
dil Kimberleysche afgevaardigden pleitten
er sterk tegen, waarschijnlijk met het J'Og
op het gebruik van De Beers geld, of op
de verklaring van den secretaris vaD het
RHOL'ES clek:tie-comitlJ in 'Ilet hoo~ge.
rechtt.hof, dat hij bij de £'3,000 voor de
verkiezing van de heeren RHODES eo
HILL had uitgegeve~.

De tweede beschuldiging is van gelijken
:l.m]. namelijk, dat de heer HERHOLDT
gelr~cht heeft ('e" barman" o"-er te halen
een elektie·agent van den heer SOLOMvN
te worde'l.

De derde beschuldiging (.liet door
sir GORUON aangehaald) is: "Te llaziya
ontmOt:tle de heer HERHOLD'f den heer
1'AYLon, en de onvermijdelijke p0ging
lot omkooptmj en COl'rnptie werd ter
haud genomen. Niet alleen bood de mi·
uister dl.ll landbonw den heer TAYL,)l'l
guldohjke onderllteuning om d~ kandida·
tuur van dfln heer SOLOMON bij de elektie
b HLeltUen, doch hij beloofde hem ook
oen vernieuwing "Iln zijn lictmtie." 'Vaar
I; dv, omkooperij on corrnpti(l? Om den
heer 'fAYLOR of eenig ander persoon
te krIJgen om een elektie-agent "an den
heer SOLOMON te wezen, ie noch om·
kooperij, noch I..orruptie. W!lt het ver·
krijgen van ele licbntie betreft, gesteld Jat
1'1)( waar lil, hAt wurdt niet gezegd Jat
UtJZlêbelofte getlaan werd in verband met
de elektie. Bovendien is het gevou van
licenties in de handen van den licentie·
raad van 'het ~istrikt en niet in de handen
van den minister van lundbouw. Wij
erkennen desniettemin, Jat het sléchte
smaak van den heer HERHOLDT gsweest
zou zijn, de£e belofte onder deze omstan·
digheden te I"lllken. W~ geloo\"en er
echter niets van.

Maar wu dit afkenrenswaardiger ge·
weest ijn ,la el het aaD.g'6an door Slr
JAMES SIYEWRIGHT op 2 Noveml'er, den
dag voor den u.lgemoene nominatiedag,van
eeu belangrijk. maanden lang hangend
Rpoorweg.koJ:.tl"ilkt, waarbij v<lrscheideue
kU~8afdeelingen be"ng hatldeI.? En was
het niet dezelfJ.A sir GORDON SPRIGG die
aan al de kanwdaten in die kiesafdeelin·
ben welke hem understennden mot de
meeste <geestdrift telegrafeerde, dat zulk
een kontrakt Juist toen was aangegaan?
Later bleek het hoe onaannemelijk dit
kontrakt voor 't land waa.

Geen wonder aat sir GORDON den heer
HERHOLDT achter een deur zoekt, waar
b~ ~elf gestaan heeft I

Ja, zeggen de zoogenaande progre8l!ie-
ven, terwijl zij van nagemaakte veront·
waardiging zwellen, maar het is onbe-
hoorlijk voor een minister om als hij op
reia is elektie werk te doen. DIt, is zeker
de goedkoopste verontwaardiging waar·
van wij nog ooit geho'lrd hebben. Maar
waarom hoorde me:- geen afkeurende
stem van hun kant o...er het gedrag van
sir JAKES Sn'BWRIGHT, als commi888ris
van spoorwegen bij de jongste algemBene
elektie? Wat is toen iebeurd? Nadat
sir J AllES zijn verkieJ:wg te Stellenbosch
tijdelijk-tot bij de elekth.petitie-had
verzekerd, nam hij eeu. specialen spoor·
wegwaggon en reisde naar \Vorcester,
I3eaufort West, De Aar, Nauwpoort,
Uitenhage, enz .• om vargaderinJen van
spoorwegemployes toe te spreken en ze
privaat b~ lijn waggon te ontmoeten.
Deze spoorwegemployés stonden direkt
onde" 7'jn belleer lW! miLister, zoodat hij
invloed op hun positie in 's lands die.n.st
kon uitoefenen. Hiervan waren de em·
ployés zich volkomen bewnst. Te Uiten-
hag- be_JCht sir JolliES de .. workBho[1s"
herhaaldelijk.

N a de elektie vernamen wij uit ver·
schillende bronnen, dat vele werklieden
daar onder den indruk verkeerden dat
hun l('on verminderd zou worden, indien
de Agikaander par,ij do meerderheid bij
de stembUIl zou behalen, terwijl zij op
verhooging konden rekenen, indien de
zoogenaamde progrf.)88ieven aan 't rot!r
bleven. Hoe en door wie sij onder dezen
indruk 1Werde~ gebracht ? is eon vraag
waarop wij g~n antwoord wenschen te
geven.

Waarlijk de heer HERHOLDT be~oeft
zioh over de ,1 beschuldiginien" van de
Umtata Heralj, en sir GORDON niet te
be~olllDleren. 1 J1118=Mt UI

W 18781

Onze lpoorwegen.
Het doet ons genoegen te kunnen mede-

dealen, dat de wekelijkache opbrengst
onzer spoorw~en niet meer lcht.ruit
gaat. In de afgeloopen .....eek brachten zij
ODgel'86r £2,500 meer op dan in d=selfde
",eek van 't vorise Jaar. Aan den ande-
ren kant is het een zeer-guw.tig teeken
dat de uitgaven in verband met onze
spoorwegen in de afgeloopen drie weken
aanmerkelijk Jljn verminderd. Met
and~ woorden, onze spoorwegen ver-
dienen meer tegen een v\lrmlnderde
ui~ve~ Dit is bemoedigend nieuws, en
za] met blijdschap vernomen word.n. De
commisaaria van spoorwegen en de per-
~nente hoofden van 't departement
verdienen allen lo. voor den ...erbetertlen
toestand van zaken.

,~~~~
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STADNIEUWS.VER~OOPlNGEN
De stadsraad van Kaapstad en de tram...ay

maatscbappu lUOoyerhoop. Volgens de voor·
zlenwgen vali de akte waaronder der maatecbap·
PUvercunniDg verleend werd yoor het aanleg·
gen vaD de Ilinen, !Vet JU,WaAl: hare liiWlIl
openeare plaat8en van godadiell8t puaeert, de
rUllllte tn!!I!Cbeoen langs bet lpoor plaveien met
bout blokke~ ten elDdt!bet g"raas van voorbU'
gaande rutuigen wat t.e vermlOderon. De maat·
lICbapFU!li ecbte!' tot nog toe .Jeer tnatl geweest
lD bilL nak.omen van hare verplichiUlien on-
dankH het herbaaldellik aanchlllfen van do
stedulUke aLttontelter.. No willen deu laataten
naar het hooggerechbibof om de JD&&tllcbap"U
tot haar plicht te brenlren. AlihaDi bet
publJeko wurken oomité he..ft a&Dbevolen dat
gerechteluke stappen tegen hAar ge:1omen lullen
worden, en die aaobevclwg III aaDpIlomen op
oen speciale ver,adllTUlg van den etadaraad
laatstleden Vrudag gebouden.

Ll~Db~lIIEHG k DE \'ILLIEUS, AFSLAGRUS
17 MCl-Te Durbanweg Station, U melkkoeien,

eeQlgc vaarwn eu 30 vett.cvarkellll.
A. Il. Dl~ VILLlll:W! A: 00, AJ'SLAGEBS •

18 Mel-KlapmuL>!aLaLie,SO geleerde purden.
I'. J. BOtl1d.A.N~ Z()0N. AFSLAG BR.

18Mel-Stelienbo8ch, ("JnMnLaI mellloeJcn en
"....rzen, ~nc veua""nlge geleerdepaarden en ezel8
ell eene hoevL't:lholdI~ goo,lo!ren

26 Mel-80mer>ICtWear, oen prachtige .uoni·
ment hul.raad, 10:0legoederen, 1e..ende have, enz.

WH 11' KLEYN. AFSLAGE3
27 Mei-Caledon, nmOOlOpaarden, merrleil en

erdi.
27 MOl-Caledon, 85 lraale :lente klu eaela eD 3S

Jo do paarden. meetlt allen )ODg,

A llI£I'OMAN!<I,AFSLAGER.
2G !r1ef-C.,rea, twee ultg·.trekt" plaa.tdCncn een

tlVeeddvétband op zeLen: andere ['laat..,r..
U BAlllE, A~·SLAOEl{.

24 M, I-Groot Treartolltelll, afdecllng F..JI't!.
smalt, li '0, yaatj,o,,,\ IQ' 'nd" ha,o, bUluuU en
bocrJ,·rlJlfere<:d.chal"

ALEX. 1~~;E::l,AFSL,WER.
al ~Ici-Kr..rufont,,,n, .. fJ.,elinI.: Murraysburg

Va.lll,...-d en '''!5el.tl.ll..,n. '
J, W. lIl)Ol::RJP:j J.s..l 00., AF!:lLAGERS,

..18 Mc,-Kw~rfoot.!in. Malmcabnry, !Inende
hlHe, bo~rU&IJgc..:",l8chap, en•.

o .. il l'!lvBAl!.r, AI!'SLAOKB.
18 Mel-Grootfonteill, YlWltgoed, levellde have,

Op de ...ekelllDche vur,aderi!ng van het
havonhestunr, laa,8ileden Vrndaa phor den,
werd gerap.,orteerd d...t er Vler IICh8JMInID d baai
waren lDe~ ladingen .ieezIkool, ~bt.en<' I op
louiDg. Er ...an:n 6,1'8 Wtll ,oedereD .J1 de
loodaen, ...aaronder 300 ~n hoot, 1,000 WD
..'1'1&11, 160 ton kolli.. OIl S.M4 tioll IteenkOO!.
Ken brilIf 11'&8 onh'a.ugen ,,&Jlde. lIkemeeDen
beatuurder van lpoonregon .eldenáe dat er
bMloteu ...u bei tari.f Toor "erYOtr TU rraniet
(gehouwen en ID mwe blokken) te venllÏDlierea
iot 38. ld. per ion. Bet tlnef "oor brok;'
(wulle graDlte) kon eebter Die, yonninderd
worden. De arbelda opgaven toonden dat er
aan de COll8lt'uctlewerken 1,015 wUe arbeid,,",
41 btfers cu 410 d....angarbeiden leemployeerd
r.Un; dW1lIlgarbeide1'8aan het stallon, 219 j
dwangtU' oelden bUandere werken, 8\1 •

granen
UJi.ilPERS, MOOB1I: &: KBIG1I:, AFSLAG.a:aS
;1) Mei-Caledon, :Ii eente Idaa.e )ouao pu.rde~

en ezcla.
• il DE VILLIERS, AI'SLAGE!!.
17 Mel-Wachwenbeu'Jo, dlatrlkL Hanovel, le·

vende hue en boerderijl~hap. ..:_----
Drukpers laatschappjj Ian de sand.t

de VUlien en Co., Beperkt.
Hot .cbema voor de wUloÏglDgvan de coneti·

tutle van dlln KupstalhcDen 8tadsraad werd
laatatleden Vrudag op eene apeciale vergadenng
van den raad til ovenr.p, ,enomen. Et vODd
heelwat dilCU88lecyer de raak plaata, en elllde·
IU:;word besloten met Liea stemmen tegon "Uf
om een raad van 6 wethouden diuu' te ltello.n, de
wethouden te worden 1r8kozeDuit loden van
den .tadaraad, en ZItting te bobben voor een
termua van G jaren. Alvorens der.e -.erande·
rmg van kracht kan ...ord.n jl&! een ...et door
bet parlement mpet.en gep_rd worden, eli er
werd besloten de noodlIle etappen daartoe te
nemen.

.. EE~ \\ïJ~BOErtZ()O:- I' DE FRÁ~·
.óCHE WIJGAARDE~ ," door ",Ivok.aat .M.,.
bn (thaus redakteur 'dJl "On- IMlUd ") Pnj.
1$, po"t\"T13 ,. t'rknJj.(haar hIJ de drukpers
maa tM; ha Pl'lJ -V.,.n de Sa.11u l d.. rilH'rs .t Co.
(Iloperkt ) WI<' een "neJ eIJ nuttl" boek
voor "en w.,nboer "il 1".),I.·n, J,t n,,·t aU""a
\"1-('1 lfifOrT'latl« O"er Iwl u,ak, n vali tflJD
j!c ...ft, ma.ar ook ,noral,,, "r d. ,phyUoxera"
luuH.l( lt dU' lllOf,t 7,ond, r \ "rzUlIn dit werk
tM~t.,II(.~ Ut. a,all})('\ (·11Il,! door dt·n ('(I. bf"lf'lr
J. H. Hofmt'.r I(lnze .I.111l aan dl\ boPk1'''''-
VBD, IS reed~ \"aD Z<!lfeelr -t,e""JS V1lIl d" ...aar-
de er nA.

HU!RMEDE worut bekend gemaa.kt
UIOtde heer W. L. ]!'. ScmiTz,_

Colt/sborA' als tweede n.::reutvoor Orl6 L
en Week&lad is aangesteld.

U. 1'. SCHULTZ,
l::),cretln.ts.

DC bpcr GEO. E UOULTO:'i', van Prins
Aloert bedankt hebbelluo aL.. onze

agent, zoo verzoeken WIj onze klienten
ZICh tot dun heer S. DE KOCK. te v.enden
in a'le 7.l1ken rakende onze bezigheid.

C. 1'. SCHDLTZ.
Secretaris.

Mut betrekJ-iDg tot de Inilllltlnl' nn de
v&ngtitarea van het nieu ... reservou op den
Tafolberg 11 door den stad.raad beeloten de
zaak verder uit te 8~lIen, zooda~ de led... van
den raad de gelllirenheid mogen hllbbell d.
vangawea te pan uapecteeron.

Kaapstad, 1:3 Mei, 1899.--------------------
SEZOEK.

~OLLAHDSCHE ~OEKHAHDEL

Een blanlce man genaamd Bichard DO"'Dey
was g18teren voor den auilltent IJlIiistraat
albler op een belchuldiging va. b1pll1ie.
Boëedigde nrklariogen ...erden pvorpWrd van.
Sopbl& Chu-Iey, die op :lJ Oet!ober 1898 mei
beachuldigd" iD het huwelijk _ getreden, en
Eli.aa l'indlater, die op ao Deóember 188\1 iD
I-ngeland lIlet pnaonier huwde, Do &aak ...erd
ul'ieateld tot de:! 2S1!tenMeL

JACQUES DUSSEAU & CO.,
e,H"erk.traat,

K.....p.tact Het lltandbeeld V1LI1 V&II Biebeek aan het
onderemde van Adderlelltraat, al o~ Donder·
dagI1&middagom ;:\ our onthuld ...ordo.n door
den burgem__ _ KMpaud. .Een oorre-
spoIldent pen in een tijdgenoot aa_ de hand
dat de zaak meer lUÏJ<terr.al bligell8t 11oNen
door "'Óneexeallentie den iouyerneur te YJ'IIII8I1
de onhulliDgi plecbtigneld waar to nemen.

luid. J.lrikIJ...........
Behalye de 8OWODerevue ... troopen op de

parade op KoniDgiai verjaardae, &aler ook DOl
een andere pleohtiaheid op diea dag plaata heb-
bell. De burgem-wr r.al nam~k eell publielce
recepbe houden aan de Good nope HrJl vuaf
7'30 tot 10 uur 'uvondl.

DI~SDAG, 16 MEI, 1899.

"PIWGHESSIEVE" Klf"AADWIL·
LlGHED.

DE ~ed heer HERHOLOT, minister Voln
landbouw, bevinelt :l.Ïch thans op een
inspektie rei! door de kieaafdgelingen
T~nland "n Grikwaland Oost, met het
doel, persoonlijk uit te vinden hoe de
brandziektewet in d,ie lItreken werkt (3n
wordt toegepast. V~Igens ontvangen be·
richten valt hem overtil waar hij komt
een !:.",rtel~1;:een gulle ontvlingst te beurt,
en door zijne bedaardA, oprechte manie·
ren weet hIJ overal vrienden te maken en
eeu guustigen ind!'uk achter te laten.
Wetende dat de regeering voornemens ill
in Je volgende parlementa.ire seMie een
bill voor te stellen de brandziektewet
amer.leerende, kan geen weldenkende
anders oordeelen, dan dat de heer HER·
HOT.DT te prÏJzen is in zijne pogingen om
voor zichzelvf\n uit te vinden wat ~.e be-
hoeften an bezwaren van het land onder
de bestaan~'6 wet zijn.

Deze reis van den minister van land-
bouw schijnt echter een doorn m 't vleesch
der zoogena&IDde progressieven te zijn,
omdat zij vreezen dat de Afrikaander
zaak in 't algeIUeen en de kandidatuur van
den heer SOLOMON,procureur.generaal, in
't bijzonder daardoor indirekt bevordl'rd
zullen worden, en daarom elingeren zij hem
lage beschuldigingen n3.ll~ het houf,I, en
beweren dat aijn reIs niet:! andcr8 iS dan
een elektie· reis In uelang van een mlo is-
teriëelen ;:'illlega. Het fei' dat}'lilt parle·
meut binnenkort zal moeten Yergo..1deren
zoodat de heer HERi:lOLDT of thans uf i~
geheel Ulet kan gaan, schijnt voor deze
be8chlmper! niet t" bestaan.

De C/lltala llerald gaat echter een
stapje veder en iD!unueert, dat de minis·
ter op corrupte wijze tracht invloed uit
te oefenen op de kiezers. KwaUl de be-
schuldiging slechts van de Cmtata
Herald, zoo I.:on men ze met een minach-
tend ~tlizWtj~o~ bebbeu voorbij gd-
go.lan. De uak wor lt echter 'n beetje
ernstiger, ornuat sir GORDOS SPRIGG,
zooals men beweert, dezelfde betiChnldi·
gingen to t'mtata heeft geuit. Wij zeg.
se~ een beetjd ernstiger, wa ".t na den
lagen aan~,_tm den nom.il:Wen leider
411' oppoeiUo op l1,t ~f,

Gisteravond waren Kaapolta4a auaten Dleer
dan gewoon woelig. Boil f&l4kellie!1toptocbt
georg&llll!eerd donr de onderalleunen van de!l1
beer Oartwnght marcheerde aoor de straten
met eon mu:r:lekkorpa aan he' hoofd, naar de
Metropolitan zaal, waar de qudidaat de verga:,
derden toeBnnr.k. Bon WI1~a-deI1'.On8tratle
werd door de ondenltennens - deu heer
Harr!ll, den tegenkandidaat, tebouden. Deze
optocbt glnl ollder bet spe1.n van 1ToollJke
muziek naar bet kalltoor _ de Cape T,mu,
waar dat blad en r.tin editedr werden Uitge-
jouwd, en joiobkretsll voor don heer Bum
(tegeven, die r,UDeondel'llteuDera later op het
Groenteplein ,toesprak.

LUPSTAD.,
16 :MeI 1891.

HANDEL EN m-JVEB,:aEID.JtOLOIJIJ..LB.
, ~.. Verkooper

Ooloulal Orpn&ll Cltamber "370 0 0 AS80 0 0
General E.tate a::1 j Opban

Chamber... jU' 0 0
South African ~tiOll BOO a 0
Boa:d ot 3ucnton (Split) 1110 0 0
07fergat oot.l 0 l' 0
siia .AIIUaDOII 7 III II
Equitable Fire ••. 11'1' 0 0
li:quitableFire andMarine 1 0 0
Ociloulal .AMUran.Ce ... ~ 18 0
Part lIlliJ&beth AIIIUl'&DDe 0 Il 0
BoIebaU l4Ateha 1 H 0
S A)r[1I.Ung •• - • 1'2 0
Klectric Trama 1 7 0

-o !!POORWlCGONTVA.NG8TKN
o 8poorwegontv&llgetenvoor de _. ......
o il Mei 18118_
o
o
o
6
oo

236 IS
SlO 0
laD 0
011
8 0
59 0
1 2
019
• lJ
1 16 0
2 l' ,
1 8 0

..
8791
2776
UtS

ALJ:,.ElBLElX.
Een landbouw-oa.talogus.

Wat ls van den landbou w-catalogue
vlln wijlen pr<>fessor B1ers':lh geword~n?
Deze vraag Werd ons dt'ur dagen door
een prominent.en landbouwer gesteld, en
hij gaf ona de nrzekering, dat veler de
vel'l!chijiiing van dit werk afwachten.
Het departelilent van landbo"1w heeft,
naar w~ Ternemen, dezen catalogus in
handen genomen el.l ondernomen hem te
laten pnbliceeren, en toen werd het docu-
ment volgens onze inforlllatie naar den
snperintendelllt van onderwijs verwezen.
Wat is van dit document gewdrden ~ is dIJ
vraag, wa.arop vrij gaarn". in belang van
den landbouw, een antwoorJ zouden
willen hebbe~....----'--

VruohteJl·kweekers oongres.
Morgen vergadert het vrucht""n·kwee·

kers congres te Worcester. \len ver·
wacht tnescben 40 en 50 afgevaardigden
van de versobillende vruchteIl·kweeker~
vereenigingen en O.a. zal de wensc.lelijk-
heid van het aanstellen van een agent in
LondeD, om de balangen der Koloniale
Vl'1lch~,n-t+kere op de LondetlJtChe
markt en elt¥l'I te behal'iiien, beIprOkeD
'IPONeD. I

~ \1

.v",t,,!' lt ...
Mldtlclland.a.

o ()oe,t.,U 1k

o
o
o
o
CJ
3
o
o
tt
o
o
o
(I
ij

o
6
o
o
o
o
o

II.IJlli·U.1ID1IBLD.

Atexa[)draa .., u 7 6 0 8
Auglian. ... 0 u (, 0 13
Auron.Wall... :1 13 a 1 H
8ant)el 1 17 6 1 18
BeIlOnld I 6 0 1 7
Bonu... ... .• a 6 '6
BufreI1tdOOnl .,. 0 11 0 0 18
cbarten S .J0 0 8 11
CoDlOl¥ain ReetI ~ I I ~ 9 li 0
Kaat Rand. ..• , 7 0 7 8
French Hands 1 H 9 1 Iii
GOrUon (Se"') I) IS 0 0 19
Kmght l)entr.b B 8 a 2 'J
Ncw F IDrlda.o -... 0 17 6 0 18
&ndfontelllJl... li ó 0 3 li
RaD,iCollld'lC& O'lii 6 0 lt
RobillllODD.a'Q~LdJ 0 12 0 0 12
~!1m:ncrE~.Ul II 11 lJ S 12
W,t"At=nd (KnIght)... ~ 11 6 6 IS
WItS Deeps li 7 9 li 8
lVol'Ol'llten li 111 0 li 0
\OiTiatrUII Deep ~r 9 I 1 10

GDBOaDUa CIllUPDlI,
Kablaan,

8 _n 12 N.tionale Bauk,l.t. Geors-b:a.r.t.

----ror,.a; U2l1l 13:6 S5IS 67611 J7U 1JI1O
18!17 I ~811 li 78 J6IH 64178 Pl' 7&_
M&t&--iaaI."enoer: Weltelljk, 1815, nil, l1t1nn; DllddellaDd8ch, 1816, uil 1816, nil j OQIte1Ijk,

1895, nil; 1816, nil; noordelljk, 1816, uil j taM,
nil; t.ot.aal, 1896, nil i 18t6, nil.
t Delle mJfen zij. de tOtalOIl ftJl de bOekII1.-

VaIIl de -enclillleDde ttatiolll, ..ader VerdeeIlBI
tlur.!Chen de stebeh, ft ...orden _den! alllIIllka
vetdeeUni; plaatJI beeft. Zij zijn ond.Jrworpen ua
ret&n lermg'btj verdteliDll van de oplJrenpt ~
ache!'! het Kolouiale en vteemde goa~ta
en WJ&"tochappljen.

IDI BUYOSQUL -
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GEAMENDEERDE KENNISGEVING.

'<; /'·REGISTRATIE VANKIEZERS. ONl,_,,'
KIESAFDEELING STELLENBOACH.

FISKALE AFDEELING STELLENBOSCH.
Kennisgeving van den Civielen Commissaris, dat een Hof door hem zal

worden gehouden om de Lijst van Kiezers te hersien, to amendeeren
en vast te stellen.

, .
·,
· i

HIERBIJ gl'schiedt konnisgeving dat de Civiele Commissar~s in de
hofzaal zal zijn op den 26stcn dag van Mei 1899,. ten einde de

kiezerdijsten voor do Afdeeling Stellenbosch finaal te herzlen,. te am~~-
decren en vast te stellen. Alle personen wier eisehen geweigerd zIJn
door den registreerende boamto, of wier namen geschrapt zijn van de
voorloopige lijst wegens bet toelaten van tegen hen gedane objecties ; en
alle pl-!rsonen die schriftelijk geobjecteerd hebben tegen bet recht van
eenig persoon opgenomen in ~ezegde voorloopige lijst om aldus <!rge-
nomen te zijn, of tegen het recht van eenig persoon eisebende om ZIjnen
naam gerec,istreerd t-e hebben nis een Parlementaire Kiezer om aldus
geregi8tree~d te worden, on alle personen tegen. ~ie aldus g~bjec!-OOrd
is, mogen verschijnen ten overstaan van den Oiviek,a Commissaris op
den dag en ter plaatse voormeld, ten einde hunne gezegde eisehen of
ohjecties te bevestizen, AIIt;}eisehers en betwisters moeten rcrsohijnerr
hetzij in persoon of door eenen speciaal in gescbrifte gemachtigden agent.

Gedagteekend. den 5den dag van Mei 1899.

FRANK HEROLD,
Civiele Commisseries.

"";;: .i
l
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AMENDEO NOTICE... ,
, ~,~

.1 REGISTRATION OFVOTERS.
" .;'?,. y.

r.~ ~ f ELECTORAL DIVISIO~ OF STELLENBOSCH.

FISCAL DIVISION OF STELLENBOSCH.

.!.,(
Civil Commissioner's Notice of COllrt to be held by him for revrsmg,

amending and settling of List of Voters.

NOTICE is hereby given that the Civii Oommissiener will attend in
the Court Room on the 26th day of May, 1899, for the purpose

of finally revising, amending, and settling the Voters' Lists for the
Division of Stellenbosch. All persons whose claims have been disallowed
by the Registering Officer, or whose names have been removed from the
Provisioual List hy reason of the allowance of objections made to them;
and all persons who have objected in writing to the right of any person
inserted in the said Provisional List to be 80 inserted, or to the nght of
any person claiming to have his name registered ab a Parliamentai y
Voter to be so registered, and all persons who have been so object-ed to,
may lippear before th€l Civil Commissiouer on the day and place afore-
said for the purpose of establishing their said claims or objections. All
claimants and objectors must appear either personally or by an agent
specially authorised in writing.

Dated the 5th day of May, Hl~HJ.
}rRANK HEROLD,

Civil Commiesiener.

I ...

Registratie van Kiezers.
KIESAFDEELING SWELLENDAM.

FISKALE AFDEELING SWELLENDAM.
KennisgeTing van den Civielen Commissaris, dat een Hof door hem zlil

worden gehouden om rie lijst ~an Kiezers te henien, te amendeeren
en ·..ast te stdlen.

..
,"i,:',
!:~.t:.-.

!' -~-'r:
_' ~'~

"•! :,
! HIERBIJ geschiedt kennisgeving dat de Civiele Commissaris in de

hofzaal zal t;ijn op den l'Tegentient!en dag van Mei, I89!}, ten
einde de kiezerslijsten voor de AfdeeJing Swellendam finaal te herz:ien,
te amende€lren en vast te stellen. Alle personen wier eischen geweigerd
zijn door den registreerende beamte, of wier DaIDen geschrapt zijn van
de voorloópige lijst wegens h( ~ toelaten van tegtln hen gedax.e objecties j

en alle personen die schriftelijk: geobjecteerd hebben tegen het recht van
eenig p~rsoon eischende om ~ijn naam geregitltrecrd te hebben als een
parlementaire kiezer om aldus geregistreerd te worden, en alle personen
tegen wie aldus geobjecteerd is, mogen verschijnen ten overstaan van
rien Civielen Có-mmissa...-isop den dag en ter plaatse voormeld ten einde
hunne gezegde eischen of objecties te bevestigen. Alle eischers en
betwisters mooten verschijnen hetzij in persoon of door een speciaal in
gescbrifte gemachtigden agent.

Gedagreekend, den lsten dag van Mei, 1899.

P. B. BORCHERpS, Civiele Commissaris.

" .
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VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL.

Van Burlt.traat, K•• ptlta4. (naast Stadnuis),

HEBBEN in voorraad een groot en V61'8Cbeiden'8880rtiment van
allerlei soort Plat.- en Plaatgl,s van allerlei grootten, en zullen

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

Bezichtiging van hun voorraad .,..-!'rdt gevraagd. Deze bevat
16 ons., 21 ons., 26 on8., 32 ons. platglas; Plaatglaa t in., i in. en i in.;
Gekleurd Glas, Cat,hedraal, geribd, en met fignren voorzien gerold gla8;
Ruw gerold en elke soort geschikt voor do ramen van huizen en winkels
verandahB, vallichten, plantenhuizen, en?>.,enz. '

De aandacht W0rdt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, .dat begonnen werd met het dool het goede werk te helpen om het
geld In deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licht Ver!lierde VenstRrs geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk w Woodstock, de Katholieke Kerk,
Wood8~k, en de St. James Kerk te Zeepnnt, zoowel als aan andere
kerken ID verschillende dooIen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
~eval LS het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe nit Europa
mgevoerd.
ADKE1I1:

. 'I

"1:'::' .:.'.,· .
,-IJ'

, 1
1.' ;

CRUHH & MAXWELL, Sep't.,
P.K. BUil aee,

· r't BURGSTRAAT (D8.88t Stadhuis), XAAPSTAD.

DE WAAL &; CO.,
I]ZZRHANDELAABS,

Het Goedkoopste Huis in de Stad

OMHEININGS MATERIAAL,
Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, enz.

SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN:
Aclre.:-

Burastraat, Kaapstad.

i __

TZND.D8 l.u.,n OIltnag811 worden bij, ' .... _ Afcle8liDpraad Calri-
VAN i i I . Dia, of" ,op deu 2G-ten Mei, 1899,

\ I I _ W'. ~ ,eD het iDstaDdhoudeu.

BAAlP. i E'D•• ·~~, ..1?-.sêBEGO

m
' I.-hel YL.l, CalriDia oY8l' Kareeboomfou-

IAA DAG LA.··TST"iEDEN ~=~~,;:::;;;14 logakloof .eD B~erfonteiD.
~ .;,_. , ',-Pad nu Calvinia OVel Tijgerhoek-zijn-

AAK .....l&IK GAXG. drift, biL: vlei tot Daar Holrivier.
-------- , 15.-Pad nn. VIIDd.u berg, ~t het pad

lDEILOIIDi wro:J.ld..a op., • .-alDd.;d..... d. Bl.,.· '! VIUI Toorn, bij de potten liitngl over

"'1-".7 zlob ui. d..... k...... .,... k't. =.' Matjeadontein tot naar
6.-Pad v~ Calvinia over Jachtvlakte, 0n-

der Dcnm.i., ,Rietfontein tot unar -an-
derluat Zandwen tot-4.ij Rhenoster-
rivieMlrift ingeIloten. ("

7.-Pad V&ll Mierakloof over Spitzkop tot
op de li~ van Klipplaat en Driekuilen.

B.-Pad na Riesj.a&fontein tot Rall den an-
derkaat lijn Vall Zoetwator.

O.-Pad Va,Il af de lijn Weltevreede over
Kliprug tot iD het pad van Oorloge-
kloof.

in-Straat,
DUS'! PAN,

Kaapstad.

I.-Pad \ali. hoek van den berg over Toorn,
Tafelbe~, Nooitgedacbt tot .in bet pad
van Bquhoek.

2;-Pad v~ Toom over Tbeefontein, Brand-
wlICht, XlipIont..in tot op de bovenste
hoogte .van Elandsfontein.

3.-Pad ~ Thoofontem, Matjeafontein,
8linaerfollteiD tot op de boogte "an
Vro1i~QDteiD.

'.-Pad ~ Welbedacht over Driekuil tot
Klein Rbenoster en van Drielmil tot
MiddelkraaI.

Il.-Pad "¥ Welbedacht over Grootrivier
tot Brindwacbt.

6.-Pad v¥ Holrivier over RietfonteiD,
Narisie : tot in bet Bok.leveld&-pad bij
Roa~p.

7.-Pad vlUi Jli...,tfonteiD over Rietvlei, Hou-
hoek· tQt iD het pad van Toorn.

S.-Pad ~ Kruiapad boven Rietfontein,
Brakri'rier, Jangora, Rheebobfontein,
Kamdaaie tot LoerieefoBteiD.

D.-Pad ~ de Blaau .. hoogte over
,i~ tot LoeriBlifonteiD.

Nederlat1dscbe
~a....ii

Zuid - Af,ikaanschJ
WIJK ACHTER-HANTAM.

~
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.
",t
-I~

Ko~te 1n Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen vt)l de Zee naar Johannesburg, Pretoria en

11 :
andere p"aa_n in de Transl'aal.. y

DU'oHj*he personendi~t van LO¥e1lCO Marques
(D~lago".ba~) in 24 uren naalr JOhannesburg en ·21uur
naar Pretori~. ..~

, .~
~'arier Toor ~eiJ1gers naar Joh&Dnesbarg·.£4 17s.-en £3 17s.

" -I. Jl "Pretoria .u 6s. st-th .£3 4·.
'"Dagelij~che personendienst van Durban (Natal) naar

JOhann~buUr' Pretoria en and Areplaatsen ind~ 'J."ransvaal
en Oranj_eV~rustaat.

I.-Pad \'ap. onder Knecbtabank van bet
water tOt op MatjeadonteiD bij 't buis-
hek. _

2.-Pad va~ BloemfontJr:n', Kruispad over
de Hoop, Kria-zij ... _ud, Hartebeest-
fontein, Nieuwplaata tot onder de Rooi-
hoogte. .

3.-Pad vaó Mat1~'8 Hek over Kuil-
water tpt Middelpast.

'.-Pad """ Kuilwater, Kruispad, om de
boek v~ d en berg tot Acbtorkop en
terug ~et, de vlak af over Droogeberg
tot h"~ l!.ruispad onder Acbterveld&-
poort.

5.-Pad v&ll Droogerivier over Elandsfon-
tein, Onderpk.ata, M.iddelpost to t
RooiIdopf op de lijn van Sutherland.

6.-Pad v_' Boven-Do'lmis OVLr Ka~t,
L&ngfo.teiD, Harderug tot BJOne-
kraa!aPiort tot StiDkfontein bij .Rbee-
noeter-l!iviere-drift. '

7.-Pad "' Middelpoet, over Kleinfontein,
Boechlubltranta over bet Z&Ild door
D~ over Pofaddel'llfonteiD tot
LNuWflmteiD.

8.-Pad vala Boe&a.k over BraJdonte.in on-
der de ;Ezelberglanga over Middeldrift,
Bc:IIinuqelkoppies tot waar bet in bet
groot p!-d van Calvinia eA Ceres komt.

. ---

"
WIJK 'ONDER-ROOGEVELD.

.' 1;,1. .'

WIJK NOPRD-ONDER-ROGGEVELD.
i

~

Speeldal I Speciaal I Speciaal I
. ~ -

RAWBONE'~ NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
Toegerust m(.t Rawbone's Speciale Sporting versielf'n en gesteld op

200 y~. Uitstekende waarde. Prijs £7--10s. net.
Patronen van aJe soorten en gehalten altijd in voorraad.

! Hagelgeweeren, Rifles ('Jl Revolve"" van oonige soort.

Kruit. Dynamie', Detonators. Lont en Lont Ontstekers. altijd In voorraad

Col~ "et Y~rootglU laguijJl Rtaes, 43/84 tegel zeer Y8l'11llderde prIJni.

I.-Pad v$Jl Ouder-Dowuia tot OiId ..r-

. K.nech~bank... Tl".lI.... Ki2.-Pad ~ Calvuua over _at e:r
kie, ~rrug over BraJdonteiD tot 011-
der de 'ihoogte van BraJdontein.

3.-Pad vall Blaauwluantz over Beboor-
kraaI ~t op de lijn van Calvinia eD
Cerea. : '

'.-Pad VIlO Ouder-Downia over Moutol18-
drift to~ Jan-zwart-zijn-berg op de lijn
van Williston.

WWK Z~NDER-BOKKEVELD.
I.-Pad ~ ~eveld&-drift over M~tjes-

fonteg' KIëinplaa.ta, Vogelstrui.sfon·
tein, 'privier tot KardemoerafonteiD.

2.-Pad KardemoersfonteiD over Bo-
terldoof, tot aan Doornrivier bij de
brug. J

3.-Pad v Roggevt.ldsdrift over Groot-
fontein, i Leeuwriet tot aan de lijn van
Zoetwatf,r.

'.-Pad Ya!' bet Kruispad van Kardemoer
ove~ Z utpan, Brak..ivier tot naar
Elands ei.

WIJK N~RD-003T-BOKKEVELD.
I.-Pad VlUI Van Ryas-pass over WiIlell18-

rivier oter de Zwartrug tot naar Le1lu-
weriet~.

2.-Pad vaq Willems-rivit.r over Groen-ri-
vi~r, O~r1ogsk1oof tot aan Roggeveld&-
drift. :

3.-Pad ~' Willemll-rivier over GflUlberg
en Doo -riv\ ..r-berg tot lI&Il Zout-ri·
viers-d . t.

'.-Pad v~ Zout-rlviers-drift 0""- Klomp-
boom, _.,otLoishoogte uit, over Potklei
tot waar pad van Rbeeboksfontein iD-
komt bqven de hoogte van Kcopmana-
kloof. i

5.-Pad va.Q Groen-rivier over Buffelavlei,
Slaaiakker, Dwan-rivier-drift, Ronde-
kop, 14reeboom tot boven de hoogte
van Scbietuesltlooï. .

6.-Pad n.Ji Groan-rivier met bet onder
pad ovet Willems-riviers-drift, Scbuins-
hoogte I,f over Van Zi.ilakep, Doom-
rivier tet iD bet pad Klompboom.

~ alle pa.len moet beboorlijke atleidel'll
gemaakt word ~n, en alagga.ten moeten be-
hoorlijk "age" .dd en gegruisd worden.

Tenden n...eten met geeloten briefjea inge-
mnden wordeq, gelM;lhreven "Tender" op de
couvert. '

Teadera&l'il ~en &Ileenlijk voor gebooie
Wijken tenderjm, maar niet voor enkele pa-
d.u. .

Geen tender izal worden iD ontvangst geno-
men, die niet Qnderteekend is door twee goede
borgen, geneg,*,- om een kontrakt aan te gao.n
voor de behoorlijke uitvoering van dien ten-
der. i

. op laat,
N. a. LOUW,

. SOOJ'etaris.
den Af deelingsraad,
Mei, 1B99.

JDIESWILE,&Co
H~bban thans ontvaugen hun seizoens

;j. voorraad van

Druiven ~Io]ens, in
Dcuren e';n Fornuis
8taunderSJ (" rail " patroon), St~ekdr1l.ad,
Qladde' G;ilvanische en Zwart Draad, Hoek·
polen, Opjvind Bonteu, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet~Kemphekken.

'1 OOK.

[3ijzonder~ Sterke .Netdraad vl)or Varkens
'".~ Hokken.

twee grootten, Oven
Haarden, Omheining

'ii _

."... Schrijf om On.z8 Prijal\1.ten..
,~

10 e~ 12 Dr.rlingstrmtt,
KAAPSTAD.

Nie~w-geopend
I ~

Hospitaal.
it

;\ an het. pub~k en ~jn be~stigers .wem,ch ik bekend te ~maken
..~ dat lk i'~speCIale studle er van gemaakt heb om hen in het
algemeen te. vOO' 'en met allee wat noodig is voor oud en jong rooals:
Mans en Kind' Klaargemaakte Kleederen, Wa~rproof Jaa~n,
WoljIlSten, Boed~, Stevel'!, Schoen, Hemden, wit en gekleurd Onder-
kleederen, . Sokj~ Dasten, Boortjes, lO Cyoling Suita," eB een d1,1Ïlend
andere artilq~)en. :

8chik.kibgen~,ge:'llaakt hebbende,met Europeeeohe Fabrikanten ben
ik in staat ge!teJU,' tiallel degelijk te h~bben en goedkooper te ver, koopen
dan eenig :~hen koopman. 60 Kisten., zijn reeds ontvangen, en
voortaan zullen \iet iedere "Steamer u nog meer arri,eereu. -'

Daar mijn S)ijderij veel grooter uitgebreid is, zullen kleederen ge-
maakt worden te~ e~nige prijs van af £3 per pak, gewaarborgd goed
en netjes. Monst4.f8 en zelf-maat voormen worden op aan~ gestuurd.

Tot troost +r al mijne moeite verwacht ik oQdel'B~uning.

J. SCHNEIDER.,

DAME
'BIJI00RT BET TE IElEK !

DAT

sD.der MORRISON & CO"00 : P~elnet:raa.t,
U .ONDE.~BARE 'Waarde aanbie.·, i" den in Kostumen door .Kleer.

~ gemWt, Regenjassen lhn
~188: C&jI88, :Ba&tj8S, Boa's, V~~
lIOa a, Th~WIl8, Opera· M&Iltels,
Wo.~n- Mantels, Wolle Shawl~
~ea- Kostumen. alle groott
Hei8J88- B&&t)es, Jongans Baa.tj~
Warme B&&i~~Dames Korsetten.
Ondergoed" , dBchoenen, 1(0u.sen,
Hemden- ~ ..~U8~, en dUlz('nd Vllll
andera Arl'lkelen, die t-egl'n on
prijzen in de ':)tad niet k ucn ze

.. dord en~veo1l&f wen.
· .Een bezoek aan onzen Paleu
winkel zal alle klantan go<:d I~
talen.

H. RIES
hebben in

TEN OERS zu ontvangen
worden door Controleur

en Anditeur-Gen Kaapstad,
duidelijk gemerkt ervoer van
"(Toorraden, u voor het bijsonder
deef waarvoor ge1~Jelrd wordt, tot
om 12 uur op den SIsten
Me~ 1899, voor
Olie en andere lIItI.'I,_C,.ICI.IJ

de hieronder vol:2elrle
het jaar eindigende
volgt :
1 Per Stoomboot Kaapstad
naar Dassen ....~.....,u en terug.

2 Per w:.~gen, Rimonsstad
naar Kaappunt en te-

Ko Mlg.
p- 3 Van Air

L' Agulhas .l.Ill;:U"WUC

4. Van Sir
Point Danger en !

Tenderaars
hu one prijs te uv.~~,.....
zijnde de gewaar~l'R"lle
vracht 4,OvO lbs.,
uitgaande reis
betaald zal worden.
5 Tenders worden

op denzelfden
vervoer te
per week, heen
8tanford en
Lichtbuis.

:MORRISON & CO,
BENOODIGD-

:EEN Geoertifiooerden Onderwijzer
, te Doornkop. Dist, Midd.dburg
:Z.A.R. '
· Sal~!S mi~stens £ 125 per jaar
mpt Yr-\je logiea (buiten wasscben).
Het is mogelijk dat het Salaris
sJ>?edig zal verhoogd women.
Plichten te worden aanvaard ZOO
mogelijk op 1 Juli, 1899.
· AppliC8:ties ver~1d van de bij de
wet vereischte g.twgschrift('n van
bekwaambeid, en goed zedelii~
gedrag. van School Commissie en
Predikant der Gemeente waar
Appli.kanten laatst werkzaam waren
bewijs van lidmaatschap eener Pro:
'testantache Kerk, zullen tot op I.)
J~, inge-.racht worden door

A. P. OLIVIER,
P.O. Witpoort,
'Via Belfast, Z.A.R.

. Aardappel loeren.gevraagd
voor het

van één post
terug tusschen
oint Danger

E ENE Soheepslading Magnum
Bonum in halve mud mandt-n

in uitstekende conditie
nlanteu.

A. FlTTIG,
47, Burgstraat,

KaapKtad

Tendervormen andere vormen
kunnen verkregen ~"UTn .. (".n nan het
kantoor tAn den I _LI inspecteur
van Publieke W "". K:np8..ad,
zoowel al~ aan . La ven kantoor
te Simensstad No .. 2; Bij
den Civielen . Bree-

3 ; bij den Ci-
vielen Caledon, en bij
den heer Morto, Stauford, voor
Nos. 4 en 5. !

J .
De laagste of ~nige tender niet

noodzakelij)c te ~ \forden &ange-
nomen. " ,

ZUID-AP'Rl.I\.AAN8CHE

KONINKLIJKIC I.A.[LlIIINS'I
'-

o. II CASTLE MAIL" MIJ.t4~appil

w. WEST OFEN,
Pro. H fd lnspecLeur

blieke Werken.

De.partement, -
,; 7 Mai, 1899.

DE,8toombooten dazer Lijn T8!'Ild.
ken "Y1Ul Kaapetad naar Londen 0lIl

den anderen Woenadag, te 4 Ullrn_II1", DIll
Madeira en Plymouth, te Sint Helena ell

. .Aaoension aanleggende op de bepaalde t1JI.
IICbentijden.
-
Mlly 10- TANTAI,LGN CASTLE, ;tapt Dl W

Cnv. TR.&VlQUl.
May 14-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. HABrIlIO'.
June 7-CA1USBIIoOOJl C}STLK, bB"l. J, (.

ROBINIIt'~.
tunc 21-HAWARDBN CASTLE, !>'p'. U'Gnr.
July 6-NORHAM -OASTLK, K ..pt. RI~DALl.
Joly 19-DUNVBGAN CASTLE, [hot. W.IiJ!

OVERBEEX ,I~, ~TAD
OPGER ent 1886. EItra Bootaa JOOrEUelud Ila Las Palill

AVONDA~ CASTLE, Kapt. S. C. PROW',"'"
treat 1~ )(ay. .

DUNOLLY c.uJTLB, Kapt. WALLKE. o .. I!"tDI

12 May.~
TINTAGEL CJ.BTLB. Kapt. HABBl~. omlrtlll:lO

:May.
BR,UnU.R CUTLB, K&I'!. CUAGOr.. omlrenl !

JOIle,
GABTIf CA8TLJJ:, Kapt. WARDEli', om'",nt %l

June.
PEMBROKE CASTLB, Kapl. MAIlBULL.emtrent

6 July.

Voor Vnaht of ~ ve"~ met
sich 0, d. Agenten van de CI~BTLK
KAlLBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bplrt),

a~c'laIu-cl •••~(Senlo.. )
Matriculatie,
Universiteits School Hooger,

" " . ~lementair,
" M_Jc: Examina;

.~dAlU"d •• ~(J1Udo..
Standnards V, IV. m, II, I en

Kindergarten School voor kleine
Kinderen tU88Cnen 4' en 8 jaar oud.

Sp~iale Klassen :in de Knnat:
Let~r-~hrift, Sne~hrift en Dree-
makerij. ;

Mevr. W. B. PERCIV AL,
~
:' Prinoipale

U_ION LXJM
KONINKLIJKE MAILDIENST

UIIOI BTOODOOTllliTStWPt'
aa•• "STJ.

DB HaiJboot.u ur M.. Ych&ppij nr-
tnkJtr dl TIUI Kaapet&d naar .Kngelalld

ria Madeira, om den aDderen WoeIllKilljf 18
-i IIV n.m., aU GGd .. ...wegg1lDde -

VOOR DGB" .AND.M., J7-BRITON (Twin Scre ....) 'Z.I't.. GnlrrJJ.
May. 31-t'COT (Twin Screw) Kal't. MOL :O~.
JUDe H-NOIUilAN (Twin8cn:\\") .l!.1l1'1.lil,.OLD!
JaDe 2$-MBXJCAN, Captain MUTI'.
July 12-MOOB, Kapt. TTSO".

K EN'NISG I£VI NG.
AFDEELING$ RAAD

CALVINlIA.

VERLEGGING VAN WEG .

KENNISGEVIN~ geschiedt
hiermede dat 'de Afdeelings-

raad van Calvinia, v~n voornemens
is zijne Excellentie d(Jn Gouverneur
te verzoeken, op aanzoek ,van den
heer J. C. LocK, vap.Vrouwenskolk,
Achter Hantanr, Galvinia, OODt1
Proclamatie te doen liit"aardigen in
t-ermen van Sectie 152 van Wet 40
van 1889 afwijkende ~an een volgen-
deuWeg,nam:- :

De Weg loopende ivan fIDirkzi]·n
" ;r'muur naar" y ro~enakolk," te

verlf'ggen van eene J punt uit den
ouden Weg, van de Jj{)nderlijn van
.. Dirk zijn muur" recht van £le
leegte eene distanQ6t van omtrent
3,000 yards tot waar die weer in
den Onden Weg kontt.

EeYlig perzoon <tie objecteert
tegen de verlegging ~ genoemden
Weg moet zulke obje4tie schriftdijk
inzenden bij den on1ergeteekende
binnen drie maanden! van af datu~
dezer kennisgeving. l -~_

Op las~
N. Sf LOUW,

~'Secretaris.

tt'nLA"BOOTKJI VOOR UGILA~D

GA' ~ (Twin Iere ... ) KarL BUlIfJ<ElI. omtrent
• Mel. .

GOORK.HA (Twin 8cn!w) Kapt. MC*llLEI. <lmLretlt
18 Mei.

GBRllAN (Twia Screw), Ka; I. "LI &" ER. 0""

trent 1 JODe.
OUEII. (1'1Iin Sere ..·) Kapt. ("t{('Pl. omln1l!

15 June.
G.6.800N (TY. in Serew) Ka"t. "'RlI!HIlC~," emU,,"'

29 Jun!.
GEULPB (Twin Serew) KaJ'\. HA(;~'L OUlll"fll

t

13 June.

Lo ftJl d. M'''''lIObappij'e moo·e 8100<f
booLen UJ SOUThAMPTON .erlat.t'o ,UQI

HAMBURG, J..ori na dl' ur!kotnlll ,ar;

delle JfaiWoomboot.n. •
RKTOURKllBT JESnurJl,SG ELAlI V

gangt.... YOGI' Z. IlaaDden, worden otU1""

nilI" ~ eeD vermiDderiDg van 10~I'
op d_ Dubhelun P...a.geprije.

llMroURKAA.RTJES u&aC HA n:NS
laDga de KUST 1II'OI'd.D 1lÏ~",ikt TfX!l cl

~-. bi"'Ul.Oll on. M..a.udun per d. l wOII
of ".ft o..tIe-x .. t.ob..ppij 8t.oomb<--nen
Vuor Vnahi of PMSage doe meo ~

MU de KaDtona Tall ct. Union StoOWboGI
.... UIobappij. Add.r1tryatru&

>2£2_
Afdeelin~raad Aam.ql~r

Calvin1&.,
24 Maart, 1899.
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verpdeflng la dea boedel nil MEDEPLICHTIGHEID AAN PER80NATlE
"oods Howe ,eboadea op _
le <olrode seba Jea ook be Do ....... oeaacl ....... ., ~ ... UIO".

mea ~aik_.""""teIarjj=t" ..."..,...mea uplijb. iD prak__ koe&,
eo dU p"Ol(eljk _ bebad dat •
riUiGlat ~ pij" éIie dat wij_

Het Dleu .. e Godagehoa.. te ~ kOIML II ~""U&..o belIbeD _wer
begiat IIiilch laapaaerhaad ut - DM." te -neD nl&, eD cia' lDeeI .....
aude te verheJfen, ea I\e das meeD ID deu .-.aII __....tIeD Doob ou.-
op de boebteen gelegd iD__ tou er IIIOeleluk eeD belaQJtijker ouder
Iu het J&aZ 1858 werd de werp CIaII de opYOeCIllIlf '\'OOI' om hD_

oude kerk door prof Bo~r _nCIU .ordea Het.. oue .adac!at
lhg gelegd. eerlijk 'II'UI'd, eD be, rut ODa ,"" _, de

Van bet begin ai UIl bebbed WIJ du bet ~ .. te belan,"1IiDI te boblllldekn
hart. er op geset, die t"M veteraDell biJ déM Ed... tie II eea V&llde ..,nte ltappeD leK de
ge1egeulKud weer albAer te bebbea prof beIobaYbat, eo deu beeft hur toppaa&, ..ue
Hofmeyr kOD ongelulWg DIet lUUl ODZe be- OLder de ".liobtlte eD beet optevwck aatiia,
geerte voldoen doch de oude Weld van stel nog lul, DMt bereikt.
leaboooch aam tot ODZe grootel vreugde die OrQedin, il drieërlei of dri-rtir, Dl
wtn~ lUUl t licbuaeliilr " .. tMdeIUIr eo _.ijjk of III~
Al de -andere Ieeraars die w'1Jenoodtgd Wit.- Dele ... ·aadd .. leu der oPToedm, k"Duea DIet

reu moesten tot bUD leed .. eze. maar roer Yaa eJb.&..!er peobeideD"urckD ale lDeD .. ue
al en nog 86113 vooral tot o~ leed .. _ IlroDdlp ea DUUlp OPVeedUl' ten doel keef ..
verklaren dat bet ten oouemale oumogeliJk Nenl, b.v hobameluke of prutiecbe 0PT_
'IFlUI ons met bunne tegenwoordigheid te ver- dtng dU. miucbim belt mogelvk bereikt ba
eeren .orden lOIICler tt. andere verdeelinpa. Jl....

Op de vroegere leeraars die Diet opdaagdeu I..", _eder en rchrij.werkere WNd ..
bebben WIJ zoete wraak ~enomllD door bunne be. ~wli et. bedeD die g_D boofd .. erk IDUI'
D&men op den hoeksteen m 81erliJke lettel'l'l te bandmw .. k verrlehl.en eD d.. ellee. --
doen wtbelteleD hchamelUH of praktllChe opvoeding bebbea

Oaze wakkere consulent do DI''' et kon aenoteb Doc:h meD ltau IlDlDerl Die' een bali
echter Diet ontsnappen bneven en telegram booweb, eeD .. g~n bnleaD of eea lafel makeD
men maakten bem bet levea zoo l.. tijI;, dat soDder IUU deukvortllOJen ook m .. erkiua te
hIJ ve1'fbcbt "86 de koude RoggeveldJibergen breDI'IID ED et. bo..eDr-nde ambadata-
te bestiJgen ten emde te ZIeD wat er guade liedeo pen moreele Op~diD, bealUea all all
w..~ b... ooeerijjk IJJ~~Au aalIeu ,. .oJdra pe1l

Ds Q)anl(lIe die gedurende 1I~ luIate dne .. erIi !kl'lJPll 110 auReD b... t all!' " ....
maanden biJ omtrent duieend menscben om beatUII .~Wil plooven dat Dlemlnd b•• OH
giften aangeldopt had 18g k&uk aan een aal be ..... te. dat verataudllOlJtwilkehDJ __
"cl ten aanval van mllaDUDahe en gal de re- geluk .. JOUder IlI'balDeluke oefeaiui l..aa\
gehng van alles aan d. De Wet over een JOllgea eikelI da, UIl lUO boekea Intten til

Ons bazaar werd op Zaterdagmorgeo door I~Iozeh woder &aD dil ooolhge licbamolullc;
hem geopen I en onder een ~tortTloed van oefeDJDI deel Le oemon fn &le welk "" ICbllde
regen die de straten .. eldra III rrvn-ren ver I~~ lIevolg bet op bem hebben z.al Of U
and ..rde en de aangezlcbwn vu vreugde I"mao. Ct"0 tedelUk brakl.er be It docb ill
deed stralen ...aren de zusters daarbinnen andere opucbLeD oDopge9oed II &al men Web
<n )LlfalH daarbuiten bezig. om koek eo kol DIet &eggeo dat bil eeoe goede OPyoedlDI: bill ft
lie koorn en hamel. voor lilinItIeode muot W gelwt
v('rwlsselen H('t hep D1ettegén"taaadc dca AI. wu daa over OpvoedlOg In ~ &!g01lte8a
r<>gen of Jlllst ter ool'Y.aak dlU1lTBll ZC('r gOf'd 8pr~ koo dan bedoeleo 'If U oene Mmeu 9atlln,
al .. ant toen "'IJ beden alk", biJ elkander ,"4n oo90ugcaoomde dne be. aoddoeloo
trokken W'R ole som £1 160 f.emeeo e vali Waar.m II Op,oedlo, ou vaa EOOI{roo' W
S Itb< rland 1;1 .. 1 ,.,IJ nU dat ",I die bll~IJCti laull ,o<'r OWl' W U antwoGrdeo uog eeDI
h.tp Laat ons v.oo maar ..... bouden dao omdat '" 100 naa" aao dtl beAchaTlog Y'erooo
zullon "IJ met Gods hulp doze kerk be- den la ea toor"lJl wU IU Inhtioooem10 'FOOr
taleo uItgaag _ken kllaoeu wu Ol~ IU ",.,.~,eooem

.AI de heuste werden ooor dil t .. oo l<"eraaN do blu ..ea stll.taan Het IS ou eeamul .. aar
t.ot groote Mtlchtmg l1..r gem"'1Pte wllIlrp;eno- dat ,"011le08 een'l' menacbelfJlre .. et In de m lat-
men D, kerk w." altijd vol en Ic school • bappu de werkenill kl._ aaa de deDkenill
ook 0.1" luirten "IIar..n vol va'\. dankbaurbCld kluae onderworpen I- A" 'lfq dus de leuAI!
..n do damDll'o (n .Ioten "liar n IVolvan wat ..r Afrili ,"oor do Afrikaand;sn .. eetcben be
want m die tw .... d ~"o ,"Iel.." er l"ll6C ('n een wa&lbeld to &leo dla m'>4lten d. Afr'1kaaudon
haho dUI n r~p \ eleD jl;etu1f.l 11 van ze.g~u opgevoed .. orden I.a<xiat dIj h<>or!.e betreklu.ll
oudl r d. prediklIlg des woord_ t'u het Il:"hruik geil des laode door beo kUlJuOD b.,kleed .. orden
V"1l de "'" rameuten ('n dez h... rhJke feest De k", k vof'dt de sonoo d.. Iaads op voor
14("1\ zullen door 00. ID ,,0d4cbten worden hireD dienst ou waarom L?Q de Btaat nieL bet-
gehouden t< t III de leugte 'an dag n &cl fdo doen 900r ,uoeo dieDIt ? Wur\)m lOU

]\f allndagmor~ I bt i.k tan De kODlI~n den "'v alet meer lolke mll0llt'o als Iir Heary
dl.,. daags, ertoond( h....r l1f>fehJk aangezicht de Vll1ler~ oozen geacbtea boofdrecbtcr IUUll.el
door d" "alken floel"!! ('n drukte een wanne 1 boofJ bebloea ~
ku, op de relllg"'" .".whpue" SchOODI'r Om de w.rde vao OpvoodlU:{ te b_1fclo
d g kon men DIet twgocren ..n wat de vrl'ul( moe' men self Opj(lIvoe:i 'tln nJt I. eeD 11'.1
do verhoog le II as het ft lt dat de ,rredill.llDt bekend fClt dd or .... le ou lera ElJn die de op
d r plaat.. deelen kon ID de vCn'lcbttDgen ..Oo!dlllg buoner IU!lderen beej weIDIg of ID ,

De wel-eer. kapltem Dc W..t bP.t«'g een gebed nIet ter b'rte oemeo en WIO alJll die
I!Chimmel ros om de beulege"" \ 10 IDlinneo ouJer1'? ilet ,un Ult.alulteluk dclaulk,o die
vrouwen "n kl, urimgeIl III orde te stellen ,eiveIl ooCeiidu.-rd "uu en die de wl&l'de VAU
Elke twudo "crd onder be\el van eeo offiCier edocatle derulye olet kunneo op prUl .telleo
ge"teld ('u ID nJeo vlln zes murebcerdeo "'J O:udat or 'elll oudertI auo dill ° fr. ~llhg
na:!r den steen LIJD omtr6ll de 0p90ttdlng bunDer Inndllrell

Ds ~eetbJmg ,.egt dat biJ nog DIet biJ ccne wordt or 9eel g .. prokeu over ge1woogeo onder
dergehJke gelegeoheld zulk Wn mooie op- Wl)s, bet .. elk ollder de o:nst.udlgbeden bet
tocbt gezien bceft ..II WIJ b..bbeo de oubaas 86Dlge,. middel ecbunt \!! EUn om do Jeugd op
nog h ' ..r omdat hiJ dit zegt filmed to krUpo Oocb bierolllloo.. ut beetaa&

II J den a httlen ~o"J ..rd ponden zwaren er groot veraebtl uo gnoolea 8:Ma....
s eeo g..kom ..n 0' erha d j!d d ( raqle &an d~Dken dat, geel woogeo oo-terwU., omdat bet
den griJze u l..,..mar et I ZI ..ren trof Ifoed werkt ID deo OraaJe Vrus'-a ook 1a
fel met opschrift \ ~""th.lmg vao de K.oIoDle kan toegepu' ..ordao terwulaa
de gemet'ote I)utherl I ~"9 dereo meenen dat bet geheel onprakt.ll!lb la

\1 de gt'brlllkel Jke arti" aDder Nog aDaeren li!Jn van gn08180 dat bet de OG
de I .h u geplaat~t del"6 nD te veel recht eu onafbukelukbllld of

Op den steen .taat UltgehPlteld - "'flbeid &00 berooY'en
G..meeote opgel'lebt Wu lun OOIbo.Ullt 'faD !Jet ftllt dat vruhel.u

355 ltefdll eeu .. gnx. .ate InrakLertrekken n~ dH
consulcat !Ii J Hofm ..yr tbI'd Afnkaaoder IS docb Wit men bter baIohollW'&

Pr
~.;_~ft ale bei ~.u.o .all &9ll ..... "beid lO ... ,t<IO ....

ediJr.aa en het verhese. ervao
J AI I g: 18('>8 J Trut"r 188.5 M a 11' ala er ou 181'1atl0 die buo ne kInderen

J <. Reynek.. 1882 DIet lawn r~oedeo eo "Icb ook DIet Willen on
\\ v d Mer..... 18~6 0 J Hugo 1890 denrerpeo I&n eene wet om beo \!! lateo opvoe

~l I ( onrndle 1805 deo dao moeten III ..erwechteo dat die klnde"'D
z Jn d east tIJd ,.erd deu> hoeksteen gelegd uo aoderen die beter opllevoed 'Uo Itcb &a~D

Ds J H " ..etto:::" 8 :\1..1 lR99 mooteu ouderwerpeo eo du, de nubeld vUl'wel
e &e:;l:lteD

lIiebemla II 2u Wd bebben geug1 dat opvoedIDg ~uw 1&11

belchulDg verboDdeu .. lOO la gebrek I&D
educahe .. n armoede verwant De beete erfo
Dy die een vader lUO klDd geven kan II een.
goede ~Ucalle vooral .. a.uoeer bU bem (of
'''iU) geen rukdolD nalaten klUl ED all bU ruk
IS kan biJ EIJDgold olet boLer beeteden dart lIUoe
kmderen oene goede op ..oechog te Iloten rme
tea W.ot mea bil rukdom hcbt nrhe&cll,
d oeb .aa lur keoou kan niemand b m beroo"'D
Waarom beb~o wIJ r.oovele I\rme blanken die
blJlpel_ .1J0? W!J meeoea om.iat er lOO.ele
ooopge ..oede ptsrtlOnen In 00' land .ua

\\ U bebbeo dlk.nla A fnkaalllCbe oudeJ'B
booren H{lgt:o Ik bel) net dne mundea
acbooi geguo ea mun klDdera bebbea ole&
aoodll om bn!:er op school te blnYeo

Ala eeu !"Ider die .uae kInde ... :: ,. 'i
Dlel, n.l"teo k.n wal .. ereldr.:oe I r
betreft .1&00 'preekt eo bacd"lt .... -e r
dan Yau alloe kIDdereo wordeo VD. aot
woord la &u ....rmeerdereo be' !:e.al der arIDe
blankon De ptakttacbe op9oedlllg 10 ona Iaod
moe' op "eel grooier ocbaal dan tbanl teD be
boc ..e "aD oaze arme blaokeu .. ordeo ten Uit
Toer gebracbl

Eene guo ..uge optoomg uo de ondenrUI
k .. eatle SOli ook elt.baol tea deele eeoe gun
si ge oploaalDg &UaV&ll de arnte blankeD kwee
he

• LV;

en kontanten ..oorgOllCboten

r l un goederen .£ 17 Ge
pr .....k met koaten .£U 9a 7d
I drold .. erd tot een'8 tillS

lIenry

bewo~"n

Garwo; 12 M...I 1899

:r.. il stukje geschiedenis

J eroeg er bekend g.nnwt heb
heer D Il llauptllelac:bl 1'11.0
ng voor eemgen 1,,0 MO

I Kolon i! den \''1I&Uat eo
eenige vrienden bem

ez n, te lt,,.en oyer .!I0e
der v 0.1 waarlu de beer

~.. rnd l I en DU III beslo
el ni( uI plut. bebbeo la de

e I la lV"" fAt 0 D balf Ee..en ure
1 d n 19Jeo dezer Daar de
h le r oorname putlen lOO
n~ nek enz bezocht eo veel

1( n ncn beeft >ILO beo dl" met
eken l>e1<XIH deze Ir.mg een
• en allen d e belani( stel
de. n aard wodeo U geoOD

HOOGGEREOHTSHOF

lIcvr Moorrees

even "er van Kn ... rtr ...r
bij deo heer
bem meer gelegen
daarheen
DaaIIte sDtillOrwe'lI:-statioo
regel
In het
was KaIlRnner
JI'M .... rden te
ZIlfI: allen die k .. amen .t NDl
,,;e lD"oneN die VTOeg r Jlli d" stembu8 .. aren
g..komeo H IJ kende a~/]de In .. oners nn
Kuilsrivier HIJ .... t DIt>1{of de vreemdelm
gen die daar k .. amen 8t~~men al dan Dlot
g"J"(ICbligd WIlren t.- .te~meu BIJ kwam
naar de stembue zonder ~Jn declarahll VRn
gehelmboudlng ..n bem IIIl.;rd toegang gewel
!Afrd totdat ZIJD zoon ~declarntie breeht
Ophllge ontk ..nde dat ~ Ktemopnemer ob-
jecttes had g..maak' teg~ zIJn lanwe&lgb"ld
omdat hij geen RAMt.. ll!n had H IJ ontken
le dat de heer ~ aU,... e t~eo objecteerde
dat hiJ ID d" .templ.k roiom ..n zontler aan
stellmg als ageot HIJ I de Diet b"t doeu
mf'nt ov ..r eu mdum hiJ t nIet tebUis had
mo.... t bet verlol"f'n lijn gl!-;'I'akt

In ...ederverhoor D.. Iwr F nkkle &RmAn
w...~ bIDnen ag ..n t biJ dll$ lI:elegenh"ld Het
documf.'nt ...a. '<'n vohi'l!cht en dI'Clarahe
va.n geh"'DlhoudlD~ m eI'~

H ..rbert I",wlS l' IChBrd..lr..,T..rkJa; rde dat biJ
..,.n boer W118te Hloemf"",,,eID 0 V S .. oon
&<"1h~ HIJ woon I" vr1Jl.v'''' ID het dIstrikt
8t .. llenbosch op de plRn R_"all den h r Jan
h...r" ""rgeuoo~d HIJt.,ad oor ..v r twee
Jar n op d pl ..at" gl'woo~ tt n Plode de boer
l<'rlJ t., I", r. II HIJ kl'mI! he ;chuldlgde zeer
,.:...J d" ID KaJlpst "I ~nde tOl'n hiJ (ge-
t IIi-() t. \ PrgeuQ<'gd 4'" IWRChuldlgde
k" 111 II I I dan naar ~, p" bleef ..r van
Zater I.g tot M u.. dRS( ...etUll(e ......_ ....0
.... z .. r III d t IL.tnkt It1iI I ad no<It 10 het
dl tr kt 11:".t...m r HIJ h~f'i'DId biJ de Jon~te
v rk ezmg 'oor h..t IKgIl,~UL' g ... temd HIJ
hn le DlI't Iemand .an "mzelfden naam ID
h t 1 tnkt D" ,.0111:"~ hn ..f gl'ldau...rd
It; UctohPr 18118 ,. ...rt! d.,. r h..m ontTaog ..n

V ..rgenoc~ 11 Octobl'r 189!l
G..atht.. lI ..rb..rt -I' r ~oopt et'n g..rur"t

lat ..n z<cker p<l'!IOOnlQi!aa~tad aan u ge
hr ..v nl .... f vrngende"JrI giJ biJ de Jongste

't'rluezlIllI: alhl"r getlterlla'~ hebt Ind.en dat
h t j<\",.1 IM-chnJf IUIn ~ en ,....g hem dat
l!. J g..,.temd h..bt Door ~ulks te doeo zult
~IJ groot,..hJk. v..rplichte~ "Ue partiJeo voor
al onz ..n krmg eo 7Allt Il!( eenlIol ongenoegen
d lt daarlIIt Clag ODhtall"J voorkomen Het
,oorga nd.. • nat uur!ljk ~~rikt tUlUlChen on,
\1 lT b.. JIJ"" 0 mooilr-n Ik ..chreef II
o. I' maanden ~el~u ..n g J hebt DOjI;
DI P II Jn bnP{ gra~~oord Z Jt RIJ te

7.~ p de plaat" of !>es(j, r<lt giJ uw tijd aAO
I r JV"II UlO de ~ \!li daar Ik III deo
eO tiJd ,an ""r&cb~ aene geY'atlen ver

n n h..b wanr dam .... ~veo Y'an U bebben
ont anl('"'n "aun_r ~t ltlJ op om on.
w f' I..r te z .. n \\ IJ ZIJo verlangeod
u',,'n bokk~haard te zl ..n~;J>Aar het uw twurt

Il" miJ te .chnJven ,.dlt maar eeo korte
br f .....zeo doch de V~I JDde za.! laager .. e-
""n "a ........ r ~J IICbr'J hetp;~n onw-tWIJ"
r..11 .po..'<l,,; zal ZIJ" 11 v P of I!:IJ eeo
hr I h bt ontvangen van t»or,,;aandeo lDhoud

\lt't h< t... groet\! ('n 'Jl aliI' suec... ID de
bo\'rder J toeweoscheud ..

\ er bl Jf\' lt
~~H'I de w~

ALHIE

CIVIELE ZA.KEN

(Voor rIM !tnojdrecltIR '" J H J. Vill,cr.
'" reclaIM. B"",," &II MatUdtJrp)

VRIJDAG 12 llEl 1899

PRO'tJSlON&&LE JlOL

J 41lCII Ell 00 fI. J (,'Ot!AY
Op 1101OOk Tan 1d90ba Docbaoan werd

eeu order toel{Ntaaa "oor ledwonll~n .. k .. n
Irdle nn den boedel 9an ger'll'eerder

g ...e ke w I no men Moor
.. 0 ds A Moorreea vaD de
g .tereoavooi om 8 uur

e b dat &Ula deo mOrtreD
wa< maar bet glog allenllAltena
a ddag"'l8 II) aaomerkell Jr

n el hur af en op docb o~er bet
>< b geluklug .estadlll !>toter

... <.). le Kameo met bare ..eie
enue I van bar\!! gerbllldeo

d.r van me.., ~Ioorr""l be
de stAd

ILIKWIO£ ROL

STUTLER ES Ct) ,Jl J W MCKEI<!lBICK
Op aaalOek nn .d ..obat Tonee w"rd von

DI. Geaegen voor 1.36 oa Id onder r""el 329<1
LCCItE r. LUTT

Ad ..okut Gardloer vroeg voo Dil Toor .£Gli
auode de koopprua nil 13 ~rceelea groad wet
kocht aan werweerder m.' reote tfogeD 6 per
cent vanaf 24 September 1898 en ""tahog vau
alle koeteo la velbaod met traolport

De onoe!' .. erd toegeliaan. lDet uitzoud"rlll'
no be' Iubte ,edeelte betrekkelUk de koeten
9a.u truIport

W ES 0 8<:OTT ,Jl JOBAN H HCK
Op aansoek van advobat Janee werd VOD

ais PleveD 1'oor .l.10 9a lid voor goederen
verkocbt met reote a t.mpora "orae eo de
koeten der Aak

KOLONIALE JtLOEERINI" I" !'ERn JOll!iS
Op I&or.oek VlD ad90kaa~ Ward werd YOnOl8

gegev~u "oor do BOm nn .£86 1.. 6.1 ."ode
YoOr buur met lotere.t a tempora morae eo de
koste~ der ... k

8(>8.10 te h..,mr,..Ir.,o~
Daarop

HIJ b<>goll m..t
oozoek lall Su
llItg ..str ..kth"ld
OIuno~"hJk h. t
om alle part
d lCht hIJ het
krltl"...,rd te

}> .m ..ud tot
op d" no le h!-\
r.ou h I h(,11 I I
al. oon<pronkehJk
gesteld ..n "prak v..r IN • ",r nfkeurl'ud ,nil
de houdIlIg door Kir Gordon 8plAA a lIl!-\..no-
m..n III Li'V.e r.aa~ n, )Qral m"t Iwtr ..kkmg
tot 81r Oordon. qJtdrukJul'+( dot d. Afnkallll
der part IJ disloYal,1 Il< Hpreker w<'e' op d
lag.. wIJ:r;e "'Mro; de p" gJ't¥l..,,,v~ part J go-
durende le laatat; "e.. tracht!.. (,(,l1Ige vali
d.. AfrIkaaIlder ~rtlJ lUlllr h lOllen kant over
tt> halen eo ma"kte m..ldlDjI: van " JW
waarop de he ..r 0 ( d" \\ I\al de motie \ all
den prcmIPr deed , ..rongelukk ..n door zIJn
ameodem"Jlt van r I coofereotle tu".ch"l1 de
twee partlJ"1I vopr le tell ..n Sprek", b....
schouwde de bill !>en • hall lehJke en onrecbt
vaonhge \ ..rd ..~ w..es hiJ op d" bekwame
W1J'" waarop de pr ..m. r de vooNteliet , n
de b.... l"f'n De "',"al en \\ alton m..t b..trek
klOg tot h..t bou "ten van koelkamer. door de
regeenLj!; en d.. ophpffing \ Rn belnshng op
vleesch behllndelp" Kom nde tot I" k ..., s
tie van spoo""eg<lu het prek ..r ZIch st~rk Il t
over de .. Jae IOI'jaarop' r Jame .. Slv ..wngbt
all< comDU.'<SIU'Stan pubheke w..rken <! ngen
deed ..n vooral alet "etl"f'kkll1~ tot de ( udt ...
hoonl Khppla.at I~n H J maakte ook mel
dlOg van h..t na ....l!!" ,oor d .. K 100lie III

di_ .... t voont.. ,_ sIr Jam... Slv"1I'TJgbt
nm ot t I>ouw m ItrTlaal all .... II poor .....g naar
het noordelI gra ~ H tI' v rvOf'rpn doorl( ..g&.lu
zou ZIJII Spreker was gel "I.. al ..eli
Met de lanl,..vel ~~"o ged II I I I..t rapport
v n I.. brandzlfjkt.t'-Comnus: I lila Ilr Jl( ht
toch dat het m sj;cblen e< mge verhel tlOg y; I
gev ...I Spreken'" over d ..n laodbouw oood
ZPI hiJ dat hiJ d", eor had een v III d... com
III Iedeo t ... Jll ..u I J d cht dat m..o deu
h r !\ten' mlln ~iJzonderp dan!.. vt'rschnl hgd
"'os 'oor zijne hall hng n de1-e zaak HIJ
... IN tan g..,oel('n lilt h"t I OO~Ht ooodzak ..1 Jk
.. a.. v"rhchtll'+( Ij£o !(e ..n In dew wak H Il
sprak afkeurend Vlll de lan Ibonw .... t VlD
188~ en was van l1:e>opl.. ti,t die g..am ..n
d..erd mOl!st ....ord .. I

Komend .. tot dh kw(' t (>

"preker Zich "te~k tor h..t >ichllndal1f.lp
dat plaats voud~ ood ..r d ondo" ..t hiJ
boopte oochtal. '" t hf't d t~komst beter
zal gaan met re~t I'lltlf ,.ltk "0 dat d ,.et
tl'll da romtrent n.g ste....! verbeterd zull( II
worden HIJ zo~ banbc ..eleu dat alle kant I....
n ..n op de t"mtten gesloten ,.oud"o ...orden
HIJ W... S op den le<hten finaocl<lelen tOt'.t1lud
van de laodskas ,oell d tl'g ..l1,.oordll;e regee
rlOp; ID macht klwnm .n vrp",de dat belas
hngen opgel~gd fullen mmot..n ...ord ..n Spr ....
)i:('r Z I zeker b J d.. Ulll t an lp H I I som
op d.. b..p;rootm~ voor ,oluntecrs probeer\!n
ge"Chrapt te krl*en

Sprekl'r bdreurde lt t d t de tiJd hf'Dl Ulet
toeliet ml'er te spreken "n wees t ..n slotle of.
d.. meerderheld die de Afnkuander ""rtiJ
h..bben zal biJ dd OU Ilstas nde ....s..,.. "" dacht
dat de prog""'''l''ve parIIJ nu uJ trachten
vrt('nd ..n te 111 uten Illnar alhoewel h J d..
gaarn .. doen zal

l
zal hJ nochtans lIIet

zijne b"Jl:lll'Wlt'n Qf ta pp<n
De H,orzlttt r Ivro,,~ 1,," he r Kul n 7. J I

!l;evaelpn8 m t "'Itrekk n~ tot ~,dwon~ell n
derwIJs "arop J lilt" )QI"dol lat alhaewl'l
hIJ tegen ~ 'IIwollKen and ..", IJ " II) noch
bns er voor L' a t h t t 1s.. 1 wo I tlr. s
"""taaode .erbe~ ribt loort t;; word. II II J
,.as !..n j!;un,te v~n Sel oolhoar I

JJ l"roB vr<M'~ dr heer J G )IJ"UI 'pr ]; r a.
IIlhehtJng omtr"'lt S I ()(Ihoard "arnl
hiJ ,,"two rdd d~t II) d!.C1 t dat I q hool
board III elk dL'f.rlkt I m I t mO<' t"l1 I "I
hPn al e Z Lk Il lart betr kklll" tot OP\ oed I '"
te r!'gelen ID 1.oo<Jalll~ d t rikt

De }jp"r J Oo+- ..n 1\ I(k , rder ,."t I' I \ t
nn ellollmhJk hpt ~v(rlj('hll I \ ol. r Ic Kololll"
t lIS8('hen de Janrl Jksehe biJ lrage \ an £30 000
tot de vloot en et geven \ ILO eeo pantser
oclnp H IJ was 'jan g..vocleo cl t be, I ;oak"n
maap op h..tzelf I" neerk" men "n k I liS
met \el'>ll.nan I 'xl dat d" heer Kuhll \ oor d.
biJdrage en t"ll:~ het pantserschip k n zIJn

Deze r.aak m te dl' hAer Knbn dan dill
dehJk tot bevred gmg 'Dil de ~..rlQldenng

De heer D F",.erh lyH ...,Ide wewn van df'n
h6(>r Imm ..lman if er nt ..t ....n kans zou l'.lJll
dat Sutherland wee posten per :..... k k n
kriJgen waarop IJ antwoordde dat de r.nllk
IIIJne a.andacht h..,ft en h J nog een_ rou Zien
.. at biJ er aan kbn do ..o

Daar er gef'1I rerdere vragen t" doen wa
rea vroew; de VOOf2att ..r aan de v ..rgadenog nu
te h~ndelen ID den geest van dl' nanhevehnJl:
door de t ....... leden nampluk tw .... afg ..vnar
digden te kiezen met RPI; mdi als ..en d ..po
tatte naar Kaap!tad om de spornreg kwestie
t" bexpreken Di11terd nu gednall eo de vol
gende voo",telleo werden g..lnaakt

VOOl"fltel H de Waal 0 vnn" Ijk
mam de he<"r..o Abrabam \ lok t'D J Goes ..n

Amend ..meot!li J,;sterbuIJI'-" an der '\[enre
de beeren A J "lIIser ..n .J Goos. n

Amendement J Ooosen Theron de heereu
V I_r 00 De "aal

Tot steDllD1Dg g..bracht zlJnd .. zoo w..rd bet
amendement Est", huys \ an d..r }llirwe aan
genomeo eo de h... r..n \ "lSSer en Goosen
gekor.en als pnmam

Als secuodus Vl\i1ld ..n beer J Ooosen ,.erd
de heer A "lok l!"koZt'n en nl.. """nnduK van
den beer A J \"lS.... r wprd de h_r J M..I
nog gekozen

H,"ma .,.(',,1 L., ,"oo,.tel van ,!f.n heer J
M8Inug d.. volgeQde reROluhe a~emeen aan
o men met een verzoek aan de n !leCI'etans
om dezelfde zonder v..rzUlm te ~raf.eeren
naar OD!! Land De,,,, vergad ..nng gelet
hebbt>nde op al de ongeregeldbedeo met b....
trekkmg wt Kpeeial.. trelneD gPdurende de
laatst" al~em ....oe "I..khe en vooral d.. \ riJ"
burg-elektie sp,.,...kt hll'rml'de haren dank ..n
goedkeunng UIt ov..r bet gedrag v ID den hr
Sauer oomml8Sallli van publieke werken &aD
gaaade bfot caucell .... ren van den spooaalen
treio naar "\ n]bnrg

N" deze werd eeu motie van dank ea on-
derateUDiJtg lI&Il de heeren lmmeIman eu

Ik hPl '"
GF.lt!J!D ( F"I;';

\ oorrtter HarJev ..ld wljk...tak
A B en B B VerrelltglDg

D:\.MES BRIEF

IIWAN80lC "' POI,.ZYN

Op aaDsoek VI" advokaat 10D6I .. erd vonula
Ir0gnen voor .£70 lunde ..oor goedereD ver
lcocM ea geluverd met reDte II tempora norat

UUABILITATIE
Do b()6del 1'aD neory Jhltera Fellow. "erD
r~b.blltteerd.

GENER \L!-; ~IOTlE8

IN ZAK!! DE IlA41'8·AD EN ( ROENEPVNT TILUI
'VEOlllAATICHArrlJ IN LIKWIDATIE

Ad~obat IUD" Q 0 diende bet rapport der
hkwidateura lil-

De gewoDe order werd toege.tun~
NED GEUr !tEJtK TE 1I11101l118T4Dr. Dil

ItOLOlCULE RIGEERINO
Ad90k .. t lDn_ QC deed UIl_k dal de

uUlpr .. k der atblttn eea ord.r vali bet hof
..I worden g.ma'lkt De .rbl"" --baddeo
.£4 400 toegekend ale de W'arGl! van IOker
elgeadom 1&0 de kerk b"hoonade

Aan&oek toer_tun
IN DIN 1I0liODELYAlI 'WIJLEN I WID DU PLElISII'I

Op aansoek nil ad90kaat Searle werd dele
... k v.rd.r ultteeteld
Ilf Z litE DE rtTITIE 'AS SIR ROBERT liAS

TINOS 1t.~!!RIS KC:Il 0 ALS VE.TWEN
WooRDIOKK 'AN HAlER MAJaTEIT~ COM
KI~~ ...RISS':!! \ All DB AOKIRAI ITEIT

Op •• n~oek 9:10 ad ..obat J-o_ werd een
rul. ..... ooder de wet op verlatea laode.".n
toegetJtalo • bowluut gemaakt

1t0£)I''1 [li C0 ,,. DfVlSE OATU Eli CO
Op unwek vao 1d90kaat Ion .. werd eeD

order toeJ8IIta&n de nr weerden oproepeode
oor ... k te toooeo w.. rom de ult.praalt der
arbiten olet een "rder van bet bof AI worden
gemaakt eD ..... rom ver ...eerden olet de kOtlten
der applu:ahe .",Uen betll·lU

KAlIELlIAAnJCIIAI PIJ ,. TRAKWEO:llAAT
8CIIAPPIJ

Deze .... Mn motte ,.oor eea order om ..er
w... rdera toe te lat.n te plelLen

AdY'obat Ioon Q 0 edY'ok .. ~ Searle Q 0
eD ad ..obat Onham Q 0 voor de apphcacten
(verweerder In de actie)

.A.hok .. t McGregor voor l"6I!poodent (klager
10 de actie)

Na argoment stond bet.bof de Ipphkahe toe
de auk vao de lust t ... orden verwijderd eo de
datom YaD gerboor later te .. ordeD ,.utgeateld
IN ZAKE DE!! nOEDEL VAN -rIJLEN CORNELIA

II ODENOAAL
Ad okaat BenJamin la. de lJef8chgde ,.erkla

nngen lD due auk waaruIt bleek dat de pe'l
tlOIlarlll Kattbn Johan_ Odenelaal ma.u van
do overledeoel 10 1~ hawde eD er waren 5
kladeteu Uit bet buwelUk Eenige ml&lldea
voor haar dood bad overledeDe UIl koorts ge
ledeD en .... dikwIJl. balten beWUIbIJa DrIe
lIlI&IIdeo voor h.. r dood bevond aJ1lphbnyiat
bun geaamealuk teebmeot WUl'bU aIJ el !!fw'
e~ndom .. n Ipphltant Dahllt eo welk aD \'OOr
haar &1ellte bebooriIJlE ,et8llkend had verwIJderd
wu nit een .. kere k .. ~ waar bet geborirn
werd ,n de ol&mteekenlDJ vall overledene ....
dool'Jehuid me' eeD potlood He' ttfttameot
.... 1&0 deo m_ter ..oorgel.,d maar bU wel
gerde bet te erkeonen OlD reden nil de dovr
billUg AppEkallt "1'081 om een order <feo
m8l'llier gewteode het docoment te erkeQoeo
all be' tel!ta:ueot VIlO de overledene

Advokaat Seule Q 0 I"Vrolor at lium van de
mlUdelOlnge klnderea lel d.t bU ooderzoek
bad laten doeD door een ollpart"dlg perllOOo en
bll .... Diet ID .tut de teiteo door Ipphbot
geDoem! te wederleggen

Uet bof stood de order toe van geyoelea
."ode dat de 0gerledene bue baodt.eekenmg
doorbuide tuwIJI au Dlet recht bU bet boofd

(h. ~reeman
Bon'll1Deester J Delbndge

\ oor d.. tw....d .. mnal na eene tusschell
ruimt .. ,,,n 41 J"r ..n had ds ~ .... tblmg het
voorecht dell ho kRteen van OoBe kerk t ~ I..g
gen

Hart. hJke tOI: praken .. erden pr gl'houdrn
u toeD begon plIpier goud I'n zilver op den

ste ..n tA r~ ..u ..u !IJ..o telde ti ~6 en kapt-
tt>m De \\.t b".trafte den leeraar toeu die
zmde Ach broed ..r Ik beb p;emeend dat
er £200 op m.,..~t kumpn JalDle en Klaas
,tl'mden UI"t hun IePraar samen eo de v..r
I'I""hte _om k.. am op d..o .rt-een wud ..r I.. ant;
'I;...mun I "II hebben dat Ik zIJn oaam noem .....
zal doch Ik kan met zw l)gen over de ml de
gift van mOMer EsterhnlZCn me "",..t £30
"'1 tocn weer £ Il op don .t.l'ell plaat..te eo
banr klemzoon dl" eerst £l en Wen weer £111
er op l..gd" \ lI..n h..bbcn IIK't bhJmoodlj!;
b..ld geg \ ell \\ J hehben d lis dltutlal £ 13.j()
biJ"" \ !-\I'krt>gen Ik ,lank deo H .... re

D D \\ ..t v"rtrok dl"ll7.elfd"n d lf! over
t IIoId \ all de diepe dankbaarbeid d ..r gc
meeote

D :'Ii(' .. thlmg bleef tot hedenmorg"l1 ..n
\el... wo ..n ell dod kr ...n 'an r....~.
ontslllppo<,> vnend u '~ljI;ezclden dien d,erba
reil gnJsaard tot op ccDlgeo afstand bUlteu
bl't dorp

\\ IJ zon!i;ell n .t Heel"f'n ,...g n
hadpn , oor "Ik .nder en WIJ ~e, "Id ..r
ko('rd n terug om nog t'nR na tI' d.nken
ov"r d" j!;roote ~dbeld des Hffrt'n

Van bd -beZUt k van onze pai1 ..m..ntsled"n
7.1tl < n andl'r corrClipondent u .lIes m.J ....
deoluI

!) hr ...!" a 'IJl1l h ..m Il )fIIcht en hiJ mN'n
dat hJ \an d..n he elJddll(de k .. am Oe-

kpnd" net Jó anre lt handschnft maar
n r"d ..n tI' gl'loo'l:!~n dat d .. bn ..f een
IV 'S Iu d ...n bn ..t'9prd h..m gevraagd

l"uII;..n te vert .. lI..n~Hpm .... rd ge""ll:d
I tiJ moest z..~en c4l hiJ b d .. laatst ..
..I kt .. "eMt..md luid te K~lsnVler hO""IJI hiJ
1 t nooit j!;..daan had G;O lllIge wa8 nemt ID

I.. kolon Mdat hl,). d~~ heer Faure v..rlll
I I om naar dell "\ aat te gaan HIJ

ID August t. te Ull.nner nOjl; bm
j()() m JI..n daarvan~n D.. voonn ..lde

hr pf was d .. eeollol" door.",m van beschuldig
de ont angPIl Il J waR tr,ker DIet ""n ge-
.,., h!-\e getuq,(e ID dp7.e l%J.k Het ,.as DIet
aang ..r. m getUIgen.. t~ g..ven t ..gen ....n
oud .. I r n I In d n tq.;, dat hiJ te Verge-

0<'11; lw. was hiJ al~ ~ der hUl.genoot ..n
< n d.n h .... r Joaure 1f~ nommer op le
klezer.hJ"t L' 1470 De~S('hrIJnng ID de
IlJet 11''' oorrect ar w~~n ,eregelde oor
rellpoodenLte tUlIIlCbea benl :li den beacbuldlgde
sedert "ilO vertrek 'ID V:~eooegd HIJ ber
moerde z cb Die' een b,:!!, van bescbaldlgde
olltvangen te hebbea nl"aW;.{.IJVel'Jenoegd ..oor
goed verl.tIon hid eo ,.~ontv&lllPt van deo
overgetegJen brIef HU dEin bnef ont
vangen hebbeo waanan I geostaaadeo bnef
Ilo ...ag gemaakt wordt eD:W' ,.erget.en bebben
Bil m,,~ aan beacbllldiril'ieecbreveo bebbeo
maar koo bet ••~b DIet ber liItIereo

In kru &verboor Rr Ist ta 10 deo bnef om
tr"nt Ku IsnY! r Bh h uilan'ier Ileooemd
omdat de heer V&OReen I&r ooemJe

In .. cdenerboor H" li III den morgen aan
het hntoor nn dill b "aa WIJk mot deo
beer KalAer ge"prokeo .~1Iu D ut o~er deze
&a~k ~.

Jo.bua Odeon llOfmtScholh verklaarde
dat hU eeo loer wu woo ht" te p... de9lel
SomeN8t We8t HIJ.ce bescbuldlgde.u
...area groote .nendeu.. kende kieser 00
123G Tbomaa Heory ~r ooderwllll8r HU
• de eeDlge man vau dl(. ID t dlstnkt
081", .. 0011' ole~ Illnger t4 oooech:N allr
bot best no aetuige A >J en ... a Osier ID
\ugnstul te Ed burg ~~tland op 8tudle
O~ler glOg meer dIn re~laar geleden naar
15cbotland (jelUige he~lot(fle .zIch Jat bU naar
de plaats '!'ergenoe"d w",~ ..guo aameo met
TboDJk8 lIeory Osier op bICycle ea 'li hie
~n daar roer het nood(; 0 ZIJ waren bil
dil Faure I HIJ koo oICl Irgen of be.cbul
dtgde toen dur was eO~Js~ DIet of getalge
Osier kood" i

lo krUisverhoor Hu I~e O~ler voor I&n
de flmll e Faure DU k~_·olet zeggeo of bU
..dert dien tud weder t~ergeooecd 11''' en
IDdu,'lo mea heweert dat ~hulchgde olet daar
.... ~ kon hU bet met .. ed~t:~geo

Het ~erboor werd ult~ld tot dea 3deo
Februall

Op deo 3den F"bruall .,ljrerd bet verboor
..oortgezet' toen het volg. lIotUI,"DIl afge
legd werd -

Edmu!ld How.rd nrklaarde dat bU
parielllent&lre klerk wu kolooiale kan
loor RU legde oYer die
""brUlkt werden bU de van led"a
,oor Stell.nborcb op ADI",taa
18 lA e ook de ootuien gehoudeo

I.. op laai TIln bet op 111 Sep-
lember 18~8 met 'l'eraegelde
pakketteo be ... tteode te ope
neo De pakketteo eo door
dllo grIffier un bet sbof al. volgt
""merkt -.\ B ( B J J K
Er a 0let8 om Illn welke .km
plekL n de bebooreo met
nt&oodenog n.n St eD echooUolraal
Ee sten vIer Getulgé .&egg.a w.lke
luet te KnllmYlet den .temopne
mer gebrolkt wen! lu-ten .. erden
alpb.l.etlllCh ltemer.L lie geopead
w<"rden BU kOD DIet de ner lriaen
IUat .. oloonea .11 men bem dit te
doen Ze was onder de hem
ove'1l"l"d nU bad het W'&Il deo
*r F.ure pal60 toea bU 10 .,."
koloDl .. 1 kantoor U kon haD_hnft

deu bnef aan BIJ
;rOil Blet oader eede da' bet Falll\.'tI
bandlcbrin .... GetIIJle allee. lIfIIl OfIi
CieeIe baDdeelaril' ...... ......
iDiiiaIID op oIIioMele. clok1 all

\1 t groete
DOIl.OTIH A

DORDRECHT BO'

NAJrlAKW ALAND

Aan den :ld4tftr
Mijnheer -Onder bet boo d "anmk" ..laod

'" rschN."1 eent mcdt. ..deeling val ~ ('orres
pondeut li:edateerd 1 Yel 1!llJli JU u"e Uit
g .. re vau ... II Gden :\£ .. 1 I~)' "aanu de \01
g nde volzin \ oorkomt -

Te uafle~ werd OlUl1og p u Uoudbtak go·
.tt ht SpiJtig dat de voon tter u secrrt..nh
,olgeru mlJo ID..IQ(;ht 0 et d "" bt .. pprsonl'o
ZIJU <n nu zal de tak bmlll'nk ort maar Wet r
afbreken of blijft hiJ groeien lau profeteer
k groot nadl'{l voor lIIamak ...alau" " IJ -
Ik profAteer dit Let up mlJo woord

!thanheer ik schn)f ""Iden tu d" publiek ...
rueuwsbladen ..0 ludipu Ik het enkele m&len
dOl' dan IS het ID bet pubh k hPlang en ver
m IJd ik pel'llOOullJkbPd..a
Nu dient bet pubhek te ...et~n dat ik on

de rgeteelumde te Oanes nl" 'oorzltt~r Tan
deo Bondstak Hardeveld gekozen twn met
groote meerderbeid VIlO _temmen en hoe uw
<>orrespondelIt durft te profitft>r ..n lat deze
keuze >an bet pubhek tot groot lI.Itd...,1 Yan
:-iamakwa!and zou de bhJkeo tt! Z JD I. eeoe
raadsel

H"t Ui g-emeen ..n laagluirt,!l. om zulk ....n
\"luge en IibelJeul'JI' aan ,"al ID ~u oaamlooz ..o
bnef te doeo SchnJver,.'IJI zekpr tI' baog
om zIJn n&am er onder tt' plaat-n Ik,.il
hem wtoood1f.leo met ZIJD naam voor den d'4l:
te komeo .. anoeer ik twter ID ta.st zal Z Jn
mijzoiven te ve~en M..o kan toch olet
m..t schlDl-oen vechten Ik ontloud miJ ..an
gl""UtgeU te makeo .,e d.. ",hrIJ"Pr ""'A n
mag ,.ant bet III maar gevaar! Jl: \{ ..n kil 1
<.>en ooscbuJd-.ge verdenken ..n JUv t dlUlro
L' bet dat ik deu IICbnJV..r verz.,.,k met 7. Jil
naam voor deD dag te komen Hpt t mOf'
hJk ~h tegen eeu hlang te verd ><lij! L d
b..t !IIfl&8 veraeboleo hgt Int u ss( h..n ].; I k
miJ teneden !Itellen met bet fl'lt dat k rf' "'I

AAN MOEDERlI _ Waaneer ..lie andere medl t,.e-e Jualen door de IandehJke I", ..olk ;:
"1I"('n f"lleo beproeft Hylnda- lnIIta.uter Namakwaland 'ben verzocbt h<,o I p"rl
Soot!Jlog tBodeopo"ders Zu zullen n meDiI! m('ut te vertegenwcordigen "n thD u()(Jr d
anglhg oogeDbhk eo owe kleH'flH,~(,J !&-"elI _b'l'OOtemeerderheld als voorzltt<>r un U II HAr
ellende bespareD De bPJlte poeden \VOr ZUI develd Bondst~ ben gekozen ,. ..1 .. II b. ... )
lJehngeo Te verkrugen bU alle apotheken eD dai de Afr'..kaanders VRn "ItClal" ..a and mJ
Oir< ct VlD llylaod 'potbeker bqa 722 K .. p hUil nlrtromren scheuk"o "n .. aard!! ah""
Btad f'a le Marktpléin en B,.laada~k Jo- Elk weldenkeude melll<Cb ver. bl
hannl'aburg -.Alf, een achterklapper eo ...at I

SWELLENDAli -DIkmaals daarto& gevrugd bn fdriJVer lUIden dan di
!<llode beeft de beer J Nolan la.udarta van ~llJuboor de edll.enr ~('I
Beyn. Matthew. gebonweo Addedey Rf1Iat U4;a regeleo m uw h~ ca
Kaapstad besloten Swellendam eto bezoek te Land t" plaataen "'ant d
breogen op of omtrent den 9dea deur eo voor ml del thans ID m Jn "","rp k

k d d bl:: Jl en em8f>oen a'lD" I aleeoe wce of lf) ageo al aar Le ~1I"eo evr be njdeo
I"olao lal hem 'l'ergaeUea Zo ~reekt B01-1
Jandaoh fn ui ala tolk agMreo [noden .or
dell nltcetroilken &01l~_.JlIJII leD de beJtt.e
Iaaaet.mati(O tePA --- biJ1Ub &etiJaeII JII,....t.-..44kc.

ADELAIDE
Beiford 1) .lI~1 18~'l

n I ...e u tif ..e vali 4 de&er
Ad I",~ zegt dd .. dert

me d

!lE KROONr. 8COTT
Dit WIS een Ip"el nil de DItspraak "'''1 bet.pecwe hof te KImberle,. De appella.ut, een

opaichter Nj de De Beerllllilo ItoDd bedud
dlgd van la he' be~1t .... weeet te IUD nD I16kere
oageelepeo dlama.uten BU werd aebahlll be-
vondea ea veroordeeld tot li Jaar hardea Ir""ld
Het. ippel wu op grond dai he' ,.tol,en ..
teaeo Scott oDvoldoende w...
Btr ;aenry Jut.&, Q 0 yeracbeea voor appel

lant Id~okaai Ward voor de krooD
Bet bof .. _ bet appel van de hMd

VERIICB'fI8C1I KA4T8ClUPPIJ
Adt'Owt De W.al deed unsoek om eea

"rder voor bet plutleD 1'an de Freeh Flllb and
Frult Sopply 00 ID hkwidatJe eo voor de aan
.t.lllD' vaa twee proVlllO_Ie likwidateor&.

De order werd ~ ala .. ..,.'.lJd eD de
bll8rell Aleuader Obiappiai eD Alfred Gerald
Aad.rlOD I&IIIWteld ala pro ..... o_le JiIrWlda
teUI'I met a.cht v.leend door Metlea 2 eD 3
der wd
Daam. verdaagde het hef

De uwe
CORRESPON DENT

rOeze correepondeohe wordt thaol g('1 oteo
-.RED]

gemeent~
Het IS "c.keen} vao

mf'cnte to bescbuld!fen
vooral op gceaj.,llJk gebl~d ledere4lo (bebahe
A N \ nl el k~olleo dat de gemeen Le "In

Adela de r&5SCbe ..cbreden voorw..arls bt-eft
g"mDaki op gOl'stel!Jk gebied Dit bet met de
boerderl) z,.aar lff'gUo IS weet Iedereen Overal
.. as bet z...aar de 'uhte t .. ee Juen maar DIPt
bedrukt('r dan 10 1888-18..8~oen bijna de
belft van het ldeIDvee sLier

Dos "Ileod A N van ill verwek Ik 0
om toch ..-oorlaan m odpr tw racht onder de
gemeeote le 'a~lec eli met hefde en eeod acht
te werken In de !)emooote eBI bt:keer u un
UWIIII stolf"ll)ken en recltelllKcn .chterult.gang
en wanneer gil e..n &wart schllAP E1el sl'g I let
de gebeele troep I' z,. art

\ F RHOOH \ (jO RT( EZ"'ï

II I riI'll lanuar 11'<fJ! .. er I

.." ....«st
\[ tril' on _e leer .. r
ern. ;le pr .... " ov"r

~I I n den oamuMag
~I de genoten lege
Je (~ .tel~khejeo

SOBXBPV AARTBERIOHTEN
KAAPSTAD

44J1QUOKU
Me! 13-Cl .. F~ VUl L'nrrp<pl

ls.-JoJwanfl, ftIl GluiOw
H-B'_ c.atle, ... Llnrpool
U-Aarora, VUl de il_
I l-Afrib, Porta,_b trauportacWn
1,-amp"_' VUl .Barry

.... T1IOIUlIlI
lie! l1-Apar _ 11.-1'-'" ea KaJlD"

U-B8C'lI'd, _ N_,*",

LONDBN
}" )fe!-(P~ LeIepuI)-De Garlh Outie ver

trok Vrfjdap90ltd _ • DIIr VIn Lu Nm... De
0.01 arrhoerde bedea-.- _ 10 lI!aT t~ tooalb
-flfoa.. De D.D ...... CIIII&JeUTi.... Vri~
a1' _ • aar te IJeglhaa.... De loeIia ~
ani ~ HIl:M _ lf a. te ....
,.._,apcle .........

1IJNBERICHTEN



,

De nieuwe boot der Castle Line

bU wwtpaa* woreleA. ~a ~II,iD da re'f'UIU,. nI,_s lDIU deakt D9J da* de
Trauanal8che regeenDl.. adea la hem eeDO
nue PUAP w pftll DUI' eea &IIClerland daar
bij .. looft. da~ 'pao "roaw ID ge'I'lUlI' Yerkoert
&OO1aDg hU ID Zaid A1rik. Il r

Von V&ltheim 3 eisou

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

Lo ND";" Il MEI - (Reuter )-De n eowe
.toomhooi nn de Castle LIDe de Klit/au",
Castle 1ep heden lo Glasgow nn slaptli

De Afnkaandel'8 in de Kaap
Groot Bri ttanje

PRETI)IlIA 15 MZI - ( trr.] - [1
da~ de regoenDf aaa V \ "IthelID
nur Euopa -lu·en a' ~en 0

.... rde dat bU door de re " nog aa
word.D gebracbt maar b I ,.-cu dil
veront .... rdJgIDg af en , c t
bIJ lUO olg 0 route kon kletbu
de rageerlDg bem over de Nj al
letteo

OVER DE cntxs
BIJ MOPPERDE ES DREIGIlE ~IAAR

KROOP LATER IN ZIJN SCEJELI

cl. bctl .. ~ op 17 Mei
n .. YO 1Iei

n 21 Jl ...
ft lI5 M....

2, Kid
tG 1Iei

" 16 JI6l
" 29 Mei.
" ft II...10 )tes.

30 M..
n JO Kei.
.J' '- .JaIIl.

"

Loxus s 12 IIIEI -(Reut€r )-Hei woord
'I'oere~e Uil het ende "fall een lunch wud:!e de
hoer Uraaff van Ka~petad Olt over de t.rouwheld
"aa do Afr kandol1l ID de KaapkololIIe die oaar
hU lelde t.rotsch waren E IIget.che oaderdanea
te .Un eo d d w..nn eer crl!"ns oorlog met eeo
.reemde nat e wo uitbreken even dapper '1'001
Groot Brittanje souden .ceLlen als JU soaden
doen voor bun e en kID Ieren 1 BITO'lIA I~ MI I -(Reuur) -Voo V.,Jt

helm kwam lPoteren door Pretoria op weg naar
Volkarut waar bU' over de grens 10 Natal lal
worden gebracht De genng"ne werd begelo d
door dea disnstdoeeden kommand ..nt d r
politie te Barber 00 enldoor een konstabel
Toen hIJ te Pretoria 11'&3 jfekomen begon Von
Veltbelm die tot dien lid Ylil kalm "PS go
w_t te pro teateere 11 II wIlde DIet
verd"r laa'l eer bU en Du teehen co
aul ha gCllproken H I maakte praat
Jeti dat hU bel t .. ns dej,t co sul te spreken
en dat lun brieven onderschept waro li I
d egde aan do coorankn le schr "en en de
Tranuaalacbo aulor t..iten Bin de kaak to zullen
stelleo en III blufte er rerder op dat LU oom J
del I k de 6rer8 weer BOUove kumen soodra hIJ
nu waM Hu d e grle ook zua bewnkc 8 le
oven.eld gen a UIt den trem te opnngen Later
.. erd b I bedsarder en. dat b zou goan
II I Hue6 lun bewakers of ') gcwclll
zouden hebbeR gebrUIkt ab hU gew"lgcrd had
mee h~gaao wurof "ll bevesh.(end antwbo~dd ..n
De gevangene kwam g steravond laat le Volk.
ro.t aao ca het IS wlJll'BChUnlUk dat h J hcde
morK"n 0 ver de gren. 18 gezet W Ilnoeer I
;veer op 1raoRvaals b grondgoLled komt ui b
d..delUk worden aal geboude!! eo terllg worden
Kebr.ebt naar Pretona i\len zegt dd de Nalal
oche poltt e een be.elacbr ft voor lUO aqnLou
jlOg beeH nge.ollie eener bt'8ehuldll! ng 'an
b gamle n Eogoland \ on V"lthelm u naar men
neent geheel z:>nder middelen

De Fransch EngelS0be conventie
goedgekeurd

Lox E1I I MJ.: (Reultr)-De FranllChe
kamer un af evaard gden heeft de coaveotul
mei (. root B/ tanje goedllekt:urd .oor de rege
I 011 nn all" punten vaD gcscb I tusseben de
belde landen ten op' cht e- van Afr ka

Een nieuwe Duitscbe consul
generaal

- Of! boor
Odessa zal

EEN SPOORWEGRAMP
L ~nf'l LJ :'tI..: _(Il,uW)-!Jele"roo

t nl(AUIl • door het con n bet lagerhu 5
Te Exe er op d" Pb lad.lpb a eo Reai ng

8poorw~gl il I Of een excurs .,tre n n een 8 .,1
Ire 0 m"t • cr ooodl"t g.....-&.fIoop dur 31 per
Ronen gedood e vel 0 g wond werden

TROEPE~ VOOR NATAL

Jameson keert weer tot zijn
genooten EEN VALSCH BERICHT

Lu" ES 4:'11 - (R ui
J oIome8Qo • Zaterdag l'erlrok k"n per Il arel,,,
Gaol t Il g'Ut q~clrecht naM Unlaw.) 0

Jo IA'IlIE8Rt::RG la ~IEI -(JUut r) Up een
vergadanng Yin de Johanneabur..( t;.tate IL .t
"bappu hedennaU} ddag gehouden gewaagde
I I oor Percy F I~ratnc" nn het ber eht n du
LJ 9q • News dat de heer EckawlIl voorne
mens 15 'Voensdag met de mn lboflt naar EI ge
Is"!d te vertrekken CD dat h geen symVllth e
had met de aglt~tle de op tou .. g('zet werd op
UD"por ng ...aa vnenden In Engel,ad I'n "at
men hoopte dat bl) h.ar lOU legengaan li IlL,
eea telegram .an deo hoor Eckatetn waar Il
hetbenebt eeo[moedwi hge onwurhe d gfl 0 md
werd en dat bU .ooroemen. was VrUdag naar
Jobannettburg lerug to keeren De bocr r Iz
patrick zeldt' dat hJ geloofde dat het ber ht
be 1000IdWla om kwaa1 en 'c wuder r g te ver
oor"keo

Een nieuw Italiaansch kabinet
LoSDE~ 14 .'.[E - (!vu e ) ( en('raal

Pellous.. beeft een n eu w kab net gevormd met
1J..N:ont..,eno.t.a a S mo. er .an bu tenla.,:d.cho
Aken

Een fort ln bezit genomen
ROOV ERS \AN HEl HERK

Bang voor te vroote ln:L.lgheid
Lo~DCN 14 MF - (Rtuler) - De laatate

aanvr~e un Hu lan I n Cb 03 betrof de ver
blDd n~ van de l'>IantoJoorv .poo",eg~n onm d
delll k [I et P k og Det" .... "vrage h('eh de Chi
neeten lLet sch il gesi .. , n z antwoordJea dat
E n ct n ..at wareo Jat Yerzoek n te w
Igen

Vrede gevraagd I KET lt A I:) M[I - (R~l< )-De 8.1at.
art lIene b ng Vq dag avond o.er naar Jul:ln
ncsburg om bet f rt n b ut le nome en
Za ~dagmorjfer. .o~on majoor ErlUlmu, co
oon aanlal"fficleren .Ieb LU d.. man. lappe

Z.t..rdagmorgen werden ti kaff~r Ier dood
'I'ernordee d .... gen. den moord van d n I eer
Botba ter dood jfebracht

Laat op Vrlldajf. ond we I c u n ge
naamd 'an d .. Merw.. aaogeoallen d)( r ze'
roo erB op het plelD U Let "I lO "l'g5t.at n
De roovel' omrll'gdea hlln .Iach tr~r die
eeht.er er In .J..a~de 10 ontkomen
lee I ke wonden te bebben opg daan

Lo" ES l\h -(R~I,r)- De Ph I pp
nen hebl "0 bURu" ,00 .. laben om n"de ber
h.~ll

KAAPKOLO~IE
WEER EEN KOOPJE

K lIUJ.:RLE\ D M..: - (Reu < ) - Men
.erneemt dat de d rfcteuren van de De Bee ..
heden morgen den aan koop an bet ellendom
dor Explora e maa .chapp bekra.eht lid beb
ben El nuo bet bcdra~ £ I ;00 f)()() 0 t zal een
guost gen nvloed u toefenen op do waarde
e ge Jom te Kmborl.

DE SPEURPOLITI:E
:\IEEIt IOLITIE

De De Beers koeIkatpers
DuXKE\S GEDOOD

I'BETORIA 15 ME -(R~ r )-~le~ I trek
k og tol d •• erpl"",t. nl{ van de speu d IS Daa
het departement .. n dea s aat. prokureur welke
Ir Wet'lte de raad den anderen dag u .t Id~ tot
d~1 bIJ de memo .. "•• oor I eb zou b bb n lal
de rege ring de memor e C0mm"'~Ip. ragen
d&uell " rap! ort te doen ovtr de nemor cs z >0

dat de .. ak dade I k .oor dtn raad kan .. orde I
phrachr

k mslen vnn dlln lote ,burg "povrwe!~
9((ek ge~tnd g t Il Mei bOOroegen

K llllER E 'lE - (n'ul ) De
d rceteuren vu I" UtO" I el.L~n len tender
.... n den heer :'t , O..oa lj vao de koelkamel1l
IlIaci oer ewerken maatllCb ..pp Ch ca:zo aan
gen men voor teL opr chten van koelkar:oel1l
te w<rd"n gebo ".d door de maatschappIJ te
Km .rley I J beeft waarbor. gel(evendllt I
g uwer olood cn gereed EuUenzun
g~t> u k tegen aan.tuude ;'Iiovemher

Oe kw,. e van I et ve .cbalTen van ~
kamers "r .t I I~n eo Kaapstad •
ond r coo'ldera e 0., kwestie" echter r
zoover gevorderd dat de rl .. sen
boowen E I~ up"e cbt worden
plaataen re"d. II t ekuten ,un

Zondailmor,!e I cp de goed r ntre
liet m Dd r Illn (j lo ke). tO! ehen K
en Bea r ti I J Een werd op de plek li
eo de aoUere m e. en dona ge"chot n "
Oe ma I .t w .t 0 e • van 1et ngeluk

mS'I'eo werden heden
banoub .. rg po t emad t

Eon ijverige ambtenaar
J As ....y.sn(RG b lIhl-(~1 )-'or

I
,cl e lene klachteo • JD gomaakt ovcr het ~evanr
waal n de Ulwouen van Fordsburg "erkecron
"o~en. beL Ilroot ielal dronken llebu ken n deo
OIT "k op Zondalleo

IJ ner_ 9 sta3ta.crvolgf'r hcnft gd ed~n I.,
n.tru dS ielJeven dat lekero plaa 83n i .teren
ToueIen opgespoord worden en b~V1ndende dat
geene bellebuld IJtn:{ea IOKed ond ",aren be
T.ocht h I het d ~tnkt &Qlf HU'" nd een ge
ba s g uld met beschonken katIe .. (jl lal

str~nge orden ge.en ter oouerdrukk ng ,lO dea
handel

De gevallenen van den velJtocht
1n Becbuanaland

RHODESIA
EEN SUCOES

SOLDAAT OVERLEDEN

..,HJt:nF. ~F. 'REDE

B LA A\ 13 MJ.: -(&ul"') -Do lanu
bou wten oonBtell ng WH I door eeno grooto
ach. ra bUlle.. oond en tlaaoc eel zal '0 een .ucelll<
wezenU" ....15 MJ.: (R )-

v~o afdeel ng ( van het Berk.
h re re~ me • b • ermorgen overle ien aan de
ma:t)k" r' Il werd I ~de morgoa met m 1
talrl!! eer l>t~ a en D t • t et tweede sterfgeval
oDfti,r dil m~ chappco !od rt IU b er gestat 0
neard, ill

De zanger Lowinger ovorleden
TENTOON8TELLI~(J TE BL LI W \ '\ 0
Du AWA\O lil MEI - (ll,-w, )-ne beer

Cbarles Lowloller welbekeud n K.a~patacl
Kimberley en J ohanne.bnrg al. opera Inoller
IS Zaleffi.g ta ( we lo overleden

De landboowtentoonstelhng werd Z Itord 'il
gesloten en wu -aa t begin toi t e ado goed
g~slugd Za le d'l: bedruog bot a.antal t>ezoe
ll~rs meer dan I )()

Z A REPUBLIEK J\ DI man I d II h, ...r (bamhprlsm
_tok br"lId 10 t "nt.ahe mm ....terlP
mond of r"n" T"",IJI de vonttpn VRn
haaf I FlIropa hunne vprtellien .. oo dlgel"li

ZP(ldPII nanr de groote vrpdEH-conf ..renlle die
"aldm 1'1 Dell HIL"~ ,.ul "orden ~..houden III

t ~O F.n" ...l. h ... mml.trr rr op Uit n~ mrer
kwn I biO(' I 1 ,.( t,.n tU'!I('h"n F.:nlJ:oland en
I Tr VRul Dc m IInpn die zoo j(nRme eeo
I ur;!:"r ()( rlOjl, an ZUil \fnka 'I ..n UI bmlum-
nIt I "tN'k"nt toch ...,0 oorlal( tUSHCh.m Eli

j(<,land en de TrAn,vn I - w ..t ..n llI('t wat ZIJ
101 n G hJk "IJ geprot ....t<'f'rd h. bben tegen
I... d .. aoNb"d"n 'nn A J vd" ID On..
Tij,l,chr ft prot ....te ..r('n .. 1J met all moge-
lI.jk n "rnNt tegen het n(lfl~.zucht 19 dnJ'reo
van len h"er (hamberlaan 111 het nrlt.ahe
parl ..mf'nt Hoe IS h..t m~ehjk dat mpn
seh"n dlo gelooven IJl Je'UH ('bnstuM al. deo
~root £'n \'l'ed"vorot lf beb I!-Ieo 10 kunllen
",b"ppen om het oorl~Hvullr I\8n te b1s,..,o I
M"f"u n Z J HOm" dat ( 0<1 de H,.el"<' lUln hun
roz Jd staat? Het woord vnn ""n DUltscheo
hcl t"r m:lg hler wd h ..rhaald wvrd~o

W...nn zwel Sa lon'm HlCh bekno!-lcn
'" ruf ...n lUO _!kn Hoch.t ..n nn
Ach heber Got! I hllf uns loch ,"...gen
Wpm IHt nu'! da wohl Recht gethan 0

DE CLAIM LOTERIJ
11 \1E

Transvaalsche Volksraden
(Rt ur IF tg ")

Een wanordelijke vergader1ng
T ... IU Or I IJ- \ E~DE JuHA~~E::;BLR(

DE UEER::;ClIALKBLRGI 11.1 E EEDH 0

DE WET OP DE MIJN!'I.CIlOI EN IN DES
EER8TE~ RA.AD

PUTOBl.l l~ M[I In den perrwn rud
werd hedenmorgen de beer dcholk lJ Irger ngo
... orea als hd nn den olt ..oereodea raat! Do
.oortltter ,tide onuer "ll le opmerillogeo dat
bU boop e dat de beer Dor~r Elia best ZOUdoen
om den nede te bandhlYoo In t belang n et
alleeo .ao TraolYaal mur van beel Z Afrika

De beer Burger lelle ID 'iln antwoord dal
de altvoerende raad aHUd te waken ha<! logen
penanen die het laod van I~oe ooaChllnkelnk
held Wilden beroo,en \V"no~cr 1110 onnfb ..n
kelnkbeld In ge ..aar wu en door gewold van
wapeneo moee' ....orden , rded gd zou hll !(eel
gebru k m:lkeo .an t voordeel z 10 r offic eele
poAlhe, mur lOt h, m!"t de burien meegll1n
0.. ad her'I'atie dOl ber ... slag n!Cea over de

wet op de m luschool en be,lmt aa I dOlc)m
mL"lle Vlln behe< r over te I, on I a<lr ellen
'!'ooultter te ~ noemen en do CJmm~. , te
d (n beetaan u t drie led [J van de
regaenng beooemd ..n twt'e leden benoemd door
tnncbt ngea die ootrokk"o z!Jn I U nc mua la
duslr!c

Men ~Ioot de cia I~ule te d Jen V( rvallen do
m en .erpltehtend"n hun werk open te stelleo
vo.. r de stu Jeoteo het prak t scbe mU!!Welen
.. I dan wordeo geleerd ln die munen wolko
vr JW Ihg Ier beacblkklog no ue !lebool worden
ge8teld

De

na ""h"ut Gott mlt b..tr Ibwn Blteke
Ar" !\tenschenvolk herab md .prlel t
I h .cIlIIr puch bl."... ~II Ileh und Gilleke
\\ enu hr l' jeh mordet ruft mleh olchtmeene war n~ CCD m n

ge,~1 !Jc r "lu e .. erd c un~enolDen
soodt! c il • mee aantal I encn
werd geko.c ,. e ()( toop gelD (. .. aar
ouJer w8ll do voor tk l,..n de n'll natie.
sesloteo war~ T."d. le v rl t cr UKt I Olel
~ooect~rd wIde .... en met le .-g,n .. t e
..Q&ar een yan de ~enom nccrden eene momofle
road genomen La i n,o rl~n egeowoord gen
.raad die IJ ala lem»eratco en r~pull ke nen
niet koonelI aannemen U I.d ~e .. c ~erd
baer te teekenen lf 0 b. b "'ve Yan de ogeDleur.
.. el"84!0Jilog Een man ,elle toeD dat te .I('chls
OP881uege1l werd mel hpt doel om den pr""l
d.nt ~ poLlen (edunnde dHe loespraak pro
teateerde de beer Bam een van de o( rO<'I>@n
der Yt'rgadermg op lUldruchtl~o " ze ('n ten
hate te .erl eteo de .oon t r en, "onder
steUnen de nrgader ng IJ" 0 er ~ ~err b
tilJgen werden yredehevt'od tU~eb ..ndeIJ

IN MEMORIAM
( 11wg«l«ld )

Op don I ,Jen IIrel I~ het eeu JlUlr dat de
rlturmue Rall de Purl YeMlnmen werd dat de
]ol)gdleer JOlICpb JobannCll Relief (Japie) te
J £lihanOe8buT'lt o~erleden was Hij oyorieeclio
deo b1ooleoden leef tud un 21 Jur en 7 lD&8!I
den DI eeo kort k1"lUlkbed 'I'In .Ioebt. twee
d.gen aAn Inftamatle Wat ~uo afate"en &00
Bmllrleluk m ..akt II dat hU da eeollle JOOD
tlln r moed"r wa. die ID dlltn tlJ-:Iself ~nk
laq n da~ hn zoo •• r VlD bUIa en 'I'nendelt de
DUt:en mOt'st slalf.elo WOJen •• uoe mlD&ame
g(n~nlbeld wu bIJ bemind door aUen die hem
I.ell<ien eo aal hU Ol"t hebt door bem yorge~a
wqrden Dada .ooral "oor Irme weduwe mM
der ..... de slag ondrareljjk bard daar bn MI
deit deo dood allna vaden teederlnk "oor haar
sotgde eu altijd aich eea l{ebooraaam en oader~r.1I klDd bad ~ ZUn ,edat.btellia
b."YOiD~e~ If

"-TEAIlJfS WIJN VAN LE' EIrrB.A.AN(met uur)
beboort geovmen te wordeo tezameD met eeo
l>ehoorlnk gekolOn dieet Onder zoodanlge
behandelIDg gepaard met eeo le'l'8o ID do open
lucht ..n behODrinke exercitie sal de pa' lent
sneller beter worden dan ooder de Dode bohan
dehDl .an pure le.ertraan of 1IJ0 OmDWOOI!,
lOoder oodnworpen te zuo &aDde geYlJ'eO dle
met eea ongeregeld gebruik "an '!'et g~
gun, met de Yetbiodende tlltwvkaela ID bet at
I JD.!e""a Y&D onreaoode beI*aDddeelea Dit bet
awlaal BO an. apou.elten ID twee IfOOtMa
-[All'I ]

VON VELTHEIM
BnnEK'l'<)f IJ MEI-(Rcuur) -'\oa Velt

helm III bedeo morgen nrirokkeD ea wel naar
men gelooft IIUI' lie .,... "all N.~ W&lloyer

•

qaOPDfG VAlf iii""1f LlBBMBDG-n.~tet.~""
... ",hI~ ~ .... W' teaiJa ...
..... Iearaar la dell JMI~ ~ A.
J LI................... POM~":':.
OI'IIIDio. .. - plaal' ~ ... - .,
eie eet. lIU:iiI, ftft VieáIria W .. t., ....
_.. CiJu... ftn JlarnJ1ibur. o komell
oe de DkcIa&iabeid bij te ........ DieD .ftDd
.OD er ..... ._., ~ JU" .........
... " __ 811 1cenR, 811 te'..... a afacheida..tu.. YOGI' .... eerw Bou, dW pi.......
de ......,. bM werk ID ... r.---. heen
.... Bet WIll waarlijk .. ijjcl ~ YNap
la c1Jt.,..... ........... deel ft "ol«eDcle
leCr>mNJ 4'D aeocleJiD,.. di. De V.. I. "XI.
~ W lIarOUe, ~. E KaIber.,.,

• ell PenaJcI Warra*oD, en de .. ode
linPD .J Mar.... VIC*nna W.- 8 CJllJen,

L Pi....... \tJehmoad ea H
ft K8JM'

Door alIea te8enwoor.ilJ werdeD berteJUh
woorden a welkom ~~a l1li ook eenlp
woorcleD .flcbeid ftII • eerw &ox die
_ Ideiu beare 'I'1UI de ~em_te OO~"n~
... wijlt ..... acbtlDlf 'I'00I', het werk gedaan
Be' koor heeft .....a bupdraájln tot 'l'erlaOoglDg
..... eie feMtneolde l

V~.oad bAd de=IDI plu*,,- Do
~ ... coed. be ng groot BU
laet biD_tred.n der J n I Il' bet koor
lIIIl de Ji.kenjjde del rct ..er plecht.ig
_ het kiDclerkoor op platform 1&0 de
acbterajjcl .. aicb Im boorea Aan de recbter
.jide namen de leerareII ~tl De eerw
CiJ~ Marrayabura, beltlo dell kaneel bet
""lp "ena IID,- al&" 98 1aa Efozo 3
deed bet OpenlD,~bed he IJDfOD-P. 68 2
"..,.. eerw ~ op dell I plaats nam
~ de boYelwJlOprede bl,,1 _ uoleldlag
Hn Bom 1 1 EeD die kDOCht ftll Jelui
CbrilhlL (I) W.' eeD dlefil~neoht I' (2)
W.t auD werk ,a, (3) Het 1~1l dat hU ou\-
ftDIi. .II.., emtt eu &aDdaota~ IIUAt.erd. allen
l!:iDdeljjk riebw bU eea woori' tot d. gemeeo~
ID bet b~l&ODder b.. r op b~o plicbt togen
OYe!" hareD leeraar WIllIende Ook eeo woord
Y&D bemoedJgID' werd llen t+erw Lle}).,oberg
toele8proken Na bet a1nge ..... a eeo gelling
'l'en werd .. rw Llebeabe!opgeroepeo "oor
den kaneel te komeD N. t lezeo Yan het
formaher bad de b.ndop~ na plultl waar
un deeln.men dl De Vu ~18 MaJberbe
'Me>,.er ClIlten Marall (ooo&.lent) en Pleoaar
die dea be.eattgdeJeder met een gppute telts~
*ofollprakeo

NI die plecbhgbeJd .prak rerw LIltLeoberg
de gemeente In korte woord~ too Dro .01
pad.a Zo'llda, &OnbU IU"O ibtreerecJe bouden..

GenUlld -EeJle oaderw,!~1 voor do eer.to
Ida ... poblieke "bool te Ro~u

~Elliot Landbou ~gfhootschd.p

NOloleo 'I'In eene bll8enkqmei gebouden op
deo lOden dag "an ~el 1899

Tegenwoordig de beeren j n Il Uardlng
(.oonitter) C W Chsbln i 1 JIB A hug
J'amn MCÓregor F G Scbw"qer J Il Koo'!')
JJ ltloter D \v Snadllr&ll" tr Pnr~1I E \'tI
Brown E Cooper \v C McG1gor W "hiltie

HG Eedea.
De aota1en ...... de "0"1' blJl!...nlr.omst werdeo

gelena eo aoedIekeard ~.f
• De yolpade beeren wprd~o toe:;elateD ale
ledea ftIl he, IGnootllCbap, ~elUk de beeren
J MoUregor F G Schwelser. \v Wh Itte E W
Brown. E Cooper W 0 HcG~or eo A J Ful
ler LWV

Bpemalll prU18n Be.loten <Ijlt do haedel""IJlo
ftII bel ult'I'ooreDd comlt6 10 ~et DItbetalen nn
de bedrqen toegeker:d a. speCiale pruzeD
~urclworde

Nieu" bop.hng Do boor YcGrpgor IlelJo
yoor eD de hfer ScbwelZer IIOCOD4oerdedat reeo
.peel.le prOMU ID de l<>ekom.' *ne;:ekeod lIullen
WOldep

Be8loteo dat dele nak o.or1tL
FlaaoCleel nrIIII De ib.,.ur Ier legdo ZIIIl

fioanCleel YeJ"lII~ yoor de ~olllliulorlng toooeude
eeD kredie' bal-UI Yin £~ Gt~·1ld

De beeleo JJ, outer eu James McGregor
werdta unglllteld all aodlt4!ureo om do reke
ulnpJl na don tbe .. ancr ua ~ pan

VermeIID" uo be:unbteo 0; "olgende heorc I
werdon nrkokll nameliJk Ybonnwr do b pr
o W Cbabaad R ~l \'Ifil vovtzllior de beer l'
G Bcbweller tl.CJeaorltlr de ~or 11 GEed.,.
Keret.nl de beer , E Il Ah"!,

BU!r ""rllet de beer Haroln. dau stoc eu du
beer Cblobaud uam dieo In

Voorllel 8cblrell8r-)lcGt gor Dolol een
.otum YlO dank den beer Banillog tot'gebracbt
worde voor be' bdaag door bOlD ID het lloooot
IObap ,ea old sodurende! do I... te &even Ju"n

Aangenom'D
De YOOfllU.r deD beer ~ardlDg de motie

.an daok toebreogeIlde .prak bem toe 00 zelde
dat de 'I'OOrul,,«ani; "aa bet (enoohebfp bij na
,ebeel eo al te wUteD WU ~n deo u yer nn
deo beer Bardin,

Hierop '.Jankto dG b ter udmi do leden
.oor be* nriroowoll ID bem told gedureode
de laat.te Hnu llteo

BelOtk Yall d"n lICCretan.1van laudbouw-
Op "oonlel ....n don beer Blrdwg werd b<t
lMiaIot.eDd.t eene deputatie ~.I.dodo Olt de
beeren Scbwelaer AhD' rn HUd,", op deo ed
heer Herboldi wlobtte met b400gmerk om eeo
yerbooaittg .... 0 ,oul'erneme.ta pruaen "oor
_taande Jaar te nrkrilgen

Werk.ad. oo~ll~ -D. olpnde h.,.,ren wer
daa "erkoMn n I De booren J J VDnter S
o J ....u Niekerk II Grly Jlmea McGr"lor
W Wbittle\ 8 H Uardloll1 J4. Cooper 0 W
8D~ dr Pu culi r r 80bi0lOn \v CW,,"~.,V C M..-Olellor I~I W Brown W
Gr.y wAO Houwer J A Botha .nd J W
Oart

D.tum y.o nnltaaI'~e jeotoon ..... llJn8-
Be.loteu dat de aanltunde ~ntoonlklltng go
boodeo word. op deo eent~D WOt:lll1'iag vaD
April 1900
TentoDolttlhDlL1 ,roodeu -me. oten dul .or

betenn, ... reml.kt wordeD ~ kosten v.o niet
te boYeo.aad. £ I00 ea d.t ""en. ouQlué "ao
,_t.eJd word. bul .. nde ntt d. bAOreo J J
Venterr D W 800dar ... Il .. Harding en J
Á.. Barry om oader_k te dO!lln oa to rappor
teeren bij de uD.taande .o'Jlldonog oyer de
,.rel •• ht. ",rbetennl.n

BesloteD dat eero alaemlitlne blleenkoml\
,.,hoodeD worde op deo 'de'U;;J.un! aan. taande
om bet rapport "la b,,* oom4'é III o.erwegllli
MI nemlD eo ('ID do pruetU.t 'oor t aan.taaode
JUl D. to gaau

LAINGSBURG

Nota_ ...... 'I'VpC1trmg r ~oU<l.a
Nltawboudt8V il dJ. It

April I I trill
werd rekOlell de beer G

MD., ell *nt teeretarn d< b~r W ~

.......teriaa weYd met lr~b d 0

ds. Neet.b.laoa .eojleed
... de oro.mher dat bel d .1, d

",rmI_riall ... ora te hooren wat <I b In t
1'an JIlf'l'w., on. I"lut.o..l 1:;-1 P

..- bad, daar hU hlerbeea u ~ D~" •..... ""'"'!Il
De beer VaD du Hern oam het wuord

rf.f eeD kor1 o.enlcM YIO bet We lt doo ~
P'rJemen.)I8dauJ In de afgeloopeoe , "
lelde tom dat bij gewllJtg Will een ge vra • ea
btaatwoorden eo lalicbtlDg te I: eo gen te
D~. .~

.JDe be.lr W P LOllw \'rool! Yer f den
Y&II der Merwe 'I'ftIen te doen li te de ""
d~ au (Nleawhoud .Ihen) e ..~ e lee g ... ::
1FlareD da, de beer Vao der Mer ...e et b
Mtiboa UIl bet bwa, 'l'rageado om eene Unlit

~DtOOl' en i.urbaJ k eo ook eene p< .::i>s it
UJIIglltraaUho tngedleu-i bad en , 0 I; '" ~

~eDwu •
De beer Van der Merwe antwou dJ. da b

.. d.t bU ID bet blll8 er DIe I med lOU 0 ij
"qerea terw,l er een "artu get ct~h
dUrom bad bU balteo af Old de tt

oYer 'Hprokeo eo ZIJ beloofd d
aoostlJe overwe.lng te nemen

Toeo noeg de heer \\ P I u ..
dan mogeluk .as dat de heeren \,
eo VaD Zyl zoo .wale gehandeld hdd
de telegtutlUn &00 dat als de ng~ e n
bil tiJdA wakker werdeD de
boowd sou zuo direkt Yan Cia •
Vanrhllnadorp oaar Calvin ad".
yeel mladOl" .'lU kosten e n ook t
aeflef aao_ellen "oor Nleu"houd s

De beer VaD der Mer ..." ze d a
dtjb lodlok was dat laals geooem
,t!hoa wd worden

De heer W P Loow noeg of ~ h
der Merwe ,.ODr lpoorweg verlen. •
welk 1I1lgaflp-pont en la welke r rt n

De bee.. Vao der Merwe Ee le d. b 'ou
eeIle "erleuqlng II van De R~st " an ..
h.m 'aDrbunadorp Cal",nla (n '" de ..
bet noord ooateo eo ui bepaalJ '0 geen
auder luo stemmen

Verder noeg de bt'er Lou W ....aa m
Vu der Morw:l legen d9 Inoes d ,a~G
stemd h!ld?

Aotwoord Uil dacbt dat de I\" n\"
door Veoadeeld zood eo wordeo (
g8\'ooleo dat graau ...ee en lo nbo 'Den
mooten werkeo Pcrt!oonllJk wa. i TO{) d.
bin, eo ol!f'>'1 .Ua beBt baar I Cal n a II "e
lring te krii!Z:eo

De beer Louw Wilde het ouder de ".nd. h
van doo beer Van de Merwe t r ng 0 la a.
lbans bcata"nde rl'gl.trat ewet zeu n
kan ElIO ,.oor de Afnk.aaoder par Woa
.oorbQcld lIIet trekboeren eo leotbe f o. ,

De lil"r 'all dcr Merwe Ee Jo da L 1"
trachteo om de wd b,,:uneuUe( r J t~ k n

Dr NeetbIJng wou .. ft ..n of Le g u g
IDgewoUDen met betrekking tot d 0 .r
gou'!'ernement. JITOoden niet m ~s<;h 11.
de("tgeo Invloo-i kao u to f.
yerocment ~rw:J1 w!J
"'AgelI ?

14-ltex Van der l\{erwo ze Je Oee ",nnw
de u30ren &Alag kru gen U"" word 1

gélltell OUI de '{roDden to "erbe en
Rfrvel ng''''\lrken en kon oen dao ru
gen

Toen werd cen mOlle van d1 k en e ou
'I'on .oorgell~IJ III den loer' au der ~Ie ..
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