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HERMAN'M.tI CA.lIARD'a

ZUIVERE ROlEN SNUIF.
Benevens ZinkiD~1 Orange Bloesems, en

Groene Zinking Snuit.
])
t:ZE Snuif wordt ~wa:"bo~ zuiver te zijn •• ieoht. de BeAe

- _\m.·nk""",,,·he Tabak. wordt d....noor gebruikt.

1>,' (;ro<>n. Zillkill;:' Snuif i. voor ..1 onschatbaAr voor hen die &Iln • r
, •. 'I".lll"ilt l.'JU bloourest ...hl AI onze ande.", Snuif soorten te weten
Roze, Schoone, Bloesem, Bergjlmot, Orange
B!oeisem, Zinking. SpeCiale Zlnklnli en Groene·
S fl U 1f worden L:"+,waarl)or..:-o .l.ll~ besten te ziJ D. I

\\ IJ Hlh:ell .I""hl< dat >;1) onse Snnif np den proef zult .tellen,
:: : zul t t~'\'ln.dl'll ILt.l Zt' ~'('U ollreil~r, lll,idUf·l en \-erh~.ven is
-', "~I ,-,'Ill':" Illlcit're soort suurf Onze Snuif 'lol overal verknJKb&ar. ,

\\ ij bp1I1kn, r-en ::ronl ,:mn,tal ...:ctuil(~.dltirt.cn. ~len zal \HJ. I
', '1.1'1\ .lat de }'n;" van onze ~lIulf teer taa;; 1:-.0

HERMAN & CANARD, I

69, 40 en 26, Pleinstraat, Kaapstad. .\

DEEL No-71. 6,761.1 ;.• KAAP~'fAO. VIN8D

lVIORRISON ~ CO.
, A

Hebben eenige Bekoorlijke Patróon~: uitgestald in
<J.,

Dames' Laken Mantels, Zij~n Mantels,
...

PLUCHE M.AN~ELS.
~ .7,

Zoueven ontvangen een Nieuwe - tl1ing Dames- Cll
Kinderen gemaakt. Kosft_lums

-':-;, _..
YAN138. Gd.. TOT'6.5&. ELK.

- .r1

:.-~:!Ot

HtT volg~d kw..-taal begint
Lden 19de.n Juli, 1899. Gron-

dig lC!rderwijs gegeven. Leerlingen
voo:wreid voor de Kaapscbe
Unive,nnteits -lbam8J'8. OpeDingen
voor .({ostleel'lin~; bijzondetheden
te be~om~ bij -

, Ds. A. MOORREES,
Voorzitter,
De Pastorie,

PMrl.

OE Afslagers
zullen ZA

te Beaufort West vAl'khr>n@,n

I

R.CA.' & ZOlEN
KoloJliale

l(ODUDl8nt .
WerkeD.

.OUVd

Strod tiLug Strata
KAAPSTAD •.

en Gn£at.nen van :Marmer ol
voorzien en opgerioht op eenige Begraaf-

in Zuid Afrika, IJtiaren Traliewerk e.
~ClI8111~!melnook voorzien.

ft prijl8Jl fnmco op ~plikatie.
Straat, Wiill/J", 81 OxfordStrOIl/,

Oos/ LHd'" .

ALK TE ~OO~ LOST TRA~SFER.
INeenige kwan~teiteb. te Somer-

ISetWest Statle.-Kan naar elk
station .Tel'SOJldon worden. Doe
&aJ'lIIOek bij R. M. OWEN, Somerset
West.

VER-PLAATST.
De Kanturen van de firma

DEV~R3_&,VAJ RJKBVELD"
Procureurs, Notarissen, enz.

zijn verplaatst uit Burg-
Straat naar

Chiappini's Gebouwen,

471, St. George's Strut

NOT1C& is hereby given, that I
intend applyin.g~fMlt' Certi-

fied Copy of the Ueed of TransfPl'
made on the 21st February, 1882.
by RYNO MICHIEL F.KS'l'£fIN-in favour
of PlETI Il BERN.~RDrs CILLIXBS,
whereby certain halt part or share
in certain piece of land situate in
the division of Swellendam, Field-
cometoy of Lower River Zonder
End, being part of Lot 710, called
"Gl'09tkloof," measuring in the
whole 606 morgen, 241 r-rqU&re
roods. and certain half pc..rtor share
in certain piece of perpetual quit-
rent land situate as above, bein§
part of the ~arm "AVOLltUur,'
measuring' in the whole 414 morgen
483 square roods, was conveyed;

And all persons claiming to bave
any objection to the issue of such
copy, are hereby r~<Juired~j9"lodge
the !<:lmein writing with the Regis-
trar of Deeds in Cape Town, within
14 days fl'OI11the publication of this
notice,

WIDOW P. B. CILLIERS,
Born Ecksteen,

Executrix Estate P. B. Cilliers,

SPECIALITEL~ EN.
~~

Publieke Verkooping

D
I, UII,J"I'.:';c'tt-ekL'udedaartoe be·

hlT)rll,lk.'-"ellucbtlgd door den
l '. Il \I>S.\I>1l vn underen zal

MATSAP o.No. 81,
lli~[rlct Hay, Crik.wllland West,

.

\1dOR de gouvernements school
te Tijgerfontein dist. Potchef-

stroom. Tegenover (Hl "Cape Times" Gebouwen
Sal,ris de inkomsten der school

(gewarborgd op minstens £15 per
maand.) Logies kan verkregen Wij koopen "Side" en Schot-
voor £3 per maand. sche Zaadhaver, alsook goede
}r1iQstens een lIlde klas Onder- monsters Zaad Koorn en

WlJze1'8 Acte Z,A.R., OiV.S. of K.K.' V....6d he'
wordt vereischt. ~ er av, r.

Applicaties met bewijten van Stuurt monsters eli kmotaties sonder
lidmaatschap en goed zedelijk ge- uitstel aan
drag zullen dodr den ondergetee-
kende' ingewacht worden tot den
30steri Juni.

Diensttijd te beginnen "an den
l êden' Juli.

---.----
ONCtHUWD ONDERWIJZER

I B,c NOOD/GD.Publieke Verkooping

H. HIES & CO"
00.1; Londen.

P.S.~Al1e boeren die belang
hebben in Engelsche A!..rdappel-
moeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen laatsten brief
over 'deze zaak aan hen te zenden,
Post Vrij.-

H. R &; Co.
---,------_._-----

TANDHEEl*lJNDE.
DE heer A. FIELD, Tandheelkundig

Chirurgiju (onlangs in het London
Dental Instituut) heeft PM een bezending
van deg~lijke nieuwerwetaahe Tandheel-
kur.dige Middelen ontvangen. en is in de
poaiue gptlteld om !lijne patienteu de voor-
deelen V&n al die moderne verbeteringen
in de tandheelkunde te doen genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot 5 n.m.
Op Zaterdagen 9 v.m , tot 1 n.m .

Patienten buitenaf 'Woonachtig, kunnen
hunne visites per brief aankondigen.

De Heer A. FIELD,
Tandhl18lkund1g OhirurgiJn,

OastIe Ohamben,
TBGBNOVERHET NIEUWE POSTKANTOOR

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. DUB 860

Vredenburg leisjes HGogeschool.

Cape Town,
3rd June, 189Q.

",'- -- ,_ .. -" _ .. --- - -- ,_._----
DIVISIONAL COUNCIL

\1, ll\:)UAG. 14 JUNI.1899.

OE Ondergeteekend.e met instrue-
ties vergund door de heer TH.

CLOETE, die van plat. is zijn Boer-
derij van de hand te 'doen, zal p
publieke veiling ter verkooping aan-
bieden te

In BLAUWZYPHER, dist. FR!SERBURG
OP

Woensdag, 5 Juni, aanst.,
te beginnen ten lG ura 's Yoormiddags.

29 Ossen, spekvet "I
12 Vaarzen
12 Koeien n::et Kalven

1 gode Bul
ft 70 Merino Ooien .
200 Merino Hamels l'~
~(l0 Afrikaander Ooien ~
:.lSO do. Schapen, jong 8
130 do. Ooien met lam-

a;>
meren "0

20 Namaqua Ooien, met lam- ~

G. P. SWART,
Rooikraal,

p.k, Potchefstroom. NAMA.QUALAND .
VALUATION OF IMMOV A.BLE

PROPERTY,

NOTICE is hereby given that
the Divisional Council

Namaqualand will hold IL Court ..
the Court Room at Springbok, in
terms of Section 251 of Act 40 of
1889, on the ~:.J&h day of July,
1899, at 10 o'clock ill the forellOOll-t..L..
for the purpose of hearing and
determining objections to the Valua-
tion of Immovable Property reêently
completed.

Further it is notified that in the
meantime the Valuation Rolllies in
the Offices of the Divisional Council
and Civil Commissioner at Spring-
bok, for inspection of every Owner,
Occupier, or Lessee of any property
included therein, in accordance with
Section 2;) 1 of Act 40 of 1889.

By or.Ier,
A. J. LOYNES,

Secretary.
Di vision'tl Council Office,

Springbok, N amaq naland,
2Dd June, 1899.

OVDBEEX PLEIN, LU.PSTAD AFOEEI4t RAAD Y. NAMAKWALAl(D
W .AARDEERI NG VAN ONROE4

REND EIGENDOM.

.:t::.!..:t' l)~St'n

. i~.'l':,'lI l'lI \' .,arZl'lI
I~;q)ater:, l'll llarne1S

" \ ;,·IIll·'l.c!d,!::)c);ape:l vn BIlk-
./

DAMES' ,WATERPOOEFS,
lij .~ I-

AI dr .\ ieuwsre Modellen en KiellreIt1 kunnen nu
onze U ltsral kamer gezien ~rden,

· ~-
--' .~

Potchefstroom,
29 Mei, 1899.

----- ---- .._------- -i .

BENOODIGD

NU X=-DE TIJD
HET dEROEMDE OOGWATER, alf te Planten en te Zaaicil ~ Pitten vaD

. Kroon Dennen_ DIto Kp.rdeDDen. Raap-

EBN bott.el bewerkt .. ol1dcrulllldere_di. dit lOUd Toor Groenvoer. 'lïginuw! un ..Long-
~ikn aalle• ...nous dat w de If8heel. keepen." A.afdAPPeI Moeren e:1 alle lIOOrteD

'If_heid la. K.. p»tplct b. lOadw paapjd Ja.- Groente Zaden: > .'

Vft'kri1P- bj ) T~ koop hd

HEYNES. MATHEW & Co., J. B.. JI.JT'BERT,
CJltmt.WIl, Kaapstad. Dwantin deu W eg, ~~r~

OPGERICHT l886,

... and ..... d•• -(B.nloZOll)
Matriculatie.
UniversiteitAi School ~ooger,

" "Elementair,
" Muziek Examina;

.~d ... rd••-(J1U1lo1'il
Standaards V, IV, III, II, I en

Kindergarten Sehool voor kleine
Kinderen tuascnen 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de Kunst:
Lettor-aohrift, Snelsohrift en Ores-
makerij. - '

Mevr. W. B. PERCIVAL,
Principale

Aan.gekomen
OP de Plaats Middelputs, distrikt

Hay, een Licht Brain Hengst
Veulen, omtrent achttien maanden
oud, ongeteekend.

Indien hetzelve niet gelost
wordt met vergoeding van ad ver·
tentJe binnen zes weken van af
datum Eal hetzelve al&. mijn eigen
dom besohouwd worden.

C. LIEBENBERG,
Middelputs, P.O. Campbell.

20 April. 1899

MEN word verzocht alle re-
kenio voor het dep:ll'te-

ment van Op nbare Werken t~r
afbetaling in zenden niet later
dan 15 Juni, 99.

JO EPH NEWEY,
Hoofd InBpecteur.

B<lJ'e8U nn 0~m:18

BIJ dezen wordt bekend gemaakt
dat de Afdeelingsraad van

~amakwaland een Hof zal houden il'
de Hofzaal te Sprin~hok, onder d"
bepalingen van Heette 'ZiJl van Wet
40 V!Ul 18~_ op den l8den Juli,
1899', te 10 uur' s voormiddags, ten
eiode te hooren en te beslissen
objecties wgen dl" waardeering van
Onroerend Eigendom onlangs vol-
tooia.

Verder wordt t€vens bek6nd ge- J

maakt dat de Waardeerings-Lijst in
de Ka.ntoren van den Afdeelingsraad
en van den Civielen Commissaris te
Springbo~ ligt, voor onderzoek door
iedcren E~genaar. newoner of Pach-
ter van .eenig Eil{endom daarin
geleg-en, ingevolge Soctie c251 van
de W I.t .1-0 van )89Q..

Op'-fasl,
A, J. LOYNES,

Secretari.J.
Aftl.~lingsraad8-Kantoor •

Springl"ok. Nama.kwola.n·l.
2 Juni, 1899.

_. ---_ .._---," -------
Paarden Benoodigd.

EEN paat:. ~terke Paa.rden, mak
in enkel tlll dubbel tuig, ge.

schikt voor een Schotsche Kar en
algemeen' Boerderijwerk, beneden
acht jaar, prijs £50. Onderworpen
aan veeautsenijkundig onderzoek.

Adres:

MED. SUPERINTE~DEN:r,
Valkenberg Asyle,

Mowbray.
--- _....___- -----

! l,i.;; , :. 1l0L; n ier veel tijd I,'; .:';l'-

I.'," -: \'1) _q·illbI'f.\n,s-iogen tr-'I'''t'l'k()()p

'.1 ":' , I' l'e 11 \lTI grootL'r Vt)OIT.d
"r\o:)\')'1l vermeld voor dl' Yl']", .

.-. I' I \ III Il:! \'l' rw ac Ilt.
\I.l'-.Ip ll~t ungeVl:'l'r :)11 mijlen

'. :': (; :-; ~ II aland vu :;.1 m ijlcn van
i',)_':I.I"i»)lr~ lIllen kan accornodatic
\ ;. "'1J,,':1 In' liet ~latsap Hotel. MORRISON EM GO.,~,

meren
130 Merino Lammeren

7 oerste- klas Merino Rammen
o eerste - klas Afrikaander I

Rammen
10 Paarden j
I Bokwagen. nieuw
1 Veerwagen
1 Scotch Kar
1 Bakjespomp
1 Schaal

Hoerderijgeroedschappcn, en
wat verder op den dag der Vendutie
zal aangeboden worden

, l' EN gecertificeerd Onde: wij-
I'.J -zer( es)' -or de-Bde Klas Pu-
blieke School te Bu:ffeljagta Rivier
dist. Swellendam. Salaris £90
per jaar, Werkzaamheden te be-
ginner na de Juni vakantie. Ap-
plicant wende zich tot den onder-
gcteekende met getuigschriften
van goed zedelijk gedrag, en be-
kwaay:thcid om onderwijs te geven
in- Hollandsch en Engelacb, NIET
LATER.dan22 J'mi, o.k. Logies ver-
krijgbaar tegen £2 LOs. per maand.

P. G. STEYN,
Rotterdam,
Swellendam,

(r::!1 ;; ng te beg! nnen te lO ure.
GEO. G, GIE, Afslager.

I ;: -, II' :t.- leld, liay.
Plein..Straat, Kaap~tad.

......

~\(t~ ~r';:~t~~~!
~i) Eerste·klas Rij- en Trekpaarden.

op Dinsdag, 13 dezer,
I'r . ,·.la~1(h, uit: ~(I Godre-seerde

i: -,:1 'l'n·kpaarden van ,~ tot ti
:n::"1, r;r, .ot en sterk, li Prachtigl'
I: I" :'1) 1',)Illl'S,Hij PU Trek, ;) tot
~ . Ir :1 oud, 1 [.aar Blauwschimmels
I'. : ,,!,l hooc, -+ jarl'n ~1111, mak,:
~"i:'I'__' "1',1, gt·tl'eld lilt ":\apoleon
\ I:: ,i"1 IWl'r ,I vx !{ \.\'1.". 1 paar
H ",.:-,·ill:I\llll~I" ,,~pl't'n, ltou.lst era,
I:,;)~, ~,,:r"~'l'l'rd, Ld». vaal do. ,)
. ,''';:, ('!l'\"'!;lnders, ~ praclltige
'1; I:',~)dt, :'Ilt'ITll'~, I jaren, mak,
:_: ':" "'1 t'1l i)ez,l't van u ~al,olL'(JL)"
..:,;.). "ll~,.d['l'~-I'erdl', IC-: muandc n,
I " :( l'aarckII, :2 en :) jan·n, 1 ij
l:,~.lkn, waaronder .~cllirnm('l" r-n
'J'l,,";"riq":ill, Uit Ga nibct t c geteeld,
',l ,:" Ill'l.n'n Gr;I~f\I)EI'f~f\.- Wf'''f:I.S,

H,,\-, rl-taande l 'narden worden op-
.,:" ,I,·11ldool' dell h-er .J\\' [)\\HT-

•• \ .1. !,,,. '1\, l'II zulh-n 1'1Ihiiek
1',,,·k,,,.I:L wo rd c n op Di x-n.v., .lon
I ;':1 dt'/.l'r. te Klapmuts Station.

á. B. DE \'Il,.LlEH~,
Yl'IIr1II.vdms.

~. ~
· J

Kaapsche Regeering Gua® Eilanden.
"~I .---------

Tenders voor Proviand en A1gemeen~»enoodiglteden.

TEXDERS, in to zenden vóor Zllte~;middag,~oden Juni, to 1~ uur,
- worden gevraagd door het Dopartement v~r Landbouw voor het
lov.-re n van prov iund en algemeeue b~)loodigdh~n_vo(lr den dienst op
dl' reg,'ering.--gttano·l'ilanden gcdureQde do pct;,'pdc: van 1 Juli, lt!9(),
tot :30 .Iun i, 1\)01). 'f;

Bijzonderheden [kunnen verkregen word~ uit de volledige
hekoudmaking verschenen in de nT)1L7:crllell""/(I.~ .'tt(W'I!,', van 12 Mei,
:;1) 11l'i, (:0 vo~gen(le llitg~:.en of van qen Sllperi{1ndent ~er guano-ci-
landen, Strand~tl'aat No 01, Kaapstad. .J

CHAR}:~S. CURREY,
Onder~ec~n~ voor Landbou w,VI '

"PACKARD" OjGELS.
"""")'~";

Beste Orgel. in de ?ereld.
~:

!'.t,i:l, I ,lilni, ]'-1'.10,

I' ~ '"t" Il aangel,r:lI'lllt' l'aardt'1I
, .. n y. rkut'ht worden.

Zie on~ Orgel tegen
£IS.\\' E I~IJJ ~GTUX. ~ Koopt dan het beste,

fet "PackardI"
tef.en £18, £20 lOs

l en hooger, ,
•1

I ~ •-----:,
STOVE~, ;"";

'" \~
~

" llOLINDERS" be~;t)emd maaks~ 1
-----~ jJ

Schrijf om onze ~ijzell,
------ ----~?

WOODHEAD, PL·AUT & COr,
· ~

,~'t George's STraat, ~~aa.cstad.
~

:-;dll'ijf om Prijzen
ell

WINKELGOEDEREN, HUISRAAD,
Enz, Enz"

0rl Zaterdag, lOden dezer,

ratlllog'IlS.

ZWEEDSCHE

Z-\I, tk Ondt'rgeteeken(~e pllblie~
;att'll vf'rkoapen,ZO:\DER Dr,

\I[\~'~'E HESERVE haar ge-
':1 \\"inkel- Voormad, hc:,taande

.: :I.·.c' ~oortell Smeerwaren, Speel.
... n HrL'ekgllcd. eenl' !!roote
. \'.,·1):('1,1 ,lam, L,·kkers, :-;almon,

I, .' 'I :-;\ rup, ZCPjl, Kaarsen,
i'ar:,·l'u Ol;,', :'Ill'el, Tabak, Sigaren,
j',,,. ,'n, AmaDlll'len, l'IlZ., enz.

\' c>: Toonbanken, tlcllalen en
I;, .,...ht,.!!, Glazen KU5ten, Trom-

" Ill',cchen, 1 lot LCf'ge Kisten, B i~i' t. Rl:, W AAR DE ON MOGELIJK. ~
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHI.sNLIJK.

"'"KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ON~ERTROFFfN.
Zie onze WINTE'It-VOORRAAD V~~~~ja8Sen, Over-

jassen, Pakken, Kamasten, Stevel~! Wollen Hem-
den enz. enz: "j

- ----"-.- ..--i ,-

t!Yltl
~
~.

J. I......A.. ~x..E:~~ C9I;I C::«>.
Lanqemarkt-straat en KerkpieF ~ Kaapstad.

LY.T w ~;r..-Wij hebben slechts (-én ~ez~gheids~~~r'.'USdie in Laogomarkt-
straat en Joor tot in Kerk-plem IS. Wij • nden geen Travellers
nit om ons te vertegellwoordigen. ~. •

,~i
l'

r::/ Jl nz.
HUISRAAD:

~ Kil.-u'n, :\ Katels, Stoelen,
1,\:,,1-, J Kornhlli; Tafel, Ke\lken·
':.· .. ,·,·rj"·h.ll' l'n \\"lt venIer zal
w ,"':.,~: ;Li;lc!p!JodL'n te ve('1 0111 tl'
\ I·. -"1 1':.1 \'['1\.

[' W f I: Dl' Onderg'etl'ekendn
::\a' 1:.lar (':dl'l':i verh\lizen, en al
,\, \\"IIIKCIGoederen waarvan er
. "!lt' :..:rollt\' Yl'r:,chl'idL'nheid i:i gaan
/Jnd,T df' Mmste Reserve.

:'111,'. ,I. ,1. BRITZ,
Fonwin Straat.

\1. I .' 1{ Ilif] ,i ('"., AT~,I"J' r'.

!-4.... F.S rr:illl ti)ftt (' n 'l.:n~; k l' komt mRl'H l'tlf!\llr

.. d·, 'r ~t" \\'flff'·'t. Da.ar:~ n"~_' 11')('r VI'\()r hem
., J Wheeler's Capillarine !{eurn,kt, I..,

~ :," t}f>~tP! IIn.ar-rnidd.,,\ in "fI," L-'\n,l. nlf'{ P'')loIt·
1. ·'d.- .~genten IIEY~r:". M,\TTlIr.W .I:

'- '-, K.U1rt1 rt.d Chemie'en en roogi8tCll.

R:lim Gredlet onder goede Securiteit .
Yenerschingen zollen mscbaft worden,

1. ROBINSKY, Afl\lager.
WillistOD, 12 Mei, 1899.

BENOODIGD
EEN Onderwijzeres cop de

:.J plaats A.ndover, gecertificeerd
en bekwaam om de kinderen voor
Elementary op te werken, en be-
hoorende tot eene Proteatanteche
Kerk; Werkzaamheden te aan-
varen na de Juni- vacantie. Salaris
£50 ,en alles vrij. Hollandach en
Muzie~~n vereischte.

'OLOFF A. GREYLING,
P.O. Andover,

Wodehouse,

Departement ¥an
--"'"TEND ERS zullen worden inge-

wacht hij den ontrolour en
Auditeur Generaal v r den onder
vermelden dienst, to 12 11111' mid-
dug' van den gemeldel dag:

Bou\\' van cen ni lwe Cd aan
het Politie Station t Kalkbaai, 8
Juni, 189!1.

Volledige bijzonder' eden kunnen
verkregen worden h~t kantoor
van Openbare Werke te Kaapstad.

liet is niet nood kelijk dat de
laagste of een der . nders wordt
aa'igenomen.

JO~EPH NEWEY,
Hoofd Ins~teur van

Opettare Werken.
t

'rENDERS zu~=-~orden inge-
wacht ~ij den tontroleur en

Auditeur generaal vdor den onder-
vermelden dienst ft 12 uur
middag op den geme en datum:

Vcranderigen en .herstellingen
aan de Tulbagh geva.· enis 16 Juni,
1899,

Volledige Ibijzondefteden kunnen
verkregen worden het kantoor
van openbaro werke Kaapstad en
den Civielen Co issaris van
Tulbagh en Wo rees

Het is niet ver
laagste Of een der
aangenomen.

JOSEP EWEY,
Hoof JlIIpekteur van

penbare Werken

,-J(:E-NNISG~~"INO.

Hoo.£1 Onderwi;zer
GEVRA.AG D -een' Hoofd Onder-

wijzer voor de gesubsidieerde
school onder de Politielrinderen,
Hospitaal Heuvel. Johannesbur~,
Salaris £300 per jaar, met Spoedig
vooruitzicht op vrije woning .

V6reischte bekwaamheden:
1. ~de klas Onderwijzers examen

van de Z.A..H. of daarmede gelijk-
staande certificaten benevens een
later i af te leggen aanvullingt!
exa~en.

2.! Bewijs van lidmaatschap
Christelijke Prot. Kerk, en

redelijk gedrag loopende
laatste twee jaren.

ISmeae wordt gevraagd ap-
voor eene ÁsSISTENTE voor

school, Salaris £ 12
vereischten dezelfde als

behalve dat slechts
klasse Onderwijzers

van eene 2de
nA'U,,.rlA,"rt wordt ..

te worden ÏDgezori-
onuer ,..:eteekende Bus

vóór 20 Juni, e.k.
te aanvaarden

~chool na de aan.

I)E oudl') firma van GKBB.
MElRING is nog te vinden te

~o, 21, Simonsstraat, Johr..nnes-
burg, en handelt als .voorheen aIr
Markt Producten· en Commissie
AgenteL. Alle goederen zijnde
Producten, Levende Have, of
anderszins aan hen gezondpn hebben
hun persoonlijk opzicht; en eene
spoedige afrekening na verkooping.
GEBR. :M~IRINO staan boven allen
in spoed, orde en vlijt.

Zendt al uwe ,goederen ge-
adresseerd aan Box 4855, Johan·
nesburg.

Tel. Adr MEIRING.

H. J. LOUW,
Sec. der Sch. Com.

e ... -.:a"ULlP
\!nizenberg, Gem8'lbeld huis
van DR. BECK. Lage huur
de Winter maanden.

WILLMOT & 00.,
Jnta'. Buildings

'KAapstad.



Baking
Powder

Voor het bakken 'QD het 8J~ brood
koek, poffertj.., puddiDp. ens.

Kaakt het ~ MeI' JloM, .tiDablUk
en PICIDd.

Beste iD rVsiDp.kracht, en dJ eenlse
pOeder "oor '& baJ[ten. die onaangetutdoor
IaohtneranderiDg blijft. BliJft nnlOh .u44 tot 50 Pleinst raat, 'i Kaapstad. behoudt you. krscht totdat het gebr1l11n
,'Wordt. Id

----------- De Royal &king Powder ,..n were -
wijden roem wordt enkel door de ~l
&Idng Powier Maat8chappij Tall ~~
pmaakt. Lei sorruldig op " ~"
DUID op den otDllag. om de lIub8titat.ie
YaIl nagemaakte goederea • verhoeden

Verkooping RIJI) BltlDg FOlder lutse'
ley York, Vereenigde St., J.merik&.

~.~_ OP

Vrijdag, U Junl, 1890,

V(Irk 00 I' ing CALVINIA.

ERUIMD.

1:; Ondt·r~(·t.t'l·l.er ride zal publiek
Jlll'~ vcrkonpen te

Onderwijzer Beneedlgd.
APPLICATIKS voor de botrek-

king van een Onderwijzer voor
eene 3de Klu School op eeD, p~~
aelegen 3 uur vaD h~t dorp OalVlma
Genoemde applicatieo, te sijn ver-
gezeld van getuigschriften van be-
kwaamheid en goed gedrag en van
Lidmaatscb.ap eener Proteatanteche
Kerk, zullen door den Ondergetee-
kende worden ingewacht tot op
den 25sten J uni, &aDst.

Werkzaamheden te beginnen na
de Juni vacantie.

Salaris £36 per jaar en het Gou-
vernements salaris en vrije inwoning

Tien (10) Kinders te worden
ouderwesen.

Alleen Ongehuwde personen sul-
len in aanmerking worden genomen,

N. S. LOUW,
Wets· .AgeDt,

Calvinia. Bl!reau .. u dID KC'lonialen 1I<OCrOtari~.
. Kaa~, Kaap de Goede Hoop

J J Dnl. 1899.

APPLIQATlES worden hierbij
gevraagd van behoorlijk ge.

kwalificeerde ptactiseerende artsen
ter benoeming" tot de betrekking
van IDwonend ...Medisch Beambte
op het Broekwater Bandieten Sta.
tion. Onder de·verplichtingeD ook
opgenomen die om als Geneeskun-
dig Beambte . de Kaapt'tadsche
geungenis en het huis van verbe-
tering te Kaapstad te beeoeken.

Salaris £260 per jaar, inwoning
en twee maaltijdeD.

ND.&L JANISCH,
Onder Koloniale Secretaris.

VASTE en LOSSE GOEDEREN.

NETHERCOURT, LS
".'re ..iic»op r : :a.

BIJ den .J)ndergetee~ende 2
Ged.rerssêtrde Ámerikaansche

Ezels geschikt roor eenig werk.
A. J. ROUX,

J Belle Vne,
'S'telleDbosch.

I~ijn fraai groot assertimont
HUisraad, bestaande uit Voor-,
E~,t- en Slaapkamer-meubelen, een
,'xl ra Klavier, Gles- en Aardewerk,
Keukengereedschap, enz., enz.

OOK:
150 Mudden RaVeT, 20 Mudden

Koornj l O Mudden Garst, enz., enz.,
en een menigte andere Goederen.

ALL ES ZONTIER RES KB.V J,
W. G. VOS.

Ir. II. F. AT,LTN, Afslager.

HUISHOUDART
J

~e Jatoop. Ds Eigenoor trekt zioh uit ~ .6ezigheidtsrug.
DENHi ~ . uttml!Dtende WijD.,r.J V rue i: ten., Zaai· en Veeploataen
vuu ;1.:1600tot .£3750. ,
Int ormatie gratis gege ven.

SCHONKEN.«Cape Times Buildings.'

ALLES MOET WORDEN

Caledon,
2 Juni, 1899.

"THE LIlTLE DUSTPAN,"
Calvinia,

2 JUDi, 189~.

!'-,~LIE~T.3,:~~!~;Jongens Publieke School,
'.J alle rekeningen verschuldigd GEORGE.
aan den ondergeteekendo, voor den
lsten Juli, a.s., moeten vereffend
worden. Indien niet, dan zal ik ze
aan mijn Agent overhandigen ter
invordering zonder aanzien des
pereocns.

F. J. P. RETIEF,
Paarl, 31 .Mei, 1899.

..
Zeef

JJ£
'ZeldzameOKDERWIJS gevraagd. Werk:

al de onderwerpen in Stand.
V. Bekwaamheid voor onderwijs
in Schrijven en Zingen (tonic solfs)
een aanbeveling. Te beginnen met
Juli kwartaal, Copij van certifi-
eaten van bekwaamheid en goed
gedrag vereischt. Applicstie tot
op ao Juni.

(Ds.) D. ROSSOUW,
Secretaris.

George, ~8 Mei, 1890. are Werken.

-TB--

KLEIN DRAKENSTEIN,
VAN ZEER KOSTB!,REI~ ITET Hooo6E1IE,'HT:,;ITOF V,LV

DE KOLONIEY.\N
KA..~pDE GOEDEHoop,

rheden kunnen
bij het Bureau
eD te Kaapetad.
zakelijk dat de
tender wordt

In de zaak van d~ Pet itie \'fin
RICH llif) B.~RRY, Predikant van 'de
Ntoderd. Geref. Kerk van Calitz-
dorp, ea don President Jer Consis-
torie daarvan.

Sa lezing van de bovenvermelde
Petit it', \',ill"llde onder de "G rond-
hri-f ,.,·:~i"l1',ltie en verlaten Lande-
lïJen, \y,·r I .......;I ," Yl·l·zllt.Jkl~r) dat het
!·f'.::'tt't:'I"·IJdl,-t.uk grunJ, metende :?
morgen "TI ;-~ vierkante roeden \'an
1.p!.;er Il'fl':lt.'lrt land, gplegt'n in Jo
Af.ipelllJK li"orge (nil Oudtshoorn),
rijnd" ('('lJ .~,'d\_'t:'ltevan den overhlu-
vendpll .c:'llntl van du plaat:, Bilffels
Vo.;]ei, glTl'gl:;ll'(,t'rd mag worden
op den naalll Ptl als het ei~endom
Van de t!J;ll'S Ltstaande ConsistorlO
van de :-;eden!. Geref. Kerk van
Calitzdorp, Jaal' Je genoemde Con-
ffist;oriede rléUlt-l hpeft ingenomen van
't COluih:, hOTlOeru,idoorde inlJVoners
Vall C<llll/.durp en omgeving ter
oprichting van l!en kerkgebouwen
op wie narncn het eigendom nog ge-
regllltl'l'l'rd l:~,,loor ovnrgan~ gffia-
t~tl~ le Juli, 18.jti, maar van wio
8leclttli ,:en persoon nog in leven is
en die daarom niet in staat om den
f'vergang op de gflwone rr.annier te

\'erkstelligen ;-
I~ IfH llHOLF:N,- Rondgaande 'Onderwijzer

. da.t er een rl/II' lIi.« zal uitgevaar. B·_;nood;g-d te BraksprUlt,
dIgd WordeD, oproepende allen die wijk Vetrivier, district
hebben of beweren te hebben eenig Wmburg,9 .Mijl van Smal.
recLt af aanspraak op het land iD deel Stati~~ (
kwestie, om te verschIjnen voor het A PPLICA TI ES \7001' bevenge.
Hoogehof 0Jl den 12 Juli aanst., en noema e betrekking, vergezeld
daar hun !l:ln,spraaken bekend te' van Je bij de wet voreischw ge-
ttlakl'n dnar .~IJ er andl'l's voor L;O(.'.j ItUigs.chriftf n van bekwaamheid,
van zullen ~ Jn ~lfgl'sloten. J?o, 11/,' goedgedr8 g, en lidmaatschap eener
.tal g'eplaat:,t . \\ ordt'n el'n.~ In cpn Protest av tsche -kerk, zullen dool'
HOllandse,h nl(,tm~hbl l'1l ,("'ni'> in' Iko OD del'geteekende ingewacht
een KaapstaQE.cn .ElllZel."dl/1worden tot op d. en 29sten JUDi, e.k.
Dleuwsbl.ad, en zal pel'soonlijk llan° Allee n ongehuwde personen
JOHA::'f:\ rl.nU ....S Prn:T,)I{rl'S bekend lomen in aanmerking.
gemaakt worden ;-deeeDlge levende Wa':kzaamheden te beginnen,
van h'3t gonoemde CDmlt.e. \Jp dO'n lOden Juli, 1899.

Op last van den Wel. Ed. Hoofd- ~8'larig £120 per jaar en de sch()('~.
rechter, gedateerd van hot Hooge- f geld en.
hof, heden den ~98ten Mei, 1899. Fiillijke, reiskosten, gestaafd door

H. TEXNANT, kw ltanties, zullen vergoed worden.
Griffier van het Hooggerechtshoi. N.B.-De geslaagde np'Jlicant

WALKER &; J.4.(·I)IlM)~, mOf't r.ich voorzien van e en On.
Procureul1l van de Aanvragers... .derwijzels 2de klaB Spoorweg certifi.
~[artin'tj Chambers, caat om ~}gen half prijs te reizen.

16 Wale straat,
Kaap~d. OF BIJ

Het; Kaap •• he Che:n1i.ahe

Jongens TENDERS zulle
wacht bij de

Auditeur Generaal
vermelden dienst,
dags van don g~

AdvertooreD ~.
Queen Victoria t S
lS99. :
Vollodige 'bijzon

worden verkreg-en
van Openbare We

Het is niet JJ
hoogste of ee

Publieke School,
GEORGE.

worden inge-
Controleur en
OOrden onder.
12 uur 's mid.
den datum:

schuttingeD
eet; 11) Juni,

DE ODdergeteekende begunstigd door Mej .. de Wed. GIDEONFRANCOIS
DU' TOIT, in hare betrekking a.s Executrice 'I'estementair zal

Publiek: yerkoopen

OP DINSDAG, D£N 2flsTE DEZER,
om 10.30 ure precies.

NIEUW Scnoor. GHorw.-6
. Klaskamers, 3 Vleugels, om.
trent lOO x :,0 voet; voor omtrent
180 kinderen. Tenders ingewacht
tot op :;0 .luti, 11 fl\:J, VOOI'één of
meer del' volgende bijzonderheden:
..... VERSI'HAFFt:Nop bouwpl~k het

geheel vereischt van een of
meer der volgende bouw-
stoffen :-1. Klip, per wagen-
vracht Van ze-kerell maat; 2 Gc.
hrande SteeDtIlJ, per 1,000 van
zeken'lI mailt; 3. Hout, per
artikel per voet, enz.; ·t Ijzer,
per artikel per pond, enz.

Of B. VO~TOnIMXTa.n het gebouw,
alle bouwstof verschaft zijnde.

Of c. VEILSCHAr'HS van alle bouw.
stoEen en 'Voltooien vaD 't
gQbouw.

Volle bijzonclcl'hooen aan 't
kantoor vaJl

(Dil.) D. ROSSOUW,
SeCl'etans.

AFDEELING VAN HOPE TOWN.

KARREEKLOOF 8CHUTBERICHT.

OPGESLOTEN in het Schut te KarrM-
kloof iu deze &fdeellng over den

~rloofden tijd en te worden verkocht
te 8trUdeDbnrg, op ZATE!i'DAG, den
17deD Juli, 1899, om 10 unr II voormid-
dage, indien niet lt,roren gelo.t I
1 Donker-bruine Muil·merrie, omtrent

a jaren oud.
(Get.) KARL RIEL,

Soh u tmeester.
--=-

LlkdooJrft. !
LlkdooJrD.. !

. LI.kdooJrD.. I
Wboe'era Likdoorn Zalf .111&1.het dood "IkeG .lag.

Met poet I(1Ild la. lOd. eell ,lOtIo.

KETJES, IATHEI ! CO., UAPSTAIJ.De Plaats genaamd IKNOLLE VLEI" -en gedeelte van "Go~de
Verwachting," gelegen te Klein Drakenstein, Afdeeling de Paarl,
omtrent 20 minuten rijdens van 1.1OOyGrey Station, met 't daaropstaand KENNI SGEVI NG
Woonhuis onder Stroo Dak, Kelder en anderê Buitengebouwen onder
IJzereD Daken; ~plaDt met circl.l.1300 keurigiJ VruchtboomeD, waarvan
circa 600 Gl,laves, 300 Abriooos en de rest .Limoen,· Perzik, Pear eD
Pruim Boomen beneveDtl Eiken., DenDen· en ·,Populierbosschen. Er is
uiterst gesohikte groDd voor 100,000 stokkeD. WijDgaard, op de oude
Wijngaard gronden die door de Philoxera verDield is, en DU beplant is
m'3t 10,000 gewortelde Amerikaansche Stokken,' en Dog duizenden zijn er
om de overige grondeD nog alleD dit jaar vol te planten, aan Loopend eD
FODtein Water oDbreekt het de ¥laats Diet, er ~jn ook kampen Toor het
houden van koeieD; met een weinig uitlegging van kapitaal, J[an deze
Plaats iD eeD Lusthof veranderd worueD.

Lo•• e Goedez..en. z
KELDER. 6 Leggers Stuk' VateD, 7 Kajatshout en Blauwduig

KuipeD, Leggers, Pijpen, Halfaamen, ADkers, Trap en oDder IN HETHoOG. Gu. liOF VAN
Balies, .Emmers, Trechters, 2 Blandewijn ketels met toebehooreD D~; KOLONIEVANDE

KAAP DE GOEDt: Hoop.

aangeDomeD.
JOSEPI1: .EWEY,
, U:OOfq...~nspect~ur van
, 0 enbare Werken.

TENDERS ztUlen worden inge-
wacht bij ~deDControleur en

Auditeur.Getleraál Voor deD ODder.
gemeldeD dlens~, ltot 12 uur 's
midtiags oJ? den ge mden datum :

HerstelhDgeD. na de Openbare
Kantoren te Wo ter; 16 Juni,
1899.

Volledige bijzohd hedeD kunneD
wordeD verkregen ij het Bureau
van Openbare Werk\m te Kaapstad
en bij den qvieTen ommi88aris te
Worcester. ;
Het is nie.t D

laagste of eenige teD
genomeD.

George, 24 .Mei. 1809. eDz.
LOSSE GOEDEREN~ 1 Wagen, lOpeD en Schotsche Kar,3 Afslaan

Karren nieuw, Ploegen, Eggen, Cultivators, Graven, PikkeD,
Schoffels, Manden, Zwingels, Kettings, Jukken, Touven, 'I Paar
Achter Tui.lreD, eDZ•

VEE. 2 Paar Lr PaardeD, 15 Varkens, 6 KoeieD in melk eD die op
Jr.al VeD gaan.

lIOISRAAD. Eenige stukken Huisraad, 200 Mudden Patatas, 1000
WaterlemoeneD en wat Dog verder zal wordeD aangeboden.

JOSEPH WEY,
HoofdIDspecteur van

OpeDbare WerkeD.

A. B. DE VILLIERS & Co., Vendu Adms.TE HUUR

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

OF ~es vqrlangeDd te koop, 10
UltstekeDde:. pJaat8en uitge.

zocht in de Afdéelingen van Her.
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, . SteeDen Kralen
en Kampen op de Gronden, vijf
minuten rijden van het ,Post eD
Telegraafkantoor, ') en 't Politie
Station. Goede :~choleD in de
nabijheid. Overv~ed van wild.
Vogelstruizen in 't veld dat
geschikt is Voor P4Ilrden, St~izen
Vee, .Merino Schapen, en geiteD~
De eeDige reden van den verkoop
is dat de eigEUlaal! door slechteD
gezondheidstoestand zioh terug-
wenscht te trekken, en het boeren.
bedrijf wil opgéveDI

Richt u tot:

H. R. CA.WOOD,
Postkarltoor Papkuil,

. . via. Ceimpbell.
Telagraphisch Ad.rea:

Cawood, Papkml. ZElLDZAl.\!EE

Cape Chemical Syndicate Limit~.
BEENDER MESTSTOl FEN

VOOR

GRANEN, WIJNGA4RDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINEN
gemaakt op de best mogelijke maniereD en gewaarbor~d vol~ Analys& __.

r- ::: rijker in perceDteD te zijn dan eenige aildere Meststof.
Door een bijzoDdere behandeling met Zwavelzuur Det zoo· sDel

werkende als eenige Guano maar BODder het LaDd daarbij uitteputten.
Te verkrijgen bij .
VOIGT .. Co., ~a.cty (].Jr.YBJrld". aCatlon.

J. G. LINDE,
Sec. Sch. Com.

158Ddl~ .. tJoostofontein, wijk Vetrivier,
Dist. Winburg,

p.k. Smaldeel statie,
~9 Mei, 1890.

BENOODIGD EQUIT ABLE KAlItERS ST. GEORGE'S STRAAT.

THO •. MASTERTON, Secretaris.T~EX,E Assistente, in .df>Publieke-
r...J :Schoul te f lor·.Ja, distr_
Krllg'cr:;Jorp. ~\.pplirJaties in te
zenden aand ell 'ondergeteekends
tegen2ï.Jllnr l>i~i',

\\'erb", ,.1'ud .. ,
"n'o> :nnen op

den ·')c)eo Jul',.c S,~I<l J £42 pel'"
kwar~aal.
. "er, i.I('L· ,'11, '~,).. kla ..;,~l' Onder-

"IJler, e' .. llll'·f! ï: .\ H. nf C.C. ill-
dien H' )'1.,11,:,,·11 a:~, "Il rJt'r onder-
werpt!' l ~"n()rl\l"l I';. B,'wllzpn VRn

J~dm' ...rI.';,·lr;lI' "'.1>.1' I'l'Utt:.;tant..~1r
Cb j'lllleIIJk(' Kl'IK ('Il van goed
, ~f'II.ik g,·drag loopen!!t' over de
Jaa(sw lWl'!J PI','Il. Billijke reis-
ko~tel1 ;-IIJIt'nvl'rg()'d worden.

-».P... rl.ohe Bxeou't.u." X-m..x-, .Bepe....kt--_._-_. ---------

"arij", 1 Juni, 1899.

U. L'. C. SWANRPOi:L,
"·nl. ~,.,:. ~l·hoolrom.

Florida.

Rondgaande OnderwJjzeresbenoodlgd te Vrede.
tort Weg Station, liJk ll'omellenboog.

District Ho1Jbron.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkiDg vergo-

ze~d vande bij de Net vereischte ge •
tUlgsclmften van bekwaamheid
g'ood gedrag, eD lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, zullen door
den ODdel'geteekende ingewacht
worden tot op 30 Juni e.k.

Werkzaamhet:tD te begin neD, in.
tlien mogelijk op deD 10 Juli, e.k.

SalBris £120 per jaar eD de
schoolgelden.

KenlJis vaD Muzi~k een aaD. 0:'"

hovclilll!.
TIjJ Iijk 0 rei~kosten, gestaafd door

kwit.1l1til'8,zulleD vergoed worden.
N.B, - De goslaagde applicante

moot zich voorzioD vaD Onder.
wij7.ers 2do kla!> spoorweg certifi.
Cl1'lt om tegen halfprij<> te reizen.

JOHANNES P. JANSE,
Sec. Schcol Com.

-------------------------<.
K..A.N~_

~

HIERMEDE geschiedt kennisge-
ving da.t ik het Ja.c~trecb.t op

III mijne plaatsen gelegen aan Sal·
danhabaai aaD de hoeren J. W. eD
A. J. 8TlGLINOheb verhuurd in dus
Da htldeD Diema.nd ka,n pormiteereD
of lateD jageD.

G. H. STEYN.
Schaff pla;l t.s,

Saldanhabaa i,'
15 Mei 189~.

Kaapstad DoDderdag, 25 Mei, 1899.
In de zaak van de ()olesberg

~~~le School AssociatioD iur tie oDder de MP.atachappij.
en wet 1892,

Op aanzoek vaD de heer BENJA.
KIN ]8 het bevoleD:

Dat het verslag met alle toe.
v~gingeD van deD o!H.cieeleDlikwi.
dsteur heden aan het Hof voorge-
legd, ter· onderzoek OpeDml JeggeD
op het kaDtoor van deD meester vaD
het Hoo~hof eD eeD afachrift er
van 'op het kantoor van deD ge_
noemden likwidateur vooreeD period
n.n veertien dageD. De bekend.
maldDg te publiceereD in de G01./,o
vernement8 Gazette, de Cape Timu
0."" Land eD de Culuberg A..dvertu61'.

Op last van het Hof,

H. TENNANT,
Griffier.

:MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.-_

naZOB xiuaT.
. a J ani, 1899.

.£ •. d.
o 1 4t
I 7 li
o I 9
o 2 8
o 12 6
o 9 4

Boter
Eieren
Appelen
Peren
Aardappelen
Ui.n ••• ...

o 1 a
I 0 0
o 0 7
o 2 6
o II :)
• 8 1

lfli:UWE lu,aET.

a Juni, 1899.
.£ I. d.
o 5 8
o I 9
OOIto 0 2,
o 4 I
I 1 0
o 2 Il
o 0 0o 5 0
o 2 11
o 3 10
o 0 li
o 10 0
o 10 4o 5 ,
o 16 a
o 0 0
o 0 9
o 0 10

~T AAR men veronderstelt met
11 den Trein via l}urban Statie
een klei ilO .Ma;shona Ka~er, 12 jaa~
oud, gekleed ID oon gnjs pak met
hruinen hood en gele.stevels . .Mocht
hij bij iemand aankomen dan gelieve
deze den ondergetee~endo daarvan
ken Dis te geveD. Die hem ophoudt
zal volgeDs de wet be.h8.Ddeld wor.
deD. '

A.ppelen
Boter

Verkooping ~~kool ...
- V AN - Eeadon

Eieren .
de Ko.~bare Plaat.s ~'ClR.OE~LEEGTE," .g_o::nen .

Vertleeld in 80 Fraaie Perceelent Losgoed, ena ! ~::rl:'oen~~'

NaartjlIII
Uion ...
Limoenen '"
Aardappelen
Paiatu
Pereo
IC "8eperen .
Tomauee .
KalkoeoellZAL de oDdergeteekende daartoe met iDstruoties.. begun8tigd door de

nagelateDa Weduwe als Executrice publiek doeI, verkoopen :
1. De K08tbare eD aangeDaam gelegeDe plaat..",P.ROENLI!:EOTEaaD het <'Md, ~ Hi,.d,r_'b~, ce VI.}

onder einde van dit dorp, groot circa 30 morgen, frqnt makende Mn de - 1 Juoi, 18!¥.1.
Main Straat, en 8trekkeDde naar de Herg Rivier, beplaDt met ecn uit!{e- STt1ISV~OELVEEB.I!~. - De markt W&ll dele
zochteD Wi]'ngaard, die m.et den laatsten oo.lJ'stzoO'.'. wa.t 50 Ien'gers WiJ'n "eek zeer .... t; wiUe I'n "iiljes eloten op de

o 0 Milicien hoogte all ODJe Yorige noteerinfen'heeft opgebraoht. Prachtige Boomgi.ard, TUJllen, Zaailanden, Ve~weide, .tunen sloten JO perceat h<MJgo,r,en •• uten e~
biJ'zonder geschikt voor eeDeMelkerij. De gebou.wen: bestaan uit eeDruim nIe klommen? percent. OogtlllOr1et!rde!rOt'A T RUTTER S d~ bebbeu .~Iet denUde "erbeterini boewe I• • . ... '~ , Dubbel Woonhuis, Kelder, talleD en bedienden vertrekkeD, alle8 in le let. beter &IJD.

MAKER van de i.e~de Kolonia1e roede order, en ~biedt een zeldzame gelegenheid aaD iemaDd die zich Wij DOteuren :_

.. INNES" en" CRlqHTON" rt:adela. degelijk Vastgoed wil aanschaffen. Het eigeDdom ~al eerst afzoDderlijk Witte saperier prima '" ~ 101. l_ d' I ~ od
bekend "ver de geheeie Kolmue. z.dele op en 4larna in zijn geheel wordeD opgeveild.,' .. pnma '" 7 10 0 _ Il 0 0

ordergemaaktv&n.£sénmeer .. Oudeaadell 2. Lo~oed:-9 groo~ Stukvaten-6 eD.7 leg~rs, 7 Kajaten. ~e":~te ::: : 19 g = I I~ 0
ninw opgemaakt ot "t~r nagem..art houteD Kw:peD. Trap-, DruiveD· en ..onderbalies, W1JDpomp, Leggers ~ ". ... lt 10 0 _ 3 10 ~
Yol£eu patronen?aD. ....,-;oten. lijpeD, Ketaergereedachap, BrandewlJns Ketels, 1. .Kar, 2 Paarden Wijfj •• upel'le~r ... 6 10 0 _ 8 n 0

" ~ ..1- • T1J'SohJ:!.~_ looi $ Koeiell inKelk; TUigOD, Boenieriisereedaohap, en· gewone ~ .: =:~~19 g = ::g :
.ut ... DlAW8 --~-.ae, OlD lIuiarud 8u. IDI. . , " derde... ... 1 10 0 _ 8 0 0-~==:r....j '. UDIV' ===::8 8= ~Jaa., D .... Z.Z_cNI'S' ••• ,. A..P~::. """ a 0 0_ 4 10~O

KMPlTAD. . .._ n,,, kort ... 0 16 0 - J 10 0,

WEGGELOOPEN Belangrijke Publieke

AAN DE PAAR:L.NOORDER
111den Boedel VaDwijleD deD heer JACUBJ. F. LR Rol'X,

OP MAANDAG, DEN 19denJACOB DREYER,
: Rondebosch.,

I(onH~f) :\an Joopen

01' ~1,,1,),·lp"<;d ..., dl"t. Ifa,\', een
Vos Merrie met hies, omtr~nt

3 jaar oud.
Eigenaarknnhaal' krljgrn met Jy.:_

taling van kosten ,an ad \'t'l'ft1ntio
en l00pgcld. Indi'n niet "clost

bbinnen ;.;esweken van af datum 2al
remelde merrie als mijn eigendom
beschouwd worden.

A. vr. VAN ZIJL.
Jliddelplaat8, Hay,

3de Juni, 1899.

-----------------------
Voor Klanten van Buiten en

Winkeliers.
T:\_r [-'SES ol" flOr<pronk,1.)1.:. oqhte HollllndllChe
.L ..··n"'''m"ldd~D van Ur. O. f. JURITZ &;
Co. '·cJ ''''&Cn wor..!en bij de ccnlg. cigell4&l'l,

Heynes, Mathew & 00.,
XAAP.TAl).

o 0 5 -o I 1 _
o 0 0t-o C 0,-o 2 -~Z ......
o I.'; 0 _

o I " -o 3 6 -OOIt _o 0 6 _
o 1 10
o :} 6
o I 8
o 6 6
o 4 4
o 0 7
o I 10
l() 0 7
o 4 0

PORT tll,I7.ADETU.

~"""'i.afaoinr kon ... 0 " 0 - :. i2 0

v.i.,':kK'!i:~! g g = !:~~" "k 200-301)~
" .. ort .,. 0 li 6 - , n n
" 'nlerietar... '" 0 ii 0 - fr lO n
.. "la. I ... ... 1 5 0 - I 15
s,.d- (lonp wogela) 3 U n _ 1 III 0

" -.naleubard I 5 0 _ 2 n 0
" chiob ..• OIO-n5~

staan wit '" 2 15 0 - ] 0 O.
" !:!eard... ...» 5 0 - 2 In 0
" onker... •.. I 0 (J - I I(J 0
", BB. ... 1 5 0 -:- I I') 0

..::::: .Upener WI•. e en "Uf)ts .. flllry"

. VK1iLBIII.-OnYer~ooer l.
-- Wij aot.rea:-;:

Per lb.
v........_ . U'_ rd A. rio I d.
_ • ._, UI ........ oopiOrtee IJ "i _ n
a-borea '" . . " l, _ 0 ~I
l:uplCbe per MIlIr .. . I ~._ I J

.. ..._ 8il '*cuadigde CJ ~. _ 0 4
~C:b!drd 0 I i- 0 li

" ird 03_00A.DPV ,.s:rleerd ... I) 4._
.bpa eD, .-hon.D 0 -;l; _ ;

.. -badicd 0 II - " 0
Huid. drotre...... n (,!._ iJ ~

" clrou(. feioateD n ". _ 0
" . Da'ite...... 0 ~; _ rr ~

cl_n\'£ ~hadilfd n •. - (, !.iDP oheIJe '" IJ ~ _. 0
o ieder ... u:J-I]4

WO.L.- VI'all1 blijft ioed ID&&r de u.a
il klein 811 d. aken lijn _r beperkt. OP"':
markt nn nuduf W'erd811 345 baier
d.u 8Il IS,S ~u "",kochl. D., mt-d~~
W&I I.HOOi( bij all. nieuW'u .... nYo.ren ~
oa.~e 't'OO~8Il w~en TelW&ar1ooaJ.'e. lit
Pr'l.lleD bepan .eelllJ"lllD' ten gOL'~ T:ln dO!!
kooper. 1 "111\11 ~len zeer goed Irtbte korl •
tot meddelmatip Zuorber" '01 .. nl. Yerkodn
~D 7til. en "ler balo:n lage, due fd. prlJl 23
balen korte li.:hte Gru""'ldt ..ehrol "erd i.
boud Yoor~. tot u,oJ"n 16bale" L.n~eFIIllto
.mi\h "~t..ol 4id· tot ~fd; I'! balen Iaup
F&Drellm1\h fthrol t'erkacbt '"gen 51a., 26
bakm korte Karoo "et"ol 5jd. : I () balen korte.
(0. V.S.) "etwoIY.r~ -cbt I~en .).d. en ~ b_
611. ; 8 baleD lange Karroo werden teruqe1rok-
k.n Yoor btd. en 14 bill.,,:. ~orl. licbte ·Karroo
6fd. i 16 balen kort<> I.. hte K&rroo rillfell lil
ander banden 0"81' treen 5~. tut 6d. til 11
balen .ware ea ODOopJUil. [I,d.
WjjIlOteerell_

Per lb., "
Extra 8. lJ IDA_n. gr:lil·dJ y~-tLe 0 71 - iJ :l
&c.i &oc la.... .." Q 6j - 'J
!ton tol aiddelm.!lI'IIII.."d Yette 0 6 -" hl
.btra hper lJ ..an. "roo ,ette 0 7 - 0 :I
:loedb":t " 0 6i-'J 61
Kort tot mJOdelm." " 0 6 _,
Z_IIlech&e yette '" 0 ~ _ n ;',
au"., en PkIenrd Yet.... ... ~ aI_0 li
htra S.Ultahrgw _" .. Itt.e 1 7 _ I I
Sllperinre " I • _ I '1
Goed " " la-II
8leahte ft met IIllkntld " I u-I I
op bes laJad Je"a.cben ,Jron!! 0 9 _ 0 II
!lu"., III -t.'~arde""".~~Q 0 7* - v si....... 0 j _ 0 .,
~W&lle ruw.p...men 0 ~t _ 0 9
W'1&te krniN'U gewcben - 0 71 _ Q •

Wide ru.. tt 0 5 _ 0 a
BoveData&nde to!ceringeo Trij ran laid.

.... dwol id tot JJ lugu.
BoItBua.- 11)8J.andenllCbe telegrun gW&.

teerd 30 Mei, I:~ric .. t : .. TllrlBch bold-ebur'
net eli .'&:erk. IJ radford Ieoopere boude~ ~
terog i mette.!'", .tnonde dit II het "ootuila!ebt
aan,moedigend." l'laatselijk il abAoluut aletl
op t oogeDbllk to doen; eeo ~ooper deelt "*
de oo~nlL v.u een orde~ Toor goede "If
teIlelI 15 "uaar d" booden "';agen 16t<! lol
17d, en~ i" IL"!reYolgo .rlnt de bl.Qde! Itil eB
nemen de Y~rnden Loe. Up de pl&ataelnh
markt .. o Dlntwbg1PerdPD loe brlen an 11)1
&aldlen &&Dg,,!'odell .. 0 74 balen ea 113 I&kke8
"e.rkocbt. O~ medt'dlDging "U leyelldi, eD d.
pru"e wa~~n Iela ten gon'le 'I'IUI den yerlrooper
verreleke , Iolrdil TorilI" .marlrt, "lertjllJ d'r";
geleden tle!J.Judou. VIer br len uitat.tl,,"d.
liLDie eer ..tc '~rkoobt tegen 16rd, eli een bul
ex tra bo () ,.• ba....,. :lI ~d. ; ti halen korte tot med.
delmatig OCI.Lu ~'i.r'II·Il j n "ndere hi.nden OYlr
tegeB 151. luL r" i'l. ~n 15 bo!_etrvem8llfd bMr
ad i 1i ,J J.mi" mcnlldl(O.T.s.) haar werd",
tereD 1~I ' lut '31d yerkocbt naar Irtiani "Q
lengte u , ko<" li t.el I.

Wij r,o:~reD :_

II. d. ..~.Snper tc,LHt,.. 'bpel Jtidt 0 20 _ 0 11 _
Kort CD I\>IaiIIlid " 0 I6 _ 0 I'
Super lan~ lIOmer eente 0 lAf _ 0 11
Goede Ort1iU.Ih ... 0 Ut _ 0 lt
!torte " 0 It _ 0 h
Ttrealea 0 • _ 0 11
LOkkBD 08_0"
Super 1aq blauw.-art. (0. V.S.) 0 Hj._ 0 lij
t..r.11.1 Iolo."w ... ...,_.... ••• '" 0 IS _ 0 11
S:Or&eIol..w J ""kamde 0 -lIS. 0 Il 0 11
WIDter I( cl, '" H' ... 0 16 0 II
SUpeI'WiII_...... 0 lJ DI"
~ OrdtIlAlre Winter 0 11 0 11.

KI HBERLE Y.
JGtrtU LG."._" cl 0"

2 JIllII, 1899.
Z.mele, per rak, 100 bl Ba Gd tot 9, Gd

Gant, per IIIk 163 lbe, I Y 6d tol
15. Gd; flDi.brbooDeD~ e_er ~ 2011 Ille. ~ od
'oOt 35tt od; BooUoIII Aatrer lIIM, 0. od tol 0.
Od; Kaf (.KoloaiuJ) .J'8! bul, 300 lt-, 10&6d
l2a od i Kaf (Koloniu.l) Inferieur, 61 od to.
8. 61 i Kaf (O.V.8.) 7. od tot lO. Odi Voet
per 100 Iba, r. Dd to st od i KatferkOOfll, per
alt, 121 od to~ 14' od i Boerenmee~ ollfelift
la. od to, 261 Ga i Boereamee~ llUih rt. od
~ 2!1!_ SG; Keel, le. od toi 1~ 6d i a.Ie
KielieI per IK, 201 od kK 2la od i a...a.d.
metiel per lak, 19, od toe 20a OeI; w....
~. per ... 191 od toi 201 OeI • lrhM
1Iielieáaeel, 101 I., 181 od tot le. ed· GeIl
~ 101 Iba. 17, Id toi 181od i !b,.,
~ per ~ 110 IbI, 1&-IJd toi 1" Od,
1Ji.a, per alt, lJO lbl, 7. od toi III 6d i AanI.
'PJNIlen ner~ 1t31ba. 91 od tot 161 Odi TaW
5*' lh, 0. 6d toi 0. 6d i Tr.ba.k per I~ (~

~~.~~~&ii~~'~c:..~
la od tor:lt 3d i Bot.er, (tweed. k-1rallt.eli)
0. 8d tot lt od i 1tiIru,. per doljjn, 2a OJ to~
211 ~; lDaDd.a, per .tak. It OJ tot il 6d;
lloeaden per nu. 11 ad to, la lid i Llkoenea.
per ~ 58 Gel ~, 91 od i thlD en "rok. per lb.
0. Id tot 0. IOd; .loa" por _k, ob OJ 10141 3d.
GIWno_ per Ib, Id kn 6d j Gedroorde f' ..r.
likeD Id tot 6d ; Kalk per lak, S, od lot 51 #;d,
~CBTVU.-o.an, (aoede) prima. .£ lOot

tot t12 0.od i 0.., 600 lbe, £s OS od lol .t9
0. , Koeien, lOOde. £5 0. 'ot £7 OW od iKaJ".,., 2s.. od tot ao. od i Varkell8, 100 II.,
s6e od tot '0. od; L&m.aa.ea, 80 Iba, Il.
6d toi la. Od; BameIa, la. od ~ 218 od I

~~~ ~~ 21t od kit 2'Ja Odl
. .-KaiJeD, rroo.., lI8 tot £25 Ot:

HaileD ldeme t12 0. toi .£14 0. i Riipaard,.
£14 ~,_ tlO i ~eu, £12 lol £21);
BIels, fó 0. tot l7; o-a., gelOat8ll, .£10tot .&11. -UNKERKINGEN.

De vraag is tamelijk le~Jili ~tWeeit ge<lu.
rende de~e week YOoral .oor '!'oed..r en haver
.»Or d"n noordelijken blode!. 0DZQ noteenngeo
"oor deze lijo.n Ijjn %Oer " ... t. PH als d. le.,en
", ordIe "raag 'o:.rtduan is er .oon:itlichl op
nail meerdt!l'e ~tii!P[li der prl I D. MleliM >1111
I~t. ', .....kkor tefll(eYo1io Tan 'l 'neer wil eall.
btedeu. yan pakj" 011 dcn Vq '''t en nn de
""hIlIfI. Vel'llCbeidfne 8aIlYr.· en worden ge'
daau YOOrKolooiaalmieli"Ilr\lO Ien mielie!! Yllll
de bo,· ..nt31~oJ~n. K.fl"rkoorn I. roedko02"r eD
b· '11ft d. DltlgtnWom DOl( lager te (fUll. Zem •.
IUD .orden 11''11 ~tG~Ja ()pg~bouden in pr1J8.
K.af I. bijna onlroopbu.r ; groote yoorrad.n
worden plaafAM,l~k opgehoodeD. AmerihaDoch
mIelie IU~.,I i. ie!. " .... ter maar wordt nOli a~<:!'-
aanmerkelijk b n >den de kOtlten "erkccbt. Tt~.
ge"olg~ van li"t lIonr! .. eer "ordl bol.er IICbaar.
Icb~r. en mcn mag DU ver\OlICbteu dat de pril'
aal opgaaa. }o;ieren nog derker ungeyoerd.
Hoenden goedkooper. Uien en &ani.prel• In
foedea aanyoer. Kalk S'"J'Urzd.
Buendiugen Iraf wordelI &lIeen 'I'OOr dad~

liik "erkoop ont'l'Ulgen.

"EEN \\'lJNDOERZOONIN DE F1U...\'-
SLII.!!: 't\'I,JuAAHVt;:-;,', door rulvokaat .\la.
lan (than! r~tcur vau "om Laad.") Prij.
18., poetWJ.J: Verkrit.~ bij de drukpen
maatllChapplJ Van de t de Vilien ol Co.
(beper:ct.) Wie eeu goed t!II nuttig boek
voor een trijn boer wij hebben, dat Diet alleen
"cel informatie over het maken 'I'UI wija
aeeft, mu.r ook 'I'OOral MW de ,Pb.ylloura"
bandolt, die...aoet 8UIIder ~ mt _.
best.eIlet:l. De ... ~ da' .. ~
J. B. ~ (Out .1..... tit ...... -,,:-wa..,.. ....
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KENNISGEVING

','
All twZe péflOnen 'tHlfd. Yoorwerp &Ïen,

lIen se nog ntet 't selfde. V ..... maar .ua
wat een 'I"~ m de lULl atet, eu wa~ eeu
...erhefd purtje? (la 't ....rlroUWeD da~ dit
iaatete aan eeu derde di. aedachteu wil 'l'erlel-
len) Een I!CIWder pelt iD Iiln ecbild.rjj wa'
hIJ ge&lelt heetlt of ID de aatuur of III .Un 'I'8f-

beeldIDf, en d. lDeeDlDf YID eeu IfOOt naat.
keDuer ~ ...,1 telkeu. weer iD heriDDeria,
gebracht wordet!: dat 't heel,oed il Iiln el,...
ooreu te IebreikcD, maar dat het 10_ DO'
beter il de dtng,n eenl te beaten door de 00frIII
"aD een aader •

De "VI- penf>nen van het boYell yeronder-
,telde tIental, lflJr OOI'U en ,_t op' duelfie
msnler 1IlJlie~~d en oPiebouwd 10D lla die
...au deu aobildtr lullan du. aegpa 't la moei
en de "Uf anderin, bil Wle 't er ...an biDuen an-
den ulblet 't la leeljjkl Alleeu ecbter dese
opmerkin; : w., daar tnnnen att au heel wa~
iewO&lid (DJet ~h['d 'U4ilfde ala ...erbeterd)
worden dqor ..... 1 aahilderuen Il.n eD YeeJ toe-
hchtiug .... n eeut.nder, en dat er o er lmaak
nlei te redeneetin lOU ",on, durm ban ik he~
laDg nlet- eeu .. ;Vbor 'tl~nblik hoop tlr da~
nl.mand boue "on! t .1. III 10IDS lete Oyerela
waaro ..er hJi ID de wolken Ja, en olIIIekeerd.

• 0 0•Een achlld8r toen (ollder "eel meer~ .. a een
ander t buzooier k.rakteriatleke at.n, IDOOl
loowol ala l"el~k, In de lunen, kleoren, en het
karaKter der ci8Jgen, waar men .elf nlet Il00-

..eel zou bebben opgemerkt. Ik betWIJfel bU
yoorbeeld, 0[11'to de Drill Hall yoorbee den t.
lio.ken, of een fi'l'IJOOn met gewon. OOf8n dell
KOp ... u den gr~en heer, .an d.n wand recht.,
160 hcbtend ed' 111..erstralend zou bebben ge-
zl.n als de IchlJaer bem i81D.&Ikt beeft tegen
den donkeren ac:~tergrond, of hU ID 't gelaat ... n
eeu Jon;; buWem'LSJe luik een achte ge·
lukklge droometlghelë %Ou hebban "erlDoedt
als de IIChllder \r.8legd beeft ID "Lo"e'e young
dream" , of lelUlIld andeno zoo I.te le ....ndll!s 7.OU
hebben ge~lOn tn ce 'fair dLSputent al~ de
schalder dllet ep~keu nit dat IOtelligente, lUlllte·
rond u g.lut. 't Gehrek ... n dat aparte, door
den IOhilder gOC."ene karlokter, LSde reden d.t
y"racheldene dor andere portre~ten Wil r.lln·
der kunDen beIt:Ofdo Wanneer dl. m18lChl.n
beter lItIten, lII"luu, daD 18 dat ultetenDd
yoor heu - dill Hi peraooLo kennen, maar -
gellJlI:"nLS kan een fot.ografie ook !fenIn, e&1
vau eon tIOhald:erU mag lDen lets lDeer yer
w.cbt,," dllll vl(h ecu fowgnlic, behalye da,
ze In kl.uren a:

o 0

~ "Eo nu ~&:It d~ ecbllder f.nt .. eeren, en wat hil
II"t In 'iln g.,d~t.tln .. ereld komtop 't doek, en
g...,ft "J" ,,,,ul\"llle, tre1feml.r d.n een lang
bdtoo~ ~on rtoe~ ua dllt 18 een lDeedeehnll ....u
!(edaohten dUI eCin I!Chllderu tot letl lDeer maakt
dan oen kleungwronkstok

Z,e buy-oorhe!Jld • beeld .... n "Salome" die
hier gegll ..en wótdt als de o08terache dall88rel,
met Ilnn"llJku ;"ormen, en brutale oogen, lier
en moo" maar ~()uder eenlg ge ..oel ...oor d.t
afgehouwen hoofd op de eohotel oooer haar
l\rm

Neem a&I1 den o ..erkant" Tl,e broken Idol"
Do k l"u r kiln ,k Dlut IDOOl 1'IOOen, IIh\&r
wat t(u~h dat b<áold DIet een le ...endlg.o kUk op
I{"bctll de peru!,le van da eentu Chr18tenell,
door ue pelDa~de, IUllltereDde gezIchteD, d.t
.."rheerlukto g~aat \"IlOden Chn.ten, .n he~
dOlJl1ll8 r:l we Ii0eklJken "aD den wachter dIe
klaar IS om er, tie t moet, op 10 te el... n I

Lr zUn ofr In. In dien trant, bU~ !tet karaJr·
terl8tlel!;e tafer~1 UIt Dlcken s roman " Barn.by
Rudge, maar. lun er ook dIe lDlooer treffeu,
, Queeo OUlneYllre' bil" klillt IDIJop 't o ..en-
iena moor saUl~ngeateld IChilderu, te onbedul
dend, om ID" een aannelDelIJk beeld ....n die
..rouw ..nfiiour te ge ....n. De tragedIe In de
V endée ge,.... n~1I! 18 heel droe'"6, maar t II
meer de kennIl ...au de g.hleden18 dl. den
droe ....n Indrnl( lD... kt door d~ achllderil ..elf
En m de ecl!lp~reuk ..an de B.rk~ mIe Ik
dat bUIO.cj.ere IPIheel en al

De IIOldltensnlkken, ook fant.uleen trote huu
h18t.orJsche hamen, hebben gewoenluk yeel
boll:Uh le er werkeluk IÓO ....el ... otrekke
lUks ID den mel)sch In zIJn meeat b.rbaaracht.n
toestand ~ (D.:t woord " barb ... racb " 11 nIet te
sterk, mell zie lUechte de twee gra ...nree) Ik
ialoof dat bU vé'n'e ",eg t meer.ndeel der kukl.'n
mt!4lr t n.tlOnalhelte ge ...oel t woord ...oert dan
le .... anders DJ8 troep ..liegende ruiten op
, Th. charge ot the LUjht Bripde 'IS een ..au
de beate Daar "ZIt png In Maar Ik moet eerluk
bekenneu .dat <'.il .ndere beelden IDUniet w.rlle-
lUk Jenoe, auu~dat ae lDe kood laten. Ik kan
IDUIn dIe taferielen nIet" 10 " d.nken.

,oe
ZIch In een tIOblldertlmdenken .... ,.
AI. dat er~.n. "'In geldt, 11 t ....n I.nd-

sch.ppen.' \, JJegtnt weer lDet de oud. ie
schledenlA de iehilder geeft niet w.t wij .. lf
gellen heblIon, maar w.t h., iellen en IDOOl
gel'onden beeql en 't II no ... n ooe om te pro
beereu aiJo "oOrltelhng lil on. op t. nelDen,
en OlD te trac~ten lo de atemmlOg te kOlDen
waann bij bet W.reel gehouden heeft. ZOO
w .. de IIChllderee ..an 'In the V.le of von-
stant.i&" blukbliar opg.togen O'l'er de klenren-
pracht 611 de blaowe 11"" van d.n IIOnn.,.n
leveuwekkendell dag, lOO ug de ecbllder .....n
den "AululDn t,/ternoon' .1 de Deerdrukkende
meiaocholIe ..qor Ilch "all lien drulhgen, stIl-
len herfat<kg cp t ...eld, zoo w.. de scbtlder
van "the story. of the Money PI!!"" I88r .t.rk
getrotIdn doot Oden felien glans lall t door de
zon beaehenell ;&and Eu 't loont alles&loe d.
moel~, te tndlittln ZIch 10 dat heer1111re 0J:
wekkende landschap te WInen, te tracbten dIe
droefgeeetige !herfsteteo:.:nlOg te voill.n, of
het helle zotihcht te ..oelen weerkaatAen,
waoneer men reepx:tle ..elulr voor die dne .tuk-
kon ataat,

U" t eén druk bezoek .n e~n zaal lDet ...eel
IIChlldtlq~n dat gelll4kkelult: IDIllen, .. 1 Ik
DIet be.er.n; 'IIIur men I'robeere het en blen
sal no;: "eel :nieer vaD dIe atemmlDg·wekkend.
.tukk'lQ "lDd.ó bil'" dat kleIne IOnDlge "Land
IICILPC' aao deft .1chterwaucl (mltA bU .terk heht)
met "Jn wann be8cheneD hoekje ... n een OID-
hlLllgde wel dj! heldere "tbe lil ...er of tbe 1ft "
't ~prO()kj~htlge "Ench.nied lbo",'", de
nltte, drulcXB' "Fleetetreet, Londen" ell•. enl.

o 0
o

Br II !Dleecblen door 101DIDtgen al ~.ebt .
alles goed e~l'wel met dat echtider'lOOlf, lDaar
de hllDden mfeten 't werk toch ultYoereD, de
bekWaal!lhelC! telt ook IDeo Daar lOU Ik Dl8t
graAi lats tllgeo WIllen "IIPn. Men Iran te
ilemllkkelUi ijc "oorbeolden "'lnden. M.n ..er-
gelUke een. de ....rachll'ende naakte YTOnw.n-
8~ureD\ bU "óC)rheeld de b.lf bo ....nDltuurlll1re,
bluuwIlJan.eh4t trouweDgeetaite In "the Birth
of Lo'" eO de :e"enloose Dlmf In "the
W oouillnd BprlDg", dIe meer \'an kleI IUlrt
dao ..an viersen en bloed Uf meu ... r~elllke
de oogen ...ad 'Lo ...e a Younl! Dream eene
met de glutj. kntkker" In t hoofd van den
Jongen .not,4)l , VIOI~tK •

" .., .
Genoeg e4rler OYer tekortkolDlog.n. er IS

te veel mooie te ElIlII In de Drill B.ll om lang
o ..er t mlOdëre UIt te wUden W.p~ lDeene
ru DIet dat ik met die enkele ieooe\:lilte I!Chil
dernen al hl,t bU.oud.re van de 148 aanw.lug.
II(Jbllderocn h¥ vérmeld Ik noemde le .lechte
lila ...oorbelll"n eu hoop dat dit o...... ichtJe oen
aa.neporlng ua "liD voor deganen dIe er nog nl.t
geweee\ 'lig. om self te gaan Den, en ...oor
degeDeu UIII "r al gewMat &UnOlDn6g eenl te
gaan. .

Oue weeW heeft !Den llOf rUII:n,eboota IB'
legen held ~.terd.,lYond wordeD d. delJ1'8ll
der toolltoooe(eHinll "nIOI' soed 1I8I10tn.

" F .. t. dai bier I1Ilk Mn beIIDlrifk. ooUecli.
II, lwi nl.' {~Ilnoer pwaardaerd' Word .. , WIll.
ICIhildtIrtieIl JII.bben MIl arooM op..........
a.OIa~ IM\ 4, N'b of

O. 8Tn"lf, te- a........... ;
de edt"8l'ieaUn ~ CIai hJ

l.cbtr ....~'l 0., .Un PIaaa- "erhaard beeft, III
onbe-.cleu UD toelatlD.

Dil IIV;)!a Oe".., JIa:.he. eli co. y..u-t er
iD ... ~ ,w"..,.&enu. de 1IIDd.cb& op dU de
I.ud.aobo j;eo_lDlddelen \'lID dr • .Jarib bij
ala -tigu to1,pOU" 'NI'kriiIilIIIr aUa.

EcJf. YDe lDeme u ... k_ lOOPeD 0(' de
YiddeJ,plaate (dial. Ha1)' I>airt er reen 811.'
naar op dan lul d. beWODer dor PJUt,t haar, DI

- we!ren, ar. z;on eireadom beecboaWIIII.
Eu )lAIC te Ienteke, Holland, die 20 ~ eeu

huarbQi8 bewoooo hItd III altijd naw IUU baar
betaald hlld, Irreetr YID d.. ..rJauurd. &bn
bnÏ&Je ~ OlDhe~YIftler ala sua eipDcIom
k~ ... ,
)Jc ll.uurol houden reedt nldab om te

beapre_en boe &ij .. et bet ~ _
iDnJ ut d.a Vrue"" .wa.. do.a ala er oorlot
tllllOboD Eqe)and en Traaa'fUl mooht dUtre-
ken.-B-Il'OIt. •

ESN ;Ueatal piaateen in Berbert, BaX .n
BerkJ", W _t wordIIl m een lId'l'8l"teou te- baar
of deI~Jancd &e koop ~"'~~1daar cl.
•.,..,....llCh WegeDI aJeobte lfIIIOIKIII8MI w.a.oht
temi lie ".kken.

DI QXDI&HJ.NDBLIIfGBN iD .,..bud IDM bet
oyene4dJ lDaiJoonkllot, 'pn MI aan dan ~,
en het bericbt door de E. P. 1Ierlt4ld ~
dat bel OODtnct aan de beataande _teobap-
Puen PreYeD il, II ODl'IfOIId.

ECK iá&D~-.ba _ 0IIder a lIdyer.-
tiea yUiden YlDbeenIl'NIlID_"to~ 'I'OOrwiJn-
~, Yr1IGIItboo-, "'lIJ8n, 1111. Bil de
firma Voilt & CO ,lie P .... l, III bU het .cup-
IOh. Qbemieobe I1ndibat keu lIl8II .. Yer-
lrrjjpn~

Dc .roo.WSOI.ItO ..... S. orer de .. eek tlII-
digend41 IDI~ 4 "UDI, ioonlll eea 'I'tI'Clen be-
lDoed~nd. Yerhetenng. De lIllrolDlkn weren
.£88(674 ....rgel.nn _t £6",863 ...... deaelfd.
w"k 'faD h.t ronge jur, _. Y8l1DeercIeriag
...an f2Ó821.

Voo, h.~ aciferteereu op IIlbnUingen lJl clo
QueeD Victoria .tru., wordIIl oocl.r eie adyer-
teuti_ ' teDdera re'l'1"lll4 door b.~ deparleateat
\'lID o,.abare werken. Door dabelM. depan.
lD.ut worden ook teuclera renurd 'I'OOr her-
lteU~ nu de openbare bntoren &eWor-
_ter,

0. ~8T yan het ~iabof t:DUkt d.
,"lIier Jn een lIdyerteutie belrend cIat b.t "er-
alae 'l'1l:I den oflicleelen hkwldateur In d. lik:WI·
daiie .... d. (.)ol.. ber, OolJegiaJe School, ter
onderaoek lift op la.t bntoor YID den ID_ter
'I'&D 't hOOli'recbtebof .. een afechrift op 't
kantoot Yin d.n l.kWlclatur.

OllD'R de ad ....rlentiea ...iadt IDIUlIIn rvlt td ••

...an 't hoogerecbtehof, waarbij .U.n dl. op een
daarin IIUlgeI8nn Itull1aad te Oahbdorp, dat
o".r,eclrai.n aal worden aan d. ODDatlton, der
Ned8r£ GereforlDeerde kerk aldaar, een:re
uaapralU lDeenen te bebben, ~pen wor PAARDENWEDREN1IEN.
den die k.nbur te mallen bO 't hof.p den Zaterd.p ...ond werd eene ...~enng onder
12dea Jilh I. •• ...oorntterech.p nn den beer fi'. P Holfman,

DE JONGeTE OVI'RWINNING -De Volh.ulII aan het L.dy Grey botel gehoud.n, lDet het
&egt -We wenlch.n d. KaapkolonI., la heel doel een wedren clob op te rIChten. Eentge
ZUId ÁlrtU, geluk lDet de O'l'erWIDDlDgdAl" heereo w.rden tot een comité ,.kozen en d.
aationale partU te Tembnlaud. Het IDÏldadIl be ...ordenng dezer zaak LS ...ereer ID hnnne
werk yen Rhodll I...t luet aa nog ...oortdurend handen g.laten.
aun g8f01SCD te openbaren. )Je geleIGelI1Ih-j1-
...rlwailuq der Bhodeepariu iD bet Kaapeche
parleID8Jlt 111 met.een der lDinU ilWlobtig. ge
yolpn nn het groote kO!Dplo, tegen de Afri·
baDdert,

Tt VSNTERlKlloON, &&Il de VuJrl'l'ler, zgll
echokken \'lID "'rlteYing ge'l'08ld. oe IDUncom-
ID_rIA .... n PotehefatroolD, die Juut yau daar
teruIl lêw'lD, be"'8IItl1t dIt. De h .. r Browu,
'I'ID de AlDIIOn GOOOIDIJDMaatlOhapPUI seat,
dat er cfrid echokken werden Wllll'fllllOmOlll op
IC, 20 .D 28 deaer. OOk te Vredefort, UD d"
o ....nod ..... n d. rtYler, IUU dergelulte ....recbUn·
.. len waargeDolDen.

aBT I'AIlLEliENT -Er hep gateren een ge
rucht dat .r heden een prOclamati. .oa ...er-
ecbuneQ' lO de gou.rnelDente GazelU het
parleIDent bueenroepende tot het veruchten
..an be.ïgbeld WD deden daaromtroDt n.'!'TIIII
aan het kolonl.&&l kantoor en kregen ten ant-
wooril-dat dil datum YID blJ88nllolD&t nog n18t
..... tgea .. 1d w.. , maar dat die toch heel aabu
wu, 'D d.t er eerstdaap een ptoclarnatie &&l
'l'8r1Choben hei parle_ut oproepende

JONa: ZUID-AtllllU.-Onlanlll had de W .. -

tYIBDlCheJoogeling ....ereeDlllltg nn Kuplt.ad,
tunae Uit Jongelingen lDet ~llIeleche aa

I'In, eeu elelrSle ...erpdenng. I Mu laad een
AfrilraliDder blldidut en eell "progreeelef."
WarIIHt' toapralren werden d~r de kandidaten
.n hun oBderateunera ge~t en toen lDen
ter .temlDlDg ,lag, werd d~ ...... Afribander
kandidOt gekosen I Dit to<tnt 00e d. wmd
Waalt. "oog ZUld·A1rib .. t recbt, wat de
Hecharterden ook IDngeu ..... 111.

Ts GIlAAJ'-BEINET 11 "erleden week een
beruchte dief, een B.ottento~ genumd Angu.t
de BruiD, geerreeteerd, op ...erecbeid_ beechul
dtglDgeP nu haubrak ell dieDial pdurende de
I...We pur jaren ,epleegd De Bnun w.rd
sedert f896 gesocht op b8IIcbn~ d.t hU
lien wlollel te Oudebe"" .n 00II - eicl.ra bU d.
boeren( Ingebrokea bad Ken aegt dat de
IOh~k gedorende de iaatrte pur Jaren lDet
een rlfli iewlpeud .... eral In dit dll!ltnkt all een
roofdIer rond.werfde, en door het plunderen
der boeten aun beatun ...ond HU rat ecbter nu
achter .10t, en Olrca h.n oo.chr.lwgingeD tegen
h.1D lun reeds Ingebracbt HO u .. n beruchte
dief, liD tal nu wel zun loon ont'l'lltgWl .

"DE PROOIlE!!8JEVEPA.TIJ," &8(i d. MidlaNl
.'VeIN, ., heeft peD reden trotl te &lJD 0'rV bur
werk ...... het &fg.loopen Jaar ze heeft twee
_es nu het parlem8llt yermont lDet redia-
tribati. _kegelen •• praktieche w',,"'me
een r,1I811le Jaar achteruit seset. Er ,root
geJwch toen de heer De Wui sun partij erried
en d. P"OIfI"88I.y.n daardoor m .... t lulde op
een ooáferentle a&Il te dringen. De oonferentie
liep UI. op een OOlDprolD1llwelke, DIll' WU...oor-
• peldeli, de ~oen onyerauderd IOU la~ Er
w.. i.n ItaatkuDde m dil lI.beel ..... ; de
rechten ..ao dlltriktea .. erden ondergwchikt
,elDaait ... u de beperte om lete ...oor de partij
t~ wmnen, en geen pariu heeft er bUilwonaen '
De .Afrikaander partO heeft t.1.111 een~.
lDeerderheld.

EElf Lo!o!DENSOHBLAD I611't _" De aankolDst
..au d, nieuwe appels UIt de Kaap heeft
een hfl8le "nAtie ID den 'l'fuchtenhandel
....rooraaakt De .ppele ..un prachtir "n pUIk,
en lulfen zeker dadelUk m 1WI'fTU1 aon In
de eerete maand.u nu het Jur 18 het pabhek
..oorDlJllelilk afhanlielUIl ...an Californië, Oanada
en ooetelu k. staten 'I'&D Am.rika yoor .ppela,
en de .. noohten bebben na Januan, doordat
IU 10 koelltamer. gebonden woreen, reeda bOD
.... rl!Chbeid en smaak ....rloreD en aun dauolD
,eeoeain. te ...ergeluk811 lD.t ...enche nuc1Uen
Het echont dUI d.t mdlen de handBI onSWilr·
keld .. ordt dat buendmgen Kaapache appelen
een beel. olDlIeert., 111 den bandel zulleIÏ bren-
gen, _rt, lDet uliaoDdenng \'lID Aaetraliaehe
Ippela\ I\Qn geen ...ereche .ppele In desen tod
....n bet Ju- ...erlrro.baar di. niet .... b100e
lOU gewerden door _den lange bergtDg m
koelUxnflJ'a.

Cr 'HU;ld blUken. lId...erteDtlfl5 m dl' nam-
,""r -lloodgllDde onderwu •• r le Bralraprult,
w'Ik Vctrl"ler, dlltnkt Winburg, ea.·UIS £120
pcr lur en de ecboolgelden; rondpande onder·
wIJzeres te Vredefortweptation, diatrtkt H.U
bron, eaJarte £ 120 per Jaar en de IChoolgelden,
ooderwuzer ..oor 3de klu echool bO CainDIl,
..;. ria £36, bene ..ellll b.t gou .... raementeaalaria
.n TrUe wODlnli, lLMlIItt.nte In de pobheke
I!Chl'ol ta Flonda, dLStrikt KrugoradofPJ uI.nl£".. l)er kWdortaal oooerwlJMr op de )ongem
pDblieke aebool te George, aal&ria £80 OD"lJ
logle ..

STJ.lIlNS' WIIJ( VAlI LE\'"UTIUAJf (met lJaer)
behoqrt geDOlDelI til .. orden t-aaen met eeD
belY>órijjlr gekosen di_to ODder 100dullg8
bebailcleliDa, ilpaard mM eeu le.. D in de open
lach. eo beboorliike ex_A" UI de ,. 'JeDt
'lDeUtr beter .. ordeD eko ouder dG ODd. beban-
d~ _ PaN ......... of Itia emuJaioal,
~ OIIIIerworpeil" .. MD de...,. CUe
aet~ ftII - ~

.... ~~ iaWaf-
,. ~tudd ••I••~ ..

!lIJ au. - -- ba .... PQ .....
-tbY.]I,

het ee" jaar de oOO..rl0'-"11 leoil, ..
wederom bet wJleude JUr Nlt't zOO""',,
clm.tea ctie de oOY8nnlkte Im~m WbaaIde.
Un of III werd toegejuICht }lwt :Je O('u,..
JuicliUlreten der ~~ en tot 1JI cc;u"ll'}gheid
b4lft bIl of &u overWUUllar _

¥AGISTRAATSHOF.. -
IUN heer lt' R P'eN, ru -""agWra4l).

"';;~ 7 IJ wensehen ooze lezers en begun-
V t' .t,,,el'!! aan tie PaMI en omateeken

v i 'f'n,!!'hJ k te \ ersoeken "lie gelden voor
"h-ctlptll ". adverteut.iea ens., dio ZIJ Dlet
d Jl' k t ".n "n~ senden. nlteun te betalen AAn
jf hLl lt" C 'rnoh. Moll uf LJ J A VRn del'
"['Ill \1 zoon Vereffenen ZIJ rekeningen
nl t lIJd, ren ,I"U doen ZIJ ~ulk8 np hun
el _~n vet ant woerdel ijkheid

C. P SCHULTZ,
Seeretui III

zekere

Daarentt"gen de beer MOL'l'UO
een peraooDlij1r:e beechu1dI«lng In tegen
den I:.eer PA.LxBB. Gesteld DU dat de
heer PALJlES er in elaagi onder lijn
tweede besolnHdiging meer dan 10 namen
van pereonen elie .oor den boer MOLTBNO
gestemd hebben, gesehrapt te krijgen,
dan komt hij in de pla Ihl van den heer
MOLTENO, tenzij (a) tie hoer MOI.TB.NO
zijn getaletemmen genoegzaam kali ver-
eterken door bij de te!hng verkeertlehJk
uitgeworpen stemmen, of (b) tenzIj hij
::ijn contra-petitie kan bew'[seu,

Wordt een perBOonlijke beechnldiging
óf tegen den heer MOLTENO of teg8n den
heer PAL1IBR bewezen dan ie het gevolg
natuurlijk dlekwalifikatie voer 5 jaar.

O.t publiek clieut op IIÏJD boede te IUD. De
politie nil Ku~ beiIft be1oac1ea dat er
yalaobe IDnn~ allIIer in oatloop iL Eeu ....lach
ahilhq linlt OU .eriooDd beft"" YeeJ lood, en
WIl M8f baJg8llD. K.n ClieDe h.' pW roed
M lo yoelen' alroern. be~ ua 110- iaICb te
doen.

BilGordon Spra il ZoncIaImorgen lDe~ de
G'cIrWbrooé (.bICU In JC.aapl~ teraaelreerd Dlt
T8IIIbGlaud, w"!Elk - &edlMbte nedffIuc
heeft ,eledell. ttebbeD nl.t .,._ dae
_ moa.ter-de .. laD laM dok WIl

"'emoet g......., '".
De kamt &entooneteUiar un cl. Enrcill•

.... , OeIidon pItI"',",*, lljO( ..... _"";t
aantal toeechouwm.' Zaterdll ltebben 1,706
petlODIIII de tentoonltelq _ be~ re-
bracht.

Een depatlt.ie deed Za&enllpamidda« hare
opwaobt1lll bil d.u IIIONIiaria "nIOI' lauibou w
d.n eeL heer lCerbo,ldt, in -.;ubaud lDet bet pa.;
om eell lrafrerJo.u. (lP _de .IUapecb. Vlakte
daer te .telIeIf. 'De .Iáti. wera yoorplkld
door den beer AIIIOII BaiJe1, L.W. V., III ..ne.:
pnwoorclird. deD .tad8ru4 ftD Kaa"tacI _ ar
de yooratedeljjlre l"lauiaipaliteit.D,betiehe WIJD-
berg. Het cIotl WM de ~ te """D nn
deel \'lID d. ,pla .. 11mJaobt, keIoben KaitlaDd
en 14owbra" te r .... y__ yeor he~ ltiohten
eener locatl' ouder helMer der 1'elMrin1. De
regeerlng hlld hlu 0...... 1 9,000 akbrl plld,
en lDen berekende dat onceY88r iOO akbn 'rV-
eiecbt londen worden yoor .. I_tie. De beer
Hutchl1lll, hoofd YID bet boIab-n. die iapn-
woordll WIl, .. 1 dat lDeII buia WIl cl.n pad
lD.t boolD.n te beplan t.n III efat de laelft reeda
beplant Wll,JeD hU wp.r op_tepu dWn Irnd af
te liun oor _ loeilti. De ed heer Herholdt
sel dat hU het eelll wu lD.t bet doel dat de
deputette beootde, ea hoew.1 hIJ nlete kon
belO"' ..eo sou Lij de aaak ...oor .une ooUegM
brengen en doen wat hU kOD om haar te be ...or-
deren

De heer eA meYf Curbe 0 de VIllten .un
10 dil stad terlllllekeerd 'I'ID bun ultatapJe DIll'
Jobannelburg en andere plu_D.

Onder presldlUUl ...an men. Hanbury WllIlIlDa
werd Zaterdag alhle' eene 'l'ergadenng "'ID
dalll8ll ieboaden ten eiade plaanen t. b ,ramelI
OlDde klOdareo \'ar.. de weeaholsea en tehullen
m het Kaapache IIClhl.retl.nd te trakteeren. De
..ergadering bealoot op 13 Jub in de Good Hope
Bali, tuSlDh.n :l en 6 uur D.IIL een entertain-
ment te ge ....n. AI de w_huuen eu liehullen
zullen op geluken ...oe. behand.ld worden. 1).,
..ollende d.1D8I werden lIDI_Mid ala .. n lub-
oolDlté men. Hanbul")' WillillDl, lDen. Wilt
Jon .. , lady F.ure, lDe'l'f. Ball, lDen. I. A..
Steytler, men. A. J. L Hofm.yr, lD.... r H.
Dempers, en lDeu. E. C LewJa, eeeretan-
GifteD, "eld of ootwu.n, zilllen _t dank door
het comité oot vangen worden.

Er IS .prake ....n eel' nieuw politiebof yoor
Kaapstad Een som geld. aal op d'lJerrootlng
welke dIt Jaar aan bet parleIDent 11&1wordeD
voorgelegd, geplaatet worden ....ur be\ bouwen
van een nIeuw bof u... lID het pohtiestatlon
III Walestraat De planuen \'lID ht.1 ~-bonw aun
reedll bun" ...oltoold

G lItermorgen werdeD proe ...en genomen lDe t
de toestellen n bet Mouot Nelson hotel ...oor
het blulIJ;chen an het ftur lOgeval er brand
mocbt oDtet.aa.n 10 het gebouw Het bleek dat
de genolDou ...oorlOrplD ... tregeleo ultetekeud
IIiU.

Meu Blade, van Woodstock, w.rd Zondag
door de politie ....n K"'pltad geerreeteerd, op
d. &IIIklacbt ....Dden dood "'l"OOl"ZUllt te heb-
ben vao het kleurlmg lDe11!J'sara ltamPl •• Men
r.aJ Ilch herIDDereo d.t de tnaglItr ... t aa onder-
zoek naar de ooraaak ...an d.n dr ->el nu het
kmd, uItepruIl deed dat h.t ,_w"en WM aan
een sohok tenr ...olge 'I'&D lDi8hutdebug. Daarop
nam de pohLie stappen dIe 1.lddeD rot .rres
tatle. :Mevr 8lade werd pteren 'I'OOr den
maglltraat~J.raoht en roorlooptg ...erboord op
de beecbul ng van Itrafberen roanelag. De
pohtieagent le bet lUk had ....rwUderd uur h.i
doodenhUll verklaarde dat hU h.i lUk"" een
killn .... rtrek "'oDd op een raatru bedellt met
een ...utle doek H.t lOk w.. gekleed m een
roll, dIe zeer ruil W&1len bedeld m.t bloed
...I.kken Hest ..erder ..erhoor werd 1U$g8!lteld
tot den ..oirenden Maandag De beechuldigde
werd onder borgtocht ...oor i:.oo lo.gelatelJ-

GEMENGD NIEUWS.
NADAT de onltellJluden "an ons blad reeda

afgedrukt waren, bemerkten wil tot on.en 'PIJt
dat op de frontbladzIJ, In de adyertenti, be-
treffende d..... rkooplDf te Blauwaypher een
fout In den datolD I' goelo~n. Er .taat
Woe!1ldag, 5 Juni, dl' lDoet 'Uu WOENSDAG,
6 JULI

GROOT! ZWERMEN SPRINitOANEM nenten m
den olDtrek ...an Dongl ..... eel echade "D.

DE HEER A J Roux, te Stellenboech, bIedt
In ero Id ..erteotle twee g~rde AlDerl
banecbe el8la te koop aan

En ODTItESNING"De Ezpru. ontkent dat
de heer Cronwrlght Sobremer ale Engelecae
editeur van dat I1lad r.aJ worden aangesteld

INLICHTINGEN worden m eeu lId ..ert.nme
,e'fTUId o....r een twaalfjartgen Maaaonalráft'er-
JongeD, die nit Rondeboe.:h 11 wegeloepen.

:MEER TROEI'EN.-De Gucon, die Zondag
morgen In Taf.lbeal arn ..eerde ....n South.mp-
ton, bad &00 troepen"'D Qoord, be.telDd ...oor
N.taI.

DE PRUl! v AN ,V ALLle, die dezer d.gen tot
grootm-'" der EngeJecbl. 'I'l'Umeteelaren w.rd
berbenoemd, .taat nu gedurend. 25 Juen aan
bet hoofd der orde

NAAR ";VUmet leed welen nrn.men la de
oudate IIOOn ....n den eerw Bend "'In Aardt,
.endehug te Barkly Oost l.. tatledeD Donder
da" o ...erleden.

DE MAIL.OOT .....n de :week, dIJWu.c!lJl, wordt.
1D0rgeDmiddag hIer ..orwlOht. De nltll·~Jld.
;oot, de C r"l.rook (.bIllle, ....rtrekt 1D0l"llen-
nalDlddag om Yler nor.

DE .IllER J. A DE VILLIERS, broeder .... n den
ex .teateprocoreur ...an den Vroatut, 18 op we~
naar EaropllDet aune kinderen U. beer O~
Villierall \'lID plan geneukunde te ~aan 'Iudee
ren ID Duitechland.

TE ('UDOCK te laataUe,lu~ Vrwl.g oon d"r
oudate lnpaetenen .... n ti,~ dorp 0 ..el"tUl1en
Mlln W E. N eaoraaon, dl" meer dl\n 40 Jolr"11III
het dorp bid ge\. oond, o.~rlcud lo U.,u riJpeD
ooderdolD 'I'In 70 Jaren.

"TYPHOID" KOoRT8.- -Godurende UUIIe weelt
lAer weer eeo sterfae ...a1 geWOO3t, Yerooraukt
door de .. kootte Het slachtoffer w.. de Jnnll8
heer Plet Vermeulen DOICreeo 30 Jau oud DIt
eterge ...al I' be~ negende eedert bet Uitbreken
nn d. koorte te Britatown, Deae Ziekte
I!Chilnt nog DIet lie ...ermlmleren. Weer 'IJn er
nienwe ge ....Ue•. -BntBtell'll Boek

DE BE8CHULDIGINGEN tegen deD ed h.er
Herholdt m ...erband lDet den TelDbulaud
.Iektl_trud, aal Wa&rlChonljjk 111 het boollge-
rechtehof wtg ....ochten worden. De adrOateD
nu den heer H.rholdt '!JD d. heeren lan. en
Searle. Met betrelrkin, to~ de een. beechnldi-
iJng, telegrafeert IDIIII YID C.II aan clen heer
Berholdt _" o.,laa (_ der beVoklrllleo) il
geeD gereptreerd. kie.. iD dae ddeeliDr·
HU ontkent dat gil helll beb' _"_t I en
.lI(t .. rder dat bU af1NIia WIl *oeu 11:arr.-
..erd" III dai hil de aIftkl ftIIde., . IIich
hI.d, cl 0Dftat Q' lit
CIad8JUk III ,n DIll' .. ., WIl.......

KERK EN SCHOOL

De vooreteihul ...an nieuwe lIerirerudaled.n
...ond Zondagmorpn plaate 111 de Groote K.erll,
Ar}<il1tJOYltrut, toeq de heeren P A. 8temIDet
till I~ l' Both. (ou1ierllltgen) en A. Z. de Beer
eli I' "~II Co lier (diakenen) aan de geIDeente
.our.(' _luid werdeD. I.JI J.•• n Heerden nUll
dOll ,ltvu"t waar.

MA.ulDl-G, I) JUNI 18!i:.1

CrVIELE ZAKEN

Chullb en Muwell ft. 0 F Uys, ZUode -..oor
£62 8a. 3d. balans op rekenlDg

Ultapraak te(en pdaqde met kosten
In de 'l'C'lgeude zaken _rd ook ultApruk p-

i....en .ngedaarden
J C 81Dlth &: Co. ..... D....id Sapford YOGI'

£21,.
BoWman BrQI,__ ft. Oornelilll Scheepers '"*

£73cL
C LitbJDall & 00 ft. W Bumu~ 'l'"X'f

.£14 17.. lld.
COnaelie J ...~~ .....OUo Ora:w!.
Iu deM .u eiecher da& cIer

sou "'Plicht wordeu &fa huarlta .. te .
De "u•• .Ilder, die tepn'W'ClOJ'dil ....

geJ.t ~ hUll "oor DiMdap'l'Olld _ ........
ea d.i ~ la de lMlr te beialeu.

BOP VAN RBVISIE.

D~ .z.UID-AFIUKAAN
VEREENlGD Mn

ONS LAND.
_DINSDAG, 6 JUNI, 1899.

• AII·NIEUWB.

ALLlEJBLlEJX.

De _t demailboo~\.IIDdae.....de
Il_,*" ,0NIIk, ~te -1bJed.
l~ tot op deu 13c1aa "lIei. ouder de pu-
a&I1era war JIl weer 88IUPIl ftII d. Euro,....
DOto.beleu diie _ konen- of lanPNa tjjCI
_ ODM lu.udeu lOU 0 ....... _, 0. L ar.
Jamwon, lord eD W1 Fanibam, apl&aiD ea
lady 8arah Wilaon, dr. Van c..uer eaa.

Undu de- &aken be.lanteade
tOlD-AnuU

wordt eenlle ~te afpeiaan lID cf"! preeb.-
wen IIDrebracll~ door twee troepen! lDet ......
Adye HOI8uon en Buno... teren den laeer
Rbodes en dr. JUIl8lOD, e1lChea<ie ecbed ........
goe4mg, daar ~u mialeid IFerden eD ouder
1D18repretl8llt:lti~ df!l8l _ lID dill "&IIUI8OIl-
In ..aL Docb daar het Dl8t dntdeluk be .. _
werd d.t 10 IDlAleld werden, werd m alle
de laken UltApraak gegeyen ten gunste vu de
..erweerdera.

Dan wU.t eeu der nJ8uwabladen er op, da*
IerwuI de ID_te aandeeJen ID maatechappjjen,
zooals de De Beers, Jarenfont.eln en de _te
TrauSY'aaJsche goudmaaiecbappuen m dOll laat.
steu tUd opgegaan &IJD10 PIllII, de aandeelen lD
de meeste godmaatecbapPllen ID Bhod8l1l po
daaJd zUn Dit 18 te -meer merkwaardtg .le
men Jn gedacht. houdt hoe ..eel geeclIreeuw er
ID den laataten tIJd In Transvaal WIl, alII IOUde
de goudlndustne zoozeer belWlllrd eD vetdruk~
wordon, en ale men dan du.rtegeno ...er .telt de
toeepraak van den beer Rhooes, gebonden bU
de Jaar ..ergadenng oran de Gecharterde _t-
IIChaPP!l, t.oen hij de goud ..elden 00 de toekolDlt
van Rttodel:a IlOO rooekl.nng afechildenle.
Doch de ware beziebeldlml&llnen q}0 CO_ ....-
tl"f en laten Zich Z09 heel DIIkkellJk nIet eeu
rad ...oor de oogen draaien Dan heeft d. Lon-
dellllCbe T..nu een !&ng ...enlair 'I'&D eene buiten-
gewone ...ergadenng v.n de Bee.baanalaudache
apoorwegmaataohappu, In zake de ...erlengiag
YlO de Bulawayolun noord waar te. De 'I'OOr-
zlUer be_reurde het dat de lIDperiale regeerutC
nl"t haren weg open ~eDeu hl!8ft OlDeen waar-
borg voor die 'l'el"lengtng te g....en, doch er koan
echter nlete ruouw. m het ..el'lliag ...oor, daar el
d.. feiteD reeds noeger bekend- geword.n en
iepobhceerd IOn.'

uat er ditmaal weder heelwat I"UllDte alp-
staau werd aao de Tranavaalache .. nfleleg.n-
beden, apree!.:t ale 'ran.elf VoornoelDd blad
gut aatoarluk yoort op oude wUse IUD. ge ...oe-
len UIt \e spreken, en wil dat de boer Chamber-
Illo or op &&l UQIlnngtln d.t presIdent Krnpr
dadeljjk zal ...ótdoen aaD de elllCben d ..
'verdrukte uitlanders 001: de Franecbe bWlen
lo Teil'}>' .n Dibau WIllen dad.IOk he"ormtn.
gen u.ngebracht alen, doch LIJ gaan echter II18t
zoo Ter.le hun meer genoemde Enp1eob.
tiidllenoot

De k&ffers ... n den heer Filhs echunen au
beel wat aaDdacht te treldren. De ...ooratelliDa
....n den Matabele oorlog door de Iratr.... ~era
damg hewonderd. Maar wat "'o.:Jra! de aan-
.iacbt 'I'&D het EDfelecb publiek treld 11 de
Inemwuae ...an dIe ru"e 1taff"ra, daar sU aldaar
ook 10 een kraal afgesonderd aon, en hUIlDe
Zwd Afnlraaneche leYeDwuze daar ...olgen

In bet Bntecbe bUll dur g&1D84II1tenhad waler
een ..eryelille dlllCu8IIIe plaatA over de be
weerde ...erbreklug ...an Irt 1" d.r I...onden.cbe
connntle, door rtc Transvaal, lDet Let d~~
monopol.e Uil maal heeft de heer C -
laID toch eens eeo heel verst.and18 an\woord
gegeven, "n het 18 Le hopen dat hU a&Il dU donr
hem neergeletrde begmeel &&l ..... t boud ...
Gevraagd ZUna!> door upltelO Betbell of hO
lDfornaatle had a&f'glI&Dde de aoog __ e
Cnllll m de Transyul, aat .. oordde hU. "N~,
1D0aheer Ik beachouw het DIet noodtg k.!1UlI8
te Dempn VIIU.1 de gtlrncbt.en die gepllbl.iceerd
wordeo betrekkeltJk de Tnns'l'lal ..

Betrekkelok de conferentie tlllllCben PreIi-
denl Kruger en elr Alfred Milner, hebben de
bladeD met ...eet.daar het toen nog ruet zek.r
was of de confereutle wel roo pl ... te hebben.

ENGLAND.
SolDmtg. Engelacbe blMen ,on ... r 011..... -

genoegd olDdat de IJllpenale regeenac wet op
lDeet liberale w~. Wil belpen OlD deD .eheel
Bntachen kaber gebouwd te JrriireD, fin Il) be-
IlCboowell h.t een geweldtge &lag den handel
tnlecben de Bntl!Che koloDlel en Enj!elaud, t0e-
gebracht De Impenale regeenng D.88IIIt het
.tandpunt In dat de kabel gebou .. d moet .. or-
deu door de koloDlIIII, en hIertegen ...ooral I188G:t
lDen exceptIe daar men hebbeu Wil dat Enpland
hberaal t.ot de zaak ....1 h!ldrag~1D In h,.t Bnt
eche parlement 18 er n letl! ....u belp.ng roor
genJlen ...oor onze le.~I"!!, behaI .... dIe zak.n.
cbe betrekkIng bebben op on&e ZUid Afriball
acb. aangelegenhe<leo, en die bebben wo boY04l
....rmeld

Da kerkeljJke .trlJd ID .~Dgelaad wordt Dog
hefttg ..oortgezet eo kolommen llnge Ilrtlkelen
word.n er a.an gew'Jd doch daarbu b.bben wij
_raho n"" DIet ..eel belang

A!WERF. IANDE!'O
Kort ...oor de mailboot ..ert rol: hM lie lndl

liebe ~t commlllllie hare eersl~ zltt.mg i.oen er
yoorai nadruk op gelegd ""Jrd dat bet van bet
a1lergrootAte belang wa", dal .trenge en goede
gesc>ndheldsmaatregelen muet.,n genomen wor·
den ter ...oorkomlD~ van de ~t In morltge
pluteen 'l'8rBpreldt de pe1!'t Zich veel sn.nes·
dan w... r het eehoou gehouden word t

De Rh ..en haudel wnrJI te ZaDZÓIU uog be
drllvig Yoortgozllt N"g ,,~er onl.ng. kreg.n de
Engelsf he aotónlelten te Zannbar benoht dat
er een aaolal slutIn wal op oen boot die op het
punt 8tond OIt te zelleo en waarop de FraullCbe
"lag wapperde. Z" "eodden ZIch lLuielnk uur
del: F ran8CheD consul ell vro,,;;en verlof de b<lot
te doorzoeken. Dit "tri wei{e»t.aan, en het
aeblP onderzoob t toen me.. .lt) .Ia ~8n onder \n
het I'Cblp ..ond De S'dven "erdeu YrIJ gPl.tlt eu
de kapitein en de ~!Ilan.lIn~ l'e t.rrc~l""rd, en
II] zulleo ..oor een Fro "h) h.t terecbt ~tI&D
Eeu !lnder IiCblp md ::,I ,ou~c !hveu a.an
boord 1~ g6lltrand uabU de 1c\J.t V1n :Mombasa,
toeD lO ....n d~ ""' ..rcn vcrdrolJrcn

Vl.'rJerd I" chl~U '1'10' d. I;u,L.t J;ev<lcbtell op
de Phll'PP'Inc I wor,l. 1 1Z"I'U'l'l .!"fl P!l men
benoot d ,I I!f(, I" ha" ~.u",I~1I It, n "ndere
...oechng.~b r , I,~ ;(_111 "kt "',', lc~ d )nr de
AlDert!.:~n, O~ ;:;~h I .!l,lr !Lld,.. r kr11gt
veel hel yOO,.kHO ....aI \al, Tn~cht h r(,ht

Eeu ~root d..cl 'I'In d, C',r-ë"l')utl"otw tUli
echen E!lllcunJ Lil 1l1l.,;>1 I a:wl(unde hunDe
o"erecnkolD&t over cl L lil""'" hQ §f>oor,,~
aanlCJ::gmg worit "er uhl" r -.I doch IS ...oor
onze lellcn 'aJU , ncl"r~'" 'JIH bdan,:

Betrekkell'k Ju ..-reUe' ,.fcrclIlle In den
Haag hadJ~n de \, 31c" le· wed, '" I Jl JIg ..er-
melthngswurtll,(

Dit I. &00 wa' IU het ..orl loet OIOUW! Vall ele
wee~

,{EER ELEKTIE-PETITIE~.
[lE pl ...kt ie petitlw 1ll8elenrd in verband
uie ..erkiezmgen bij de algemeene elektie
,~u nog UIe t allen afgehandeld, daar d.
... lLDt'r~~t Oost penne gillte""n weder voor
h ...t hof Wl. en nog hangende le, en reedJ
,un t wee nieuwe petittes Ingediend over
I~ J ln,,~te elekties, namelijk tegen de
'loeren \IA!V.IS ton KRIGJII (Btellenbosch)
en le n heer SEARLE (Port Ehzabeth).Dan
"i'~' nieu dat tien peutre tegen de varkie.
!lm; '10 ~Ir .!lIESRY JUTA, voor Port
r 1<11 eth , ook in aantocht 111. Dit ie ech-
, maar een gerucht.
Het past OWl natuurlijk DIet dtoze petl-

I~e t... bespreken, daar ze nog atgehaa-
"I! moeten worden, maar het feIt dat

",vpie etekue-petltle8 Ingeleverd wor-
"'~ -chUnt aan te dUiden, dat er lets ver-

KoprJ 13 In ooze elektiewet. De ultg.ven
'::I \"erband met verkiezIDgen behooren
""I\g' beperkt te ~,)rden, even ale b
!:_ro:eland

De petttl'l VIn PALlil&R VII. MOLTI!Il'O
~)!ner~e' vo,t) Wa3 glsterea weder YOO1'
"' hn' tO Jeo vorm van een applikatie

'"1:1 l~n h ..er l'ALMER om de contra-
ri" evan dt-n heer MOLTESo geeohr3bt
'. kr J;:en De geecbledeDlII van d"ze
r- ~ I~ ie voloreode -In de orIgineeie
"e i' el:!Cllt6 u", heer l'ALlli:R dat de
\"rkt~zluó;' vau deo heer MOLTKSO V!lr-
:ll·t ~ lwu "'ClrJen en dat hIJ, de petltto-
1: '-I" verkoteo verklaard zou wOTllel17

[0 rB8chen hali de petltlonllr'~ e..n on-
lo>rL')~k logesteld naar de door eie 8tem-
'p::I"Wér; &fgGmerkt6 kle:r.:el'llly8ten, met
()~ nm nit te "Inden of er namen zIJn ,lie

moer IJtI een~ gemt1rkt ~ijn, enl Ouk had
:neu I· Il 'r den magilItraat bil de telJln~

;:eworpell !tembnefJ!l8 nagegaan. om,
n lien mogellJ k, de meerderheld "an 11)
'l"an den l:3er \10LTE'óO In een mlDdor-
h.ld te lateu verauderen

Tengevolge van de Uitspraak van het
\-')t tl de lIaak vau CREWE I~, BOTHA
! 1\\' --; lort.!) en om andere rede-

:Jpo loslo)t de petltlonarle een deel
'an I· rt,:lneele 8chedule der petitie
'r'L,' ttc'kk<!n De lIa&k bleef zoo han-

g' I !nn !0r ti lt tElt! gedaan werd, en men
v.,.. r! .. al.;em""'n onder deo Indruk
IJ' lil fl tl.louarl8 ol&t verd6lr lOU !;6'UI.

In , begtn vau \{el kwam de tAak echter
w~ler '\",or h"t hof to d(m \orm van een
arp11kat., \.10 den heer P~LY",R om een
1.... 1 V3U le orlglneele 8chlldule terug te
Ir< "kéU en 0 pur meuwe beschuldlgln-
1(-'1 tu te \ o"gen Dcl~e applikatie wtlrd
ol r It'll h"er 'lOL TEXO tegengf"staan,
I) h het hof MonJ ze to", afgaande op
h r b!'glUgel dat elke klinM tot oon gron-
,I!~ ,ndtlrznek hehoort iegeven te worden

\[.n letle <'np deze applikatIe vao den
he"r I' \ L~ER Wall 'wd om zIJn aanspraak
O~ leu ~otel terug te trekken.

~nlile da.g"n nadat dele applikatie toe-
.0' aau Was, schreef de petitlonarl8 &au
ien v.roNe .. nl.er eeu brief, waarin hij ver·
k dJrrt9 idot h~ d'ln Btel niet .ou elachen.
D heer "1t)LT6~O objecteerde echter
l.ó~U d~ terugtrekking yan df'!l'len el8ch,
on 8teUe ~ Jn cootra-petule tegen den
h~.r I' A [ \! E R ID de handen van den gnf-
ti~r van h~t h'Jf lu deae oontra-patttle
,. )dl eie heN P~L~aR beschuldigd Yan
lJ r,oollltJk aandeel g"b.ad te hebben In
• tr6attng , met brandewijn. Het gevolg
.. an deze o0ntra~petl.tle, Indien de bewe-
r 'D" be wellen wordt, kan lijn dat de heer
P\ .LoMER.oor vijf jaat gediskwalificeerd
ui "orden van zluh voor 't parlement ver-
k ~8l -.ar ~e stellen.

(liS( uen damde een tweede applilcatl.e
"'~n deu ~tIOn'irlll voor het hof, D.&lIle-
lOk d.J.t dj contra-peWle tegen hem eou
go.~b.rapt worden D" voornaam.ste reden
'" Urflill h U Jilt eillchte ~ as, dat hij feite·
Id'\( ItJU aanff' raak op den zetel had npge-
?"n "U JUi 'WP ~ lijn gedrag gedurende de
el'<l e niet r..l~~- voor het hof.

k hof we I,l"" je eoater d~l!e appllka-
l~ te sta aO ,en wel om de 'l'olgende

r lenen -
Do; ,..an~I Iraalt r Il deu zetel wa~ flog
r'Llg~trok k~n-o ')<;h otticteel, n')ch.

~ J,,-zooals IIir HN.~RY JeT-\. vonr
n "r IAI \ll:I~ pielt. tl want zelh

n, III j~, ~.;d,,,,,!tl' Viln de orIgineeie

." III" lat betreklriu!i had op de kie-
l;; W.lS terlll.igetl"oklrllt, kon de

r -r I"rltell VlO den heer )10LTE!SO
V"r UIn I..rd worden door het schrap·

po> 1 \ "t <I lI1U1~n die veiltregpa werden
I nk) ,'''rIJ lf tIe "101\." Daarom
II -- '11 11'1' r \[OLTE'óO de gelegenheid
~"'. I" Il \\Jr I"u om !:leu lOntI"ll-petltle In

Rhodesia'. llnanoien.
In de toespraak welke de heer Rhodee

onlanp tot een Londenech gehoor richt-
te komt de uitdrukking: •• dit ill een
gezonJ" finanoieele tran8aktle," herhaal·
deliJk voor, doch, die traneakti811 waren
allen van eeu speculatieven aard. De
kanaeher van de Brit.eche 8Chatkiet had
ook een voomei omtrent den Bnlawayo
epoorweg, de heer Rhodes echter vond
dIe traIlACtie geheel onaannemelijk. Hl't
behoeft wet gesegd t. worden dat. de
kaneelier niet speenleerde maar intêS4ln-
deel heel prakti8Ch redeneerde •..xn
Rhodesia heeft mem ook het land rad-
ministreeren, eb volgene eon verkhmng
van dm administrateur kan de poaitie
allee behalYe gezond genoemd worden,

De South A/rlcan New/( van (psteren
zegt 10 eeu r.akelijk mhedlngBartlkel:
.. De admiD18trateur van Rhodeeia In zijn
recent adree i.l1 den wetgevenden raad,
heeft voor 't eerst, althans gl!durend een
geruimen tijd, licht op de admlwlltratle
UitgaVen geworpen. De volgende cijf61'8
komen uit zijn toeepr&llk. In 1898 kOBtte
de admlDl8tratie van het land .£~17,OOO en
de voornaaDl8te andere bronnen van nit-
gaaf waren: Pohtie .£3111.000, post enz.
£74,UOO, gebouwen £b1,000, wegen
£1~I,OOO-totaal £78-1,000. Om deze UIt-
gaaf, te dt'kken had men Ilen Inkomen
van £273,lOO, ~aarvan £101,000 aan
!ltaW!,8, poet, e~ £·'-~,()OO : boete £u,800,
verkoop van grond £4',Ot)!), belastlug op
naturellen '±: 74,OOO-lalendtl oen totaal
tekort voor het Jllar van £,')11,1)00 De
raUllDg voor 1i",~1 IS UItgaaf £73~,iLlO,
IUil:omsten £HI!,7~~)' In twee Jaren tyd
II:! !:lr du:! een tekort van biJna een rnll·
!toen .• ,De volle bet!:lekenl8 van dei:e
ctJferM l.al beter venltaa:J worden, al8 wij
de bevulklDg nemen-Je (,tlchutorde pers
zegt de blanke bevulklug 18 lIl,O(IO. Een
leder zal erkenen dat het' oen verbazend
feit 18, dat de aJmllllstratie VaD die kieme
be"olkmg bIJ na drle-vlerdeu van een
milltoen plir Jaar koet.' Onze tijdgenoot
w&al"llChuwt terecht, en zegt dat zij die
Rhodesia op de schoudenl dar Kaap.
kolonie wenechen te schUiven over deze
clJfere ernetlg behooren na te denkon.

n

De oonferentie gesloten.
Dol Bloemfontelnsche confJrentle werd

~'etMmlfld,lg Rt'l!loten, ton prel\ldent Kru·
~er II:! nog dienzelfden avond naar Pre-
t 'ril v!'rtrokk'en. Er IS niets omtrent de
vt>rnchtlngf'n publiek ge wOrdtlll, doch
nnl" correllp<JUlhlUt !!elnt dat men ver-
wicht d lt tie ,"L..la~ lIl)r~l;lnochtend be-
kend gel!tell 7.aJ worden,

IIETER
De beer JlIl'le le Roux, rudende polttle'

beambte, dIll (Iesegd wordt een koode lDei den
brand aan de tnaglItrutebntoren te bebben p-
kregen, en purende de laatete week zeer
ern.tlg zIek W~I II!I thana aan t beteren. DIt
sal onteren~eiuk .1 zUn ..nenden ...erblnden,
daar het bericht .Isoo hU g .. t.or ....n zUn, .... r
spreid werd Wo hopen de heer Le Ronw .. oor
Ipoecbg op .Un poet te zIen

Dr, Huir'8 rapport.
WIJ hebben het parrapport V,lIJ dr.

~lulr, den supenntendent van oudurwljs,
met belangstelting door"el,,~en, I'ln vIn-
den er veel III dat tot bemuedlg;tng en
nadenking strekt. Het IS LJemoedlgenJ
te vernemen dat Ulet allee Il 18 het getal
scholIlO In de Kolonie ID het afgeloopt'n
par met 200 ve. meerderd, maar de ge-
llllddelde !ltanrlaard door de kinderen 10
dil scholen behaald lil aannwrkelyk ge-
klommen. Het IS 10 alle rJclltlngen dUi-
delyk merkbaar dat de geest van herle-
YlUg op ond~rwlJ8gebled heerl\lke vruch-
tell afwerpt, doch wy vreeZllO dat dit
een gevoel van tevredenheid Eal verwek-
ken dat zeer nadeehge gevolgen kan heb-
ben. \Vaar er nog zoo veel gedaan w&et
worden le het onvenltandlg OUIl te veel te
vtlrheugen ovar hetgeen reeds behaald 18,
daar men daardoor hEleI hcht t{)t de ge-
volgtrekktng kan komen I wtJ kunnen nu
van den arbeid gaan rusten, er valt Olet
veel meer te doen.

De regeering heeft een on,\erwljsblll
beloofd voor de volgende !leS8h', die wij
echter nog niet gesien hebheil. Wij drlU·
gen er andermaal op aan dat d",.e bill
VOOlal ZOO spoedig mogelijk llepubltoeerd
zal worden. Indien mogellJlc behooren
de pa"lementBleden de gelegenheid te
heboen die bill met hun constltuenten te
bespreken voordat zIJ naar het parlement
komen. OnderWiJS le een :.laak van groot
belang, en men kan de zaak 81echtB ver-
tragen en benadeel en, door de bevolking
niet vooraf te raadplegen,

Eereti te18.
Wu wentChen air Henry Elhot, van

de Transkei, en den heer John Graham,
Kaaptltad, geluk met de eeretitela hun
door hare majesteit, bij gelegenheid van
haar verJaardag geachollken. De heer
Elliot Is een gS.trouwe ambtenaar, dlo het
land goede d\eD8ten to de Tranakel heeft
bewezen,.Jn de regeering verdHmt allen
lof <16t lij BlJne dienaten onder de ~n-
dacht harer majeeteltB regeerlDq voor
publIeke erkening heeft gebraoht. De
heer Grdoham IS het bekwame en popu-
laire permanente hoofd van hOlt departe-
ment van den procureur-generaal. De
onderecheldlDg hem te beurt gevallen
zal ~telhg bij geen klaa&e populaml.er zijn
dan IU Jijn eigen departement, en dIt
zegt meer voor Iemand 10 .iJn poSItie dan
""IJ tu vele woorden kunnen mtirnkken.
~olonel ~lorg!ln Crofton kriJgt een CB,
waarmede wlJ hem ook gelok wenechen.

Runderpest
::-Iaar wij vernemen U! de rn nderpest np

rle grens van de KoloDle en Transvaal III

Vrijburg ultgehroken. Er 8chyut eeDl.;e
verwarring te be!ltaan, en het kan zijn dat
de ed. heer Herholdt. mlnl8ter van land-
bouw, hedenavond of morgen er heen zal
vertrekken om de zaken op de beet moge
lyke wyze te regelen. Met genoegen
kunnen wij mededeeien dat er gMn
8prlloko IS van dood~hieten en de re~!:le-
rIDg Is gereed eiltst{)t gI"lltll! te versf'haffen.
Van h.lrte hopen WIJ dat de pe8t met good
gevolg tot ben kl!:l\ue :ll"ea beperkt zal
wordton

.N8I'EItTEt: It.
De heer 800011", dl! nieuw IaDg .. telde alge-

lDeene llIIpekteur ( 18alhl.r 18II'T1 ..eerd. De beer
8ooon.. ..1 aun banden rol hebben HO lDoet
de atraten IIOOwel ala pn ra*e e~dolDmen
I.D8pelrteeren eu "'brder ook een nolen .telsel
r.ltdenlren. D. nieuwe 'DI~U[ wordt geae"d
een bOOl gekwalificeerd lngenlur te ElJn, .n wg
tWIJfelen er ruet laD of hU aal ...olkomen te'l'l1l-
denhlld ge ....n. Vanaf 1 Joh zal bU zuo mtrek
In het marlrthuIl nelDen.

KOOit CONCERT,
Zaterdaga ..ond werd een reUrOOllcert 10 de

eet ... 1 'I'&II het Lad] Grey hotel gege ....n De
beer V.n Eyk apente.ls yoorattMr en olDtrent
zest.ig heeren wareD tegenwoordig: SelectIes
wenfen door een phonograaf gep...en en ...eMer
werden pllDO, "ocal. en ZIther 110108IOOwel .la
recitetIes gele"erd. Te tiea Uor liepen de
"emchtlngen ten 81Dd. met de gtlwontl dank-
betulgtDlJ :wt den YOOrattter

• I e I Il

II ' 19 PAn alg<lllleelI \~lullel van
"" h f lat I!~peu petitie ~n,ulLiloi In~e-
I ·u I I~ ti In kau n'Jch toe pe.':itle noch
"' u ",'n'I"~1 deel van den ,.,.~ch terugga-

t ,k Il \\lrlel'll.0nder de toeSLe"\1mlng
~a:l het h Jf en het hof ur geen terug-
'·.Id!:tu" to., ..taan, tnJIPn de It'azert! dli,\r
~ 1 peil I';'" wUle b~n" le Nd "OU wor-
~e~ "nlJ I'll kl'~6r~e>f~d g!llegen-
h· ~ '. '1 ':.I ven dol n,lk ~er "P I~

\t~t awlerd woor,r .. ", ,lH hf"'r
\I f\ k \'1 LIJn \an'prllak "I' .:.it'n Z'lI,,1

" ~tem III "Ii v lI' dell het r
t 'Il 'lr. kk 'n, leurt} ,lt, 6(1ezenl

\ Il " 'I r-d I) ,~t In ,I .. ~'" le.~p{]ht'l,l
• - 0 lw "f'n ,m t"'l\"n ol 1 teTTu'treklClng

, °C .. ren Dit hP~IU!le1, ,lat de
]{'Pl"N cl n'kt h~la,,;:: h'lbben htJ loge-
1 ~u! 1 p'lt 11 .. "" ,I>lt f,et ntet B'lechtl!
p~n I. I tk lol lllil!cb.eu de PiirtiJetn der
pet tiP li \" \11 .,:rllll hela.nor en hit publiek
I·b Jrt ~r n IQ wk~nrlg acbt op te gevetl.

Dp pO'ltle Il! nu Ill!! '\ol~t -DfI ht>t!r
1 A' 1[, :1 Lrt'lI~t IU 'Un petitie hoofch:ak90
I~k twpe LJtlschu\dIIlIP~"l\ tegen de ver-
kleZlu,; HU den heer )(OLTli:NO, de eeme
lA p~U1)ouIUk wglln den nrkoleDe, III de
~dort 1. t'l'n HQ beW1W<len 1ItIlt. 4\.

GEEJ( 8T AlltIZAAL

De beer Henry .... 0 Kupet.aJ w.. op bezoek
aan de Paarl .ID te &len of hU een U:J kon
hnreD Wa&r1Ueea OPyoertng te geYen Hij_
echter verplicht aan &JtII gawlechap te I18men
dat er nlet een behoorlóke .ta:fa· of andere aaal
lID den Paarl w.., waann 8!!'1 entert'ID"1.nt
kon gege ...en worden. De atedaaal, looala men
weet, 11 veranderd IU een gerechtslwf .n kan
toraD.

OVER8PORTR
Zondaga"olul was er een t&meluk groot ie

hoor, ...aar.)nder~'I'8le JOllf8leld.n, In de Paarl
kerll, toen dil MoolTee8 o"er de woorden nlr-
vat ln I Cor \I YA 25 rot n-" Kn eon legelUk
die OlD Pl1J11atrijdt, onthoudt zIch m alles 0_
dIIII doeu wel, ena.' _ne rede ..oerde ZUD
eerw. l8ide, ouder anderent ~t de olJtwlkkellDg
vau he~ hohaalD enn DOOC1&aJ[elukWall &le dIe
dil ..eratanda. HU rond b.t goed ale JODielm-
gen aan yoet.bal, Ollcket en Indere wen deel-
namen, maar WIIlD .. r bq leIDand IDM een on-
aa.arluke ~ rug ':'841 de Hraat aag gaan
dan dacht hU dat er DOOIt leta goeda 'I'IUl IOn
kOlDen. In den .adelI tOd werd haut D1811111ld
100 groat door de Grieken ...ereerd dan Iemand
die een .trud gewonnen had. Op de atralien
werd IlOO leraand Ul8~ ]niah kroeten begroet en
lDen lIChreef SeIfa liederen ter eere ftn bem
DeleDen dlel d_tu<u cle kroon wilden beha1en,
onUUelden _D gewoonlijk 'I'OOr een tijdperk
....n tien _dea YID .teneD drank l1li lIPIJl
die hen koDden 'nII"hiaderen den prlJl te behalen.
In tien &egenW'OOl"dicaD iptl WiR de roetbal of
anoket lpeler dat teUIU hU Ilch ftn onm.tigheld
onth.udt en sun band, ...oet en 00( oefende, hij
nooit Pn ultmtmten Zon eerw. wijdde .... r-
der UIt oYer de ...olpooe twee pdaclaten : Il (1)W., wordt nu een obriBten I"vord.rd, dl. de
krooo wilde beb&len ? (2) Hoe wordt ~11 d..ar-
toe (ebracht~.. Wilde Iemand ... n deu .tlJl~
lDeedoen d.n lDoe,t hQ. ...eel 0Pi' ...en. lijj
1D000t ..... 1 dat oD8Chul4tg WIl aalaten. Dit
WIlten SU dle deeln_n aan .port Dingen
waaraan au ande" lIewoea waren eD geheel on-
schuldig waren, wordelI dail door b.D opzjjde
mt zoo 1D0000teen ehnsten ook doeD gen
Jongeling Wil er irotacb op zich te oefeneo of
te" irain.n " om In .. n lpel wt te 1D0nten.
BM WIl ...oor een roetbal llpeler geen "ermoele-
nu mb op bet 1'8ld te oefenen HIJ lig lDet
Y8ranh~ ned.r op hem die g .. n '{jd wilde
nelDllll atoh te oefenen of opoft'enngen te
maken : De obrialien 'IImet .. et 'l'8raehttng op
een engelocmge, maar hU dankt God ut hIJ
IOnder die dlllIen kon kla.r komen die Iaem m
alJn .trijd hinderen lroudeD De 'fTUI bij OOD
ebnaten waa Dl8t la daar dan luik een JfOOt
kwaad ~ la het mot een _bllldli let. ~
Maar de YI"UII bU heID'" Zou het IDU".-
hinderen OlD ,den prOl te beh&len? Er werd
IDlIIChlen ,e'l"fl&ld of God UD ter wlUe nn
eelle enkele IIOnde de 1uoon nil een chruten
lOU ootboooen I D.t nIet, DIIer dIe eeue IDLS
.tap of IOnde kon leraand een keten OlD zIJn
Ilell &lingeren en heID .1100 deo een·
wagen prUl oDthoudea De Gn.ken
beechouwden het geen sonde drank onlDatli te
pbruillon. Klilzer N'..ro ging ha .. t geen nacbt
nuchter naar hed Waa er echter een strijd op
hanG'u dan ga ..en de JongelIngen den drank en
alle leldrerDueD op Iemand die ID sport..
Wilde ultmanten yerlooclililide Ilchzcl ..e Het
WIS lDtereaant de regol~ te le:&8n waaraan de
Oxford en Clmbndge roeie... ZICh lDoesten
honden wann".. III rolllwedatl1;..!-n moeten
h3bben Er WIreD ook regel. waaraa.n de Jonze
chrIston lDU.t thouden De kroon dIU de
Gnek behaalde rwolkte 8poedlg, toch bleef
,un UUID beroom" 1 Maar waar waren die
nUllen \hane' Er werJen w.l eerugen door
dICbten! geaoemd, _ "It beteellenden die
namen 'I'0OI" die WlllDlJ'a th.na' HU (.preker)
soo de jo~eden opw.kken te loopen op de
loopbaan die lOldt wt J uae en waardoor Il) een
on ...enrelrte en OD'l'8fRrfelukCl noou souden
oatftDpD. Hoe lII08IMn 'IJ daarioe komea a.
kroon te behalen? P.1iliu bedwoq t!n
,__ en bncbt Mt toi dinltbaarh.ld, 0 t
bg Diet 88DIgeIlGl 'r8fWerpeluk werd. HU DID-

deIde .... lua yleeeoh qmda' hii d. kroon
WiJde beIialea. Voetbal eo eriokei lpelen .. er-
dal PIiIrd ~ erin ~ Iuua 9D te
CIaéa 1riDUIIL J ..... werdn ...... III
.. poot badjeIdaP '1'004 pIuta. ~ hoe
flIOIdiI WY .ar. ftorbti !IIIlafl"..TD·

:'>f,,"11: ot DE RP":\OU:s -l\It'Juffron.. Erne·
reotla Mlll!}1l \\cdu .. e ..an ,,"leu den heer
DaOl,,1 ~lorkel "Ierde Zonda, haar 77sten yer·
j>lJ\rdag op de pllUlts' Oo"ur .. ,\~ht (of ook
wel geheet n "Het Boacb ) te '"i ,m'lr'let West
Onder ue &aIl&lttenden waren hare t"ee nOli 10
leven ,uode zu~ten (de weduwe J.n Bendnw
en meJ Ahda M.lau) aaIDen met h.r.n brae
der den beer D.Dlel Mal.n De ouderdolDlDen
.... n bet ..Ier tel "aren B.l, 8l, 8'1 en 77 j.ren,
alwo een gelDlddeld Jaartal geTeuJ" ...u b Jnll
81 Het scbenrt nllt eiken dag d,l tYler zoo
hOOllbeJaarde broeden en loeter. Il\ , , én f~lISt
dllCh unlltten Allon Ion nUi In lIo!l<1.ge-
IODcibeid. D. ondate hann.r, d. heo« Dlul.1
lla1an, uemt DOf tot clritmalea per dai, WIG'
dtliq.. 'BD .. pw IIU_ lui,

VOOR C\!11 IlI"U. ""h"o.)lg-"UoIiW te (,eorp,
ruunte beYltknd. v)Or 18') kIDderen. worden
in een ad l'orlenWl door den ~OC retan. der JOD-
Fn~ ruIJlte'te ~b(.>01 .ldur t"nden l[eY1'l&lld.

Zh.. 1.)1.1 \ vr.u:-l!iJ.



ri.ZE ILLTTSTRATIE IS EEN EERLIJKE AFBEELDING VA~ DEN

. ;UDEFIANCE" SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit-3 ~vt.Solide Esschenhouten Kleeren.kast, met Spiegel peur; 3 vt. Solide

Essch8Uhouten Waschtafel, met marmeren blad, ho)geu rug en handdoek rail;
3 vt. SOlide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Gla.zen Spiegel op spillen.

iloeren gebruikte. Wij hebben beslotJ.n het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van 011.8 eigen maaksel goedkoeper
koepon kan, dan de gewone ingevoerde ~~i~elen die in deze markt worden verkocht.

. j (leillusireerd Cn.talogua en P'I'1Jslt.Jst franc» gepost op aanvrage ..
Alle Goederen d~r ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernements Sp. lJl"wegen vervoerd

tegen 20 per cent minder dan ingev. erd huisraad.~ 0 ISA 'A'CS & GO Vertoonlamers: LI.\~GEMARK,'l·STn,AAT~ . Stoom Fabriek, B1RRACK & [BoOMS1'RAT~N

~ • 'i ., KA4PSTtAD.l! VAN 9A1RO TOT DE KAAP.

S i TROP ISCHE OUNLOP BANDEN
,Heétschen Oppermachtig.

H t 0 dht 'La db H" Z'd lf. 'f:.' Sta er op T1°P./~so~leDIJn/op Banden op uw
e n o e n eUi liS l~ ol lUl'lA8. :; rljwle/ tB hebben I

R. M. BOSS & CO.,ZUID AFRIKA4NSGH ADRES :. ·
. K AAPSTAD. -. 69, Strand 'Straat,

KAAPSTAD.

10 & 12 Darling-
BIEDEN TE KOOP AAN:

Doorndrap.cl,- - . . -- - - - Gla.ddraad,

NET OMHEININGS~AAO,
!

1Omheiningspalen, - - :)-
Varkensdraad,
- - - - 2 tot 4 voet.

DAM SCHR~PERS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische - -
- - Waterpiipen

i tot 3}.

en alle soorten IJzer
Goedoren

ROOI!l Afscheiders ell Karnen,
De "Alexandra "

Afscheider, de

Goedkoopste. en

meeat door onze

lo

De "Alexandra"

Afscheid er

De beste en

gemakketri kste

ingevoerd.

Karnen van af 45 Shillings.
z.

'"'"

......
~oo

••

KOCH EN DIXIE.
:r;::..£1..AFST A D

-
Voor

Sproeipompen KAR NS,

Kafsnijders,

Net Draad

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten. Matra88en. Trommels, Reiszakken

Volle bijzonderheden op, Applicatie.

"i

'Frasernr,
..... _
'l'ENPERS.

'. . --+--

T·BNIJ.ïi18 -'1I1lllen ingewacht
worden d9Qr den .A fdee-

.~ Tan Pztaeerburg tot deu.. ~iijiJto1=r=~:16 Jmn 1~ vQOr repara.tie va.n
lo..... dat de 1'OlJleude wegen, n.l.:
.~-:. ia.~ fa .. I. ]je \V~g loopende van Frllser_
Dell, -~ ja.... hurg over Kerkplaats, Gorraas tot
cw " ir.-. naar Zoetfontem, deze weg te WO!'-~7:Et:: den' Ter'legd te BlauwheuveJ, de
I"~~ Jacob ..... Zijl, verlegging te worden aangewezen
1IV ... ~, ja...-! ll'U ~ door den heer M. J. van Schalk.
diJUUr ~ ~ ~ ~ wijlt.
eli )ié1at. Nooit, - uja coeder, !Meno1lY 2. De waO' loopende van FI'a~".r_VUl Zijl, ... JIlij, ...... er ... erger ,en! D! l"

KoortHiekte" IlOOIIIIII .ij bet DOe~. bure over KW80'0'&sfontein, Ploe",.
::erste doeia ItimuM:ATlOUBO d den. J!j- -C r\O '"
denden j"ngen ~ ~ ~_~_~mediOlJil fontai~ Leendertsplaais tot den
.. erd ~ ~iud. hrew ... de ba- grensliju van Calvinia.
reil ell 'f1'ieadea uidell dirt mj ZIiGt ~bten T d U t
dat hij ._ ~. Wl...J hij tweemaal'hier;:.on en eraars zu en ...ce ge,ede
g~ujgc1e 'RIl de lUIEUJUTICUROjen PIL- borgen moeten stellen.
LJCN I~ . De raad is uiet Vel plicht dElf!
'De' oude heer Wan der Welt, vu )ledden- laa f'eeni +~ dburg, .. erd g_ door een bottel. , .gsten o· et'D1gcn ~n C'raan te ne-
De beer A, ~, BrandYlm, Middelburg, men.

K.K., vond dad~lij\ Te.oohtiag. M?a IIOO,U, Tenders te worden iOfYcdiendbl'J'Jan, ea aijnlChoéD\-ader, de heer J. i!. SlIllt, ,.,
van Wonderboom, Burgendorp, treJlden O?~ den secretaris.
gt"JJeIIieD maar ik moet nu sluitea ...;...Ik blilf A J BOTE
uw dankb.re niend, J, O. YaIl Zijl. '" s,

CURO _ Secretaris.JONES RHEUM ATI. . Fraserburg, 20 Mei 1899.
Het grootste Zuid.Afribensche gepoosmid.

del voor Jicht. RJulumatiacho Jich~ T,Qode 'f.la ..IIDg""llId Fraserbnr
b
d•Jicht, Ueup Jicht, IAaDgeaulb~, eDJI., l\ WiGU Ol..

eu heeft ",eie duiaeJUlen genllea, veel.. erger
dan bovengonoemden ,genezen .. Is verkrl;gbaar . TE. Nr : Ii.': 1>\ ~.
vau 1\11e Apothekerlf'~D \VlDkehon door geheel • I
Zuid·Afrika. T-

ENDER..~ 1.l.11kn ingcwacht
- f R btworden door den Afdee-DivisIonal Coune I ( 0 er ~~n. lingsraad van Fraserhurg' (l~ war.

den ingediend bi i oen Civielen
Commissaris, niet later dan I G
J \INI l899) voor het waurdeeren
van alle Vaate Eigendommen in de
afdeeling Frnserhurg. Daar de
lijsten van gronden niet it OrdA

zijn en sommige pluatsen cn erven
nog nooit gewaarde-rd zijn, sul-
16n tenderaars verplich t zijn de
lijsten op eigen kosten te ,erkrij.
gen en in behoorlijke orde te
brengen.

Tenderaars :zullen verplicht zijn
alle gronden her: niet goed bekend
te bezoeken. ten einde volle infor-
matie te vertichaffen bij tet be-
haadelen van objecties tegen de
waardeering, alwaar zij verplicht
zullen zijn tegenwoordigd te zijn.

Tenderaars kunnen Voor een of
meer wijken tenderen.

Tenders moeten bu iten opge-
merkt zij Tl als zulks. liet werk te
worden gedaan binnen drie maan.
den van af den 15 Juni 1890.

.A. J. BOTES,
Beereteris.

Fraserburg, 20 Mei 1899.

~(Ilide Ess~benbonten Slaapkamer Zet, Goedeedréoed
Excellent Afgewerkt.

'Qlnl&,_l..gelt1 ·J\I[a,.. :J:E-~I - •.£& e...,~.

Hout en

ZUlD-AFRIKAANSCHE

Divisional Road

NOTICE is ~leFebygiven that it is
tl.e intention of the Divisieaal

Council of Robertson to apply to His
ExceUency the Governor in terms of
Section 152, of Act No. 40 of 188:),
to cause a Proclamation to be. issued
delaring that the following line of
road in this Division shall cease to
be a lJivisional Road-viz:-

" From Lady Grey through Ko-
nings River over Rem H_oo~, and
Zandberg, th-rough Poesnels River,
over Oudekraal, Scheepers Hoogte,
and Bosch Fontein, to Trappies
Kraal, where ,it adjei-is the
Worcester Division."

.Any objection against the afore-
said Application must be lodged in
Writing with the undersigned within
Three (3) Months from the date of
this Notice.

By order of the Council,
G. W. BORCHERDS,

Secretary.
Divisional Cot: I , '] Office,

Robertsn-, 16t~1May, 1899~

O~~DERLINGE

LEVENSVERZEKERING
ft.1:A.A':('SCI:I ~ PPIJ.

OPGER!CHT II'i 18"!I ROBERTSON GEOCC OLEER.i);E

LIMOENEN, Na.artje boomen,
ook de limoen der toekomst,

de Washington Navel. Nu planttijd
Doe in tiJds a.'lnzoek bij
JACS. TAN DER MER.WE, .LZD.

Blauwvallei WeJ1in~n,

AFDKELIHGSRAAD
lj~r;~~d~~ACt~~~,1 Perlement !.~~

... .,~.. ,
kp.:ltoor; D~RLI~GSTRHT, K.:s'w" ..r..

,---
CIlia ",. lti'Vbfio7l., nl.IlUtl fo "td.,. en

JolkLnne:,{)u,rt·

Afdeelingsweg.

HIERMEDE wordt kennisgegeven
dat de AfdeeJingsraad van

Robertson van voornemen ia, bij
zijno Excellentie, den Gouverneur
aanzoek te dOOD, in termen van
Sectie 152 van Wet. No. 40 van
1889, eene proclamatie te doen uit-
vaardig,>D, verklarende dat de
volgen do w.eg in deze afdeeli~g zm
ophouden van een afdeelings-
weg te wezeD. nam :- ,

Van Lady Grey door Konings-
r1yier over Remhoogte en Zand-
berg, door Poesnelsrivier over
Oudekraal, ,Scheepershoo~..e en
B08Cbf?n~in. naar Trappioekraal,
waar hIJ mloopte in de Wor~8ter
afdeeling.

Eenige objectie tegen voornoem-
~e applicatie, n:oet in gescnrifte
mgeleverd worden bij den ondergp.-
toekende binnen drie (3) maanden
v~n den datum van deze kennisge-
vmg.

DE Stoombooton dezer Lijn vertrek.
bn van Kaapttad naar Londen om

den andenn Woenedag, te 4 nurn.m., n'lal'
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
AllCenllÏonMDleggende op de bepaalde tu-
aehentijden.
Juni 7-GAIUSBEOOK CASTLE, Kapt. J. C

RIJBIN80",
Juni 21-HAWAn[lK~ CASTU:, K"l". 1:IGr.r.
.' uli 6-NORR AM CABTLK. Kapl. !iPDALL.
Juli 19-DUNV J!:G:AN CA.!'f::..X.IKapt. W. HAY

ZUID-Af'RII\.AANSCHE.

KONINKLIJKE MAIIJnlr,"'~1

f:UUItTEUBI. :

:Ion. ALFRED EBDEN, Voorsitter
HENRY SOLOMON, Su.
FREO. J. OUTLIVRES.
PA.UL PI VILLIERS'

. GODFREY sronsr,
J, G. STEYTL"ER
HARRY BOLUS,
H. M. ARDE$E.
Hon. J. X. ME~RIMAN, M.L.A..

EERliT! GElfi&8JrUI(D10B .lDVI~IU&.
G. E. C. A~DERSON, M.D., .M.O., LondfD

M.U.C.S. Ellgal.riel.

SPObRWEGMAATSCHAP'PIJ. IAl-RLIJKSCH ~~iiiiii. £226,343
~ ---- ----- INKOOK j INTEREST 103,890

De kortste én Goedkoopste Route voor' Reizigers en FONDSENIN wJjn . £2,072,836
Goederen ván 4e Zee naar Pretoria, Johannesburg en I Gf.\ul Bdtgd jll.Z.ud-Afri~CI4JIdI &curiUiU
andere plaatsen in de Transvaa; is via YOOIUI.woR no.DULD,

. A!.olate Zokerbeid, GTOOte BoDuu..
LO.URENOO MARQUES. ..,....n U"perkingpn.

Uel'a.lingea ow.._, n1ei-ftrbeunl ftrtlari ....
Van Lourenco M~que8 naar Pretoria 349 mÏJ.'len, naar Johannesburg G... u ~.tri()j,ie op BeiHn eD W_platl

304 mlJ"leh. ',.;... .Matige O)lItOOe:l. .
81..,~dilll Be\a)jnl!' 1'1UI ,"nleringen.

V D b n'to' 511 "I J All~Voord .. len beb,ooren .. nd.JJ8&Ieean ur an naar.tr~ na mIJ en, naar ohannesburg 483 mijlen. 0...,,, Pe.r.oooruiju Áalltlprakelijkbeid.

Van K~'pstarl .naar; Pretoria 1041 mijlen, naar Joha.nnesburg 1012 F_l:1,~::"~~1:~,~·fo:;~O':~h.::.u"riUg1>'"
mijlen. ; ~ '.: rh i.'ja.rIij b.cb Ontlerlook. I_lat in Juui 1006

, J' 'de- .olgqude in .JIlni, JIiU8. ' ,

V~ApHTPRIJ?EN REIZIGERS. ..[)('rti,- da::,>,! t~"C.tul\ ~oor bet ...Iin.: 'al

V&n Lourenco Ma.rQues naar Pretoria. £4 7s. 6d. en £3. 9. ~I::·':;'''·"'''· .edurt'ud~ wei •• d. Poli. '." ~r"dl

. 1·"li·...·o blijven r-Ih kr:...Ll t(.)"n~ .r .-old,,,,,,,1t
" Joha.nnesburg £4 19s. en £3 18s. ! "er~.:".r."·,,,r.l. ;. 0'..11 ",u ~'nrL""I""I .. l'r.lUi.

Ltt dek.k\!u.·, -" Pretoria £6 8s, en £4 12s. _
" Johannesburg £6 lOs. en £4 63. 6d. . LAATSTt UIf,BETALJNOEN; 1895.
" Pretoria. £11 18s. 9d. en £8 5s. Bd. I Poli1ll!lln 'raD YenObQIOI1den duur werden boiaala

, me' de ,"Igende lOomien YOOr lede." f:l,ooo 'raD. ( " Johannesburg £11118. 9u. en £7 19s. 6d. oonp"'ukelijlte ~g:-
Duur in 189tl. :

Inlichtingoea terkiij~baar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 to Pre. 110JAAR
toria. (Z. A. Rep\1hJie!:) en bij de Directie Heerengraoht 270 te • .Amster- :!iill ~..'
dam (Holland). : 80 JAAR ;

< DE DIRECTIE. ~ itl~ l... ,.
U JAAR ... \ ".
9 JAAR
6 JAAR
8 JAAR

o. "CA6TLE MAIL" MO!!,I. - .cpl]

Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Robertson, Il) Ml:1i,189.9.

lItn Bootea Joor EDgelud flA Lts PallL~
BR~EMA.:U C.\8TLK, E.p. CB.&A(;JIE. omtrent S

Ju~.
OA.RTfl CASTLE, Kapt. W.AB.IIE!', om: rent

June,
PEMBROKE CASTLE, Kapt. MA~RALL,oml=t

6 July.

Voor Vracht of PMIIIIge vorvoope men
moll bIJ de Agen~D van d" Ci.sTLK
MAILBOOT K.AAT8CHAPPIJ, (Bplá).

"" Durban
" . Kaapscbe AfdeeHugsraad.

.,ilenders vOQr den Bouw van
eeb. Brug. ------------------------" "" Kaapstad. -Il EZEGELD~ renders, duide-

U lijk op de enveloppe op-
merkt " Tenders voor den bou w .an
Ioen Brug," zullen aan dit kantoor
wornen ingewacht tot Vrijdag mid.
dag, 9 Juui, a.s., te 12 uur, 'V!oor
den bouwen voltooing van :een
brug over de Mosselbank Riner
bij het ~tpheuvel Statie, Koeberg.

Teekenmgen, specificaties, eD
en voorwaarden voor het contract
kunnen of aanvraag gezien worden
en het bureau vaD den raad tU88chen
de ure U uur en 4 uur n m dage.
lijks. ~ .

Het is niet vereischt dat de
~aag8te of oonige tender wordt
aangenamen.

. op last,
~. VAN DER WEBTHUYSEN,

, Secretaris
Afdeelingsraad-bureall,

No 10 G:oentemarktplein,
2a MeI, 1899. .,

" "

Speciaal! Speciaal i Speciaal!

RAWBONE'S NIEUWE SPORTING MAUSER. GARBINE VRUC hiTEN BOOM liN
I

.. , P.OO:J
2,9311
2,720
10119&
J,496
1,860
1,l162
1,168
1.101
1,060

Toegerust met Rawbono's ~peciale Sporting versieren en gest6ld op
1200 yards. Uit.stekende waarde. Prijs £7 10s. net.

Patronen van alle soorten eH gehalten altijd in voorraad.
IIng('l~owe('ren, Rifles en RevolverFl, van eenige Boort.

Krult. Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad

Colts met mg~co~r,las Magazlj:J Rjft,lS, 45/85 tegeD zeer vermInderde priJzeD.

DE W~AL &; CO.,
IJZERHANDELAABS, r

Het Goedkoopste Huis in de Stad
OMHEINiNGS MATERIAAL,

Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, enz.

SCHRlJF OM PRIJSLIJSTEN:
Adres:-

Burostraal, Kaapstad.

U_ZON LX').l"il

KONINKIJJKE }IA ILIHfNST

UJIOI 8TOODOO'l11LU.TSClUPPU
CJlI.PIIRKTJ.

DK Mailbooten der M&81b<-bappij ......
k'ekkcm ntl Kaapet.wl 'IMr Engaland

'ria Kadam, OJI& d.n IoIlClonm Woerodaff"
, 1UIr n.m., al. ODdS' MIllegenrlo

.VOOB. ENGELAND.

(HET JAAR 1899).

~.o,oooBOOMEN,
Gewaarborgd de loor.van den naam te zijn en nU van Inseoten Pesten
Prijslijsten en Vruoh!en Kweekers Gids, aan eenig adres gratis gezon-

,. den.-Adl>es: ,

11. E. V.' PIC]{STON~~,
P.I: Gro~t 'rU8nste1i1, Jia Pwl lup lolonie.

JUDi H-NORUAN (Twin tiere.) Kapt. Rt:i WOLDII
Juni ~MEXJCAN, Captain 114I1TI~.
Juli l;l-HOOR, Kapt. TT~OIl.

'nTH BOOTËll-vDOB K'sGILlND.

ORKK Il: (Twin Screw) Kapt. CHOP', OlIltrenl
15 Juni.

0A800N (TWin 8crt:w) K.pt..AUSTlWJ< .. , 9I11trellt
29 Jum

OEt1LPB (T"ilI Screw) Xajl HAGVI, OJDtreIIt
13 Jul,.

Ben nn de X...... ppij'. mooie Stoom
boot.m ..: BOUTlLUlPTON nNtllll nor
lLUIBUBG, leon Da de MnkOJD8& 'tV
... VaiJlioombooieu.
. BBTOUlUtUBT.JB8D&arENG.KLAlfD
.... baar YOOJ' Z. .Maudea, worden uiap-
rvikt __ NIl ~ \'&II 10 PerOIId
op da Dubbelen PeNai8"Puja.
BlITOUBKA..ABTIBB DUI' HA.VBlf8

Jaag. ~ X:UST ~ 1:it.gereiki 'f'OClI' de
terup. biDDOD Drie JiaaDdea per-ct. UDÏGII
of iJle 0UiIe lf-twahappij Stoomboot&.

Voor Vracht of ~cIoe IUD .....MD" Jtmtoa. ftD di UDÏaD Stocilil_
K.. hahappij, Adc1.... JItiW
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