
BELANGRIJKE KENNISGEVING.
,

DAMES, die Nieuwe ItoetUWllB 'nÏrllDgdD i
zonden goed doen ,la zij, ..óór mi eldan hun unI)

doen, aan 0118 schreven om atalen en prljaeD, die wij
vrij aan ieder adres sturen.

IIoé'lf1Ite K.las-werk en Jaagllt mogelijke prijzen.
't I'll.\Ilf·n, de goede smlla •• n de alwe~lring gewaar-

b 11"1"<.1. ~
Er moot st ipt contant betaald worden, Alle orders

m.iet en Y~rgel.flld gaan van een "mille.

I
IDressmaiers, Modisten eD LUn Hudelws, I

113,LANG STRAAT. KAAPSTA.D,

DEEL No-~J. 6,765."

..
Zeer

.-«
Zeldzame Verkoopiug

-TE-

KLEIN DRAKENSTEIN!
,

\'AN ZEEH KOSTBARE

VASTE en LOSSE GOEDEREN,
------

't J': OCIJt>[·getel·kenJ.ebegunstigd door Mej. de WeJ. GIDEO:-lF.Ii:l.:-lco]S
, i,1 T, 'I r, iu hare betrekking als Executrice Testeuwntair zal

1"1 '~I't'k Vcrkoepon

:2iSTE DEZ I~H,,DEN

om 10.30 ure precies.
0\1 r hat.~ genaamd" KNOLLE VLEI" en gedeelte Van "Goede

\'t'machtlOg," gelegen te Klein Drakenstein, Afdeeling do Paarl,
or!ltrl'nt ~I) min\lt?u rijdens van Lady Grey Station, .met 't daaropstaand
II oenhuis onder Stroo Dak, Kelder en andere BUltengebouwon onder
l.Izerr-n Daken; beplant met circa 1300 keurige Vruchtboomen, waarvan
l'lre:! bdO GI!<iVeS,:300 .A.bricoos en de rest Limoen, Perzik, Peer en
1'1'Ilim noom~'n benevens Eiken-, Dennen- en PopuliElrbosschen. Er is
ilUTst gesellIkte grond voor 100,000 stokken Wijngaard, op de oude
\\"IJngaard gronden die door ?e Philoxera vernield is, en nu beplant is
iu.-t 11),1)1)') g-ewortelde Amerikaanscho Stokken en nog duizenden zijn er
(jm dt' overige gronden nog allen dit jaar vol to planten, aan Loopend en
Fl,nt.-io \rater onbreekt het de Plaats niet, er zijn ook kampen voor het
[lOlldt'Il van koeien; met een weinig uitlegging van kapitaal kan deze
1'::1<1[-; in een Lusthof veranderd worden. '

Lo.se Goederen:
Kf-:LOElt /; LeggerIJ Stn.( Vaten, 7 Kajatshout en Blauwduig

Kilipen, Le!:gers, Pijpen, Helfaanren, Ankers, Trap en onder
Balle:>, Frn mers, Trechters, 2 lllandewijn ketels met toebehooren
enz.

L!l::;:..;r; (;L)~DEREX. 1 Wagen, lOpen en Schotscbe Kar,:l .Afslaan
Karren nieuw, Ploegen, Eggen, Cultivators, Graven, Pikken,
Schoffel3, Manden, Zwingels, ~Kettings, Jukken, Touven, 2 Paar
Ac'hter Tuigen, enz.

v r: -; :2 Paar Kar Paarden, 15 Varkens, o Koeien in melk en die op
:~,dvt'n gaan.

ill' I:-i]{A._:\. LJ. Eenige stukken Huisraad, 200 Mudden Patatas, 1000
I\'at€rmeloenen en wat nog verder zal worden aangeboden.

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

1f!£..
KLEINE

~~,

GODD J)!IIJN
- TE-

Dr: Ondergeteekende wegens ziekelijke omskndigheid daartoe genood-
zaak t , heeft besloten Publiek te doen verkoepen op

DINSDAG, den 4den JULI aanst,
te 1 11 ure precies,

I Jn IYI ihekende Plaats genaamd "KruishofF' nabij Wellington te
r; rof'nher..:: Beplant met circa .')1),000 stokken wijngaard, waarin de
Phrln\'>r;1 nil is, die ecLter met nog twre maal zoo veel kan beplant
wrmlpn, \"pg-ens de voortreffelijk heid \'an den grond. Een moeder
I"~ lnra!:;'., \':1n Amerikaansche Stokken is reeds aangelegd tot de vol-
Dh:ltln~ t)przelvf', ook zijn er reeds eeni~e honderden Amerikaallsr,!ie
~" ,k b>n w>,'nt. Er zijn ~ stal,dholldende fonteinon op de plaats, die het
~,'h"l';e ::t"r doorloopen. Het Zaailand is uitstekend, Vee weide uit-
!!llln! l'W! vllor alle soorten Voo. De gebouwen op de werf bestaan uit
,,:1 z",'r nrt welingericht, bijkaus nieuw woonbuis, mede, Kelder
:'t;d ['Il Bediendenvertrekken allen ondf'r ijzeren daken, als ook oen
.é"ho'l w '{('rder af onder stroodak, dat goed kan verhuurd worden heb-
h.,::, iL' [Jl'achtige Tuingronden; de plaats is bezaaid met ~5 mud Haver
'il .l ltlud Koorn.

LOSSE GOEDEREN.
KEL [) ER :-:3 zes leggers Stukvaten, 7 zes leggerR Kajatenhout en

Blauwduig Kuipen, Leggers, Pijpen, Hal£aumen, Trechters, Emmerl'l,
Kajatenhouten Trap en Onder Balies, Brandewijns Ketels en Koel-
vat bijkaDó4nieuw, enz. enz.

BOEl.{OERIJGEREEDSHAP :-1 Paarden Wagen, 2 Open Karren
waarvan cen nieuw, 3 Paar Tuig.en, 1 Span Voortuigen, 1 Lot
ZwmgeJ,.;, Kettings, 1 Snijmachine nieuw, Ploegen, Eggen, waaron-
dl'j' een nieuwe Ho-ward, Manden, Graven, Pikken, Schoffel,.;, Culti-
vator", enz., enz.

VEE :-~) Extra Ezel..,;,1 do. Rij en Trek Paard, 2 jonge gedresbeerde
.1 jar1ge Roadsters, 4- Melk Koeien en Kalven, 7 Ossen, enz.
lIet iewone a.-.;sortilllent Huisraad, en wat nog meer ;{;alworden

:ta: !!,'hoden,
DAVID JACOBUS LOUW, J. 1'. H.z.

A. B. de VILLIERS & Co., Vendu Adms.

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

KOLONIAAL - E~ AMERIKAANSeH WAGENHOUT,
STOOM

Breestraat88,
ZAAGMOLENS,

Riebeeks

Onderwijzeres Benoodigd.
( ) P een Boerenplaats School bij

de stad Malmesbury. Sala-
ris £4-0 per jaar; bij het aannemen
van meer kinderen kan het Salaris

UF BIJ verhoogd worden. .Lozies en kost
Het Kaap.ahe Che".Bahe Syncliaaat vrij. Applikanten met een Onder-

wijzerd Certificaat en met kennis
EQUITABLE KAMERS ST.iGEQ.RGE'd STRAAT. van Hollandsch, Engelsch en Mu-

e " THO MASTERTON 8 ta.ri .siek hebben de voorkeur. Werk-

JA. - ,~ ,,,1 j:,.~.LEYb eare~o·~~ti[:~~Ï?~S~E~Alfa .. g -___.,,, applikaties in te zenden bij de on-
....... ': dergeteekende, met AFSCHRIFTE10 .& 12 Darling- Str~ .. . BL~CHTS van QertificateD, enz.

-; - - - -- -' op of vo6r den 25sten JUDi, 1899

FRED. WKRDMULLER,
Malmesbnry

DE

~

INoenige kwa.ntiteiten te ~mer-
set West 8tatie.-Ka.n I1&9-relk

station verzondon worden. 5 Doe
aanzoek Lij R. M. OWEN, SOQ;ersot
W~!\t. ~

ERKOOPING
-VAN t-

EN ERVEN
AAN D~~..A.~aTE HUUR S

lj,

( )F ~es verla.ngend le k~'p, 10, 'Deze 111 de ~t."e kan. ivan Opene B"'Y.n
- ~ltstt'hDdti plaatsen ~lIg()- . 1.11. -.;t. Lady G .... ~ s ...u., ........ t..

zocht ID de Afdeehngen va~Htlr- '~. ;'. __ ._ '.' __
bert, Hay en Harkly West. ~ i JE On~rgG~okende begunstigd doqr den jongen heer ROCCO DE

Gehouwen, Landerijen, Fon~ei.l1en L VILLl~US, 1141publiek verkoopen, op . '
Btlit<>ngebollwen, Steenen ~ralen M \ AN" AG . d . 1 :
011 Kampen op de (1ronde~ vijf ~:l JJ , en den dezer,
minuten ri jden van het PoU en
Telegraafkantoor, . en 't t~itio
Station. Goede scholen lP de
nabijheid. Overvloed van ~wild.
Vogelstruizen in 't veld.\i dat
geschikt is voor Paarden, StrJIileD,
Vee, Merino Schapen, en ~iteD.
De eenige reden van den vt\'ftcoop
is dat de eigenaar door sl~hten
gezondheidstoestand zich Grug.
wenscht te trekken, en het.ren-
bedrijf wil opgeven, ~

Hicht u tot: ':~.
H. R. CAWOO~
Postkantoor Pap~~il,

via. Cei~beJl.
Telegraphisch Adres: . y

Cawood, Papkuil. t
.r

~.

" oDl 11 ure precies: '
. ~ste.-Zeker Erf langs de Lady drey Brugstraat tegenover de be.

Zlgheld van de hesren Do Villiers, Blignaut en Co., met een zeer net,
klein, nieuw; welingeriobt Woonhuis naar den nieuwsten smaak er op
staande, thans bewoond door dun heer Jan BQOysen.

2d.-4 G-oote Prachtige Elven er aan grenzende, zijnde de laatste
Open Erven in deze Straat; het grootste gedeelte der koopschat kan op
renten blijven.

A. B. DE VILJ.JIEJl8 & CO" Vendu Adms,
Paarl, 1 Juni, 1890.

Cape . Chemical· Syndicate Limited.
BEENDER MESTSWFFEN--

VOOR

GRANEN, WIJNGA4RDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINENBENOODIGD;;r. .z
E&N Assistent Onderwijze~~ voor

A3 Klas Publieke SOh{pl te
Belmont, dis.t. Herbert. Ge*rti~-
ceerde afschriften van bekw~l'DheHl
en behoorende tot eene Prot. fjrerk.
Applicaties te. worde~. ingt_racht
tot den 30 J urn 1899, biJ den ~der_'
geteekende. Beide talen E~{'lsch
en Hollaudsoh worden ve~)ischt..
Alleen Candidaten die On~rwijs
kunnen geven in vrouwelijke rhand-
werken zullen in aanmerking ~men

Werk:zaamheden te begiontP met
het Juli, 18~9 kwartaal. n

Salaris £60 per jaar. ;;!
J. J. DE KOGl),

Voorz. der ~hool.
P.K. B~ont.

Belmont, [) Juni 1809. \t
'h------------------~--=r-~r=

Hoo'i Onderwi;#er
;j

GEVRAAGD een Hoofd Mnder-
wijzer voor de gesubsiMeerde

school onder de PolitielritJleren,
Hospitaal Heuvel. Jobannijburg,
Salari.s ~300 per ,~aar, ~et ~oedig
vooruitzicht op YrlJe wonmg';1

Vereischte bskwaamhedenti
1. ?-de klas Onderwijzers ~famen

van de Z.A.H. of daarmede~elijk-
staande certificaten beneveus een
later af te leggen aan~llings
examen. !¥

2. Bewijs van lidm~schap
eener Christelijke Prot. K(,tk, en
van goed zedelijk gedl'1lg IQHpende .
over de laatste twee jaren. i. .

Alsmedo wordt gevra al! ap-
plicatit's voor eene AssIsnl'lllÉ voor
bovengemolde school, Lt\la(~is£ 12
per maand verei"chten deze.t1de als
bovenstaande behalve dat 'slechts
eene 3d" klasso Onder~jzers
examen ia plants van eetie 2de
klasse gevorderd wordt. ¥~

Applicatien te worden il'fgezon-
den aan den- ondergeteeke~e Bus
382 Johannesburg VÓtJr20 Jt'ni, e.k .

Werkzaamheden te aan\#larden
bij opening 'der school na i)e aan-
staande Vacantie. ~'1

H. J. LOUWf{
. Sec. der S<t~ Com.

Johannesburg, ...1
23 Juni, 1899. i'

~...I '

-W-l-'j-k-o-o-p-en-'-'S-id-e-"-e-n"""f\~ill)t-
sche Zaadhaver, also0lt Boede
monsters Zaad KoO!in en

Voederhaver. ~
Stuurt monsters en kwotatier:..ionder

H. RIES,aFt 80.,
Oo.t Loncl+.

"' ;'ttf"P.S.-.A.lle boeren die ....;..belang
hebben in Engelsche ~aFpel-
moereD, zullen weldoen aazfl<Jn'l te
schrijveo, om onzen laats(jm brief
over dezo zaak aan hen te~nden.
Post Vrij.- ~.;f

H.

gemaakt op de best mogelijke maniereu en gewaarborgd volgens Analyse
rijker in percenten to zijlil dan, eenige andere Meststof.

Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo snel
werkende als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uitteputton.

Te verkrijgen bij

VOlGT & Co., La.cIyG...ey S ...ldJte Station.

DEN TE KOOP AAN:

Doornd.raad,_ _

- .- Gla.cldraad,
-

V,N

NET OMHEININGSDRAAD,
Omheiningspalen, • - -

Varkensdraad,
- - - 2 tet 4 v _,et.

DAl SCHRAPERS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische

(,....-'"
I ~ ,\

~n----' 11 ~>,K~=8Dt
r: . r_. -~-,tt __i ~:~:!eJl.~ ...._:.",t

~~;:..._ .Á. -~ .J,~~ , Sued 8. Lug Strat.
I I " _,__j KAAPSTAD.

Monumenten en Gnfateenen van MarmAr of
Graniet voorzien en 0p8l'rioht op eenige Begraaf-
plaats in Zuid Afrika. IJzeren Traliewerk eD
HoeUteenen ook voorzien.

I Teekeningen en prijzen franco op applikatie.
~ Toklllll: Kerll Straot ..WiilllJerlT '" Oxford Straat.

Oosl lOlldBII

R. CAI£ IZBIEN
"

"

EJUf mUl IDft • 'D k.aI Ir p. komt lDaar ... aar
door d.e W.reld. B._, i. DOf hoop .001 b_

al. hij Wheeler'a Capfllarlne pbra ltl, be
la hat bellte Uaar-middeJ iD' 01>. IADd; m~t poot.
,.:d a. o.J.-Ai.bleu nIYNKS, MATTHEW A
Co. Jraapllad, Cb.mÏlleD 1'I.>OIiet ....

ROldgllDde Onderwijzeres beDoodlgd te DOl
fODtalD,wIJk 1IIrmlJ1er, dlst. B1oe.-

rODtell.

\ PPLICA TIES voor bovenge-
r \ noem~~ betrckkin~ verge.
eeld van de bIJ de wet vereischte ~
tuigschriften van bekwaamheid
eoed gedrag, en lidmaatecbap eener
ProtR.stantsche Kei k, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot cp den Bsten Juli, 1899.

Werkzaaml:.t.(.t.u te beginnen, zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden. .

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde appliO&Dt
moet zich voorzien van Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

H. J. VENTER,
Voon Sch. Com.

Reddersburl(, O.V.S., ,..._
~ l Mei, 189\).

Eere Onder7tJlïseres Benco i il[d

OP eene Boeren-plaats 3i uur
'Van Murraysburg, Voor eene

Gouvernements "Farm School."
Bekwaamheid om da kinderen voor
het EJementltir Examen voor te
bereiden wordt verwacht, Muziek
en kennis van de Hollandsche taal
vereisehts. Salaris £60 per jaar en
alles t'rij. Ve plaats js 4 uren van
bet D888testaHon·· gêlegen. Werk.
zaamheden te hf.gitlDen begin van
aanst kwartaal.

Doe aanzoek bij den ondergetee-
kende voor den IOden Juli.

S. J. PEROLD, V.D.M.,
Murraysburg.

•• I

~
1...

<

l..
1

+_

BENOODIGD
[j'EN Onderwijzeres op de
I~ plaats .Andover, gecertificeerd
en bekwaam om de kinderen voor
EleUlentary op te wer~en, en be-
hoorende tot eene Protestantsche
Kerk. Werkzaamheden te aan-
varen na de Juni vacantie. Salaris

". £.)O. . .en alleS vrij. Hollandach en
Muziek een vereiscbte.

HET BEROEMDE OOCWATER.

EEN botrel be .......kt .. or dce-n end".emttl die dU
Ir'"bruilr~n .alleD er!renDeu d.t bet <le 11"'0.. 1.

"· ....heid i•.M~t J>O'Ilgeld 3.. ""Dd .... pootgeld Ia.-
V~rltrijllt.a' b'i

HEYNES, MATHEW & ce.,
Cbemlsten. Kaapstad.

ObOFF A. GREYLING,
P.O. Andover,

Wodebouse

Departement y
-+--

-rENDERS z
wacht bij

Auditeur gene
vermelden di
middag op den

V .
n:an- de Tulbagh
1899.

Volledige ibij
verkregen wo
van openbare w
den Civielen
Tulbagh en Wo

Het is niet
laagste of een
aangenomen.

Openbard Werken.
len worden inge-
en Controleur en
al voor den onder.
st tot 12 uur
emel :
~n herstellin~n
evangenis 16 Juni,

aderbeden kunnen
aan het kantoor'

ken, Kaapstad en
Commissaris van
ster.
'ereischt dat de
er Tenders wordt

HNEWEY,
fdinspekteur van
.Openbare Werken

30 Mei, 1B99.
TENDERS len worden gein-

wacht b' den Controhror-&n - ~--~
Auditeur-Gen "voor den Onder.
gereelden dien tot 12 uur 's
middags op den noemden datum :

Herstellingen n de Openbare
Kan toren te Wo ester; 16 Juni,
189g.

Volledige bij zon rbeden kunnen
worden verkregeq_ 'j het Bureau
van Openbare Werk te Kaapstad
en bij den Civielen isearis te
Worcester.

Het is niet noodsa
laagste of een ige tender
genomen.

BENOODIGD
EEN Hoofdonderwijzer voor de

'..J Tweede Klas Publieke School
te Steynsburg. Salaris £260 per
Jaar. Werkzaamheden te beginnen
na de September Vacantie. Kennis
van Hollandsch eene aanbeveling.
.Applicaties gericht aan den onder-
geteekende, moeten in sijn vóór den
29sten dezer (Juni) Maand.

W. H. BOSHOFF. V. D.M.
----- --------- ~ Y,

~00fd Inspecteu va.n
Openbare Werken.

BENOODIGD
HOOFD onderwijzer aan de

gesubsidieerde dorpschJOl "De
eendracht Plein School" te Potchef-

Z.AR(
AANGELOOPEN

t tot 3t.

en alle soorten IJzer
Goederen

Speciaal I Spec,iaal_!_Speciaal I
RAWBONE'S NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE

Toegerurst met Rawbone's SpeQiale Sporting versieren en gesteld op
1200 yards. Uitstekende w&IJ.rde. Prijs £7 10s. net.

Patronen van alie 800rten en geha]te~ aW;d in voorráad.
Hagelgeweere!l, R~es en RevolverM, van eenige 8oort.

Krult, Dynamiet, Detonators, Lont en,Lont Ontstekers. aïtljd in voorraad

Colts met nrgrootglas Itgazijn Rj~es, ~/85 tegeD zeer nrmfDderde prfJl80.

J. D. CARTWRIGHT & Co,,·
GLAS- EN PO RCE,LEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DUUNG STRATEN.
I ~

EET-, Ontbijt-, en Theeservies~ Toil.'etartikelen en aJle soorte:q .Aarde.'
werk in groote keuze. ;
Hang- en Tafellam~n, Vloerl$lpen voor de Yoork&1Jl8r, Tafel.

me&:Jenen fanta8ie- artikelen en alle B:uishoud-BenoOOigdheden.
Verzilverde en Fantasie Goederep, geschikt voor Trouw-, of Verjaar.

da.gspresenten een Specialiteit. Jwst ontvangen een lading VaD hun
speciale Port.

"VlaroRlA.N WATER-WHITE OIL,"
Voor Klanten van

Winkeliers.

en K'C~NE~ de oorspronkelijk.

PI ' genee6middelfID T&n Dr. O.em 00., ~erJr.re~D worden bij de eenige e$t=:naa.ra,
,I

160" VUURPROEF.
IN PATENtE "FAUCET '!NOZZLE" ~N KANNEN,

DE BESTE OLIE iIN DB HARKT.'KAAP8TAD.

.. I

( ).P de Plaats Tweefontein nabij
Camphell, 11erbert, 1 Bruin

Merrie Paard, omtrent 16 jaar oud
onduidelijk C gebrand op ue rechter
zijde van den nek.

1Bruin Merrie Veulen met kleine
kol en witten linker achter voet,
omtrent 8 maanden oud.

1 Donker bruin Ruinpa.a.rd, om-
trent 3 jaar oud rechteroor zwa.luW'.
staart.
1 Vos Rumpaard met kol, slaan.

merken lp rechter zij, omtrent 6
jaar oud.

1ndien bovengemelde Paarden
niet gelost worden met vergoeding
van Advertentie binnen Zes weken
van af datum zullen dezelve als mijD
Eigendom beschouwd worden.

J. H. LOOTS,
TweefonteiD,
P.K. Campbell.

V.EREISCnTEN: Tweede Klasse
onderwijzers Certificaat van de Z.A.
Republiek of een daarmelde gelijk-
staande (applicanf;en met Buiten-
landsche Certificaten beloven binnen
redelijken tijd .Aanvullings-Exameo
af te le~gen).

BewiJS van Lid.maatsrhap cener
protestantsche Kerk alsook van
goed gedrag. Salaris £240 ~r Jaar
1l)et beste VO')ruitzichten. Werk.
zaamhed.en te beginnen met 17 Juli,
189g: Ingeval ech:.er geen g~chikt
.Applicant zich voordoet die met 7
Juli, a.s. kan beginnen zal de
School Commissie den tijd va.n
indiensttreding 'terlengen. Derhalve
worden ·Applicanten verzocht op te
geven wanner zij instaalt zullen zijn,
ten spoedigste met de werkzaam-
heden te beginnen.

De geslaagde Applicant zal tele-
vrafisch van zijn benoeming worden
gerwittigd op 3 Juli. e.k.

Appplicatien ingewacht te Vrij-
dag SO Juni, 189fl, bij den onder-
geteekende. . .

F. D. MUNNICH,
Secretaris der School Com.

Bns 105, Potchefstroom.

TANDHEELKUNDE.

van
kundige lddeJen ontvangen, en,is iD, d.
po!l!tie gesteld om ~ijTle patienten de Toor-
deelen van al die moderne verbeteringen
in de tt.DdheelJulDde te doen genieten.

CODBultt.tie uren 8 v.m., tot 5 n.m;
op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.
Pr.tienten buitenaf woonachtig, k:Unnen

bunue vi8itee per bri.,,{ aankondI.geIl.

KENNISGEVING.

DE Ondergeteekende wenscht aan
het geëerd Publiek bekend te

maken dat hij nog steeds bereid is
"Boarders" in te nemen (Jongens
loowel als Meisjea), ook "Dag-
boarders," tegen billijke prijzen.

P. J. J. LOUBSCHER.
Wellington,

1 Mei, 1899.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Oh1rurg1jn,

OastIe Ohamber~,

Adderley Str8.8t, Kaapstad
P.K. BUB 800

/

,,
I

." I



" " "" Durban "
"" "" Iaapata,4 "
"" "Inlioht.ingeD verkriJ"bur &aD bet Postbus 888 ,te Pie-=-(C:;,lz,:rubJiek) _enbij de DJnKOt H~ 170 te A.mIt8r.

~,:PIUOTII.

".Arrow Frand-;;bak ~,~J
' NeG STEEDS DE OVBRWIlflfAA.B. '

ONleu ~.te Over"'A.nnm.,:
Karrafontei.D, P.O. Vea&entad. 28c!e ..... 1899.

DE HURlIB MALCOUES8 ot Co • 000IIt LoD4~n.
MijDe HeefeD, '<'. '

Zoo als gij natuurlijk weel ben Ik een harde .............. de Braad •
•i.kt. Wet., en in dit opzicht zal ik nooit ,~ tot 4.. .. at- dOOCII. D06Il
dit niettegen8taande beschouw ik: het de pUc~ ftD ledenla boer ca.oo ... mopltk
all..n middelen te gebruiken om IlJoe ICbapeu te ODUIDe&&eD.IIUOnd .. ~.
lil. h40b bijna lederen dip onder de zon I'8bnfkt en ik k.SJl .et, 'V-J'ij ..
mocd1ghdid ze;.rgen dat uwe ol Arrow B2'and Tobaooo bUaOt II mij 1l0l'
de beste resultaten a-egeven heeft.

I I( beechouw uwe tiArrow Bl'aud Extract" de DmIte ..clip ID de ltoIoDie.
Ik hOOD en vertrouw dat OllY MIniater Tan LandbouW' 1O"PIl al CIai lecllr -dePM

ID d.. Kolonie no de~ dip vfllZOrld lalwordeD. ,Ik -.1altoo. ut POO6IfIe .....
hl!bb.n om uwe dip aan mijDe oude...chaap-boeren .. ~

Ik noem mij, Uw D. W. DleDaar,
D. P. van den BJ:l!WD, LoW.IL

KarrufontAllD, P.O. VeDtenW, 16. lI&y,I899.
)lplll1'. MA.LCOIfES8 & Co., East Londee.

I san,Ba you will undoubtedly kuow, a...... anlllODilt of the &oab
Act, r.nd lo thill opinion I shall remsm to the day of my deaCh.

In spite of thia, however, Iooneider it the duty of e1'V1 farmer to 1188 all po&Jlble
blftlUl to lake care oï hi•• heep, and keep them ID sood h-.lth. I baft ued a1mod
every bnnd ol dip under the IIUD, aud can _y ooD8OieDtiouly tba& JOU lo A.r7OfI
Brand Tobaooo Extract" haa l(1VPt1 me ib. heR neul .....

I oonaider yoor .. A:now Bnmd Extraot .... heR 41p iD.e Ool~. I
hope, and trut, that our Milliliter for Agrioultar. we ha.... e"'1 clep6& ID the OOIoDJ
lInpplied wtth this dip, I shall rJwaya eeteem lt a great PleMUn to reoollllD8lld your
dip to bly old lIheep-lanrerl.

I ha .... the hODOur to be. Sir, Y01U' ObedieDi 8enaD".
(Siped) D. P. van den BDVD, JLL.O.

VUl Lour'8iloo lIarqUee DUI' Pn.... ~..a.. -__ ~~
S94mt1en

Yan Durban uar Pretoria 6t 1 miJ1n. .Jo1wmeaburs 488 mt1ell.
Vali X:~ DUI' Pretoria 1041 1HIl1lll'''_'JIMI' -'ohum,,'.~boiw 1011

MALCOMESS & CO., OOST LONDON.

OPGSRUIMD.

OpeD~ Yerkoopinlt 'VaD

KOSTBARE PLAATS.
DE Ondergeteekende, behoorlijk geDlaChtigd door den heer E. Mo DB E igenaa r trekt zioh

WHIn, sal bijOpenbare Auctie Op de Plaata:'Verlr:oopen ALLES MOET won
Op DONDERDAG, 22 JUNI,

TE ELF UUR V.M.,

d,b,zighsid tBrug.

Een Zeldzame .Kans.
OPENBARE VERKOOPING

VAN

Een Kostbare Plaats en
Goederen. I"

In den Boedel van wijlen PAUL ALB!BTU8 VAR IlEB BYL, van

GROOT DRAKENSTEIN,
in de Afdeeling PAARL.

DItOndergeteekende, behoorlijk j{umaohtigd door de Exeoutrice Tea.
, tamentair zal op de plaats bij Publieke Auctie 'ferkoop<'n op

DONDERDA.G, 29 JUNI, 1899.

;.-,
:;

,THE

SOUTHAFRICAN QUESTION
BY ,

:Montagu,
12 Tuni, 1899.

T............. bj J. C. JUTA & ce, Kaapotod, of1::no "-
takken te JolWinesborg, Port Elizabeth, Grabain'i. Town • tr.IU __ '.
!ron. of 8te11enboeoh. " " ~ •

AN ENGLISH - SOUTH AFRIOAN KBNNIS "',ord. t hierbi'
(OLIVE SOHREINER). dat; Twee SIUlli 1=...-tI=----II!!!IIII-~--

BBRmIf BI OYDGEDRotT VAN "TOB 880TH jB'CAI Dn" ~I*V, en .Ba BriUiug. en
:l'1lJ ' Drie Pence (lODder herder) ~t

PrIJ. -_· - - - Zeepefto.. berebndw. l_8l' stuk (per~},"*,
eideDd Vee'V8D_af l:J1l1Ji".I_

<Ii I.W. LANG80IDIUlT.: '
-~.',~,; "',........:..

WEmEN.
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ALLBRLlEIX.
Kan dit waar zijD '1

Uist"l'cJ:J. ontvingen wij uit Londen een
/;"lil.,,·.kaoelgram meldende, dat_een
lHiiawbook over ZuiJ·.AJrikaanlCh. aa·
ktlll Oil de taiel van het huia der ge-
UleenLen WlUJ gel.,gd. O.a. bevllt Uit
Hlau ...boek het antwoord vau den heer
('hdmbl"rlain op de petitie uil Juliana ...
bnri', en een dépêehe van air Alfred
~lilu"r. gedate.rd i Mei. De Inhoud van
JJ[ antwoord wordt niet sege"en_
Wdt de dépécae betreft, moeten ""

el~totO" ~gen dat wij het niet kunnen
~..Ioo,en dat trir Alfred Milner heeft
• ...cbreven wat hem in het bbel8n 3
in den mond wordt plege). Het.UI
t~ (lnzinnl~ en kwaadwllli~. WV lulleD
met on. oordeel lnehtell totdat het
Blanwboek met de dépêehe r.elf iD onae
bandeD is, doch IDtu~hen kunllea wu
~rl.:gen, dat wij b.tgeeo plesd wOrd'
in- den mond Tan air Alfred, ,...l .. r.
lkr ~oueltln yerwacllten uit den mond
van een verblinden partljpopr-ln dl.
r an sir Gordon SpMcl In .. Il alJn ..
wilde tllektie.t08lprake~ uit dl.
nu harer majeeteitl Yerlecenwoordlcv
In Zai,{·Afrika. Wij honea het echter
nid gt'Joo,.n, dat iiir Alfred MilDer iD
~"'\ dépéche naar Engeland heeft ge.
8l'hrevt·n: .. Het acbouwapel dat de ntt-
Llnd~!"8 te vergtoefa MD beroep 6p Grecri
BrltWiJe om bulp doa, ~ade
J~I\ inyloed en de reputatie ftIl G~
brittanje, en maakte de HollandlChe
ko:olliett'n afkeerig. Nleta &Odei'll dan
~el\ onmiskenbaar bewtJa, Jat harer
Ul~]~8teita regeerins: ~ be.loten wae
nipt mt bare poeiue ID Zuid Afrika te
...·l'rdtln gedreven, kon dell!l IOhaclelUke
bp'l PgiDg (propagaooia) etlliten."

In r1e ,elfde maand waarin deaedépêch.
..'~~dHPy{'n werd (wat er ook in mage
II.'D) hield minister Goechen ee'Cl wel·
~Fre"tlilde rede voering In Londen over de
IJJlrage der Kaapkolonie op l'OOl1ltel der
Afrd[aaueler rp~riDg tot de Brit80he
,l",)t en maakten de Afrikaand'l1Ilich ID
Bli~ deelen d68 lands op om den "erjaar-
Ud'; ouscr ~liefJe koningin ftltWtelijk te
TI-reD. terwijl in vele N. G. kerken bU
die g~18~enheid epedale diensten werden
rboadeD. -~

Misleidende kabelgrammeD.
Van tUd tot tijd hebben wij gewaar-

schu w.i d" kabelberichten nn speciale
cnrre~pondenteD nit Enaeland toch oiet
ou,oo-waardEllijk aan te nemen, daar men
dlk\\QI:l door de halve waarheid of een
pel.qJlge voo!"8telling een geheel mislei-
-rlsnden indruk weet teweeg te brengen.
Uooige weken geleden bv. weN he~ vol-
gend bericht in de Cap' Timu iepubU.
ceerI: "De DaIly Chronici« 181ft dat het
~del is te spreken allO! de Boeren kunnen
w"rJpn toegelaten voor altijd een b1llijke
mate nu hervorming te weipren." Ko-
mende on Ier oorlogzncbtlp ~l'1tOplniee.,
IUU men tot geen andere ge'\'olrtrekking
kotnee dan dat d.. DailV ChronicU, dle
tOI cog toe een geJOnde politiek aangaande
de TraaeuaJeche .. an had S""olgd, \"aD
li~newQL, wa! 'T'eranderd 80 met de jlo·
gN'~ was 1{1lan oehr .. uwen: "Down with
Kruger'" . )l~t- ...e jonpte mailboot la de
D ''J C~r.uucle aangeko.uen, wa\ruit
b(l'en"erwl,le Ilanhaling was genomen en
Wl' \ iu.I: ID-n? Het bedoelde artilnl ill
t~-~~l!DB tecen de Transvaal, doch in.
te:":: :~pl eeu ernstig proteet tegen het
jl :' ..:~~chrpPQw. Het artikel bt-gint:-
'I' ,';1':0' '" gevaatlijk. Het Is iE.'kbeld
:e . '''!>Pll alsof dIJ Boeren geen argnmen-
,~: .1,111 hun kant hebben; en het ise'\'en
li I I :e "I're;'en alsof zij toegelaten kun-
n"11 worten voor altijd een billijlce mate
T:l!i hor vorrniug te weigeren." Dan volgt
-e n dal,jel'jke en onpartijliige niteeIUtlt·
tl~II van de pesttie en het artikel eiodilt:
"0" llloemfonteiDlChe conferentie zal

h: nne n veertien dagen gehouden worden.
D,' ;eschilpunten zijn bekend eLaijn, bij
sl»: van releniI1i, beperkt, mits de bol-
Ir:'" van den heer G08Cheo ungaaode
':J~I iwhOQJ van de onafhankelijkheid nn
r\q Tranavaal in 't oog wordt gehouden.
Wordt dit uiet gedaan en tracM men een
eor log Oil de TI'1LlIIVI'lI te toroeeren, dan
!D~il de Idat!te prije het ""rJen nn Zuid
Atnln lijn. Dil eerste zal.ijo de onder-
gallii .80 Lien heer Chamberlain."

I [oe misleidend wu het bbelberioht
In 1,_,Cafie TllM6 dUI. Dlnpn nn deJeD
sar l komen bijna dagelijkl "oor, eo men
V~r.,Bte olt-t dat delpeclale correeponden-
ton ,1er Gecharterd!! p-'r! nn hier het-
EPlfde do"n. Daarom zeggen wij nog
I!>'OS: weelt ifew18racbuwd, neemt de ape-
clal~ bericht ..o van 1IP"ciale correepon-
d"r, t...o in Gil Gecharterdo persorgaDen
'lpede aan met een "oorbeboud. Mage
!b~tl da iD Londen ook leeren.

Oanada eD Transvaal.
8YMPATWE HET DE Z.AR.

I

Op eeD .poedftreilOuDde verpdtlriDg Tall d.
Oanadia4 lndepnd_t club, ,ehoad.n t. HOD-
treal, Oanada, op den SOItea lIei, l899, werd de
voJrende reIOlatie alpm_ UD,enOIlMD, ... ,
opd.racbi du.be oYer " lIDdeD naar de Kaap-
kolonie :-
II Wij, de led.. van d. II Canadian Iadepen.

d_ I)~'1b.. ft11l0lD_ hebbend. door de pen
da' een beroep gedua ja door d. II South Afri·
cu lAIIUe .. op eea orpniati. ia' Canw eli.
aioh _.... de .. Bri&ithEmpir' Leap e " paeg.
d. leep. T1'IPIIde MD petiti. "oDderUeaaea
die beweerd word, PteekeDCl " .jja door
21,000 nUlaDden, be...,... Brilaobe ond........
D'II iD d. Z. A. npabliek, en der IIoniasiD yan
Eqelud _,.bodea, •• beade politieke _r·_Mn oaw _nnant_ welke de,....na,
van de Z. A. republiell oaw_heltik acb. toe
te lItaan ; ,
Eo ,.Iooyeacle, lOOala wHdoea, da' he' doel

un de .. sesd. petitie i. beh.lfde oogmerk te
bereiken ala ~ werd door den bel'1lCh"a
en roofauch~n Ja_n Ilni,PkIobt, aam.ljjk
de omHnrerpUlf Tall de repenn, van 4e Z. A.
repo bliek, e.i..ae TU hare onafbao.i:elijkheid "
beroovea ;.

Wenachen wti proieli un te t~keJIen te~a
het beweerde yoomemen van de 8rihcbe reg.. -
riag om een vrii yolk te berooven nn honne
_rUheid, gewoDDea aa een .waren Itrjjd teaea
ED(8lacbe tyrannie ea vervolgiq, zicb nitlinlk·
kead. oyer meer dan eene h.l" een .. ;
En w~ betuigen biermede ouae harieljjke

.ympaUUe ua rresident Kmger ea het yolk
der Z.·A, repubhelr in de moeilijkbedea waarin
Ijj leplutlt .gn door de, onrecbt ..... rdig. han-
delwjjae der Bri_h. 1'98na" baadeleade
door den ad. b.... J. ObamberlaiD;

Verder apreken wjj de emm,. hoop ait, da,
indi.a ajj pchroapD wordea tet' aelfyerdedi·
iina Maea a.a beoOtIdea uaval op haa vrjjbeid
êII oaatbaablijkheW, Ijj d. oHrw,lnQina ~Nl
behl Il oy...... oDreohtvaudip.a n ,."._.
IooIClll vjjaDd." •

Volksraad.
[~l

De heer Jan Orad.
LOl'J.LITElT DEB AF.aI1.ILA.tDEBS_

Olive 8ohre1ners Pamflet .
H.t ()pl!tel oran Mrs. Olive Schreioer

(,'I'P[ eie Zaid·AfrikallD8Che kweeti.,
W:t;H'au wij In ana Inl!!idlogaartikel van
,\ lp1A'r Ul"t .ngeoomenbeid "waagden,
li '!l.II'" in pv.mfiet-"orm ultgege"eo door
rip ,'" ,"lh, Afncan News, Kaapstad, en
'~rlHlJ~ha1r bij de heeren J. C. Juta & 00.
l'riJH 1',,1. per exemplaar. Wij behoeven
i1'!'t'n ""nb<Jn,llng te voegen bij wat wij
H",p~~r !)ver dit mee8tentuk gezegd
hpl" ~O. Een leder behoort het te besit-
ten toU te lezen.

If JlIIIll ....
IlOLOJIU,La.

~ VerIIoDper
00I0aJaI Orpbalr(lbaablrr &110 0 0 &110 0 0
o-al BMte ad Opbaa'

Cbaablrr... ... ua 0 0 111& • 0
80atb A.frICaa""""" 800 0 0 110 0 0
laud of ~ron (BpUt) "-100 0 0 'lO 0 0
0Jtergat oual 0 11 0 0 l' •
.. ~ 11" 8 0 0
Sqaitable Fire ... 17 0 0 III 0 0
SqaitabJa FInI and lbrIDe tOO I t 0
CJólnaIal ~ ... ' 0 18 OOit •
pan JlJlabedl"'_'_ G It 0 • lt 0
a-buk JI.at.abeI 11. II 1" 0
8AJl!il:III-. 1110 IJ"
-..ne'-_ I 7 0 I' 0
GIMI-1IeiDe& Board .If

Suca" 100 1100
IPGurdlu '''0 '00
l'Md WiDI • BnIDdY 00 10 0 0 10 I 0

\
, .....

Uit Oanada.
E!,l,·~ in ile:r;e nitgave publiceeren wij

ppoil!" rf'lIOlntiel! die te Montreal, Canada,
In 't I.'e~lu van Mei Jl. door de Canadiau
ln,ieppndence (onafhankelijlLheid) club
adlll::<dr:d" el.. pf)l'Iitie der Transvaal met
al:,:p[!lpeun 8temmen werd aangenomen.
ll"l~ elul} IJt'staat openlijk binnen het
Bnll!ehe rijk - doch niet III Zuid-Afrika.
~!en l"ttH er auk op dat de leden van die
ein 'I Hri t~c he' ondprolln"n ..n I{een" stam-
't'[wantl'o eier Tranllvaalsche bUl'g6ralljn.

SCha.devergoeding voor Jaml)son,
inval.

De psp leren In Y8rband met dese
k'lrNtlA zijn In Lf)ndlln gepnbliceerd. De
q.~' , '''rile et.>lt "OOf arbitrage op een

, "\) i t ~a 'l'en, doch wl'lgert bet andere
. ,I' le htlUllen en cie iJt.lll6(ligiDg der
r·~:J\,\i"k <I;l'1il'lUaanIn aanmerking te
l"etn-lll, lId b':!boeft nanwellj'.u geleid
~. ,,"r,len ddt de he':!r Chamberlain de
r;~h,rtede ook hierin ond"rst"unt. -

Z.-A. REPUULIElt.
De ~ekraal·vergaderlag.

.Jnr.'" umllaoU.Yl:: : J :
, 5 0 ,. '0
I ,. • 6 0
1 li II 1 16 0

. _.... • 10 I • 11 0
1 10. 1 11 0
14U 110
IH 9 • II •
810 a.o
11','60lao a ••

... 1 I" 1',0
GUIIOn .. CJLu,. Uil,

JW.eIMn,
CbhPl'lDICb'lIlbeu St. -~" '

-
TH," \fn'!SG T'E Onl'lS~KRAAL, (MOI,el

):\l,l: ~.I..Hl.' leden Zaterd,'!!3VOnd h ..d ik but
t:.,·· ., :;"fl ![J 'rl)nr",f'nnemrl.~ plaat" eeu ..oer aan
~' \" Il ."" cl d",'r,te brell!{en op (l('n tbee·
'n"d::l~ ~'I(ooeo d" lr dd ohri!teluke werk!'!'!!
.e,c. ';,.,,,~, (h~ met het grootst.e .ucces is afge·
h~;",:: Reed! vroeg in dpT> ","ODd kwamen de
r"tu,,"n "n m~nllCben te v~t no alle !ranteD,
()<)k '[1~ndpn van ,nd~re plaat-M'll, en vuldeo de
i''Xlte ,,'h, .. oIlramer die fr~..i yenrierd wu met
bloem_n, ter ...ul de 1af,,1. ~1..deD waren met
allerlei g.b~k en 16kkernijeDdie dan ook la_
lI':'li .maail: genuttig<! werden. Het doel der
"~..,n,l)m\t WIL! om de iokomst.en te pbraikea
·ovr m"fr boeken, eDI, £6 werd gemaakt bij
due I, '''~"k,: n'l, ,Met vreQ~~ wen<oebe!1wil
d. h','rr" t., Il IlIk (oecret.&rl8), en J. ~.
Bo!hoff (Voor'lllCr), gelnk met bon fllak ..
dl'li h" ,l~," blle·n~orn5I, 110ook ouaea '-!rea·
'ItOOnll;;en undefl.u.er til I) d. Iadere vrleDcJa
III YflU<1lnneo di. werll .-u Ilebba ,"r
'- """"ilDf-(iorr ....

i

~'-·~--·I
1



~6 ;7, EN 2!1,)lrl1 1891.

i:Y POTl! Kil:EN.

e Preto:;o" J l e I"()U~, h,k~
A. ft fourie. )I Lont •. Ou"'sb .......
:I • e tt, A J .... bet t. lUaplCb afdeeli ..
BJ nO Ilyll., W ItI"1n, Cal.-doll
lt W Ua.II .. , J Il.ilifo. QlI.,.."'. T.,.-1I
011 ()u.thui....u f:~.CQreo •• a....r, WilloW-
J (1 L' I 118Cbpj,tDe. l'u Tuil ot C,,, lSl..,.~"rr
E de Vr;"', 0 u.rme1", )f1OóOp""l.eaf_lisai
LA. B.-",·, JL Lt>!;;~. AI...dcen
p 1I1"l>\ert. T )1..->r. CIao"; iaJn
:I L G""' ...... ,.I,I, J WicM, IIrilo&OW"
T B K,liou, ~rl Lloyd. "edd_
)I J Pril., C de r. r, Van Bb,.D8'lorp
D \J Kilian. J 1I0Iautyt<_lta-pa<ad
W ·Ad.lO" J Uoeo.miek, DoNrech'
p Swan, II 8wwt. l:!JCdaIdorp
J B K.eUÁn:;er. H Kret&ingo r, Unio .. dale
)I S-u, b_~ell...Il-. K..,.tad
:r J eoeuee, T roeooll 8woll.~.t.rno ...
B W.lk8JI. Euc;ut.eure ........ G~·a.iD~t
8 J " Rall, A &11, n eidelbel',c
PB Kret.inrr. W '0"""', 8otn~\ Ooa.
n I(D""'Y, kol Weeakame·. lt...pIIt.d
A No'-"n. At!t;uon Oldham. k Go Ptrr\ Eliu'>eth
Dodd";dll". C..... I Cb., 11.01 Z .... d OeD~b.p

Qna«- ~iDet .
BR_thaI, J r---. Kup.tad
& Il_nthal, W ,,-idL.", borg J -"cll'u""'. Jtu.p-

nado H"'Din«. )lutll&l. B... k~y ')oe~
B S Venter, 8 <!.. ligm.D. '.rkly Ouat
8 Vh:OD, J Bell. Port Eliube Il
)I. J 8cbh-'lte,liD', EJt"'dl"un~ &ID"~ "o.apetad
W D Bar .baIl. A Blackburn. !'ó;IIIO_tad
Jl 0 G Ba,raball. A Bl..,kboru. ~' .. o.... Yd
J Benjamiu. J Ueinama .. , borlJ boedel 'ehreen,

~ •• pn.d .
~ P HUllo. E Abr, enn.nOIl
J Yould .. NIlallIOl>, Ka ..peebt) ..CJe.tlin,
B J 11<,. h .. , e Both ... Adelej 'e
P D Ret'ef. P Cillie, r......t
B R U•• e~l, 8B",lie, K.. pscbe .td ...lin~
J )1., ..... B. L- ...... Aderd ......
.G Linnet,Itobl, B Chn.\iaD, I"o..~ ElisabelIl
SAmeD. kol W.eakamer, Kaal*'btl .1_liDg
J L K::.pp, Doll~J " Co, Uit<'Dllage
8 J Sehoewa .. , BODW Yer_oigin", Mol eGO

JF BuurDe. ILol W...... 'am~. Kaapecbe afd_li..,

KU·TINGS.
E V.oter, Bu .... lijlu Kontr Men-im.o. K.. paohe

• fd_ling
S J 'faO ZJ 1. S 101lIMb,.. C,..doolt
)I Saack •• A W0111.K"I»~d
r J C.... tle •• K GoYe'Dm~nt, Stooken.iroom
E B Luck., K OO''''DI<.''DI, Kaap-che .fel_Ii.,
M.nici",.Ii~t, K OO."",Dltl.

'
• O"yoow"

8 de Koo'. 8 de Koek, C AlbertYD, Caledoo
e r M ScboenemAn. J Volclt.ers, $tel1en"'-ll
p d~ u.nae, J[ Go.er"meut, Kokal.d
G H MoU..... H DemJ*1'. Kaapacbe afJ""li ••g

GEN&BA.AL.
J L Kn.pp, K GO'8r"mell~. Uit",h~
D \l ;:1........ , S,II '" Moore. 8redaodorp
s....""'"Cu. Debenlnr .... LondeD
J H Barry. Hop" Brrl, Molteuo

o Schu!!ze. J Bred .. , K"'p"0he .rJ"eliol
8 H S;......rt. G Il';'J. Il"ellpodam
J i( Warner. e r,..,.ey, TembIIi·.ul
pJ Tber"n, e Pr'trlu .. d. B_afort W.·t
PJ Theron. J ({Iloptll.i·cb. Hope To .. u
A Draoll. W <an der lIiet, Oadtohoorn
W J G~D, M Mar ...., Tolbagll
A Il arTii, T Loi ie. K.apswl
H Ryder. B St'gbeD, K... pacb .... fd ... liDC
;I E T.ylor. il Tur .. ,., ea.tbOllrt
PS !'mitb, li:xecmteorak.",er, Middelbarg
A E n,a Renabo,jt, C •• 0 de VHD, Oudtaboorll
:N B J Tan Ren.hw!!, J 8pi..,II•• H.i•• tnwll
S D L~ Rou,. J Le RoDz. OIl~t.'"O",",
G T dn PI_il, J ewinol. Oaduhoorn
JJ Geld •• blom. e Sma\b<or .. r. S.-d..le
J J ... n.z, I. 1!:,,«: .. leIIro •• m~r, Piqu.tbrrg
N 0 Kerk OU.,i ..-, V",~o'lJ
M. ROlldng. 0 Hookin«. KA"J*lhe af '",,'iDJ
A C~"lIrr"- J .n Jl: ~tia .. " •• O~· ~illi .. "D
A Co_~, U na Zy'. Claow;IIi.·,.

lUSTINOS.
J 8 H"I»OD. B' E Bot.oa. Ko! 00'0'.: Dm."'.

Aberd.,..o
, VI )1;11.. Tl .laeka,., e ~ac""y, kol OO'N're•

mer t., U,tAm bage
T )fil)", T Machy, C Mllc!;"y. Itul Goo_ .... ot

U 'te ..ba«e
E.t J l'ijoll."lfeni. Kol Gonrn", ... t, r..ddie

HYp01'BEKEl'i.
Zoor Land, J '''irinl':, LAdismi\1l
J L BMlyno. A .AUridge. Kaap"b" afd_lin!t
re Praam, ft Pelt;', Pc r' Eli ... beth
T J Vanier. W BeaUy. Middelbu(1(
e J B .... bmek, P Vink, Robe,tso ..
J e 8cb...", .... 0 Pill Alten
l' Bottcber, VI Cotrilt, K peeb. afdeelin.,f
G Y W Koulm .... n. SKerT. ltaa.pecbe .fd .. liOf
J FnlO:ueD. H M~"". Ko"'''&
J J A [{l"YD. 0 Oli.;~, Oudtaboo",
W lhU&oy, E A.de..,.". Kaapeebe afd-"Ii,,«
B Be..,.. M Lew ... QueeD'S TowD
D Mull-r, Demp<'''' ~ V B,.n .. eld XaaJ*h.

.fdleeliag ,
DC He,. ..... , G Ab,..,u •• Bred-'orp
J Colhnet. J Robrr\lOn. K .. poet.. .fd~el;"Jl
H DRIldon. A.'ki"eo .. Oloih ... li: Co, B.1thar.t
li R It'eruth. Atiioaoo Oldllam ot Co.pt EIi.aa.beth.1 Ka.t-rt, J de Waal. t:.iood ·Ie
J Oli,i ... C nD Zyl, r,,,,,,,,,oD
ON Utn""". 8 Pnroell. Coleeberg
A TMre .. , 0 lblau, 8om.r .. ~ WMt
W du Toi~ J pu', aar, C" .....
T WilIi.lIIS. J 0 ·rno ..d, Grab.",'. Town

KCSTINGS'''

)I "'11 Wyk, B Arde.n, XUp"lad
B 8 I[rnger. r II hug ... , II C ",au W,.. N G Kerk

~~ "
H Dollderf. )l.i<!IJ Apt'cy, B.lbaT'lt
B fc'lmidt. J 10",,"1. K,.. "scbe .'<lceI;D"
J TbQJI\1\_. Ij Smith, 8 ... kly ()co.l ,.

M '.0 W{k, D R"be,taon. K.... pe~d

-.- " •• 1.1'".
BUW. VooIlWUBDaf.

J 1)10 ])opal". 0 JonIIrNl. Ihit .....
lil )I.,... BJ" .....Z,.l •• «*111 Beai
aS T....... )I claNL_'· Z~B
.. ~, g Hippen. IbapllUod-1$ \lSI, 1819.-BypOTBlltJ::>l.
D KClf'rileD, B Wlipt, K...,.oIa AfoleeIiIC
A a.._n. p du Toi', M~"
1'~'" I_tpnk.· ......Jt_~ad
J 80W.c:... Bol A" ... II.t:_t"",;"a..-llI&}ool
J J Vi.jer. , T. ".ter, G.aaI·)l.ei~-
G BW. •• C WoIr .. K.·~ "fdeellar
W )I,.'Ite1,booodel Bate. ~peoII"deeIIac
li 'f cl ~.,_. lPca1;>IQhbmer, l"iq"--'
A "lbert,. .. , Ez_teanP"· Piq ........
A "c.a. bQede.1 BWdillih, x... pe,a.d
C Crvek..-, C D )l.y, Cu\boU'
L Tu,u". 8 C."""""" pt "'. :I..haa
BC..... lJ.eD8".r., D J D nA .tllllbVRo

W_ODg. ",_'baai
8 de Kock. 1\ Oe...~. Kupec:h nfwli",
Il lh, pt, e Bo...an. Pe~ EII....bt"
, V J GaI«, Pori J:liaabM'l
L J ~. ~ Bornard. 8&eyMbuC
lt Ab......., S J[~rr, 1'Pf*h af_Ii"

KUBTlN&8.
E C du Teit. J Lubbe, Wor",.t.
E .. "by:". 0 'Vhitr ..~.d, Tarkar
J Suyro•• E Barnard. 6t,.,....""'"

GEl{KRA.AL.

F "rip~Dil Toil, '" Cc. Ve .. terrtad
HUW. VOOR\\".lARDJUf.

C L llol.AA. U., ..,\!ll&Il, Il.... tr.·,. 0".'
A U ltJil\oa. \V lla,,~'., Ih,,'~U
iOCODDaD, ~1B nu "Ni,,~ .... k, x.eobani\

. ,

SEec KITEIT.
JC lI.. ilie. II Bau"of. Q"eeD'. T()w"

BlWELlIKS I"OOR\YAARDES.

W T T Wri~h'-. A. l'"mp,oD. thQ"~
J Roo,. ... o. E La'llbt!er. C.I,i,,'"
HJ Gr. bb<>1o.,.. E k:rumol. O, .. I'·R"iDe~
L J J""bert., J "'''" der Vy ...... )Icnta~ao
R Phillip', E W.... iclt, Nalal
J B S.,.aer, e Campbell. KaapatAd

30. MEl 1899.

llyrOTIiEKES.

,

Bt'W. n.o ,W A.ARDEN-

E Do';". E N Ita,""" Pon E\i .. be4b
31 Jlei, llt99.

.J-e ,.
.. fil __ 4ia

"' ..a-._l.
-...._ .. 1old.1·

,.. pl.l. la. .i,
EW & Co

lUAPSTAD. •

_-
I:UaTunia.

Grwy!iq. lf Li ,~
.J KloppW. alP ~·_-

JlND .. BIWL18.
:r 14 ....... J L ..... B..... , JJ ....11 de Jl.-
'-I, .~~. M"I1I~- I

I
f

DUW 108lX1:Il'G.
e ., 4. Toit. " ..... de K __ , Rope T .... u

l' -Ba" VOOB"AU'DV.
p Wo~ 0 uw$IIIWf, RUSO'er
c., a. Tal&,,)ll Jl ..... de 11-'" Bo.,. To...
I a , 0 • )(0001, I.... ri.l.
w CI.0 • V.II_. ~OCIr.
I "Io--la1, a Mac(D.tollb. It ... ,_be ..'deeli.·«-B.

11.. I J1a"I, 1899·

liTl'OTB S1tBN.

.. -
J " a.m .• CooIAlJ. 1:.. peA4l
ISi.-hol. W Ta,,,,,". K...,.tad
C J B LHw.l t."ó .alm_bIIF,.
o z-m....,-,"n.--. "'m' .'.Jury
C .....".. D lIoPber.'OIl, ](imb« ....,.
J • B itcbeook • .J Wiob'- BritatoWD

C , leppa. 8 Boolucbild, p,.;.ka
J r .. A Ba,_a. Itoketad
W D "Il Nlellerk. Bdl Fr«1l\llll. Ka.r,,,be . f(le .1:;
Jl .........,G. La.....-. porV'r"iII.
I' " 0-., .......-- Kaape.d
o GI"1Uqr.J Wll_. ,..rka
8 raa Il ,.. ... J St.yt ...., Ka,. ......o 1\._ "Thom_, 1t..~pocL.. ufd""li"ar
lj E T...bIooKhe. '-1lte.rlt:amer. Oroa!f·!:\t-I-
A A WirtlI. lf Li..-;e. Kobt.d
GA WbiwbMod. 0 Pre·ori-. 'Iar~..
J Itre."". T Uop"kill., lt.. ~ch~ .fd",li r
J MdlllIaa, Bu1I ... eree ..iaep AI,,,,,,; N
o Pretooillt, lidI QuiDll, "orce.l ....
G C 1nite, 'I ci , rr.<.rbarj!:
"II Zerf, ~ T- 8t.llnlbo:ch
I AIlII.t; , " ..loll, It_pleb ..... Ict:lioj(
A Cba\wi.cl, j. Kidd. "iJlc,.rmoree L GiAdn, )liedll'jarlr Ta.i~. Kanpoch. arJeol:o{

8 Kra",O Bo"" A....
W )I luw, J ltii«n. Cnocloek
• B ~, W ....... 1:.u,1Obe af.lee!lol
Il ttBaUr, N __ l BaDk, &:....... ·11•• fde.l;njl
JIW·hite,..uki- OIdbam ~ Co. Pori E j...betll
J Keil' ed,. B. lt........, M~ry
A. ::.rn. L ti••_to lt .. ~patad
A Le.... J Ba'.Dt. tt •• ",tad
Cl '.11 1l1.k. A }h~li~, K,..,*,be .fd." i' g
B HeDd. kou.. Jl: )t,p" ".,pac ......fdeelin,
A • To\hill. (lf To~ill. lonrg1, L Senurl •• ,

bal' lad
J A Smit. J 1f.itebioo,Albert
J A s-i~Zi}De ."00.,, Albari

~OITlNG8.

RB J ""ullee,deD. J Willia ... )r(ulr&,.ali<lI
J JohallOo. B 8tegma.11. Ka~rllOhe .f,I.~liolf
G "" ol... W.. thDi.en. P )(81'-, S.... lleod.m
J Q_i., III J OlIe•• Albe ..
J Qnin. \J Pcb_i,." Albt>rt
S Aleoclr, J Welah, K"'l»cb ... IJreling

8..... '.

R G llri.'-'Y. Wdel. ltoklllad
L )lacher, 1II;aderj ..rige klDderea. QOe8I,'. To...
W v.... Wr, BotIl &te. ~aapacbe afd.,·lin,
o A WI.itehMd. W Lord, Tarlt ..
W lrupr, K Go..er1\l_ut, rt ~t Jol. ...
JJ du T"it. A !lbrard. Ou.; •• boo."
All~.~ky. A. IC Oo ........... ot, C.ledon
B lt Krueer, Boedel rbiJli" Albert

GEllUAAL.

J r....."ir .., U rr.raon. aoorr
Kl;L)E~IiEWIJS .

A L J Krill, lV m_l.toLo, borg. m:uderjariie

kindo.en, Y.I .... bary

IIUW VOOaWAARD!>:N.

V ftD Druten, li E .,an Z,.I, B-1
)I L"rip, C d. CI<,rgJ', (' ... rl
J P Eu.Ii •• S Edward •• Ooe~ Be....r"H
, GraDt. W 8chlei .. , Ki"be!lt1·
A Boomer, E VI Bolm. Kaa.peta.f

Paarlsche Municipaliteit --~-_.--
Boeken voor de Schel·

de Zuid-Afrika.Slraat Opzichter Benoodigd

~PPLICA.TIES voor geschikte
. personen voor de betrekking
van Straat OpzicbtRr in deft6
Municipaliteit, zulhm ten dezd
ka.ntore "orden ingewacht tot
MAANDAG, Hl JUN[ aansta.a.nde,
tegen een huur van Zes Shilling!
per daf(.

ll)Il).AYI(I"-A.I\N scHE
Kt ,NIN KLU KE ~iA[Lilt ~:'iS IS' '.

".OB~SI o. II CA&TL.£ MAIL" Ma ,'."~. \~I-
DE 8tooDl~n dt--r.er LijD ...ert.rek·

ken van Kaapetad naar Londen om
"fin mdtll'6n WoeDedag, te 4 uurn-m., naar
Kadeira en Plymouth, te Sint Relena en
AacoD.ioD a.anleggende op de bepaalde t~
IChenlijden..
Juaill_nAWARDl.N CA8TLE, Kopt. RIGB!.
Jail 6-NORHAltt OASTL&. Kapt. B:I~IJ ...LL.
Juli l.9-DUN\"IGAN CA£.TLK, "apt. W. HAf

Op last,
H. G. F. EN::;LlN. JR.,

Stadsklerk.
GEHEELUI STijL, G1LYAIlHIRD n

S lt.. il IL, 61 10 rt. Wlelo, met uU·AIlAa".DII»
USTE TOmS. 'u lOKantoor van Stadsraad,

Paarl, 8 Juni, 1890.
_--- -~----- -------~-'- ---.--- ----" --RIUI 80etll ,oor EBgtlod yl&LU Pilau

BB.1SIlI.B C.1I1LS, F a"t. C&UOilJ., oIIItrell1
8

Jalll'.OABTH.. CAITLB, Kart, WUDQI. olll'ranl

Julie.
PSIlBIOKB CASTLB. Kapt.lUPKUj;,OIDtreI1'

6Jul,.
VoOr ~raebt of P~ "~.. mtll

sich b~ de Agenten nu de ok.8'1'Ll
lIAU.BOOT KAA'1'8OHAPPlJ, (Bpkt).

Kaapsche GouvernemJnts
SpoorVw·egen.

Illmubary - Grey's Pas SpoOf1ng.

'l'ENDERSworden gevraagd voor
den bouw van de Sectie Mal·

mE'sbury-MOOTl"eesburg Vd.n boven-
genoemde lijn Voor bijzonder-
heden, zie ua Goltvl.'rneme1tts Ga'Zet~
van 13 Juni en volgende uitgaven,
en eveneens de uitgave van deze
COllrant van 10 Juni 1899.

JNO. BROWN,
Hoofd-Engineer. 0'''0- L'E"-

KONJNKLIJU MA.1LDIEN8T
Bllr.&u van dell

Hoofd·EDg\Deer,
K .. pátad.9 JUlli 1899.

I(ENNI~(iEVINO._-
DE Ondergeteekende wenscht &an

het geëerd publiek bekend
te maken dat, zij bereid zal zijn, van
af het beAin van aanstaand, kwar-
t.aal Vier kostleerlingen op te
nemen, tegen billijk.e prijzen.

Voor verdero bijzonderheden doe
aanzoek bij

WEG, J. BOOYSEN,
A lbert-straat.

Wettington,
12 Juni, 1899.

Kennisgeving..--
'" LLE o~eTtr~UtDgen op boven-
4'-\ ge1D61de plaats worden ten
strengste verbOOen zoowel jagen
met honden, of gewéren· &le 't
gebruik van voetpad.eD.

Alle overtreders lUllen lOnder
onderscheid des persoons vervolgd
worden.

J. A. ERASMUS....

8ECCBIT£rr.
G B."lM)aIe, N .. ' iv»al 8&uk. K.. ,. eolt" .• f.leeU",

auW.LIJKS VO,)IlIVHROSlif.
:I a-e". B lou~. )lOtI~tru
J ""0 Hetren, " J Blom, lrIiJdelharg

I, JONI18t1'l.

HTPO'l"BtI:Ii:S
..e J' Olot.w. )lidI b •• C1.0roat'-8ei ..
J. J por$.lll~ .. Soa:",,"", W_
(fo I ....mhlJ-.. .. BdJ Cb·;.&ie, o..acar\ Wt.

Vlakpluts,
Distrikt Hanover,

8 Juni, 1899.
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~'lOUWi.l uit de Paar
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! L;t ,\ ..,c.cd~1l .
J 't'r \l .t v r n Jer ~ru , b,D hrer to
t' ~.l', tfll t c e n r o er-rnachlO

l. J 1(I~ ! \j··lt'tl ~cral1.a..t'
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j '\ - I~, urns-en. Devine, Kr ige, The

IL n n ... Ipln. r-f en H 1~ Roux, On To.·,
'.[ ,': \[,,[j',r ,\lj)~rI" ,J I"Roux,D,cnJ.
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2'~ '!lj ...\ l r t r, Il L1 t lt) een week an huis
w l' :'.I.{' -es t

Afdeelin sraad Ceres,
, <

\, I' Lr" ,,' \~ [E~ VER( ,\D 'r..IXt;
\ , I.l! (J l' [) L:--; 11) J C x I 1 ~'~I.

'\
• , ,r'; I, .l..hee re n LUo es ( .llttcI),

'II, ,j·r ~ldrwe, J A Pie r, J H J((J,
r " j, r ',I 'I""', .1 C He yriolds. M v n Nre-

" .
"JJ der \'(ir!~e t' rgllJcnog w erden

I ..: ,~d ~t'koo rei
, ),)prt L rs t ll!n~t'n -lie·, comité (le
I\t net met 1"'01 e'l het dek w er k vrij
" aren, rnnar d~t de tbak, bo -

)01 IIp'.!'t-''rokkt-I1 I._)[1 p"n r "lordl~e
I r.l~'t vo Itooid j,,", ell cl the
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,,>'r 1,
I ,'f I: '. Ii .l 1",\
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• , I .n IJ ft )r~tt'!!{'tI ,j.t.l I','U ~." I

'j. lW"': lll'-"'Lh 'Il f0·1!l\ lt 1 f-'I)

7.1 ).·'..:rll:'\1 "'Hrd"JJ ti )1Jr dl'll rla·i
I I f .lt Jh.·. f (' '\" lIJ f~cn ~lt;'r
.Ó: Jr \<\1\ "11 ,Jl'pU'at)~ U •

~.' 0' r" t .:; PJ l' an Cer ti Ceres

.lt·" ,-per tart~ te
hr-m J!;(-llOmpll

~Of'd te kr-uren
Oe olg

l~<l
heer n
nmg 11

\ ~ "'': " 11 I

,j,. eer" ril'! ( Dl uwe "lif-
"0\ "1 tt ,Jr", \Il zal npo ken, en dat
", 'I !I.".ten lal ontvangen.



DI PEREL BTAiJ, P. A. HAKLETAfdee1iDg8raad-Ale%&1ldria
GnONE VERGADERING, GEHOUDI;N

OP 26 MEI, 1899
u Ieder dink sIJn eie oord
Is toch di allerbeste

AI Il! dit waffer soort 'an plek
Waann hij sich ook veste

'IIIr graag ""U ek dl man wil are u
\\ .. t miJ ltan aantoon dat

Da.. r Is n plek verkiesliker
Dan onse Perel stad

YG"_eo~
De ]ODp!iq,.,....m~ Ider &er ~ ..

b<'ef. bei pabliek ....m.i met een p..uip
htlt" nkomal In bA~ecboollobal op VrjJda~"-
den 11'"n deur, bet .. elk _k"ol ftnierd ...
door I" dam" .leden dier .,6.......... ' Bea
Idu'ne 10f'gaDr .. erd re'f'I'Ugd fo. RijYiIIf 'lA
het t )OdM .. OOT den aaukoop "an ~n .DsieIr
lDlItrnment Terecbt bn het
nn de .ereeDl(lDr dU die ID_ bl("'lID~"D
stut II Ze h,1t oo,neer eeo 60 tal
_r lJ ..ereo om deo TOOnpoed te .,~, .. Iret:!.~,
onder de bek ... me letdioe "'0 dfn beer
Gooeen .Ia ~n1tter ze weN epgericht 9
muodeo releGeD eo reedI wordt ~ord dat
de Jooge mell8ClbeD lDet "rumoedia'ileid baield
IUD IU bet SprekeD 10 de 't'8l'pdermlelJ eo .. jj
konnen de leden .,an harte felICIteeren lDet hon
rcoespoed en 'f'OOreeo reo~lukeo ",,"ood o.r
lObaft die zeer op prUa pteld werd d..or allen
tegeo .. oordl( omtreDt 100 IU getal

De voorartter opende met het publiek blrljo
lUk welkom te heeten eo bet was ..oor beu cim
heden .vood te zien of zIJ ..oortgug pDUl.~t
bebbea 810da bet oprichten no de nreenlgllilt
eo om deo eersten sprong te zieo .,an den klet
oeo J UOI die pil! begint te loopen

Het volgende programma werd
"oerd -

I V >Calsolo Convent Belle
:.! Reel tat re "\aderlandeliefde

de Vllhers
il ParIemel talr debat

naa" CeN-M
De Ieer G Hugo open aar Terdedlgde zUn

yoontel op bekwame WUBe en de vol,ende
b68ren namen deel aan d" dl8cussle BenJamin
Hert oldt Frans du 1&It C Goosen 0 Goosen
eD J Hogo allen sprekende ovor de weollCbe
lIJkheid nn een spoorwe\{ Dur deze nucbtbue
stre~k En .le vnllj'ende be<'ron er t.geo als
opp< .Ille D tie VIllIer., P Pnnp G Goo.en
~ Ver.ter en S Frlck allen namen barteiIJk
deel aa... do dlscnule Ten elUde werd bet
amendement ...an den beer De VII hers ter stem
mlDg gebracbt ~ stemden er \'oor en 10 'foor
het voorstel van den heer Hugo

r Jen \verd bet publiek getrakteerd op koek
en tb~c Na een pauze van lo mlnoten weId
b~t pr ~rammll ,.,rder uitgevoer I
"\ocal 'ol Loves s ",eet song

f oo~en
Rec latJe I)ood bedaard dell beer Jan Hugo
"\rt" voordracht \ erbceldlll!;skracht

he~r J I) t,OQscn
Reclla c Dun Je ook zoo

Uug
"\oe 1 .oln "" eet ~larlo koor

o\ncl or 8 Welgbed koor
God save the Qu-een

G sieren Zundag ....... ",u dag van g~w ebt
voor de !(emeente van Ceret! daar ODze geacbte
leerasr I. Alholt zou bukeud maken of bl) bet
beroep naar de N,eu" e kerk Kaapetad &ou
aannemen of DIet In den roop T&n zIJn rede

lj w wil gescblede werd bekeod aemaakt
dat bU bet beroep DIet rou aanoemen
velen wa en op~egaan om den UI .11\11 te 'er
nemen OpnIeuw wcrcl de band van hefde aan
elkander verzekerd die met hebt 10l>gefiCheurd
aal ...ordon want de gemeente 18 g becht I\au
ha ren le raar

(,I.teren.vond werd ecn eonferenhe geboo
den ter af. ndenng 'f"n den eerw beer MaraI.
een zoon VJII deze gemeente tot bet I"ndlog
werk le J::beohaeter IU bet dlOtnkt "\ all Rb"n.
dorp De oude vader otegmaD nam deel nan
de ..erncht ogen en met een vol gemood heeft
hU deu J >ngeu leeraar God ft rlJkato zegeDJngen
oegeweollCbt ~p • 'Il moelluk maar heerluk belldrook "'n deo ed beer W P
werk 10 Gods wUngaard Ds Albeit en onder &:~Jioer. te Cedanlne .. erd door deo lDa"lJer
hogen Roux en Van Nlehrk maakten toespra deoleu .. ereriatraheacte&OOaleltlllkt
keo zeer '(eput op bem ala een die ten eerste 'fan be$ ~trabe comlt4 een
uItgaan zal far deze gemeente en ten twee le ''''' ....._'"Ol< ui .UD op d. ou. wet
om to gnn al bellen I I d", blDnen bad den 'Vd Diet Dal aan te
zcod ng de .. et oog geamendetrd kao

I en aanvaDg wordt geru:ukt met de Ik hoop dat onl geaobte mlnllterle
nner bru~ b cr ter pluUc Do tellder II \"er olIJkheid zal lleo om de C)I R, ~tem
krc~en door .ren ..I!p,er P et COE.t.ee die ze vol I on81ifl.,o&:ell:l&:te mabn kan dit nMt aeduD
t()( H zal In zo. wekon Dd bru~ , ..I tot gro t dan zie Ik geen be.w .. r waarpm er
gcr ef .trekken V:ln hot pubhek DIet een ~pecllie claulule bUge~oegri kan wordeo

om de CM R een onafbankeink lid te .,eTJuo
neo die net te stemlDen .. I hAbben op Z3kon
Clet Petrt'kklDl tot mlhtm'e belaneen want IU
hehbeo Iteen beiaDg 10 lands aken nieu boe
ge'"I~md

r~ eere "sn ons geachte IDlul@tene moet
go,e~d word~n dat het 'lCb DJet bet IDIU.t
bemQjll.lt hO@h met t ..erplutaen 'f'UI de 0 M R
alhlC{ eu te Temt.nland SOOIls
f ~slulten bU 'ffOf'Jtera relegenheden gedaan

werdi;
Ik kIn 0 'ferzeker.n dat de.. houdIDIl "ao

OB" fillolStne duhbel .,ertrou wen alhier veroor
-tbeeft

"qpr lie alul' .. d Ik. doen weten dat Ik de
bl"d'i\ tudlDg ocahaogeu heb dat de beer
8010Aoo .,oor Temboland ..erkOlen I. en
Spn~le hgt op IUn rug md de beeDtJes In de
lucb~

l~eDlICb den heer Solomon eo al de .. cle,.,
Afnl4ander leden; .aD bute geluk .n Tert,< uw
da~1 .. cade .. ereld luUen toonen door daden
da baanDen IIJt1 H..erende .,oor de .. elraart
van en .,olk

De:"ludlCbap VlO de Creweieten \IIn gillte,.,n
15 Itt\'jlton "eranderd In een bitten teleor
steil.., dat Sir Gordoe 'fersllren 11 Wil aan
den l(pdereo kant fOeJlOJl den heer Solo:ooll
drMt J~lcbkreten toe

Tegenwoonlilt de beereD J J \ at on CC
en R lf 111 atln stoel I l Krog ~f G
Potgieter J lUI Coltman P H van HO{\yen
en \\ Tho_ Jr

Verlof van alwBlliflheld werd gegeH'n Un
den heer Pb F 01;lml

De notulen der laatate \ ( rgadering e cacn
en bekrachtigd

De secretana legde het finanei ..l "eMI!:
'oor toooeode een oTertrold..o>n balans van
W:lO 1& ID de Standard bank

EPn Iijst \'an de wtataande belutingen
",e rd ter tafel gelegd

H.,~loten dat eeae finale lreD111SgeVUJgTan
v....rt ren dagen gegeven zal .. orden aan ieh
t .. n;talhgen eo dat de secretaris zal dagTwr
eien voor a.lle geld ruet betaald na dien datum

Het rapport van den weg IDHpekteur werd
II. 1f'M'n en aangenomen

De heer Potgieter stelde voor dat d..
heer W J Potgieter In dl enst zal genomen
.. ord ..n om den weg tu...chen 'l;arulj;a en
l'-audvlakte te repare ...reo tegen ee n koste VIInc:

Jul pr ..at 'all n ge..ood luc h
In dl Karoo .. , strek e

\\ aarb ee n daar houderde vertrek
'all mare '0 van blee k

:\I .. r ........r l' da&r n plek te " ..0
III droge land of nat

~Iet men.'!" die ).;....'<ODd,r "
Dan III on, Per e1 .ta<!

de" Edatear
beer,-GewiueIOk beb ru al redacht

dan de red•• TOOr t I""pa .,an onleu
~""taO:ICIlen oorro..poadeut d.t "IJ nlet m.. r

hoolen?
el muoheer mija I"uren .. urdt "eroor
t door de telearatelllPI dat er drie bod I

g.DOIO_eerd _rden .,oor dOH !ri_f
oamelDt Tod, 0,...., .0 SnumaD .. aat
toea dadeljjk dU de kaD_ nil deo

rod ... rlleiok "ermioderd 110uden .. orden,
de .tappeD '380_ ... d_ bat .... o deo
SDlJman ell IIiD pea~ oudenfenDto,. En
ook nu aJ.OO..... ..aut alboe ... 1

...... nd .. erdelt om die 110
te Ov.rtuigen dat door Yoor

SnUIll&ll too •• 10_ de kUB &ID deo
geee ..en .. ordt, R1DgeD IU mur

.oort om Dog wedd.nllClbappen &aD
dat do beer SnUlllu nrkOlen son

.,u Wdlem Dledenk
..uIen III die 1"U.moedll paoer
u een rad Y_ de oasen te laten

W D 8, oD&.... kt I
te ntkaJaa.oor den beer Tod wa

mannen UI&Haelear -,tal, Afrikun
die de atemmen op den beer Snum~a

n,~",C'I1I(:Dt beb!MD Mage dit ben eenmlll.l
lebntldea OlD beter op bun boed. fto
een toekomeoden keer want •• n fl.t

ne,r.iO,<Jenwerd dat d. 0 M a !IOhed .oor d.o
tra.Dg .telDQen •• rd .,.n Hael.,.,

"el~lcbl om de IIChaal t. "lan_nn ea toeb
d"i!llJ:Deo hfl maar en .. luklrif IU 100 n "orm dat

Tod beaadeelt Beeehou .. eh en
00 de 438 ltemmea die op den beer

P'tDJ"llbr;IIC~,t .. erden dao trooateo .. jj OO~
ulllltl'leue dat met uu.ondermg •• n een pili,

.temm"o BlJn 'f'&D pl.III be .. ooera.
nu ln t..,.1Idee1 de 515 ltemmeD !"oor

da:l 'f'lDdea wu daaronder 25:l
ltemoleo dan laai het h.m Dlaar 263

perlD&D8nte lo .. ooen vu del.

Jul praat vau Klla""taJ.. I tsrcbt ..
En haar na tuurtonoele

SO beelderig a., Julle Jul
Up aa rde kan verboe I~

Mar .. at J.S d....r toch hdlilr,~r
.. 'Ir ~e en 'Jr h..rt

Dan t ,Juld"racht~ bel"J'elmll!';
Rondom dl P. rel tad Zandvlakte.

Jul pr ....l 'an vrucht e heerl k
"at \\ elhngton Jul I " r

~ 1 'an lJ !: UTlj!; drui ....e " I
\\ at J III Julle ).; ,.

\1 r I daar" Icht" kcunt; r
11 eeDlK pi k dan at
baal ,..urd lt dl P"r 1 koot
Da.. r b J cl Per I t .J

soet

Jul pruat 0 ba a Oudl l )(Jf))

¥ n tu.re halide! wo< hll~
Jul ,;e dat hand ..l.... r' I d.. r

In t'md ...loos kreJochn).;
'Jar ,,", Jul hllJ>hk IlIJV rh d
I aarutH'rklllg mo.. t

h daar n pl ..k bO wo<lig a
UI" OUt' P"r ..l ta<.!

Jul pr .... t Villi Hnkaaud r " e I
~ li t., \\ or ...,ter I..",

\\ ....r ..d ..r nr IJIl' ..der! LI I
En '\ r JU tau.1 wou tr "e

'lar ... e patnotl,...r
En mmda te bekL.d

Dilll o\lnkaand ..rs u d eli Ju~
In 011.'" P r..1 tad

Jul pr ..at al nt", k..rel eD

'an t"rkK "'Pl .. r j knape
II .1 ID d ru.t~ St.,llenbos"h

1, boardmg bUlSe ,lap<-
'lar "'''''r 0 Ind Jul ~n..1"J'

En Jon).;, k" ~hle wat
O..rtr ..ff .. kan "lit J Jl bo,!" ur

In on-;e Pt' rel t ,d

Jul praat, 'II ~.,.""n" t lar mout
H.,koorli.k JOlige dam ..

Jul .,. dal hul b<>toow"r Jul
0\ Jul m..t hull" saam

'lar kan Jul h..fer nOlIJl" kr J
I too..., w .... ld skat

Dlln acb lt ""I hartjl" au
ons ltewe P ..rd tad

ba.. r

Laat ander;,e Wilt and ..r W I _
Dit IS di ...... rheld st ..l~

Di hede Vll1l di P ..r,,1 le..£
G6!!Pgend en gesellIg

F..n wmal "at baar k,n die" tt
Daar ~. !-'ln bet.,r womn;;

Du. of Jul dit erk ..n of Dl

D, Perel l' eli kODln!(

Ik ben altooe beneetd 0lIl tt
'o.'erlred.ICIl te doen op a .. e beperkt.

daar bet een zaak .,..
11 "ertrouw Ik dat lru u &Il't

weljfey.,leu OlD ODdelstaand. ook te

Aideelingsraaid Pnns Albert
\ F IWA[)ERI',(j
(JP lJ Jl ''I ltlU'J

Teg lI"OOrdlg: - Dc I re T ¥
son « ~n K" n del tocl J R
t~ ~ il 00 thulzpn Jost ph " (range
J Er .. mU I) \ ( Koorts

ZWllrtbo r).; 1". -[) oorzltt ..r r 'pport<, ..r I..
lat Iwt " ..;; n, dn kt.. an" rk ~..h....1
mog ..hJh: ....a 'oor h D dUI" ')!; \1)( r de
gad ..nnK le nspekt.>t'Tl'n

De b"t'r 1 (ran~e ril pport .... rul I J
over den ""K p;~aan "IV. 'oor eenIge dagen
...0 hem ut ult..u,kend .. orde bevonden had

Zev ...n ........k.poort -De hr Koort rappor
toorde dat de OpZIe! ter gorel " ..rk 1..",1
maar dat hJ t ..n mIlJste uog Ir e weken zal
nODdig bebht>n om b..t werk te voltoOIen D..
b..er Koorts zf>ld" ook dat bt'm geVTaolgd "a
door dt'll 0pzlcht ..r van den "ad , ..rlof te
'l"ajI;"n III te kom ..n m..t d.. m>LIlUen om hpt
Dood~e 'oor heli te k >Optn t' I "er ..edschap-
pen te I..u,n ",herp mu .. I

Dit ......r I toegestaan door den raad
Be!"jl;J>a' seu wet Dt' voorzlttt"r r"pport"er

de dat bIJ de petitie ilJln den (omm"'san
'au publ",k .. werken """wnd ..n bad n d"t
hiJ l("""hreHn had h"" jt' Z",pu ...""k'poort
w -ggespoeld .. a meI de Jongst re!>!:..n
dat h"t I..z"n raad .. n ~root" ",m ;;.. Id
kosu,u d ..n "'Plo( wet'r 10 .. n Io(oed..n -taat 'an
rep"r ..tJe te br ..nK...n maar hiJ had nog ge< I
a.ntwoord ontvang ..n had

Kredowt><!"jI;-OpzIchter 'Ianue! t ..~enwoor
dljl: 'Jil lt rllpport ..t'rde dal I..... WPI!; bIjna
\ oltoOld WilS van Klaarstroom qa.ar h..t dorp
H J ~lanuplJ vr""" d..n rd.ad om '<'11 voorschot
van t~ op z Jue , r ..ntwoord ..1Jkheld
hem , ..If en zijne mannen dJoar hiJ van hier
m"""t gaan naar den Z....koelo(at w .. g "n het
zal ""Dlgpn tl]d n..m n oordal hIJ kan t ..ru"
kPf'ren lI""r KI........t room

D t .....rd t()('f(."taan loor I..n "ad e I I n
"",r ..tan. ""last h..m het gpld t .. ;;" ...en

DaiaJ lIon" eg Dt', oorz tt",r rapporteer lf'
lat hIJ ol lan!!:' 0' r d zen weg ~elo(aan li" n
!:ezel""tu.p , .." r ~I..arn. om ..pn po t mor
tt m ood ..rzD<''' le houd ..n .. 1 h J O1ot' t ze~
"n dat h..t ..."rk gedaall door !"Iou"h !>!:..I ""I
lUf"t aan tt' bevple-n wa~

I tspannlll).: ..n D" eeret»n
da.t h J aall d...n «>cr tan III
ehr ..",n had b.. tr ..kkphJk de lit
Haartm ..u..fontt'lD

&11 petIt ... w rd ~t'1t'7Rn 'an Nén »antal
nwon .. r. an KI nzw Irtl:wrjl; I..;;pn d..n er
koop an I~zf' UIt pannlDK op grond d lt en
"ed", lt laan.n t<K'Il:t'm.akt Wa door I.. I

lar VK 1 d... "ul~rt'llZ<'nd pl.... ts.. d.... r
op pn atell )(rond UIt

He~ gedichtje \ I\n Kowng Pieter' heeft
eon ~. pel"!!OOnhJke beteek"U1' om ID de krant
gepu~ceerd t.. worden

~ ---
Do.!lw"r "rthnr RID~ van Sutberland

chri~~-Hpt vraag.;tuk hoe de wereld te or
gan~_ren dat MIe men.chen "ven zek ..r mo-
gen z~n ID d .. !nAt..n ....l.. middelen en sociale
hulph!l<'nnel\_ noodJg voor een volkoml'n le
"'n ~ft de ....nd ...cht voor vele eenWen be-
ZIK g~1wuden

Er I}' een tak ID bijzonder w&arln gebeel
ZUldJfrika veel belang st..lt

Op et ~enblik 18 de proportie van
gl'\ I gewIJd aan &&ke~ betreffende don
land~w en hoerden~ een voldoend be"'J"
\ an lt. pogml( om nIet .Ileen bet land IIId~ï:""..~'_"Mmu, om do,bocr beschermen Diet &Ileen om hem un
tl' m dlgen m den landbouw maar ook: om
h..m onderbouden op den bodem en zlln
lot te verzacht..n en te Terbet..n.

( "wetgeVIng betrelende beIIproel
I1lj1; Ddzlekte enl kau bet DIet ontkend
...ord dat de toestlUld van de hoerenkIa.s..e
veel !e .....ullCb_ overliiat De boeren al.
f't'n Irias.~e worden steed.ot armer, 'llet weJUIg"
IIltzoJÏdenugeD ell de kla8He van ort:Je blnu
kpn ~It 8teeds IUUI Droogte "prmkbn
nl'n fuoderpest en andere plagen ZIJIl .ut
w..ndJji;t' omstandigheden die verholpen knn
nen __ deu Het .,erdeelen eli on ~erve l( l
len v.n plaatsen en overbt>volking zlln UI
w.1 mstandigbeden

er ook gebrei: lULIl opvoedmg om ID
Il e mllTkten t.. kunnen COllpeteeren
\ • rd ..r booft men eeu krediet .telsel dat een
sf hrei1'Dd kwud Is maatschappehjk en zed,._
hJk Dit treft moo uver de gebeeie Kolome
aall Inaar vooral ID de bwt..ndiatrikteo ver
v~rWijm-rd VI\II de groote centra van beval
kmg Het stelsel van lang; krediet door de
omstandighedoo T.1l het Tand ID bet leven
g£oroepen Is een ware rioek TerwiJl de be-
vollung vermeerdert b~Jtt de f.roduktJe VIUl
I..t eJ18mlddelen dezelfde Ook even de hoo-
ren DJet meer zoo s~ruam als vroeg ..r ZIJ
geraken m .cbuld (de winkelier L' maar te
gereed om kJedlet t, geveo) t'n waqneef
s1..elL Jaren kOlDeR II5UlkllDill II diepe. en
dieper totdat alj late, niet mt'8r ID .t.at
IlIJn .. ob t.. redden en hUD ~d onrgaat In
de handen huuner bediteu~

Dese toestand van &&keil moet verholpt'1I
we~n door we~efllll ot anderulJU Het
bestaande kriediet-stelsel 'f'lID ltisconto bi,
koutant.. betalinlt 'f'iDdt geen m.gang biJ den
hoer Hll betaalt liever rente en stelt den
kwaden betaalda,t af 't Stelsel van lang kre-
diet 1110et door lIe we.'f'1III .,enpetlgd wor-
den IIOOdat de boer ,k.aa leeren om te beaUl
rugeo: ot -andere b_ 'f'lID iokomeu te
soebin OlD m .i]IUI beboetten te voomen
Tea fiode heID daartoe m staat te .teIlf'D IR
t aoódig meer te doo UIl teclmisch oader-
WIJS De boer moet IJl staat &tjA om ~
baad MD ieta !lilden te liaan ..._ IllJU
~ hem nW _r eeu bNtaan bn

[W~ pbrelr au I'UlIDte hebbeo WIl
deN lD~ vnj .,eel JOOeten nrkorten.
-BecL]

Afde"'hngsraad LadIsmIth
LJ" I\a I VE" gadel le op Woensdsg den

3lst(n Ue, ZIJl de tegenw90n!Jg de he~r J F
Hel bel tee voorzIlter el de leden P M
Bnnk J Bruwer r W J ,all der Vyver
en G H Brlwel

Na v orlezmg l n goedkeurmg del
not uien \ an le IHatste \"ergaderllljr werden
eel Ige I ekel IJ gen tel tafel gelegd en ge
passeerd

De k ~ reken lig tOOI de een ~td lo In kas
\ al £ 11 () " t I

( "" k. \ eg Deu .eel ell! s "We111gehiNt
del heel P ~ Cla3Men tp betll.Il n 'OOI het
laatste J \<11 van ZIJn k IItrakt en meuwe
tel ders te vragen voo Cl ~tJe

Ze \"!' I \\pek" Poort Naar aanlei Itna'
van een bnef van len afdeehngsraad van
Pr ns Alhert \Hr [ besloten hIJ de l"egeerlDg
a.a te Ir ngen lut deze pas biJgevoegd
wor le hJ le .ehed II .. \ an Wet :So l8 van
18 ,_

De heel Knhne verlócheen el ~prGk den
r ~.d i e met \ uIl f \ III del voorZltter
z.... ~n III dut de , I ade dOOl de laat8te
oVlrstr )VIDIng \ al 1ell w~g' gedaan \.1

zulkel m'HI lo: ft dat hJ cUlzelve onmogelIJk
r del Z Jn kontrakt I cpa Ieel"en kan
Op \0< !'SIel \au den heel G BIU\H:l

WCI I ue_lotcl dat eene Comml88u, bestaan
le u t 10 heeren Br nk T Bruwer en
\ an elel "\ JHI den "e>r lU.pekteere en
"cm chlJgd 'Ol de eene bdlllkc 8clllkklDg te
mak, n I et d Il kont llkteu~ met hetrek
l.:tn~ t t h IIp d Ol de, Raad aan hem te
\ cileenen -of at dere IIChIkkm,zen te maken
\ 0 r de poed g-e l"epHMlt e v \Il den \\ eg

HUIs R vier Pal!
'" el I gclezln een [mef ,"an L J Cl ete
ken (I ge,"~nde dat Iele \\ P" ern beRei Il

I ~ I I dOOl cle I UltHte I eger M

Beslotel dat del heer Cloete \ erzo( ht
gehrul
spoedig
noodlge

HIJ VREESDE HET MES.
\It HI\\\ \AHDH (jETl IGf :\Is I:\ I)E

pun HEJo'STROO\l Zo\AK

(uldu zegt de

!
~\ CORRESPONDENT

BRIEVENBUS.
, a!IiL.Pc'"lerville meldt een correspon lent

on~ dell dlJOd van den Jo~n heer P J
Lang~egger oud 2ó Ja&r HIJ werd m 'lIne
OInge~ algemeen geacht en belD.lDd en ZIJn
noegil dood wordt zeer betreurd D. ~OR-
tert JUt'ld een mruge hJkrede 111 de k"rk
Hart& deelneming wordt betuigd IIK'+ de
oude~ v..le vnenden van den overled ..~

\ erd ,,'"{'last den elS{ her
den afduelJllg8u~ad \"alltr H rw Jzel I .al

'V leeslUI
Itl\crsdal ''iq~ De heer Van del VIJvel

;wIde clat hiJ I' de IRatste ,ergadermg'
herlcht ontva.,.~ ..n had dat deze weg 10 eell
ze. slechten staat \\"11.8 en dat bIJ na den
I e. I Cdl PI"!! eraadpleegi te hebben eene
pal t J ...an acht man met C Cl"evage a 8

Ol zIchtel gebuurd had m de vel"elschte
1"81"ratI .. te doe I Goedgek. urd

:-'w"lkndam We,.. ])e heer BI nk ra.p
IX rteerde lilt I IJ A L Rossel met twee
m n gehuurd hedt tegen J. 6d eli 28 6d
pel dag vo< r repalntIe 'AI dezcn weg
Goedgekl!nl ti

lIuffelfOl te n 'H !len Recrettll18 werd
i'elast den kuntrakteul III het ven nlg DIet
u t to I etalclI zonder speciale grecikenllng
van den raad

Ih I eC! (J illl.nHI zelde dat hiJ bemEI kt
hId .t de ossen I'n kal van deu raad en
ook somtiJds de arbeiders gebl UIEt worden
\ JOr het Rnnhrf'ngen van kOllt naar het
kamp en den "eerebll" werd J(elulSt de
Ol zlcht~1 tegen zulk" onge -egeldheden te

an;cllu~ell
Ile rlUld "'I-tla.agu.e tot :!8ste JnDl

Te veel profijt op Kome
Zoo"l ... Ik eeo w~el ~Ie md de IptOOrtretn

relit moeL men 6d betalllU ..oor een kopje
kom" bu de Itahe. Dat II .,('el te dour de
kolfinllrll:oopers lolleo zeggen boe I' d.t
mOl!d ,k? la:.al n het dUldelnk mu.n De
prils vao een zak JaM kallie II .£5 IIi.. 5d on
kosleo biiprekend elke OIU koffie wordt gare
kelld 2 kopJel koffie te geYeo tegen M per
kOPJe.< maakt dn. 16s per Ib Dos eeD &&k
kolie komt lilt op de !lOm "10 £lOó 121 gewicht
.,.0 de zak 132 Ibs Z"gt daL meD .;;;d .. beeft
.oor brandlltof lDelk. ,ulk~r ea arbeid.£25 11
Id don blUft et over £80 121 dat .. _ .,,_
ljjk pr< 'ilt. Ik 100 denken Ib de Iroftinerkoo-
pera Sj .,oor tik kopJe koffie ~ea nac-,
dat se t .. ee en dne k.. , m..er IOddea .. moo
pen eo dIt de &nDe man ook 111 ... ,..tOl
.. ordt om eeo !.oPJ~ kotlie m dtln koueo wmt.,
oobtend te kJiireD.

:Mei
overtrokken re-

JU" RlIIIO"olTOa PU"08 !-De br R.>CcoC
de 'illiers seu .,an de Paarl L, de eeurge
agent en depothouder 'f'ID due wereldberoom
de planos dUI de , ~ die JIll wt de
eerate hand" lJDporteereD lEaO HIJ 11 tw_

malen aaar Europa __ge .. ..t, heeft &1e mll8l
aas en mechaniou ... beJ'OeDlde pianofabnek
geez&lll1aeerd _ berOOdeIl dat wat toon,
aanalag meehanielt, lIl&teriaaI en PnJII au
SADn d. "Kape a-tor" de bOOD blijft
~paaoeo Kape Raoktor pnmu, al.Joolr
JZOedkOOPe Kape _das aIt®8 .,oorhandtll
Kom ea ... l-{Acly]

om een comltá .,ergA
te UpingtoD, op den Meo
llwahoudeluke :;-elel. op te

de aledao te bep&len Bonda
too l..rren ter goedIreunnr
alle vnenden "oor de betoonde

de ..ergad.nor door den
palaten

C G 8ca.oDE&,
Secretan.

J:eD pabhtoke; .ergadenne phoaden In de ... 1
,,~ de obrlStelijke JOIIg.hage "ereenl(lnl op 6
Janl 1899

De b.. r M G LGttar len bekleedde den
JP01'&1h.ntoel <eD de beer And Lotter .geer
, • .Ja _."tarl*'

De .ooultterillelde dat d .... ergaderlng door
beID, Ib .oor.,ter 'f'ID den lIoadaiak belqd
."erd mau da~ bet pobhek ook uItgenoodigd
.. erd, .0 bIJ .,etJdaarde $ een pnblieke .,.rpde-
rmg en pt dao.1k eeo die tegeDwoordlg .. u
bel reeb& Illn r",oelens Olt te Iprebu

Daarop Opendt de beer W Ronx de .,erga
deflD' met gelMi. .100 &Is gebrnlkeluk bU de
Booda ..erpderIQgen.

De voorlitter hid. 'dat bU een Il}'t ODt'f'IDpD
b.d "In de oa~eD dere.nen tepn wie de heer
Botc:hlD80n obJjt.t.ie remukt bad die door lUO
eedraa' .,eIe lD4illlelukbeden eo kosten varoor
... kt heeft eo .,przoebt den secl'tltaru de Dameo
te leMD en "J'OIfg deo heer Uutc:blDlIOo die
tegenwoordl( "U, (If bIJ erkende obJectie
gemaakt te heblfen tegen deze beereo

De beer HeItende en "Ide dat bU meeode
reebt geblodeld te bebben omdat do bet.reo
Klf'yn liD P Al'ber'lJn "em ge.raagd hebben
Inlka te doen en bu meende dat lun gelicht Ilog
fcboon lit

De beeren :¥ Lotter len A Lotter eD
andere be.,.n d~en bem .,ragen omtrent de
k ....ahfikaue ..a~ veracbeldeoe perlOnen teren
wl8 hll geobJeëteerd had oDder andere VIn
leker beer J du Ples,1S "'n wI.n hU onder e~e
"erklaard had lO bet bol .. n rUlII., dat bIJ Du
PI_IS ID de bereen rond trekt met ecbapen .0
buna of g"beel niet In bUll .. oont ter"lIl On
PIOUJI nooit IIi berren met lIChApen Ifel~ell
beeft en eedorende den tud dat bU In dese
Ifdeehna .. ooncfe In roede bOllen pwoond
beeft Waarop de heer Hutcbln800 pdul1g
ontwiJkende antwoorden rif

De beer RamaN lelde dat de beer HutcblU80n
DUopenl"k bekeGt dat h) met dd tegeDstan
dera .,.n ., Afnkaandel1! &alDen werkt. tegeo
ons

De beer W P"'tono~ G .n zelde d.t bIJ
eent .,oor de betten KIAyn eli Hut~b1D80n:wa ..
HU had .,oor beuleo ge.l"wJ en gewe,kt maar
hIJ dacht Ijj lIJD kwaad omdat au ultgenllen
.Un bU de 'f'8rlrieêf'lr .,oor parlement eo Ilfde~
hogar .. d Eo .,citgena bem werkten III nil om
diegenen die g84P k .. ahftkatle beauten PP d.
.temljjat te krupn en die de k .. alifikatle .. el
beZitten .,.u de InezenlUllt te achrappelI aft
kon dua met bea ;nIet ramen er'.D eo k:eurde
bet teo sterkate fÏ{ vin den beer H om In dé
getUIgenwk ~ ,..n retalaenlS geven tegen
Dnl Afrik .. nden,

De beer W Jloiax aelde lUt bet bem lpeet ia'
een man dlO II, Tredeneb ter qeert 110b mei
luike zakea bemMlde lo pl .. ta .an ..rede te
be"erken .... r qbeenl(b81d ..... .,er,.ekte Ll)
tweedracht. an Jelde dat zlJO (Roax a) 100Jl
dubbel de k .. alillcalJe be&i. en tocb werd tegen
hem ook geobJ8Ctierd

De heer Ram4rd 1.lde dat wll vao li tot 3
uor bnna onataelH-oken In de getuJgtIDI.baDk
moeateo bllJ~en Om te beWIJzen dat ODH Afn
bandera wel de 'tW&llftka'l" b.mtten en h.D
.. eer op de IlIlt ~ pl .. t .. o

De beer W Pretorlnll Troeg den heer Hut
OblO101I of hn wilde erkeon.D d"" bU ..erkeerd
I:"handeld had? l>och de beer B pt eeo ut-
woord dat gebeellllet In o.,eratemmll1g .. u met
de \ rAaI{

J)~ bel'r W d ~ TOit lelde dat bil met tene
den WaA m"t lul'ke ~rederee},t.en. dl" In pI .. ta
van ~,ede stourlIIt nrwekkeo

De 'ooultter on d. heer llou; 'f'foe!l8o den
beer HotcblDl,on Qf bU .. dde erkeDDeu dat hÓ
,..footeerd had Waarop beel ~"I .. erd lleaDt
.. oord

Durop stelde de beer A LIltter ~oor de
.olgeodo reeolUlle'l

Deze nrlJldedng keurt teo .,ol1e af de h.o
del"UH nn dell! beer HUtchlD.on In aake de
NIIIlstratte Tan klesera om ab .,red_bter
,unde ObJectlfll te. makeD en getUIgenil te geTen
tegen penanen dlClide kw.tJflkahe wel belltten

Deze resolutle .erd met algemeene .temmeu
au(1ftlomeD behllve "Ut die bOlteu lteDllDiog
ble ..en

De "oor&ltter .teIde .,oor D~H 'ferpdertng
!relet bebbeDde op de ooputlldlfe beblndeHn~
'fan ukto en .,.Il bet re.I.lebol door dan ed
beer H J .aD Breda clYlelen oommluana e*
,,"ldeDt m&l(lItn,t "oor de Ifdeelinr Caledoo
rednrende den ftjd dat hO lla IU lila gediend
bedt In due afdeehng .preekt blermede
bareD Lartelukf'n dank en waardeenng Olti
Jegens bem

De r6llOIutie W'M p8econdeerd en m"t alge
meeoe Itemmen stjlande unrenomen

Nadat er O'fer eeD pad D'fer Nleu .. berg ge
.proken wa eo iemand &aDgwteld werd om t,
IIOrgen "oor het teeken.n der petitJN eD opgaaf
te Demen sloot de 'Ioor&ltter de .,ergadenDr

DE SI!CBET.A.RJ8

PRINS ALBERT NO ~ -KOEDOES
fONTEL~

BoDd ... erptlenng pboudel' door den tak
Koedoelfontt'ln tell bUlle 'f,,,. d"n beer W M
.,.n ier Westbotaeb op Vrndag 21 :af", 1899

Tegen .. oordlg de "oor&ltter aecre ....rll en 13
ledI'D

De .oorutter ppelMle de verpdenllr lDet
rebed en op 'f'er~k Ju de aecretaril 88I11ee
bne'f'en betl'tlkklof hebbeode op deseD tak

T .. ee oleuwe Weu "oor de .. n tak .. er4eo
.oorgesteld eo oogel'Ol1lfln n I de b8ef8tl
F Botma en P de Kok ..r

De voorsltter bei doel dllr "erpdenor
bekend ten er iD plaata 'f'ID .. "Ien
deD heer F .. u 00IIliU lid
(1Ikol6n moet Toen werd op Yooratel
1(. le Bo., P de beer 8 J. Dekker
_t "e_ rekoaeo

Voontel ]!i C le ROeI dese
TOOnl tter af, OlDdu
Alben te IoDt.oeteo,

te ']!i leGW, :aan
telrrp ..., KopI_

d_
0CIII4terd door daD. b_
beer J .,.n" Herwe ela
WONe.
OoecJrkeard...ua IK'Cretarll wird

beeoemd
De TOOnJlter Ju YerYOIr- de ~lItit.t.ie

Yoor en -UH leder artikel dDide''!1Ir•
~ ODderteekllDlDJ. t~ulier door pel'llOll8Jl
aJa ledu O~ werd

De TOOmtCer hee$te de ledI'D bariel"k _I
kom all &odaaaaaDea. en moedigde ~ au tot
barteJijk. ..mea .. erkiq, .. elk. atn!kk.D bn
tot we1.,aan Yan laad eD volk

Overpaude tot de klelUllf "&11 een Yooraltter
_rd dei b_ F 'f'ID WIJk at, lDet eene lroo1e
lOetrderbeicl ala aoodanlr gekOMD waaroa bii de
Terpdennr hartelIJk dankte .,oor bt\t .,erirou
..eo tB heal pateld e. de eer bem ¥Dgedaan,
ea 'f'V'f'01.'.eot IUDe plaata ela "ool'Cltlier lDIl&1D.

Ala aecr.tariI en ibeeauner .. erd pko&en d.
beer J 'f'ID WUK

Ala led,o 'f'JII bet "lJbbestau, wl"fdea be
o8'f_ de ~mti8l' en aecretaru nk- de
heereo J .,u der Her .. e, P Yan WOk Jr., 0
l[u!1for, H 8midt en A Burrer

A!a _teat .,oonltter e. I18C1'8tarll .. erden
pko&eD de heereD H ftI1 der Mer"e fn F .,.n
Wj!lr Jr, ,.".lrtie.,eruk

De yooraitter "erkl .. rde toen deo tak Ila
behoorluk ,.uoht al. de Kalkp tiak .. U"
Stuurmanspa' eu 1aa toen eeolge bUIsbonje
lUb regel. .. o de .,ergadenug 1'001' ~r o~er
Weglnr

O..ergaaod" tot eene comIté .,e~gaderJng
w.rden II. leden 'fan bet dl.triktabest~or g.k3
Hill .de beereD J .,an der Mer ... en 0 Muller

De beeren B eo Á Barger .. erden &fie
.,un!lgd naar Boesoeberg

De ..ollfeode aigemeene ..erpderuur .. erd be
~ld op den tSJen JUOl 1899 le WltfoDteln
!IJl den b.. r F nn WIJk Ir waarna de "oor
litter lilt n.. m .,.n de 'f'6rgadenog deo heer eti

melo1f Burger harteluk bedaokte ..oor de gut-
"rue ont'lOgat

De heer B Bnrler aloot met gebed
J VL'! WIJK

Secretans

PRINS ALBERT WIJKSTAK

Gew(loe!twee maaodelukeche ..ergadenng
gehouden op WoeDadagUODd 7 JUD! 18S9

Tegenwoordig P de Kock (voorIIUe.) ledeo
(i 0 Roeaoaw P BaotJtI1I N BO\e8 :IS ISDljdeTII
B 811ut, G Cloete P Roaonw en non leden N
Swarte eD J Malan

Notul.n gelezen goe1gekeard eo geteelr:end
De .,olgeDde leden werden ..oor"eatt')d en

lODder tegel>Stem lIs leden .,an delen tIk un
pnomen Chnatl&n CDmlJr.ink en L P P.oune

Op ..lIOntel "0 P &ntl .. -II Smit ".erd de
h.rtelIJke dank toeRebracht aan,s de Kock .,oor
lune getroo"e en u.,enge dlen~ten be"ezen hU
de regtltrahe en 10 bei bof .,ao re'f'l81e

Op ..ooratel P BantJea-G eloete .. erd b·t
volgellde beslull .,.n het dlltriktebllllulI1' no 2
no Apnl Jl o ... rgenomen Dal bil de ",olgenue
alttilii "&n bet parlem.nt eene Ji»etIUCmgedJend
'll"orde om de .. et &I~ te wUIigen dat de off.
("eelf reglltratie beambton aan.pr.lreijjk lallen
lun .,oor regtIItratle Diet behootlU([ door hen
ollre.,oerd

.alerna werd het debat ingeleid door G UioeIe
aI. pJaatll'fenaoger ..oor Snijden over de vlaag
"Wat 11 beter eeD getroDwd of ongetrouwd
Inen? G Cloete 'f'8rdediglle bot getron"de
le.,eo en .. erd beetredf'O dpor P Rouquw dIe
"oor .et ongetrouwde leYfJll pleitte AIl.o 18
de 'f'6rpdermr nameo deel un de dl>lCu"" e die
uIterlIt bel.narllk wu Of' getrouwd"n bebaal
deD de O.,erwIDniDr

Nu vo~e eeoe leer amnsaote recitalle door
P Baot]N oYer net huwelIJk booenaan gun
stir gekntllMrd door G RostlOuw en H limit

Daarna werd eeoe zeer hnmonALlICbe lezlD~
door H Sml' geleverd O'fer Het ~pook
gunsbl beoordeeld door S de Kock en G
Cloete

Het debat werk .oor 2 AUi e k 18
1 Debat beant .. oorden afdeellDgsraden wel

soo Iloed .,oor de belaDgen VlO one ,ihltnk
len of IOnde bet beter 1110 za af te lObden eo
de &aken geheel en al ID de baDden "UI bet g&U
.,emement te laten? 8 de Kock inleider voor
&fdeehntranden G RouDeau tegell.ltand,r voor
aflChaffing nn afduehngaraden 2 Ll>ZlDg
P Rou_u 3 Beeterdaad aansprakeD

S DE KOCK
Voor£ltter

CARNA.RVO~

Notulen eeoor speciale dlltnktabesloOfB Hr
Iladenng If8hoaden te Carnarvoo 0 p Zaterdaa
3 Juni 1899

TegeD .. oordl'l de voonltter P F Krugel en
de beereo A CCdhere, AG VlMer 0 R Jaooba
PJ Benade en G le Ronx aeooodua "an tt G
Krugel, afwellg de beeren J P Bogo,D P
Hugo A J VDrlter JH Cloete

De .oorutter heette de vergaderlIlg welkom
en de heer Cllhera opende met piled

Notnlen eelel"n 09 goedgekeurd
D•• oorzltter brsebt IUn belaneen ID _\rom

hll lf "Nlg was bU de wllte .elgadenug
... are regen I bebbeo bet .erhlDderd dit wall
ook de redeo .alj de afwezlrbeld VlO de lodere
ledton

De .oor:ll~ter gaf ..ers lag nn bet c'\ogres to
Vlotona Wlllt gehouden op den 9 MaaTt Il
Oe BeIIohruvJ['pponteo _

1 Brandzlekte .. et. &egIl8Dde dat de heer Van
Zul, "o?fzltter .&0 bet .. Ieet comité eelOegd
beeft dIt .r !"oor eent Illeta aau ged"'D aal
.. orden terwiJl er plu IS om de wet te reran
deren

Deroloten van dit pant af te etappen
2 Pro~tJe -De afltevurdlgde lelde dat dit

pnnt bet laatate "oor het coogru .. a en dat
men .IeebJa 6 mlnnten tud had daaro\'ler te
.preke:! dUI kwam er mets "an de zaak

3 BesptoeUDg -Dit werd eok goed afgeh.n
deld

Voontal Vruer-Cllhers de afgevaardÏijle to
bedlnken .,oor de red,IJe dlen,ten

De beer V_r .prak toen o~ar gedwon~Qn on
der"lJll, seggende dIt lndIen er een wet "0<. r
blanken gemukt kac worden d:J.n zal bUl ten
runate "an Ellik een .. et "ozen

Nadat de leden Zich allen durover ultg.pc.)
ken hadden besloot de .,erpdt'nDI dd punt
eent te laten beruaten om te lien "kt bAt aoo
'f'8rnemeot daaraan lOU doen

De heer Vb""r vroeg ,nt er gesprokeo .. u
op bet ooogre. omtreut eeu apoorweg

De afgeYaardigde selde dat .el'1lCbeldeue
leden bllDne medewerking beloofJ bebben "oor
Olll doob de leden \"an Fruerboflt en CaIvlO Il

lun ton ganlte .,an de voorge.telde Le "oex
Ion

De beer Villtr bOlIprak toen <JeCarnarvon
lun Oltvoel1g daarop wuzende dat het tOIt-
langspunt zal krggen omtreot op h~t mlddeo
hU5ICben de,twee groote baode"'plaataen K.aap
.tad en Port Ehzabeth en dot hn (V_r) teD
gunlte la .an dne hcbte Illnen n I 'fan De Aar
naar Bnt1town ....n V Ict.orlA Wet!t weg naar
Carnlnoo en 'fan Fraserburg Ifee .ot lOO nab)
Fruerbnrg &Is o:ogelUk

Voontel CJlhen-Benade om eeo afgeil'aa.r
dlgde te klezeo UILhet dlstnktabeetour oUi het
gOO'f'8mf'meDt te oDtmoeteo en eeT; bcbt., IUtI
te "ragen .nn Victoria 'Vest .eg naar Carnar
von

De nrgadel1nr ging ov€< tot klezeo 00 dd
stemmlDg .. u al8 .,olgt A G Vi88'lr 5 Itemmen
J P Hugo 1 stem

De beer V_r werJ \"erkozen nrklaard en
beloofde te doen .. at ln IJln "el'lDOlfIiD .. a&.i

Verder Iprak de beer Viller o"er de .. et op
bnmeUe1uke alekkll

De "erpderlDg beeloot dat de beer V1_r
eent me~ den leentar da"nlrer aal sprekeo eer
de "erpdenD( 'ferder o.er die zaak 1111& zegt

De 1'O!reode .,erpderme .. erd bepaald op
Zaterilar 5 Aog 1899

De Yoor&ltter dank" de I4lCieDen 'f.raocbt
deo beer Btooade te uuiten met ëlankaeRglll(

ALBIRTuI \ .... WIJI,
sec dill belt

STRUDENBURG

PIlbliek. Bond ..... pderine. I.hondu te
8vodeDbo!'Jf la bet IChool ..... , op dan
20ateD )(81 't9
Terea~ , ooaut4 lec1ea
De'f"OOftiUer ~ df ~p1 _Ik_ en
opeade de YVI~ met P*L

De DOt1IJea werd... , .... , tb ~r
Y1'OeI of er MDiP objectie. ftND.
In 'beer J.CHtrita ltea4 toa op ea=.nc1U bil .. tepa~.... d.

DI .. JijDpIaa ..............
d. 1IO&aIa ft1I _ ltdea p-.ri !I' DOr!_~L
De_ ....... .....,_~

lIOUIJea 0"" .. elbea die het lIDboord.
ftrItMa cia de DcKuIeo rue, zelden dal d: ~
1a.m. tepuwoordir .... toeD de Ijju
.,....... ........ werden lIlIIr da' hij heh I--al. ala .. u tU nu 8 DOOdJghebt. u p-
ct. '<I'OOnitfer ook 'f'ID BeenleltU en ea
lf.. allee fIOed ...."taaD WIJl werd d

aOta1tD J08CIrekurd en góteeken-i en e
To. werd er geet»roken o.,er 6e:le plu B d

Ilit'f'al&, (Vlakfonteln) en nadat er l!lo Je
~D ....... erd de pl .. ts ultgellol.n g O'er
- De TOOm~r .,eraacht den heer A J L be
berK om'f'enlag te doen al8 afg6vLVdl de 0 Hb

deeld. mee dat dese talt aangenomen ~• b b
diaViirtabntuur maar lilt er een klelO Vt~b~
gew-t .... omtreat een Innplaata en dat der.e
tak nog eeo pear plaatkn aan g~kre!:en h ft
De beer A J l.debenl ...rg .. e[Jocb e 00;'<it
leden 'feel~uk eli boopte ..n ...,rtrouwd d
d ... tak laag DI .taande bljjveu en Voettgr:e &I
m getal der leden len

DIo&rII& teekeDdon [> personen In al, led
.,an den I&k en

De heer <nm!.e spr&_ ook seDIge woo d
HU hoopte dat de tak ui bloeien en vertro r ~
dae de leden Illen IIChouder ....n Bcbouder l:~.:
.taan eo sullen &e(leYlcren tot w"l.url van d
Afnkundenaak HIJ ou 'I n 00.1 <lae e
hulp te .,erleeneD waar het ooodlg • n O!lt

De .,OOr&ltter bedaDkte den beu J Gernhe
.,wr alloe goed. bedoehDgen ten op' ebt" 'Ul
ODIeD tak en vonocbt daarna de ledeo .lD d
tak bnone opmie te gev,,, omtrent btt .leltIJ~
fow "lVaarop de heer J Gorrltze ten aQlwoord
pt oat het", I Diet noodlg ...,g op bet ol) eo
blik aan eeQlg fonda bU te dragen ~

Ji.:r .. erd nor ..eel "eaprokeu omtrenl d
aobacriptl.-Jd.n die elk Ild RlOt:1ltbet.alen ~e
of lil Cl per hd pf'r Jaar en eenpar g ...erd aan
,enomen om 2a. Gd per Jur te h talen

De heer Jan Pretonua 8kl.l~ foor o!lt d
.,ol~ende .ergadenn( le booden om uur.i~
Damlddag. daar IOmml(en van de 'eden ' ..r ~
woonden eD Diet om tleo uur des morg";), d.
.,erg:l.dermg kUDneo buwonen

Gesecondeerd door den beer B L "henberg
en eenparig aaDgenomen (maar bUilen lachl
ma.,ladagen)

De .oorntter bedankte de aanwezIgen 'oor
bunne opkomlIt hU ..enocbt den beer J Gor
r ho om de \"er~HIg te IInlt,en mtl gebet
en elkeen glnr daarna wel~el;D~ naar bOl!

}< G SCBUO~

StruJenburg 30 Mei 18:!

(AROLl SPOORT
'\otuleu van "'ne verg..deru'l; .... li H •

foot..1D tak gehoud ..n ton huue au d ti br
o J du TOIlop 31 llel 189'J

De v..rgadermg werd gl'Op<'lId lIJ ~ '" i
door den beer 0 P du 10lt

De hot uien der laat..tt vero.:a.d r llj: "bl lel
eu goedgekeurd

De heeren !\ndrie" du T JJI n ) du To t
J ZOOD werden al. led ..n opgt'1I0llJ D

De ....cretans mw.kt( &an d r~ad~r n
bekend dat hiJ m ..t den heer )00 t ;;""p,.
k ..n had maar dat d" hoor I) J Joo.l ..
zIJn beslUIt bl,,,,f om tI' bedank" I L Jhd Oll1Jh~

\ oorgesteld door de lt ""r"l Izak 'al Z J
T du TOIt de bedankll1+! 'an d. Il IK'ér JOGt; e
aan t.. nemen

Aangenomen
Do boor JacoblI, du TOIt" rd ..,~kOZRU 1

comlt6-hd m de pi.... !.: van jen h ...r Joost.-
De bedanking van den iJ....r D j> (rul d.

Img w. Bondsman werd ook aangenomen.
De heer lzuk \"1111 ZIJl werd aL the""'lIr"'r

d .... r de pas gekozeu tbe!;aun r a.1> zood8)lIj.;
bedankt heeft

De heeren J A van ZIJl Il J "an I..n
Heever werd"n &allj;'''ttJld al '<'IJ comm
'lO om de boeken vali dell 1h", ner na t
Zien en aan den DIen" gekozen th"" ur",r (<
o\'erbaudigen

De beer l 'ISISCr \ r""g verlof l'en p&df
...oorden m d" ,erg ..denng le ,prck"D
Tnegestaan
De b""r \ l"8Cr Wide dat bl] g&arnp bet !! ~

, oclell van. de vergade nng Wild" ....eten of
het lIlet goed zou ZlJIl ceu Ide","am te ?.en
dcn &an Onzell gou.cmeur Sir \lfr>d :tti
n('r daar do gouverneur en prosld ul Kru~ r
JUL.t heden elkander te BloemfonlellJ zul
I..n olltmoeu,n eli onzen gou\"eroeur te ke
nen te ge, en dat "'J n.n.ar 'rede , rl~e I

De geheeIe vergadenng '•••' het blermed~
wns

DadeliJk werd er eene comllUSl;JOa:u.lgest.ld
om een telegno.m op te ,t..Uen

De commISSie be..tond Uit de ne<'ren D J
VJ>;.<;er E "\ Isser I'n D ) Van deu H....ver
Het volgende telegram werd afgezonden .oan

zlJoe excelleotIe '_-,," IJ b~n dat gl] nw
u ...en kant zult ~ U" 'ermogen IS
om vrede te bewerkstellIgen De .A.fr..ka3~
ders ID de Kolome begeefAn vrede

De heer 0 J du Tolt bracbt de be.prekmg
va.n de b!"aDdzipkt~ ......t voor de verg..deJ?D;:
De heer J ! van ZIJl stelde voor de.... ver
gadenng houdt Zlcb &all bet Bond.-congr ..
beslUIt en dat de v...rgadenng voor bet l..gell
.. oordige van deze ZliU aistapt

Aangenomen
De voon: t ter beda.nkt.. dt'n heer en men

Du TOlt voor b..t gulle onlba&l en .Ioot de
vergadermg met gebed

o I 'i A\ HEERDE'

PHILLPSTO\\ \
_ JUIU I8.QG

Houds-vergatkrul;; gehoud" Pt Ih",
town op 20 )Iet IIl99

Het doel df'.ze· \ergo.dlflllg "Ilo m den
iJ""r L. G l .... tS<'6 he naar f et uugr~ .......,
I fge ....ard1j!d gel..,;enhtld tt g"H pr I ~
doen

De heer (<)etse.. begon met te ZtggeD lat
de ledeo dezer <ergadcrll1+! 1A kpr a.I zoo Ix
kend ZIJn ml.'t de zaken dat IJ J hpl ruet uoo-
dig acht om zoo UJtvO<'nK te prekeu eu J
zou dus teen ..n and", aao..tIppen namel

I - De brlUldziekte-...... -D" mpu""beo zIJn
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