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PU1\11'eke "erkol'\l PI'ng OF TB BUUA tAt VUDDBU&Q . '" EEltE,·'_.. la
V i' Dabtf Hoette.baaf. DUtriet )(al. r. , '

•• blll"Y. .. ,ZAL o.rom __ ,Di•.

GBDWONGBNd;..~~ Te.OU~~.,.~~··~ .. " ... ,.'
T Jj] 0 A L V XN ZA, . ~!,a ~ de beer P. Voor """""1 ..... eien. II.... EImti. , :•• 'iJ,A1t~ _'fmr:I.,

OP , ~ Laubser (WItte Xlip) heal... ....~UHISt':". '.' Y"'"

Zaterd&~, den ~0eUn Sep~ber, d!h.nd.!i.~~~-':' ~ lJ.;tt~IC_;~~·.:~'1.t:('. ,:iI~'}i~"
\-oor recenlDg van den haar aan I~~en.::n h~ en .' ' f'· J.. "'.'

Leer JACOBUS V. D. lbawE, publiek ter verlr-:-g of te~ 400 GUl ooien _h8meJi goed voor' 100 m1idd8n k_
h . ........1:'.... deu "r. ~ . _"va.n unDg.· óoo aaat.eel « he I.......... ".,--

Dit eige~dom is gelegen in h!t 400 'goede aaD~ mer:'o-:=u :=~ploegen30 MailE Jlllf EZELS, .~~ groeIende Dorp V.redeDbur, 20 aaot.el tJeeat.o, goed ru i..... .~, .'
~.'" der bede OD s-hi__ • 12 .... '" _.... 1 ~~""'!""
tlell voor een algemeeneD haDqeI. 2d eerste klu rum c:loa.bra ...." ~1lW

Daar de voltooing .VaD den ~rweg 2 paar kar paardeD 1 eettafel Miigen
naar ~opefield nIet ver In de toe- 1paar gedl'88l8el'de esela ' .1 ~ ............ . ,
komst II aoowel ala de harde,..egen 10' dosia -~~ ..
VaDHopefield en Hoetjee Baai DMI' 10 ~ge IJ JJ _ Bn wrder 'wat op dien dat MD.
Vredenb~rg, is het de vent'lChting lOIlg8 paarden :.=~ r.J":~-W'Ol'den. Vrij
vau eeu leder dat het Dorp nog 6e1M ' ~ \U'~

zoo 'f08d zal vooruit gaan. W. VAXWIJK ct J.'VAXDD:DBW.I, Afalagen.
Het eigendom ?eetaat uit twee Calvinia, 15 Aug 1899

ErveD groot 100 VlBl'kante Roeden, ., •
waarop gebouwd qu: ------------0:-------- __
I Een ~ftijk woonhuis met BOLIKD,BR'. B~~"""_-

grooten Wlnkel en kantoor oDder -.w."'..... AI'..

~~so1d!-:ure;~ r::. ZWEE DSCH E' ,S, T'oV"E: .N.'De winkel is vool'lien ftD rakken,
tooDbaDken en alle andere be.
noodigdhedeD.

II leD buiten gebouw, t,..ee ver.
trekken met zolder onder gegalvani.
seerd ijle!', TJ'Oe88l' ook gebruikt
ala wiDkel. Dit gebouw je ook voor.
sien van rakkeD, tnoDbanken enz.

III EeD ruime stal en voorkamer
.M. L. SMITH, .AflJlager . oDder gegalvanilleel'd ijzer plat dak.

)• .A 1899 De e"en aiJ'D beplant met 75;J lig., . h~~
prae "'fS" groote blue-gum. beomen.

Men doe aansoek bij den onderp-
teelrende persoonlijk of pet' tender
niet later dan den 25steD September
aanataande.

ZAL WOaDI!f GllIotTDllf

van 2 tot ij jaar oud, prachtig r

W. ,. Wyt a J. J. d. 'n. aCe.,
AFBLAG.KR8.

'renclu·y&otoor, CahlDia,
14 Augustus, lIjlY.l.

UI' Donderdss, 24 Augustus, Publieke
" ULL EN opgemelde Paarden,
I_j waarondel' versebillende ~e
,paren en all, n in goede Conditie
zl jn, publiek 'VerkOCht worden aan
KLAP.IIUT8 ~TAm:. - Zij zijD met
zorg opgebracht en de aandacht
~aardjg.

A. E. RHOOD!E.
J. S. MARAIS ~ Co" .Áfslagerll.

WELLINGTON.
1.80 Eerste· Klas Kapater

Bokken.
ZULLEN OP

'w0812.4 • ." SIS d ......

U TT de Markt·Kraal verkocht
worden. Zij !lijn IV"OOt en

"et, en wel de Mndacht waard.
F. D. PIENliR

40 Gedreaseerde Paarden,
Ruinen,

10 Gedre888erde .Merrie&,a Gedresseerde Ezels van
3 Jaar

SOME~ET WEST'
VERKOOPING

VA~

'laltbare LIIII 1'8~8rel.
'1) E onrlt'rgeteekeDde ~188t door

den heer A. L. H. Kl.le die
'~Vn .ei~ndom I. THt FIR!' ver-
KOC1ft h~ft zal publiek ver1coopen
'Op de plaats of ~TRAND HALT" op

IIIDSdq, 23 Alllltll,
TE 10 tUR V.lI.

I. AI zQn 70el' k08tOOaI' huisraad,
ltevnttmlfiu ouder andere:

Zrn:ufy.1l. :-Piano. karpet, tafels
lL'un!!toeJ, lampen, fraaie gravures,
1 st€! .t<:neyclopedie (Blackie's),
"oekcn, ~ordijnen, ornamenten,
hl!T1hol' ~teJ meubel" enz.
,..EETKA)fER :-Tafelll, lampen, gIM.
"'crk, sideboard, rustbank, leunstoel,
~t, I gravuN'R, messen en vorkeD,
ha:U"f1ijZlt'r,w ct'li{1 as.

tlr ..\AI'K,\)'~R :-Duhbele bedstede
(koTllpJf'et), drie klf'erkasteD, 4
k),'{'dtafeJ!!, 4 waach·"tauuMrds, eet-
:~f"l, driF>enkele beddeD (kompleet),
~llt'{lpl, tito< len en taf~l en andere
jo. a:q,karner m.·ulltJlen.

1\ n\lIll'J~ p;:-; DTsPE~8:-Bad,
,",,,',,nt,!:,glIM-stoof, lltel vi8chlepels,
11''''.",'rvil'~ (hlHuw en ~oud), eet-
~"n,"<vl, ollChkll!4t, eierholloer, drie
vn'", "!IfJIIWU taf ..JfI, 1 8toof,emmeTII,
li"'!. Il, pallnt'n, IiChalen, I!Chowltjes,
I If!,I"II, CUl" t'uz.

I I ) 'R,.{rden,varkenA, hoeDders,
'\1\11t'~, ~"rreD, tuig, JIl8dell!, ge-
"""Tril, "Hrma.chint', kruiw~DII,
tk-nk,'y:;;,Darnes.rijwiel, enz., enz.

l'ArL D. CLtJ:VER,
Af8lager....

KolOmJe
MODa.meat'

· Werba.'

. Toorde ~e' Klu PUilieke ".. -Ó.

IS~£ti!1!~~~ij'~ooL~.~.,",~ , 8I.DI'rJillf VU ~,
·__ "CIDtI ... 11_lt......-::.." 1JIInfUae ~ mn eID. gedeelte van den

' t. gaade ftn de plaatB Wit._
(of ~uts), van daar •

. ~i8éht: , .. 8tUuriaauputs (of ~) ...•.
.l.P1PIle •• :. ~ ID Kareeboomput, naar de wODiDs .

.<M.c.ltillijfklluUiá':Q WOIdei "'" d. van de PIaata- KraaavogeJpa ge. .
··".......,!".. ~ :t;ftj'~ ... Ii·rd .. _ ·CM ~ 'diD .to.. n."'k.'riWm~· : -

JiCb:_UolIaap ~·SdeD· MDA - • Kennis wordt hiermede QeIIiMElIl
,.lRIclh-l'.1I ri,lWiibDrk. op~. .Wa n1r'edaa te begirmeD na 'TOJpna termen van 8eotie . 'f1IIl ...•
ftbten nit t lDOIt een de ftOUla. in Oet.ober. Akte 40 van 1889, dat appHc.tie .,
8&Il~ wordeDpcJau. ai l'8D1Ukt worden aan aijDe'
.Alle PerIODeD, die in het besit, OARL NATH,AN, .lb:oeIIentie den GoYelDeur om

• van een ODderwij .... eeN· Sec, pub. Bch. ondergenoemde sectie van....... .
ftaat, mJleD in aanu'tc"I'kiDg 1mmen, Hauover. weg te sluiten, namelijk. '
terwijl zij, die bijlOndere .... teeba. 14 Augutus, 1899. Dat gedeelte van den ~
mg YOGI' Ho11áJl.dsOh op ):l1l1l11e noemden Wittepute DaaI KraM.,; ..,
...... hebben. de voorkeur nDen . BENOODIGD vogelpan weg III het Veldaornet«" .•.
~ ." .. 80hap ftD Brakboeoh begin_

~ ~ £140 p.a., EBN Geoerti8oeerde Onderw~s neadebijeen punt op=-,..eg, \
~ ~ voor UO. Bil. voor de Buitea Bohool Klohans alwaar het de StuW'Dl&D8.put- ...,¥~ .reiakosf.en WOrdeD na 2 jaar ~ueet. diet. Beaufort West, voor Kareeboomput lijD kruist, omtrent
cliaut ftI'g08d. WerbaamheOen ~ HollaDdaoh, Muziek.. 80 leniel yards zuid oost van'iI'
te begimuni op 11 October e.k. Saliria'£4ó per jaar en 't'riJ logies. meest Noordelijke bakeD Tall de

App1iwUe8 mllen. door den plaat.s K.areeboomput in eeue Zuid
A. B. W. VAN NIBltJIRK, oDdergeteekeDde ingewacht worden Westerlijke directie tot bij een punt
L- Hoofd der BohooL kJt lS Sept.ember e.L op de .~boomput-~vogel •..

Vrijheid, Z.A.R., G. J. 8NIJllAN. ~ lijn omtrent 20 leniel ~,
29 Juli, 1899 aid oost van 't meest NoordeliJke '

. M.iohaus Bequest, baken van de ,Plaats Kraanvogelpan.
,----------- Biel Water, Benige objectie tegeD 't sluiteJa,' .Orgelist Benoodigd. via rr.erburg Bd. van boveDgenoemde sectie Weg'

moet schriftelijk ingelenra

lPPLICATIB-;-;'r de betrek. G'I:n1"D A AGD worden bij den oDdergeteebndê
- Y A.a..A binnen drie maanden van af data

. king Tan Orgelist.in de Ver- GB.OBBTIFIOBBBDB -..1........:. deser.eenigde Gemeente alhle!', zullen . v..._.. .. 'V
door den onderpteekende inge. ' JI8I'e8 o~ oDderricmt te ~D G. W. C. VAN DER MERWE,
wacht worden tot midden Septern. ~ ....~_~~~~PL'«_!!n prl~ Seoretaris..
ber, !:k. ~ £48 des jaars. metr-koat

BOUUUlo'l==-HIiil"flllUan~hJaar Kantoor Afdeelingsraad, ' .
W, 'Y8J'1irVMIl naar eeue &dver. . en"";'8- 0 Ul!O en prieska. 1 Juli, 1899.

tentie elde.n! in dit blad veraohijil. MUIlek ~bur. Werbaam. ------.-. _----"_
8Jl(Ie,~ om ap~licaties voor heden te beginoeD op den ~en IFDBBLIIG YO PRIRSU.
d . . kon..3':'_ October. Aansoeken met getuig-e van USle UtIP _1..-.: ...._. __ ..lI_ SLUITEN -
wijser (of ODderwijJleres) aan de IIlIalI'llwb m te _u aan VAN WEGn.
N. Bo School tegen £100 ct. jaarI. R. STARKB, " .

Beide be~D kunnen door"_ P.K. D'Urbanrille. lpPLICATIEgemaaktzijnd& door"
&sn PfnOOIl bek:Jeea wordea. Oatlands. den beer C. J. de Jager om'"

C8rti.fiOatAm van goed SeCIelijk . t,..ee Secties van wegen gaande over
gedrag en bewij8 van Tidmutechap OndémlrHzer--BenJ"U\llftwf ZiJ~ plaats ~ gesloteD: te
een. Protestantsche Kerk moeten .I ".IJ _ VV\l..&.6u krijgeD. KeDntt.geVlDg geschIedG
ina'eeloten worden. Werksaam. APPLICATIES, vergeseld van hi.·ermede in termen van 8eciie 152
heaeu te beginnen tegeD 1 October getuigaohrifteD, zullen door van A.1ru:l40 van 1889, dat aanzoek
1899 ' den o.dergeteekende worden inge- gedaan zal worden by Zijne Excel-

• wacht tot het einde van AuguRtua, leneie den Gouvernenr om de onder-:B. C. ANDBRSSEN, V.D.M. 1899, voor de betrekkÏnjr vaD Hoofd genoemde secties van wegeD p-
Vrijheid, Z.A.B. Onderwijzer in de IIIde kJaS Pub. aloten te krijgen: namelijk:

2 Auguatns, 1899. 8ohool te Armoed, diat Oudtshoorn. 1 De oude weg op de pJ.aat..
Salaris £160 per jaar en vrije Karabee van het punt, tussohen de,

uuz1ek Onderwijzer(es) wo!lÏDg. twee woningen. waar hij af ~t '
JIl • De applicaDt moet tot een Pro. van den afdeelings weg naar Brits- ,

. teetantacheKerkbehooreD,bekwaam Town (ProoL 87 van 1891) van daarAPPLICATlBS voor de betrek· Bij OlD ODderwijs t.. ~ven in het ~ <mlr de plaats in een n.OCJr.
k!nB van .uztek Onder· JlngeIich en Hollandsoh. Werk. aérUJke directie tot .een p.~nt, op de

wt1ser( ea) aan de N.Bo School laalDheden .te beginneD met het plaats.Karabee eDdicht bQ de DOOl'-~
sullen door. den Ondergetee~e October kwartaal. derlijke lijD waar hij aansluit &all
ontvangen wordeD tot mlddet1 De 'plaat. is voorzien VaD een deD. weg welke loopt v~ de la8ere .
Se~~, e.k. _ prachttg, ruim en geriefliJk school- worung van Karabee naar Uitdraai.

Sollimtanten moeten overlé~ gebouw met klas kamers, een post .~. De onde weg op de plaabJ
::Jsen van btlkwatlJ!lheid, 80ed en telegraaf kantOor, en is lt uur te Karabee ~inneDde bij een punt

jk gedrag en lidmaat.abap paard van het dorp. De tegen. effen aan de~ 003t-kant van de
eena:.Prot~tsche Kerk. woordige onderwijzer, de Beer bovenste w~, van daar gaande

WIl V8l'Wll~ ~ .eené UJl· Stofberg, gaat na.v StelleDboeoh ~~er ~ p~ts In ~n. Noord~-
vraag. elders III dit blad voor· om qu lltudie voor te zetten. l.iJ1cediréCtie, en em~d& b, een
komtmde, voor Orgelist(e) ~a.n punt in de oostelijke lijn van Kam-' - .
de vereenigde kerk alhier. Beide M. J. MULDER, bee eeD distantie van omtreDt twee .'
betrekkingen kunnen door deD. Armoed, mijlen van af den Zuid-oostelijken
selfden persooD bekleed wordeD. Oudtshoorn. bakeD van Uitdraai.

~ £100 '8, jaara. Log_ies Benige objectie tegen het sluiten
verkrijgbaar' voor £40. De MUJlek TE H UUR van bovengeDoemde twee Secties van
leges voor 't aantal leer~D wesen' moet inpleverd worden in
boven de 80 komeDdeD OIlderwi)1er OF ~ee verlangend te koo~, 10 geschrifte bij den,ondergeteekende
toe. WerbaamhedeD te aanvaar- ~tstekende lllaatllen uitge. inneD drie maandeD van af dato
deD met ingang October, e.k. zocht III de Afdeeli~ van Her· doZElll.

A. B. W. VAN NIEUBK, ~~ay eDr!:deldf. est.F·te' G. W. C. VAN DER MERWE
. Hoofd der 8ohoo . nwen, nJen, on men sec taris

. . BwtengebouweD, SteeneD KraleD re •
Vnjh8ld, Z.A.B. eD Kampen op le GroDden, vijf Kantoor Afd. Raad.

5 Augustus, 1899. minuten rijden van het Post en Prieska, 27 Jbli, 18!)!).
Tel~toor, en 't Politie ----.----------

"Onde,..,mlzeres Benoodigd, Station. Goede scholen in de Kaapsche Afdeelin2'Sraad
.L ".IJ nabijheid. Overvloed van wild. IJ

Vop1struisen iu 't veld, dat
geschikt ill voor P~.. en, Struizen,
Vea, :Merino Schapen, en geiten.
De eeDige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door slechten
gesoDdheidstoestand zich terug.
wenscht te trekken, en het boereD-
bedrijf wil opgeveD, ~

Richt n tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Palllmil,

via. Ceunpbell.
B. J. V HEERDEN Telegraphisch A.dres:

Cawood, Papkuil.

BENOODIGD

Verandering'in Prijzen.
T.n ".yol., ......... bfJSODd..... aGhlkkJn.

.,.n DS•• 4...... 21__ nteD.,

Wij kunnen niet ge-,
slagen worden in prij- I

zen.

P. H. LAUBSER.
14 August1l8, 1899.

De Go.1koope .. ID ........
0..,0" Voo....... JUl. G~.
-1utJ~oDS p.q8lfJ .. eD c......~.

,-

WOODHEAD, PLANT,~&' co.
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

SOMERSET WEST.
Verkooping ---------- _

VAlf

KOSTBAAR LAND
EIGENDOM.

QUAKER BAD CABINET
(Fo/dillg, H"fe L,Ic"f '" Bloo",lHIdJ,

De GeIocdhelde Verwekker en 8ehOl1ller ... de .&toIK. A.beoIate
JII9l-keUjkheid u.1liI. v_~ 't Lnen. IBtipun

O-m'ddela en Doben Jlebalupa.

loor "ana or Ste_ JjtbJ " '-Ida.
VenoJaaft Blmhekl, GaoadW.l, KaaId, WnuilUlt,

8Il~ ,_

Verdrijft Koude, Jroortll, HtdclIi ...... III BILIda1reenj ..
'. Voartom& z-... a...~

W~IIP8Wk,.i!~lI .. burL ~!U'SUIDt Jfe\j..,Liui, ..........bur, u U>Oettkoop.

Gemaakt ftIl cle &.te reuDlOOIe anti.lepU8abe, h1JilD'lChe.tot. PA.TENTED
DlltleholIden door eeo nrkoperd MIeD Raam. Gepsb koat.p1eet iD een liftte Id.
16 i 16 iDoh eD a lDOh dik. 19'e¥ 5 lt. v...., lIeD ~

DE oDderget.eebDde behoorlijk
geinatruoteerd zal publiek

verkoopeD op d~~ te SOmereet
West, Daast het der Hotel, op

Vrijdag, 26 Augustus
TE 11 UUR V.K.

I. DeD K'ostbaren WiDkel en
WooDhuis, gelegen aan den ingang
van het dorp, juiat tegenover de
looaliteit van do heeren Ohlaon & 00.
IL Een geriefelijke Cottage, ge.

legeD aan deD Weg naar 't Somerset
W88t Spoorwegstation, met een
groot Erf daaraan verboDdeD.

III. Twee groote Brven, ~.
l~ aan den 8tationaweg in het
beste gedeelte vaD '3omenet Weet.

De gebonweD zijD geheel nieu,..
eD goed oDderhoulieD.-'Let op deD datum :-

DBI l3stao DEZER,
PAUL D. CLUVER, Afslager.

GEBROEDERS - REID,

J: D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCElEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DARTtING STRATEN;

EET., Ontbijt-, en Theeaerviell, Toiletartikelen en all. soorteD
Aardewerk in groote keuse.
Ha.ng. eD TafellampeD, Vloerlampen wor de Voork.

amer, .Tafelmessen en f~· artikelen en an. Huishoud.Be.
~heden. ,

Verzil~erde eDFantasie GoedereD, geBChikt voor Trouw., o!
Verj~reeent.en een Specialiteit. Juist ontvangen een
ladi~ VaD hun apeoiale Port.

"VILTORIAN WATER- WHITE OlL,"
160'" VUURPROEF.

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" .KN KANNEN,.
DE BR8TE OLIE IN DB KARKT.

EEN onderwijzers gecertificeerd,
bekwaam om onderwijs te ~ven

in Hollandsch en Bngelsch, (Hand.
werk eD Muziek een aanbeveling),
op eenboereD plaats 3 uren van het
dorp Viotoria West, •

Applicaties en getuigschriften
zullen ODtvangeD wordeD door den
ondergetee1cende tot de ~Osten Sep-
tember 1899. Salaris £50 per jaar
vrije inwoning en kost. School
te beginnen na de September
Vacantie.

P. J. LOUW,
W'IJNHAHDBLA..AR

Te KAAPSTAD,

GEEFT bij d~zen kennis dat hij
vorhuisd is van den Sir

Lowry Road nMr de Bmtenkant
8trdt, 66, waar zijn vrienden,
klanten en 't van buiten komend
publiek beleefd eD met prompte
bedieDing voorzien zulleD worden
van zijn wel')ekeDde WijDeD, en
BraDdewijn. Hij vertrouwt dat
hij zich in de verdere begunstiging
zal mogeD verheugeD.

Een half dozijn Bl'JUl(lewiJn en
een half dozijn Wijn, gepakt in een
Id.to lulleD naar het Kaapstad
:;poorweg StatioD gesoDden worden
tegeD ontvangst van poatwiaael va.n
12&

:Muilen gevraagd.

TBNDERS, gemerkt op de enva.
.loppe "Muilen" zullen wordeD

ingewacht aan dit kantoor tot 12
uur 's middags - van Vrijdag deD
~5s~ dezer, voor 9 Muilen, g&-
schikt voor enkel en dubbel tuig.
Ouderdom niet G jaar wbovengaanu.

De tenders moeten meedeeleD
prijs en ouderdom va.n de Muilen,
zoowel als waar zij te zien zijn.

Op Last,
H. V.D. WESTHUIZEN.

Secretaris.
A.fdeelingsraad Kantoor,

Gl'OOnemarktplein,B~~Pri:!e ~=w~BTADSKLERf( BENOODIGD. __ ~_:,:ps~',l:~Aug. 1_8~: __

I. te OlifAntaberg, vareischt.en BD· APPLICATIES voor de betrek. BOREN NAAR WATER.

ë':o~ _Musiek en rierl~!n~:O~~~=~QIUNOERS& OAKLEY
Applicaties met ~~hriften WOrdeD!1:wacht tot~, ~

no goed gedrag, len 1Dpwacht den ~~....:_ ptem~ ..~ ., ~ . BOOR-I!lOENIEURS,
worden door deD ondergeteekende eeD DlUlirUl van Nr.."PJ per Jaar.J •T .....""" x..m:2~ ~c» tot den 6deD September. Plich~D te ,..orden aanV88l'd indien ~~ ~~ed naarformaw~rof

...., • 8alaris £50 per jaar eD .1ogiea mogelIJk op den 15den sept. .. nat. ~D m 1 ere tie.
. LaDQemarld-stnal eq l~K." td. ? vrij. J. L DI VILLIBRS, A. P. zn. Doe...,.,k voor de voorwaarden.

LlTnt.-lrJj hebben. aleohu Mn ~""".Ja~~. W, BID'8&ceat.er. ABJlERNB CHAMBERS,
~ en door ~ in ~ 11.' wij ~. -... 6""'ftamJtn Langemarkt.tsbut 133, .
uil ..... -. '.... '--.' , , JtUPet.IId..

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONW AARSCHIJNUJK.
Kl:.UZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Stoeifo!l.tcin, Victoria West.Zie onse WINTER VOORRA AD van Beg8Dj ... en. Over
1aaaen. Pakken. lCamUteU, Stevel-, Wollea 'Hem.

den enz.eu.
De Pwlsche InnicipaJ1teit.

AMERIKAANSCHE URGELS



(Trawhtion)
'RAOBDB fbr t.h. State 8ohoola

OIL t.h. Pfool.tmed OolclAelda '.. .' .
bl t.h. 8OUt.Il AA10aD Rel:ebl1o, Y&Jl . . '. , ..' .•.
bl ..... ot AGt 110. II. 1 .' ..' :~ .. ' ,

HBRIWITH aPPliCatiODa are in- MT't'8,deMn, geecm,WQII ap.roe-
ships :::a.::.==oc!t:il: ve"!"hila "f8Il~ '=

(Jerteral Qttalt~. !=~taan bote~ •• ti~~n
~:!!~.::=urtL':88~ Bewijsen ~=-011(""'::1,1;;;(\~~,~~;);;·r;;.l KULDUS ftaT>;lflWf::l'l'Il[}]
reoogui.aed Training Collers pre- zer&-ex&mellti, SOO ~k na

~h~~=becTh~~h:f~r;: :~:a::rkiF=~.:c,h-~,DB=-=t.een== =l:i<,lGr_rerJ.,;Q1.iD.'.r~)P,1 '~.~'.,,"~.,,,,..::,~roa::=;-oo:~!;:~~!~~!er;~:=~ =!tr'!:; '. ,.11l1li1. ·t2lEftUKl, IIl1l.n JPIIIII. lG Afrikaan, .~~~e:~::
the last two yran. a declaration of minstene de laatste twee ;aND,'" mne ·PIUtI.... ' .... md KLA.VBBVlI"" ómfteii .1. ubr~;,;-'V:u'f'J."'.'rs·····"",.",,'r..O<IIIII!II!" . 6'"""
h 1: "Din to L_!d-!n;..l, 'd -.- Q- ft.... I"_ .....Ulb uitgeooodigd tot, een
t e apPlWallt s w1 goeaa, p888 klaring van UVnH ww,,&"81 ma j~~01i Itatioa ~ .......... de Gonv'!D~te plaats B""bui-g, .'''''''.:'.; , DO.'ND1!lRD.., A.G. 24 «lezer
ODe of the teachl'l'8' examinatloht! uiterlijk: 2 jaar na datum '9aIl ..... 622 ~J.bblacle twee wel ~ WOOUhutiaa:'.8D lI'Olop a;l.m., te 3 ure; ,.
of the S.A. Republic not later than diensttreding een der ,....,door ~ e1l.damaaenj ~·met alle soorten Vracht,
two years after appointment, a examens in de Z. -.A.. JIiIr.;B; eD Blaegunl Boom .... _ uitgestrekte zaai eo uitstekende Vee D. G. CILLIE, seoo De applicante moet haar werk
declaration of the applicant's reli- te leggen, verklaring van pereoou- --:A-i. ,-.._t.*..... r lelden ill dt madtt.. ko-.... be..... 'd met 20 mudden 8 A t 1899 J beginnen tegen 1 October aansr.
. ~ f 1..!_ • te ti to kIf . . be 'd ...._._.., ~I ~ ugns us, '. : .YT;.._ di'" -iet,. dan gelieve zn te ze".gtOU8 \.)1.,.,..., 0 WIS ~n n 1O.n_.. lij e ge 00 sovertwgmg, Tan rel - uad Hay.; dele Plaats is "eg.DJ haar JiggiDg tJitmuntend geschikt ::n.IW ".. .., I"

educate the children 10 ChnS'tl&n willigheid ou( de 'kinderen ~ te .,oor geldbe~giDg. Twee Lithograp gen of zij sulks tegen het begin de,
respect for the Government and voeden in Chriatelijkeo eerbied "foor ..,., VOORTS., G volgende jaars sou kunnen doen.
the Lawa of the Country, and of de Overheid en de Wetten d. Lulde,' '. Raars e AppliO&ties met copijen \':u~ Cer-
his being willing to become a en van bereidwilligheid OlD siCh te 25 P~n, 10 K08leD, 1 lot PID1myea, I lot Varkens, 1 lot Ploegen, tifioáten en getuigscbrijten Jioett'llJ
naturalised burgher of the Republic; doen natureliseeren ala burger van 'EggeD, Twgeu, ZadeJe, 1 Paarden WageD, 1 lot BoerderiJ gereedschap CnE Teeke- in handen van den onderg c- teekende
a short biograpby in which mention de Zuid-Afrikaansche Republiek; In wat oog meer sal worden aangeboden. Alsook 15 Vaarzen. te werken op sijn voor of op 22 September aanst.
must be made of the places where een korte leveoabeschrijvmg _ " ' B. WUBBIt ==:p~id::' !lct~~~~ Q. H. SCOTT.
applicant has resided since his (or vermelding der plaatsen, waarap?li- A." el.YWi.,... • Co.,Ve~du Adms. teekende voor tijd ·ke betrekkmg' • Hon. See.
her) 16th year. cant sedert zijn (of haar) l6de JUr Somerset Oost,

Special Qual~tkatinns. verblijf heeft gehouden. Paarl, 18 Augustus, 1899. Een salaris van twi tig pond (£20) 10 A.ugustW', 1899.
----------------------------------------_____________ per maand uu wo D aaugebo?enA.-For schools of the First Bijzondere Vert"Ïschten. aan elk ván de tw meest verkies-

Grade: A.-Voor scholen met Uitgebreid J C SMITH & C bsre applieanten.K toorbenoodigd-Proofs of a thorough knowledge Leerplan: •. 0 .heden zullen wo en versc~aft.
of the EngliBh or Dutch language Bewijzen van grondige kennu der .,. ., 'Voorbeelden Vlh) w k op te zenden
or both, and of suffic~ent experience' Engelsche of der Hollandache taal met de aanvragen, ~emoeten wor-
as a teacher. Apphcants must.be of beide. Applicanten moeten in Hout, "00.1 en "'-..111noot' v•.'" .tinen, <, _ deu in gestuurd of Toor den
in possession of a teachers' oertifi- het bezit ~n van ondenriJlers- ~ lUUJU -.ouIdJ ~3sten dezer.
catee qual to that of the Second certificaten, die minstens gelijkataaa _ "010.la.1- eD IMMII.'lrft'fllUlft h wagenbont, J. TEM_P.L
cl888, tI.A.R. met het onderwijzers-oerti1lcaat der A u-.a AUlGIIAI4IIMi B'" ," Lan

B.-For Schools of the Second IIde klasse en van l>ewijl8ll van STOOM ZAAGMOLENS, Kantoor van den Laud
Grade: grondige ervaring als onderwijer. KaapNd. Kaap dEI

Proofs of a thorough knowledge B.-Voor scholen met Gewoon 88, Breestraat en Rl'ebee'ks Pielen, 9 Aagnltu, 189of the English or Dutch language Leerplan:
or both, and of sufficient experience Bewijzen van grondige keunis .. A.IA..P .TA. D •
in teaching. Applioan~ must be der Engelsche of der BoUandache
in possession of a. teachers' certifi- taal of beide, en van enanug ale
cate equal to that of the Second, onderwijzer eener school. A.ppli-
B.A.R., or for the lower ranks of canten moeten in 't besit aijn .,an
the Third class at least. onderwijzers-certificaten, gel ij k _

Every application must be accom- staande met 't onderwijzers-oertifi-
paoied by a. photo of applicant. caat del' Hde klasse. Z.A.R., of

Salorie«. voor de. lagere rangen, minstens met
dat der II Il' ':l klasse.

Iedere applicatie moet vergezeld
gaan van een portret van den appli-
cant.
SaJari88ell, ocrbondeu flan de cmdtr de

eerschillende rubrieken genoemde
bell'ekkinyl!n.

I ER JAil
.A.-..lssistenten 1sten rang ... £350

" 2den" 300
" 3den" 250
" -klen" 200

J!.-AssiMtenten Isten n 300
" 2den" 250
" 3den" 200
" 5den" 150

PUBLIEKE VERKOOPIN6

Kostbaar Vastgoed
IN DB At'DBmJNO

SWELLENDAM.

DE ondergeteekende zal publiek
doen verkoopen te harer woon-

plaats

"Brakietontein" allu 'lopJeatuteeJ,'
OP

Donderdoe- 24 Aupuslus 1899
Haar Een-vierde aandeel in de voor-
zegde plaats .. rl~~kefontein ': alias
.. Kopjes Kasteel, gelegen In de
afdeeling Swelleudam, ~ ~e grens-
lijn van Caledon, groot ID ~n geheel
1437 Morgen 442 Roeden en 112
dito voeten.

Deze plaats is eerate-k1a8 voor
het grazen van eenig soort Vee
zoowel als voor zaaierij-doeleinden.

En wat nog verder zal worden
aangeboden.

PAULINA DUMINI.

IV. Jl. F. KLEYN, Af8lagllT.
Caledon, 28 Juli. 1899.

---~ .._--

Publieke Verkooping
VAN

Kostbaar Vastgoed
IN DE .HDEELINO

8WELLENDAM.
DE ondergeteekende zal publiek

doen verkoepen te zijner woon-
plaats

" Brakkefontein "
alias "KOPJESKASTEIL."

OP

Donderdag, 24 Aug., 1899
Zijn Een-vierde aandeel in de voor-
zegde plaats "Bra,kke{ontein" alias
"Kopjes Kasteel," gelegen in de
afdeeling Swellendam, aan de
grenslijn van Caledon, groot in zijn
gehee! 14J7 Morgen 442 Roeden
en 112 dito voeten.

Deze plaats is eersteklas voor
het grazen van eenig soort Vee
zoowel '\ls voor saaierij-doeleinden.

Terzelrder lijd znlleD ook 'orde. nrkoc~t,
12 Fraaie extra groot Trelr Ossen.
1 Extra Bokwagen.
1 Span J ukken kompleet ens, enz.
En wat nog verder zal worden

aangeboden.

B ~R~HARD DUMINI,

Jr. lJ. F. A.L/<,'YN, Af.1Iager.
Caledon, 28 Juli, 1,,,99.

A.-Assistants, Ist rank ... £350 p.a.
" 2nd"... JOO"
" 3rd"... 250 "
" 4th".. . 200 "

B. Assistants, 1st rank ... £300 p.a.
" 2nd"... 250"
" 3rd"... 200"
" 4th" ... 15:)"

Further information may be ob-
tained from the Department of
Education, Pretoria. Applications
may be sent in at any time, and
sppointmenta wiU be made u.s
vacanoies occur, whilst in the case
of every vacancy the applications
received up to date will be duly
oonsidered.

DR. N. MANSVELT,
Superintendent of Education.

Education Office,
Pretoria, August 8th, l899.

----_~ --, .._- ~-~- ----

st
WELLINGTON.

na de aankomst van den trein van
Hoopstad,

TE 11 rRI V.M.

DE WET & BOSMA.N,

M. L. SMITH" Co., Afs/a[T~rs.
17 Augustus, 1899.

1\ lilTS dezen geschiedt oproeping
i.l van applicanten voor betrek-
kingen van
Onderwijzer of Ouderwijze-

res asu verschillende dorps-en
~kscholen in de Zuid-Afri-
kaansche Bepn bliek.

Bij de applicatie moeten overge-
legd worden :

lt. een of meer bewijzen van be-
kwaamheid tot het geven van onder-
wijs overeenkomstig de eisehen der
Wet; b. een bewijs van lidmaat-
schap eener Protestantsche Kerk;
c. bewijzen van goed zedelijk
rdrag, loopende over de laatste
twee jaren tot op datum; d. aan-
bevelingen van vertrouwbare per-
sonen omtrent de nationale gezind-
heid van applicant.

Indien applicant onderwijs kan
geven in muziek (orgelspel) en
Engelsch, moeten de bewijzen
daarvan overgelegd worden.

Verder moeten ingezonden wor-
den:

(l. een verklaring van persoon-
lijke geloofsovertuiging en van
bereidwilligheid om de leerlingen
op te voeden in Protestantsch-
Christelijl-en geest; ó. een korte
levensbeschrijving met vermelding
der plaatsen, "Vaar applicant sedert
zijn (of haar) l6de jaar verblijf
heeft gehouden; c. een portret van
applicant. .

De salari88en, aan de veriichilleB'
de betrekkingen verbonden, vari-
eeren van £l00-tot £225-per
jaar, terwijlt oogehuwdea vrije kost
en inwoning en gehuwden een vrije
woning genieten.

Applicanten gelieven op te geven,
welke eischen zij omtrent salaris en
woning stellen.

Indien applicanten zich verbinden
willen, het tiesubsidieerd Onderwijs
gedurende drie (:3) achtereenvol-
gende jaren te dienen, worden
billijke reiskosten vergoed.

Verdere informaties zijn te be-
komen bij het Departement van
onderwijs, Pretoria.

_! pplicatics kunnen te eeniger
tijd ingelonden worden.

D. N. MANSVELT.
BuperintenGent van onderwijs.

Dept. van onderwijs,
Pretoria, 2 Augustus, 1899.

46 Groote en Vette Slacht·
Ossen en Koeien.

13 Geleerde en ongeleerde
Ezels, groot en sterk,3
jaar oud.

ZULLEN publiek worden ver·
kocht uit de Markt Kraal

alhier op

VRIJ DAG, 25 DEZER,

VERKOOP
VAN

Insolventen Boedel.
DE ondergeteekende, b~hoorlijk

geinstrucWlerd door den
Trustee in den In80lventen Boedgl
van JACOBS & LENHOFf, T8.D Olien-
fontein, district Hay, zal verkoopen
te

GRIKWASTAO,
DISTRICT HAY,

OP

DONDERDAG. 1 SEPTEIBER, 1899,
Al den Handels700rraad, Koop-
man8got.>deren, en iluisraad van den
T nsol ven ten Boedel van JAGOIS &
LK:NHOFF, waaronder :-Schoenen,
Laarzen, Dekens, Tweed Kostuums,
Horlogekettingen. Zeep, Hoeden,
Koffie, Molens. .Meel, ZoetighedeD,
Dadels, Haverhooi. Kaf. Meel.
Mielies, Thee, Vaten, Terpentijn,
Lampen, Bedsteden. Tafels, Stoelen,
Messen, Vorken, Schrijfbehoeften,
Ladders, Kruidenierswaren, Potten,
Glaswerk, enz., enz.
Verkoop te beginnen te 9.30 v.m.

GlO. G. GIB.
Griquastad. The Perfected American Wateh.

EN iDtereu&Dt, gei1l1l8tl'8«'d boek
met inlicbtiDgn oVU WALTUlI

ogee.
Wordt op ..._It pc»tnij ~
DI!JIerituuche Waltba Iorlap-

..,tehlppIJjl/o Ju lw le...

Tl' EN man Diet e.'Q 1r".1 II "Il, 11:"'01 ma".. • ..,.,
J 1..1door de W•• old. IJ_.'a .... hoop .._ b.-
.... bij Wheeler's C&plUal"lne,,""",b, be
ia bet beáe S........id... i. _ 1.-.1 I _ .,....

pkI'" td.-A •• '" nanlS, IlATTUW •00 EMpeYd. ~ _

Gecertificcerde
U,odér'Wijwl'l&8 gevraagd tot het

"n.~mo f,mltft!n Tan nndm"W11S in de Holland,
T..r:

Tevens zal 'zij het opzicht moe-
ten JheblMm.ov:~r het naald-werk der
vêt'8ehmena~ klassen, en ook h~t
BOOgére Standaard werk van een
paar. kla.saen voor hare l·tlkening

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

"r""N LR'·• ,.. J,!, lJ.IJ v.

HORNE,
eter Generael,
eter Geoera&.l,
eH~p,

rpENDBRB zullen worden inge-
_l waoht voor het vergroeten
van het Gouvernement Publieke
School-gebouw alhier, door het aan-
bouwen van vier kamers, tot op
Maandag den '4den ber 891)

Alle informatie en olJ:~onael-b6lC1en
kunnen verkregen worden bij
ondergeteekende. I

De \&agste of eenige Tender niet
noodzakelijk aaugenomen.

P. J. DEMPERK

Early Rose Pootaardappels!
Early Rose. Pootaardappels!

DB ;oude firma van GMB&. Robert son,
M.lu~llIIO iB nog te vinden te 1ï Aug. 1899.

No. 21, Simonestraat, Johannes-
burg, en handelt ala voorheen als --
Markt Producten- en Commissie' Aan komen
.Agenten. Alle goederen sijnpe
Producten, Levende Have, of
anderseins aan heo gesenden hebben
hun persoonlijk opzioht j en eene
spoedige afrekening·na verkooping,
GEBR. M.lU&lNG staan boven allen
in spoed, orde en vlijt.

Zendt al uwe goederen ge-
adre88eerd aan Box 4355, Johan-
nesburg.

Tel Adr M.KIRlNO.

ONZB Boheepslading van deze Aardappelen is nu in uitstekende conditie
ge~d; sij sijn TaU luperieure kwaliteit. Wij hebben nog slechts

een klelne hoeveelheid te ~koop; bestellingen en vragen om inliohting
moeten daarom dadelijk gedaan worden.

LIEHERMAN & BUi.RS.KI,

L"EN vaars, 2 jaar ond, op d
fi plaats Kasselavlei D' 0 rb
road. De ondergeteekeode
den eigenaar op het dier binnen
maand in te lossen mits tegen
ling der onkosten. Zoo niet dan
het als mijn eigendom
beschouw,BURGSTRAAT 24, Kaapstad.

M. DU TOIT.'.l'eletrnm .drM: LIBBUU.

De· Jaarlljkscbe BasaarLandbouwvereeniging voor
Provincies,

de -;Westelijke VISOR
rI'OT stijving der fondsen van

Kinder Zending Huis
verband met de Ned. Geref. K
zal aan het Huis, in de Keerom-
Laogestraten, gehonden worden
Vrijdag, 1 September.

Giften in iederen vorm sull
met-dankbaarheid ontvangen
het Te Huis. ,

~.ZOUT··MOOTJES

IS

HET Comité VHD de Landbouwvereenigiog voor de Westelijke
~!Ovinoi~ op 't punt. 8~nde om de Prijs LVst op te ma~en voor

de Jaarlijkache rentooDstellmg m 1900 te houden, noodigt voornemende
insenders uit tot 't doen Tall Suggesties. -

De 8nggestiea moeten bij deo Ondergeteekende ingezonden worden
niet later dan Zaterdag, den 19den de ..er.

op laat voor het .Comité,

MAYNARD NA.8H,
Secretaris.

DAAR wij een grooten voorraad
van uitstekende hoedanigheid

in onze winkels hebben, kannen
wij mootjes aanbieden te!{en lager
prij'&eo dan iemand anders in
Kaapstad. Doo uw voordeel met
deze kans en u zult goedkoop
voedsel hebben.

WADNER & ERIXSEN
: 7 Langstraat. Kaapstad.

Verdere informatiën te bekomen
bij het Departement van Onderwijs
te Pretoria, Applicaties kunnen
voortd urend worden ingezonden bij
genoemd Departement, doch be-
noemingen zullen geschieden, nur
mate in de ontstane vacaturen moet
worden voorzien, waarbij telk:ene
alle tot op den dag der beslieéing
ingekomen applicaties in aanmerk-
ing zullen worden genomen,

DR. N. M:ANSVELT,
Superintendent van Onderwijs.

Kantoor van den
Supt. van Onderwijs,

Pretoria, 8 Aug .• 1899.

NA, OE ,-OVERSTROOMINBt. Georgea'8tra&t 44,
Kaapetad, [> Augustus. 1899.

MOl1RISON & CO'LLOYDS' .
-AZ.MOTO."

WIl':I.:...d."ll 018:"'_. '
'DDL JJJ I!UL, UL'lIIDIIJ Il 'OJ.TOOIIG,'OLlOID IIICIOr t'lCElIOIST.

I n, U lt., •• Jl ..... att &DlLUa&ID IIIIBIIW 01
'IDI " .. ID J' lit tOI ,. ~.

De Mnl .. Wlndmolena •• maakt m.
WI.I.n ....... bare Toren.. Zullen
m.... water DOmpendan eenlf and.r.
M~lnd.~kL '

D. hOO88te prij. werd behaald door
deze ,.Motore" op d. Chloqo Wereld
Tentoon.w .... 1888.

LLOyPB' ABBKOTOBB IiBBBBl'f OOlt II
ZUID AJ'BIli GBTBOKJOm:

GnU. Ked8il1.- \'all de x-AollW .".......
.... POl't~ ...... u..
GO.dea JWMJJ. e ...._ hijl. Joa--
...... ~Uiq ......... 1881
S,.... Prij-, lfeetelijb PrOYiMie, Ta-....... '';:1, Bo.ebaU ... h. ... 1.6.
..... ja, W1IWi)'b PIoriuia, Tenta.-
~, BoIebuk ... ••• ... 1_
...... Prij-, POI't .IliaWb, .Ludbou ...
V~ '" ... ... ... 189d.

-- ... Kaap~ sza..:..--:::?
OIR water te ,..,.., ~ eie
Go•• _.1dI DJMIaa ..... te .. bnik..,
olia.,.... ........

De Loa,. _.. WiDdmoleu W'CII'Il' ...
nel door W 8talb G.I...u __
4D~ • . \
~. 8__ ilJLIO'l'OIS loopeD -'

-. ucb .... WUUl, aju ",heel r.eU-repl_
nM, ID_ba ...... JupD, ....._ .....

Bet J.DIIJ'lOJ. • de ~ 8Il ....
.oa_kehe Bew ....... KnoIat Ier wtnI4,
- Pamp TOIIW It ..... Udc ....
-- .......... tenrijlW __ _..
.... ~_*"!a!«'. of ~ .....ti.
lW liiiiIiii _, .. 1IJIOIdi« •

plM" ia na de .. ID ...... "K"
LIftI" 0IlWdri.tP._.
Zij" ~~;._ Ww-o ............

te laIOPn lDOIItID we) oaclenolMidllll .......
:t.IoyU' Gal~ 8t.aleu UUO'l'UU. en
........ lIfte wvrde""'_~ ....
S... Jate, LI.Jda' .A.DJlO'l'O tal laM ;;...

~ ID beete ~ WCII'IIen, ell ...,.
.... to.ta raedI doorpaiM1l.
W.._. ~~ worde g.ehiku- per-

-- III .... am Iaet t.oeetel O'._u-.
..... ..al pIeeIt.elijb ..-o.t..ell, ~ "o1-..-.....I~. ..-
..... OIR _prijel.ij8t.. .eu pLuip;briflon.

ol .... )t,i,j.. c1iri1.4.. _&no'" .liept4J " ..
- J:!;~'-neuvMd trI\ter ""." waaruit _
IIIr . .. ko..... per ......,l:"'lId. .... ~.'
.... -- .... d.L.

.TANDHEELKUNDE.-DE heer A.. FIELD, Tandheelkundig
Ohirnrgijn (onlangs in het LqndoD,

Dental In.~itDut),heeft pu een ~ding .WI NTE RY'E R K 00 Pno tkg"JV1., 'U_..,.UI.:t8C/&e T&ndheel.
knDdiga lfiddeleo ODtvangen, eo i. in de
poeitie 1{OIIte1d om Bijne ptient.en de VOOl-
deeleu van al die moderne vel"bel«ingell
in de tandheelkunde te doen genieten.

ConIUItdie uren 8 T.m., tot 6 D.m,
op Zaterdagen 9 V.Ql., tot 1 n.m.
Pr.tieot.eD buiteDu wooDlIChtig, kunDeI<

hunne mites per brief aankondigen.

GR.OOTE

Onderwijzeres Benoodigd. Nu het groote onderwerp
conversatie iu ieder
duiz~den dames hebOOn. .

magazijnen in Pleimtraat
gednrende de laatste

AJ'PLICATIEB (met certifioat.en
van bevoegdheid) Toor de 8de

Klas Gouvernements School te
ELANOSDRIFT,dist. HUDA8DOBP, Il1Uen
door Ds. J. A. KOOH tot op den
12den Sept. a.s., worden ontTaDgen.
, Salaris £80 per jaar; sonder logies
dat tegen zeer billijke temen ver-
krijgbaar iB. Werk te beginnen
onmiddelijk na de Sept. neutie.

J. A. KOCH, V.D.M.
<l

Bredaadorp, 10 Aug. 1899.

De Heer A. FJELD,
3 DAGEI'i.-Heden. Zaterdag

Worden voor tonDen aan
koopjes aangeboden ter wille
de dames van buiten de Stad.
zullen hier eenige van de Spt'cja~

Artikelen opnoemen die op d8
.MORRISON'S VERKOOP
kunnen verkregen wordlm :

Dames L. o. Onderkleeren-?\'"di1-
hemden lla, 1/6, l/ll, :! ,; '2 [1. .1 IL
en 4/11, waarde tweernea! Jez" 1,"')14

Dames L. C. KDickel'S en Hemd81
tegeul/a, 1/6, l/ll,:!'G:! Jl. \ 11..
4ill per stuk,

Dames Flanellatten dIJ, I t; I Il >
2111,3/9,416 k,t 6/11 1".,. "'uk

Dames Flanelletten Kni,·J.t·"" II~
dtnl tegen I/a, I/ti,) II,:.! I; ~ II . ;;,
4/11.

Kinderen Flannelet Ondergooit .Jl!!
tegeu ongvvOOl' del' hahcll ["')'

Dames Winter Losse Blousen. !t'I'II
Jltl, 2/11, ell :1.11 per bl"I<. ,;"~

d&n deD halven I,rij •.
Dam_Zijden Blousen, t.·;:.,," ,; 1"1,

12;6, eD 16/- per stuk, et'lI k'"'I' C

Damea RegeD8Chermen, ,. .!e" IlL
2/6, 2;11, 3/lJ, 4/11 eli ,. II !,.Ift'

prij •., •
.Alle Capes, MlUltel~, .J",·h!!.'. K'"

tu1llDl en Waterproef" wor'dcil ",,' ,. ..it<
tegeo den koet.enden prij .. ~claJj,1 ,n ~
stad .

ltioderkleertln. Peli88Cn.H"I.f·. r ,,,,:ca•
PrMi•. l4aDtels, Kappen en ]',., ;''- ",,,.dtI
aangebodeD met een ware "poff"nL~

TandheelkuDdig Ch1l'urgijn,

OastIe Ohamber'·,
TBGBNOVBBHBT NIII:UWB POSTKAlV'l'OOB

Adderley StraAt., Kaapstad
P.K. Bl1lI860

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat. Kaapstad.

DEZE KOIt.Inrichting. door _
Kerkeraad der Ned. GereI. G.-

meente, Kaapatad. picbt, eo oDder
toezi"ht \'lUl den Heer en :al.... DU
PL~:'8[il, ill rtled8 geopend.
AauJloek om opname kao gedaan WOrd8D

ij den heer C. F. Theron, Scriba _
Kerkeraad8.
Voor beboeftigen (WBIIl"Yao bewij. lIlOet

worden Ktlll!Yerd door den plaat8eUjteD
Leerdar) i~ de prij8 alechta £20 p.a.. an.
ingealoten. Meer gegoedeu beVleD
£4() 1',".
Het "Tt! Hnis", biedt du UIl Mae

BChoonegelegenheid' 'fOOrOIlden dl. h1lDD8
zoneD Daar de Kaa,P.tad ter echool aodeD,
eD begeeren dat liJ ooder goed chritteHjk
op.iobt zolleo ataan.

Voor verdere bijzonderheden .... roep
men zich bij den heerJ.da Pleaia, Bheecle
Straat, of bij denondergeteekeDde ..

C. J. F. THERON.
Scriba dllil Kerkerudt

Bur .... StrMl

lAAPSCHK 'GOUYïRRIIEITS-
SPOORWEGEN.

•

rl'ENDERS worden ge~
voor de huur van een Cottage

bevattA!!ade twee -"amers en' twee
keukt!DJ•. ~eder 10 voet bij 12 voet
gelegen b~ Klapmuta Statie.

Het .geboU11 is VaD .teen m-,t
gegalYaniaeérd ijzeren· dak.

Geen tend.. lager dan £2 lOe.
per maand .zal in aanmerking ge-
nomen worden.

Tenders gemerk t op de enveloppe
"TeDder voor huur van hu.ie te
KJapmum " sullen 1t'OI'den .
wacht door den Oontroleur ~
Auditeur Generaal tot 'I middap
12 nur van deu 22eteo Anguatua,
1899 •

Kaapst&d, J 1lDÏ. 1899.

WELLINGTON.
rrENDERB zullen worden on'-

vangen door den onderptee-
kende tot op den 12den 8ePtI8mber
aanst, voor een prachtig aele8eu
Stuk BoUWgroDd omtrent 186 x J6b
voeten, in de onmiddelijke DabiJheid
van de Hol. Ger. Kerk, &out ma-
kende &an Main-straat en nabij het
pas opgeriohte Dorcas Gebouw.

De hoogste of'eenige Tendu_
noodzakelijk aangenomen.

A. W. LOUW.

HET

Palace WarebOllSB,
PLEIN'~STRAAT,

x ~A.P STAD;

.... fa leUen op oas nieuw en eeniG adres.. ,

LLOYDS EN CO.. JOHN BROWN,
HooN I.ogeájeur.

Kantoor Tall den
- Héiofa 1Jpneur,
KM"",' 8·Aapau, 1-'

..,.........".
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."', 'f,r ,'!J, Lu' -;9\:1.
: I,! [!.Olldl'rheden
\11 ,['.Jen [lij Jen

_fe' TPIldl'l' n iot

onen.

-nil Oodergeteekeude sal publiek
.,_. 'doen nrkoopen ten dorpe

STA.NFORD,
l) 1 i i fl [}.

, iH T()IT.

op lludag, 4 September, f8t9,
j,() Fraaté JODge 088en en

' .... D.ti Fraaie • KMieD waarVIUl
.... £ge met Kalvers.
'})éae Beeeten' sijn allen in B:dra

Oonditie en de aandacht ftIl een
ieder waardig.
110",_ .D .!tOOp•.

HENRY VEALE.'
K': H· F. KLl rN. Afslol!,·er.
C6ledon, 18 Augaatua, 1899.,

,I' "lid, op de
:'\ I I U'Urbac
: ,~, :!lll' roept
,; ,'f' t!lIlnen CCI'

!,it' :.'gen beta-
I.,,) 111;'t dan za!
'Ilduirt worden

:hc Bazaar
: ,:,,1:;1>.11 van
ldl:l-g' Huis
"I. \J,.!",f. K
,I" Kl'erom-

............. TrI...........-pusum YIRIOOPHlG,

"'1 .....tll k

'ft.I: 'ondergeteekende in zijne \Je.u- trekking ala de Executeur
Datiet van den Boedel van wijlen
den ~ Oharles Barry sal publiek
dOen "",Coopen ten dorpe

BT..&IIO'OB'D;
.. ua...... II •••• 1111.

Zeker 'rui BRF liJade No. i OR
bet· Markt.-p_. ten ~ Stanford
~'J8S Kwadraat Roeden en 48
dito voet en.
Dit' Brl is geleJren in het beate

gedeelte ,.an liet áorp.
G. W. 8T.BYTLBB,

Executeur Datief.

vorm sullen
, .:1 n IT,'f! wordenr-

)TROOMING

l & CO'S

~KOOP
J<1l-rwerp vaa
I' IlIIishouden ;
L,'bben ome

-t r.int bezocht

GMouftill der KAmer.
itaapetad, 19 Aug. 1899.
W. H. F. KLBYN, Afslager.

"~lTT i
_Lj4~.

terdag
la den IDJOlventen Boedel' van

. William Wood Ohatterton van
Grikwutad.

aan enorme

:er wille van

,J" :-;Iad, Wij
II dl' Speciale
r! i,' op den

VERKOOP
;',I"lJ:
leeren -N,~ hl·
~ ':, ~ Il, ;j II.

IJ ,ft'Le pI1jtt:!n.

., en Hemden,
'. '..'I I, ;; II, en

1\Rondergeteekende zal per pu-
U blieb Teiliog verkoopen te
Ga'XK.~A_TAD.

District HAY,

IJ ''''B'', ti .PTE.'EI,titi,
tB 11 tJUB V.M.

, l «. I Il.; .:

De ovorblijvende uitstaande schul-
den behoorende bij den Insolventen
Boedel van William Wood Ohatterton
nu Gn'\waatad.

GEO. G. GIE, Afalager.
GrikwMtad,

1Ji8trict Hay.

'1:(·' ...1'1·... "[1 I it'!Il·
,~';,::l I , .: II,

Idergoed. alku
\ I'U prIJs

31ousen, 'el."en
-r :-.t u k , UJ1!ll]t'[

OP dele plaata een donkerbrui?e
Merne, smalbles overkrul8,

witt.! .oeten, slip in winkelhaak ge-
merkt, f8hraod op rechterbout, JIB.
Indilln' sij niet gelost wordt binnen
~ ,Weken van af datum deses met
,,~ing van verzo~ing ~ adver-t... aal lij ala mijn eIgendom
beeohouwd worden YOOl' de ouos-

, tt':..:eu t' ti, I" ",
'I'Tl kOt)f'Je

.n, t.,~,'n [ II.
ti I; 11. :l~dn~·

.u-kct rcn. Kr)...·
ell aJlTlC ' )lh'll

e land In 'Kaap-

C. H. BOOYSlL.~.
Dc",... dist. B.a)'.

18 Juli, 18W.
,,Jle:-l. T\l[l!e3 ~.

Pt'lJe ...WlIl'JeD

vliering-

bouse,
AAT,
~AD;



WAAROM .IET?

BLOUJ'OI!T&DI. lfl Avo. -S:DeF"-l paw-t h__ .... ... It.rt
beroep op de .... een., GIBW te
hleb. ea ..., y~ 811
driali hjj de ~ lI8IItIaaJ te
YelkJana. 8;1 -.. dia wer d. OulheebJijk_
beid 'rUl deo .taat te bewanii.

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH. P.m..u,' lU·Aw.-( ..... )_N ...

der • - PIIOOnl YaII dr. Le1dJ of 'I'Ul
Delapbui oyer .. OIdIDIteepte Wlpeu ..
lIDI81UlWe. -Q_lIl1l1l1B WOLJUJUJ8 TE,UG.

DE ..... A.ROCK" TE .0 YOIIL

LoIIDSlf, lf AUG. - (""".)-8ir nao..
Liptom jacbt, Sha",rocll. die ~I deeIDeaaea UIl
dea wedstrijd yoor dea AlIl8ribaDecheD. beller,
ia te New York unpkometl. op hear Nla oYer
de.a AUantiaebe.a OC.aD werd .. m..tel op
aleeptouw pnomeD door de sloomer welke
haar yerguelde.

LOSDEN. 20 .\I:G. - (&uur). -KO~D81 Da
Pat, de Clam werd opgeroepen aJ.e Ifetulp maar
mukte Diet liJoe venchUniag. beweereDde d.t
hij .iek w.... Majoor Cingue, eea lid Y&D deD
ot"f in de hoofdkwartiereD! vV?Onukte _e
seneatie door bepaald de ec.btheld te yerldareD
VaD deo brief .ao kolonel Schaeider. militaire
attaché. van het OoetenrUkr.he g__ hap,
.. elke v~er door den koloDel ..~rk~ wet;!
een nlache brief te lijn. De brief In k... tlC
ge .. aagt 1'&0 de acbuld Y&D kapitein Dnyfua.

LomEN. 19 AUG. - (&.t.r). - De luiip-
raad in zake bet Oreyfu ... erhoor .. ordt na da(
tot ~ voortgeaet. Het ptaipais JeP ..ea
door M. B~rtulu8 ea koloDel Piquart tea raUBte
nn den prieoDier was leer laidelijk en ~ewicla.
tig. maar terwiJl de ledeD YIn aen luiigarud
• eer &8ndlchlig luisterddD Dur de laage toe,
• prakeD ran de. miDi.~ en ~e ~e_~
die bel bel<rachttgdel'. wa, be~ dUIdelUk dat .u
... er ongeduld!1f wareD gedareode de nrklariag
VaD koloDel P"luar~ ....n "iiLe redeoeD .. aarom
b,i dacht dat kapitein Dreyfas olUlChuldag wu.

EEN "KBANKZINNJGE DAAD."

PAABDD VOllDER.

- LoIIIDU.19 AUG. - (Rnur;) -De &,.li,_
Po_' Y&D .-~ lOIUiIft 0.... het beriohw
..oornemen der boera. om da mti_ &aDd.a
Rand h YeJ'WOMten ja .... al, YID -vijud"ljjk.
beden, ea HI* dJ, .. aip lCICIIIan;.e .tap be .
PeaJd oDYencbooabear aal .. eau ea lM.abou1I'd
aal .. ordea a1e .. a barbunche dud rrea~
ua kraakaiaaï,beid.

De ·n.,.;l, T~4 'rUl hedeamoraea meld'
d.t eea ..oorruii iepem ..eeder. (CIOO8fuam
..oor .u maandea YOOr 10,000 paarden, aIreeda
a£paondea ia ... a Eap1aad Daar Z.id ·Afrika.

ooBLOGSVOOBBAAD.

LoND_~1 20 AUG. - (""".) _ Een .. raelai
ÏlI iD oauoop dat d. i..perie!e ...... riD, _
ultimaium gaoacleD heelt &aDd. Traunal.

De oorlog ... oorrud aan boord YID d~ (}<Jl!
• Iui. in een machiDe boon, bmp toenail.., ea
.._heidea. mlllioclDoa blilrjee iqemaakt
yleeacb. .

-:..t.. ' tb ..IéIiwr ..
·Mjjaheer,-T.,..~ ~.

.recht ..oonteJlea te.Bloe.haWa I::==Q~~~~
~ &aD de weNd 1"
-0 door da AfribMden--ia .. kOIOIIie ........
leDcl.opp-.u. .~ dal lj ..
,_,. PJ8II, doeh _ ~ ~
--- 1IDIarii'Rll' .._ 4I!MTruinaaI '!Ilff.~ _ ...,
de Dll&fIaaDQ~id 'I'Ul dieD atM& ia .. ner
btoeac-. Wij,..,.. du........ .

RLOUJ'OIT&UI. 21 AUG.-( ')-'UllCWlq lIMr&oeadow.IIIÏIWeI ..... cliel!'OOM .....
.._.t un ODp .... r 100 barg-en te -n, HofmeJr - """"tii!...Twuuu1 ~ dat hit pIoott
pw~~ eD _anitie aitpreilrt. Een .rroote toepf ea hei IIieraI'Ioht _ ~ --:.a-a "... _1dMr 7'... :..lIMeDdiaJ wu pteren ..au de hoofdlnrariiel'8O d.i elb nitlaader • .._ jane ba _ a-____ _
··-~811. NPIIWid IR'. aa.d heeft "OlIe ~ ... ~ ...., ....,._......... ID
-- bekO!JOen, aotader .... ~ .. ...,. ·0 de..,..... ~

DE DYNAHIET.Ji.:, WESTlE. ..jj reli!kl ~ Yii_-O!l 'hel lIOfC.- N~ DOCIi&.~ ~.~ ...,.., .. .._ dat ....
i1r hel AD'ÏIaIaaCIenIO 100 ~ _ III ~ &, ea'"PUTOaJA, 21 AUG. (&uur.}-Io dea eenlea Da. J •• - de w,te - _ __ YaII _t ap

reed .. erd h. edeulDn ........ bei dfllllDi.t d.bet Ijj da...t paat .....om .. ~_ ~_ -'- ...... ~ W .. a....d ;:-..::.:
- .. -- I..~ rd re - uitIuaW ...... ' ... : ..DeYOOrtplIet. G-.I Joa ....... .m in an\woo ..._.___. lIeYndi beIciIaoe ..... ...taa.

op - ...... dM!tjj lleen bij Mo .. legenheid "terealOfC te - ...... -- Ik.eIat Mt .. ~_
_boDeo YaO da maat.eh·PPD Ja.d pllOIDeD. te pYla. ZeI,. da dyaa.W~. ..,_;;a _ ik .... dat 't .,.. .......
b. JM. Die~ .. i iD aDhrooni op een YrUg Yer~ te .. ordea. lIOOdat d,_w n -. . lIMr bu& 'ft
dat da fabrielr 200.000 kilte.a pet' jaar yenaar . ..eel IOBdkooper aal ..-0; du _ aader politiek iaIIWd.. DI

dip De heer Botha Hi da& ID 1898 Je mut- groote oiU-oder rrie ... d.D Dek ja~ ~ YOOr te .t..u.... Due
lICbaPPjj 170.700 kilteo Ye~e. . K.aa Ijj DOS ..erCIer pu? Kan dei Tru.- .,.,..._tia • .. _~ -:; ~
la _hroord op .. and_ Yr&I8' .. id. gene- ..aal, om dan yrada &e bewarea. het........... .......... __ Diet

raai Jouben dat hij eenipa tjjd If8leden &aDde oog liberalar mabo? Ik - .... _ t........... lDC6.a ik .... bifk
dyllllDiei m"_happjj per brief YI'OeI aan de want dau komt de ouafbanbljjk der "lIbbIll t 4roapa .. eie ~ der Z. ..L..... •
rePeriD. eea .eker bedrar patroDeo te Ineren, in 1I1l.... r. oe "~.",,1e _ ~ ODieYre.
.D Ijj ant .. oordde da& hij niet die soort patMallG Het ia de pliclal 'I'Ul elk.D Afribaader te _bei(. .......jicIeNa bil _ poot de~
tepa tit lOa. per dai_d Iron krUg.. , maar dat doen wal mogeljjk il d.n. Yrede te 11..,_ j ~ , oedat .... ,_.u... __ .....
hij .. toen YID .. 0 buitenlaudlCbe firm. kocht DI3a1' bet is te ,yeaJ YID de Z.A..B.$ dat ...... ftD _ -Oa.
.._ £6 88. per daizend, eD door bii"d... firm •• u deo ..~e tegen eIkea prjja aal .D. ~ =r.1á•~~.._.;::...::.:=~~te koopeo het rjjk £20,000 be.pa.rde. Op eeu ia tyraurlleacb. .I( "I" Eagelaad bet uwea, __
aodere Rel8leabeid Wireef bU om lnaoaneo eO eo de _ea aiel tol het aitente drif..... II ~ liet ....... .... ........ e
de 1IIUhlOh.pPli pf. hur prij&au op. maar hjj Zooale de sabn aa ._a "Ollt W.:;ï:! _~ ..... de ,",til _ .. koeia.
kocht .,1111 ..... audve firma en bespaarde dur· ... n het ant .. oord der Traaa .... 1op" =~~....u.....CIM. iD ... pYII
dOOr £64.0« 1!iL na dea edelf'a heer Cb.mberlain - , - ............. W="~a"" ~~~Dol b_ Bolba hield een lange "erdedigiag geaa_lilk onder_I: ja d........ t _ ~
..an de -t.obaFPjj, ea .tli d.t wat .ji ook ge· len der Trannaal de 'l'Nde afhuart. W.. CIa& =-~.~-:-..~.~-::.;~==
daan mocht bebben. zij bet gedaaD had met toe· antwoord &&1 wenn, tree* ik DetllarliJk ~ j Afri
.tem .. iDg der regeeriog, eD <Lotalo de regeenng maar dat onder_k IIGbjjal mij lUK d........ .....ut ~~ '::.t~ ..=..........tra "iru b.odelde, d. r.'ld lich ai ut moetl~ der .. ig te ZijD. Neemt TrauYUl W .... ~ ...... --r--
.. nkeD op d~ mut.cbappjj. opeDt &jj r;fll~e de dear "oor EaPIaa4 _... ~ op eie pe&itte ......... _ .. , _

te meDpn in boa biDD.ealaod.cbe poliMk..... ....::. -:-t:i:b:l~!.lu•.!' .a_ !l?:!::DE HEER WOLM.lRAN8 NAll BLOE.\I· d~ ooaventie. en in de Weed.~ erkeil& wir ...",.. ....
FONTEIN. indirekt de .0aereiDiteil YaII laud 0.... ~ er .... ~ ~pen iD

T ... a....... Dat ge .. me.a1jjk er-" "bilat I rr die en.w aterM....;:'Ifl1~-
ABTILLERISTEN OPGEROEPI<~N. opper.-Iakkig beecboll .. d, 100 o_lllaidia; _ O~~ ~. W Jud da,

tocb Iirt duriD eea ge .... rlijk ~ 0'" .. al~=:; ......,aua ...
PUTO"I.l, 21 AUG.-(&v4.!I'.) - Het blijkt IloEtennI:n de da ...... p' __~ ..' I-'L .. a 0DIlen0eIr =.t,i. ~I_':~ ~l ~ CIaa deRdJl de b.. r WOlmaraD8 hautig op Vriidag oaar na _ IU& ...._

Bloemfonteio Yertrokklto is, en weinigea .. eten .. De beJediJria, &aD Tr I. EaPIaed peb
.r YID dat bjj ..ertrokkeo ia. daardoor te bnDeD dat Ijj _iel .....nroaw1,

AI de artilleristen IUn opgeraepenj 75 mao· hoe .. el d. Traaanal de ...,11' wet io de
nen ".0 Mag.toaland 'ila gistena &aDgekomeo. grond .. et OP!-7i1- heeft j .. bet du ,_

oopDYerb1iG .• .
DE NIEUWE KIESAFDEELING. . ED au ordt t niel hoer ijjJ dat .. jj Il0l-

JOH4NIfEIIBUBG,21 AUG.-(&utel').-Hedeo msale oa temllleD lallea latea booten duor
-iddag riep de ..eldkornet eene ..ergaderiag ... rpderiD~n door da I..... ea br.tedae d.OPom de srren"D ... n de nieu .. e Irieafdeeling laad. te hadea, ea d. i.. peria" ..... ria. t.
na den Baad duideluk w maken. Er wu laten ..eten dat ..U hare hoacIu., iepDo ..er
eene rruote opkomat un bal'lIers. Eea tele· Traunaal ala oDrecbiY.. rdiC beealaoa..... ea
rram .. u oDi ....agun ~aD geDeraal Joubert, die dat wu ten yoU. mft _ broed .... &aD,u.d-
de Yerpderiag soa toeg .... rokeo hebbeo, waar· ache ajjde ... n de Vaal .ylDpatlaiaeerw i cId .. ti
ia p-rd "erd d.t bU Pr ..toril niet kOD "er· meenen dal Tru ..... 1aieta _ ba ~YeII
laten. wepaa belaogrijke zalrun. 0.. ..eldkor· &O<Iderbur onafhaubljjkheid te ~
ne~ aMId. aicbaelna &en~den met he, I... D Laten wjj _D g~ doeh tw.. ~
der procl'illl.Lie ..an de repering. &aDDemau, en yoo ... llIeep 0 nlaid .. _

ia d.... auk. Wij kunDeD 1 cloea __
.eIFenach.Wu Yred. te beyordereD i _ dali
moeteD WD ala .. a "air .... 111...........
hare maj_lei&. ~ lateD weten dat wjj
als hare loyale oacIerdaaea daartepa ........
l.eeno dat ..erd .... "_' dOOI' ...,. op T.....
..aal Plead I&) wordea.. Kaar ....... ti toeh
oiei ....-gete.a •• matitJd te Iifa... 1Iia&"_"_
g.brllÏlren die deae uu: k..iacl ..._ doea.

Ea.DU,mijabeer d. edi...... ....1iI 1.16
d.it ubrjjyen - pJaat.je re- ia II.. UI'PIoed-
rjjk b~Lr d.t.ti lIIe& • peD_ door DIti
aan.e .Idt i.utem_a. .

Noem ik mjj.· ..
U .. di_tw;d~

J. DU YJ..B8818.
Tbeb .... 14 Aaaa.tu 1899.

GEWEREN UITGEBEIKT.
DE HEER LABORI BETER.

IOHABODI

LONIlEN. 18 AUliClITUI. - (B._I'.) -:- I?e
heer Labori ""rste adyobat yoor hpdeia
Dreyfus di~ YVledeD M&aDdaJ toeD hjj op '"'
wu D~r het hof te Rena ... ernatir .uw.ut
werd door een re.olvencbot. is ..eelbeter .~
liiDe gen_heeren IUD in .01 ..enroa .. en dJt hjj
.. I berstellen.

DulUI.lN, 21 AUG.-(RftIdr).-De r-t1Ul•
ditre conferentie ..oor de beaprekin, ..an de
"ÓlIenpeet en de IIIUIlI&IOeYID DlUtnpJen 0!D
_t de peel te lwapeo, opende bedenmOlJell!D
da .tadauaJ. De yolpnde afpnardigden wano
tepo .. oordig: Dr. Byslop (Pietermaribba'1).
dr. Horaahrook (mjjabmer. Jo~.bal'Jl). dr.
Tara.r (K .. plroloni.), dr .. Llajfbeek (T~.
naI), dr. Bamibottom (Vrj,.tut), I!O karltelD
Lea_OD (d. Iodiaehe deakaadip). De b.. r
DaYid Hanter, C.M.G., (directear ..au 'poor-
wegen) beette de a.fg~Yeardigde.a harteljjk .. el.
kom.namenl de nperlag.

D. ..erriclaliDlFea Inllen met geeJoten deu ren
PIU. hebben.

ONTVANGT VODDB -lNSTBUOTIE8.

Lo.DU. 18 .OG'-(""".)-lAiL...-uI
.ir Frederick .FoNatier WaIkér, cliellllplteld~-.:aop~l:-~I':~8a~::J::
Ijjae hi! de Bone urda ea had
- IaDp -tana'- l88t buaruf W_lay.
opperbeYe1hebher.

BBlLoUiGSTi!ll.LING TB POBTBBVILLE.

PORUKVlLLSI 19 AUG. - ~s,..ca-l.) _ De
TranIYaaleche I1tu&1e .. ordt I..er ... t d'lfOOt-
• beJanpteJJioa p9VI,d ea II18IIhoopt erua&ï,
d"t er waldra -. Y1'MIIam. opIoaaillf aal p.
t.rofb ... onIea . .l(o .... a· I'" wil __
ds, YID ",bed ea YerOOtlDOedA Wbaa ja
-..erbeod _i d. anaia. . .' .

DE DREYFUS-ZAAK.

TEGENSTRIJDIGE BERICHTEN.

ORANJE VRIJSTAAT.
ARTILLERIE PAAIlDE ••

D60R DEN BLIKSElI GEDOOD.__._
BLOIU(FONT&JII,21Auo. - (&t.Ier.)- Gedn.

nnde eeD korieD doadenttorm gistemllDiddag,
.. arden 23 ariiJJeriepurdeD door dea b1ik.. m
ptroll'en eD gedood. . .
Giatere.a .. erd ale een dag "ao nrootmoedl-

lfiD' door dea pheelea .taaL ge.ierd.

EE. ZWAAR VERLIES.

IfLoSIU'OWrEJII, 21 Am. - (&uIlJl'.) - Het
..erli... ..oor dOl"leering door den dood ...au 23
artilleriepurde.a, Ifisteren door deD bhksem
relood, i. oDge..eer £7W.

De he.r French Il...... t""l.

WSIJEN. I~ ArG. - (Reukr.) - De heer
t·rcDcb. po.tmee.ter gunerul ".0 de Kaapkolo.
nie, is een pasaagier meI de NurÁa", CaMl•.

SPRINKHANEN EN TRANSPORT.

M.uuu, 21 AUG. - (&uur.) - Er
ia groote yr&ag naar paardeo ia Bu,atoland ea
de ..oorrud !!Cbiet tbans kort J.>e prUIeD loopeo
van .£9 tot .£Ui .tuk. ..

Spriakhaoen bebben weder hUDDe .erochu
ning iD dea Vrijataat geUlaald a. un de Buo.
tolandache gnna, ea vei-scb~Jene koomlaDde.a
'iiD heelemul door hen ..erwoest. ..

Tran.port ia tb.n. .oor geen geld yerlrrug.
hur ia BuDtolall'i, dur de meeste eijS'eours
..au wagea. ~erplieM "iin bunne trekd~~o te
lat.oD rusteD. 'Unde zij Jn Alechte coadltle wc.
geDs de ",.. are regel)s eo .Iecbte pade.a .

E.n n""--I voorde Ilrooa.
L"SDEN. :!II AVIl. - (lUt.td.) - ODdaDu

de r"""Dte t<_praken no lijDe majestei, deD
le.i,eJl,.- UD Duitocblllnd. &&ndriageDde op de
D~,1()d",kelukb"id Vla deo mutregel. heen het
PfuL!i8Cb.. dl61 met eeDe groote meertierheld d.
bijll VeTworpeD om "en kanul te gra.eo t_
.Jbell Dortmood eo den Rbijn. Deae .tap be.
l""keDt een c'Jwplete breuke tUSlCben de ooa.
•ervati"vtl partiJ en de leroon.

V.ERTREK VAN D.EN NIEUWEN
BEVELHEBBEB .

OOK EEN VEB~BEKING DER
CONVENTIE!

LoIIDSN, 19 AUG. -(&.o.ur.)-Luit. ... Derul
air Foreatier·W.lk .... is bed.o YID EDpIaod
-rert.rokke.a om bei beT.I &aDd. Kaap op aicb
te _D.

Oage ..eer eea doejjn militaire olJlci,erea ea de
pri... te ..rieode.a "'D daa rul -..erlfadeMea
te Waterloo atatioa om he rwel te HIIea, A.a. der. EdiUvr.
maar geea IMr promiaeate Imbteaana "&reD K'UDbeer,-Iehabod I moetll ik onwillekearig
tegeu .. oordic. ~r Fortatier·Walker rellde uitroepen hU het 1.lea Yen nwe oplIIerlringen
alleen iD eea aaloarjjtnig D&&r 8oot"a .. p1oD. ea raad'eYinlf o.tre.at het JODpte ..oorstel van
daar .pa aid~e·ca .. p ..... YOIJrait J8P&D ",u Cbamberlaia &aD de Trau.aaI.
meL een 'fTOeI- treia. . la, a .. aitpye ,&0 deq ládea de .. r be.
BeD .roote aeban juic.bte d811..... rul toe ~kl' II! ." ..erk1ario,en ... a &:Prul.O

toen hij bet statioD Yerliet. VoillMut.. CrH _ot dat Ijj te ..er gua met
De Globt Hgt b_ea iD .... io1~lid_i..... l&rti1relll te Lewena dJt 'I beeren ChamberlaiUB jaapte

dat het iD..oeren door de Tr.aenal YID nlke ._, om een gu&IDeIllijke eo.mi" 'rUl on-
groote boe ..eelhedeo oorlopartiJreJe.a daldel~k denoek &aD te ... Uea, iabnuk maalrt op de
eene ..erbrekiD( is ... 0 da l..oadeatch. OOo".a'lII. ooayentie ea eeDe iame.agiaa is in bet bilUleD.

IaudJcbe _taur yau de Trans ... al.HET INCIDENT TE LOlENOO Ik IOn parae ... a a ..rageo .. at d ... eisch
H.ARQU.E8.. van den heer Cbamberlaia iuderdeM tocb ao-

den is dJa inmeDgiaa in TraouaalllCb binneD.LoNDJI:N,19 AUG. - (R""")._D. &era,boa· landach bestuor. vooral ale .. u diea eisc.b be.
dia, YID de ".peDeD eo ammfauU. te Lorengo ICboaweD in h"t Iicbt yan 'iine geheeIe ..it-
.l(Anla. door d. Por'...-be ...... ti!, ... eii .... dg. b.ndel"jj .. met de TraD..... 1 eo io het
..eel d. poblielre bel·ap1eWDf,IIoe.,el d. Loo· liebl ..an .1 .ijne oorl.olf&Uobtige _peacb .. i\
deoache oienwab!adea tot aortoe b.. 1 .. eiai. V.rgeef mij mijDe njjmoecli,beid, beer edi.
o ..er be' ..oonal te ..... n hadd.n. In ..er· tear. ala ik u rooduit ..erkJaar dat ik a .. ge.
ICh.idene mapD Hfl m.D dJl be' ai.t MJldeo d ..... lija in de .. aaak oiet I.aaer k.n he(rjjpeo.
"aD eeu .at .. oord doOr d. Tnura ... lacbe....... He& ... arl mU dit te lDoetea ..erklarea daar ilr
riDg, tot op een _en hoort. d. oona&ti: il YID .Itjjd rroot reepekt Ifehad beb ..oor u ... be.
de .. baod.liag der Portu .. eecile nperin.. udigdu .e.,oel.aa. Ik bo ecbter niet 1aag.r

.... ji.. a .. aar ,ij eea redran1iin btopleil die alleDE HEEl WOLM:A.BA.NS NAAR l1IIIIaeljjkheid ea bealiatbeicf prij. ,eeft en
BLOEMFONTEIN. . uitloopt op een eerlooaea eD beginsellooIeo

Yrad•.
PUTOlllA. 19.1UG.-(&uIII'.)-Betr&kkeIUIr Op de be ... ring na de E"'f"U!. dat ..erder

het Diet doorlaten YID "apeaen .a amUlDbhii toe..... o feiteljjk inmenging la '.I.ods .. 1f-
t.. Delago.·baai. h.. " de ...... rillll' un dr. _tier.D daa on&aDnemelUk i.. la hroordt gij:
Leyd. gwltabeld. die beden"D oaderhoud nl .. Wij moa&eo eobt.r er op .. jina. d.t ... t de
hebbeo met deD Purta.-hea ..... t I&a den h.. r Cbamberlain ..oorg .. wld heeft is, om 10
HUf· Het materiaal cf.t g.. topt .. erd _t..t lÏea of de .tamrecbtwet dadflluke en .obatan.
ait H.a p .. eNII .0 ammanitie en le DOf &aD tiee1e ... r .... awoordigiag ua de uitl.adera
boord a deD Iicbtflr in de baai. ia1 ~ ..en."
D. .-tueentaria legt dJt "e' _l"oord EiIi ... e beor ediwar, ,.Ioob ,ij iDderdaad

bedeo ba IfKelOndeD worde.a of mOI.ljjk dJt li. bedoeliag ... a den heer Ch.mberLAiD
morgen. m'l&r cfe re18eriag b.. ,. raden wurom 100 _YOadlg eD onaahuldir is I ?
·ii reeae hepaalde inform.tie reeft. Welken ADd en raden babt ~ om ,luIk
Aloin ,elooft dat de beer W'olm\ra ...... a lid eeae onachaldip bedoelin, iD .,jn joaglteD

..an deo aihoerenden raad. cIad.lijk tiaar eiacb te loeIt:ea, vooral ia h.t liebt"'D 'iine
Bloemfoatein aal ,ua ia Yerband mei de .1· gaheeJe baodel .. ij.. ?
taati.. H.l PIaU door 0 un de h.ad gegneD lijkt mil

_..___ II e'ea _ok.
NOG .l(EER PATRONBN AANGIllKOHEN. Ale de Tnnsvul dit piln II&Dneemt, dau doet

Ijj "Oe lamIDe )lOiiDg oa: baar natiouaal .. If.
reapak1 rrollliltaal te bew.ren, terwijl .ij feitelijk
all. wlljfgeeft.
la bet iDderdaad nUi noodig om ..an dea b.. r

Cba,mberlaia eene plecbtige ... rllaring ta ......
Ifen, dat bij nilt iameagiag bedoelt, ter"ijllijae
poache handel .. ijle éeD •• ahondeode !DmeD-
Ifinl la ge .... t ?
Durft lil .Ia recbtegeleerde he, oat!reaneo

d.t bet.eodea ... n de leugenpelitie aaar Eage.
laad, mel yoorbijgaan YID Pretoria, IDaar 40,
"""_., gold. reeds feiteJUk ..erbreking der_ ... Lie .... ?

Wana de eiaobea YID sir AJfnad Milner ea
IjjDe "OOrwurden ..oor ..erdere bespmkiog der
.daau. aiet reeds ..ernpud. iDmeqgiag in
het biDDeDIao.t.ohe bestunr der Z.A.B.? .

Trana .... 1 beeft tot IChamerla toesetre ..eo.
ToegepYeD te BloemfontltiD, aoodat .elfa do

Vrijstaat .ich te ..redeD moest yerklllen met
bare boDding.
NopaaaJs toépge ..eD. galbart.ig ~ ... en,

op undrang Y&D de beenJl Hofmeyr eD Fl8Cber.
IGOdat .. lfs ooze eerste miniater moeet erken .
Den da&Ecgeland nil te ..radea koa zija.

Toen de "erpdering &eBurgersdorp gehon.
dea werd, heM gii dijl afgek.urd eD ,ezo!l"d:
"Afribaaden .. _t toob niet yoorbarig, wllClbt
toch totdal a.. leider Hofmeyr 0 deD wenk
geeft." Wij hebben ,e .. acbt. De heu Hofmeyr
beefl geeprokaa eD gausch Zuid Afrib h.. ft
op d.t "oonteJ .lIIen 1r.IAad, namelUk ... t de
Afribaaden en .. eJreaiDd. tD~heo betreft.n. beer Cbamerlaia echter 11 niet te-rredeD;
_ml de beena Hofmeyr en fIohreioer Yoor.bui, (aaooi COmpliment ..oor bel Afribnnder-
dom) en .. il .jju eigen experts de aak laten
oDdenoekea ea behoudt Iiob bet recbt ~r om
..jjaigiarl4 yoor te .llen Il
Ik - Ja.d stellig ..erncbt, heer editOlur, dat lil

OM aa lOodt toeroepea : "Afribanden, etaat
peI.1»O Hofmeyra Yoorsw~ proteateert on .Ie
lea man ~ea ..erder f.oe(le.eD eD ..erden iD.
mellai..,." fa pJuta ..an dit raadt gij feiteluk
&aD'lID maar .. eer toe te "Yen.. ''NNO I" zegt
Iii, ....jj wilJen dJt de beer C'_berlaia eone
pJ.,'" ..erkJarior aal teekeaeu dsl bii geeD
~bedoell!"

W.i beteekfD' aalk MOe YerkJariD,? Waar
i. lIr plechtiger yerklaring .... Eagelaada 'Ude
dan d. oooYeatie. en ... l heeft die .. baat!

A..Ia d. "olf Dllar dao boer komt eo zegt: "Jul
rr-t - ~ kraaJdelU' open, mjja J.edoeliD,
II 9VlaVekt _t om je lIClaaPea te Y.... a. dU
I&) de boer dil J~ ~ pnoeg .jja
E.-e.a .... 1 waard. heeft .alk Mlle ... rld&riD,.
waat de _y .. ue reeda feit.eljjk een ea .ader.
maa1 iuab i.ameJICi.aI YerbrokeD is..
Broeden AfriUaDd..... ik roep a toe: .tut

pel bij Bofmeyra ..oorstel-.l. da Traunaal
yerdar ioepe{l bo zij IcNJlxHl aebrjjyea op
hear ......
U daUead. yoor da opnam. 'rUl dii .tnk.

8. POSTlU, V.D.ll.

, BoacIetoaw...
.Dat; BoMof, O. Y.8 •

De pe.' In Portu.. , en .... n,..

L'JslJ~s. :.!'J Al'''.-(Reukr.)-De .tad Oporto
wur de P&!t ill uit~ebrok~D iD de ...orige w.. ~.
ia g~beel gejoolcerd . .,.,o gellODdhelds·oordon II
getrokl<en .ODI de plaa!.. Een ge.al ..an peet
word I gemeld v .. n B.rcelon.. en der andere
.tedeu op het scbiereiland.

z. A. REPUBLIEK.
VERTREKKE.DU UJTaE.lOU.D.

JOHA'(JlE8BUBG, 21 AUG.-(lUooIw). - Laa,
voor het ... rink na de.a ~ sta1.ecben trein op
giewreD uood, .. u het Park station Jl.!'Op..ol
YID menachen, zunde er tea ...oUe .40(1() mea-
acbm lepDwoordig. De paaaqlers die met deD
KaapecheD trein .. eDachteD ~ reiat>n haddeo d.e
grootate moeite om hunoe IltpJutaen te berei'
keD. Toea de treiD Yenrok .. erd"D de derde
kl_ paaagien .-nn h~t ~e eiDde .au het
statioa tot b,t andere altgeJoawd. De NI~I
treiD Dam 50 puaagien ea de Kupeche trelO
lW.
De demomtratie w.. gericbl tegeD men.lCben

die dea aand ..erlateD om redea nD de cns ••.

W•• ~ .... t"e Fr.n.eb. oHIc"ren.
E(O;~ TREUR,P2L IS DE 80gDA~.

1.oNDI':N. 21 AVG.-( &vter.)-De Plrjjllehe
Figarn deelt bedeo mee d.t koloDel Klobb on.
lao!!o nur Franscb Soedan w•• gezondea met
bevel om de kapitems Voalet en ChlDoine oaar
de ka.t te breDgeD, die "-'huldigd .erden no
wreedbeid mei de naturelleo. Hel blad zegt
dat toen kolonel Klobb optrok. kapiteiD Voalet
z,iD troepeD be.al te .uren roet het resoltaat
dat kolDoeI Klobb. eeu.ao "iin latteDaDta en
vencbeidene natarelleo gedood werdeo. RHODESIA.

OORLOG EEN VRUSELII.KB BUIP.An.rchlst.n oproer In P.rIj ••

POLITIE GEVECHT YAN DRIE l;CR.
.IEU •• UIT aULA.AYO.

BUUW.HO 19 AUG. - (&..ler.) _ Men
ia hier &eer ~ ..redeD o..er de ... rmindering ... n
het kabel tarief van 5.. 5<1. to~ , •. 2d. per woord.

De nij .. iIIigers "'0 kol...nel Badeo· Po .. ell
zun 00 aan bet drillen.

E"D uutal p1l&rden zijo bier a:lO!Cekomea;
..eleD komen ..au Kimberley.
De opl..l'8llg.t .1\0 deo buur der We.leyun.

lehe kerk was £716. Men .. 1 waarachiinJult:
binDenkort eeD aan ... ng nemen met de Dieawe
kUL

A.llftdu~,. .
D.ar ik u heel .. Iden lutic YII, WiJ ik IIU

niendelijk YrI1pn mU wat ralm. ja I.. ....1
geleHl! blad te ..el'lfaDliea teD eiDde .itbw '.
gnen ua mjjne .. -roelea.; omv..l de .u...
die OM dierbaar 1aad th 4reipD. O.. 1aIMl
i. in rep en ~p ..e oor~ ....
O..en.I hGOri mea YaII Ilin_ bIIioIde., _
bUna ie.der berieht beftt iD Idol! clat ......
woord" oorq." Kjj da_Irt er dae eD
di. de ..... Iaeteelr.DIiI y.. d••
...ra_t, en ......... oarlor YOOl'
aal betaekeDea. Haar ..&UOaI al.a 11&"ea? All m.D de UaIr .00
opper ..lakki, betohoawt, ~
d.t all... - _ r ...
alloopen. maar Iatea wH wat
dieper ia da uak .... ea atea boe lie, ..,
alloopéa. Mijo in.ieaa lal hei eea '"
r.mp YOOr Ph_I Zuid .A.frib w ...
woord. ramp. lIait a1Jea ja .Ieb _t ~
en betreur.aa_dig ia. Het ui .W .....
YID pood.a koeten. _ dJt 1uea ~ YOOr-
eeru dur-"lOad .a ál... ilalt aljjk' _ te
..oorwaar ieta meer li&D te d"fta au ~
lIijk I Hoe y.1e PijIUrda ...u.. Diet iD 't "'"
ned.rdaIen yan .pU'ea berou." boe .....
ea lIIOIIdera .alleD Diet lrapalDwjJM wIIMa
\'aa ... rdriet oyer bet ~ .......
kiadereo ea IIJIdereD die Ilea aaaw Ma 't Mrt'00, j.l .,tl ..eel meer le, boe ...,. ~ _
oal&ertel~lt:e 1.0 lauJJea da .... w:iPeid .. -
dea inr.. . Ik yoonrur .. 1 hit ~ ajj
niei nemen . oataarliik Yr...... . ~
woorden. _ ik JUt Del .. et ..... dia ..
uak ill alle Ide_ beeeboa_ . _ .......
di. IDlb to, hiertoe Doe aieL ~ .........
raad R .... pooej. Uy"," de aaak ..... _
.a ik beo er "enebrd YID dal iDdIie Ijj ...,.
lijk diep ia da auk i...... , aau.. aU ...
eD aDdenn tot da o..ertniring lrOIIMii I&l
eeD 'fTMIIeJjjb. l'a, meer d.. _ iib
ramp ..oor .. hee Zuid·Afrika w__ "

Ik heb maar 001f alech&. ~d -,,-t
..Ieeecb en bloed. eD wat omtreat -1áocI..."
wU .allen .. eer moeteo ~ bij 1 .....
ea Djjd e.a 01ll'Ui .lIIJeu om OBI woea.
plitk de oobeneodige ,baru der _ d,
on .. ..,. .. olkea 'rUl .. 11IIIk nlleD Drilr
....eapakbn. Eo Ynde. ~ al hij
komen? Vrede ?-oooil Du. de ba& .... -
reaawaardi,. ~ dieD wjj 0IIII ... lIIOe&H
.. __ ten. N..... laat ou dat a1Jea ait ...
... ruimea ea het bey.1 'I'Ul Paal.. ~
als bjj leide: •. Jeag' den YNde u ..........
Nn, heer ~kt ~ureef .jj dat ik _'_
iDbna~. ge heb 0.1' .ft ..........
maar ik bo" .... oelelll .... IDjj *ba.. baie.
leo oie~ be&eapJeD. U bij YOOrbaai daakeade
"oor opnam. d-,

Beaik,
C. V. D. .l(OWE.

E1WELSCHE BL.AUWBOEKEN.

BLOEMFONTEIN CONFUB!i'TIE BN
DAARNA.

De met de jo..,. _Ubooi oat ......
oiea •• bladea beYUtea yerdere ~ YaII air
Alfred Kiloer &aD barer "';'~!a .........,..aarnit wjj hel "D .a ander DeI&DpI"' __
tal.o.

Het eeme blaa .. boek be ... , lie enn.,. t.
tie betnlfeade de BloemfoDteja ~ _
ba!Iaa, 66 bladaiideo. H.t rroo........ ftD Mt
blauwboek 'trOI'di i......,.._ CIOOr eie .......
'rUl de Yerriobtiqea der (,....
door 0...., rpablioelrd). '.
la - bjjpaacle ... YerkJaart a. ~

coman.an.. IUD bow.., ter ooater.a.. _
legt _11IIIlrU op W paoi CIa& "!GiP __
lÏe, miDcier dan ... kte.Nah& dat .. ai.......

lIdea .. hte. ...... ~ ......
10 ..... _~_~ .......
d • ytrbeJptIl dOOr ...........
a1Ieea. W.. hjj Yoora) b_,.. .. eIe.....__
YO~ YID deca eed '" ..dadeliJb toeIatiDf &ot YOIIe _ .. ' ...
eeu ~ PtaJ '&lauden.
W.t !lê. arbi-.. Ill. hatie beIraft air

.utr.d JIi1aer : .. IkYOIrde de ....... ~, ...

.. jjl ik __ lUll'" OYer ~
ea haar Diet tI8Il QeJ Iaoa. __ ....
II berpia ...... ik _, ~ ~
de YWri~ ~ op _ ..... III.

~ wjJ .. .hikldqw ........ ~!'IGr
de~ "'-t.oe~ .-.. ...........~ ...bedoelde I!WUIe ~ _ ....
recht_k." ZjjDe ~ _
deDi Oabi.IJijk rebraik "..
klarior ea ... t ...... : "Ik. "' .......
_ite yudfonj cpDeft' 'ID te ID at--,..._u. •..SeeIiJIt: ti 11_ lilt iW dil,....-.0'-._ ••. r_-: ..

LosOEs, 20 Au.a. - (&ut"r).- Telegrammea
beden nacb t ni ~ Paru~ ODt •• ageo melden bei
aitbreken "an ernstige oDgerepl<lheden iD die
hoofdstad. Eea groot aanial ge .. apende .nar.
cbilteD kwamen bedeD hijeen en trokken nur
de kerk nn St. JOfl8ph. die &iigebeel .erwoeetea.
Het altaar werd .tak g.lagen ea de HOOI.i6
ontheiligd. terwiil and "re altaren en IChilderjjeD
zonder oodel'lCli ..id yerDield w.rdeD. De repa.
blikeiD!!Cbe garde werd apoedir opgeroepen en
-rielea de an.rchiar.eD '\Sn die d. "Uk na.ea iD
de klokketoren Yan de kerk. wumit .it tea
alolte werden .-erdre ..eD. m.. r niel dan naiat
er eeD he";' gevecht h.d plaats gëhad.

1.ollDKN, 21 At"G. - (~). - De orde
werd gisteravond benteld iD Parji., Dadet eeD
wlabopiJe bola!alJ' had plalil ge ..ond~a tu_beo
de meaag&e en de politie. die drie aur daarde.
De caYllerie maakte een char"e op de aDarcbie.
ten, Wa&rY&O er 360 eros tig werd.n yerwoad.
Z....tig politiebeambteo werdeD e.-eDeem gewoDd
bU de pogiogen 0' de opetaodeliDgeD te arr •.
leeren.

Portug. Oost Afrika.
DE BUILE.PE.T.

1.oUNI10 MAIlQUE. 19 AuCl. - (&uur.)-
Men kondigt officieel aan d.t .e..-cheldeae ••.
Yallea YID ..erdacb!e buil.aped yoorgekomea
"UDte .l(aaude twOledageD afstanda YIn hier.

AANDBELEN.MA.R.KT.

DE E.aELacHE ADMIRALITEIT.
K.UP8TAD.

21 Auga.tul IS H
L0~DElI, 21 AI:G. - (&uur.) -Vice.admi.

raal lord Walter K.rr i. beDoemd om admiraaJ
iiir Frederick William Riohard als oudste "X a.
yal Lord" 'an de admiraliteit op &e..oIg6D.

1[0.. 011"' .....

"')<'1''''''OoIoDlalOrpbao Cb.... boor •. 11J 0 0
General letate a!l,j OphaD

Cbaraber ...
&aLh Ahlcan A.oclah(lO
Boud of 3:&lIC1Iton (8plit)
Cyferpt 00aJ
&..AaIU'&llOll
Iqallable lI'lre ...
lqal~bIe trire and Marine
Onioalal AMaranCe '"
Bo.bank- lIfatebeo
8 A HUliug ..
IItIctrIc -rra- ...
Onatl·BeIae& B'.rd ol

l:rocuton
iii P Oa....ulUl
Inri",.

LOaICNCOlIuQua. I' A"o,~&uur)-D"
pl.. tseliike ........ 1", wordl beBtormd met
ImeeciageJI nit Pretoria om d.. IDllilaaitie W

o I.&en doorkomeo. D4 presideat h.. ft persoon.
I) lijlr UD d,a IOnYeraear.,. ...... lgwteJegrafeerd.
o bel driageod •• .._k uabalellde, .D meldende
e dat mao ~er .. acbt d.t .. a "read ... e optoelialf
• aal getroJf.a .. ord... d.v __ tIaf "HNlj
o mei RD~1and leker .. u.
o De K-ug braebt 1,000!riatea paWoaen.o
o
6
o

'26 0 0
~g! 0 Q

;III\) 0 0
I 0 0
7 6 6

b9 I) Il
o lu 0
o 16 0
I U 0
li 2 8
I 7 0

;130 0
,~. 0

210 0
I 2
7 13

• J 0
I I
I) 17
I U
a ~
I 8

KAAPKOLOMlE.
VRUCHTE. CULTUUR.

P"IlTEBVfI.LS. W AUf;.-(&..ur.) -GiltereD
ia de heer Cillie. de ymehten expert. bier door.
p.aan. Eene ""rgaderillg Was belegd doch
wepll1l drukte nn audltre werkaaambeden koa
ae niet gehoudeo wordeD. Vele boenu warea
un Ver iogelrolllon om bern te ootmoeten eD
wareo derhalre seer telenrgesteld. Hu been
ecbter beloofo.l Porterville spoedig .. eder een
beweI. te breageo. Hii beeh licb _r teYre.
deo rerklaard me~ tie geechiktbeid no de ..
ge .... teD .oor de nuchteo caltaar.

Het grUD eD•. ia bi"r in een nitatekende con.
ditie.

GEEN ULTI.I(A.TUltI.

5 10 0
V 0 f)

I 16 0

WNDI':N. 30 Auo. - (ReIIIUr.) -Het beri.cM
dat giderelJ in L )Dd8a de roodh deed ... a eeu
ultim.tum dat ~lOOdea lOa .ga door harer
lD"jeeteita regeerinrua T ... a..... ' ... ordl ahao-
luo~ ongegroad "erkJurd. '

o ij
6 0 .)
1 I) u

.IJN·4 UfD .......

U 7
I 14
4 7
3 2
I 0
6 19
I 11
t 9
~ lY
:1 8
I 8
~it
I 6

Aléxaodna ..
BaoI)M
Bouaa.u
Cbarten
Couol Kain Roof.
But RaadJ '"
rreach RaD,I.
I[algbt Ooob--.I_
Raodfoatelns ...
~11II_Buu
Wi .. Dee .......
WoroPSten ...
VtJK'rt.t1"uitt ~JI

0 0 7 •0 I If ,~ I 9 &
0 :1 • 0
9 li I 0
0 7 0 0
K I U 0
0 :I 10 0
0 3 0 0
0 3 9 0
0 2 9 0
0 I 15 0• I 7 0

HET MANCHESTER REGI.I(ENT.

LoNDEN, 30 .lUG.-(Ikwler.)_Da fOOYeraear
..aa Gibralter beef. tri-terea _ eiod.iDBpektie
gwhoudea YID hei Kaochelter ~'Dt Y60r do
ilUlChepinr dar Roepen aur Zuid Afrib. la
eea ~ _& de omciereo ea ....... ppea
dr.lrte 'Oae uae1lentie .ijo ..ertroa &'elIllU dat
ooder iedere om ...... beid, W ..........
reputatie - boog boacIeD YOOI' ·hali ,edr&f .lasoldaat.· _

GRAIIAlIggTAD. 19 Au •. - (Reuter). - EeD
Yerw._tende brand i. DU~and. io de Higb.
.\raat. Het MuouIC hotel IK reed. I"'beel "er.
"Oelll. eo d. ungrea.eude gebou .. eD staan iD
"o/len vlam. Alle po!linpn .. ordeo uDgew.ad
om de prachtige gebouwen .an de heenD W.
en U. l;owie te reddeo, maar een Iterke wind
.. uit. en bet is twjjfelachLilf of meD aalilalfen.
Er IUa duizendeo meo!ICh"n ..ergaderd bii deo
brand. ".1119 d. groot8te ~ die men ..oor j ..eD
hier gebad beeft.

Ua.tlKOK- "lW! CUIAPPUfl,
)hui.....,

Ch"ppiaf ChanW.ru. lit. Goorll'*t.raal.

JOBA!lNE!lRUa3
21 Aag.-{Per te~.}-U ....kt r.o&. Ver.

koope, :-Aogllane lie !!ti. ~Ij.,. Deep. 9.. CI"
rleadar..-:!Ja, Halo Beer•• 0. lid. "OM Baad. .e.
19., P'_cb BaDd. 810 lld, Knilfht CeotraJa sa. lid,
Leen.. poort. 118 3d. L_ DialDo.tI. 2018<1. Tran.
.aal Di&lllonda U. ad. Raad Collieri.. a. 6CI.
Roodepoort C Deep. 671 ad. Bacdf01>telns 698, Brut
!ll,.,l. 8e 9d. SiIBlIlOr " .. ta ss., South &oae Deepa
ea. 6d. T........ul hultl S7., Vog.1 Oeepa ..

HOE IN 8W AZllILAND ?

BllEJl&uoollP. 21 Al1o.-(&uI.r.)-8 ......
land hljjft oeatraal in hei pYII ...a Yjjaad ••
Iótbedn. Het 05fd il D&&r liIet! &eat
.t'fIr roed op eie ... Ilea toe.tud. De
paeiLie y.. d. ni la RwuieUad • Die.
....t bekend ia ...... YU moeillilhedea.

BANG VooB OORLOG.

Puro.JA, 21 .luo. - ("""."",) _-Pol1ard'.
Lilliputian 0 ,., .. leeháp eiaditde ~k
Zaterdap\'O:r:jja lI8Ïaoeaea YW&rok ZOadIii-
...0l1li D&&r ]'(j......... ,. boewal hei ~ _
aaden ,.... waftll moeat .... a. Het "aar
maakte hedea bebad clat ~ deca. ~
ten *ÓeRaad YID het Iud Mt w--.JIk be-
aoboa1l'd .. .,.. h.t lIiaOeIMe .u.u,-.-HRT ZWIJGEN IS GOUD.

SDIONSiTAD. 19 .leG. - (&uur). _ De .d.
miraliteit beeft besloten dat geen oorloloaehip
tal uit~n om hulp te verleeDen un de .toom.
!!OOt.die 0&0 het ronddrjj.en is in de ope De _.
mur fIo!D.chip .. I '-OOrd~, doel aitgaan nO de
Oo.t IDdiscbe .tatie.

HANDEL ER NlJVE~HEID.
<lPOonWKGONTV.\NGSTI!l

KllIBEBLEY. 19 AL·G.- (&wter).-ID eeD ia.
leidiniUrtii:el "nder b·t "pechrift: "Dd toeetaDd
... n on ... govangeDissen". mukt de J.d~erliMr
scherpe aanmerl<in!!eD oyer but YOOrlrOlDIDnn
• er .. .-tin; yan llIen.eb801e ..eas dat ... 0111901
bel rap?"rt "'0 dr. Greg >ry, yeroori&&kt wordt
door .l""hle veDtil"l" ea orerb.tyolkiDI! ".n
on.. koloDiAle gevaug~n_n en bendlewn
-tatbas. Ge .. ageDde .aD do ..orklarinlf ..au
deo inspecLeur 1'.0 re .anll"ai_n da~ de oage.
londe lI1l... npalaeo w"iDig ea ..er YIDelkander
ver'l'uderd "Un. prot.:l.teert het blad er tegea
dat er OQgezoodd gevo<ogeniMeD .ijn in eeD be.
scbaafde umeoJeYÏDg eD lert aiet te kDnDe.a
yerstun hoe dele ambtenaar lelf. deae Iwakke
Y8rlr.Jaring kaD maken. daar het ait het oftIcieeJe
rapport blUkt 1&t 64 pyan.-u_a Iu&.te jur
nidt ~ein.pee""'rd IUD en emdigt: ZijD .u Yer-
le3rd in onze .eroadenwJ1iac dat de .. ~&ogenia
te Fraserburg. welke do:)r ,1·a diaWiIrt. If-.
beer ~.roorJeeld ...erd al. een broei •• t YID
liekten, m L&r U'>g gd"raikl doar da regaeriag
ala een be"l4rplulll yo>'r krimineeIe mi.dadi.
g-.... oDder dat getal w ... ? ED iDdien &00. i.
hel daD geen tijd dat te.. onafhankelijke oom.
miMie u..,esteld worlt om de PY&DpUiaeea iD
de kolonie te ~ea en dUro.,., te ... ppor.
t_ ..-der .,..... of YOOrOOrdeeI?

dpoor""l!OGtyaogwt..a roor ru, _k
10A'i 18'8:-

,; _t .;
f •

if •f " al
IIl&oel. ! ~ g ..

i ii " 1.i - "..
ilj lij e~.... .... :II 0 j• • • • • •tV..t.ell jk ... 7575 9'7 70s ".s 141. fm60I(IddeIlaoda. 2U7 U7 1171 "'67 70U SUil<>o.teUjk 27a, 161 699 1l9n UO lCOO1----- - - -JooD80HE BIDDAG.

BLOKKJ'OITIl"'l Jl AUG. - !......}-lIIa
_ayt.yjac·. JI_~~~ eie
loeien nitJlOOdlceacl. ~ Zoedei-
dieo.l bij • .._ Dla YOOr .... bewarei ....
d.... rad. te biddea.

EEN .KU(P TE BABATBLAB~A.

KUUllfG.2l AUG. -(Rate,.;) _
Viriau is _t ra1t:ralea ..... __
y-.a te Babaih Iabeml. IS .~I 'rUl
KoloM1 BecIea-PO-U. laid Bdlt'ard CeáI ..
~ 1f'daoa" .. tea .... _liet ._..- .........

Kidclelb1UJ • .K.K..
17 A.....

(Wil pablicleena daaen brief, doch om be-
rrilpe.llln red.c nil. ..jj niet paat _.
pGIIt heeMWOOIda. Da. POItiiIa ~ welke.a
FDd ..jj bebbea nlk - oaachuJdile bedoe-
lIDf iD het joapte yoonte) YaII daa heer
C..... b..rleia te aOeIten, en oaa ant~ ia ua-
aarliik: "de ...oorden YID dejCHlpte dapêche
.... deo heer Cbam.ber1aio." W.I ï.' waar Itaa
- ja die woordea .... t"eede bed~ Je-,
'" CIaarOta heddea wil ,..aeead. clat het .....-
~ BOe ~. t -ua. YOOraf __ d~~ d_,......,. .. krUteL-J&o.r

", :'l;

','
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De dag van verootm~.
EBN8TWZ-auD. t:*t=~,

Ittl ·.alm8altltry
VAN

32 Paarden en' Muilezels. ~oak ._ te

ter ap!
't'OODI'
~

. Verster,
Bet bleek

gedaaa had .

~'de
1'1'ieDde1ijk e
d.. ~
dell, wat IIlJ "';'
de ..-tan
wed: door c

~e:
De YOUrr.

BondamanBeo
jaar 1902, b
tntie dan (
~num_

De aecreto
_ding VIllI

speciale vef1l
brief YOUr VII

brief Villi da
vencheaeo i
s.t.l Angnsl
OD~va'

V 00J'IIte1 J
de lIOOf'8t&riII
gedaaD.

Algemeeo
De volgelHi

d.. in het 0
W~v
avoada te 7
De MlCret..

uiteen.

OP .

WOENSDAG, 30 AUGUSTU$1:a'9,
Z·.l1l..LD dOOr den ouderpteek8nde Yel'kooht wordea ... dea

.......... dE!n - J. O.uwrua, 8a P~ en Jfll~~ bk.u8JI
afprioJit, ua pede oouditie, afkomAig nu JUmberIéy. CliAnO~

J. w. Moorre~s Jr., & Co. AfiMegëra.

Tl811lrOO1DI&14lTI 'U Ol~!OITUe '.dTtIl!lLD I0OI au. 'Jl
PULlI, " lo 17, 1889.

"'to~: Boe ea".._ ,...
(II'OA.O WALBST1LU.T);

KAAPSTAD.------_.------. _____

,

Notw.. ...
kaaDder Bon,
dea te ~

De Y'OOf'Zitt
Notulen d..

~urd.
De VOO1'IIitm_ dat hij,

bea~, dl'
~eru. 11&

De heer Z
hij .. de h.,..:
hadden om ...
objecties.
De beer Y,

omtrent de II:
later v~

Deh_ J .
..... vOO!' het

De bee!' W
De _tal

Du Toit, L.~
woning der,

De I18Cret&r
ocripti&-gelder
Besloten d.

leCJea .moot kl
Brief geIN<

borg, m.. be
BedaZIkin,Z
BcWoten d.

ot.daoben Bol
k1'achtill9ll.
.. Au den ....'
lIOIuq.,. te &

Waal, L.W.l
Deel,*- d.

Laagdam te
bstuade uit
jOeD intuIIIICb<
trul gelegen
kmUaeD word,
V 001'!IteI D.

leden die bui'
..orden toegel
1angea VIllI d.

De '-prei<
tot volg ..nde
Au den "

ditutie-boekj.
N. dankbel

Du PI..-., •
joea met geb

A.udeelhOllders op betaald Kapitaal
B.eaene .Fonds .£27,000 0 '0

71,0'KI 10 0,
DIREKTEUREN :

DeBcLheerJ.U.SOFKUB,VGOrofD. WeW heer W. XARBB {Dla.
litter ...... )(anJ& _ Zoon). .

De W.;.. heer ADRl4X VU De WeWU. A. B. PJlrDblf,

DD BUL (De luieren V.. -IDe~~ed ..1leer O. B. l'AlfIUL
BVlIll 00.) (De ..... V. ql_ B~)O--tir ~ di. b ...... 4e tat Iumae.,.ft"""Mede.BxeoatearéD ot and lllllu llea, Iataaea bMI' ~.u._- .....D1.... eeDYOaCUa __ d_tl ~ ........

iD~
A' ...._.

··UOU.n TOOI' LM~n. ond.1'·leoarItelt '¥anvU __ .'.
I
'

tlpn de looDend.rato yq NAte,.1Illen CIaP= ~~,~
de -'_Ja.lU-aren In behaQ6lUq_:-,wonl.n,.. .... .

De lamer Admi"iuteert IuoIY&tAt BoedelI dUOl'.,-.a
Secretaria.
J. H. N. B008, 8eoretaria. . _.

..4.a" de" BdittNr.
Waarde heer,_ V&II middajr .. t ilt iD de

glllerjj vao het la&eI'huia om ook lI8IIip
'~h .. op de iD.omat- .a I.JnbeluAnpiU af
le llliatereD. EA, ale ilt mei MD .. voel \tUI
Diea'lt'ltlWilheid ,our Ilet hó Mt bet wu
met eea pYOel \fUI ~ dU ik Wai. Irwa.
- dit deed ik kort Dada'ar Pie$er Paare lija
lpeeoh ple'lVd had. Tou hii OPItO.CI (nadat de
h_ Stead eo AaCMnOa hllVif terea den ~
uiippao baddea) YOUde ik.er dat bij, die
tot onJaap 110( d. bmpY1leht...... na de
W'jjnboer8l1, d_ lterk verdedipa IIOU. Maar
hoe bitter ~~ wa. ik toell hij Diet
allll8ll verawilade ~ dit te d-, maar worblil'kmeecialr II1II& .-.JeIe.pnhn eo .. __
pt, dat hii voor &.t '1'00.... \fUI lir GordoaSpria=-' .teaun.a OlD eea &ocjjaaop bl . te ,hd. I sir Gordoll
!leeft dat die -Una 5e.
PlIOa !.oes lijD, &II daar ur Pieter Di:!
~ beeft ~!DOel ik &88idea dat bil
ook hiermede iDAlmt. sir Pitter .... t Dei
100 l'Oed aJa ur GorcIOa aeJf dat bet 0Il1ll0fe.1l1r ii...~ op brudtwjfa te I'JPII dM
lI1eC~deD WiJDbóIr vaUu.... Da 18.11if die
tol eea 'I'OOl'lIIMI wita dilt~ ..........
geDWOO de, au d. IUD - p1~ de
e.Joip HollaudlOb1prekeacfe Afiibaadër iD
bet buie-die pa. belpeu 0lIl deo oe. te
brekea \fUI den WdIaboer. G.lukki, lit hii
oudel' de mUadel'&.id ea I&l ago __ geen
k!Rld doeu. Maar wat lDOei iemaad .... aal"
- IUD denkeo ?

De IIW" eaa., .
'iVUliBOBUooN.

. BÁVlA.AN8K

Sjr Pieter Faure en. de
ACCijns •

UlfIGIl AG.no Vooa:-
Vutgemu.kt ell· Vw.

UiL.,'óf .
. .



"

De YOOnittef bedllakt e .. 'Op
pderilts ...... P. r~ - '~;~';'-:-h~"1Ii"
_"'h_ ~.opoi ........
__ ~cl. . , ·te , "
N~ ~ ~ r7~ MIl .De ~ __ .'t"CIIfP'~ ~ll

weItoell.reiclea cliecJa, I'''~ ieder 1nIia ~,,, PIl W ....
De y~ 1NI'CI met plied ...... na de ~he .Inreatié, waar-

door deu'_'. P-; ~. l"" eIden ja ... IIRpy•• tIding. WVriIt ge- ., ......-'--._.

..~~den~;;:tbij~~ ~'~de~~ 8JI~~.~\~ ......
H. HOH7. datum later te WOnIeé.......... !aePuld bil dell lIeet J. Il. .,.n der V'lJftl'~ z"artberg ..... _lló. 'nIOnit.tW .. pport-.eer.

C. P. VAN VUURd, SaUt.krul, op deD 3CI!m WIaI8dag nil ~ de, dat de -:..I.~- ....... bektiÏICI heeft.
8eoret..iia. teaber e.k. ....--

NadM _ ~ .naaude door de. . .~.er ~ ~ er~\
,ea~ MD dell hMr. _ m8\'1'01l1r Net. ~ .... ~.: ~

~ YOOr Jnume gutmjJaeid toepbracht ..erd. erpree. hij W CIerMIYe ~ po
Bouda-yergaderiDg phoodea te BraadYlei, sloot de heer HeineD' mat gelied. Jut de. ge-~.putij~.te' _~ .'

op 7 Juli. 1889. PHILIP J. m. Dit .. erd .. IUd:
N~~tter. J. P. KoUer i 1I8Cl'8&arie, J. ftII ' Seoretaril!. oók .. erd' ,dat YaOrIIittM dea
Voontel P. Moobau: om BrudYIei _ .. ,.,.;;;-..;;.. "eg ~ iupekteeren ..,.., ct.. ~ YEI'-

..u.uaolvN. gadenog
&eIf.taadig dorp te lDiJIee ea - t_ .... Zenn';'ebpoort.pu.-De heer Koo,n. rap-
v~ te _tune _ ....,.__t lHt. - DIstrlkt.bestnun • 'f'8I'IEIIdering geboodeD te porteerde. dat d_ .. eg .Il ie pede orde
memone om dit te .....-IuijpII; ~-'-"d 'Wil1Utoa. op :nl J1Ill. 1899. ..u~ Hij raPPorteerde oak, dat _ Hk.,.
door M. 8echa en ~. Ttpew-oordlg:-De YOOnitter (D. heer L. eectie ""Il deJi .. eg nabij RMt'f'lei in _ ge-..:7nn~~*~(w~ :::-r;tra.. D. 8to1berg), de ~ (de beer C. F. YMrIijkeD staat ~ eR dadelijk sens-

StoIberg)3 - de bMrea .D. J. RoilS. J. A. reerd moeet .. ordea.
.. lijk bn aijD. _dat de -- 'I'IIeroa.. B. le Rous _ G. Xartie. Werd beUOten dat de '-r Koon. t....
m_t rondtrekkeDde '-na lija Ml gee ... Not-.lea der YOriP yerpdering plNen en _ in di_t aal n-.. GIll het -ru,
te .. oning bebbea; dat - meaaorie moet goedpbard. ..erk te doen.
gemaakt eD naar 't puIem_t g-.dea WOl' De heer J. H. I. Rous 'Vl"OI!fJ .. at ~."OI'- Berg~Il- .. et.-De YOOrsit;ier ondenaam
deu; ~dMrd door N. a.r.t- eD -- den .... ftII de .... tull8Cheu G. VaD Wijk te OII.deriuiadeleR m~ t.......... "rt.-
gt!nVOIReoo_l!_I'P. ~ __'---'. om ~ _w 8D,..!:, BId~er. he d ":Lo_L_. geuwoordipllde dit in het. pui_t

no... JD_ - ......e ....... dat t iatria ... """"uur na de het plutle ftIl de z.n.".,...
BraudYiei te krijgen - het ergedeette "'-burg uit.praalt iii de zaak gcllaaa had. ;::::am IICbechile A :.u de ~ .. et.
nn Klipkrul voor ...... t&nd ftIl dell dam De 't'OOnitter uide. dat hij een circulaire na l89'J. •
too doen inricbteG. bet bon>ute pfeelte MIl had OIltftllg8ll 1'1IIl deD Kaapstadsebeu Boud Drooaeidoof ... eg.-De heer Bemardt rap-
het dorp te doen komeIl 'rOOr auálandea ea _ere lWOlutiee mededeeieude. . porteen1e. dat dese .. eg DU' in goede orde
den dam te Yel'llterileG NI er pijpea. in te set- De l'tIIIOluti..· .. erden '. eeDparig met aCCIa.-
ten YOOrwaterleiding; g--ïalleenl door A. matie UIIg_n (de "&aal .. u stampead Notulen ftII dell raad. _ De heer Berurdt
van Niekerk ~. UIIgeIIom8D. 'rOl):.__ .. e_bte d. aandacdat na _ ~ er

J. VAN NIEKJ:RK. 1>__ sloot de verpdering m..t gebed. op te nlUgá1l. ~ .kcJpljea 'rU. de nOtUI8JI
8eoretaria. ' C. F. STOFBERO. na den rUd te ..... n:,... ... "Beaufod

Becretaria. Courier," lIOO .. eI alt, ua "Ou lAad."
Gl'OOtfonteQl.alt.JIIIIIIIÏAI. Brief gel_

nn dtln Iandmeter1ellenal. )lenttead. uit.-
trebels van de ~ na clell grood.
brief YIlIl Gl'OOtfoateiu in _é de uitapanuing
OP die plaat.. .

VoorlCeoteld door den 'rOOnitter, ~
deenl door deu beer J_ph le Graag.. en
aaagenoml!1l: dat eeu kopij ftOIl de kODdities
zal aaugeJlIakt .. orden te Grootioatein eo dat
..en kopiJ ook aal gezondea .. orden aan lid
EI'88IIlU8

Geamendeerde gI'OIldbriei Lattig en Mal-
Ier. - GelflZ8ll ""'n te~ na deu IeDd.
meter·generaa1. betrekkelijk d.e ......

B8IIIoten dat de eecretaria eerst den heer
Luttijl; zal zien aJYOreU .. n den luo.-ge_
raai te schrijven ovet' d_ saak.
Station- .. eg. - De aeeret&riII rapporteerde.

dat opzichter Rossou .. aan het .. 8lk ..u op
d"n weg nn het otation Daal' bet dorp.

Besloten dat BOOd.. d_ .. eg 'f'Oltooid "l1li
de opziCbter naar deu Zeek __ .. eg sal. PA
..n de .I""hte p1aat.eu aan d.. andere zijde
van de plaats 'VBDd"" beer Modert sal. I'&-

par~ren.
VerpLlatsing van Ne .... RIl8h-tol.-Eene pe-

titie V1UI eenÏj[en van de in..onen van Goupb
no. 4. vl'l\j!;eude dilt de tol te New Ru.b too
KogelHDUIJlI<hoogt..aal geplaat.ort _rd ..n .. erd
g..I""...n.,

Werd """loten de zaak te laten ovent.aan
tot de volgende ve~erinll:.
.sluiting van ....~.,Werd besloten de 0b-

jectief< te)!: ..n de Hlui~illjP;VKn den weg Vl8Ch.
gllt-Kopjesltraal te' laten oventaan tot de
vohl:ende vergaderinj[.·

Huurder New Rnsb·tol.-De secretaris rap-
portoorde, dat do ho~en genoemd dOQr den
hnurder geweigenl ~bheu het kontrakt te
tookcnen.

B""lot ..n dat de secretaris &lUl d..n buur-
riel' zul kenm.. ge,en bij de yolp:ende verga-
deriDjl: t.wee borgen te .t",lIen die de ~:
k..uring VlUl den raad .. egdragen. en dat bIJ
de hU UI' 'VOOI'Uit moet betal ....
·Wf'jI;.b<>IBAtiDjl:.- Werd """loten dat een ..

speciale "ell1llder-ing zal gehouden .. orden op
den laden September. met bet doel "..,n be-
la.tinll: op te leggeD yoor bet volgend .iaar.
H"t, financieel ~ YOOrhet laatste half.

ja"" .. erd ter Wel gelegd en gepuaeerd.

Ilr.,\ rH1RT WEST.

C'LlFFORD.

AflUKAANDER ~ND.
P08TMA8BUBG.

[ll,triktoo.tuun.~ ,e_deIl te
p....nu ••,lmtpt. op 8 Juli. 1899'

p •. "",rZltter afwe,,~ &ijnde ~ ~.
nl"":t nu;!., nam de lWi818teat Yoon.a~ ~
pl... t, ru , en logde bot doel der vergaderiDg
td"ot -J~_L nl.p., !ltlt uh-n wN·d:~n gole&ell ea. e~tl&eu.
\ ."r-t.·1 1'. ~IUJman-L .. 'I'lU1 der W_a1t:

.•r' ., .l-r "l1f1jI;tl ,·erg..dering _~e Ultge-
jj tot .I" ,·..rstkomende ..ergadenug.

,t\!~ll1.:ynllnu~n. ...

p•. , .. ","11,·1' h.>noomde. den beer U .• n.n
J"r \I ,dt "m de b""k"l1 bIJ den heel' J. Kru-
~d lo' put \ï'l~(,ll ..-0 bij de ettrstkoDleDde Ter~
, HJ ...n n:,.:: \"I'oo.w...: to doen.
..' \.l.n,,:·'llllfllt'n.

jl,. ,,",r'.ltt,·r j.(ai ve",lag omtrent ut. 12
dt"r \ "rlhl' vt'r~ Jt.·rJ~. •
\·,·r~l.i~ In dank lla.Dgeoomeo . j
Jl,. Iwd.J .Joost e bedankte per bri.,f &Is

..' r.·t.,r: .. ,'11 "I. zood.miK w~ d... beer P .
"'nl'I1:~11 ":/.kl)l.t·II, r-n tot l&8SlStent-secretal1l
Jl' 4[l,.,.r \ ""11 d,'r \\"'aJt ..

1:.,·I1~ wnd,'r hnn.Jllgeriug de heer 8.

1.·dankJf' door den voorzider nr-
'l'r).(aJ ..rmg.

P. J. S~IJMA:S.
Secretaris.

BRANDVLEL

, ol III"!! ""fH'r ,d~t'm~11t\ Hondsverp;adaring
" )".nd. Il III ht'l mll~L ...traat.s-kantoort Op ~0Il
:r.'!I<! \ ,LIl .Ieu ~IJpU Aatz;ush18. l~,
p,. \ j)()r.~ITt('r, ~"'taris en tien leden t&-

. , n~ 1"lrdl~ ••
- [1 •. v er~,,,I~rinjl: werd beboorhjk m.t gebed
"''''J".",j
- P" nd I!lt'll '-an d~ laatflote vergaderi.ng van.
,f,-n I ,,j"n \rel ,>n 't"""ial .. vergadering van
" 1,,11.~.·[.'U'n. !1:~ekeunl ..n geteekend.
· jl"11 "',·n·tAn" ",,,rd I(e.....t den beer P. J.
\\ ..,·Iw. LW\' . te h,·rinu_ a&D het be-
,ill:' .,:!'THlInt't\ op dt\ v~flta.dering van, den
, ,.!, Il \1"1. m..t b••tr"kking wt t.>ring-IiJdel'!!.
· j~. f .• ,.k n'n d" l'ommiHsi.. die ~esteld

..Ill t " "'Prk"n m...t de reguotratJe. kwam
1... ·11 T"r ..prak ...
I)., \()(Irt.lltpr, ,~n df\r OOIDmiMie - leden,

,' .•. .1 ",·rant" 00 rd '"I( Blsmede de hee",n
I' I .·,...t.·r. W [l. " ....ber ..n D. Hanekom.
II.' I·j,·,·kdat rI.· commi.... ie niet haar werk
·,Ll'l! lJ Id tnt .....l.hsffU.·tie van de geheeie ver-

ZEEKOE.

"ergadering VlUl tak Zeek ..... distrikt K ... -
hardt. s..bouden te Nou~. op , Augustna.
1899.
De voorzitter opeode de "ergad ..riug met

!(eb..d en legd.. daarna. het doel dezer bijee:n.
komst uit. .

Allereerst - wen! de Traun.alllChe k.. ""tie
h.>band..ld ....... nR .. ij in een vorige uitgaYe
meldiag hebben gemaakt.

F.r .. erden vervolgens 'Fijf Ilieu .. e leden
opgenomen.

Een brief .. enl gel...... YUI D. de WaJten.
afgey ......~de VllJl tak no. 2. verscbooniAg
inb",ngeDd" .... rom bij bij de laatste ve~
dering niet tegenwoordig ...... .

Na discu ... ie .. enl besloten hem kenma te
geven da.t d_ vergadering hem V'&Il alle
blaam zuivert.

Voorstel Van Tidden-A. P. Nel. "D alge-
meen tI.8J1genomen: om een petitie op te ma·
k..n "n te zeudell aan den heer 8cbriider.
L. W. V .• omtrent de regiiltratie- .. et. daar ... 1-
~""" de oude .... t goed ootwikkelde personen
mt't v....1 le_nde ...... nle niet kunnen gel'&-
I[i.t.-..en! •.-onlen. daar zij teut-oo..OIlen zijD.
door de eig ..naar~e toest .... den QD dese ge-
w~ten.
Hiprna .. erd het oprichten VIlU een gou ver-

npm.mtlHlCbooi ter sprak. pbnlcht door den
b...,r J. P. Schultz.

!"",lat vPl"!<ch.'idene .prekers hierover h~-
n" opini..... hadden ~l!Ven. w"nI be..lot&n dit
tot d.. volg..nde ve~ uit .te ~UoI~ en
d..n "",",tan. wenl" verzocbt 1Dlichtmg 10 te
winnen.

Voorstel J. Louw-,}. P. van Wijk: den
magistraat te verzoeken of hij .Keen ~aatl'&-
g..len kan nemen dat .. ij eewge mlJI..n in
het Duit.'lChe Jebied kunnen ~n om 01Ul

vet'. dat K""t en wordt. na too ... Uen •. daar
wij. 7.ooa1~ d.. ZIlken nu .taan, met politlf> en
..I machteloos zIJn.

Aa~nom ..n .
De volgende ..ergoadering werd niet bepaald

pn daar de w,,~heden ten einde .. a ......
......rd d.. vergadering met gebed gesloten door
H. '"an Tiddens.

H. VAS TIDDENS.
~tz"'"

I'!' r'lI_ "
- \ "III rif' ",.'crt·ta.ri'i I'n dt- b~r J. J. Fourie
,.". Ol'!' I'Jk I'" hro. ...J.·rhjk over .li.. ""ak bad-
!"fl _' ..prnkt'n, .'n de rommu-;sle J(6W'ezen had.-
,!•." • ,d f.lJ kvn "11 m"""t Kedaan bebben •• telde
'I"~ ,,' r.-t"n---J. .1. Fourie "oor: dat bet
",.. ril. ,Jpor d .. ('ommis. ..i...~Miaan zal .. ordon
.I.~JI":' nnmt'n .. n gOt~t:"koord.

\ _"//1"1'11 ;"'ln~pnom4"n.
Il. ".'f"7.I'tN wid .. hij boopUo dat. lA

H"II,!,rn.tJl!1.'t1. UL' nnt.t zuUe.n levt"B in bt-t
ldr !'t4l'_'. twU"r 7.ulll>(} W'prken met do r~-

! r I' ',' d,1I1 dl' laatst.' C'ommissif', want men
\:.ld Il!l 1II".·r Ilndt·n'lndlflJl;.

I I,. ,1'1 rt·t ..1ns gH.f \'e"d~ omtrtmt dr '''er-
· 11'!111": \';\11 UP rt"SOlutU'-s !l:t1~rd op d~
_p" ul.' \'1·rll;tUl,·riu~. Hij las ~n hE-dank-
,,'rld \ r", Ir ,.,Lil dpll premif"r. en ook f'tPD o~n
I'rl' r \,111 d.-n h('o("r S F. de WaaJ, L.W .. ,
"r,,·h'·I"·" III •.On. Land. jl:edat<'en! den
.....r..rl \lI,!:U...tU'i, ........rin df'l hf"ter D., Waal de
'11'\ 11!,: .. t van d., r~lutif'!tl, erkpndp.
\ ,,,N.·[.J .J Fouri,._.D. H"nMmm: d..t

j,. "., r.·t .ons ....-dankt wordt voor zijn werk
,.:,,1.1.111

·.·..:~·'nt'·t·n ~{'nomf'n.
1>. ,·ol~,·n".· ...·rll;aderinJl; zal g"boud"n 1I'0r-

':"1l !l1 hf't m~~traat~kantoor. op deo. 2dPD
\\ "'·/I ..d,lJ.! van Sovpmber, ~inDende d~
...1und ... tt' 7 IIr{'.

1>" ,,,·r.·tans -;oot m..t g<>bNi ..n m...n ging

J. P. J. PIESAAR.
Secr ..taris.

BRlTSTOW'i.

'"t ul..n ,,<,Der ""I'!(ad ..rillj[ VIUl ,Ien Afri·
~ \"l1ld"f Bond PO BoPr~nT'pr~~inJZ. gebotl-
.j•." t" ~m, op 8 AUPtU8tUR. 1899.
P.· voorzitter opende m..t I("bed.
','()tu1t:·n dt"r vori~f\ verJt(a.denng ~elezAn ('ID

":f)o·d~~keurd. .
nO' voonjtt.>r d lde IUlIl d.. verll:...-Ier1llj[

nl "lp ,I.,t hij. t ....am m.pt d,:~ b...,r S. Li..-
".·nhf'l'l!, dp r"l[i .•t rnti...,hJ.t b'J d..n heer Z.
BlOf\mt'ru naQ;l"zipn ~n in orde bevonden had.
[)~ h r Z. Bloem ..ru. d....ldt> mooe, dat

hiJ "D d hf>f'r Faul b..t ni ..t noodill: bevonden
n "Idpn 'om ""n proknrl't1T aan te _tellen voor
"hjl'CtieA. .

[l.. h....r ~'aul kon nol' ).(_n " ..... ~ g..v..n
"m'r ..nt. de lI:0nv..rn ..m"nt ....boor, ,Iocb hoopte
: Ifl·r v{>~I&Q; t..f- doon.
Ilp h....r .I. Viljoen Vl'O<'l!: of d.. boor bpdoold

'n· vnor het distrikt. .
11.. h r W. Faul m....ndA voor h..t distrikt.
il.. ' ·r..tari. hoopt .. d.. b........n Th ..ron ~~

[1'1 Tn,t. L.W.V's. uit te n~n ter bl.)-
'r"IlIflJ.!: (lt'T vol~ende vP'lZade--ring .
[l" " ...·rptaris d"",ld .. mooe, dat er nog HUb-

o. np'i'-I! ..ldpn acbterstallill: zijn. .
f\,·,I"tpll rlat de M r ..tari.. de achterstallige

1.,I..n m.",t k.mnis g pn.
nri.·f I(plpzen van d..n hoer L. 'V1IIl R",,"-

,.;, ~ ril" o...iankt .. al" lid van den Bond.
H,·d,\nklnc a.a.nJ,!'pnomf"n.
I\.·,j"',·n dl' ......oInti"". di .. door df'll Kaap-

" "!"'h"n Ronru.t ..k ....ng ..nomen wa,..n t" be-
~~., h·'l.!t·n

\ lfl df'n ~\"':I ta.ri..; lI"pnl 0PlZf'Ci~pn dp re-
·!\hfl.· .... t .. 7.f·ntlp.n aan den hf'tf'r S. }O~. dl"
11,,1. [. W.V.
H,,-I,rt"11 rI., volltpnd" VP1'llad..riDg wroN _t<.

T. '.n.:r\ lm tp houdf~n, pn dat flen ('ommls"'I~.
·..·'· .•.•n<l.. litt d.. h'~' ....n W. Faol pn .1. V,I·
""·n mt " .....('hpn 7.ul1t'fl uit.zjPfl naar f"f"n ("("n-
·r,.,ti ~.·I.."tr·1I pillat... waar d.. ....I'!(ad..rillj[en
k'111/1"n "'orrlpn ~...houdt~n . ft at
\",.'e" ..1 D . .I01lhrrt -.I ViljOf'n

· ,j. Il ,1,1' hmtpn dp7.R wiik .onpn nipt 7.ulJf'n
.\ ·r'\p/\ t( ....-g .. Ia.tf'n t-P iWmmf"n in 7..akp d~ be.-
:.111":"11 la.n dP7.4i" wijk ra.kendt·.
Il.. h"'prpkinjl: d...",r motie ...erd uitll:".t<>ld

',.' \ ,,1J.:t'nd .. ver~dpriDJ!
\ In d..·tJ ..f't("T{>tftri.~ "'(IIInl ops::pdTa~rrl f~n-

"I''i'I,,-ho.'kjó-'" voor clf'7Rn tak t .... ont,hiPd,pn.,! .j,Lnkh.-·tui"-'1n~ un r{("n h~r Ml mf"".r.
,l,: Pl .., ..i....wt'nl rif' vpr~HoCiprinJ( door .J. VII-

I 1\ III d 1!1'i:)("{1~pslotRn.
W. A. .J TH' PLP!8RIR.

8e<-r..taris.

Notulen van ""n publieke Bond..-vergade-
riDjl:, g"houd ..n te CliBonl. op lO Augustus.
1~ .
Tegenwoordig ..an 't t-tuur: de V~Rlt-

ter . .I:. A. Vonter. H. Steyn. secretans. HC,
vali ~lek ..rk. J. P. Greyvetl8tem. Jr.. .
Greyv ..nstein . ..

Afwezig rond ..r ken Rl'lgl'Vllljl;. H. S. Nel en
N. J. RO<"lI!.

De voorzitter legde bet doel :lier vergade-
rinl( uit .
I)" notnl ..n ,."nlen geleZt'Cl, I'n op voontel

P. Krujl:er-T. Pretoriu~. wenlen ... goedgp-
keurd eu g..teekend. . •

Voorstel J. P. OreyvenstelD-P. Kruger:
daar bet nu drie achtereenvolgende v';l'!(ade-
rillj[en WM. d..t d.. h....r H. S. Nel. wet te-
genwoordig iA. wonlt den. "PC1"f!~ gelut
hem kennitt te gt"V"n dat b'J ID .tnJ~ gehan·
deld bel'ft met utikel 5 Villi de buishoude-
Iijke regl'I~. en de b""r Nel _nit vri~delijk
"Hzoek om op eerstkomende -veI'[l;WnDg te-
j.(pn...oonlÏjl; tf' zijn en ~ door den oecretal18
l(ewaal'!lChu...d 'Il'Ord.m ID de toekomd nauw·
keu~ er op te letten.

Algem ...m aangenomen .
Reslot ..n den b..er M. R....t8. wegons nal""

tijl;h..id met h..t iuundeu van den bnef van
d.. h....r S. F. de Waal. ernstig te ve~ken
op of vóór de ....,.,.tvolgende "ergadennJ:l d..n
brief te overban~en aan den oec",ta.rvo tpr
invulling in de notulen.

Den secretaris w..rd gelut den heer Ro.ts
kenm.. te geven 'VBn dit '-Illit.

Aangenomf'n. ,
CommiAAie-werk.-De b~r J. P .. 1. O~-

vpnstein. jr., gaf VHS~ 10 ve~nd met e
p"titie "oor deD afdeelinpraad gel~d (on·
d"Mlt..nning vrag ..nde voor een .. ~ "oo~ d..
Barkly O""t trekboe",n ..... r de TranskeI) en
"eide dat de petitie v<KWd..n raad gelegd
"....' .• H..t vendag ..... duidelijk en wenl met
dank aaJlIIi .. nom ..n. .

H"t comm .... ie-lid J. P. OrefT"".tein. sr .•
w..., niet tegenwoonlig en kon dll8 geen yer·
sllll( ~..ven. I f

Df' hoor P .S .VlUl Niekerk VJ'OefI: ver 0

.an d.. v..1')llUieriDjl:w"IC"IUI krankheid. h..t·

.... II, hpm tO<'g... taan we,d. .
Voorlt.>1 J. P .. J. GreyveMtPID: ~eze "er·

p;Rd..rinJI; .tar.t af VlUl de weg·nMhe ~
vonroig VPI"!< &II: ont~ '" van d" comlDJ..·
,iO) vlln d.·n afdoolingsraad.

.\(j: ....m....n aalll1enomen.
Door d.. comi~led ..n .. erd het ~..Id ~estort

....n den ,rcretaris voor het dekken ....n de
rPlÓ,tl'l\ti" . onk""t ..n. ontvlUlg,,~ VIUI J. A.
" ..nUor, 4•. ; P. J. Greyven. •.tem, 4•. ; H.
.I. Rteyn. +.-..; C. S. v~n Nleke", .. H. S.
S "I. S <>I( 8ft. .. .. ht..".t,alllg. .

0" (><"titi.. wen! voort:pl_ ID verband met
d" ontbinding VaD bet veldkorn ..tschap van
wijl< no. fi. . rl lo d

VooMlUoIP. Kruller-W. Pretonu.: .. " "
..ommi ..si.. """blijven pt] !'erst d.. "",,'he v?"r
....n l'ocht"ll:"I....rd .. zal I~en tpr roorkoml1l!l:
van jl:"VJUlrpt] d"n onmiddellijk t.. laten tl'e-
kpn ..n.

ÁanlZf"nOmen.
R.,.,lot ..n dst d.. commi ..sie niet haDjI: moet

wpzen. maar de petiti .. t.e laten teekenen boofd
..oor hoofd in ...ijk no. Il. .

Daarna kwam d" Tran..vaa1.ch .. kwestie aan
d.. orde: . men vindt daarvan Pldel'!!
m<>ldin!( I(cmaak-t.

FORT BEA170RT. TAK So. I.

,,"otul ..n ....""r special .... e1')llUi..ri~ g..hou-
d..~ te Ri..tmondt. ten huize nu den """re-
tans. op Vrijdap; Il AOj[Urlm. 1899.

TPll:enwoordig waren: 19 .I~en.
V"I'!(.derillj[ geopen<l ZIJDde. m~alrte de

..oorzitt ..r botkEond dat. d_ ve~rutj1; ::=
I..jtd i. om de Trans ...... l8cb.. nestJe te
.prekpn. d .

Be..lot ..n om eent de notulen er vortge
vl'1')la.deriDj[ al te luutdeleu. .

Notnlf'll gaJezen ell na een k181De unmel'
kina: _derteel!:end. •

D.. k.. 8I!tie 'VUl een ~1'1ltie-foodo voor
B_1I tU: .. erd nitgNteld tot de "oigende
v..~deriDj[. .

De d..pntatie naar den aldeelinpraad nu
Fort Beaufort 0Yf'T den Rietloatein-Ergel'
ru,. Drift~Wf'fZ deed veniag.

De beer Reinf'lll stelde yoor. gt!"8COndeerd
door den h... r P. J. Nel. P.SOOII:-,. Der.e
yr,....~dmnll: .. eucbt hiermed.. haren harte-
lijr"' dank te hf.tl,rigen ...oor ~ re~",,!
nn d.m RÏt'tfontein -~ Drift- .. eg.

~ ... n aallj[ __ en . .
De voomttH' maakte bekend. dat )Hot dia-

tnlrt ..beotunr hM~ heeft dat alle wijb~
.tu""" oud"" baar oortef'retlde 211.6d. per lid
in h..t distriktllbtwotuu_bo nUn otorien.
zoodat het dirin'kbhetltuur b. per lid in bet
pro't'inciAl.. bo kan noriea, met )Hot ~l
NO pnJlrindale regi.tratie· fCIIMh te Itieb-
tea.

!\.In \ \'\f'K LOOF. TIIF1TRIl\T wn,J,OW·
MORE

\ ,11\)"11 '·.lll .. {'nl' v,·rllad.'rul;.! van dPiI Afri-
.. I 'lfl. r Hond, tak in R.. viaan~kloof. J:pholl-
· " ',. ï.,ITl,h·1<d,t,.. h:'n hui7.~ van nrn hf"f~r
r "';trljd.'fII. np Zatprrlu,!. opn ~t.·n .Juh,
\. "I

T . 'Iw/)I'rrhc: d ... ,ooTziH.·r, 'ó."("N"taritó (On
'!'Il

~1. \· .. nrntt.'r rlp4"'udt" dp v ....'1:a.df>ri~ mpt
~ ,1 "",\.Irilp rif' ..N·rf'tJ1ri~ d ... nottll~n rtPT

_:. \ '·r::arJ.·nnc: \'oorl;L". nnp W'prd~n
.~I_, k"lIrd roU L:ptt'f>kpno.
IL . 'Ion,trl'r cRf a.nn elf> h••nd. dat mp1l

If "'{'i'rl!;LJln tot ~"4prpkinlot{>n o~pr h ...t
- ~ ~_, I '·.lll hd meuw+, pad l~nn Klpm~
· \ r 1:'1,' !'n \~rf\(I .... opdat ~r pen a.ndf'r f'lndJP
... lt· .:. ~ r,la!.!'rI W'lJrdf~n t."r Vt~rt ...~nQ';, tot
· ~ . '" '" rh.'ff'rinL.:: ••1.. h.,t pa(l ni ...t In wpr-
'.' \"',n1"!l k,ln
I;. I,.·.·r .Io,·ohn< f'mith, _1'., 7... id.. ,lat rlit

: Ir! f". t II)t \4'f'rkinc- 7:0U komen. omdat dp
"r~,'", h. ho()'! zijn. rloor dt, dnUlilhf'ining

!, 11.·.'r T ~mlth ,..i.o.:.cht.· Ia.nt!'" ,,~~n "f'~.
.. ' "'·',·101 dOM n~n h''''r .I. '\\' F~rr ..irn.
.. ~I".·"I donr rlen I,....r F Rchoonraarl'
'., r'':,\fl''rinc i\rht hpt ZPf'r w· .....u.oorht·lijk,

1" [,. ,I ti' Vf'rlorpn-n'\;f'f van drn :l4,.tf>n
, ',,' .t'·n :!~,t"n mijl ~a.I vprl"!ld word ..n
,I"" rli"tTikt.~ra.ad tt" ,·erzoeken om

, ,j,' p,HI h.,t .·f'~tt-' tp hf..~nn("n.
\ 1_" mo ,./) ;l-.anc:.~nompn.
'·".r,' ..1 "'''n n"n h....r .T. W. Fprr"i",:

r"_""'nllt! tf' l"T1lJZ:f'n f"r ppn ...~t van t~
,'•. ". ,l,lt ,I... I,lpklf'urdp mf'n~hpn. 1I"nnn~~
1,n ('pnpn mf¥stpT vt'.rlaten An F.i{"'h biJ
'l,lpr a'lnmplo{'ln. M'n karakter-bripf mop-

'V'I'lP'n van hnnnp dl~tfln.
,. I ",jl"' dl"("n,~if"':' wp.ro ht-t ~t-E'I 1UL112f"-

. nn R Hon ..v-F. Schoonraad : dit
Cr ,. --'-"'1' tI' IR'tpn ru~t ..n tot op d.. ..olgende
- .. _. lrl.~riT1~
\' "r,tel.J W F ..rr~ir_P' ..... n Rooyen:

t , _. >lt,f"rn(lmf'lllt tf" vfl'rZOf""pu om de armen
':.,k .. men<rh"" m{>('r t .. hulp t .. !mm""
'T', ~ \'11.1 rd-af'lo(l>n ~ jnplJlat~ Vlln r' ..J -';~C!,
~.' lr, tOf> tf' kronn"n fin om 01(''''- ""holen in
'·r. "id,l"n tp krif.'f;"n; dat ....n school bn
~ ',1." "p"prirhl h~",md .. oit ..,ven fil .eM
k . ,i, ", Il

\ lf .;:.'nf)mf~n

r, '1 """ ... Iirl .Ioot T.ich aan d..un tak "n
1", ,1,1 •• 7im .nh""ripti ... namelijk: de beer
~ 1 '<rf;,llt7.. .

7.i,·jen ,hiDinlZ'l w..rd b..t ... ld IIAII d..n .~
".··.1ei, "'oor ht't r@'llirlntie-fonm; no is be-
10000dmpl'1' &all te broIlpJI.

,1.

G. P. Jor.;BERT.
Secrelaris.

....a.
..... CIM" ns .S.....IM__ 17&11 III' _

onr-1rtl .. c.:-- .....~......... ......
.... &1 ;-_ 1',1:...
laM.mIet 'fW I, 'I. .

BeeIotea .....,. t.. Bo'."" ••
ko 'fIII .
.. __ -Uile .. ".L,.................... ,7', ...........
werd In 'f ~ 'fill

tarief 'fill " lit 'fill .......40y_l... ..............................
koloar. _ al
...... dat " 'fill .....
jwtelfe ••••• , ••• t.

Bell brief ... ...... 'fill .. cliIkihI
ina·nieu .. Eina~r ......el"" _. .... ... & op ..
O'ferdu ~.. WD.
BeeIoteD .

Diev ief al aIre.I U-_k
'foJdoaMle .......

z.a brief w'" ~ ...... J.8aai~,............ . ,, ..
.... d.Koalh..... Ia~ ... _
dn _ ... jar ........... ,... ,..
..l.£l6.
B.IOtea dat ...... J. s.w. _ ...

"lilde!! 011!- ~ ea Ia _.
pen d. K~ *1ft tI6,. jar.Bee brief 'fIIIcl.. __ ria _ .......
_bn :!n ~ toa ~
.Iai __ d .. '"I Lilieaateia ..
TbonWJl.

BeIIOt.a dat" __,. __ -
..na "oor paWieb werke.~ ..
kUIlKID...... 1nl da .._ !Ijj
' ...... 811 wtlwiDee"ut. ~ :_

1. 'liD ja ft ...... D.' 'fOOI' liet ,.bUik.
2. B"l ja _ 0IIIWiaIiik _ ......

ftO de plaat. TharUiJJ..., d. .. ...
Itruia9Opl.., ~8.Da& __ ...........

:r.:-ind! ~~_=L:. be_wljj_
lIWIJ¥Iea

l
ea yoor _ ..... la _

Irraul, III dat .- ObjeeRa 'fU'd
.. '", U .
Ee. "en 'fill d4i lOOPeada ..

cie. Iud 'fOOI' lIn' IlaJfjur ....
J.ai, 18D9,... oolr NpfiIIft _
.. erd .. ta&l _ .
B.loln JM& ~k ..

'f'IrlOebD _ .. 1IarO.... ... ..
'fall de ............ wet CIM ... , 'fall
pri..ue loa. t~t .. da& la
,e'f'OfC'll .. ont. II.L dat alle _ ...
werkelijk in ... , .. 'fill .......

.. orden _ cl. I0Il' __ 11 Ioat"
- kopij ftII .

WOrCIe &aD d"l1 &Wt.. _ ....
Bill ...
De Yo.... rehaiaPD w 1I1.rd:-

J.Wtln-, _loan.. "10 0"ata. 00.,100....... 0 , 1
8. J. lWia, -- 'fall....... ... 1 6 0~

KLEIN ~BAXEN8TEIN.

N. .floop 'fall d. Zaterdag 12AlIIllIItUI ge-
boud_ pialtJieke Bondnerg.deriJlfJ ~t'er de
TranlYwech. k.... ti ..... rv.n wij eldcra mei·
dinl( m.alreu. gaf de "oor.iUer, de beer F. J.
JOllbert, nrelq "aD de hem door de "orige
....rvadering gedao. opdracht:

1. Omtrent bet onrrief bij de h~kken te
Lady Grey Bra, latle. Het ant .. oord v.n
den latie._ter ..... dat bij .lIpa iu zjjn ver.
mog.n _ cloea. (eD hij doet 't ook Ila) lot gerief
ftII b.t pahJiek bij de bekken.
2. Vencbil van plUlllgienprjj &en lusMolten

8alleuboacb. en lir Lo .. ry Pou. en Paarl en
Wellington. Het .n&woord van <len heiM.reie,
L.W.V:- ... u. dat bij oDder ..... k wu d ~ of ~r
".ncbU .. u, (.n bij blieft bet ook Ir daan ID
b.t parlement).
8. On.. brn" Het aDt"oor" 'fan den heer

llaraia wae dat bet on w"der ia de bauden van
clen afdeelingvMd i8.

Met de ant .. oorden·no. 1 en 2 \9a3 de verga·
d.ring tenedeu, docb ·met. antwoord no. 3 Diet,
daar ajj meende dat de IOWORe'"albler, door
d.n raad ....ronachtzaamd werden m~t .Ie brllg.
Er .. erd dan ook ....n commi .. ie unge.tehl om
bij den raad onder&Oek te doen. lfanllfor wti
on ... brug allllen kriigen.

Venler .... nl nog bet opricbten VaL eun ma,t·
ecbappjj om vruob"", te drogen besproken. en
e.1)8 eommilllie aangest ..ld 001 te aien .. at er in
di. ricbting kao g..daan worden en inclien uit·
...oerbaar ... eder BOO .poedig mogelijk eend ver.
~erinr "lUI bet publiek te beleggen.

Met eeD bedankje ann dcn Toor.ittcr ging
meD niteen.

Afdeelingsraad -Worcester.
Gewoae verpderiug. gehoudee op Vrijdas,

11 AugutUl, 1899.
Tegenwoordig: -De heeren G. G. RaiDier

(C.C. 811 R.M .• in den etoel). D. E. du T~.
De V.,., Babie. Hammau 611 Meiring.

De notulen der ",rip "..rgadering g__
en goedgekeord.

De __ taris I"" zijn briel aan deu heer
Wilmot. in uke de Npa.raUe yJt¥l deu Rooi-
nek·BWleLmvier "eg.

De yolgende tenden voor de bet.n..kkiJtg
'VaD ICbotmeester te Won:eooter .. erden gea.
zeD:-W. A.. Nel. jr .• voor £3 lIill. per jaar;
P. J. de Koek. OIR zijne di_teil yoort te
setten •. voor ti per maand.

~lid Meiring &eide. da.t de heer Nel
onder een miBv8l'!!ta.nd nrkeerde bet_blijk
de inkomat vao bet IChut .. elke bij dacLt
dat aan hem &oude nIlen.
. Voorge.oteld door deo voorzitter. ~eseooll-
deerd door deD heer D. E. du Toit: de QIO'er.
.. eging der 'tender!! te laten oventaan tot de
volgende vergadering. eD. dat de mUnioipaJi-
t..it gevraagd wonl.. applikat.ies te VJageIl
voor een g_enJijken scbutmeester iePIl
een salaris VaD .£18 per jIlar ..... rvoor dae
raad £6 zal bijdragen. > '

Brief gelezen --- Llatatleden. van dell
AOOretaris "an publieke .. erken. meldende dat
de n19rgestelde afschalling van de BaiJl·..... 1
onder consideratie ......

De secretaris I'1lpporteenle. dat de bonden.
beluting ingaarder een ""bikki~ ~et IIeID
gemaakt had. betrekkelijk het bedrag lIoor
h_ gekoUeitteerd. ".

De yoorzitter I'1lpporteenle. dat eeJie' in-
spektie ..an de werken aan de La~ekIoof be
boorlijk gedaan ......... n dat men wtgevoadeD
beeft wat de oorzaak van de schade "all.

Betrekkelijk deu brief vnn eien heer J. de
VOl! de W..t. over het onderwerp VIUl de
IIChade daaruit ontataande. dat bet riool te
klein .. as •• toolde d.. voorzitter voor. gesecoo-
deenl door den heer De V011: den heer D.
Hamman bekend te maken dat de raad 'fU.
bem verwacbt e.r naar te zien. da.t het riool
aan de Laugekloof in orde worde gebracht 0lIl
ver!!poeIing ..n te voorkomen, zooala door de
leden 'VBn den raad aan de hand ~
daar de raad zicb niet aAll8prakelijk wilde
houden voor eenige ocbade gedaan aan den
heer De Wet. indien het riool rou invallen. De .... ~-;;".uu.niI"'''

Voorgesteld door den heer Meiring. g- ...... _.••..::_.._-' ... La.- TW.
condeerd door den heer HIIUlDlaD. ala eeu _eD. met 1II_"_'1II traD _.. ...

d heer n_ ... n der Vy_, tepD .. _.....amendement: .-Jat de briel van en .,., Notule.....,,_;- -.la..Iw_ ....
Wet a&Dgeteekend .. orde. en dat geeue ..el' .'~ ----tal
dere stappen in de zaak genomen zuilen "Ol' ,.1.lell.n 1f08IIae_.. f.- _ NIraia-

PD "oor _,.Ieed en ,«..-nL
den. tel rd Ba'feDW"'I Pow&.-D. .... Bri.k PI ...
m!:". 08l'!!pronkelijk voors .. e lIII.Dgeno- IlIasti, rapport OlDkeII' d. 'fOIderi.. ftII da

De voorzitwr legd .. ter tafel correeponden- ....... ,ie.
tie aan hem gericht door den Iandmeter.ge- ".Ifootein 'W.,.-Op ..__ tel ftII dee
neraal. betrekkelijk de applikatie van den br. heer ".. Wyk ...... d. ,_alla. .. ...-nl op
J. O. le Roux. ,'oor het aawu>open VaD de 31)lfli lL ID-' betrallkiar toi de ~ .. 'fill
Hardebeest-uit.aponning. • koot"""" 'faII;- Vy_ '::!..~_

Het werd aang ..u,ond dat het noodig was De .... 'fill ,k pi.. _, hil Nt
eene kennisgeving ~r eene maand te publi- "ie~"-'" h..t& die .: ....... u. 'fill
cceren. nagende objectie. v~n het. publiek dead. door dea"::......~- ~_.
tegen den verkoop nn de Ultsp&llDlDg. Oil- opO' 't_ la ~_.__,_ =:::..__.._d I uit.s - . , I~D - __

'Fi":~~: = ,,:kege:~":re ~ )at hiJ ,..._ heeft... 'fill
noodijl; m~en zijn om te voomeD in de be- 1IUfr&Il~ -eeI!I........ _I ...
booften VRn het Hpoonveg-departemcnt. terE"~ "&eBIOt.a ~ cl. ~

Voorgesteld door den voorzitter. g_n. r. . ~
deerd door den heer Meiring: dat de fioodige 1~&itd ..ordeD!!Ia 'fW ~ ~ JMlbtieb llit--
kennisgeviIJg g..publiceerd ....1 wonlen. ~nnll'llell ...... ~ ..... Uk .-

De circtrlsire van den oDder-kokeiaien _ Jl_.floatei., cl. yeld..... 'fall A....
c",tari. over het voo,.,.tel om de aldeeling&- be'~_L _;.. ".J. __ u.__~" G~
raden- .... t van 1889 te llDlendf'OreD, -....t 8Itll. :. _oep ~.. .... .___ .. .......

b d bela "n~ nl ede in over nnergaa~ on ..n- sv ......... e II' r • "Ópfonleia" Jlichiel Croa~
'tIf~ gpnomen. "-n_L.taJuoaai_" DI f"'- •
Voo~""teId door den heer Bamman. g- _, .' .... =.i.:=_~ ' .. _..._.

condeerd door den heer D. E. du Toit: d.~ ,,1~t Abt;; J.• VllIien:
het voorstel ....llI1enomen en goedgekeurd NI£Il ..... ~ko", d .... &all. 'fill ...
worde door den aldeelingKraad. raad.

Bri ..f gelezeo van den .""retaris nD pnbl. Verd.~ .. erd beaIO_ dat cl. YHlknraet 'fill
werken. gedat<'erd Jó Juli. meldende, dat het Groot.riner a ADlII:D _, ~ ...... G. Bn~
maken van een weg van Wijzerodrilt naar .D~. Bra ... CifI aitapuDlnf 'flU!' DddIdnft
Hawsonvill .. onder overwel[iDj[ "as. .al U1apek~ ka 8Iade IUla"'ladea ~

Brief gelezen van den commissaris Villi pu- na den .~~ claar -Wad .. ....... , Ill. ell
blif'ke w...rken. gedateerd 17 Juli laatstleden. ..elk. IIChlkki ku_ ,-U wordeD ~
b..trekkelijk bet onderbouden van BaiA·..... l.elrokk"n ~ la .... lInlur , .. lint )'d.

onder w..t no. 31' van 1882. meldende dat -'ju HDd. pabh~, UI , ••nl ,.. ... Pr."" ..erd
aandacbt gev.,.til(tl iH .ieW'OnI..n op het ~.t.bflt op d. ul&.puanlll1 a-ida af .. ooptaa.
dat de Worceo;ter I18CtJ .. gemaakt moet .. or. o.,.loI.n d., d.. lud , wvrda
den over de geheel .. lengte. "" drong aan op d. "r...ier ~jja,"~ JM, pdftI r z.u~
de noodZllkel'ijkbeid 'Van zoodanige "enlere ga&ldnfi 1Ii&apuDI1il .... _ JM. d. Pld.ie
uitgaven te maken boTen d.. l'flII;eering&-bij- toec,,~... -,op _Il ,road t• .-ken .. dU IM-
drage al.. noodig mag .....r.en voor de behool' boorlijb Bakeu op ct. ,...t.. pIaa .... op .
lijke instandbouding van den "eg. lIericlat worden. •

Den secretaris .. enl opgedragell te ant. . Talnr ..... -a...... ... ~ "..
woord;," dat de weg de aandacht 'VUl deu '4-- der plutl K l1li'" "~",.
raad zal ..rlangen. ......... _ "lp 'I'0OI' __ ....... ~.

Brief gelf'ZeD van den commiMaris van pu- bllo_ W.,. Op ..CIOI'de1 ....... lMer VWier.
blieke werken. groat.,.,rd :ll Juli I_t..tledeu ... enI.£8 t~ op ~ __ .£ ~
betrekkelijk de Br..ooerivi ..r-hMljt. iuluitettde o.r.edIolaap, .. L-..... ........ wenl
kopij 'VBn d.. rap~n m..t eene .n--Iding ,elu& te o.ifJ~ laf_!'a iMIWiD~
van d.. rivi"r.bpddiug. H ..t ,""'-0 dat de omh.n' .... pri", ... ,.,.... .... _ weil
werk ..n &IlD de hand g"llevpn door -ien be- -.". n.. ~ G. Bria_ ra.pport __ cia'
ambt ... n 't rlepartement noodig "14·'.n. daar b'J , .... -!Dte..II ,,,kocbt ~l y_ .ua ea
de bMljt in genar WBA."" de commissa"" de _daN ..nr ......&Ii,lIIi~ .. ~.
vroeg dat de raad dadelijk "tappen ..... ne- De 11_ JkbaIDJ '-«I. ftD bat., IIOICIO
men om uitvOf'ring tt> K.......... aa_n de I18nbe- YIID £147 lt.. lo..!!!!!!!!!!I!!!!!
v"lingen. De hoofd·inspekteur van publ.iell.e _
.....rken 7...1 bet we", la!.en maken gedU",llde AfdeeliDgaraad Cerea.
den vo(j:enden zomer op k....ten van dttu raad.

Vool'gCHteld door den '-I' D. E. du Toit.
geHOOOnd....rd door d..n h....r De Vofi !lID aan-
lI:enom..n: den commi"""ri. bekend te anak8ll
dat de raad !t n.. v"rantwoonlelijkheid op
~ich genomen h ft d.. voo"ll"""hreven .... r-
ken te maken om de veiligheid 'VBnde bnig
te verzekeren. en dat bij de voorg""teIde wer-
ken niet van n1k een aard beschouwt. dat
de raad zal noodig bebben ... nit too
voeren. daar er groot .. k""ten aan verbond""
zullen wezen. maar aelf. alA de raad het y"'_
_k nn den commissari. tt'tI:emoet wil ko-
men don nog heeft bij ni..t de middelen het
uit te voeren. Ook kan op bet oogeublik
niets gedaan .. orden. &elf. - niet op kleide
1IC1uW.

GelezeD cireulaire van den onder-koloni.alom
secretari., g..dateerd 8 Juli laat.~, in·
sluitende de voorgl!8ielde Il:_endeerde te,.
ritmm oDOOrSf'Ctie 40 vaD 1899.
Goedgekeurd.
Brief geIIlCeIl 'VUl dr. Bobertaou, gedateerd

17 Juli laatotledeq, in ant .. oord ap d8ll brief
n.n den rud op de. petitie ~eIijk dell
staat na de wegen m de nahljMid ftIl Kat-
jsfOlltelD. &~ dat bij hoopt,e dat de
.. egen in sulk eeD stut fut repuatie nD_
gebracht ....orden I dat et' geen 'f1!f'IIer' redee
voor ldageo sal. .. _.

De JeCretariS Beide, dat hi' _ kopij 'fall

deu brief aan dell kou~ geSODdea
heelt. '--

Het rapport ftD cim inspekteur ,... 'ftPIl
werd gelezen.

De N!CI'8táriS legde ter tafel 'het half-lau-
lijbcb fiDancieei vendag 'VUl den JUd. dat
aangenomen en geteekeud .. erd.

Den IeClfttari, wenl oppcIrajten ~."
nagen 'rOOr liet bo1l .. en ftII ~ ........ '
pakhuizeD en otaIl8ll.

Aan .rudslid D. E. du Toit werd GiIIlIIIICI:ra-
pa prifttee arbeid te bijgea _ cf. QOadiDi
...... te...,.,....

ELLIOT.

·'1

NOtuJ.D "1lII eene publi~ke BODd... erl:adering
gehollden op den Men Augu_tUII. 1899. onder
\'O()uittench.p "an den btir 8. van Niekerk.

N. Ifloop yan de behaudeliDg nn de Tranl.
-.-Ieebe k... tie. welke elders "."meldt wordt.
.telde de beer T. "an Ni.,kerk voor, get!lI'COD·
deerd door den beer T:Botba: deze 'f6"1:adering
in uh' _nd. het groot aantel .Ilodiefatall~n
"er.Gek d. regeering ..riendelijk aan den boor
Oelofae een bcoger toelag .. t .. geven en hem te
bulp te kom.n met DOg een blinken man en
&elle no!!, á apeunIen. Gezegde beer beeft
groote d"maten b., .. ezen aan do distrik t~1l
Elliot, Barkly OOIt, St.. M.r ..... C.I". en (JmIata
en daar b.t bljjkt d.t ziin I1&laris ontoer~ikeDd
il, 100 boopt cfe... yergaderi Dg d.t de regeenng
d. aak in ematige o"erweging zal nemen ~n
b.m Yerdere olldentanning 181!:even.

Op "OORtel .. 0 den beer A. Hurger, gt!leC')n·
deenl door ~en b&er 0. Miiborgh, "'''I'd be.lol~n
d. volllende reIIOlutie aan den e'l. beer Solomon
te lena.n : De ... "ergadering meent dat de om
.tandigbedea bet nreiacbso dat de Iud .. a·Kol·
ltad spoor .....g 100 spoedig mo!;elijk zal .. ord~ll
rebou .. d, daar bii ftII Groot ..oord ....1 "oor de
kolonie zal 'tin.

Verd ..r .. erd algemeen be.lolen de regearing
te 1'T&IIeoeen .. ker ..ed ... lte van den 1I'\)g tOI
acben Iud .. e 8n Tsomlldnft to proclame ..rooo eo
io onle te brengen. dur be~ pild onrijdbaar i••
..n reiailer~ "an Elliott ~en andel en 1I'eg moeten
gebruiken en met etI" ompad rijden.

N. dl&ukbetuigiDg aau den "oonlttor .Ioot de
"erpderiog.

Afdeelingeraad Caledon.
AtdeeliD.praad J.a4tlDlith.Gewone vergl&llering. gebouden op den MeR

Augustus. 1899.
Tegenwoordig: ~ De heeren H. J. van

Bred .. (C.C. en R.M .• in den stoei). B. J.
d.. Kock. S. D. le Roux. J. H. Mays. M. du
Toit ell P. V. van der Bijl.

De notlllen der laatste vergadering gelezen
en goedgekeurd.

WeK lUlbij Botri'Fier.-De hoor Mays. een
,Ier I,·den der <:>ommÏ8.'lietI.8J1gesteld op de
laatste "ergadering om dezen weg te impek·
t ....·r..n, ,"roeg deze zaak te laten ovenUIaD
tot de volgende vergadering. -,

Bri"f gelezen van d..n b8<!r P. J. de Kock.
betrekking bebbende op d!',.., zaak.

"""loten ook dien te laten oventaan tot de
",Igende vergad ..ring.
VI'rleggiDjl: vnn den .. eg te Langehoogte.-

De heeren May. en Du Toit rapporteenlen.
<Ist zij d.. voorgestelde verlegging g..ilUlpek·
tperd h..bben op den ....eg leidende over de
pLUlts I,angeb~ naar H ..nnanu.opi?ters-
fouwin pn VRll Villiersdorp naar Botnneren.
vnn l(..v",'leD war"n dat de voorgestelde ver-
l<>ggilll( tot nut VaD het reizend publiek zal
W('7.en.

11.."loten dat d" noodigll ad",rtenU"" in de
ni"lIwsbladml l(epublic...nJ ..uilen .. orden. en
dat t ..odPrs g"vraagd zullen wonlen. te .. or·
den inl(">londen bij de volgende nrgad ....;,.:;.
voor Iwt maken vun .den .. eg in kwes!:e.

De hoor Le nou ondol'llJlm de vOO"lle-
,t .. ld" V1lrlegging te wij_ aan eeuigeen ,lie
bel(....riK WaMte t..ndereu.

V..rlegging VaD d"" .. eg te Bou .. boek.-De
heer Tudbope, distrikte • blgeuieur. VIUI den
Caledon-Sir Lowry'. P_poorweg. ver·
""h ....n ter vergadering _ legde voor plaztnen
..an do vool'!(estelde verlegging Yan d..n
hoofdweg van ""n punt boven de .. oning ..an
d.'n hr. Kenny. te Bonwhoek. tot ...... r. die
zicb weer aan.luit bij eien l.egeD.. oordigen
hoofd""g bij bet oottep (lP de plaats "an
den hl'er .Iacksou. . .

"""loten de voorgesteld!, verlegc:i~ aan t.e
nem ..n, mill! dat d~lye behoorlIjk gedaan
wordt door de ~eerin~ en dat dezelve ge-
I."'p"kteerd zal .. orden door een commwie
wanneer voltooid. de commissie te .. orden
aatJgesteld door den raad en dat dezelve z..1
oVPl'[I;enomen worden indien goedgekeonl door
d., commÏMÏt'.

Verlegp;ing Rietlruil- .. eg. - Petitie gele_.
....n ttm gun..te ..an ea. t,..ee tegen de verl"f7.t
~in~.

B""lot .. n dp zaak te lateiI ovel'!!taan tot dp
volgende vel)!;adering, daar de tijd nog niet
vN'streken WaA. ~.~ i:

Petiti" P. de Wát :i-é ':écbool te Boontjes-
kraal. - Gelezen ltIiel ...... den boor P. de
W..t. den raad n~de ~ de regeering aan-
wek te doen een eélQ!)l~uw te Boontjes-
krMI op te ricbten •.' •... .

&slot ...n den beer 1>. Wet bekend t .. m.·
ken. dat 't niet in 'de macbt van dep raad
WaMzijn verv.oek toe toe staan.

Ve,...lag. - Het baIf·j..-lijkocb Iina"cieel
verslag werd ter tafel gelegd en geteekend.

Wp{!: tu"scben HermaDuapietenfontein en
Mosselrivier.-Besloten tenders too -vrag ..n. te
ward"n ingeronden . bij de volgende vergade-
rill!( "oor bet begruiaen van de _dpLlatsen
vamJ den mUlir te HermanuapietersfOllteiu
Daar MOSBeIrivier.
Weg Iaugs Rivier-Zond ....·:EDd OYe~ Uit«ijk

-De boor B. van Niekerk maakte dell road
bekend dat bij de 1lOIII VUl £12 gekoUek·
teerd had voor het ~iun na bet _d-
acbtig ged ....lt.., ovet' Uitkijk Iango de Rivier-
Zonder-End.

Besloten dfl !IOIII 'VUl £1li toe, te staan. t..
wonlen uitgege",n op het £.voor-~ ~I.
voor bet begruizen nu deu .. eg 10 n..ue.
Het gruis te word"" gelegd nep v~t wijd
eD t'_;.aaIf duim dik. fin te .. orden pinspek.
teerd door dell inspekteur en eeD ...... de leden
WBllJlSeJ' 'rOltooid.

Bondeu.belaating.-~ dat de eecre-
taris aan den hOIlden--beIUti gaarder sal.
sehrijYeu om de UitOtaImd. ,HlllJD811 in te aa-
meien. I

wm_
• p r.... "..tal. U,.hn"-IB
DIlM4r; .... II ....... Ku ..............
I' I H.-la, I' al,burp. Orad...torp

.&n&A4&.

o ww;" ~ Cow_, se--. 000$
lUJI_ftllL

10..,..1111. \llroderj.rip kla.lrrw. a.rtI, OOR
a__ u 'rOO_."'.J)U.

H a 0.,-. J .1.1 8AK
"Croe"'1. A R......
J ft lW'. A ,......f, 8.H'
.. W Bald. I' lt li..." Rutr', 0...
D N ('oli ..... r.aa-, KaaPited

" .. CAL4 nato.D..&1.-- 'f'W4trU,d 'f."" Il,a.to l'8f 1.1";: ;10 J_.oi lIIII, ._ BIlI'f1 _
.... JM. 0 •." .......... all I 0 ..... ce:.
0.,........ __ 1a&1a II •• ..-. 1819.

C!Wt&.
f ..... d e400 1!_. B.......... ~aa ....

J. )1cIJ()XALD,
8~cretari8.

GROOTE WAARHEDEN.
Groute .. aarbedeD zijD zeer eenvoudige

.. aarhedeu .. anneer &ij .indelij~ begrepen .. or·
dell j maar bet l'Ordert langen tijd voor
iemudo g_t il voorbereid om eeu groot..
..aarheicl te begrijpeD. J areu ach tereen kan
iemud in duiateruiB verkeeren over een of
.. dere phue nil IIijn g_teIijk leven. over
eeu ....rbrakin& bij"oorbeeld Villi een trou~e
mendeohlP of OYer een of andere blijk·
b.n """"ijdigbaid in sijn innerlijk per-

. ik &a.rakter. maar dan doemt er soms
een licbt 0 in den g_t of in het
tentcmd blIer maakt wat te 'foreu

.. anhopig donker ocheeD. EeD groote waar·
beid !liet mell dan met aJ gjn ge"olgtrek·
kiugen, en m.t sijD verklaring VIUl alles "Ilt
ftl'Warreud eD ODtmoedigend ..w; voor den
man ~ met de .. aarbeid onbekend WIlS.
Wat _ nieu .. pvoel van le ..en ell boop
komt er met sulk eeD nieuwe erkenning VaD
eeD trooo.t8Rde of eeD verlicbtende groote
waarheid. In de neugde over eeu ondervin·
diog ala d_. kan men vertrouwend af .. acb·
ten dat .dere raadaele op gelijke ~...ij&e opge-
lost aulleD .. orden. Dat is de reden dat b'j
de iavoeriug -van Clement's Tonic iedereeu
-,tiBcb ..... ten-opsicbte VIUIbaar verdien..-
ten; maar thans is lij zoo populair geworden.
beeft. zich 100 -vertrouwbaar gewond. dat
hondenIeu k.. a.ltIlaIvera-geneesmiddeleu op de
markt aijD gebracbt om het publiek te be-

. Ieder oorspronkelijk artikel wordt
maakt en de menscben Zuil"D al-

~t8R voordeel te trekken van de
goedgeloo~id ...... hun lijdende mede-men-
achen. P.ttenten moeten op bun hoede we-
zen tegen due bedriegen. want bun gen..-.-
middelen zijD volkomon nutteloos, en terwIJl
de ¥ 'V8I'8pild .. ordt neemt de ziekte toe.
eD IIlJIIICbieu !leifa boyen de macht van zulk
een kracbtig geneesmiddel al. Clement'.
Tooie. De heer Ju. E. T. Timey. Kooringa.
Zuid· Austn.lië. achrijft, dato 1 Augustus.
1896: Gedureode Yele Jaren leed ik aan boofd
pijn en algemeen slecbten licbaam ....toestand.
I); proheenl. ieder geneesmiddel dat ik. kCUI
bedenken eD probeerde &Is laatste bulpmiddel
C1_t'_ Tonic. Na t .. ee Hescbjes ingeno-
meD te hebben aproog mijD hart op van
~e door deu yolmaakten omkeer die er
in IDJjD liahaaID plaat. had. Ik volgde rorg-
'f'IIld!t!; de yoonchrift8Jl. eD lUl ~t derde
lleachJ8 yoelde ik mij gebeel gesond. Ik ben
tal ..... jaren lup de.... eg g.weest. de oor·
saak 'VUl mijD lIiCte. en ik bn DU .. eer het
werk herYatteD dat ik in den lIieek moest
laten. Getrouw de uwe, Jam .. E. Tim..,.,
Znid-A1lftrIltiI.-{Ady. )

-0 __
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tx r IJ hebben een klein getal Portrettea meer dan noodig Toor oiue
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De OOst{!llingen moete.nvergezeld gaan van 't geld [daar zij andelI
nlHt zullen worden uitgevoerd.

Nederlandsche Zuid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

De kortste en Goed.kooJ)8ta Route voor Reimg8J'l en
Goederen van de Zee naar Pretoria, JOh&JlD.b1ll'i' an
aDdere plaataen iD de Traunal 18 vla

LOVRBKCO.-RQUB&
VaD Lourenco Marquee naar pretoria 849 mijlen. naar Johamabvg394 mijlen

Van Durban !lMr Pretoria 511 mijlen, Daar Johannesburs 483 miJlen.
Van ~t.ad naar Pretoria 1041 mijlen, DMl' Johannesburg 1012

VRACHTPRIJZEN REIZIGERs.
Tu Lo1ll8DCO JlarqU8I DaIl Plttoria £4 71. N. en £8. 9.
" " "loh&nn8lburg £4 19a. till £8 18a.
It lhuban " Pretoria £6 8a. en £4 128.
"" " 10h&DD8Iburg £6 lOa. till £4 6a. 6d~

l. "IXupltad " pretoria £11 18a. 9eL till £8 Da. Bd.
"" " Jolwmeaburg £11 118. 911.till £7 19a. Bd. .
Inlichtinpn .,erkriJ~baar aan het Hoofdbureau. Postbll8 888 te pre-

toria {Zo~ .Republiek} eB biJ de Directie H88I'8DgrIoht 970 te A.mJtaO..dam (Holland). .

DE DIREOTIB.

SpeciaalZI t{SpeciaalJI Speciaal f
Rawbone's Nieu, lanser Jachtge,eer

Toegerust met BaW'bone's Speciale Jacht-vizieren eD

gesteld op 1200 yard&. Uit.rtehnde waarde. Prijs
B7 108. net.

Patronen van alle BOOrten en gehalten altijd in voorraad.
Hagslgeweren, Rifles en .Bevolv81'R, van iedere BOOrt.

Krult, ~ynamJet.Detonato .... Lont.n Lont Ontstek.....
i altijd In VOOrraad.

Colts met vertroottJu IagulJI lila, fI/1I teen zeer 'vEldelde prJjJu.

DUNLOP DADD.
Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,

ReJ)aratie-benoodigdheden, •
Rubber Band, enz., enz.

OM II te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, ~hrij~t ol ver-
voeg u 88n ons adres, en Vra&tC naar een van onse DOUjeS ft All

about Dunlop Tyree." PoatwijJ

De ~Op Lur.JItllaDden IaatscbapplJ, Z,! _
60, Strand Straat,

K..AAPSTA::).

J4IIES WDta&00
10 &: 12 Darling-Straat.

.'EDEN TE KOOPAAN:

"t.' ,,...__; ,;,\

De EIGENAAR· TREKT' ZieN
• TÉRUG.
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SoJide Es8chenhouten S~p. ~er stel, .~pdryogd R91,1t en
. ~OéUe.llt .Afge,..erkt. . .. '

ONS lUGEN', •• ii:Jrsm, - •• e-..

z.u. G,nulf.
TANDPYN iD
OO~ ..
.tm1BALGu "ZDREUm. ..
VB.88TUlKJBG"
XOJ.dBK PYNU
X&AJtP ..
ICRO,BP ..
PYlJIBRUG ..
PYlf IN ZY ..
BUIKJDOp ft

CHOLBBA .. 1 d~
B.HBt1JU TlBIC ft 1tot 3
U/8 ,.. .BOUeI PGItPJdf4d Rtl a,
APD_:

P.J.P.~ ..
KAAPSTAD.

-
LITTtE

KLEEDEREN.l

KLEEDERltIAKER, WORCESTER.
Z8Ildt regels voor .se~ en moJ:llten, op MIll'l'lp,

per poet UIl ieder ChW ua zuid Afrika.

Gehoekte IJlereB OmlJelnfiJgs Standaards,
Span-postea en YeldJJetlen.

ou is verzocht Dog meer van· boveDCe-
Doemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zeUde hOedaniQheid all die welke wij het Vori&'e
Jaar aanboden.

Eveneeu Zwart en GeralVWleerd Draad,
Doorndraad.. en Toestellen Voor tJ 8p&JlJl8D van
Draad, ~en de laagate prijzen.

.OC.&;.~
Burg. en Castle-straten, Kaapstad.
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•••• Glaclclraacl, a. .. BOSS &;CO..

IDE POpillariteit van dit werktuig is te dankm ..aaD Jijn groote kracht,
duurzaamheid en eenvoud. Het zal in alle soorten 't'IUl Koren enop alle 800rten land werken.

Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uit.
stekenden naam verworven in al de voornaamste graanbouwende landeD,
en wordt erkend als de best werkende Binder in het land.

NET OIIREINING8DRAAD,
Omhalningspalen, • • • _ • _

Varkensdraad,. . . . . . . 2 tot 4 voet.

DAl SCIlRAPDS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische - _
- - WaterpiJpen

t tot Si.

en alle soorten IJzer
~del'8n.

WIENER & BEPERKT
GROOTHANDEL-IMPORTEURs

-vu-

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
Hoek r ..n St. Geor~es-straat en Voek Road,

KAAPSTAD.

Heb Du in voorraad wat tepn de Laagste Marktprij~c.Il wordt lIIlDpboden;_:eo." BenoodigdheJtln, Ge,q&.lYani8eerdIJser, Gepllnt Dr-.-i, Vtll1ltotren e. V~,
Zwavel, Cement, en aUe IIOOrtenTan IJ.zef'Wal'en. alle IOOrteo van KrDidenitllll1ll'IIleO
- Smeenraren, 1IOOa18 Koffie, SDiker, Rijst, Koorn. en Wol Zakbn, Zeep, tIJlII., en&.
.&a.ibaWIChe Goederen bestaande uit Tilllmerhour, Deuren 811Vena.n, .IlWJ ...........

1WaaUPeJ~, Me.en'WareD. ICo&n, Leereu Zakken, en&.~. 4dN I WIBND JCaapád,

VestIgen de aandacht van Koornboeren op het
feit dat de
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