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DALTON EN REm""
VOOR de BeIte W.... iD B1daho.d LinDen, x--. r

BedrIlkt Katoen, LoacoloUaa. NelUDIIeIl
Damaat TafellabDa, Sen.Un, PIaaneIleO. FJaDene&teD.
anz., enz.

DALTON & BEID,
113, LANG STRAAT. LUP8TiD.

roor deBesteWaarde in 't lIlaken van Koatnom's, I

Mode Artikelen, Kousen Handel, Ifandachoenen, I
Linten, Kent, Onderkleeren. Kramerij, enz.

Monsters POStVrtJ op Aanvraag.

UEEI. ~(), 11.-H,795.

L\ L WORDKN GBBOUDEN

TE CALV:ENXA,
OP

Zaterda.g, den 30sten September,
Voor rokening van den

heer ,LU'UBUS V. D. MKRWE,

van

30 MOGIE JOIIE EZELS,
vali 2 tot i> jaar oud, prachtig !

W. t. Wyk! J. T. d. lerte.! CO.,
A.FSLA.GERS .

\'t'nJn·\·Iln!oor, Calvinia,
H A~gU8tU8. lS99,

SOMERSET WEST.
Publieke Verkooping

VAN

1 ~.~2~:. . .. ..... Onderw1jzerê8 lB!mood 19\L~ ~ ~_ .' . ~ BBN onderwij~ .~rtïfi~rd, SLUITING VJli nG. . "'~ftIleencWeuk

)
. bekwaamoqloDd~~ te,£ven za.t ter NapJaohtenill aan de

Publieke Verkonping EENE PUBLIEKE VERKOOPiNa ~~n~:'~!:::e$eli:~· flENNIB wordt~. ~. n..,.. z: teKaapitad.
ZALGEOunD WOBDD '. boe l&ats 3/' h t a dat op grond van.Beotie Iq _ ...... :__ ....

qp een. re~ PIJl ;Dren van e Wet An.. 1889.bet. '." '. ~.'" .. .&__ UII'1'OIl, ~.40rpo V~cto~ W st, , . 'fN. Tan , • IIwo..~ . . _
'. ApplicatIes I.n getmgsc.,'. hrUte.n H = de.n Afd~~ '!Il. GOBD.K.OO.P.E raa. nlletl
_lillen ontvan~ worden door den B' er l1e' •o~_eerGou".........sMIl. ~< .' ,' ••• 'IFOl'da~' n ft1l WOl'-

O.;.Dd~.,... .ke.qd4tlPt de ~$91l ~,.. xce n: v:::'."'. '1~~Ïiek.'<' _ ..' _&ire'.' '..... - legenhoofd~r.la99-,~~O·pêr j8ár .' k - _~_"C Lo;"';:::::.....:.::..::..' ". "'~:" -"aj1ia!~.ti... :",·,.~ _
vrije inwoning en kost. School ver eer .._ p~....--vu. ~ ~ ,Si.~ JP-; . ').
te ~nen na de September vo~nden ,!eg. . . VOOI' bpmderheden sie de bil'et-
Vacantie. ' . e weg die a&D8~mtbIJ de hp- ten ~ ti MtiODL J

B. J. V HEERDEN kuil en Vogelfontem wegen op de . MIl e .
Campbell Meent j van het punt ft1l C. B. ELLIOTT,
uiteengang van den weg leidelade r- Algemeen Bestuurder.
van Campbell naar VogelfoDteiD, .~BENOODIGD van daar loopende in een _rd ~2 Aug., 1899.

EEN Geeertifioeerde Onderwijzeres westelite riohting, ~. de -------------
voor de Buiten School MichaUB oostelij grenalijn 'ftD. et........ 1".1111--·" ID II

erf genaamd "Rooifontein" ot::" If_ ""1
Request. dist, Beaufort West, voor punt engeever 800 yards ge ,"_I

Engelsoh, Hollandseh, Muziek. van het zuid oostelijke bKen ftJl QU&AUag ID. TerleggiDg 1'&D Weg.
Salaris £45 per jaar en vrij logies. het genoemde erf, ~ ~ ~- r 7 ONIB wordt hierbij gegeven

Appliuaties zullen door· den stekende het erf Rooifontein, 8J1l \ da het het .
ondergeteekende inf.wacht worden ......eliik usliin t .1_ . t 'YOOrDe1ll81l18 van STEENKOOL STEENKOOLW_lIInJJ e gre Jn p-- on- den A.fdeelin.gIraa van Caledon om
tot 15 September e. . geveet:.. 21 yards van het noord .Drie·1faanden na date dezes aansoek •

G. J. SNIJMAN. westelijke baken van dat erf, VU _, doen bij Zijne Exoellente den a. W.A.RNKR ~ 00. hebbe - -
~ gaande door den noord-ooet.- Gounmenr om.· een gedeelte van om...age - ICbeepal8dIDg
lijken 'hoek van het watererf - .1_.<& ~::C' I t hen Vil Ru1a-. Stoom· eD BIIl14e- 'heamoL

d " S ~ ." de D~ ~ AJ:' WIle - ZIJ hebben e_ lA yoorrad0- ell lIIDrIltaijnaam terlLlontein en "OOr- 1:_":".:11 : .. _~ .. ...:d lïk nali dat ~ UGrIIUorpen erm&Ilusp~I'IllOll __n cokes, en BOlltKool, KlipmIlt, L1jll..-l, 0u.-
e J edegre lJ1l van2_-1."'"'~ en IT tuuoben. Yillien!dorp en koebD. em. Au.. legen de Iupe -ki-JldJ-

seeren ongeveer 1.1_ .....van .... BotriTieroverdeplaataLangshOogte
Muziek Onderwijzer(es.) n~ oostelijke haken van SWk· te proclameeren ala gesloten, en R. WARNER & Oo.,

fontein en van daar de meent Oft!'- door proclamatie de 'VOlgend ver- .. BAlUUJtBTR.UT, JUAPS'U.D
stekende in een oostelijke riohtiDg le«1iagen. te bekrachtigen, te weten:
naar een punt op de meent plegen 1. Van een. punt boven den dam De II.dlrftftftscheTAdiaa H"I..
ongeveer 35 yards ten nooráen·van Daal' den Hoofdweg van Caledon tot lllf1&4llJ JN6IUO m
het - noor~ westelijke baken van Kaapstad op den top van de Lange-
Sterkfontem. . hoogte.

n. Van de brug te Botrivier in
een rechte ,lijn tot waar zij den
bestaanden' weg ontmoet op den top

I)WARNER & 00. hebben van den hQuyel te Adom Kraal.
~ juist ontvangen. een. DIeU""' .Alle belW'&l'enfiegen deze verleg-

Scheepslading GLABWUK,bestaande gingen moeten worden ingediend
uit Wijn-glazen, Tumblers, soda- bij· den. ondergeteekende binnen
glazen, ena., enz. Bveneens A.arde- Drie Maanden na datum dezee.
werk,' waaronder Wit~~ Gonden JOHN J. :MOORE
W aech- stellen, met mtgesoohte secre'taris
figuren; Kopjes en Sohot.la, wit en. •
goud, Borden, Steeiien Kannen en Afdee1ingaraad-Kantoor,
veel andere artikelen te vee! om. op Caledon, IS Ang. 1899.
te noemen. Prijzen zeer gematigd.

R. Warner & Co., Physiognomiste.
17' I I "CIm' 1\ Raadl'HfBter en Gedaoh\en-lezerea22, BARRAKST1U..!T, A.A4,Cg.L&M, op een WlIkUluUg Systeem.

PAUL D. CLUVE1R, Afslager.

PUBLIEKEVERKOOPING PUBLIEKE VERGADERING BedrordEp:t~~Sch~ttalische

Nieuwe Schattingsrol.

KE0NIS wordt hi~rbij ~ogeven
lDgovolge Sectie 201 van

wet 40 van 1889, dat een nieuwe
I'Chattingsrol van alle onroerend
€igendom binnen de grenzen van
Je/.e afdeeling is gereed ~emaakt,
'rn dat zij zal liggen op het Af-
ueeling!\raad kantoor te Malmes-
Iwry voor ondel"Zoek door iederen
"i,",~naar bewonf'r of huurder van
OOUlg eigendom daarin gelegen
voor et'n periode van 30 dagen
gerekend van den derden Augustus
1"'.1').
Een hof tot 't hooren en besliasen

van objC'cties tegen 'de genoemde
lij.,t zal gehouden worden aan het Colts met nr&rooWIS II&UOI Rilea, 46/1t te'lI Der mmi1ldbrde prIJl88.kantoor van den Afdeelingsraad .....: _.;.. _

tt- ~lalme8hllry op Maandag den Early Rose Poo""''''''''dappels'. "-Il den September, 18~9, te 10 uur l.JlUU.

v.m. A. L. BRODZ~!~taris. Early Rose Pootaardappels!

KOSTBAAR LAND
EIGENDOM.

Iu den! Boedel V&D wijlen MARIA
ïno![~(;,; en nagebleven echtgenoot
R,I1HERT CUliMINGB..

DE ondergeteekende behoorlijk
geinstructeerd zal publiek

verkoepen op de plaats te Somerset
West, naast het Albxander Hotel, op

Vrijdag, 26 Augustus
TE 11 UUR V.M.

I. Den Kostbaren Winkel en
Woonhuis, gelegen aan den ingang
van het dorp, juist tegenover de
localiteit van do heeren Ohlson & Co.
Il. Een geriefelijke Cottage, ge-

leg-enaan den Weg naar 't Somerset
West Spoorwegstation, ruet een
groot Erf daaraan verbonden.
III. Twee groote Erven, ge.

legen aan den Stations weg in het
beste gedeelte van Somerset West.

De gebouwen zijn geheel nieuw
t'n good onderhourien.

Let op den datum :-

DEK 25sten DEZER,

In den In!!,Olventen Boedel' van
William Wood Chatterton van
Grik w~ta<l.

DI': ondergeteekende zal per pu·
blieke veiling verkoopen te

GR.I'K. ~ .A.8T.A.D,
District HAY,

0, ZATEnl., U SEPTE.BEI, 1111,
Ti'l Il UUR V.M.

Deoverhlijvende uitstaande schul·
den behoorf'nde bij den In80lventen
Boedelvan William WoodChatterlon
va.nGrikwaat.ad.

GEO. G. GIE, Afslager.
Grikwastad,

District Hay.

AFDKELINGSRAAD IALIESBURY·

Kantoor van den
Afdeelingsraad,

Malmesbury. 1 Aug. 1899.

Voor Klanten van Bwwn ~n
Winkeliers.

KeNNEN de oorwpro1Iulljk. echte RollancUche
gmoemiddeJ .... YaD Dr. O. 1'. JURITZ ~

~. -UeeeD worden bij de eenige eJteUan.

Reynes, )[atbew & 00.,
.. •• .. T.A.D

HET GIN AS REN A IJ,EN
1IijBIaeer,--:-Nepa. __ PW-. .....

deikta_ brW _ .. 't'UIde .........

.m. 't'UI .BJIKUKATICUBO ta aija ...
Ik _ 110 jU'A oad _ heb 28 ~_~ po
-- - CJIBONISCIIE .&.8'1'JDU: _

HOF,MEYR ~lE-HUIS, ZOUT.·KOOTJB. BllEUlUTIEK .. sooht Mw. .... hij ~
In het H~tahof --- ~ - )lIG"'" ...-- bu& te 'riDd.D .. Md ta atia .....Rheede Straat, K,apstad. DAAR wii een grooten VOOI'l'IUMI van de onie nn de ~ .e.]E~~

van UItstekende hoedanigheid Kaap de Goede Hoop. de, _ ba.._ .• aija N~"_'

DEZE Kost-Inriohting, door den in.. onze •winkels. hebben, k1UmeU Kaa ....... ~ DoNDDDÁG 17AnD'. i899 tW!; - ~ III boofcf _ ..................
Kerkeraad der Ned. Geref. Ge- wn moot.......... nbieden +.--.. 1__ 'J-- , -e ...., - Mt .. ft '- .. _ 1ri.jd AL

te, Kaa~.. _1-1 bt n nder .. " "1- -¥ """"'- -a- -- dM ,,_--- V.. 11_ ... _ LI <:.=:I
=~ht van ~='B:e;"°en' ~ev~ DU ~'ren dan iemand, anden in In de zaak van de ft Fresh Fish and ~.,;;;; CIie ~~. ~

. PLB8S18,is reeds geopend. pstad. Doe uw TOOrdeeJ met Fruit Supply Company" in JIn"!:..we::::~;.... ...
Aansoek om opname kan gedaan worden deze kans en u sult goedkoop ...Likwidatie onder de Maatechap- D. __ J-'t na zijl, na l'WIfl.'. (I

lj deu heer O. F. Theron, Scriba des voedsel hebben. . piw.-wet, 1892. ar .... ~'..:...r=-: na _

Ky:~~ftigen (waarvan bewijs moet WADNER & ERTXSEH (Pr- I d h De ~=:r ~ .-.::.~.=.
worden geleverd door den plaat8elijken .) TOOrste van en eer v.. Zijl, _ aQ, _ .. _ ......... na
Leeraar)ill de prijs lIlechta £20 p.a, alles i7 Langstraat, Kaapstad. Waal en Da lezing van het ,~.-i.oou. lij Mt -. D.
ingeeloten. Meer gegoede~ berlen 'YOOl'loopigraP'PGl't van de Voor- éente -. Bio:UKATICUlW ...... lij-
.£40 p.a. loop' I :wi'cfate1l ct.da jOageD ... ~ lIaPea - ~

Bet "Te Rnu' " biedt dna aan --e TANDHEELKUNDE lp i~. teura, na le~ ... ~ ..........." ..... de ...
schoone gelegenheid vooroud~ die hn~ .• eveneens ~ de c:máficate1l van ~~ -.-:. ~~:-' :r:.~_
Zonen naar de Kaapetad ter IIChool zenden, den Keeater en de likwidatenrs dat .... de !I.BEUll.t.TICUBO _ ~
en begeeren dat !lij onder goed christelijk DE heer A. FInD, Tudbee1bDc1il het -noemêle rapport ter onder-
optlicht lUllen lliaan. Chirurgij (onIaDp' W l.rODdarD .- D. -se ..... v.. der Wilt, na .......

Voor verdere bijzonderheden ver",oêge Dellt&l lnatitaat) beeft pu:' ~.soek heeft open gelegen ~ ~.::: rót::t-.., ~~f' r
men sich bij den heer J. du Plesaia,Rheede 'Roll MftllVl. Jtie_""" TtIaIïïl;t uagewesen., 8n geen. reden ZlJnde LI.,'_' dadelijk ~ )(ija"'::
8ir1oat, of bij denondergeteekende. krmdige lfiddel811. ouWupD, eD il iJl.- _nptoond TOOr het tegendeel,- J.. , -a:tn.._ncWr, de'_' J. l.lIIIL

O. J. F. THERON, re:itie geeteld om .ijne.-u:~ Wordt het baTolen dat het genoem- ... W~ Bazpi~"

ScribadesK:::,~tra&t. in l:~~:=.-w-. ~ zijciem;;et =~ierbij rw ~ n!.,~ o~ ZfI. -Ik .."
Kaapstad, Juni,1899. Ccman1Wie 1IJ'eD 8 ....... ~ , Il.IL _.--e en ,ate r a.s. JONESRHEU1tA1'Icvao

op Zaterdapn 9 T.m., W I lUL wordt ~ ala de laatate dag lW ...... z.ij..AH Ir

P..tieuten buita&f WOOII8GIatig. k1aaa.& voor't beWIjsTan IOhnld. del .._ lw.&. ma-a ..... 11IC; t..Ie
hunne risit. per brief IMkm';.-. Jioht, &.. JioIat, ~

FI E op Jast van het Hof, - .... da- ....-~ -,... ;;De Heer A. LO, H. TENNA~T dua •• ,t ..-_ ~.II .....
AJ.~, 't'UI ale A.W. t... _ ~
Regidrar. z.i4.~ ---~~-----------------

Calvinia, 15 Aug., 1899.

Te 0 U D B MU U R, d.I.'t. CALVINIA,
Voor rekening van den heer ScHALKW. B. VAlliDU Mn",.,

VaD. de volt~l(ie L088]1 GOBDBBBN,

I. 11 IeTOlEl, '1111; I.a.,' 18 II Ir.",
400 GlUI Ooien en hamels goed voor 200 mudden koren

den ~r. 20 " gerst
500 aanteel K.aapsche schapen 3 dubbele voor ploegen
400 goede aanteel merino ooien 2 enkele" "
20 aanteel beesten, goed l'88 1 extra wagen op veeren
12 groote trek 0888n 1 bokwagen bijkans nieuw
28 eerste klas ruin donkeys Een hoeveelheid tuigen
2 paar kar paarden 1 groote eettafel

_ 1 paar gedresseerde ezels 1 dozijn stoelen
1 0 jonge".. En verder wat op dien da~
10 Jonge paarden waaronder. geboden zal worden.

geschiJcte m.aats eten en drinken.
W. VAllI WIJK & J. VAllI OER MERWE, Afslagers.

Stoeifontein, Victoria West.

aan-
Vrij

Michaus Request,
Biel Water,

via Fraserburg Rd.
J!f!(_

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAK

Vaste Losse Goederen, APPLICATiES voor de betrek-
king van Muziek Onder-

wijzer(es) aan de N.R. School
zullen door den Ondergeteekende
ontvangen worden tot· midden
September, e.k,

Sollicitanten moeten overleggen
bewijzen van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag en lidmaatschap
eener Protestantsohe Kerk. ,

Wij verwijzen naar eene aan-
vraag, elders in dit blad voor-
komende, voor Orgelist( e) van
de vereenigde kerk alhier: Beide
betrekkingen kunnen door den-
zelfden persoon bekleed worden.

Salaris £100 's jaars. Logies
verkrijgbaar voor £40. De Muziek
leges voor 't .aantal leerlingen
boven de 30 komen den onderwijzer
toe. Werkzaamheden te aanvaar-
den met ingang October, e.k .

A. B. W. VAN NIE KERK.
Hoofd dër School,

en
Annex MULDBRS VLEI JUNCTION.

UE ondergeteekende zich een Hotelbezigheid te Lady Grey Stat ion
verschaft hebbende, heeft besloten Publiek te doen verkoepen op

BIISBAG, 12 SEPTEIBER, .1 11 Ire .recles.
zijne Plaats genaamd KLAVERVLEI, omtrent :t uur van Mulders Vlei
juntion station grenzende aan de Gouvernements plaats Elsenburg, groot
circa 622 morgen, hebbende twee wel ingerichte Woonhuizen en volop
water door watermolens en dammen; beplant met alle soorten Vrucht,
Eiken, en Bluegum Boomen, met uitgestrekte zaai en uitstekende Voo
weiden, zoo als maar zelden in de markt komt, bezaaid met 20 mudden
zaad Haver; deze Plaats is wegens haar ligging uitmuntend geschikt
voor geldbelegging.

VOORTS.
2·) Paarden, lO Koeien, 1 lot Pluimvee, I lot Varkens, 1 lot Ploegen,

Eggen, Tuigen, Zadels, 1 Paarden Wagen, 1 lot Boerderij gereedschap
en wat nog meey-zal wordfn aangeboden. Alsook 15 Vaarzen.

. E. WuBB!!:.

A.. B. de V1ll1era & Co., Vendu AdID8. Vrijheid, Z.A.R.
5 AUgtlStus, 1899.Paarl, ] 8 Augustus, 1899.

\
PPLICATI~S m~ afschriften

f van getUlgschnften zullen
worden ingewacht bij den onderge-
teek ende tot op den 20sten Sep-
tember, 1899, voor de betrekking
van Tweede Onderwijzer. Appli.
canten moeten gecertificeerd zijn en
grondige kennis hebben van Engel •
sch en Hollandsch, spreken en
schrijven, en in staat zijn te onder-
wijzen tot Hooger Standaard.

Salaris £ 150 per jaar.
Werkzaamheden beginnen (zoo

mogelijk) den !sten October, 189<.l.
Alle andere dingen gelijk zijnde,

zal. de voorkeur ~even worden aan
den applicant die in staat is Tonic
Solfa te onderwijzen.

R. H. ALCOTT,
Hon. Sec.

Kantoor van de Sohoolcommissie I

16 AngnatuB. 1&9?

CHRISTEL. JOIGEL. 'EREEIIGIIGSlAAL,
OP

ZATERDAG, 26 Augustus,
Ol( 10 UUR 's HOBGENS.

Ten einde de handen te sterken van diegenen die langs den weg van
wedersijdsche toenadering van beide betrokken partijen de bestaande
geschillen uit doo weg weDBOhente ruimen,' en ons land voor een vrees-
lijken oorlog te bewaren.

H. C. VAN ZIJL,
J.W. MINNAAR.

Speciaal I

Rawbone's
Speciaal Ij Speciaal I

Nienl Janser Jachtgeweer
Toegerust met Rawbone'8 Speciale Jacht-vizieren en

gesteld op 1200 yards. Uitstekend~ waarde. Prijs
£7 108. net. ,

Patronen van alle BOOrtenen gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles en RevolverR, van iedere BOOrt.

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

I\NZ E Scheepslading van dese ~ppel~ ~ nu in..uitstekende conditie
U geland; zij zijn van supeneure kw~htelt. WIl hebben n?g .sleo~ts
een kleine hoeveelheid te koop; bestellingen en vragen om inliohting
moeten daarom dadelijk gedaan ~rden.

LIEBERMAN & BUI.RSKI,
BURGSTRil T 24, Kaapstad.

BENOODIGD
EEN persoon voor de modemake-

rij en de uitstalkamer in een
winkel verder het land in; kennis
van Hollandsch vereisohte. Doe
dadelijk 'aanzoek bij
GORDEN !:fiTOHEY.Y. & Co.

3~ tit. tt.xn-se'. Straat.Teletnm ac:tre. I LIBIUUUlI.

[:DM .... ~ ,. :·m •• DNrl" ...." .• ''-' ' te-.u ~. ,P"p .: ....

KENNISGEVING.
VIOTOBlA. OOST.

DE Kwvtaalsch.e V~.,
Tan den Afrikaand .. l:Ioad al

plaats VÏDden op den 1den sept..
18I18t. Ledén worden dringeD4
..ersocht om op te komen. BeJaDg-
rijke saken ..ullen besproken w0r-
den in het belang van het diStIiOt.

IN KAAPSTAD.

GLASWERK. NABIJ Statie en Voornaamste
... Besigheids Plaetsen. Nett.

Kamera. Goede Behandeling eD
Matige Termen Gewaarborgd.

Bij MBs,....H. P~DU TOIT,
" CARLTON Hot18.,'~

Top van LANO-&TBU.T.

De Ja~lljksche Balill

IOLOKIlLBmSlllD IIITRUST
IllTSCIIlPPU.

OP bGlOllder ,"rlauren heeft de be-
roemde prote8eoree .Aid&, die

..Dipo tijd pleden ftIl Br1P.-te ilgekom-
en beeIOteU haar OIl~lI:en nad te
geYeD. Voor &Ile beJaDcetellendeu. _I aU
aerJnrUrClite ))l'08'fen geTen 'ftIl bur
bet:wumhe1d. ZU il geen Kaartlegster.
W......... of Voonpel8ter. A11811.wor·
deD 1IItPaOOdigCl OlD te komea ea o...er-
tUiId te worden. Welkom van 9 ....m. Soi
9 1lU' au D.m., te

ARGYLE HOUSE,

TOT stijving der fondsen van het
Kinder Zending Huis in

verband met de Ned. Gerat Kerk
zal aan het Huis, in de Keerom· en
Langestraten, gehouden word_ op
Vrijdag. 1 September.

Giften in ied.eren vorm nJlen
met dankbaarheid ontvangen worden
aan het Te H uia.

HET BEROEMDE OOaWATBR.

EB. bottel bewtrbwODclme .. __ ...~nDea dM .
_beid I..K"..-.w aL __ _
Verlftjs'-r bij

HEYNES, MATHEW '" Co..
Chemlaten. Kaapstad.

No. 4. KERKPLEIN. KAAPSTAD.

llpitul, £20,000.Illlm ,''U, .£Tt,.
WllRBOR&TH YU IlILU1B1ID.

DE MilTSOB.A.PPU reikt Pou..
uit ..le Waarborg "oor de B.rIijk.beicl,

Oprechtheid en Getrouwheid 'ftIl
TMllIteee, Likwidateurs en .ldminiatntnn,
EltecntetD'll en VOOQden Dr.tief, Oura&an
Boni, Baljllw" Lallchueten, ~ ..
Secretarissen 'Roll Banken, Los-. AaUl'Ml·
tie en audere Muteoh&ppijen, AfdeeJiDP-
radell en MunicipaliteiWu, :aO.rbD eD
'ndere Beambten in dieuat nil J'irmu eD
Publieke Inrichtingen op Teordeelip t..
men.
n- PoliNen worden in ontnapt....,.

men .oor de Imperiale KoJoniaJe, Tra.-
vaaleche en Vrijs_tMhe ~ eD
&lIe Employeerd8l'll door geheel znW·
Afrika.

Vorm811T&Il Au-ko 8DJI.. op MIlftMtf
bij

Ratnagras voor Stekjes;
SS, WAAL-STRAAT, ltaapetad. Aangekomen per Stoomboot Beira

Whi't., Ryan 4SI0 o.
BENOODIGD

BOOMPJES! BOOMPJ£~ IfilE Vrededorp -Johannesburg,
... een Aaistent in de gesubsi-
dieerde echool tepn een salaris van
£160 per jaar, en een auistente
"t'OOI' £140. .

AppW.ties met de bij de wet
VeNmoh,te certificaten. en getuig-
echrifteD, woNen door den onder-
geteeksDde ingewacht tot 23 Sep-
tember. Werk .. a.mheden te be-
ginnen op 9 October e.k.

D. THERON, V.D.M.
Fordsburg,

19 Augustus, 1899.

BLilUWGOM. HeW&, 01P1'II,
in Bakjes, 4/- per 100-

bakjes terug; Lemoen en Japonioa,
eel'8te-klaa, te koop bij

J. J. v. D. MERWE, P SOOB',
Burgstraat,

WelliDgtoD

P.K. Bna 142.

G. W. BTEYTLBB,
s..r.t...ri...

VISOR

TaDclheelkUIldig Ohtrar£,!~ u,

Oaslle C"Omb8T~, S. J. :MOSTEtrr,
Hofmeyr Kam '1'8 7,

KUpet.d, '
ProeaNv· "t'OOI' de geooemde

V·Wcbappij.

TBGDOVD Bft :1'1110W. POI'l'LUITOO.
Adderley Straat, Kaapstad,

P.lt. Bu880



st ~.
50 Eerste-klas Ezels van 3 tot lj jaren~
20 do. Paarden do. do.

Paarl, 22 Aug. 1899.

NederIandsche Zuid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAA TSOHAPPU.

De kortste en Goedkoopste Route voor Reimgen en
Goedenm van de Zee naar Pretoria, Johann_burg en
andere plaatsen in de Trannaal1a via

LOURENCO. MAR~UB&
Van Loureaoo Marquee naar Pretoria 349 mijlen, naar Johanneeburg

894 mijlen

Van Durban Daar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 4S3 mijlen.
Van ~ naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johannesburg 1012

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Van Lourenco Marques n&&r Pretoria £4 7:l. 6d. en £3. 9.
" " "Joh&nnesburg £4 198. en £3 188.
" Durban " Pretoria £6 88. en £4 128.
"" " Joh&nnesburg £6 108. en £4 68. êd,
"tKaapstad "Pretoria £11 188. 9d. en £8 58.·6d.

It"" " Joh&nneaburg £11118. 9(1.en £7 les. 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, P08tbna 883 te pre-

toria (Z. A. Republiek) ea bij de Directie Heerengraoht 270 te A..mate.r.
dam (Holland). .

DB DIRBOTIE.

A PPLICA'l'1~~ voor bovenge-
noemde betrekking. verge-

zeld van de bij de wet vereischte
geoertifioeerde getuigschriften van
behraam.heid goed gedrag, van de
lutate school commissie en predi-
.i:aot der gemeente waar applicant
werk1aam was, en van lidmaatsohap
eetler Prote8tantsche Kerk, zullen
door den ondergeteekende inge-
wacht worden tot op WoeIl8dag,
20 September, e.k.

Werksaamheden te beginnen op
Din8dai 3 Ootober. e.k,

Salaris £120 per jaar ende sohocl-
gelden.

Alleen ongehuwde pel"SOnen
JulIen in aanmerking komen.
N.B.-Oe geslaagde applicant

moet zich voorzien van eeu onder.
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizan.

F. W. C. VAN NIEKERK,
Sec. Soh, Com.

APPLICATIES Voor boven-
genoemde betrekking verge-

zeld van de bij de wet vereieohte
ptuigsohriften van bekwaamheid,
goed gedrag, en van lidmaatschap
eener Prote8tanteche Kerk. sullen
door dan onuergeteekende inge_
wacht worden tot op den 19den
September 1899.

Werkzaamheden te beginnen op
den 3den October. 1899.

&laria £120 per jaar en de
lOhoo~lden.

Bi.ll.ijke reiskosten gestaafd door
kwitanties. zullen vergoed worden.

N.B.-De gealaagde applicant
moet sich voorzien van een onder.
wijMl'l 2de klae 8poorweg certificaat
om tegen halfprijs te reizen. WAARDEERINGS LIJST.

J. C. HEFER. . . KENNISGEVING geschiedt hier
Voors. Sch. Oom, ! door dat de nieuwe w88rdee~

Parijs, O. V.S. J'_.. . iogs lijst van alle belastbare eigen.
-------------- dommen in deze afdeeling nu ter
Bo d d 0 d .. b inzage ligt ten kantore van den

D~ e n erwlJzer e- Baad voor de in8pectie van eim.y.......-D • te Kameel fontein O--D

Wijk odderrivier Dist . Bos- bewoners en huurders en dat de
hof. (voor een jaar). .Raad een Hof. tel' beslissing Tan

objecties tegen gemelde waardeer.
ing. zal houden in de Holzaal te
Fnl8erburg op Vrijdag 20 October.
1899 te 10 ure 's voonniddaga.

Op last,

"~
t •

Afd. Raad Kantoor,
Fraserburg, 19 Aug., 1899.

B. L. BOTES,
Sects .

BENOOBIGV

P.K. Osfontein .. -
via. Petruaburg, O. V.S.

15 Augustus, 1899.

BENOODIGD
'1:7 OOR de Publieke School to
t' Villiersdorp een Eerste ÁMis.

tent of .!:S!listentt', die. bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor het
"School Higher" Examen. KeDnis
om zangonderwijs te geTen (tonic
IOUa) eene aanbeveling. Salaris £90
p.L, terwijl logies te bekomen iJ
TOOr engeveer £27. Diensten te
bepmen in Januari, 1900. Appli.
'*iel met getuigschriften zullen
ODtnngen worden door den onder.
I*'bnde tot 24 September. 1899"
' P. '1'. BBTUP, V.D.lt .
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CBIlONBELE ZAUN.

o•
uie oitcooi ...
:rd, Ié Ieiv I!IIIrIIII~
I ei .. 0"1_
rboil! ill KAAPKOLONIE.

WOEN8DAG,23 AUG.

(Voor dM /wer W. R. P~, ru. aagu'rGat.)

IXBUAIl.
Adriaaa Bot.ba (.wer) VD Wwem 80tJIa

(-;J.t~OIIdea b.ahuldird bij de butiea ...
1L ijle !qebrokeu ea eeD rol tabU ..
- kiatje IÏpretlea pet.olea te bvbbea. .
AbiaU werd OIlIIObaJq be:roodea. lID old-

........ &enrjjl Willem ter tereeht.JteUiDr ww-
w_werd.

L4WUI.
x.rea Johaoa hadeea lawaai I-aakt, ......._

'I'OOr laU lit. 111_' !leW_ of 7 dapll·bud.a
u-beid oud"'lUD.

HOOGGERECHTSHOF.
CIVIELE ZAKEN.

("(lOf' .. ~, .ar B. J. de VillWa, _
,.,..,.,..B-'- .. Jlaadorp.)
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n der atad, Ju ...
Yao mueJea, ..,
l;ood Hope BaD

il liam Builer ee
lboot oaar Elllle-
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,.. bie eo W_1a
joot vertrott.lI.

((.ment I:oaink·
.guKmiddAf DA·
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t b08pl~ Yet-
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(erlr, 0 . fI
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Jm bal1lCbt ill

.AU" belaai'

VlDdt de boek,
noten GedeD.'
de Qoeea Vio-
) Alle belaof-
lOID lIJn. 1!AlI

JOIlAlQfHBUBa.
IS 4q..-(P. telerrMf.)-Markt ltiL V..

ko .,..,-lIaiia Bert. fOI "I. '-WJIOCIN 111 Id,
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H-Oennd "_Il, 'filii Baabaq



.A.t4eeliDgsraad Steynsburg.
lfOTULD VAN VERGADERING GIi-
HOUDEN OP DEN 121>11:11AUGUSTUS 1899.

Tepuwoordia :-Pe wel-ed. beer W. Hare,
0.0.:1. (ToorsiUer) en de beelen J. IH. Bteyu,
B. ',l'. Dekker, J. N. Laba_pe, K.J. OoeUee,
]1.1. Marai., eo J. J. OoethaUen.

Notulen der laaiate TerpderiDg gelezeo en
pedpbard.

Hoot·DWEGElI.
1. De weg ia.pectear rapporteert dat hij de

Jliddelbarg en Maraisburg wegen op deo 7deo
cl_ bad geiDapeoteerd, eo de Burprsdorp ea
IIo1teno wegen op den Slten dezer, ea se allen

~

orde b.. oaden bed bebaiTe eea a1eeht.
aabij Sbwa en een, &Ieobteplek aabjj bet
Tan den beer Croobl Aange*eekend. De

beer Coetsee informeerde den raad me' betrek-
kina tot de olecbte plekken door den .. eg·
m.pectear.Jemeld, dat bU den contracteur
duroT. b geaien eo dat deun beloofd baj de
DOOdiae repa.ratiea oamiddellijk te doen. Aaa·
p*~ead.
2. De beer Steyn rapporteert dat bij de

localiteit waar de beer Cad .. ell Toornemeal
..... den .. eg te verlegge!l, bad leioapecteerd;
dat de beer Croob met hem lIIUlIenbad gegun
to &jin toestemming gegeTen dat de weg 0"8r
aUo pond zoo IDOlen loopeo lango do spoorweg-
heining tot de cl"08lling; en dat bij zou aanbe-
Telen dat d... e weg gemaakt worde. Na
dilcllMie werd besloten dat de nieuw. aectie "an
weg gemaakt worde sooal ... corgesteld "&I door
den beer Cardwcll in een brief gelezen op de
laatate zitting, en dat 'u .,,1 loopea l&ngwde
•poorwegbeioing tot de crossing : en dat de
beer Coe.. ee ~macbtigd worde met den con-
tncteur acbikkiagen te makea ..oor bet maltea
denelTe tegen een kOliteniet .£3 te boveagaaode.

TUWEGEs.
3. De beer Marai. rapporteert dat bij met den

beer Headrik Venter .... o..ereeagekomen de
Terl88lini aan deo .. eg aan de drift ln Brand
apruit, te makea en ..oor een Jaar 10 orde te
hooden ..oor.£:I; .£1 lOs., te worden betaald
Dadat de weg gemaakt i. lIe.. orden en door den
wer ioapecteur goedgekeurd, nn welkea datum
he$ contract aal beginnen, en Ilil., ca afloop van
het jaar, de weg daD in goede orde zlinde.
..&..upteekend.

4. De beer Bekkar bn!ngl tot de kennis van
dea raad dat de Bulhook weg reparati". nood.g
heelt, waarop werd besloten dal aan deo con.
kuteur van dese n .. eg kenna gegeven worde
duen weg onmiddellijk op onvang.t ..-ankennlll'
.. ving te repareeren.
6. De .. eg ilUlpecteur rapporteertj dat wegena

een wal gemaakt door den neer H.. Ooethuisen
aan de andere zUd~van de gr~n. van Zevenfoa.
tein eea .locb te knik aldaar dwani in den weg
s-Poeld ill geworden. :-la diAcuMie .. erd bc·
aloten dal de "aak in handon UD den beer
Ootthoizen te l&teo, om baar te onderzoeken en
daarin te lateD docn wat uoodig i. en daarom·
trent bij de volgend6 XI ning tu rapporteeren.
6. Gelezea brief van den heer M. H. Vllnder

LiDde k!&gende oVer den ~lecbten We.tand Vlln
deo W6j{ \"all Mllrai....urg tut Thd,u. Slaolie.
Bealoteo ciat dez" .aal!. l!l handen nn d~n beer
Bekker gelaten worde voor behandeling. "

7. Gelexen brid van den beer O. (..
LieIMDbe'l den raad kenn;"gevende da.t bij .icb
.. lTe aiet langer zal aanoprakeluk boude u voor
den weg door hem gerepareerd daar hIJ niet van
pl&n ia den weg in orde te bouden. Be.loten
dat bem geinlunneerd worde dat de raad ZIch
hoadt aan het contract met den heer Bekker
gemaakt "oor h.t repareeren van doo .. eg in
.pr.ke; ..erder, dat aan bem kennia gegeven
worde den weg onmIddellIJk op untvang.' van
kenniageTing te repareeren. '00 niet dan ml de
raad dat op 'Une kOIIon lawn d"eo.
8. De beer Coot.ee rapporteert dat hij met

den beer A. Uelofoc w.... overeengekomen deo
weg ..an Knlebalternek tot de gren. van ROOI.
terlontein, voor.£5 te repareereo, te worden
betaald nadat de weg gerepareerd ia geworden
en door deo .. egilllll'ecteur goedgekeurd. Aan
..... kend.
9. De aecretaris rapporteert da.t hij sedert de

Iaa*'ste zitting aan den beer A. Coet."" .£~
betaald had voor b.et repareeren van den .. 3g
tot de grem va... Ruiterskraal. Aangeleekend
eo betaling goedgekeurd.

Sel! l·TTE~.
10. De lI6Cretari. rapporteert dat gceu andere

teAders ingekomen zlin .oor de andere scbutten.
Aanretookead.

..
NotaleD TUl ~ pboada Op du

11deD A .... 1899~ . "
T~ ..Oorq: de h-.a C. 1, Bou, (_-

litter, .A.. J. Kalherhe, A. B.Krie(ltr, p, O. Tea ... te 'belettw dat .. 0 .... " •. 1
de C ,J. J. de Wel, J. 8. LomhUd, B. F. '-adBeId 811. aOPIiJk ~
TheroD.' ro.t of hI'IIIId (.tWUIOde ,_f;j, ÏI

NotuleD YlUI TOrire .~ pleuD eD dla: lW bM ..ct op de ... ol UdeN.
goedgekeurd. . ..'- beIuaudeld WÓI'dt .. de' p...' te

Jo'inaDcieel nnlaf. &oo1lflDde aan - 1iIJaD. raD de fv.apa die ... ~ &all' de ......
in handeD TUl .£23 161. 7d. ea in de ~ .£107 .korrek, 811 Toonl in 1Ie ..,teet nA ~ JnIIIl.

6 te tafel ,el. ' De ~, hoewel ~.' . lOk 'kIeUl.
9aTu'i!.ïh ma~i~l-De heer theroD ui bMittea _ ~ leYeun.tIiurtMid
da, bO op de Iaa.te verpderinf "oórpeteld en het 1IIIAi-:sr- moet _ bebNlcWd WOI'deD
bad OlD de. aaak ui' te .WIeD tot clue ... rp- dat het indompel ol ~ de
deriDl, om de leden eea Irant te "Tea hei volle ~ iMItft om !lijD ...... 'te ....
oodenrerp te onderzoeken. Bij soa _teDen V.nobeideue dip eD. oh_MWiIIa . SijA
dat de nad niet de .trut lOU prok1ameeren, doeltreBaad beYoadeG Toor dit dOeI.. .0-
aooala venocM door de IDIIDÏcIIMliteit,IIUIIU" oudete methode eli het mat«iaaI _~
dat de !IOID vaa '£"1) voor dit E'W &all hur .e- .... kalk in deu. een of aade.r& ..... 18_. r
ge"'D zal worden onder de "0 ooDditi.. : het _t ali-- dipmiddel in de Ja.t.t.

I. Dat het geld rbruikt moe wordeD om de jareu ill ~ een ~ TUl Jro.
tw8f .traten, Kor . en CommerciaJ IU.teo, ia penuJphaat ol w.u ........ pw8Mi.
orde te brer:gea. la _ der laatete D_ TIIIl de T_
Il. DAt de raad niet uaaprakeljjk zal wel.. oian "Agricultural Gaaette" "ordt, ~ 1'81'-

Toor eeaige ecbade ol ong.lok cia. op due aIai nevllll Tall _ t.t ...rpderiac nA
.inteD mAl gebeuren. het laDdboqw bW'ee.u, toeu. het ge~ nA
Geeeooodeen! door den heer Malherbe. kalk-dip .... olea .. erd in het artikel lW
De beer De Wet .telde voor dat utcht..£30 gelecen .. erd:-

gegevea moet worden, ODderdeaelfde oonditiee. ,,Een artikel over ,Het behaRdeItft TIIIl
G_condeerd door dea heer De Clerk. &&ad ter voorkoming TM Brand' weed ~
Ter atemming gebracht lltemden "OJI' 't Toor· geleun door den oecl'et.aria, door ~ ...

ltel van .£30 de beereo De Wet, De Clerk IIChr81'en, handel_de OTW het oude ,,_
Lombard en Kriegler; ..oor 't Toon .. 1 ... u .£45 vn kalk-dip, 811&.; in tegeutelliag .... de
de beereo Tberon en Malherbe. manier DU geTOlgd, 1IUIUIIijk, het indom,.

De \'oorzitte. verkJaarde dat bet vC'Of8tel..an Jeu in een oplouing V&ll .koJl8l'1ulphu,., ea
£30 aaagenomeu WM. het S."bntik T&Il bet eente II&II.~ ..
Wol..,ley ViJl:age, dorpebeetuur. De eecreuria zijnde meer productief, en de .. uitaten , ..

l&eeen brief ..an boveogemeld bee'uur, aaDlOek nnde V&Il praktiache oaderriadiag met beide
doende St. WieDen.traat te proklameêren ala methodeu, aJaook de redeneD waarom het iD-
een boofdweg. ,dGmpele.o in kalk het beete JIl- ill. De J.ing
Voorg_teld door den heer Malherbe, peooo- werd met _dacht aaDiehoord en met. to.

deerd door den heer Kriegler, da, het venook jui<>hing ontvugen.
aiet toegetltaan kan wordu, IoW dat .£30 ge· De f heer BlaclUow bad de beide plaaua
"ere"en worde onder de ..olgende conditiea:- zien probeeren, 611 het .reeultaat wu aat hst

. Dat het geld moet gebruikt worden op de kalk, ens., .middeI verr .... ég het bette wu.
Bt. Wienen Itnat en de nraat leidende van ZOOaJ. in het artikel Wy _g-gd, het ge"..
Tumsbul! & 00.'8 grenalJjD tot aan S$. Wienen w... niet in zijn groei geetuit geworcleo op d_ea
otraat. critiacht!R tijd in het plallteuJeyen, _elijlr,
II. Dat de raad niet aanaprakeljjk gehoudeD toen het prooea van verwijdering uit. de ~

zal worden voor eenile lICbad. ol ongeluk d.t VIUI het lI8&d ondergiDj; om plaa.tTOedael Dl
op geaegde wegen mag gebeuren. du grond te zoekeR, maar p.ng NOht __

VoorgeateJd door den beer Da.Clerk, Ieee. uit.
oondeerd door den beer Theroo dat £26Iege- De heer Jolmaon bad eenige praktUobe GIl-
veo warde onder de ..oorgenoemde conditi... dervinding TaD beide methoden. en had het.
Ter stemming gebracht stemdeo ..oor £25 de kalk - middel· het beete geT~{"::; de

beeren De Clerk en Tberon; ..oor £30 de heeren reden waarom de bJauWllteen 0 ...
Malberbe, Kriegler, De Wut ea Lombard, bruikt werd, ...ae oogetwijfeld omdat het _

Yoorsrel aangenomen. ' der moeite gaf, ala bet mad in kalk gedam •
Oen ""cretaria werd lewt .£30 ait te betaleD peld werd dan moest bet tentoad ,_id

aan bet bestuur. worden a.nden &ou het broeien BIl bederT8Il,
Weaen.-De heer Malherbe rapporteerde dat tensij dun op den vtoer uit«espreid. De la.h.

de volgende wegen door den regeD beaadeeld }<'. J. Eddington en Hylaad apraken in dea-
l[ia gewordeo en reparatie nODdig haddeo:- zeilden g_t.
Van Tulbagb dorp naar Tolbagb Itatie; Tan De voorzitter zeide, dat hij een onde boer
RobertlIOn naar Wagenboem; van Wagenboom wu, maar lVaanchijnlijk eeD nieu ... &ou "Ol'-
naar bet dorp. den, al& bet resultaat van de "etenachappe-
Verder dat de kleine brog te Roberiaon brag Iijke onderzoekingeD die gedaan .. erden., 811

weglClpoeld en dat daar a1echta eene t[ideloke door de voordeelen verkregen Tall ~. oad~
brug geplaaiat wa.. linge wisaeling va.n praktische meeJUJJPD ~t-

In verband m~t de brng rapporteerde de 88- gedrukt door leden Tall dese ell dergelijke
cret.ari. dat b[i 6 mann.,n met een wegopzichter vereenigingeD. Hij atemde aTer 't geheel
gebuurd bad om de brug op te zesten. volkomen in met het artikel joiat door den
Oe bandelwijze ... n den oecretari. werd be. heer Hay.. gelezen; maar hij nnchilde

kracbtigd. eeaiguins Tan opinie Wilt de oorzaak TaB
VoorgCiteld door den beer De Clerk, gCl8COn. bnmd betreft, lUUDelijk, dat 118 toe te lClhrij-

deerd door den beer Du Wet, dat de beeren ven wae aan geb&rsten of beechadigd. graaa,
Malberbe, Tberon eo de lIeCnIiI>riaeene oommill. dat, tenzij vernietigc_l. door in~m~ lOU
aie .ullen uitmaken OlDde DOodige reparatiee ontkieman ell IDekeliJk opglO8lell eD rand
&aD den hrng te laten doen. prodoceeren. Hij betwijf.lde dit, maar ~
U·Rivieren weg.-De beer De Clerk rappor. loofde, indien mogelijk, een artikel oyer dit

teerde dat deze weg door den regea ..enpoeld onderwerp 'VllJl een praktischen boe~! de ~
WIl8 ge.. orden, maar dat er geen "e ..aar in den J. Banrick, van Tea Tree, te ~gen, die

• veel aandacbt besteed had aan dit onder-weg bestaat. De r.wIs wegopaichter .... bezig had . diea
deb weg lO orde te brengen. Verder rappor. werp, eD vele proeven I!;enomea.. ,eD m

rd h die meneer het .tok wilde schriJVBll, dan &out.ee e ij dat de I!..oopmanarivier ook reparatie hiJ' (de voorzitt..r) het op onr.e .....JneDde ver-ooodig had. •"'6
Bealoten dat de wegopzicbter daarheen gaan gaderiog lezea. (Boor, hoor)."

zal .. anneer h[i met den boofdwe~ klaar ill. Hoewel .. e niet deok ... dat bet alsem-
door onze lezers a.angenomen zal ....orden datDe be..r Dc Wetzllpporteer e dat de raad! doe lf d' . h doo-

wegopzicbter Verster belig ill op den WE"'IUI ·bet kalk-dip meer Itre en 18 m et
W • deD van de brand-kielDen dan _ ~Certa.tatie naar ag6nboorn. Verder beeft de van bl&u... teen, is er toch geen twijfel MIl

wegops;icbter genaagd om een tent. dat kalk naar bebooren gebruikt aIl. IIOU
Besloten dat de !OCretari8 een tent 111lont· doen wat orvan be.. eerd wordt, en dikwijle

bieden. gemakkelijker w verkrijgen is. Wij zullen
De beer Kriegler rapporteerde dat de .. eg blijde 1"ijn ervaringen over dit onderwerp te

naar Dro.tdy ..erRpoeld was geworden door den ontvangeu. We kunnen oek zeggen dat het
laaiaten regen. Be.loien dat de heer Kriegler niet kwud nl zijn ZlliTer koper-auJphaat te
de weg in orde zal lateo·brengen. nemen. Er zijn nog eenige Iladere maniel'tll
Mitcbells pas.-Oe commissie algeTaardigd 0; dip-middeJs. Sterke pekel ia beTollden

om dezen .. eg te inspekteeren rapporteerde dat zeer goed te beant .. oorden, en in de lutete
de weg in een goede orde W&B. jaren ill het gebrnik "an kokeDd water aoo-

Oe secretaris las eea hriel van bet po blieke cesvol bevond"D.werken departement, d.d. I!) Juli 1899, k!&geode ...... _ ..... _
0".. den weg. .

Beeloten dat de Merea Malherbe, De Clerk --. OP DE Plaat.
en de oecretarill een commÏBlliezullen'uitmaken ~
om naar Oe Kaap te gaan en de .taak in verband
met dezen weg bloot te leggen aan den com· INGEVOERDEmiMan. van publieke werken.

Verpl&aiacn ... n tol Halfmaoa bol.-De se-

cretarie las een brief van den afdeelingsraad vaa I I DnAPPELlODD DV
~.tberg met hetrekking tot bo1'8ngemfllde lllll\1I Ql\n11

Besloten dat de lIeCretariBmoot ant"oordea
dat deze raad voon,iening zal maken voor eene
uitepanning ..oor reizigers, maar de tol moet
Doder dezen raad We&eavolgens wet. Yerder
dat dele raad genegen ill om te eenigen tijd de
tol weder te laten verplaal8eu tot Halfman.
bof zoo het weoschel[ik mocht lijn.
Crrcal&ire van 't iouvernement o..er honden.

licentie.-De secretarie lu C8a circulaire waarin
bet gouverrnement de gevoeleo. van den raad
WiJ weten met betrekking to t bet veranderen
van de wet, t. W.: den eigenaar of huurder "aa
pl&etaen tw.ee bonden gnti. te laten honden,
maar lO. per bond te worden betaald door
andere personen.

Besloteo dat de secretaria het gouvernement
kennl8 zal geven dat men te ... edea ill met de ID
t'eranderiug.
Halfjaarlijbch verslag.-DQ secretarie legd...

ter ta.tel b..t baUJaarlijkacb verslag, beboorlijk
geauditeerd.
Bealoten dat de voorzitter bet teekenen lal.
Kennillg.~vin"._De heer De Wet gaf kennia

dat hU bV de 'Volgende ..ergaderinl ... 1 voor.
stellen:-
I. De wijdte van alle boofd· en tak .. egen in

dit distrikt te berekenea.
II. Oe bescherming voor drie jarea van bet

volgende "iJd; tJokken, korbaaen en hzanten.
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10 & 12 Darling.S~t.
.BIEDEN TE KOOp AAN:

Doo:J.WncU-aacl,_ • _

- - Glaclc:lraac:l,
-POKKE:'.

Il. De voorzitter rapporteert dat overeeo
ko_tig besluit bUde laaL8te .itling gcpa.swerd,
een dringende brief aaIl bet gouvernement
paonden was ~"worden omlren t de terugbeta.
ling van bet bedrag uitbetaald in zake pokken
be, "orige ja&l'; en dat omtrent een .. eek
,eleden een ant"oord ontvangen wa. ge.. orden,
leed uitdrukkende omtrent het verzuim in bet
Tere1feaen van deze .... k . dat bet v"rzuim was
T8rooraaakt door den spoorweg Ueneeakaa-
digen Raad; en dat de rekeningen nu ge-
puaeerd ~iio en zullen IQalle waarllChiJnlijkbeid
binaeo kort betuld worden. Aangeteekenci.

Vi}OR!~H:\I'UT.

12. De secretaris rapporteert dat op den Isten
Juli LI. een overtrokken balan. bij de bank was
1'&0 £75 5d. en dat dezeJve nu gtJdekt ill.
Aangeteekend.

HEKKE~.
13. Gelezen brief van den heer W. J. Kruger

klagende umtreat de bekken van den beer
Jordaan ;_n bU zIJn buil en de andere op den
wal van de diep810ot ; - dat de gemelde hekken
(MIl Iwaaibekken zun en zijn dientengevolge
moeieJUk te openen. ~. du...u.. ie .. erd besloten
da, aan den beer Jordaan kennis gegeven worde
behoorlijke Iwaaihekken op d~ gemelde plekken
te pluteen binnen zeV':D dagen van ont ....Dgsl
TUl keonillgning; io gebrek bl[ivende zal de
raad HOp aiJa kooten ve""ideren daar ziJ een
~erinl ..an den .. eg .un.

Bn('·l!lU!lIl~'; YA.~ HA.zEs.

U. De beer LabulIC&gne meld t dat hp ver-
aocht Wao geworden voor den raad te brengeD de
raad.uamheld om de bazen Diet langer te geven
de beecbenning aan bun gegeven door wet
No. 36 ..an I~X6 "oor hetero utl8cherming ... n
WiJd. Na discn•• ie werd Uc8Jo"'n dat de
noodige applicatie aan ZUn Excellentie den
Gouverneur gemaakt worde om iu de..e afdec.
ling de .. erking van deze wet op te beffen met
betrekking tot haLeo van allo worten.

BUII:VTE ,'A~ Is,;r,:sL"n:sE W';';K:O;.
16. De heer A. J. Bcyleveld is tegenwoord ig

to Te,._kt toegetltaan t·e ~rden den weg
Ioopende over 'wn grond te (; rooh lei te om.
heinen en .raagt boo ureed de weg in dat geval
_t lUO. ~ a diseuaaie werd be~lotcn dat do
breedte Van wegeo tUMCheo beiningen bepaald
worde tegen eCDhonderdl eD v[illig ..oeten (dat
ill: ..jjf en leven tig ..ooteo &ao elke z!l,le van
het midden des ",~.) en dat de nondige step.
pea genomen worden rnn Zijne Excellentie den
Gou ..erneur te ..erkr!lgen dit tc proklameeren.

lIo~uE~ BELA.-IrJ 'G.
16. Gelezen circnlair van den (Inder kolonialen

8ecretaria "VrzoekeDde bet gevoelen ... n den
raad omtrent de "oorge.telde verandering in de
wet nn afdeeling.raden aangaande de b"oden
beluting lOO dat de Loog.te tJ.,!:l!,tingop bondeo .
tien .billing. 'II instede van v[lf .billings aoo
ala au. Bealoten dat de raad instemt met de
VOO~telde veranderiD~ mrto dat de .. et :.an.
pande bondenbelastiog !",rm"slef bluve al.
thaaa.

-
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en in de Kolonie gegroeide V l"Oegf)
Rose, Duitsche Blauwen, en Flour.
balls,

Tasmania Duitsche Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oceanic Favourites, enz.,

Gedurende Aognstus eo September 111181
auiomen :-

Fransche Vroege Rose Aardappel.
moeren

October, loumber, Deeemberen later
aID te iomu:-

2 tot 4 voet.·
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Onze keuze' en welbekende .En.
gelsche Aardappelmoeren.

Speciale brief en noteeringen over
alle Aardappelmoeren worden post-
vrij op aanvraag verzonden. Geef
uw order vroeg op om teleurstelling
te ·vermijden.

AF"RlKAANDER BOND.

H. RIES & CO'J
Graan en Aardappelmoeren-

Handelaars,
oo.ti Londen.

Telegrafisch Adres: .. RlEs." DE populariteit VaD dit werktuig is te danken aan· sijD groote kracht,
duurzaamheid en eenv..oud. Het zal in alle IOOrten ftIl Korea en

op alle soorten land werken.
Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft sich den meeet uit-

stekenden naam verworven in al de TOOruaaiute graanbotnnmde Iamhm,
en wordt erkend aIS de be.st werkende Binder in 'het land.

HERBERT.

B~TAl.'~(;E'; AAS RA.'[)Sl.E'WS.

17. Gelezeo circulaire vao den Ond"r koloni
alen Secretari. meldeode dat het voorge.teld to.
op aanbeveling van den Auditeur .. eneraal, (Jm
bet tarief van betalingen. Jie worden gemaakt
aan raad.leden. te amend.,.,rcll le.(~eude voor
eeDe scbedole van zoodauige voorge.t..,lde IJ•.
talingeo, en verzoekende de opinie Ide. raad.
omtrent dit onderwerp. 'ia di''''IMie werd
bealotea dat bet yoorgestelde geamendeerde
tarief aangenorneo worde.

H 'LI JA.ARl.' ",.'111 YERS'''',,-
18. De secretari. legt v..or de rekening ,."n

de inkomsteD en uitbetalIngen van den raad
"oor het baUJWlr geeindlgd den :~)sten JUli'
18\19, beboorl~)k geaudlt"eru clOQrdell auditeur
en door hem geee rtlticeerd al. ..orrect ... elk.
rekeaing de raad naziet ell p'-..ert .. aarna den
Toonitter last geo;even wordt baar te tookenca.

19. lagevolge rapP"rt van deo secrelaori. dat
een 'vaa de audIteu" afwezig "inde, de beer
Van der Poel de andere auditeur. de boeken en
rekeaingen alleeo had geauditeerd. wen!
beeloten dat b"1Il betaald worde .l:1 ~"'. voor
IUne diensten in deze zaak.

Bond.vergadering van tak No. 5) gebouden
te Campbell op Dooderdag 13 Juli.
Tegen .. oordig waren de voorzitter, sooretaru

5 cowileledea en 17 !lndero leden.
Ue vergadering werd met gebed geopend.
:s-otulen d..r "orige vergadering gelezen, goed.

eekeurd en geteekead.
De beercn {'cldenhui., Filber, en Scholtz,

deden verslag van de regi.tratie. De beeren
Geldellbui. en FaOor zeiden dat zij niet. oitge.
"oerd hadden, daar zij door ziekte ..erhinderd
geworden waren. G. :--Jcboltz zeide dat bij
legen!6 personeo geobjecteerd had. Vier had bij
"an de lust gescbrapt gekregtJn.
De vergadering bealoot tfjOn om deo beer

li ""holt., .£3 te geven voor zijn onko.teo.
Voorstel J. Niemand D. Reinecke dat deze

vergaderingen met ge.loten dE-uren gebonden
wordon. Amendement door den heer B.
{;eldenbui.- Van der Scbijft dat de deuceo met
xek.re gelegellbedeD gesloten moeten Iworden
Ter stemming gebracbt W:ll! de meerderbeid'
er <our volgen. ouder gewoonte Vflort te gaan.

Oe voorzitter .eide dat de beer Vou bem
gevraag bad om d. notulen op te nemen, en
1U Ctn Eng.locbe Koerant te plaatsen. maar de
"ergadering Wil. daarop tegen, eo zeide al. bij
de notu leo .. il op Demen, dan kan hii het uit
(Jil'; i-t'tkkU'HI ot-er nemen.

Ile verg.dering gaf haar innig leedwe.en te
kennen O\'er de dood yan den heer Jan Hendrik
Hofmeyr. en wenscht baar diep8te medelijden
cn medegevo,.j .an de wednwe en familie ov..r
te ulcngen lil buo zwIu"cdroefheid

De eer.tkolDende <ergaderinl{ .. erd bepaald
op deo 14den S~ptember IH9:1te Cam,pbell.

De ,·erga.lering .loot met gebed.
G. D. J. SCHOLTZ. SCQretaris.

P. J. LOUW,
1MIJNHANDBLA.AR

Te KAAPSTAD,
(
.., EEFT bij dezen kennis dat hij

'.J verhuisd is van den Sir
Lowrv Road naar de BUItenkant
Straat, 66, Wllar zijn vriendén,
klanten en 't -ván buiten komend
publiek beleefd __en met prompte
bediening voorzien zullen worden
van zijn welLekende Wijnen, en
Brandewijn. Hij vertrouwt dat
bij zich in de verdere begunstiging
zal mogen verheugen'.

jj;en half dozijn Brandewijn en
een half dozijn Wijn, gepakt in een
kist, ,zullen naar het Kaapstad
Spoorweg Station gezoQden worden
tegen ontvangst van postwissel van
128.
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STEA.R~S OnmiddelliJk .. Hoofdp[io Geneee.
middel (absoluut ocbadeloos). Zelter, 'Uilig eD
'P'",t'g. g.ett dadelijk verlichting. VaD alle
apolbekcr·-Avv.

VOLGDE EEN VRIENDENRAAD. - "Ik
vatw voor eerugen tijd een erge koude," .lei
de heer John Arthur, Be ..... Road, Durban,
,,60 bet W1I8 hoesten, hoesten, al deD tijd,
toen een mend mij boorde, mij overreedde
''6n bottel Chamberlain's HoestgeDeêsm.iddel"",QH' K[~. t.· koopen. Er waren slecbte eenige dosis

20. Op grond '.. n 't I'~rll'bt aan d.,,, ....1",1 d" noo~ om de longen tot bedaren te breageD
eeD van de anditeurcn lid dl"tnkl ..,·rlal'·" "~II alle prikk"IÏDjl:en in de keel te doen vel'-
beeft, werd Ooolohm ,la.I "." n.,oJlg~ -t.apP"n I dWIJnen. Hot is zeker oon goed gen ·inid-
("OOmen lullen worden um de betrekklJig te del om thw., te hebben." Het wordt Terkocht
TulJen. bij alle winkelien. De heeren P. J. Peter-

W. F. XEl:!EllAlo.~, Sccret.a.ria. lIeG en Co., ujn a!g_ .....~.)

AMERIKAANSCHE ORGELS
R. WARNBR & 00. bebbeD 110

ont"angen een oooaigoatie van

!MERIKAANSCHE ORGELS
vu de h.ate maken. Zij biedeto dese un

tegen leer lage prij.,o, daar zij bioDCD_ be~
lijd verkochl moet.,a worUcn. VerschiUendelllOOttaa
meI en wnder regiBtCl'lL '

R. 'WAJUfBR .. co.,
Jl, BABB+DTUAr" K.A.lJ'lTlil,

Beste
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