
~en.;
\.M8888,
•tatraat· 138,

K..... d.

OMPJE8! f
;~~~
~ en .J.ponie., ,
J .

.,;E. r SOOlr.
raat,

Welliagt<;n

ot rn'.- ......
: hoop -.r b_
,e goeb",;!m, be,
ed , moot po.&-
:lLI,!""11 'W •

CHE

LDIEB8T

l tacltapp'J
.ijn ~.
Londen om
Irn.m., ....
t Helena en
"~detu.

.ND.
LK, K.p~'

apt. RlIJllr
f(IQJO' Lr.. ' I
Kal't. HAT.
Kapt. D.

l ,la Lu

" nnc-w
...<", Lt. on

oepe men
e••BTLJr
, (Rplrt).

') KApl

) Kapt

A~D.
j.

•• o~
I. o.p

' .... re.

Ib-a;.
D YOOW'
I na

JIL.JJ£ .Iff£"flo. . _- -_~

, • . .' I '"Clanwilliam. 210~~ vatte Ea- ~E~ ~ PaardeD..
,',' , 810~e ~,!m Vette IJ nuut, ... Iltil ... ..." .

Voor het ~~ '1Mb1cII&'d 80 Jw·,·... ' 8 Eerste lDaa V_Slacht ZAL de ondergeteekende publiek
," "o.m . dOeJl verk:oopen te KLAPIlUTB

B .... ~~ .::i:.. TotaaL '-- ::~~~~e:nc:
! ..d. £. .... .£.. d. op 'rUdII. I Sept.. , lUIt. de Paarden zijn er verscheidene

ZAL de ondergeteekende publiek egale paren, cndee de Ezels zijn er
doen verkoopal te KL.ullUTs 6 zwm:t bruinen, allen zijn sterk,

SuiU bQvengemeld ~ vee. groot, III goede conditie en geschikt
Ze sijn in prima Cond1tie en de voor dadelijk gebruik.
aandaCht V8Il slachters waardig. C. N. SW ART.

Let op den Naam, Paarl, 24 Aug., 1899. '-r
A. J. MULLER, I. B. DE Y[wEBS Il Co., Afslagers.

FaAWe, Ya" .Eu" I- 00., Afslager8.
Paarl, 25 AngtUItns, 1999. Muziek Onderwijzer( ea)

Wij cerii1ioeereD mits d_D (i) dat wij boveDataude .RebaiDS qa ODh .... _ .. UitpTeD qa deu A.fdeeIbaPrUd ..... OJuawilliuQ Toor
bet half jaat pëiDdigd 30 Juni, l89!l hebbeD oagezi.D; (ii) dat duel" door behoorlijke bewjjMtn~_ ia; (iii) dat in ~ ..er ala wij
kUDneD VememeD, da oDtTangateD daariD aaopteekend de _ .. IODImeD aDD gedurende gemeld • oaiT.DleD· (m) dat da Ditpaf WeHiC
eD o ..ereenkomatig atemmio,eD, ReIlOlDtiea en CODtracten ..... den Baad ia; (II) dM de balUa Dit £ 3 lila. in baDdea ~ den Th.aufter ~
(hetwelk aan OD' werkelijk voorgelegd WP ep dea lIOBteDJuni, 1899, lOO&!a 0PII"PveD iD deD Vorm O.A. 46 A.)' en ("i) wij ~~
verder dat wij de opgaaf T&DBateD eD Luten van gemelJIID Baad Toor het lut.te haIf·jaar hebbeD ondenocht dat d~Te met Iw& OrooUJoek
oTereeDkomt, en, voor 100 Tel' wii kaDDeD uitviDden, teD alle dee1e oorrect ia.

WILL. J. DOWNES, tA dOteClanwilliam, 2:!,Juli, 1899. SmNEY MARTIN, rUl Dl'eD

Ik, CU.lBLE8 MOIIT.lUU FRYER, cerilliceer mitt desen, onder de 'tOOI'zieniDpn qa Beetie 2 qa Wet 32 Tan 1888, dat bov_taande "Il wan lID '
nauwkeDrige o_pgaaf ia vaD mijne rekeDiDg aill Tb_orier van deD Afdeeliupraad qa Clanwilliam voor het baIf.jaar geëindigd 30 JUDi, 1899, eD
dat de balana 18 zooala fr8llpecifioeerd op ue"Dagaanden Vorm C.A. 45 A. Op de plaats :SOOITGEDACHT

CHARLES M. FRYER, Tbesaurier. nabIJ" Btellenbosch Statl'e, omtrentGeteekoud voor mij. &la getnige, heden den 22Iten Juli, 1899. ...,

W. A. DE VOS. 10,000 goed geënte Vruchtboomen
Ge"-umiDeerd eD goodgekenrd door dllD Raad op den l1deJ1 Augaatua, lfW9. mCHAKL SMUTS, Voorsitter. in soorten zooala Peren, Perzik,

Pruim, Vijgen-en Castanje-boomen,
enz., enz. Allen uitgezocht en ge.
schikt om dadelijk te worden ge-
plant. De Eigenaar neemt ook aan
boomeu voor vervoer te pakken voor
Koopers die op een afstand wonen.
Deze gelegenheid is eene Schoone
Kans voor Landbouwers en anderen
die zich van goede Vruchtboomen
weuchen te voorzien .

HaItM.WIt .. ca»•• .,..
lU/ltRE RQl~N SNUIF.
Bene .ens Zinkin.s. Orange B1~ en Groene I

Ziliking Snuif.

1) f:Z t: '.lIuif w .. rJt .~'C,.""rbor"od lui ... r \e zijn. oleeM. do Be<ee'
\"1I'nl..·''''L'.-I1O iabook "",rtIl da:.fYoor ,,'''bruilu.

Ir ';,oe"e Zink i, ;;" Snuif i. voorn! OD~ voor ben die _ r
"I"". , .d., "Jil bl,,,,,~,.....kl. AI"'_ aad.u .... !!nuilllOOr1.e~ ... WeteG
ROL", St:hoono, Bloesem, Befllamot. Oranee
u'OJ"em. ZInkIng. Specials Zlnkln. en Groene
Sn Jlf .. urdcu ~""1Oo'lJ'oor~'"<I.. be.ten le lijn. .

W'J n"~"'11 .I ..d.,. dat !pj o,~ 8~uit op dl!ll proef aul. riln-.
en .11 au lt. be viuden J"L lie ""n ""fedbur lUlddefl'en ...,rhe"", le

b .. -t t I-eIl~":.~audt'rl! ",)On "'ltuif .. OJU8 ~nuif iJt o't'era) .erkrijJ)~l.r.
w IJ huuden "" I ~ ..\)ot ""uW !(Oluill>'C:brif\en. :MOll •• 1 be.v, ..ICII .J.t do l'rij. '&Jl ODU S"uif _ laag is. I

HERMANN'" CANARD, I

69, 40 en 26, Plainatraat, Ka&patad. I
DEEL No. 11.--6,797.1

'.',i"·

10 1!
12 0 0

LOOPÉND BB][:ElfING

Afdeelingsraad
'. . vanJO Eerste-klas Ezels van 3 tot 5 jaren.

~O do. Paarden do. do.
Op WOENSDAG den 30sten deaer

rIA L. ~e. ,ondm-geteekende publiek doen verkoopen te ~.UTS
lj ~1 A I 1O~, gemeld . ;·etal Ezels en Paarden, allen gedrell888l'd,
groot) sterk, III goede conrutle, en geschikt vOó~ dadelijk gebruik.

A. BAARTMAN,

A. 8. de VILLIERS &, Co., Afs/agers.
J';\,\ll, ~:2 A '1gll~, 1899.

'87 Ui li 288 a 5 7IM 10 8

Aaa BaJaUa-
" Alpm_ Helaa&iDg-

LoopeDd.... .•• •..
. .. Toelaatr T&IJ OouTera_t
" Toelag.D Tall and_ Af.

deelinF,1'IIIIea :-
Af . B. ~D BhiiDlldorp ...
Afd. Jl. .Piketberg '"

II .BoadeahelUUng ... ...
0T8rir0kba Ba1aaMD op BooN

ea UIden lftPIl

PvBaJaa._
" OUoatea ftII W~ 0 0 0
" BaJ.U-. - S-.tanI,Aaditeurea ... alle ......E~--:'" on 717 t,,' . .....aM.r' f II 10 0
"Makeu, .....

tie 'eD l'arbeteriDC ftIl
Boofd,.... ... Dua-
-. durOp, PWOll8 Hoofd·

"~~~IM 2 7
;;;Y..beterbMr. 'qaqa' AfAf··~-~daROP ••. ••• ••• 0 0 0

"ADII.leU~_ "12 lf 7~-=: 4i~~~
Wet. Oako.teu ••• ••• 16 8 11

'8tembaa" . •.• 17 li 6
Ru~ Oadroetea ••• 9 15 0
TIII'lIPiWÏDI qa 81UplDl

Voer
SaliIli~ ••• 0 0 0
• 6 0 0

" ~ op'iloofd' en ;;;.
denJW ....
IucleJW ...

12 U 7
49 14 3
7 12 6
lJ! 17 9
15 5 0
19 10 0

10 11 II
12 0 0

o 0 0
93 16 0,

8 10 0 o 0 0380 5 1 100 i 6 b70 7 7
61 15 0 0 0 0 61 15 0

0000'0
0003666

35201510

68 18 t 130 5 ,
19 10 0 39 0 011 5 0

25 1 6
o 0 0

o 0 0 62 18 11 o 0 0 00t112427

J!!C
VERKOOPING

137 1 5 137 1 6

o 0 0
o 0 0
3 16 3
16 8 10
17 12 6
9 15 0

10 11 3
6 0 0

o 0 0
o 0 0

PUBLIEKE
VAN EERSTEKLASSE

ZAAI- EN VEE-PLAATS
166 14 11o 0 0en Levende Have ,

TER PLAATS ILlPFOITEII,- AFD. l'ELLEIDII,
-op-

---------487 16 2 288 3 5 704 10 8To'-al --------Toteal

DONDERDAG, 21 SEPTEMBER1899.

DE Ondergeteekenden behoorlijk gelast door den Curator in den
I nsulvcr.teu Boedel van den heer Gert Hendrik Human zullen

pubhek verkoepen op plaats en datum voornoemd.

I. Vaatetoed.
DtJ oude en welbekende plaats "Klipfontein " in de afdeeling

~wl'I:l'ndam niet ver VBn deu grooten weg tussohen Caledon en Swollen-
darn. De plaets js groot 2,520 morgen en is bekend als een der beate
laaI en Vee Plaatsen in de afdeeliug Swellendam en is bebouwd met
een eersteklas dubbele verdieping Woonhuis onder IJzeren Dak en met
lil do andere nocdig .. buitengebouwen. De plaats bevat ook eersteklae
standhoudende dammen. Voor beide groot en klein vee is deze pJaata
urusuntend geschikt en biedt in alle deelen eene echoone kans voor een
ieaor die naar een vast eigendom loekt dat nu zeer moeilijk te krijgen is.

II. Lo•• egoederen.
1 Span Ezs1J Tuigen
1 Reaper
1 Eer8teklas Dubbelloops.

ACCOU~T
OF THE

Divisional Council of Clanwilliam,
7 Eerstekla8 :Ezelt!

do Paarden
Schapen
Bok \VIIgen
~ap Kar
Upt'n Kar

1 Dubbelt! Voor. Ploeg
l Dne do
~ paar Tuigon

For the Half·Year ended 30th June, 1899.

llUU o.a..
BOM. JbCII, &0.

£ .. d.£ .. d.o 0 0 8 10 0

Main Other
Roads. Roada, &C.
£ 8. d. £ I. d.

To BaI&Dce 9 9 7 0 0 0
" General Rate, Current 380 ,') 1 190 2 ti
"ContributioD fro m

GovernmeDt. .TT' 61 15 0 0 0 0
,. ContributioDll fro m

other Counciu., ru. :-
D.e. VaD I(hijll8dorp 11 5 0 0' 0 0
O,C, Piquetberg ... 2.'i 1 6 0 0 0

"DogTax 0003520
" Oyerdrawn &lan08ll

011 MaiD MId o*her
&.da

Total.

e II. d.
o 1!J 7

670 7 '1

61 IS 0

geweer.
Lot Varkens
Lot Graven en Pikken en een

menigte Boerderijgereed.
8Chap.

£ lo d.
o 0 0By B&!a.nce .... •••

" 8&la.ri.. of secre-
tary, Auditora aDd
aJl ~er O.cera n 7 2

" Paymeate to Mem.
ben! of the Council 19 10 0

":Maint.u&Doe &Dd
Repair of Main
Roada &Dd nam.
thereon-
Ord in.rr MAin
Rolde... .•• 124 2 7

It Conltrnction,l
Mainteauoe, Re.

-pairl aDd 1mF."Y80
ment of Dinaional
&.da &Dd Dams
thereoD ••• ... 0 0 C 1?7 1 6 137 1 5

" Other Parmenta, vil _
Interest on Loan. 12 l' 7
.I..oua Bep.id... 49 14 3
Poet.agea aDd Pettiee 8 16 3
~ .Bxpen.ee... lG 8 11
Polling .B.xpena. 11 12 6
BintlerJ)IBt hpenaea 9 16 0
Refund of Surp1na
Pound &lee ._ 0 0 u: 10 11 a

Forage_ bOO 600
" BalaDOII 011 Main

&Dd other.Roe.ck 166 l' 11
tt Balanoe OD Aooqunt, rill. r-
I. 0heIt 0 0 0

68 18 2

19 10 0

130 li ,

39' 0 0III. Hui • .raacl.
Hat ItlWODe 1l88ortiwent Huisraad.

Komt allen en koopt. Alles moet 'Verkooht Vlorden.

JOHN J. MOORE, Ee-IlÏg Curator.

o 0 0
36 6 6
85 2 0

o 0 0 62 18 Il o 0 0 o 0 0 124 2 7

DemlJers. Moore & Krige, Afslagers.
Calooon, 16 Aug., 11;99.

HOF~{EYR & FISCHER. o C 0
o 0 0
3 16 3
16 8 10
17 12 6
9 U 0

1214
~ 14
7 12
32 17
3li S
19 10',. r IJ hebhen een klein ~tal Po~tretten ~~ dan noodig voor OMe

~ 1Jltgava gedrukt rue: verkI"JJgbaar zIJn ala volgt :-38. per
'IlCJllJn, zooal~ met ti 008 Land" uitgegeven; of iD lijsten, gepakt voor
V~#:llUlUg per polt of 8poonveg 48. per stuk.

De bestellingen moeten vergezold gaan van 't geld :daar zij anders
niet lullen worden uitgevoerd.

o 0 0 o 0 0

o 0 0 93 16 0

Total £~7 16 2 28B 8 5 ro4, 10 " Total lU87 16 2 288 8 li 704 10 ~

DE AFRIKAANDER LEDEI PORTRETTEN. We hereby certify (t) that w! han euaained the abcmt MCOIlDt of the Beoeipte aDd Pa)'JDente of the Diri~ Council 0'
Clanwilliam for the half·year ended 30th June, 1899, (K) that it ja IUpperted by plOpa' youcber81 (... ) that, 10 far .. __ caD U08I""

ta.iDI the receipta therein .ntered are the ouIy suma which ba .. Men receind d~ the period ltated; (iel) ulat the a~
ilIl.wful a.nd in lICI)OrdaOOe with Vo..... Beeolut.ioae, &Dd Oaratncte of the connoil J Ct!) ulat the balaaoe ClOIIIIiata af £93 1&. m
the ha.nds of the Trw.nrer (which w.. !duallr prodacled to 'DIOD the 80th JU'll8, 1899. in the denominatioaa .. stat.d OD the Form C.A.
4.; A) i and (vi) we further oertify that w. ha,.. UNQi-' the' SWement of A..eIetá &Dd Liabilities .of the aaid Council for
the last half.,...-, that it agreee with the Wpr, &Dd i-, 10 far .. __ can ....taiD, COl"l'8Ot in nary ~

(8igMd) WILL. J. DOWNES, lAuditor.
:.!2ud July, 1899. SIDNEY MARTIN, j .

I. Ca,ULi8 MOIol"l'AOU FUKR, do hereby certify, 11Dder the ,Pn>visio'Di of Section 2 of Act 32 of 1888, that the above is a true &lid
COrrtlCt 'statement of my Aooount as Treasurer of t.he Diviaional Cotmoil of Clanwilliam .for the haU.year ended 30th June,
1b'99, a.nd that the balance is &II detailed on the annezed Form C.A. '" A.

n}zr. 7.1jll le be\omen tegen lB. per stuk, netjes opgerold ~ card·
})(';Ir,i kurtone pt't post, of in lij8wn gepakt voor verzending per

31")'T!'\\,81o\ I;~. Ijd. per etuk.
~lt'n 1100 uarll'lijk aanzoek en in geon geval zal venending geechieden

~'1'i ,'n de ku~tl'n Otl or,jpr niet vHrge2lelleo.

!{ose Pootaardappels!
Early Rose Pootaardappels' (Signed) MICHAEL SlWTS, Chalrman.

CHARLES M. FRYER, Treanrer,
Signed beforo me, as witDe88, this 2'lnd day of July, 1899.

(Signed) W, A. DE VOS.

Examined and rJlowed by the Council on Ule 11th dar of Augut, 1899.

----.....~------- BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
·GELiJKE WAARDE ONWllRSCHIJNLIJK.
Kt.UZE, FATSOEN EN UIEN ONOVERTROFFEN.

AN8111111rauFrIIIP_..,
WAARDDRINGS LUST.

t' \ ~r: :-;clWl'I'"llldlng vilt] lll:l2.0~ardappele~ ~ nu in..uitstekende conditie
U .~ JlI"; t.IJ tijTl \'14n 8uperlOure kwahtelt. WIJ hebben n~g .al~ta
1:'\:!\ .. I, '.1 tJ UOO VL·t·1 lt li III tv koop I bt'stellin~n en vrageo om lnliohtlDg
tlJ'J~t.< 'I (j,larow UI.lJclljk ~dl1a!l wordeD.

LIEHERlVJ AN & BUraSKI,
"

Zie oue WINTER VOORBAAD van RegaJUlen. OVer
. lasaen, Pakken. ~ ltevelI, WolleD. Hem-

den au. ens.BURGBTRAAT 24, Kaapeted.

ruANSVAALSOHE TABAK.
l"b" Goed

DF 1 • <t" !II cr.' ~ra~ieeberg waarborgt en heer 1) P1Jp. . •
! (,\'" I'll ('<lht. Gel'Oflkt door Oom Paur. Hij segt het is prachtIg.
) I :11.tv ,.,'"':- wll,,·,..t,.·ed woNen aan beetelIingenper post. Let op

h, 01(;[ • ~n Tlt'l'Ul l't'n pril' f met 01lS.

- ' Koloniale
)(onumellt

Werken.

itnIt ••Lug StrUa' .
KAAPSTAD.

'·lfoamoeuten .'Il ~ van :Marmer of·
Oraaiet 'VOOrSieU en opgericht op eenige Begraaf- .
Dlaate in Zuid.A.(riké IJaeren Traliew~ 88
lroebteeDen ook -.oorsien.
TeekeDjn~ 8D prijseo franoo op app~ •.

TIlUM: I"k Stra~hWH.b",,, M Oxford StraalOop lD.fI ••

8TEkLENB08CH.

PUBLIEKE VERKOOPlIG
APP~ICAT1ES vD<?rde betrek.

ikmg van :MUZIek Onder-
wiizet(es) aan de N.R. school
zulTen 'door den Ondergeteekende
ont~en worden tot midden
Septetqber, e.k,

~llipitanwn moeten overleggen"
beW1J~ van bekwaamheid, 80eti
zedelij~ gedrag on lidmaatschap
eener ~l'OtestantBche Kerk.

Wij ivenvijzen naar ..ene aan.
vraag, : elders in dit blad voor.
komende, .voor Orgelist( e) van
de ve~nJ.gde kerk a.lhi,·r; Beide
betre ngen kunnen dool' den-
zelfden persoon bekle.«! \\ orden.

Sal~~ £100 'it; jaars. Logies
verkri aar Voor £40. DH Muziek
lt'ges oor't aan Lal leerlingen
boven d~ 30 komen den onderwijzer
toe. Werkze...-nheden t.e aanvaar.
den met ~ O<,t.ober, e.k.

A. B. W. VAN NIE KERK,
. Hoofd der &hool,

Vrijheid, Z.A.R.
5 Augustus, 1899.

VAN

10,000Vracht_men.

DE heer A. CAZALET,Bestuurder
van de " Pioneer Fruit Grol'"Ïng

Oo.,' (die de Boomkweekerij gaat
opgeven), heeft deondergeteekcnden
geautho~rd per publieke veiling
te Terkoopen op

Woensdag, 30 dezer,

Orgelist Benoodigd.· '
---::,;

IPPLICATfES voor de betrek-a king van Orgelist in de Ver-
eenigde Gemeente alhier, zullen

YertooplJg te begtueB om tO.30 I.m. door den ondergeteekende inge-
P. J. BOSlUJ &; ZOOI, Alsl&gers. wacht worden tot midden Septem-

_________ __ _ .__..... _ ber, e.k. Salaris £48 d88 jaars.
Wij verwijzen naar eene adver.

tentie elders in dit blad verschijn •
ende, vragende om applicatitllil voor
de betrekking van Muziekonder.

DB ondergeteekende in zijne be- wijzer (of Onderwijzeres) aan de
trekking als de Executeur N. R. School tegen £100 des jae.i;s.

Datlief van den Boedel van wijlen Beide betrekkingen kuunen door
den heer Charles Barry ZeJ publiek één persoon bekleed worden.
doen verk~pen tbu dorpe Certificaten van goed zedeliJk

. . gedrag en bewijs van lidmaatschap
BTJ,LNFORD, ecu. Protest~tsche Kerk moetenI.IUII..., MI .............. , I•••.ingealoten worden. Werlaa.am-

Zak ~_! BRF .. de N 2 heden w beginnen tegen 1 October.el".r~ BVD o. op 1899
het 1larkt-plein, wn dorpe Btanford .

7 groot 138 Kwadraat Boeden en 48 B. C. ANDERSBEN, V.D.M.
3 dito voeten. . Vrijheid, Z.A.R.
: Dit Brf iJ ge_en in het beaw 2 Augustus, 1899.
o gedeelte van het dorp.
o G. W. BTBYTLBR,

Execuwur Datief.

bltllalt ....... U Tl'Ut8UtIG ......

PUBUED YBRIOOPIIG,

BENOODIGD
(EN Gecertificeerde Onderwijzeres

voor de Buiten School Miohaus
Bequest. <list. Beaufort West, TOOl"

Bngelach, Hollandscb, Muziek. '
8aliu-is £45 per jaar en vrij logies.

Applicaties zullen door den
ondergeteekende ingewacbt worden
tot 15 September e.L

G. J. BNIJMAN.
Michaus Request,

Biel W&ter, •
via Fraserburg Rd,

DBh~~=~~:nd:'on~~ --G--E-V-'-R--"-- ._-
veranderen zal publiek dOtm ver· AAGD
k:oopen. GECERTll'ICEERDE ondl,rwij-
I. 'I"DAI, .. IItII SI...... '. reres om onuerrich l Lt1 geven
I. Zijn verkieselijk woonerf met ~n zeven kinderell op l'en private

daarop staand gebouw, onder gagal- plaats schooL 8alari.-; (: HJ perjaar
vaniseerd ijzeren dak, verdeflld in met kost en lOgiCS. lIollll.nd'iCh ef)
twee woningen, met buiwnkamer en Muziek onmisb-dar. Workz:J,II.m.
fltal, gelegen aan de SCHOOL8TRAAT"heden te baginnoo c'l' den ~eu
Noorder Paarl, grenzende aan de I October. Aanzoeken IUd getuig-
Paatorie van den Wel. Eerw. Cur.! achrifwn in te zenden <141;

lewis. beplant met 12,000 uitge- R. STARKE,
sochw wiJnstokken, in vollen dracht P. K. DT rhanville.
en veI'lIChillende aoorten vrucht- Oatlands.
boomen met goeden tuingrond en _ ..-_. -- .. __
een standhoudende put. BENOODIGDn. Zeker onbebou wd Erf gelegen
aan de Noorder Paarl, zijnde ge-
deeJw van het eigendom "de la
Roche," aan de BITI RP STRAAT annex
den winkel van den heer D. G.
Boesouw.

Gebouwen der Kamer,
Kaapstad, 19 Aug. 1899.

W. H. F. KLEYN, Afslager.

" PUBLIBU VKRlOOPIMG
VAN

Kostbare Vaste Goederen aan
de Noorder Paarl

C. J. MAREE.

TE Vred.edorp - Joh.lnne5burg,
een AI'\Si8tent in d(' bre6ubsi.

dieerde school t~u oen salaris van
£160 per jaar, en L'en ll-:&8Ï8tenth
l'OOr £140.

.Applicaties met de bij de wet
J. 8. VARUg &; Co., A1Bla.gm. veret8Chte certificaten en getuig-

schriften. worden door den onder-
Boe III 'lawr Le...... ? geteekende ingewacht tot 2;3 oop.

BOUD 11_ 8 ",eid, cl" it be bene 4iq Wmber. Werbaaruheden toe be-
.. lij bat'_ GIll ndat te k-. 1IIá" ginnen op 9 October e.k._.. W..-.ld. Dur ia __ ~..w.w:

WhMIer'. Extract I ............ ... D. THERON) V.D.M.
HEY.NBS. MATHEW. Co.. Fordsburg,

uot ...... 1WMA8, 19Aupatua, 1899.



..- OP DE Plaafi. Boeken voor de Boholen in
de Zuid-Afrika.--Il{GBYOERDB

AARDAPPELlOEREN
en in de Kolonie gegroeide Vroege
Rose, Duitsche Blauwen, en Flour-
bells,

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

Gedurende Angnstns en September lullen
aankomen :-

Fransche Vroege Rose Aardappel.
moeren

la October, Noyember, Deeember en later
aan te komeA:-

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.

H. RIES & GO.,
Graan en Aardappelmoeren-

Handelaars,
Oost Londen.

Telegrafisch Adres: "RlEs."

p, J, LOUW,
"W'IJNHANDELAAR

Te KAAPSTAD,
I'! EEFT bij dezen kennis dat l;ij
U verhuisd IS van den SIr
Lowrv Road naar de Buitenkant
Straat, 55, waar zijn vrienden,
klanten en 't van buiten komend
publiek beleefd en met prompte
bediening voorzien zullen worden
van zijn wel'x-kende Wijnen, en
Brandewijn. Hij vertrouwt dat
hij zich in Jl' verdere begunstiging
zal magen verheugen.

Een half dozijn Brandewijn en
een half dozijn Wijn, gepakt in een
kist, zullen naar het Kaapstad
Spoonreg Station gezonden worden
tegen ontvangst van postwissel van
1211.

Onderwijzeres yoor de Hollandscbe
Taal, enz., aan het Bellene Semi·
nary te Somerset Oost.

WOHDT eeue (;l'certdiceerde
Ond,'rwIJzl'rt_'s LOl'Hangd tot het

geven V:ID onder-wijs in de Holland-
sche Taal.

Tovens zal ZIJ l.ct opzicht moe-
ten hebben ove-r 11.,t naald-werk en
verschillende k l.rs-cn, CII ook der
Hou!!cre Standaard werk VHn bet
paar' k lassen vuor hare rekelling
nemen.

Bek wa.unheid om het teekeuen te
leeren zal eeue sterke aanbeveling-
zijn.

Het "alaris i.", 1.:"'1 I pl'r jaar, met
inwonin.r, et en, wus-cheu enz. vrij.

De 1l]'pllc3nte IDPl't haal' werk
beginru-n legcn 1 October aan st.
Kan dit niet, dan g'elieve zij te Z('g-
gen of zij wiks t'.'g"ll liet begin des
volgende jaars zou kunnen doen.

Apl,licaties rul'[ ('()j,ijen V:;LnCer-
tificaten en getlllgschriJten moeten
in handel! van del! ondergeteekende
zijn vI",r pf up :..:~S"!)kmbcr aarist.

tr II. S(,OTT,
HOD. Sec,

Somerset Oost.
Iii Augustus, lS~)0.

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIELD, Tandheelkundig

•~hi1'1ln.;'Jn(onlangs in het London
Dental ln,titant) heeft pa" een hezending
v&n d~']dijke .. ie'<U·eTwet"fh~ Tandheel·
kundige ~Iiddelen ont"angen, cu is in de
positie gp"teld om Z'JIlep"tienten de voo,·
deelen ,au al die moderne verbeteringen
in de t&udheelkulldete doen genieten.
~Consultatie nrel! 0 '·,m. tot 5 nom.
Op Zat<lrdagen~,v, m" tet 1 Il.m.
Patienten buitenaf woonachtig, kunner.

hunne visites per brief Ilankondigen,

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Chirurg1Jn,

Castle Chamben,
TEGESOVER HET :>ilEUWE POSTKANTOOR

Adderley Straat, Kaapstad
P.K, BUR 1:160

TE HUUR
OF des verlangend te koop, 10

uitstekende plaataeD uitge-
zocht in de Afdeelingen van Her-
bert, Uay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nll,bijheid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in lt veld, dat
geschikt i~ voor Paarden, Struizen,
Vee, Merino t-5ehapen, en geiten.
De eenige reden "an den verkoop
is dat dl' eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt Il tot:
H. IL CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

via. Ceimpbell.
TQlegraphisch Adres:

Cawood, Papkuil.

TE bekomen bij de voo~
Boekhandefaars in Zuid-Af·

rika tot de daarbij vermeJde prijzen
D. Aitten.-GeschiedeDÏa van

Zuid Afrika met een inleidin~
over de Algemeene Geeohiedema
voor de scholen in de Zuid-
Afrikaansohé Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Aln.
kaansohe Vereeniging, 3/6~

J. C.Vermaas.-NieuweMethode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte. Prijs 3/-

J, C. Vermaas.-Rekenoefenin-
gen voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste ~eelte
der Nieuwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Zuid-Afrika.

Eerste stukje Is. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

," C.Vermaas.-A.ntwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor.
komende in het Nieuw-Beken-
boek, ten dienste der scholen in
Zuid-éfrika,

Uitgaven van J. H. du Bussy
te Amsterdam en Pretoria.

A.&ngen&lIl~wtieI;aë1P &tu ur.

> .' '_, 0'"

B'1!IB::&:1iI'NG
' '. ... -~ , .. ,

van Ceres, PX(iU:aTBBRG.
_-_,"- --

Vln.~1f PIIUU£ IUIIIPIU: DA.ARapplicatie gemaakt zijnde
door de heeren W. S. L

:Marais eD w. 1. T• Wesseis VOOr
het sluiten ftD een weg op h1llUle
~n " Groot Modderfontein,"
eD te Prieskas Poort," voor publiek
ftrkeer.

Kennie wordt gegeven in tel'llleu
van 8eotie 152 van Akte 411: VIII
1889, dat applikatie door den
afdeelingsraad gemaakt zal worden
bij :Zijne Excellentie den Gouver.
neur om genpemden weg VOOr g.-
aloten te verklaren, viz.:

Den ouden weg op de plaa~
"Groot Modderfontem " (een sub.
divisie van de origineeie PI~
" Doornfontein") en "Prieska'"
Poort" gaande tusscbendewonir:geII
va.n genoemde plaatsen, in Veld.
kornetsebap u Prieska " beginnende
bij een punt op de plaats c, Prieska'g
Poort," waar hij afdraait van den
Prieska naar Victoria West Af.
deelingsweg, Proclamatie .t\ o. 8i
van 1891, genoemd punt begin!
omtrent 1,000 liriiaal yards distantie
in een noordelijke directie van eeue genaamd de "Haak Doorn

" op de plaats "Prieska'!
Poort" vandaar loopende in eeu
zuidelijke richtin_g over de plaatA!en
van "Prieska's roort" en "GI'OOI
Modderfontein" tot een punt op
laatstgenoemde plaats slwaar hij
aansluit aan-den weg gaande van de
woninll van" Groot Modderfontein"
naar "Keikams Poort" op welk!
punt de weg die gesloten zal worden
eindigt.
Eenige objectie tegen genoemde

sluiting van bovengenoemden W~

moetin geschrifteingeleverd worden
hij den ondergeteekende binnen,
drie maanden van af heden.
G. W. C. VAN DER MERWE,

Secretaris.

OP
Voor h~ h~aar geeindigd 30 Juni, 1899.

VAN DBN

Afdeelingsraad
, Allelere

Totaal. - AIIdeN' Totul.Hoofdw.... Weseuena. Hoofdwegen.Wepn ...
.£ I. d. .£ •. d. f I. d. f .. d.. f .. d. .£ L' ti.Au Ba1aua- 11 2 i 0 0 0 0 0 0 Per BaIaU- 0 0 0 763 18 0 7016 6" ~m_ BelutiDg- 69 " Salari_a yu 8ec:retaria,btentalliae ... 138 6 0 2 11 207, 8 11 AaditeareDenall. aDdoreLoopeade ... ... ó07 14 9 2.'\3 17 4 76112 1 Beambtea ... 3 6 8 1 UI 4 6 0 0" Toe~en"aDGoav.mement 200 0 0 0 0 0 200 0 0 Makeo, Ouderla~;d .eo" TolleDol Hoofd eo .Al.. " Reparatie YU Hoofd-deelia~weglla ... ... 130 8 4 0 0 0 130 8 4 wegen enDammeDdaarop 3b5 18 9 0 0 o 3b5 18 9" AIIdere ronnea ...a - In-

" :Maken, Ondvboud, Be-
~komatea:- paratieedVerbeteringYURekeningHaurUilapaaniag 82 0 0 0 0 0 82 0 0 .Al.deeliDpwepn ea Dam-

mendaarop .•• ••• 0 0 0 131 17 3 131 17 8
" Aud_ Uitp ...n, lw. :-

KJ.iniJheid ... '" li 0 9 2 10 4 7 11 1RekllIllDgHourUilapaDDiag112 10 0 0 0 0 112 10 0Terugbetaalde LeeniDlen 29 9 0 14 14 6 « 8 6Iatereet 8 0 4 4 0 2 12 0 6---- ---- ---£1,06511 7 323 0 3 1,381 (I 4
OvertrolrJr;eaBaI&D1I6IlopHoofd

en andereWegen ...

VRIJDAG, 22 ~pt. 1899,
Tl9 UBI TI

ILBIGAT, lCITO PIQUETBIRG.

DB OndergeteeJcende gelast door
de Executrice Testamentair

in den Boedel van wijlen den heer
Hendrik Brand zal publiek ver-
)coopen :
22 Extra Paarden, Merries en

Ruins
8 EstTa Esels groot en sterk
25 " .Aanteel Beesten
4 Ossen
300 Aanteel &ha~n en Bokken
800 Umuners - ,
450 Hamels
1Lot Varkens
100 Mudden Eerste-klas Koren
100 Rollen Tabak
SWaplS
1Kk
2 Span Tuigen (compleet)
1 Jl Jukken ..
1 Schroef
1 Ambeeld
1 Set Smidsgereedscbap
5 Gebreide Beeste Vellen
2 Kribben
1 Lot GraveD, Pikken en Ploegen,

enz.
1 Lanice Ladder
1 Lot Vaten
1 JJ Balies
1 " Zadels
1 Schaal
1 " Deelen
1 Lot Huisraad, TafeJs, Stoelen,
Ledekanten, Veren en andere
Bedden.

Keukengereedschap, enz.
P. J. RETIEF, Afslager. Kantoor Afd. Raad.

Prieska 23 Augustus, 1899.

.£514 li 6 908 13 61,411 16 6
,30 7 2 " BalaaIeD op HoofdandereWegeo

Totaal 1,06911 7 908 13 61,411 16 6

o 0 0 685 13 3------- ----£1.069 Il 7 908 13 61,411 16 6

Wij ~rtificeeren mita desen (i) dat wij boveDitaande·Rekeaing ..an Oat2ta eo Uitpven YU den Afdeelinprud YU o_,
v~r bet baU'J&argeëin~igd30 Juni, 1899,~ebbennagesien; <ii) ~t der.el..e door ~hoor "ke be .. lukken pnufd il j <iii dai, ÏILIoo .... all
,!U kunnenverneme~,die oDt.vangstendaa":naaogeteekeDdde IIt'nlgeaomo»1i.UO gedareo pm:.r:ildperk ont....llgen ; (ill) lt da aittluf w&'-'
tig eo overeeakoUl8tigstemDlln"ea,R8IOIutlllllea ContracteaYaDdenRaadil ; (II) dat de balana uit een OredietBalans£3() t..2d. iu da ~taDdard.
bankte Ceres,en (~j)wijcertificeerenverder d.t wij de opgaaf ..an Baten 011 wten nn pmelden Raad ..oor bet Iaatatehalf.jaar hebben
ondenocbt dat dezelvemet bet Grootboekover~nkomi,ea, ..oor zoover 11'0 kODDUnitTindeo,ten &IJedoeleoorrect is.

Cerea,9 Aura_tuM,1899.
Ik, Henry Carson, certificeer,.mitedezen, o~der de voorr.ienin,eaYaoSectie2 Yanwet 32"aD1888,dat boYllDJltaandeeen ware 011

nauwkeUrIgeopgw Il! van mijue rekemngalaTheeaunarnn denAfdeehugeraad1'&11 Oeresvoorhet balf·jaar,"iod~ 30JlUli lBW 011 dat~e balaaaill seoals gespeciflcoerd opne1'eDl!pandenVormC.A.41i A. ' ,

HENRY CARSON,Tla_wier.Getee.i:eDdvoormij,alsgetuige,den 27stenJDli, 1899.
- L. BOYE8,Voorlitter

Ge~xamioeerdeo goedgekeurddoorden Raadop den 12deaAug.,18(19.

en
... 65:; 6 I o 0 0 o 0 0

B. S. WHITING,J A,_.l:teuren
W. BERGMANN,"'" .

L. BOYES, VooniUer.

California Stroop Yan Vijgen
Speciaal! Speciaal! Speciaal I___,-----------------

Rawbone's Nieuw lauser Jachtgeweerwerken,het lSestelreinigendeea verlnrikkende
zonde,hette verzwakken;geneesthardlijvigbeid
en hAregevolgen vooraltijd.
Aangename
voorsorgamiddelen 'op bun tijd en veel

sekerder danvertragendekruiden. Eenegezonde
conditieder Nieren,Leveren Ingewandenill de
sterkste voorzorg tegen Hoofdpijnen,Zware
Verkoodhedenof Koortsen

Mild en Zeker
in effecten bepaaldvrij van onwenschelijke

bestanddeelen. Geneesbeeren bevelenhet aan
Milli:>enenbebbenhet onschatbaar bevonden.
Kinderen genieten het; zwakke damesvinden
het een ideaalmedicijn,ijverigemannennemen
bet zonderongeriefof ongemak

Naraaaksels en substituten
zijn talrijk; gij moet vrageu I

OlD "Calfornia" Siroop KAAPSTAD:
van Vijgen. I. 5. Le.... l (;0.

Zoekt den naam én bet ban-
delsmerk van de CalifoI'Ilia
Vijgen-Siroop lI(aatachap- P. J. PiUne. l ct
pij j diezijnopelkenbottel die
echt i•.
Overal bij Apotbekers en

Winkeliel'llte verkrijgen, In Bryw, bthe.,
wee grootten, Is. Itd. en
groote nieuwegrootte,18.9d
Depot 3:l, Snow Uill,

Toegerust met Rawbone's Speciale Jacht-vizieren en
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs

£7 10s. net.
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hagelgeweren, Rifles en RevolverA, van iedere soort.

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

Colts met vergrootglas l&.gazijn runes, 46/86 tegen zeer verminderde prijzen.

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET., Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten
.Aardewerk in groote keuze.
Hang. en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en tentasie- artikelen en alle Huishoud-Be-
noodigdheden.

.V erzil verde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
Vel'Jaardagspresenten een Specialiteit, Juist ontvangen een
lading van hun speciale Port.

"VICTORIAN WATER- \VHITE OIL,"
150" VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" ~N KANNEN,
DE BESTE OLIE IN OE MARKT.

LLOYDS'
AERMOTOB"
WIl":I.:.1d.lI" oI.e:.1&~

GDEEL YAI STill. GALUIHZURD 11 YOLTOOII', YOLIOIBI BESCHUT TEGEl ROBST,
8 ft. U n, 81 ZOrt. Iielo, met GillLUCERRD BRlER&Bill OP

nsn TORUS. TU 20 tot tOO TIet hoog.

Gelieve te letten op ons nieuw en eenlQ adres.

LLOYDS. EN CO..
4.0 B1arIf ..... ~ K•• P8W~

Het soort dat alles verfstof is,

•
Brilliant I

Duurzaam I
Economisch!

GUSTAF ANDERSON & GO.,
3.1, Lang ~trllat, Kaapstad,

Om patronen van hunne prachtige
Plakpspieren.

VERF, VERNIS, en SCHILDER WA..A.R
Tf:(;E~ ZEER BILLIJKEP&JJZEN.

DiamondDyesovertreffen alle &nderenin
Kracht, Reinheiden DUlll'Zaamheid.Geene
a.nderen zijn even goed. Wa,cht u tegen
vervalschte kleurstoffen, omd&t zij Rn
goedkoope en inferieure materia.len zijn
gerna.a.kt, en "Iecbte, flauwe,vlek.kige kieu.
ren geven. Om van succes verzekerd te
lijn, gebruik slechte

DIAMOND DYES
voor het verwen vl\n Tabl!erta, Koussn,
Vaderen, Linten, ~ ...ran, Ta.pijten, Enz.
Enr.. Wij wa.arborgend&t .ij meer goede-
N'n p&kD&pak: zullen kleuren daD eenig
&nderkleursel ooit geIlJ.&&kt,en meer bril.
.ante en duun&me kleurea zal geTen.

'l IsQemakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwen.
OV6fol verkocht. Bd. p" pakjB.

Ken copie van een wool klein boekje, getiteld
.. SuCCCtlllful Howe Dyeiug" franco toogesondcn.

Verk.rijgbaarbij B. G. LEN~ON <i Lo
P. J. PETEBSEN & Co.
HF.'l"NE8,M;ATHEW" C.

!Lu.PIT4D

PLAK -PAPIER.
Voor gij ergens elders koop, schrijft

eerst aan

Een pracb tig assortiment Lin.
crusta, en alle andere s')orten

Versierselen.

Gustaf Anderson &Co.,
35, LAIS STRAAT, KAAPSTAD.

De •• nli'. Windmolens Ir.maakt met"
Wielen Beweei'bare Tor.ns. ZuU.n
m.er water pomp.n dan eenli' ander.
MolensIn demarkt.
D. hoopte prijs werd behaald door

deze" Motors" op d. Chlo&&,OW.r ....
Tentoon8telllnlr, 189S.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK!Ilf
ZUID AlI'RlKA.GETHOKKEN :

GoudenMedaillevan de lAodboaw T~
Ïllg te POAElizabeth ... ••• ISH
GoU- Medailleen .Bere*- Prij., Jebnllll-
bV( TeDtoonat..lling •.• ••• ••• lI8I
Speclalen Prij., We.telijb PNn..M, T_-
toonatelling,Roeeb&nk ••• ••• ... l1t6.
Eeraten Prij., Weetelijb &on.aie, '1 -
.telling, RosebaDk ... .•. I.
Ep1'8ten Prij., Pon lllia~ Luibn"
Vereelligiug ... 1....
Aanb61'olendoor het :&e.pruu.,. ~

8Jlleat der Kaap .E:oloaie,&li ui beet ~
om w&ter te palpen, pTVaCla a- ..
Governementa Di__ t Boren te .. ~
of ia.open. pn .....

De Lompe bouteD Windmolen w'" a.
.nel "err&ngendoor het. Stalen Gal~
ilB,l10T0B.. '.'Lloyd,' StrJeD .&.11:10'1'0&8 loopen ....
den !&Ch18t.enwm, Idja geheel zeH.~
....nd, eli werkea ID'" een lange., .,.atea 1IhItr.
Bet .1EUOTOl ie da pedk~te ea ....

ooonomiecheBeweepade Xraebt ter WWW4,
een Pomp Tou"l kofteDcle _ w." ...
dan een geede JIMI'd, terwijl het d.. _ .....
IIODdereenig .......• 1 ~ "erk
Het illIJIO'!'& __ ON .~ ..

plaa.. iD .... eie I._. _ ....... HIJ...
Lilt. ..of Baka. P.~ •.
Zij die TOOl'IMme ai.JuWw-le .........

te koopenmoeten _I _ereolMidllU n..u.
Ll01"' GaI....w-rde Stalen.lD*"fOU, _
&"}dereiuferiean en wUrdeloose ~

Het. eohte, Llo1dl1'.lIREYI'Ol Al laet.""'_
koopat eD beet.. _TODden wOl"lla, ell a...M
den ~tI reeda Iioorretaan.
lV&lUleervereilchi, worden JrMO~ ,...

IODea ,._. om het toea .. 1 o·~"""'"
tegen -e.liMeeltelijke reiek_-, of ftIC-
IpeciaJeMIaiilrio, .•
Solwijl om prijlllj,tt. IIU p~ften,

of .. a.d IIijaoudërW;' omtrent dIepte TM
den pa.t.of~ _ter 1IIlB., wunaii ...
ber.~ da- koeien per Tolgende pga lal
toepsoadea ".da. .

INA DE OVERSTROOMING
IS

MORRISON & Co's
GROOTE

WINTERVERKOOP
Vendu Kantoor, Piquetberg,

21 A.ugustus, 1899.

A1deeIiDgsraad VlD Ceres, Afdlelinl ,~n Priesb
, ProelameereD JID Afdeelings Weg.

TENDERS voor aanleg van een
gedeelteweg bij Prins.Alfred K ENNIS wordt gegeven in ter-

Hamlet, overeenkomstig plan en - men van Sectie I52 van Aku
specificatie gereed ger.oaakt door 40 van 1889, dat het de intentie il
het departement van Openbare van" den Afdeelings Raad van
W erken, en te zien op het rasds- Pri~ka om aanzoek te doen bi
kantoor, zullen worden ingewacht Zijne Excellentie den Gouverneur
door den ondergeteekende tot 10 uur om een Proclamatie uit te vaardigea
v.m. Zaterdag lG September a s, verklarende den. ondergenoemdeu
De tenders moeten ala zoodanill' ~eg een Afdeelmgs Weg, name-
gemerkt zijn. De namen van 2 lijk. .
borgen moeten ter goedkeurig door Den tegenwoordigen weg
den raad wo1-den voorgelegd en 't van de ..Prieska Pont Drift .naar de
is nier vereischt den laagsten of ~n grens19n van de A.fdeehng vu
der tenders aan te nemen, Hay, m het Veldkornetsohap ru

Op last Prieska, beginnende bij de " Priesa
, Pont Drift" op een punt op de

HENRY CARSON, Stofbakkies Publieke Uitspanning,
Secretaris. van daar gaande in eene Oostelijke

.AfdeeJiDgsrasd Kantoor, Ceres, richting over de Stofbakkies Uit-
2 A spanning, tot een pUnt op de plaat.!
5 ugustus, 1899. van Stofbakkies 0, 360, nabij dea

OllEN8ARE KENNISGEVING Oostelijken kant van de lijn van der Uitspanning, op welk punt de
voorgestelde weg te worden ge-'
proolameerd afdraait van den Pries-
ka-Griquastad weg, van daar gaan-
de in een Noordelijke richting over
de plasteen van Stofbakkies, Brak-
poort"-:(), 363, en Krantzfonteu
0, 358, tot een punt op de grensijn
tussohen Krantzfontein en Zeekoe-
neus 0, 857, welke lijn ook is de
grenslijn tussohen de Afdeeling VIII
Prieska en Hay, op welk punt de
weg te worden geproclameerd
eindigt.

Eenige objectie tegen genoemde
proclamatie van bovengenoerndell
weg moet in geachrifte ingeleverd
worden bij den onderget,eekende
binnen drie maanden van sf heden.

G. W. C. van der MERWE,
Secretaris.

Kantoor Afd. Raad,
Prieska 23 AugU8tU8, 1899.

Nu het groote onderwerp van
conversatie in ieder huishouden;
duizenden dames hebben onze
magazijnen in. Plein.etra.at bezocht
gedurende de laatste

3 DAGEN.

Heden Zaterdag
Worden voor tonnen áan enorme
koopjes aangeboden ter wille van
de dames van buiten de Stad. Wij
zulll',..i. }'ltJr eeuige van de Speciale
.Artikelen opnoemen die op den
MORRISON'S VERKOOP
kunnen verJcregen worden:
Dames L. C. Onderkleeren-Na,cht.

hemden 1/3, 1/6, 1/11, 2/6, 2/11, 3(1.1,
en 4/11, waarde tweemaAlde. prijsen.

Dames L. C. Knickers en Hemden,
tegen 1/3, 1/6, 1/11,2/6 2/11, 3/11, ea
4/11 per stuk.

Dames Flanelletten do. 1/6, 1/11, 2/6,
2/11, S/9, 4/6 tot 6/11 per stuk.

Dames Flanelletten Knickers en Hem.
den tegen 1/3, 1/&,I/lI, 2/6, 2/11,3Jll,
4/11.

Kinderen Flannelet Ondergoed,allen
tegen ongeveer den halven prijs.

Dames Winter Losse Blousen, tegen
IJ LI, 2/11, en 3/11 per Btuk, minder
dan den halven prijs.

Dames ZjJden Blousen, tegen 8/6, 1(,/6,
12;6, en 15/. per stuk, een koopje.

Dames RegenSChermen, tegen I/Il,
2/6, 2/11, 3/11; 4/11 eu 6/11, halve.
prijs.

.Alle Capes, Mantels, Jacketten. Kos-
tuums en W&terproefsworden aangeboden
tegen den kostenden prijs geland in Kaap-
stad.
Kinderkleeren, Peli.ssea,Robes. Tunica '8,

Fraaie Mantels, Kappea eo Petjes WOrdeD
aangeboden met een ware opoffering.

AfdeeHogsraad YID Ceres•

KENNIS wordt bij dezen gegeven
dat alle acbterstallige wegbe-

lasting en uitspanningshuurgelden,
die op den 30sten September a.s.,
nog niet betaald zijn sullen] worden
v?rvolgd zonder verdere kennisge-
VlUg.

op last,

HENRY CARSON.

-KENNISGEVING,

Afdeelingsraadkantoor?
Ceres 25 Augustus, 1899.

HBT

Palace Warehouse,
PLEIN-STRAAT,

KAAPSTAD

Kaapsche Afdeellngsraad.
Belasting voor bet Dorpbestuur van

Maitland voor 1899-1901.

KESNIS wordt bij dezen gegeven
dat de raad heden, ~op grond

van wet No. 29 'Y&D 1881 vastge-
steld en ~pgelegd heeft op alle
personen die daarvoor vatbaar ,zijn
een belasting van twee pence (2d.)
In het £ op de waarde van onroerend
eigendom in de Maitland area.

De belasting zal Tersohuldigd en
betaalbaar zijn aan bet kantoor op
Dinsdag den derden Ootober a.S.

op last,
.H. V. D. WESTHUYSEN. '

Secretaris.
.Afdeelingsraadkantoor,
11 Augustus, 1899.

WELLINGTON,
-DE ondergeteekenden wenschen

h.iermede kenru. te geven aan
allen dIe hunne achterstallig-c reke-
ningen nog niet betaald hebben vaM
het jaar 1898, dat zij van II' roren
zulks moeten doen voor h"l "inde
van September 1899; alll'Jl, dan
nog onbetaald, zullen worden <)v~r'
haD.digd aan onzen agent ter in,or ~
denng.

M.A.LA~, & CO.,

<
KENNISGEVI NG. WellingtoD,

29 Augustus 1899.
VICTORIA OOST. lUTHE

fJE KWartaa!s~be Vergad . 'j R80H£ KERK
. va~ den Afrikaander 1IO~ DB Kerkeraad de E .

plaats vmden op den 7den. Sept. . Luthe1'lOhe ~:n~~ TOT atijving der fonrlsen '-an het
aanst. Leden worden dringend Straat La tad geeft hl XiJlder Zending HUlB ID

v.~rzochtom op te komen. Belang- k~ dat Jf;~ken in ~e verband met de Ned. Gen'f. nerk
nJke. zaken lullen bespl'Ok~ wor- zal, voor de betrekki wae n zal in d9 Wicht Zaal, Loop :-:trsat.
den 10 het belang van het district. Tweed ~ gehouden worden op VRIJDAG,

8 0 C ~:~_ ...- e .' 1 8epten:;,ber.O MPJES I 800UDJES! I an~~. de~, GIften in iederen vorm nIJen
_ lIT moeten gem:dend ZlJn, en bekwaam met dankbaarheid ontvangen wordeD

BLA.AUWGOM,He\.\...:- enn-. om soawel m de HOL~I &lJ &all bet Te Huis.
. Bakjes, 4/. --. loo....: lNoBLSClDl taal ~ prediken.

bakjes ~j ~ en 1 . Werkqamheden te worden be- £L.."'~k Bee.;;:tenr-lej)(Och
eerst.klas, ~ koop bij apomca, ~ op den lat.en.llaart; 1900. \JV(j\l OOp u' {,D

BVllOIlderheden bn.n.en~ verna- VAN sci. tot 6d. per lb. per
J. J. v. D.'fBRWE, P ZOON, men. worden van den. WIL. Bnw. kw~ te ftrkrkgen bij

.~eIJiDStOn.. 0.. ZuN, WILP.CK,0l!8DV£TOBT O. J. T. DREYBR,
Noorder PaarL

De Jaarlljksche Bazaar
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VElU(OOPINGEN

~=:!EI=~i!i.JOl1I_If·"rnn_'.rrb. '~"411Il... e: .' .., 1ItN~8Ji. -.' " . at .,rak
... ,...,.... 4n ~raak ..-kte
eeD pooten lndrU op h. 'Y01gepaktê

m,falluldliDc heeft "maakt h1dl.
hUJ,Ilci'lIdilllllte be".:. .....ift_ De toe.praat die, na die van den

d ""'_Il ~ h. greogte effekt maakte waa
upen onder de . ~WVf"d die VaD d.n heer inn88.

beeft beloofd. Bn ht. BU ftl'ldurde dat d. poeftle dool' de
met ettD _Ug hlllDftr, ~ Ind... oppoomen yolkomen

1D~:Ierl_ II1eoht. Het bar. luiat ....... ~n tlit een recb.tqeleerd oog_
leugeu welke hij in 't pant, lIn ult ea poUtiek oogpunt.

'Vorige week opbouwd~ en b.=edÓt~" saat féltelUk. afge-
heer OOUBTlfBY 100 tot... au.te .' I.. .-~ ·DptWVfeld 'n be-

toont hoe Yer de Bl'1lmma_ OT8rw~ ~ ft ftle8ring.

181f1beheeflolblngSOU:::;: ==~ Parlem•• praatjes.
geurde jOIlp~é bijt en -

'Walln,eer I." een -lI Kupatid, 28 Aag. '99.
..., • ~ een v'nu'nde .WeI, o~ D~ ek diU die debat Tao vaD.

afJ'allzeliN beeft geltN,en. mjddar bij die l"OftIPU al laak leef in die
,rpoten In nrbaod met ~e TaU al.aJ wat die ~ had om dit

dI.l de·, aandacht v--'i-en. bij te woon. Ek weu dat ek di. tijd en die
"'"' ..... ~beid bad om daar een Tolledige be.

de belaolldliJke ·l'eIOlutie in ~kriJT1D. nn te ~ _ ek -roeI dat ek liep
()a.o~.eelO~le Pal'lement geJlllllerd a 8a!;W deakbeelá ~TaO sal bu op papillr

en zUd geadverteerde Uit- _. 0 •

Canadeeeche Pulement . OU leur .8prik. bet dYt pw.., om die Terda.
doen zioh met zijn eisen l1ag TaU die bQU TOOrte .tel om die "erToe!'

te h d TaU. ammaai8ie Tau Pori EIi.&etb Daar die
ou eo, en lijn eigen VrlJltaat.te bee~k. Aa ek moot 5ê die wij_e

....... I1'nr.'... aau te pakken, en waarop die ~ter me1 -die opposisie goWErk
hl-Afrill:·~P.lClhe zak en &lIeen te laten. bet, dau wa dit kOlilpleet net IlOO8 'u kat wat

de plaat.JellJke boer';'n en met 'a, maie Ipea.1. ~jj 11ft bal op alld puute
" dood pat, en cbe Uiteinde .a&, dat ou seur

wetaagenten 'Veratgdlegen kleine dorp- ~prik. lija. eige mo.ie moe. opeet, souder om
j88 weteD lete het Zuld-Afrikaanache lete UIt te nr· .' 0

vraagstuk? Z n daaromtrent waar- Die ga11erjje WIA ,':lIIpend Tol, oek die gal.
IOhijDlijk eYen aLI omtrent He- lerjj apari pit Ter besoek8l'll Tau gouverne
breeu WIOh. Een veel meer be- meDte baie. ~.t. die JOD9ernear eelf was uit!
teekenis dan.deze &anma. daar, maar dl. u.periale IIIICretaris en die lijf.

wag na Ijja exoelfutie wa daar. Almal hilt
tiging i. het beLmgrijke achema van met ope moud. gelaiate! eo ek kau jou lê die
linanciêtlle henorming' lngedlend in het nn die r.,..nns, en "oora! van leier
Kaapechó Parlement dOÓ( het SCUBSI- :~:!t,bet 'n diepe indruk op die bele hili
NKR ministerie. Het bee~ gnolg van 0 •

dit IJChema aal zijn om de groote milIio- OU llenr 8prik b•• d; saak eers toegelig in 'n
naln van het De Beers sYDdikaat te '-_ toe.praak,,~ ni~ "enloer te .. ge val. SijD

""" toon en mawer 11 beeJtemaal Teronderd co
~Ien. .Daar RUODKS aan 'liet ho~van IIOltl bij 110 '~erutige gelegenbeid blO bij 'erg
dit syndikaat ltaat, la het interellla te ~woon en bDltenma~ droog: Hij Clindig tOOD
zien wat zijn houdlng omtrent dese bi .!,ln lpeecb met UIl die premter te vr. of hij in

dUI T8"Ols alle TerToor nD ammunisie naar
EDgelsche leIerlI die niet bekend zlln me die''Vrii.eaar ot T,aanaal I0Il ltop 10 lank &Jl

de" bumbng .. VaD de Rhodeaiache klIelr die crisie dour.
en dle mialeid worden.door de leugenaob:
tige ioformatie dle aoo algemeen in de
Engeleobe drukpers wol'\(t opgediacht,
behoore.n te weten dat onder het beetuur
van RUODKS aan de Kaap de beluting
geheel en &l gelegd werd op de IObeuders
\'an de armere en midden-kJaa, en dat
rijke eigenaren .... n de Kimberley mijnen
in de De Been kring, geen penny in huu
capaoiteit .la mUneigénaren, be~d heb-
ben &an publIeke belutlng. Dit wal de
tlnancii!ele politiek van den man die voor-
geeft te treuren oyer de beweerde grieven
.... n de Uitlanders in de Tl'IUIftBaL

Nu, onder het verstandelllk-ontwLldtel_
de beetuur van den heer SollBaINBB
moet dlt alles vc&nderd worden en de
millionair ZáJ geDoodaaakt worden te be-
talen. Wat zal de Rhod88ische kliek doen'
lndien .lij deze wet«eving tegenlItaan, .. 1
het een positief beWiJl zijn dat de eigen.
lijke macht achter de zoogenaamde "pro-
Il'8I!8ieye" en '''Anti-Dlltch'' partij geld, en
DIet. andera dan geld, ia. Is dit &00, dan
zal men aien dat de yoorgewende sym-
pathie met de uitJandera, zooals wij lteeds
hebben beweerd, niets anders Is dan
bloote huichelariJ, ontworpen om het
veracl.LtellJke doel te bddekken van Jo';~-
nesbnrg in een ander Kimberley te her-
acheppen, en a.laoo de kapitalilten macht
ill. Zuid-Afrika lWl eeD te .luiten. Owe
lezers behooreD nauwkeurig acht te geven
op de houdlog der RhodeeilChe kliek tot
del heeren 80HRBINBRS yoorgeatelde
we~ving.

RHODES en CHUIBEBL.uN zijn nog de
twee storm-eentnune wat betreft de Zuid-
Afri1caanllche poeitie.

WIJ gelooven niet dat er een van onse
lesers is die zaJ denken dat wIJ boven-
staande geschreven hebben, doch indien
IIr iemand i.8 die BOO denkt, dan kannen
wij hem dadelijk inlichten, dat wij Illacht!;
woordelijk hebben nrtaald een inlei-
diogaartikel vaD ReY7Wld', NewllpapM',
\'an Zondag ti AugUIltns. Dit Lendeneche
weekblad heeft een ~r uitgebreide oir.
culatie vooral oDder de werkende klasse
van Engeland.

Hoewel de editeur 'Van genoemd
blad bovenstaande ~hreven heeft
en die IJCherpe politiek tegen den
heer CUAlIBBBLAIN 'Volgt, wordt hij
in Eapland niet beschuldigd van
dlaloyallteit. Hier in de Kaapkolonie
wordt men, omdat men niet ja en amen
&egt op de politiek vau deu heer CUAlI-
BBBLAIN en aiJn handlangen, be8chDl-
~ van een kwaadwillige en afvallige
propaganda, en bedreigd met het opheffen
van vel'llDtwoorde1lJk beetunr. De tweede
hoogste ambtenaar in het land, generaal
sir WILLLU( BUTLER, weM teruggeroe-
pen omdat hij zIJn eerlijke overtnigiBg
uitte, daartoe geroepen IUnde door de
CODItitutie gedurendIl de afweaipeid van
sir ALFRED MILNBB.

Harer maj_ei" onderdanen in de Kaap-
kolonie elachen ook de rechten van Brit-
.tobe onderdanen.

Wat de land- en lnkolllltbelaating be.
treft, heril1ll8ren wil 0018 18I8l'8 er aan
om niet .. ach.. op de woorden VaD het
een of ande., lid te letten, maar
de houdlDl van de geheele kliek. Ken bn
een lIOhema d1Ntt SOGwel alt.indlrtti, en
..u: of door aDdenD, tepDwerba a
40a ~UUa. ora tell __

JAN KIESER.

o 0 .

Die.Afrikaander pand 't bal bap pdra, dear
stil te blij aowel dear toe te j~ nu DCJOdif
Ek 11&1 we debat nooit Te..... t ale. ' .

• 0

Daarna ging dio bor. ._ iD _iU TaU
mtddule.. maar. Dii:a nn beIUr bet TOOqJeni
n.te.. DIe m081811werd IADgea_ ia die uod
sitting.

:u Aag., 1899.
s-r.ullvnuII.- Oose lolrale markt bleef

•w.k, d. prijaeu W&reII o,..r 't alaemeen trn
roete TaU deft k~r; IIIIwoae ,oecferen waren
.. _te renugd. r

Wil DCMeereD -
II. •• II.
o - 11 10 0o • 0 0
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o '0 0o 2 lO 0
o 1 0 0
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o I 10 0
o 2 lO 0
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A.FDBMLlN08RAAD VAN HOPE
TOWN.

URIlRHKLOOl>' SO!:l1Ja'BEB.IOaT.

ONRSLOTEN IQ het sehll~ te Kan...
klorJf -in deze afdeellag over den

poorto-Jltlen iijd en te worden "rkocht
op l:I~rVJent>Urg, "f. Z l'J.!ERD"A.G, den
16<ten September. 18:19, om 10 Ullr '. vour-
lIliJdagd, lndien uiet tevoren galQet :-

1 Ltohte V08 Rnlnpaard, kleine bl,
llaart ~}pt, umt.rent 6 jaren oud.

(Glit) N. J. VAN WIJK,
Schatmeester.

'gen genoemde
-noerndsn weg
vleverd worden
'kende binnen
heden.

R MERWE,
Secretaris.

!.
l:>t_'.I.", 1899.

l'geven in ter.
, I5~ van Akte
t ,le intentie is
s Raad van
~ te doen bij
Il Gouverneur
II t te vaardigen
Idergenoemden
Weg, name-

noen<i".w
g.lkoeu ..u
I!:4nMJeD
Gu .....
Limoenen
p"",*-,
Aardappelen ...
Gauzen
Boter
I'.ieren
Uiee•••
,&_1 ...
.. ..ti_
-..n;-
BJo..kooI

.lInrw. IU.RT.
26 Aapa~a. 189t.

;: s. d. Z .. d.
0:13 Oj9
046 0119
032 034
007 0:1
0111 0511
041 0110
041 0110
0~3 000
010 016
o 7 0 0 12 6
020 082
o 0 I i 0 0 li
017 000
025-000
o 0 Ui -- 0 0 Of

OPMERKINGEN.
De m.rkt word~ nog lteeds sued Toorsien VUl

kaf! een d.. l wó&&rnnTa•• eer inf~rieure kwa.
htelt IJl, en bijna aiet genoeg opbrengt em de
kosten nn .T~rTOer te dekkeo. Zemels "Un
zwakker.. Mlelt .. en ull'erkoom ziju wat IlIjlIIr.
Voeder II seer ferm. Haver ï.. oen weinig
!arer, - wilmee'_'en dat di~ slechte tijdelijlr:
18. daar oase noteerlogen aanzIenlijk l.. er ljin
dsa de prijl nn iocevoorde buer. Ing.,.oerd
wit midlemiel ie _r Ichaal'lCh. Er ie een vrij
goede Toornad no geel lDielieID')01. VrO "eel
boermeel wordt aangebodeu. A"rdappelen .On
~koop. mun terUIer. Goede "oorraad boter.
PIoUIIlf'ee 8Cbaaneb. Eieren Tolop.

BuendiDgen kat wordeu a1leea "oor dadelijk
,..rkoop ontnDpn.

STADSNIEUWS .

n Priesta
'deelings Weg. HABKTPRIJZEN.

KUl'8TAD.

De beer Gutllehe, de pokkealijdur lAD bet
la~ret te Ranultiea pIaate; wordUballl·, .... t
buiten ge"ur te sijn en ie laagamerlaucl ...
hut beteren.

In rerbaud met de hO<tb~Qjf nn bet
llugonoteu gedenkteekea .yn WO ,e~ te
melden d>atbeide d.e urtebil.ebop en coadJator
bisachop Tan Kaapatid beriob* bebben auondea
huu loedll'ezeu te ken_..,...ade dat.g niet
u. de .Ioad &allW'~ konden aoa OlD de pleeb.
tigbeid bji teWOIMm.

-n weg ~de
Drift naar de
\ fdeeling van
Jrnetschap van
Jij de " Prieska
punt op de
l"itspanning,

elle Oostelijke
,[bakkies Uit-
•t op de plaats
';'1, nabij den
de lijn van de
,Ik punt de

worden ge-
,:Ln den Pries·
'an daar gaan.
richting over
ftkkies, Brak-
Krantzfontein
'p de grenslijn
il en Zeekoe-
lJn ook ia de
.lfdeeling van
wdk punt de
~t>!,roclameerd

PORT EWliBETH.

(V_. u.... HirtcA,~. (.0.)

W U ., ltLlliYN, AFSLAGER
4 Bept-8t.antord, erf
1Bel't-BtaDford, "ee

OEO G OlB, AF8LAGER
1 !lept-Grilr:.utad, lr:oopman"ll""'ienm. bula-

raad
Il Bept-Grlkwutad, Illiitaande "huldea In In.

IOhenten boedel
P. J, BOSHAB' AIZOON, AFSLAGIB.

aa Aug -eteJleDboech, 10.000 1TIl'ChtboOloeo
~ 8ept-SteUeDboech, (I1:ënlewljDltoltlr:eo, .ljnen

J. 8. ~8 AI 00. AJ'IILA.GBRB.
1 Bept-KOCII'der Paarl, woo._t, ollbebouwd erf.
J. W. Il00BBU8 Ja. AIco., AJ'8LAOBB8.
80 A.'_lIa1meebuy, paardelI ft •• ileD
W VAN WIJK, J VAN DBR lUaWE AICO .
lO Bept-OalriDla, 80 jollll'l _I.
JO Oc!t--<lalriDla, IChapen, ~ purden 1IlI'

loaoe pdereo
A, B. DB TILLlI:B8 ~ oe, APllLAOIR8.

1 Bept-Kkpmuc.tatle, 15 puN". ft I. l!IIeI.O.
I.Bept-:!rID1dernlel, pIaa&e, le1'ClDde ha .... to.

soed-
10 ,ba-KlaplDut.Ratle, 51_le, 20 purdell

HENRY CABBO:f, APIILAGIR.
• 8ept-c.-, hw.r..d.
J'AUU VAN .n AI 00 .. A'SLAG.BB.

1 8ept-KlaplDUUltaUe, bokten. IIlhapeu 811

'-'
O.lIP.BB, 11000 AI lt&O&, A'8LAO.U.
Il Bepl-8we1leadam, de plaab KlIpfoateIn, Iooie

gofd-. builr~
PAUL D. OLOVER AI'8LAOBB

au AUI-8t.e1lenboech, .oorr~ drapery (boedel
De Wijdt).

P. J. BBTIlU', AiI'SLAOER.
II 88pt-~pt (afdeelIng Piketbers), punteD,

Mela, t..tea, ""hapen, koren, lo.! goederaa, baa.
r.-!

MARTIN SAOKS, AFSLAGlia
1. Sep&-8nwhlel, CahiJlla, IChapen, paardea

don1r:e,w, GDI

ZOndag kwamen er twee P!Oteeliuge -tert,&-
.allon in Kaajlll&ad TOOr. tea wu Taa eea
klOJ, ~woe maaudeo oad, Jobn Bewl Fore-
man I(ebeaten, en hot &oder. TU eeD kl8Qrliag
gtououund.J 1I.O',buIPlaatjea. Belde lijken .....
den naar het doodenhDl1 "_ijderd .oor bet
gewoon ondersoek.

GROOTE WAARHEDEN.

• • I \.

. T?8n ~ij ~n roit :as_daai'n dood.e stilte
mdle ~QU. Nie~ T~ bom-die oge was
"T88tig. op,. leier SkriJ_, maar hij blij heel
lieClUrG In ,on boek Ieee.

e e
D· •lt .as te _I .,...groot Doaglaa cn in

poote OI!pw~ .priag bO toe~ op en
"' ol die pn_r dan leen autwoord pat gé
Die. Maar Leier lllrynw blO kalm en bedaard
ea .tear bom Die ua die TrUI. Na nog 'a
ltilte ~aau ~III~. &oen weer op o~der gelag
TaU die reg~ .. u.de 811 beakaldig die re.
perillf TaU n IlUaI .. dende oppat olllWent die
amlllnDillie op die tafel Tall die hui. geleg te
hebbeD.

De pro"ir.ioueele lijsteD TaU g~ireerd. par-
lementaire ki_ra Toor de afJeo1i1li Kaapa&ad
hgg.m tb.ua ter .:i.uaage &all de voIaw4e pla&t~
8t!U : StadhUI8, hoofd poeibnWor Iaooge_
rechtahof, 31 Kuteelatlut ~ batoor
(A.ddorley.tra&t), el[wtie' aal, ~kIOI
MIJlstrut, poIItlwlloor Kloofatnlat, polRielta.
tiou sir Lowry-road, tl:amslation tolh8k iDPag
Tau het dok, Zeepuat muuioipale aal, J:;p;n&
tram.~lOn, e.u 311 Barptlut. ~ea.n
objootiea moeten niet later,wordeD ~
dan deu 7den 8eptemberaaa aholr:ut a loa..,
South African (Jbambera.

I, ,\: CO., !!I, .t. 8. d.
It.tIn 8, lJ la \:ID. gnwwclJ ."t·e 0 6t -. 9
_I "" ""\* ".. 0 71- 0 li
Iton 11>1.W.Ie' g"""J.I ~U. 0 fl - 0 li
.sm.""1 .... "·''' n. klO" 0 .eUe 0 7, - 0 R
Goed toto.. ., .. 0 1 - 0 71
Iton toto .i.Melm. " 0 • - 0 6t
B_ .... .., ",llA> 0 5 - 0 lit
au .. eD !IIlkIeUrd YOt,< ... 0 8' - 0 t
lbw 8.0~ _1J1Iritte 1 Tt - 1 St
.~ .. 1 66 -- 1 6t
~..f .. " 1 4 - 1 6
.........: ft _, oakruld " 1 0 - 1 I
op .. I&...d ~ drnoc 0" - 0 11.1<""" 0 7t - 0 s,
.. __ .. ~a.:i.lI8'ir~ 0' - 0 6i
1__ rawe ~>cbea ti lt - 0 ,
WItte lint... II 1, - 0 8
'WI*"""" 0 II - 0 6

Bo....maaod., "ot ......ingeu nti TaU .ud i
aet!lUd id tot id la~ ..r.

Bo .. It&lIB~Aa. - ('DI" Londeaache kabel: ge·
~ ... keod 18 de£8r, bericbt: "BokbDIlIII'
"II\enI~ iell beter, g"n tl'1l_ti .. YOGI' bet
~eubtik te meIdeD, .-ar betere Traf." ft
-li"",,: "Wii ItQteel'e1l winter bokkeobur heIte
k"zlit.,it, 121d..,. lSd; beperkte Tl"MI. Er aUo
kOOP"" Y&II "olaroeide eente tepD 171Cfi
Tur\lCh b ·kk8llha&nDafk. TUt 811 pMe ..au
pnd ..." Piutlelilk loonea de kOOPerI_
~"i\lirht'id ~ te JaaUdeIen, ~ ka-
_ n~ 0fIUD ten dil PrjjaII p door
eie ........ 811 biiP~- II ~... ~
......... ill .. fCI.!!itie 9u dilUtIbI. DI.,... .............. ,.........

Groote waarbecien sija _r eenTOUdige
w..arlledeo wann_ aij eiadelijl< begrepen "or-
den j maar bet l'Ordert ~n tijd f'OOr
icmaads a-t is Toorbereid om een groote
waarheid te beg1ijpen. Jarllll achtereen kan
iemand iD dw.tenUa .erk_ over een of
andere pha. Yll.Il sijn g_telijk leTeD, oTel
..... Terbrekiait bij"oorbeeld VaD een trouwe
'tTÏeDdIcbap of oYer een of andere bIijk-.
bare tegeastrijdigbeid in aiJa .innerlijlt per-
IIOOnIijk karakter, maar dau doemt er 60ma
plolleliag eeu licht op ut eien ~t of in bet
hart dM terstond belder mWt .at te VOr&ll
lI'anhopig dODker llCbeen. Eeu groote WIIIIJ'-

beid aiet mea du met al .. jil gevolgtrek-
kingen, en met sijn verklaring "an allee ... t
TenJarread OIl ontmoedigend w.... Toor dea
man die met de waarbeid onbekend WM.
Wat eeD nieu.. geToel Tan. leun ea hoop
komt er met mlk een weu.e erk8llJling van
een trooeteade of oon verlichtende groote
.aarheid. In de vreugde over eeu ooderTin-
ding als d......, kan 1I!8n nrtrou .. end aiwacb-
ten dat andere raadsela op gelijke wijze 0PK&-
loet zullen .orden. Dat is de reden dat bij
de invoering 1'lUI C16lI1eot's Towc iederoon
_ptiach w86 tea opzichte Tall haar Tertliell&-
tea; maar tba.us is zij aoo populair geworden,
heeft sich 1100 'l'ertrou. baar getoond. dat
honderden kwabalnrs-geneesmi<idelea" op de
~kt aijn gebracht om bet publiek te be-

en. Ieder eorsproakelijk artikel "ordt
nagemaakt en de meoacheJ1 nIlen al-
tnohtaa Toordeel te trekken Tan de

goecIploo~eid VIID bu.u lijdende med&-JDeD-
IiCben. Pati8llten moeten op bun hoede .. &-
sen tegen deIiii ltedriegers, want bun genee8-
middelen sijn TOIkommt nutteloos, en terwijl
de tifl verapild wordt _t de siekte toe,
eD DUllliChien ..ua bov. de macln "an lAlIi:
L'eJl luaobtig gctD_middel als C1_t'.
Tonia. De be« Ju. E. T. Timer, KooriDga,
Zuid - AlUtnliil, ~, dato 1 AuguataB,
1896: Gedurende nie .)&1911 leed ik ... boIIfd
pija en algemeen aIeohteA Iicbaam&-toeat.nd.
Ik probeerde ieder pae8lJlliddel dat ik koa
bedenken en probeeiae als laatIte hulpmiddel
C1em8llt', Toaie. Na twee II_hj.. iDgeuo-
men te IMbbe. aprong mijn ban op QIl

vre~d. dou den TGImaa.Ii:ten omkeer die er
in mlja Iiobaua plaat. bad. Ik TOIade .cq-
~ lie YllClDCbJilteD, ea .. liet derde
fteachJ8 1'OIIlde ik mij geIIeel a-d. Ik ben
tel van jar. .... da 'nl ge..., de oor-
..It TaU mija Mte, ea. ill: ba Da __ bet
werk IMtrvattea tW- ik iD da .... ~
Jat.a., a.wo- de a_, J.... K. Tiraey,
zal-.A..tnIiIo-(Ady.)

.'I!.::'iUD. LJTUrOOL I. ~ .. GLOU _......_~ ........__ ......w-
eie ";:i. "'ohpW.~.
~ ,••• te b~liotIdIrD ,.r..a.:.~a.· ,

••. .
ID 'a OOfwenk. wa Leier Skryner op die

beeD, en yroeg di, 8peaker of die ui~kkiag
iD orde w~. ~_ ~illh .. )(e~eer Speaker
1'wklaar dIe 'D1tdrakki!it dIe orde en
• .. - ~D lMeka " ~rugtrek.' Bti
~ wa loa oppwo e:feid meer ot 1iIin
bedaard. Maar teea pat bij Toort om 'n aD·
del''' iDsinouie te maak, namelik dat die
Vrjjlltut die boere nil die Koloaie van gewere
~n, maar ni_aDd bet dil die moeite
waard ,., daar aOtUie Tan te aeem.

• 0
\ "TOen bji ,,~n ut, .. Leier Skry!",r heel be·

daard, dat bO leu lOll .. net 1I0OI dIe OpP()sisie
aitcepraat bad. Du·Paddastoel wou toon bê
dat die premier op die .,.,.... moeuotll'oord
mw Leier Skryne, lê daar ie geeD naag TOO;
die baie, maar wal 'D mC>8ieom te
OU Sear Sprik sê toeu dat bij 'n Traag
Ptt So, IlO die premier, maar die ge"one
manier om 'n 'OTIiaf" d04lll ie om daar ken nie
van te sé, en nie QIa Toor te ltel da~ die buie
moot Terdaagl .... p. ie ou lleur Sprik--die
maia m~ weer '\ aIae.W lê, terwiil die kat
eat te 106r.'

Een tweede deputatie deed Zaterdaf ~
hare opwaebtiag bij dan proeurear-g-', clen
ed. heer Solomoo, In TOrbaDd met cleD laaDdel
op Zondagen. Due deput.Uie wa TaU de uaie,
tot cbristelijk str.,.en TaU be' J[upeahe 8Chi... -
eilaud en werd "oorgateJd dOOr den beer
~artwrigbl, L. W.V. Ze bas60ad aR deD b_
J. OorbeDt_ eerw. Molfat, 811 de ,---. Puter
Stogm&D_.! Rouoow, &00., Lyoa, Berrie, oa~
cer, en U. B. TaU lieerde (--.teria) De
heer COlben w_ er op dat er .,eIe der lU~inere
.nDkoll des Zoudap open pboadea werdea
door pertlOnen die Diete ..,"en OlD deo Zoad';.
MilD BlOOlt dit baleiten In belaQa TaU de MdtiD
n.D de jeugd der ,&ad. D8 p~
".nde dat er reeda &all de politie iu&nacUe na
gegeven OlD toe te lien dat deH wink .. Die,
worden g~pend op den Zondag, en d, wet _
worden UltceToerd.

'en genoemde
engenoemden
te ingeleverd
ler~eteekende
'·an af heden.

• L..... _, pdIaL_ • 0

",... 1 0..... __ '6
r-Je.. alO
Derde .. • 0
w~ I1Iperiou I 10.-t toto ..- • 10

.. hre.Ie._ _.. 0
~ deIde 1 0

~,.....(fanc1)... .•• 0
l5-.te pad toto..::W";' II 0

I 10
H kon 0 10

1__ laferilru kon 0 4.. ri... ... ... 0 15
, ........ 1ol"1* laq • 10
.. ..uIlII 1 5
.. "PL_ 0 il

l1lIIirIear • 0 s
, Ta... 0 lt

.,...,...~ .... )_. , 0
.. ...u .. barII, ord. 1 0
.. GIOlaU... 0 1

........ , 10
lichte wijfj I 1 16

... ~ til
;, 88 ... 0 16.~ ~ "*" ......,-.
V&LLE •. -4>UT8randerd.
W~ DOteerea:-[ERWE,

Secretaris. Per lb.
a. ri, I. ti.

lrfer\1Ml, In brll., on~·1 0 6 - 0 '.
o-eItore<> f) ot - 0 at
..~ Id I 2' - J li

~ .... _ 011 butcbaillgde 0 • - 0 ,
..... ""Ien, ~ .., 0 11 - 0 lIi

~ betocbadj.,l .,. 0 • - 0 'i
~ ... ~-rd 0 rt - 0 at
,llll""YclleD, (e8Cboreo 0 • - 0 .t

"b<;.chafilgd 0 lt - 0 J t
" ",i_ dft'll" (I lit - 0 6f

drootf ~"'" ... 0 6f - 0 •_te 0 at - 0 4
drUOI; ~lf!'l 0 4t - 0 4t

8~;;"lthek yellen u' ... 0 8 - 0 ,
o.>n .........-. i.xf.... .. 0 :Ii - n S"I)[..-I>e ,.,Mg blijft good voor alle kl.uen
O'&n """,.. ol die opgebracht wordt, en "oracbei·
........ ~te lichte 1""Ke (akirtud) Karroo acb.er·
..... a,i .. lil &)Idsre luuddU ov"'~..g,...n tegeo 7td
ot". >jH. 0" a.. pbAt ....J!iIrA .narU bedon "erden
.1>'1 ,,,,1,,,, "",,~,.I""]c" on :lf) haleD vtlrkoeht. De
....... J •.,J"'ging wae lo.vodi!! ~u d.. priiKen bleven
_.ennd.rd. T.ulf balen booete Iallge Iicbte
_twol ("i., ....." .chee....,b) w.rden tegen 7ld
.... 11d vel kocht, eo 12 baleu korte Tetwol tt>gen
6).1 lI,t óld pt'r lb.

Wii 110· ........ :-

• •II' :..
to.. aan, ~r op .ulk 'u

~ die orde moeti
~ .. di. mosie voor die

Ji.t 1I0U ab~luu t mioder
u Dii:a het.oekeci , bet die eaai: 1'&0 ou Beur
Sprik uet ktraad tod- .

eff•
Na bom bet di. koue Frost eo di" lange

Tamplin nog geprut. En toen w... daar weer
atilte. En onder luide toejlliging van die re·
geeriogs but, saau Leier Skrouer toon op-
Tollrotue m_ter Tau de aitll&llie, met die muia
-ek moen die oppolisie- doodstil "oor hom.
Dit ..... '0 merkwaardige oogenblik--'n ID_ter
stak in taktiek, en die TerTOlg ui loon hoe
pragtig die regeering die oTt!r.nnning behaal
het.

GE~GD NIEUWS.
'~ K~I~T' ~ de ~wÓelr: ~ koor
morgenochtend" bier .er4Q\lb'" '. De lII'llj'llUJlI4e
boot, ue OoriMJrook CIudé, Mnrek~
oarplddag om • uur.c_ • ~ •

l'tIEVli. CRONWKl(i'u-r ...:~al.a:n,d,""I:iii"'"
odkr ~rs . wa,
8lt1!!;·8IlD,eft
tijd beeft guwvood, moeten
DOOR den gupschen afdeelinpraad wordt ba.
nl8 gegeveo TaU de . beJutilll 'I'0OI' bet dln'pe'
beIItuur nu Maitland Tan 'wee p.nce iD"
pond op onroerend goed iD de llbiilaad &I'K.

EEN MAN g_md Piet Boott al"" Piet SoIet
werd Vriida& gearreateerd op _ be __ brilt,
hem aanklageude Tan de.u moord TUI &lioTI'OQW
te Wellinpm, oogeTeer twee maaude.!t pIedea.

HIJ EEN l>OlID&lIIITOKJ( ~ dapn reMden
werd bet NeJ. Geref. kerlr:pbooW' te Lac!dao1f
O. V .S., door een ijji.kaelllltra) ptro1f.n doe b
goluklr:ig lDot "ecu al te kwaad 11"01&.

PnIJ8K.U1>SEL!I.-De ,__ 'od Toor 't
inzenden .no IIoIltWoordep op .de :iOOItte PrjjI-
raadaelM IS TeraV'ekeo. Wo suo... - DOl tot
Zaterdag, :l8eptember _twoorden "",achte~.
- V A li wege dan afdeeIinprud TaU prieaka
worden iu een t"eet&I ad.,ertenti .. een tweetal
w"!rlln olDllCbreven, Toor den eene aal de raad
eeD proklamatie ~ af"eelintaweg "rapa, TOOr
den andere een .Ioiting.

DE firma Malan & <Jo. te Welli"ikln ,eeft
in eeD ad verten tie Ir:enDiadat alle die alla reke.
Dingen nog niet betaald hebben. "oor HIllS, d.l
moot dO<lu voor 't e&ade nu Septetabur a.a.,
ander. worden de reIr:e~8Il in budetl.-&old
no uen agenl tee in"orden ....

DONDERDAG 4.8. 31 .AllIJUIItua, "IlUen !.cr
golegenbeid ftQ den nrjaardag Tall H. 1l de
koniDgin der Nederlauden, de coneol.~
en menou' de Waal bljjlreoa eeu adYVtentÏ4!
iu dit oummer "0 balf Tier tot balf.,.-n.m.
recup!i" booden te baaDer hlliR o.nsr, Bof.
strut.

;, 18C19.

JTON,
VING.
rl wellschen
te O'even aan
'tallige reke-
hebuen ,oor
,'an te yaren
lor lw! einde
allen, dan

I'orden over-
nt ter invor .~

• •• 0
Leier Skrjjaer begin toen om te .ê dat hij sig

nie deur iemand nu die oppoeir.ie, wie dit oek
mag ,,_, 80a laat dikteer waoneer hU moet
prut, of wat aijn poliliek _ ,,_. Dit was
Tel' Doagu .. 'n iaatate"'llroet bedOllI. En
wat _ die maaM Toor di. buie anders Ill! 'n
partij ·kw_e, want die oppoeiaie dink hul .. I
0J> die maoierdie regeering in 'u moeiliike pooi.
lIl8 brina. Be·Rbodu bu lIlUJ' verua maak
Det la ol hjj alaap-bjj .it agter die bale oaak.

o •
Il

Be-Rbodes .taan toe op om iete te se, maar
Leier 8krjjDer blij op aijD "oete, en se dat lie
BbodlIII na bom kon praat. Malir Be-Rh'Jdt!8
woa tog praat, en toen Jnai Leier Slujjner bom
DUI' :lie speaker 081 Ter He·RboJtll uiL die orde
te regel. Dit werd pdaao, en He· Rhodes Wa8

oe~ ~Pt te.n!'01Leier Skrilner daar bii Toeg:
WIe 11 Clle lid TaU Barkly West dali dat sLin
D&aIIl Die in die baÏl mag Ifenoem word, I>et
sex. eenig ander lid? En wIe i. bU dan. dat 'n
aoder lid moot pau sit Ill! hO opoH....I! li"
Bhodee wa met eea woord· platg~t en oam
&oea die WOk tot. lijn Hun Garrett om hom glo
in te pomp.

o 0
o •

Leier Schreiner bei toen lijn poIIir.ie doidelijk
fl'IID&ak. Hij tooa laD hoe dat die regeering eD
hal p&rijj allea in baa Y8I'IIloge dooo om Trede
teiMmmler, eo lie- lW bljj Ill! om deur barde
wocmkdie POÁIie te ..... rger. AI wat bii ge-
daall bet wa 'I'OIJrOme YOipIll wet. Daar wa
YI'IId.e bl die .... ID bii boop en T8!'weg dat
daar JMIl oorloc 80U kom, waut dit sou 'D
miIdUd _ • die blaake ~ van Suid-
Afrika ..aar bï me ~ .,a grijp.

o 0

Hjj bei ~ die dia..'Ulllie lAD Will 'n tele·ar- YID , Steyn _"' ..ag, waariil die
P..iCIeDt . ~ Pdai die amrnuoiaie
Die .... al word 0IIl 'iI ... nl op die kolo-
Die of _ip lkiMe beUiaa, te doea. Hij
.. ".. ............... re4e _ 'D
'CL « .. ~ •• ,1.111..... IM

IIAlfDBL EB Nl.JVDWUD.

iV'1<lOhJIL ...
IlHJellaaoi ..'''.''-lij~

l.~en van het
19 Huis in
ieref. Kerk
.oop Straat.
VRIJDAG,

VERKOOP V~N BUlIDEWlJlI.-WetleM bet
verku·)pen vau 14 boile!.. bnwde"iin UIl een
kleull,og, aooder de daanoe " ..n.Uch·..., licentie
te hd.oon, is door den IMfi8tlMt "an Olldt.e-
boorn, 8 ..lomoa PetrlUl Albertu 8;:h_"n boer eo -*nt nldkoroet,_Mii
t.. VI&klo4,plaata,nr""".eek Teroordeeld tot.
een boete van £26 of 3 _dea barden lIlbeid.
De bÓete .. erd be.taaJd.

rotaal ... 11119 lua 151. 51311 :tOt7 iJljt)
18'1 .•• 121111lOll. J681 6U3S 2ill 76510
:lfaWiaal-yenpcr: Wefielijk., IIH, ..u; 16~

..u; IIlkIde11&od8Cl.. 'm, nil J ~~ at!; OOIIteJijk,
18!I:" Dil; I~ nil; 1IOOrdelijk, 11IlI6, ai); llN,
"n; tI)taaI, 1896, IIU; laM. nil

piele <rijten up. de ".woOll YaD de boeIIi!l~.,,,, <te 1'eI'!!CbilleDt -..L,,,,., ........, __ ·ling
... ,,,,ct..,q do ~ "" .. " ..Jeu ~ aM aalke.""d....lillj,( plMq 1Ieeft. Z.j aljll UDdea ."Jtil _
.....,.,.,kriD!! bij 'ferdeelmg YaD de OPbn:qiIt ....
Idler> b..t .ItOkIOUaIe eu 1'I'CleIIIde ,....._'-
om _tecla.ppija.

Drm. z:lilen
gen worden

. EB'" \reu", oagelak bad dear dapu te
Alicedale met dea joogea boet Gooeen, eea
joag<! Afrikaande~, oud 23 jaar, pJaat.. HO
woonde _t aUG ftder op de plaat. TaU dea
heer W. Meyer, ooge_ 7 mijlea .. YID
Saliaire aidiDg. Bel bIifb nit YeI'troa.bare
infor 'natie dat bl!:: buï, ......_ f."- te
8telleD, TOOI' de bokba, die iD ,p Tallen
g.....ude plaagdea, t._ ....e::;r ...±Ia.,.
afgiag, en de jODP ~ ~
bet .,olle lICbo& l.IIPI ill ajja bUn&, ikl hem
onmiddellijk doo4de: De 1.Jop .... JM .......
wu 100 didat .. .ga dal.W..-& :il:
ldeed.Ma .. Gteet. ~& ...-,..,.. ..-li .

SODKPV A.A.RTBBlUOBTU.

.L&JIGm[Q'"
Ang. 27-Greek, 'fa.llIIoGibam-ptoa

11-1Iat1boot CarIahIOOk OUtIe, _ N....
I1-Bahaaa, Y8Il Rio OIUde

.... UIOItKD.
.&ac. ~ .omri.aa, _ Port :IlIabetb

I1-Ioarlc, _1IIe1lw ZeeLad
LOnD

" A... -(r. .......,.)-De A'ftIIIIIWe 0U&Ia
Uv~ _ I .u te PI'_" ......
~ ba .... " ....... -1')1l1li' ..t.-.fiIId..... '

nvleesch
,er lb. per
I bij
~YBB,,r PaarL

,
"
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CBOlJNEBLE ZA.KD.

VRIJDA.G, 2b AUGUSTUS, 1899.

Dayjd PieMneu eu Co~ Loaw ~'D
ICbdldig be'lODdeD ua lawa&! ~ KaJlroeIIijee.
drift M bebb.u ~ _anoor elk _
boeM 'ilO 10.. _* be*aJu of RftII .... 0
bardeo arbeid oackrpau.

801omoo Stijmao bad gedreigd ajja _ .... ,
deo heer H. Bligoau~ UIl te noden.
Ultapruk: 20L of éea maand. "
Elfd. Fortuia bad H. 'KW- met eeD uaer

...... eo m'_' Iba. butalea of drie wekeobM_ arbeid ooderpaD.

CIVIELE Z.lKEN.

C. Teitge N. J. Doo.er voor de !lOm ~aa .£2
131. M. ,
Order '1oor ci'liele ge'lloseo .. Ulog toese .... o.
F. J. Rehef, P.TAlOOr •. L. Briok 'I0OI' .£2 Iba.
Uill!pnalt 4epa '1enreerder.

BltANto VLe~IJ
ver'[~m t.éD dorpe, "DIS'l'BIltT CALVDIIA, "

STANFO:RD ,Op Zawrdag, den 16den Sept., 1800,
'. " : ,.,' TB 10 UUR DU -MORGU8.APPLICATIES voor boven~ op 1Iuda&-4 Se", JIl, ' ,

genoem~. betre~ verge ~ 4,.() Fraaie JODge Ossen n Gelast door den heer D. J. L. UKFBB:- .
se!d van de bl] de wet ~te ~e: Tunen.. e 1,000 4trikaaader en .~Schaap ooien. ~ ....
twg!(,Uiften vlm be;kw~held ~ Fraaie· Ko..ien waa"an teelgoecl, eo in eo...... klu ooDdit.ie. .
goedgedrag en. van bdmaaa.chap sommige met Kal,.,I'$. 400BerateIDaaScbaa.pBamela(Aft~ratll.B" •• ),=W!~~~ ho.. li",""",, Bij• .u.. .ia -. ~~ __ OIl pod __ den 8IOObIer c-_.._
:.~en tot op d8n 25eten-~ptember. ~di:::i: aaildaoh~ 'faD eeu GeJUt door den heer J. P. )(OOLlUN :_

Werkzaamheden te begiaDel11100 Roan. en Koop.. 1 PaarK:ar Paarden.
spoedig mogelijk. • 8Goé4e DoDkeye. .

Balaria £120 per jaar en de HENRY VEALE. 10 lODge Mof Bammen, met h1lDDe Moeders (teIUIlen :»).
8C~~~=hUWd mansperaoon zal Kt. H· F. KLl YN. Afslo¥er. Deze BammeD'Iin uitMmelij'" mooi. ,
de voorkeur hebben. Oalédon, 18 Augustus, 1899. SOO A.trika&D.4er Hamela, goed voor den 81achte" (indieDaiet

BilliJke reiskosten, gestaafd door te YOten verkocht) en wat DOl vorder ml voorpbraoht wordeD.
kwitanties zullen~ worden. VERKOO PIN G Ook nlleD eeDige w8gen. verkooht worden.

..!t! ziclJ:' :: ~P=: 'AK Drie Kaanden Krediet regen Goede secnri relt !onderwijsera 2de kj... ~~nreg
certificaat om tegen baltprijs te
reizen.

londga&nde OnderwiJl8l'· Benoodigd
te RUite Karie, 1fijt en CUR.
Ladybrand, O.V.8.

.IEU •• UIT DE PAARL

III GI!VUK.
Een der pilareo 'Ian de Lady Grey brua ia,

MCIeJ:t d~ ~te repoa beg_D lijn, groote·
Jijb beIIOIIaCbid JVwordea eo IIOmmipa meeDeo
diat die zelfs la p"'" '1aa ineea te l&irkeD
.....treert.D dat men billoélllrort aware '1nohtell
al moete~ beletten over de bntg M pao.
!lr '-*ut eeD plaa de brug door eeu .. ijdere te
doea ",l"IUleo, lOOdat b~t r~parMreo der
pi""" .aancbijolijk tot .beo tud &&I wordeo
ai ... teld.

nN GROOTE VI .... O.
Een joageliag, die teer gelilkking io bet

'riIcb .... u ecbijut te lijD, beelt Zaterdag weer
eeD, ""leode drie pooden, io Bergri'lier s:e'llo,
pa. De YiIIlh bad eeoe lengte 'laD 20 dUllII ell
_ 'lier duim breed.

KEUEDIEIIIITEN.
Zoodaira'lODd .erd de Ellleleche dleost ua

eN Paarl kerk door da. W. A. Joubet w.. rge·
- bij .. elke g"l&geobeid er een groot ge-
boor ;,..., terwyl dl. Á. Moor,... den Hollaod.
lICIteO dieast .. n de Noorder Purl kerk .... r-

HOOGGERECHTSHOF. Drapery Vtomad. .&~.1."••.M.ARTI •. tI.A.'OH8,
BraadTlei. diJt. Oalrinia, .

2 Augustua, Hl99.
Toa. VAN RKENRN,

Beo. Soh. Com.
CIVIELE ZAKEN.

MAANDAG, 28 AUGUSTUS.
Jn den Ill80lventen Boedel van

W. P. DE WlLDT.Italie,
Ladybrand, O.V.B.
ss Augustas, 1899.

AANDEELEN.

OordeeieDde (mar de .. ndeeleomarkt, IICbjjot
bet of er een rrJaemeeoe boop i. dat de poeitie
met betrekkins tot de Tranll'laaJ.ocbe uuge.
l8l80bedeD verbeterd en te 0 goede ia geëiodiQd.
Op _. '1crkooping 'laD a&odeeleo, gehouáea
door de heeren Van der Spay, ImmelmaD & Co.,
werdea de 'Iolgeode prijaeo bubaald: Paarl
8piritlu m.. &acbappjj (opbetaald £7 101.), .£21)
11.' W ..... ro Prorioce :Mutual (opbetaald lOs.),
LI: Paarl Berg W. en B. MaalBcbappij (opbe-
tukt '£10), es 16s.; Kolooiale Brande .. jjo
IfaatecbapPlj, Hls.

nUlrD.
Zoodagmorgeo brak?r b,rand ait UI de bezia.

beid nn C. 'Ian der &bUtI. Om PUp"0 .. e~
guoodp.o, doch die wareo niet ooodig, daar bet
'IlIur ouder .. jjl door water UIt een .loot ge.
bhucbt .erd. EeD toonbaak .erd '1emield eo
de &older en 'O'loor beechsdigd. V"rder word
oiell! bjj&ooden rerbrand. Het,. t.t.aao ~n
deo braad ia, aooah gewoonlijk, II " Im~IOOl".

DE KOCK tis. "UNDEKJA&IGEN UO&DoN EN
ANDEREN. •

Sir Henry Juta, Q.C., eo ad'lokaat Cloee
traden op '1oor klager; advokaMo looee, Q.e.,
eo Belljamio '1enobeaeo '1oor me'lfOu1l' Gordoo
eo de execoteun eo de ad~obteo Searle, Q.C.,
eo Buchaoaa YOOrde M.I~eebury executeu", '
kamer, trustee.

De .ktie werd .. ogebracht door deo heer De
Koek die in gem_bap 'IlO goed.reo p.
buwd' i.o met een dochter 1'&0.ijloo da. G. 'I. d.
Wall en die noeg dat zekere gescbenken door
deo ~verledeo.. gedaan tei zijde lOodeo wor.
deo gezet onder de 'Iolgeode omlltaDdi"bed8ll:
de 'lenreerden .. areo me'lroow Gordon, docb.
ter 'laD .ijleo da. VIUlder ~all, in ~ ~paci.
teit ala oatuurliike '1oogdee '1&0de dne mIDdel"
jarige kindereo, die gedagvaard .. ordt ala een
ezeeutrice. .L>ao w ... r de Ma!m .. b.1ll7 ueeo.
teu",umer, tl'lJ5tee '1oor de'mlodefJUI890 'IlO
aakere sommen gelda, eo de andere '1enreerden
wareo de executeurs me'O'r.Uordon eo de tieer
J. S. Mania, L.W.V., Paarl. De declaratie
lette oiteen dat in December 18'6, .. ijIeo da.
Vau der Wall, £700 deponeerde bij de ex8CO.
teurskamer '1oor de mioderjarige M¥)' Gordoo
en bij overleed in Januari, 1896. ID. J..leceml;ler
IM94 depooeerde bij .£9()I) '1~r deo mlDderjAl'lffe
UilIi.., eo io 1896 £1,1)00 bU de A.B. eoryontle
voor Niccbi eo Gililee. Ze .. erdeo gereptreerd
alll gescheoken, maar wareo !JoeD bona fide
II""Oheokeo, eo .. erdeo door D1tlmaod teo be.
boe", der mioderjaripn lWigeoomeo. De o'ler.
ledllne .telde alll "liae erlgeaameo .. n aijae drie
dochten, eeD "l!UYUI me'O'roo.. Gordon .... , eo
de .odere de ach tgeaoote '11lOklager. De ge.
schenkeo wareo oo .. ettig eo behoordeu ua.deo
boedel no deo o'lerledeDe eo moeeteo door de
executeW'!! behandeld .. orden, o'O'ereenkomati,
het testame.l Derhalve .. erd ge'll'Ugd dal
'1erklaard .. I .. ordeo dat de !lOm'IlO fll,WO
defll i.o 'IIU deo boedel eo dat de e:xeoat.eun.
kamer ge"",t .orde bet geld aan de ex6Cote~
uit te butaleo om door bODo'lereeokDlD8lii
het testament te .ordeo uitbetaald.

Voor de '1erd~g werd be .. eerd dat de
gifte~ wettig wareo. Ue eX6Cuteul'llbmer on~
keode ook dal de gift.m Dowettig ... reo .

De k.eetiee welke bet bof mOMt boallillleo
waren: ( I) heeft de overledeoe de depoelte be.
doeld alll booa fide giften; (2) wordeD le ooit
teo beboe'lo der minderjarigeo ~III101DeO?
Toen de geeehenkeo gegneo .erdeo 1I'U de
beer Gordoo reeda o'lerledeo eo .U me'lroD1I'
Gordoo de oatoorllike vootidee dar kinderen.

GetuigeDia .erd afBelecd door deo heer J. a
Louw, bestierder 'liD deo Malmeebu..,. tak del'
A. B. corporatie eo m6'lrou. Jobsooa Hendrib
Gordoa. Laall!tgeo08mde 'Ier klaarde dat sjj
altooe pdacbt bad dat baar vader ieta '1oor bare
kiuderea &ou doeo, maar de Irootte "'lUl de !lOm.
meo scbokt.eo baar vertrou "eo dat le ala gif teil
bedoeld wareo. Zij meeode dat do mede-orfp.
aamen met 8111picieop baar lIOUdeooeder.um
aJaof aij io'lloed op baar nder 100 hobbeo uil.
geoefeod eo MD einde de repatatie YUIde
familie te behoudeo .u &jj bereid bet PW DUr
deo boedel te Iateo pao om gellikelijk '1erdeelcl
M .orden.

De beer J. 8. Kanis '1erklaude dat de boedel
£5,400 opbracht 80 de erfg_eo kregeu
£1,768 elk. Men. Gordoo bad .aalf 8811 'lierdeu
erfpoum, een broeder, uitbetaald, oaJat het
hof eeo oodicil 'IlO het testameot '-nijde bad
leset.

Het hof _lelde de uitapraak Dit.
JENNING& ,,,. JIi:NNINGi.

Op UJUOeJr; 'laD advokaat Buchaoaa teo be.
boe-ie 1'&0 deo mao, .. erd ecbtscheiding toege.
stu~ op "rood 'laD waogedrag der nutI... De
partjjeo "UD.. oooachti( iD Namak.alaod.

Du.rua '1erdaaade het bof.

DB heer P. D. OWVEB SaJ. ver·
koepen aan den Winkel.
BOO,.aTWT, 8TKLLUBOBc:B,

Ol'

Woensdag, den OOsten dezer,

ROldgwde 0.'lI'ItJI81 Maet4Jgd ti
lueelugte, wijt Older Rtetrlrler, 4ist·
Jacobsdal, O.I.S. BELANGRIJKE VERKOOPI'NG

VAKA PPLlCATIES voor boven.
genoemde betrekking verge.

zeld van de bij de wet vereiac~te
getuigschriften van bekwaamheltl,
goed gedra,r, en van lidmaat.ohap
eener Prote8tantsche Kerk, sullen
door dan onderge~kende inge-
wacht worden tot op den laden
October, 1899.

Werkzaamheden te beginnen 100
spoedig mogelvk.

Salaris £120 per jaar 'en de
schoolgelden. . Publiéke Verkooping

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden. VAN
N.B.-·De geslaa~:de applicant .................. SIokk .. ,

moet zich voorzien van een onder- .Ij...., .IIZ.
wijzers 2de klas spoorweg oortificaat DE heer A. J• .ROUX verscheidene
om tegen hatfprijs te rei1'1n. aanzoeken om Wijngaardstokken

DAVID S. LUBBE, gehM hebbende, heeft de onderge.
Voorz. &h. Oom. teekenden geauthoriseerd pubhek

Lubbeshoop, te verkoopen op zijne plaats BELL
Jacobsdal, O.V.S. VUE in de onmiddelijke nabijhoid

19 AugusLus, 1899. van Stellenbosch

Vrijdag, 1 Seprember, 1899
HOFMEYR TE-HUIS, omtrent5,OOO of meer Wijrigaard.
Rheade' Straat, Kaapstad. atokken allen geënt op ~Pariaa,

aOOeJS Hanepoot, Hermitage en
Groendruif.

4 Le/gers oude Wijnen 3 en 4
;jaren ~ zooals ..KosCadel. Steen,en Hermitage bij de Ankers, en
Hal.famen., om Koopers te g8rÏeftD,
1 Lot Ladders enz. en wat TeI'der
ten verkoop za] worden aangebo-
den.

Yertooptag te btCiUu te tO .Il. I."
P. 1. Bosman li Zoon, ~.

den goheelen overblijvenden voor.
roAad Drapery.

De Yerkeopt., III begl .... te to Ill, I••'
E. B. BYFRET,
Verkoopinga- Trustee.

St. Georges Btraat,
Kaapstad.

Vaste en
Annex MULO.l!.RS VLEI JUNCTIOX.

DB ondergeteekende zich een .r t",lbOl.igb?id teL:"Jy Grey Station
verachaft hebbende. heeft b .., I.JO Publiek te doeu vttrkoopea.oOp

1111111, 12 BErTËIIER, II n .ra , .....
zijne PIaatB genaamd KLA.VERVl.''!I, omtrent t uur vali KuMers' Vlei
juotion station grenzende aan do G .;: \rnolD?uts plaats EI~nburg. groot
circa 622 morgen, hebbende twee \Vul ingerichte Wocnhwaen en volop
water door 'W8tennolons en dammen; I.Mf.laot met aHu 8Oori;t,U .V1'IIObt,
Eiken en Blue!ruID Boomen; met uitgestrekte. ZW en uil.8t)kende. Vea
weide~ zoo ala°maar zelden in de ma.rkt komt., b"uaid m3t JO mudden
zaad Haver; deze Plaats is weg~08 haar ligging uitmuntefld ,geaohikt
voor geldbelegging.
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DAME. BRIEF.

STELLt.NBOSCH. "Assist
Lieve Sanoie,-Ik moet wederom om v~r.

..,hoooiog 'l'T8gen dat ik u 100 lang op een bn~f
liet .acbI.eD, maar ik kan u verzck~reo. dM Jk
bet oet ..bard lioes" krijg. Mooder ~ DIet wel
eo 00" dieDlltmeÏd i.o op "sick leave". M.. r kijk,
ik moet ophoodeu baU Hollaud8ch en half
"a~lach te i!chrij'leD, .ant "Ii hebben reed"
eea oaam bU de t.eereo dat .U Ulet behoorlIJk
008 bij de ééae of andere taal Ilepalon, maar
altijJ de t1l'88 taleu door elkaar m~ogen. We!,
ooze dien.tmeld is weg eo ik kriig bet bot acbter.
(Ik dOllk "bo' acb!.tor" is doaelfde alll "bard
hoes',) .

Het regen I Dog bijoa elkeo dag ua Jk kao 0
Die' aeggeo welke moeite wij bebben. om onle
kleediogstofleo op d~n be_paal~ou tud gewas·
IICbeo te krijgeo. BUltendieo ~ bet water 100
troebel dat bet goed niet 100 aeljee kao ge_
W'UIICboawordeD soo.la ge"ooDlVk.

VaD .ll8SCheo gesprokeo. Ik .. e in 0118 Lalld
dat er eeu tehuis '1oor arme joogelinlr'n ua de
Paarl zal opgericht wordeD. Nu, heb Ik gedacht
of bet niet een goed plao zou ziju om eeD
.. lI8Cb en atrijk' bezigboid albier op te richte~
.. aario meiajee nn falBoeoliike, maar beboef.
tige ouden kooneD .. orden geëmployeerd.
Degeaeo die .erkeo een ecbaDd~ deukeo kODDeo
&eII'IOudig o'ler laet hoofd geZieD .ord.o. ~n
tehaill YOOr damee bo dan ook OpgeriCht
worden, al" .. r de .eraten tegeo eeD geriogeo
prijs kUDoeD Ioseereu. Zulk ee1l8 .&llCb· eo
atrjjlrioricbti!ig ~u goed betale_o eo er &ou
miDder door bu~mOll'ien eo bu~houdatel'!l le
kIanO '1alleu.
Á. 'Iertelde mv gÏlIMreo &'loud dat er .eer

- beele "to do' ik bedoel lawaai, op politiek
pbied ig. ID eeu aakere Ir:nnt ZijDbneYell
~o de preek 'liD eeD Oll&er leerareo '1efllObe-
D410 .. aario bij op de grofsM .ijae beluterd
wordt. De !lCbrij'ler, 100 .erd 'I mii ~eneld,
behoort tot degeoeo die, geltik de beer Rbodea,
deo Zoodag iD den benr doorbre..,.u. Zooo.,
YOOr acbt dagen .... bet .. eder ougulUllii eD de
bara dampig. Die bergwachtera aDD Ioeu DUr
karli R8f(UD eo de preek werkM bij beo met
bet p'lolg dat aij heel .at gal k"iit na~Mo.
Ik lOU II Diet op luIk een .. ij.. geecbre",o
hebben (houdt bel tocb pri~t) DIA&I' ik kan
het ui.t ..-erdragf.o dat Iemand naar de kerk lal
pao met bet speciale doel om preekoo te be· of
'1eroordeelen eo Ilit ieder woordje, boe zoet ook,
dat }eIIprokeo .. ordt gift te ~kkeo.

B_o eeu week of t"ee lal bet Dieuwe
IIClhoolaebou.. !oltooid. aDD. Ik. hoop u bier
_t áe iowjjdiof te Ileo waot ik wee, dat ru
'1881 'lID aulke p!ecb~eo houdt. Eeo groot
ptal jo..,. beereo ~ ~ mïat:bieo tegea1l'oo~;
dig sijo eo IIIlllSebleo 'lUIdt gg oog ow "deel
0"1"\ r hen.
Oolaop is eeu 'l6rloriog uagekooopt wau.

bjj ik groot belaag beb, daar eeD der t"ee
.. Juk~ mjj goed bekeod ill. Ik .. eet echter
Diet of ik alle. aan u mag '1enelleo, daarom lal
ik lM..... IlOl eeD .ijl ....,bteu. Ik kan n ecb.
ter ~eo dat de verlori0tJ in bet "rooM
.LOOdeD ta plaall! pYODdeo. U.. slad teil om.t,.. _ millioea iowooen. Nu kuot gij radeo
wie ik bedoel.

Ik 1uiig lOO Da en <Ian nieu.a Dit "aDder
laad." oe Iull!te tijdiog is dat de 'IOlgeDde
b_ hOD laalllte examell in de medicijoeo
IlebbeD afplegd : W Mol'l'&y, J LucItholI, A
Brown, A Neeibliug, C WalBoo, I J 'liD der
Herwe R N Pn.o,le, Oatee en C ~fODDl&.
Laatati-oemde, die bekaad ia aao de Paarl,
otodeerde &aD bet Aberdeeoi!che ljlli~er"iteit.
n.. 10eerMllrRy ia eeD lOOD 'laD da. C Murny,
Grad·Beioe\, eo de beer Locltholf is ook nn
Graaff·&.i'let ; terwjjl de heer N~thliog eeD
1000 YUIda. \Teethliog (HoptJield) ~.

lt.t groete,

"

VOORTS.
25 P~ 10 Kooien, I lot Pluimvee, I lot Varkeos,..1lot Ploegn,

Eggen. TUIgen, Zadtlls, 1 Paardtln Wagen, 1 lot Boerderg ge~
en wat nog meer aal worden aangebodl!ll. AldOOk15 Vaar4en.

E. WuBBI.
A. B.d. YUU... eli Co., Vendu Adms.

PaarJ, ] 8 .Augustaa, lB99.

J. C. SMITH & Go., MITS(
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DEZE F:oet-Inriobting, door den
Kerlreraad der Ned. Geref. a..

meente, Kaapiltad, geetlc"t, Mn onder
toezicht van den Heer uu Mo". DU
PL888IB, i. reeds geopeod.

A.aD.oekom~e Jaur " .. ':tI" wonten
lj de~ heer 0: F. TherUlJ, i>Uriba dae
Kerkenada.
Voor behoeftigen (waar"an bewijs moet

worden !feleverd door den plaataelijkéD
Leerau-) le de prije eJechil £20 p.a., aIJee
Ingesloten. Meer gegoeden berlen
£«1 p.a.

Het .. Te Hnls" biedt du AD eeae
l!Choonegelf'genheid Y'OOJ'ouden!dl. hunDe
zonen baar de Kaapstac:l ter ICbool JleDden.
en bPgeen.n dat .iJ·onder goed ohriateHjk
opsicht zullen etaan.

Voor verdere bijlonderheden TeI'\"CMJge
men zich bij dIM}htl8l' J.dn PIIlflIIia, &heede
8but, of bij donondMrgeteekende.

O. J. F. rHSBON,

HOD~Kool en Timmerhout laguiJolD,
- - lololdaal-enADlerttu_ lage_

STOOM ZAAGMOLENS,
88, Breestraat en Riebeeks Plein,

··.. AAp·8TA.D.

•

W. LEDWARDS.

"Bralers Gratos."
Erkend als't Beste·en Goed.

kOOpste 'VPedsel Voor
Koeien, Varkens, enz.8crlbt. des Kerkeraada

Bu_u 8tna&
Kaapstad, Jnnl, 1899. J./6 per Mud-zak aan de OKLBON'.

BROUWERUKN.
2/- per Mud.:&ak aan NIWL~D8

STATION.

Het Pijnloos Stelsel van 'Pandbéelkonde,
VAN DE .AJ'BO.A~

TANDHEELING :lA A.~Pll,
Newlands. 46, STRA.:~D ST~A 'r

DOROTHEA.

SPORT.

VOETBAL •
VILLA.GB.B8 V8. S. A.. COLLEGE.

ODdaoU bet _ oagllll6~1J .. eder GIltlDQetteo
00. lIP&DDeD alboder zaterdac &ti Newlaoda lo
deo WiJd 'lOOf deu Graad CbaUeoae beker.
Er oen nij groote opkollUlt 'laD ~boll""
Bet terrelA WAl doorweekt door de joDp&e rese-
eo het "preekt ~ao IIIIf daar er GIlder IlIlke OlD.
sl&lldlJbedeo geen goed ape! koll Y-acht wor.
deu. De Vlllagen kregeu echter bet _&ti YUI
deo Itri jd eli .uen de o'lV1l'iDDUl'll met 8 pil
CD 8 trieo (Il pIloteII) tePD oiota 'lOOf bet CoIIese
"pao. EeD gerlllcIJte oederlMjf. De.peIen Wlllea
&la 'IOigt:_

S. A.. Collep:-Vlok, Faure, Wreoach, IlDpey, De
Waal, Bertraat, Jac1utoo. B X_D&lW, Loa .. ,
POW'rie, Duckett, Gree4 ea EWott.
VUI.pn:-BeiJ, JODel, ÁDdCnOo, .&.bIeT, JJany,

Hof_Jf, Bolomoo, Heailla, Drew, W... ecb. Dua-
can, Aaille" Bawwtorae, lIerJh eD 0 '1aa Beeo6ll.

CURRIS BEKEB TOURNOOI.
KIU"IlLEY, ,. Aa,r.-(Per teieIrut.)-De

laaiste dae ..... loet tourDooI werd her~a& ia_
..todaohtlg wwder, OlD lI'U D.lD. Dc Itrijd .....
t~b8D .... IJ'IIU, m de ooe-.Ujlte proyIlICle. De
ha.. KeaWe, ~rde all ~ Deserij! ....
cIoorg __ befU. eD de al~ _: Ollltel.jk.
Pruriocle 8 paula, G,,_ 8 pclDteu.

De tweede _leb bepll' om tuur: lllIOCi.U.
!.ega Grikwalud. DeD.r KalDliley ~ .. alt
ref_ Het aPeI werd soer lO6d seauudeo til de
Illtelag _: _ .. draw", waardoor de Orik ......
den de &.rupee WDDaeII, lD6t de OoetelJjlte Proriocl,t....se, a~ d8rde eo de Grezur _ ....

- VOBTBALSPELBBB ONTHAALD.
K.rJlUMLnl 18 Aac.-(Per &elesnaL)-Zater.

dapYUDd de 1'Oet~ die alhier op
""-" aljn, op - dbUJer, au bet Graad hOtiI
ooUlaald. De heer J. T. Vrae P~ eo werd
oodentelaod door de beid (ter --ken.
de Klaberiey lpartlJedeD. Oaae_ UO _leD
lIIUl. Voor dell YOOhi\ter l&OedeD de uvpen, diea
IlUlLiddajr door bet ICJJDberlc7 at- "''''IIeD, eo
de S A "Boud beker - -.Iud BIet _ poot
roeue to eie Grlkwalud klnnu met oen pooeq
diaoJaDt to '* aJddaa. De G.... ea o.tenjle
..,...- !lija _ blll8 Yertrokbo, .. de
BhoJemcbe ~ bed.o ua mcrc-

NATAL \'8, GJUKWALAND WKar.
BWDYOllTEIJI, II A.q.-(Per ~>-Ka

"'.u:tlJd"erd bedeD rehOOdeD &1IIICh~YaWIII
Grit Wea&. ZIJ eIOdtCde t. eeD .-ab.
: Cmn1DataC _l(aIaI - .... g", &treD-WIm.IwDD.

W&IlITIUJD ft Bt1LA.W;&YO.
BVLA"AY~, II A ~~. WWCl

._.. ._ hel III1tj1_wri. De....... ...... .................

WHeIen LIIIIIaan zelf ... bM 400tI .......
. ... POI& .... 1. lOrI. _ potje.

.~oma. UfDI ac .., UIfSIItI.

8uperil
Dept. var

Pl'et()ri

BENOODIGD
VOOR de Publieke School te

Villiersdorp een Eerste .Aseis.
tent of .A.s8iatente,die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden Voor het
cf School Higher" Examen. Kennis
om zangonderwijs te geven (tonic
aolfa) eene aanbeveling. 8alaria £90
p.a., terwijl logies te bekomen is
voor ongeveer £27. Diensten te
beginnen in Januari, 1900. Appli-
catiee met getuigschriften zullen
ODtnngen worden door den onder-
geteekende tot 24 September, 1899.

P. T. RKTIEF. V.D.M.

OOK GOED VOOR HOJIDIBS. (BD DWS VAN HET WHtTE 801181: BOTEL).

DeMrituoscbe LogIesHuls
fN KAAPSTAD.

NABIJ Statie en Voornaamate
Besigheids PlaatMn. Nette

Kamers. <loede Behaodding en
Matige Termen QQJ!8&rborgd.

Bij MRS. H. ~. DU TOIT,
cc CARLTON 1I0l181,"

Top van L.um-BTIlAAT.

De Voordeel en daarvan zijn:
1. Alle behandeling bealist zonder pijn.
2. Geen Platen of Verhemelteu vereieoht "anneer 008 8p8OÏul

van Crowa Bar and Bridge-werk wordt aangenolDen.
3. Volkomen natnurlijk en voor 't oog gelijk aan echte tanden.

Geblttea •ID li 61. Pijolto,a uWnWeg Ja 11 tI. &L.
Patienten van Buiten in éen Besoek Geholpen: .
OHO: 9 tot á.SO (Zaterdag inbegrepen) alle taaden gewaarborgd ..

Dr. J. E. HABRTS, (D.U.B.A...),D~
..snpr.

BENOODIGDAFRIKAASDF.R BOND.

EENE Tweede .Assistente Voor
de Tweede Kl... Publieke

School te Sterkstroom. KJ(.
Kennis van de BDgelllCbe en

Hollandsohe Talen een vereischte.
Salaris £75 p.&.

A.anJoeken met getuigschriften
sull"n door den ooderget.eekende
ingewacht worden tot den llden
September. Werbaambeden ~
beginnen het 'Volgende kwartaal.

W. D. JOUBERT,
Voorzitter der· Bohool Commiuie.

De aangelrondigd ... e~ering van den Afri.
kuDder Bood .... rd .Ihler geboudoo, op Doo.
d.rdag :l4 Aug11Btu.. Uop"'..,r 50 der leden
.aren tepo .. oordig.
pe ootuleo ""Der 'lorige "ergaderiog .. erdell

~Iueo eo pteokeod.
De '100rlitter &ei jat bil namene de WeDiog.

ton municipaliteit eeD brief b.d oot'llngeo.
(dieD bij yootlu) de med" ..."rklJq 'laD deo
bood ",&geod", km "ind" eeu ~igen R1"f1iMl....
tuur "oor Wellington !.to'1.,rkrijgen. Voort.;:aao.
de .eWe spreker dat do ooodakeljjkbeiol alge.
meen f!'lYOOIId woru nu ""U eÏlleo cl.i~l"n c,nn.
miMarilo eo resideot magÏ>IUaal; zoodal fileD Did
naar d" Paarl beh""fde te gaao, om aijo aken
aljrebaodeld te krijgen. Hu meende dat die
'1eraoderio( bootr nood.IIalrelijk daar Wel.
lingtoo reed. IUD kinderaeboeoeo oot_a
_0 aiio IDOlIdi!!w jaren bad bereib. WI' &Iwu
ge""aagd 100 wordeu _ alech&. eeo C.C. ea
lUI. aDD,eo geeu flable afdeeJinf. Die ",ran.
deri.og lOU ook IaMr komen, maar daut.oe lOU

.,..,.1 - tijd ea ioformatie ooodir aDll all mea
toi ooc toe bad. Hij '1erzocbt hierop dell Yoor.
mU. der muoic:iJ-li\eit de auk ovder toe te
lich4eo.

De beer M. Smith &ei da& mea 'If'OeIV io de
auk ,",rkaam .... ,.w..t, YOOnJ iu 1896
pooot Ijj d. &aDd..cht der reperiog, maar lIÏetI
werd pdaao, eo eN manicipaliteit laad ~
~ auk nar op te~. O__'_'tiI CIat
t.luit ... lil eeu depat.iie beooemd __ de
......... DI ... iGipUPeit ~ ....

BOREN NAAR WATER.

SAUNDERS& OAKLEY ~,Tn.' ~,~ IS:
BOOB-IlfODmJBS, ·... .l.t6.U.'

ondernemen boren Daar water of ..
mineralen in iedere formatie.

Doe &aDJlO,kvoor de voorwaarden.
ARDERNB CHAMBERS,

Laogemark-wraat J33,
. Xupet.d.

BENOODIGD



(Tran~lation )
TEACHERS for the State Schools

all the Proclaimed Goldfteld.8
III the South African Republic,
III terms of Act No. 1~,1896.

HEI\EWITH applications a:ore in-
li kJ fur varrous AssIstant-

,I'IP' IIIthL·above-rnentionedsohools.
I;, II' (1/1 IJ!i,"/IJitlli-ion.v.

I', rtltj('ate" of successfully passed
't'lIrhL'rS' L'x:1minations (those of
:'t"'t)''1l.,,'d Training Colleges pre-
:t'ITI~i).of membership of a Protes-
• .nt \ tln-t Ian Church, of good
:',t1:, \>t'lJaviulIr uP, to dato of

"I 'ltl' 'Il :llld coverrug at least1tl) I l<

: ' , ,_ r tIl 0 I <,ar", a declaration of
:;,', ",',,;,III',lllt', willingness to pass
. ,,(. t, ,. .
,IC, " 'ill'- teachers exammations
l" ::, :",.\. I:PIlIlbhc uot later than
',\ LJ ,lar, at tel' appomtrnent, a

':[',1:I,lil of the applicant's reli-
t t't·d, of hi" intention to

r • ,I'" ri,), children in Christian
r--: )'. :,'r till' Government and

1,,111:;"t the COllntry, and of
\ _ "'.1,1.; willillg' to become a
:1,)' :·,I',-,·t!IJllr~hl'rof the Republic;
a - 'I' !J:"~I';ll'h) III which mention

-: :'t' [[Ll,J" (Jf thl' places where
I',; 1;,1' ['('"Ideu since his (or

1 t :; t \ L'.lr.

'" I ,I 1,1'/(III:r;,·,I/i/JJl.~.

',-I'ur ",'houl,; of lite First
(;. i lt':

1'" ",;, at ,I tll,'['()llgh knowledge
':1' EII::IL,h or I>11tl'h language
I)"tl., ,Inti (Jf 'lltli"lent l'xper'ience

I,'d' hL'!'. Applicants Illust be
1 ',u--, "lull (Jf il teachers' cel·titi-
I'~" "," I>J that of the ~econd
',1--, ~ \ IL

---I '..: ~l' huo!,; of the ~econd
I ! ~\1' : t'

1', , ,f- ol il thorough knowl6dge
.' ~:[l::II,11Ol' Dutch language

"I ",i:. ,lIld ut '1lttiCl8llt expel'1ence
'·,ll'lllllc.;. ApplIcants mllst he
'" --, --I,\[I ol il teachers' cl'rtifi-
, "1",,1 tll th.1t of the ~ecund,

:' _\ j(. Ol' for tlte lower ranks of
1111',1 l':,I" at lt'ast. •

1- ... ' ['\ applr''.ltlon rulist be aecom-
'.1:,.,.[11." il photo of applicant.

...~~"dnt"".
I --.\--I-Llnt." ht rank ... £:l.')O p.a.

:2nd "... :100"
:\1'11" :2;)U"

" ~t h" :211\)"
.\"I-Llllb, 1st rank .. ,£3111) p.a.

" ~nd"... ~.jl)"

" :;nl" ~()O "
" tt!t" I.j') "

j, '1It'l lllf'l1'lllatioll may he ()h-
:" ' .·1 frOll1 the Department of
Ell " ,li IlIll, Pretoria. Applications
;::).1, i Jl 'l'n tin at an v tune, anJ
'i)i'0llltmenh will. b~, made as
ï.l,·,,·IClesoccur, whrlst III the case
O' 1','1'\ Ya~ancv tlte applications
'l,.,I'I,J lip to'date will be duly
.'u' " ,11,'rL'd.

DR. :"l'. ~L\.~SVELT,
:-luperinwndent (Jf t:ducation.

E,: It'at Ion Office,
l'rctoria, Aug\l,.;t 8th, 1899.

'11T:-' dezen geschiedt oproeping
~l van applieanten voor betrek-
I\ll~':l)n van

IIlllll'l'wijzer of Ollderwijze-
I'I'~ Hil Il verschillende dorps-en
\1 j'k,dwlell in (le Znitl-Afri-
ka';tIl~('lte J{epuhliek.
IlIJ .I, .. lpplicatle moeten overge-

;"';11worden:
, 1'l'Uof met'r bewijzen van be-

,,;w<1;tllllll'l(1tut het !Teven van onder-
.0 .

\\1'- ,)I'l'rl'enkomstlg de elsehen der
W: l; I"~ ('en htlwiJ:; van lid maat-
-, " I" ,','nel' I'rotc,;tantsche Kerk;

i;l'l\ijwn van goed zedelijk
g,~lrag, loupende ovO!; dl' laatste
t" "t' j,lr.:n tot op datum; d. aan-
''t'I',·llll!!rll van vertrouwbare per-
_,In, 'I omt relit lIe nationale gezind-
ht'l,l vali applicant.

Ill,ll)'n applicant onderwijs kan
!.:t'I·,'I In llill..:i,·k (org~lspel) en
r"::,,:,,,,'II, moewn de bewijzen
,[,lal'\',I:l I)v~'rgelegd worden.

\', ;'der mooten ingezonden wor-
'1,':1 :

,','li H'rklaring van persOl')n-
111ke gt'loofsovertuigmg en van
1".1, 1,1\llllwheid om de leerlingon
IJII t, \'o~,Il'n in l'rotestantsch-
('llf'-',II'lkon "eeRt; Ó. een korte

n d';, ';''', ,ht'ilch"i jving met vermei lOg
,I, r j';,lut:len, 'waar applicant sode.~
Zijl ~of haal') jtide jaar verblIjf
\", rt !!dlollden; c. een portret van
,,'1" ,,'ant.
'I). "dari,sen, aan de verschilleo-

'," I,..tn'kklnl~en verbonllen, vari-,., .
",': ,'!i v,m !.:lilO-tot £:!25-per
,.l.lt', "'!'II~I ongehuwtloo vrije k~~t
~[1 n.\>lOlll", en gehuwden een vnJe

.. \ ~,fl LF C'enletcll.
\ ilj~ll~anten gelieven op te g~ven,

\\, ',,, <'I.;ehen zij omtrent salans en
,I. ' '::~ ,tl,lll'n.

i '"lll'lI appllcanten zich verbind~.n
., :, 1, I,"l Gl'~llbsidieerd OnderWIJs
! i 'I"'llde dril' (:\) achtereenvol-
l" "J,. prep. te dienen, worden
II " I " r"hklhku vergol·(J.

\ IT'I"I" l[lformatil's zijn te be-
k" , 'I [JIj hot Departement van
"'": ..,,, I';, PretorIa.

.-\ I" ': 11',ltll'-; kunnen t.e eeniger
t:I'1 ',"I~l'ztJudl'n worden.

D. N, MANSVELT.
~ ,p"l'mteudent van onderwijs.

[l"pt. \ ,ltl Oll'" .

1'1 t't! Irla, ~ ~l.', ,

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

I\~'""E'S' ,le oonpronl<eli]k, echte Hollandache
J' n""lIl'dddcn VIln Dr, O. F. JURIt'Z &

ei) , \ l r h. rt:g~D _worden bij de eenige el~

Heynes, Mathew & 00.,
.. •• .. T.A.J)

ONDDWIJZERC voor 4e ataata-
~hwen op de Ge~"~
Goudvelden 1.1 de·' ZUid.:.6b1-
kaaD80he Rel,·tbUek tJa termen
'VtLI1 Wet N,o.1>, 1896.

MITS dezen geschiedt oproe-
ping van applicanten voor

verschillende betrekkjngen van
Assistent aan bovengenoemde
scholen.

Vt!'/'euchten.
Bewijzen van afgelegde ooderwij-

zers-examens, zoo mogelijk van
speciale vakopleiding, van lidmaat-
schap eener Proteetantsch- Ohriste-
lijke Kerk, van good zedelijk gedrag,
tot op datum en loopende over
minstens de laatste twee jaren, ver-
klaring van bereidwilligheid om
uiterlijk 2 jaar na datum van in-
diensttreding een der onderwijzers-
examens in de Z. -.A. Republiek af
to leggen, verklaring van persoon-
lijke geloofsovertuiging, van bereid-
willigheid om de kinderen op te
voeden in Christelijken eerbied voor
de Overheid en de Wetten des Lands,
en van bereidwilligheid om zich te
doen naturaliseeren als burger van
de Zuid-Afrikaansche Republiek;
ebn korte levensbeschrijving met
vermelding der plaatsen, waar appli-
cant sedert zijn (of haar) Hide jaar
verblijf heeft gehouden.

Bijzundere Vt:Tf:k,dl ten.
.1.- Voor scholen met Uitgebreid

j,eerplan:
Bewijzen van grondige kennis der

I<;ngel.'!che of Jer Hollandsche taal
of beide. Applicanten moeten in
het' bezit zijn van onuerwijzers-
certificaten, dil' minstens gelijkstaan
r~et het onderwijzers-certificaat der
I~de klasse en van hewijzen van
o'rondiac ervarin!! als onderwijzer.
o '" ..-lJ.- Voor sc]JI)leU met Gewoon
Leerplan:

Bewijzen van grondige kennis
der Engelsche of der Holl~ndsche
taal of beiae, en van ervanng als
onderwijzer eener school. Appli-
canten IlIoetl'n in 't bezit zijn van
onderwijzers-certificaten, gel ij k -
staande met 't onderwijzers-certifi-
caat del' IIde kla3se, Z.A.H., of
voor (le lagere rangen, minstens met
dat der II rde klu.sse.

It'derc applicatie moot vergezel.d
gaan van een portret van den apph-
cant.
Salari8,'t}n, I.·t'rb,l",["" (lal! d,' owlt'r dl'

('>i'8<'hiLI"ltdt: rllurid"'11 ~/"n()elluie
/jt'/I'd:h II'}',/L.

I k:R .1\ \ fi

L1.-~\.ssistonten Isten rang ... £3;)0
~den :300
3Je1l tt 2:,0
-kIen" 2()O

:300
2.:10
:WO
1.')0

"
"
"lJ.-Assi"tenten lsten "2uen "3den "5den "

"
"
"Verder~ informa'ii:n te bl'komen

hij het Departement va? Onderwijs
te Pretol'ia. Applicaties kunne~
voortdurend worden ingezonden bl)
genoemd Departement,. doch be-
noemingen zullen ge:lCllleUen, naar
mate in de ontstane vacaturen moet
worden voorzien, waarbij telkens
alle tot op den dag der beslissiniS
ingekomen applicaties in aanmerk-
ing zullen worden genomen.

DIt. N. MANSVEL'l',
Superintendent van Onderwijs.

Kantoo:- van den
Slipt. van Onderwijs,

Pretoria, 8 Aug., 1899.

De Beroemde
Am~rtb.lnsehe

Baking
P_owder

h~~r het bakken -ran h~t ftj_uate broodV koek, poffertj6ll, pnddmgs. enz.
Maakt het voedsel zeer licht, smakelijk
en gelOnd. .

Beate in rij zinga-kracht, en de eemge
p<I(Ider voor 't bakken, die ona&ngetalltdoor
lnchtaveranderiog blijft. Blijft versoh .en
behondt volle kracht totdat het gebrnlkt
worJt. Id

De Royal Baking Powder Tan were -
wijden roem wordt enkel door de Ror.'1
BAking Pow:ler MaatlChappij nn Amerika
gernaalri. Let zor~Idig op 'II ~ke~
naam op den omslag, om de IUbstitUt16
van nagemaakte goedere u te verhoeden

Royal Bating POlder lutsch.,
lie.. York, Vereenigde St., !mBr1U.,- ------~- _-

Ontbinding y~ Vennootschap.
IT ENN lSG E V ING geschiedt
\ mits dezen dat de vennoot-

schap tot hiertoe bestaa.nde t~sch~n
de ondergeteekenden, beZlgh~ld
doonde te Wellington Afdeeh~g
Paarl, onder den stijl va~ ol RetIef
on Al bertijn" ontbonde? 18 gewor-
den op den 30sten ~UD1, 1899, met
onderlinge toostemmmg.

G. J_ RETIEF,
J. W. ALBERTIJN.

Wellington,
23 Augustus, 1899_

EEN maa met"'D ltUI kop, komt mu' ....
door de W..... ld. DIIAl'ia Dog hoop fOOr h_

o.l. bij Wheeler's Caplllarine gebrU,kt, beo
ja b... _te B.... -middel iD 0'" Lud I met poet"
piel", ~d.-Apot.ea JBYNK8, JlATTHIIW &
00 ~ OIIUIWID ._....

:~:~~~:_.......,.,
m.u~ta ..ueD __ II, aiWu,
hoad«ade iD 1>ea H.." 'InU btboorljjk,_.
lieerde UQhj"an-n, lIOOmede de ~.
IeCretariJ, vm.Jjjf hoeden iD helptleia oabjj d.
Botobbral, dunoe -..kocItl CVUl dID priu
Voo Wied. Doei doh DIl i. de ~omei MD
1J."al "oor, dat voor arbitrace v.tbaar ,_r.
deeld wordt, daD pan de betrokken macbkll
ait de lliat der veDll;hill8llde rienalJea eeu "oor-
af ~ereea ta komeo getal reoIJkn Ideaeo, die
iD Oen B.., "'l'IJadereD til HQ IObeia-hter.
lijk vODnia nilaprekeu, iMlboorliik pmot.b ... rd
en WUI'YaD al of niet-ioc,,,olae voorafguDde
ov..... nkom.t - een e...eoiaeéle reYieie door
deae1fde "iencbur ia ...oorbebonden.

Op deze '-li.ling ru.t ecbter ,eon ADctie,
eiw .s, de w'ligering om zicb er ua te on.r-
werpen &al oiot geetraft word.n. Alleeo Al
bet aangem81'kt worden aI8 een rnnt ....u booge
interaationale etiqnette, eelllDall in d. arbHrag •
toegestemd bobbeade, ook do boeliuing te
au .... rden,

o 0

De oonferentie booft boyondien een yooratel
aangenomen dat de mogeDdhoden wlUlneer er
een oor log dreilrt uit te breken de betrokken
.talen aan '\ beataan 'l'&n het bof znllen
berinnoren.

BÓDDDBOERDEJW.·
JCUDUATIG BaOBDElI,-(0. Y~)Notut ....... ~..:I_'-- ... de

~ (CaIedaa) ~~1: VuJqp,
op 19 A1IgUI$Ut, 18119.
De ~ w'el'd geIIOadeCa OIR de iDIi-

Iluatia iD ndiaad met de jaapte eIekt1ea
voor bet ~t ea YOOI' den afcleeli.ap-
~ au., te beilprekeo eo uit dea weg tenum ..
De beeren F. Badeahont, S. de Wet en J.

F~urie, C.JIOOD,namen Iuuuae JIlaat- iD ala
nieuwe ·1edM.
De YOÓtZitter beette de nieuwe Iede!i ww-

kom OD hoopte dat .uj .!mappe Boód ..... n.....
aUlleD 11Ïtmak8l1. Hij ~to dat mea niet
.lOU ...8rdoeld rakOIl ~lrleiae ~JIIIIl-
die met de laatste ele' OIltBtoDden, maar
dat meo in de toekomst 'jk lIOII __
werkeo sooals to I'IU'OD.

De ~ van den lI8Creteria kWlllll toen
tor sprako.

Na llII1ige diaonsaitol stelde de beer Van
Brakel Toor alA ODbestreden motie deo aecre-
truie to vragen zijne bedaUing ~ te trek-
ken,

Eenparig lWLIIgen.omoo. i
De aecret&ria trok daarop zijDe bed.nking~~. ,

HIerna werd een breedvoerige disCUMie ge-
~rd omtrent het aohrappen 'ValI een lid dat
~c~ ~en den BonJ 1w1 ui~elaten in oppo-
SItle .kringen.

De zaal: .. erd lIaIU' bet comité verwezen .
Bealoten doo yoorzit*«, secretaris, ueiatent

secret..ris OD den beer L. B. Fick aaa te
steUen voor bet opstollen der huishoudelijke
regela. •

Daarna Terdaagde de vergadering tot 16
Sept., 1899.

P. J. DE B. DE vn.LIERB,
8eoretaria.

TAK No. 4, HOPETOWN,

Een algemeene Bonds-vergadering, gebon-
den op 9 Augustu., 1899, 'I'IUl tak no. 4, dis-
trikt Hopetown, bij den beer G. Duraaa, te
Kwingelspan.
Tegenwoordig: - Vier oomité-Ieden en 2{)

gewone leden. ..
De voorzitter beetto de vergadering wel-

kom en opende door gebed.
De notulen VBn de Torige vergadering goed-

gekeurd en geteeltend.
Voorg~teld door den heer T. Steenkamp,

glllleCond""rd .oor den heer T. V08S: om,
torwiJl er medewerking gevraagd wordt van
tak no. 3, een oommÏ88ie a&ll to stellen
ton einde onderzoek te doen ....aar .pinosum
.tant "p plaatsen in deze wijk.
De volgende heeren werden daartoe gelto-

~~: W. Duraan, T. V08II, T. Mybnrgb, om
biJ de eentvolgende vergadering verslag daar-
van te geven.
Voorgesteld door den heer W. Duraau, ge-

8eCOndoord door den heer T. H. Gerrite:
deze vergadering becht baar hartelijke ooder-
steuning aan de drio resolutiee door den Kaap-
stadscben tak van den Afrikaander Bond
llaDgenomen op de vergadering Tan den 12den
Jnli.

Voorgesteld door den beer G. Dnraan, ge-
secondeerd door den heer W. Dnraan: deze
vergadering gaat TOOrloopig in met de wa-
penschouwing om te zien of bet met bunne
begeerte overeenkomt, en de volgende boeren
"'erden TOOrloopig gekozen: W. i. Duraan,
kapi~in; T. Voss, kommandant; G. Duraan,
veldkornet. '

Bij de eerstrolgende vOl'gadering zullen zij
verslag geven van hunne opinie van de regela
dier wapenscbouwing,

Voorgesteld door den beer T. Steenkamp,
gesecondeerd door den boor A. W. Tan Wijk:
deze tak Yl'aagt medewerkinjr; bij de takken
A. B. en B.V. om te zien of wij niet door
petitie een "ermindering van erfpacht kon-
nen krijgen.

De hoor T. Lonte toekent in als lid •.
De voorzitter bedankte dm beer en men.

Duman voor hun:!o gastvrijheid en de heer
Willem van Wijk sloot met gebed.

De volgende vergadering \ooft plaats to
Brakpan.

J. GERRlTS,
Secretaris.

--,-
De meed .. liDpn d.r laat.te jaren o.... -de

posing.o tOt 't TOrmen no HU gefedereerd
AII8Lralie, verw&rreDd ...oor een IJoi"D de
I:weetie .tapd pe_ die den loop der aken
Diet in de oncl.rdeelea beeft bnnen volgeD,
berinnen Uian. ICberper afgeteekeDde ...orm'D
un te nomen, en nu· d... Commoawealtb bill"
geamendeerd on unaenomen ia door de parle.
menten ya!! le AUlItraliache kolomu, mot mt-
soadering nog van Wnt An.Walio, na allllen
wjj eenige der "oornaa_lo boriaaelon aandui.
d.n nn de oonatltutie die wlW1lCbiinlijk het
yolgend jaar aan de imperial. l'8IIeerina tea
behae"e nn Au.tralie geYTUgd Al worden.
De gegevela .ondeo "ii ia do Londen Time«:

o 0 -r-r

De pefederóerde kol~ni811 lullen bun admi.
nistratl. ...oor zoo ftr die tot de alaomeene
zaken "ordt g~bracht, iu banden ateflen yan
een federaal parlemen t, beataande uit de ko-
ningin en twee buieen. 't model un alle par,
lementon in Britsche land.n m.t zel.fbeatuur.
Het hoogerhuis &al heeten de senaat en 't
lalJerbuia 't buy nn vortegenwoordigen.

t Heeft zooals te begrijpen ill, heel wa*
moeite gekost, eer men 't een. W8S oYer de on-
derlinge "erhoudillg dier beide lichamen, en bun
ledental, maar ten .lotte lo dit het r8llultaat
dor bespnlkingen geweeat:-De senaat .. I be-
• taan UIt een vut aantal senatoren waanan
iedere staat aen gelijk getal kill8t, nl.: voorloo.
pig zes.

Docb daareuteg6l1 zal bet alUltal der ledon
van bet buiB van v..rt~geawo()rdigen voor
iederen staat bepaald wordon naar de grootte
der bevolking, mat een miuimom van vijf, eo op
da grond.lagen die nu zija aangeuomen, J:ou
Nleuw,Zuld W"Jea 26 vertegenwoordigers krij-
geo, Victoria 23, Queensland lO, Zuid·An.trali ..
7, en West Australia en Turnania ieder [',
totaal dUI 76 togen 36 senatoren.

Eu 1'1!ed. dadt.lijk h~eft mon mot h~t oog op
eeu te verwachten toeneming der bevolking de
verhouding "an ~erm""rderinlr nn 't aaDt~1
ledeD in de beide huizen geregeld: eea wijze
maatregel al. men bedenkt dat in de laabte 3u
Jllar de bevolkIng klom VaDi millioen tot 38
millioea.

o •

[0 alle stateo zal b..t kie&roobt gelijk ziju,
OODgroot verschil met d. Canade6llcbe consti
tu tie, en meor ia overeenstemmiDg' met die
\'ao de YereeDlgde Stateo vaD Nvord.Amerika,
die ook io oou ander opzicbt gevolgd is, nl.
door de bepaling in democrati.ch"" ge ....t: dat
het federale parlement sl"cbts die rechten heeft
welke er aan zullen wordeo toegekend, terWijl
de andere rechten Ut de staten blliven. In
Canada i. dit jUist omgekeerd; <L.ar heeft bet
Dominion parlement de bescblkking over aU..
recbten en de .taten alleen die welke aan hen
'Lin toegekend,

Onder de recbteu YIlIl h!Jt f"darale parlement
hebooren: de regelinIl viln dell handel met
vreemde lande u eu onderhng; !lil een zekere
penade de uit.lultende maent over invoerrech·
ten eu acciJosen. (Alle federale bel ....tlOgeu
moeten alom geIIjL; 'un); voorts do mihtaire
\'erdedigmg, 't beheer over de kroonlandcn, eur,
De machten un de k!">Onzullen worden uit·

geo~fend op de gewono wlI.e door een goav"r·
ne'lr·generaal. bug ....taan door e~n uitvoerenden
raad van "even leden, die verantwoordeluk zUn
aao het parlement.

En teu .lotte nog een belangrLike bepsling:
de io.telhng van een hoog bof van Au.tralie,
be.taande nit een boofdrechter en miOl!tens
t"ee rechters, een bof van appel van de op-
perste hoveo der staten, eo boowel bet recht
van beroep op den gehollnen raad OIet is \'er·
vallen, zal daarvoor In sommige gevaUen appel
op het booge bof in de plaats komen.

• 0•Wubebben bier .Iocb t. enkele van de boofd
kenmerken van het coustitutie ontwerp gegoven,
de boofdlijnen waarlangs zIj 18 opgetrokken,
Men is daar verder In zun pogingen dan de voor·
Mande .... van 't vereenigd Z. Afrika!

Wat de direkte ..n Indirekte gevolgoa zul·
len sLin valt nog moeiltik te zeggen. De ver-
wachtingen zuu een toenemende bloei, en onder
de direkte gevolgen een vermindering van
staabuitgaven. De k08ten "an 't federaal be·
stuur zullen op £200,0)0 tot £3:JO,OOOkomen,
waar de samentrekking en concentratie van aller·
lei dien. ten zal in d. .tateu zelf een groote
be.parlOg geven. En door eeu trapsgewijze
conversie vau de schuld e~ een mogelijke fede·
ratie der .poorwegou zou jaarlijks natuur
lUk beel wat geld IQ de .ohatki.t blLiven of
meer daarin vloeien.

U.
ID de laWe tien j_ bebben _t---,

.. DU.-.rlMlid ook op bet pbi.ed TU ~
Dc lirOWea _ iD ... feakICI .,oor betnIt-
ko1iik .... PrjjI broei-aaw. .. verbiJlwa ..
un bet .,olmUkte I"D- ea die het·......
YID broedhennen _ rOeCI ala o"'erboclic ...
kOll.
De boofdvoordeelen nO kuuatmatia brOMea

.00:-
1. Hen bMit d. broedIIlD (de macbi.De) aJtiid

...oorhaaden eo Dl8II ba dUll maar door brOe6IIa_Jan, lIl8D eieren heeft of bilaea kan.
2. MeD ba _ig UIltaI ei_ tecelijk ai'-

broeden ftDaf12 tot 600 .1I_r.
3. Hen ia ,onjjwaard .... n aJlorlei evoDt.IIe

nukken ea neÏJiogen nn _ oaknuijjb ~_
ben ab ".rlatell VUl bei _~ be"auea UI .....
ken ....0 de oierea, enL
•. De nitgekomen kuiboa sijn nii YID onp-

dierte, w.t bij oatunrlijke henD.n bijoa DOOit
bot getral iL

b. Hot arootbrengen der biken. pai ..ur-
der omdat ft pon ge raar loopen door de _
der doodceLrapt of doodaeae&en te _deR _
pdkooper omdat de kuikollll al iMltvoor bill
'-temde "oedaol aoJY8D kunDOD YW'OI'beren,
wat bii gnbige broedbel1D8n "erre YID hei p-
val Is.
De hoofdYereiachtea ic een ,ood. broedma-

cbine _ijo:-
1. Zoo" .. 1 mogoliik kOllllante tomperatullf.
2,.D.t bij de temperatuur de vert'ilCbh ...oob-

tigbeId ontwikkeld worde.
3. Behoorljjke "eDtiJatio.
•. Eea yoJdooade gemakkolijke inrichtiaa om

de eieren to keereD.
Die vereiacbtoll eon "'oor een behandolencle,

-ij opgolmem: Toen de "rllte broedmllCbw.
(ii meeD FtaD8CboJ) in gebruike k__ D, be.
.tond de groote moeilijkheid daario dat de
temperatuur, al nur omatandighedea, te_r
af"woldo. Die machlneol beatonden uit Tier-
uate kuten, waarom een _te"'_"oir ....
aangebracht. Bij be' in workinr brengen Wt rd
di. reoeryoir lf8"uld 1119& kokend _ter eu w_
den vervolgoOl! de el8reu gelogd in 800 I.de
die ouder d.D bodem vau bet _terruenoir
sicb be"ond. Op de eieren ""I eeD ibenno-
met.r noergulegd du. na Yerlool;>"an korter of
l&nger tijd (al naar oeiIOOn eo nlt"ondige telD-
peratuur) de broed temperatunr, d.w.i. d. teIa-
perat-unr die de natnarlijke ben aan do eieren
meedoel~ aanwtjlt.

Het ill duidelijk dat de temperatuur bereikt
werd na korter of Iangor t(jd al aaar de btaiteD-
omatandlghedo (b,v. nn weer of wind). DUI
,,&oneer de YeTelllCbtatemparatuur (4() graden
C) bereikt "" bleef bet zaakje aooala iMltwu,
en werd iedere 12 nnr oen sekere hae".lboicl
_ter afgetapt en door kokend water "erYaD-
gen, waardoor de oonpronk.lijke warmte die
n.tunrliJk ia den loop der 12 uren verminderd.
wu, woer op bet normaal paat te breaCeA.

Dit verelacbte natnurllik ouafgebrokon toe-
!licht en kontrole eu 1* wonder dat' in ......
~vaKeu de J't't'Ubaterr to wellllCheDo"erlieten.
Van li8\'orl~ ""bter kwam er "erbe~ ea
op dit oogeDblik kunnelI we OD' broodmaem-
veracha1fen, waar het toeaicht op temperatuar
tot eon mInimum il toroaebracbi.
Eenmaal bet watelT8lerYoir g.ruld sijnd. en

de .ieren in de lade go1otrd, ia bet alleeo __
dig den eeraten dag een w.inig toe te aiea, de
vlam der lamp te regelen en d. regnl.tov ta
.teUell om verder dit gedeelte YID do aak _
roed .la aab licb aelf over te Iáten.

Alleen '1'&0 den lOden tot d.n lllden dat der
broedinr op w.lk tijdlltip de kuiireDa in d.
eieren natuurlijke warmte gaao af20Y80 eo de
temperatuur daardoor in do oierlado verhOOC',
moet de "lam opoieuw geregeld worden.

Ook do lutige bewerking ... n .. k..... o der
eieren n beeft mon tracb&en to "ormjjden door
oen toestel waardoor YID bui ten door bei oat-
draaien ....n eeD knop al de .ieren in de Jade
gekeerd wordell.

SolD1llÏJen bobben rem-d dai het k_
niet 1l00dig wu, maar wie de oatunrlijke m--
ding aandacbtig beeft ~ moet opg~
hebben dat ook de b.n bare eieren "erl. ea
omlegi. -

TAK NO. I. KAK.UUS.

o 0
o

Di~ kl6ine herinnering ill 100 on".ratandi,
niet. Men nu 't &00 licht kunneD nrgeten.
W~I de besluit61n ziju heel mooi, .n d.
Olur mag trots op die uitkomst \'8n zon denk-
beeld IUD. 't Komt ecbter nn vooral nog op
de uiboering aan.

~D~E!!"!'!A~C~C~IJ~N~8.

BoDdaY-..d«i.a, pbo1ldea te Kabm.. op
den 11d811 .A:...... 1899.
De VOOnirier~. ",_ comité eo lb "wooe

leden tepllW '.
0.11ft~ ft!) en yooniUlr openee Prof.

De Vc. de "'rpderin, met gebed.
De ...oonitter die niet tepn_rdia wu bij iMlt

.iichten van d ... tak bedUIkta de leden "oor do
eer hem un,edua eo het ....rtrouwOD in hem
IJllteld om hem to. ...oor.utter te JrieHD. D.
bedanking YID deR _taN.don beer J. G. de
BrnYD hrd door bem ,.1._ eo d('Of de yer·
deriD
De \~tora werd YOOrgeIIteld door

den boer JIIf1 Ko" ala I8Cretaria geaecondeerd
door den beer O. .Baarei .

AlgemMn aangenOlDOII.
Do notu1eD nn de laatate verpdering werdea

gelezen en goedgokeurd.
De "oorzitter Iefd. bei doel Y&O d. re!lOlutieoi

ge~rd door deo Kaapatadechen Doodatak
bloot na •• .Jelo_ te bebben.

De heer Jnry KoUe .teld .... oor de _.
"au deze reaolnti. eo dal .ij geaoDden WOrdOD
un deD beer N. F. d. Wui om o"erhandigd te
worde un deo Qou"el'D8nr aI8 Y&II een tak
komendo, teU.ad. 4:i lod.n. Geeeoondeerd
door deo beer D. WaIters.

Algemeen aang8ll0men.
Vooratel Jury Kot&e-A.Oberbolll9l' dat: een

comité bestaand. nit de beer H. G, J. "an der
Merwe.n A. Loxtoa gekozea word.u om de
bnilboodolijke regelt op te trekken,
Am.ndelDent Waltera-Baard: dat de beer

Jury Kot.- bijge"oegd &al worden.
Amendelll8lli A. Oberholaer-Jan KoUe: dat

d. heer J. A. YID der Herwe "erder aal bO
ge"oegd worden. .

Voontel 100 all geamendeerd all.meen aaD-
genomeu.1

Vooratel Walten-Baard: dat de heer Jury
Kotze bij het oude comit6 ui gevoegd "ord.n.
Aangenomen.

Do heer Jury Kobo ~nkte, de v~rgade-
rinl en beloofde te trachtel!' om IUD' plicht te
Yer"ullen,

VoorIItei Baard-Jllry KO~&e: dat coPUeDnn
de bond. constitntie gekocbt luU.n worden
voor "orllpreiding Qlldcr de led.n.

Aangenomon.
Voorstel Waltent-Oberbolur: dat .je heer

Gert Bendrilcll8 OD J. A. !'an der Merwe
afgeraardigd worde om eeno yergadering yan
den Tak WUk Zeekoe bij te wonen met het doel
een diatrikt.beatuur te Yormen.

Voontel J. Kot~-Baar4: dat de beerou
G. J .... n dor Merwe en Walten \'OOrl~pig
gekoun worden ala leden VUl het diatrikta-
bestnnr.

Amendement Walters-Oberbolzer.: dat de
beeren G. van dor Merwe en Loxton voor·
loopig sekoun worden ab loden ".n het
diatrikta'-tnnr. Tot ltemmiDg ;ebracht "erden
d. boeTeo "an der Merwo en Loxton "erkoaen
verklaard al. Primarii.

Voonstel J. Kot_Oberholler: dat do beeren.
J, A. YUI der Herwe en Walters aI8 I18CUndl
gekozen worde.

Am.ndement Wal1len Loxton dat de beeren
J. A. van der Merwe en C. Baard gekozen worde
al. secundi.

Gekozen J.A. Y&O der Merwe en D. Walten :
Voorstel Walten-Baard: dat de beer J. Kot.-
tot Vice-"ooI'lHter pkoun worde.

Amendemer.t Jnry Kot_Jan KoUe: dat
de boer Loxton te Vice- Voor&itter gekoaon.
Amend.ment aangeoomon. .

VoorIItel Loxton-Oberbolll8r: dat de beer
J nry Koue tot auia"'nt secretari. gekoleu
"orde. Alrem .. n UIlIJ.nomen.

VOOl'lltel Jnry KoUe-C. Baard: dat de
notnl.n llUl' an. Irutd luUen worden gelOlldon
ter pablicatie. Aangonomen.

De yoileode. ".rgadoring werd bepaald om
gobouden te worden te Kakamu ae· meetlt
oentraal gelegen plaab lijn Je, op den :!den
No"ember 1899.

De beer Jury Koho bedankte nameDi de
vergadering don heer G. J .... n der Merwe voor
zijDe gutvrjjbeid.

Daarn•• loot don heer Prof. De Voe de
"ergadering met een ,ebed.

D. W. WALTERS,
Bon. Sec.

Worceeter, 23 Angnitul 18~~.
Aan den EdiUtu-.
M\jnheerl-Vergon mIj een pluts in uw ge-

eerd blad. Ik lie d.t de accijns alweder aan 't
roeren is. Ik wil vragen is de wijnboer d ... de
oorzaak van het tekort? Ik denk dat ieder
w[iDboer gewillig ill .1. e: een recht"aardilo
bel&llting gemaakt wordt om zijn aandeel te
betalen. Maar Ik vl'Ulf aan onle parlement,
bebbeu de wijnboeren mlDd.r huu plicht gedaan
dan voo· en koornboeren en ... dereD, om oaa
parlement te brengen in den toestand li .arin
het nu is. Ik zie hei to gemoet, dat al. d.
aooi:ns door gaat, er meer daD een "'jinboer te
groode zal gaan, en wie worden de bellttel'l van
die I'laatllOn? Zonder twufel de kapitalillten;
en is dat w6nschelijk? Mede·broeden en land·
geuooteo, wii hebben hand aan band gestaan bij
de elektie, on zullen wjj hu uit elkander gaao ?
Er liju manneu die ver vooruit zien en werkeu,
en all ik mij niet vergi. dan is dit het doel van
de voormannen der 'WCijna. .Eli nu Hl gevraagd
worden wat geeft u &an den hand wur belll8ting
op kou gelegd worden? Op- koffie en 8uik~r;
wanneer waren die artikdl zoo lUll in prus al8
nu? Zonder bezwaar kan er een penny op een
pond koffie en een halve penny op een pond
suiker gelegd worden. [Dit kan niet gedaan
worden zonder het tolveroond met de toestem-
ming van Natal en Vriistaat te veranderen, en
dit 18onder de omstandigheden onpraktisch.-
RED,] Eo dan verder, kan er een beluting
wezen op alle vrjje of netto inJlomat van men·
achen, \<an £150 en hooger op 1 percent per
£100 stg. tot £500, en van daar tot £1,000 tweo
pondeu .tg. eu boven de £1,000 tot £1,500 4
percont, en boven de £1,500 tot booger op 5
percent.

Ik plaats dit omdat een vergadering te Ali·
wal geboud en geroepen beeft om een aceijns.
gon groot d",1 tocb nn bet tekort is onbtaan
door de koeten die gemaakt zijn om ~e rnnder-
pest to keereo. Kan er dus maar zoo geroepen
warde u : leg de belasting op de wijnboereIl! 0,
hoe liefdeloos!

En ten .Iotte. Ik ben geen wijnboer, maar
al8 er een belIGlting komt zoo ala boven vermeld
dan wil ik 't mune met de' grootste bereidwillig·
heid betalen.

Heer editeur, u bii· voorbaat d.wkende yoor
een plaatsje in uw geëerd blad,

Bliif ik de nwe,
J. F. MARAIS.

Afdeelliigsraa«lIay. 8. C.
WILDSHUTSBERG, TARKA. (W"rcU """,,,lgd).

lJ owone vergadering g..houden op den Ild6D
Angnstu. IS!!!).
Tegenwoordig de beeren S. Tilney, (e.c. en

R.M. in de .toel) J. J. P. Be1.udenhout, H. J.
Veotor, R. Turner, en J. van der Merwe.
De notulen der laatsto yerildering gelezen en

goedgekeurd.
De kaaM balans toonde in handeu £38 I Ja. :ld.,

en in do bank £3H5 17&.
B.,..loton dat alle achterstallige IICbotgelden en

De lacben hebben ongelijk gekregen. 0 ja, acbtel'8tallige belastingen "oor lil94 en lH9ó
't IS waar dat 't oorspronkelijke denkbettld, de overgegeven zullon worden aan procnreur Gie
algemeeu. outwapenIDg of ~ermlndering nn voor invordering !Det opdraeht te dagvaarden.
bewapening inge!lchrompel.l is tot het uitspre· De zaak vau de apphcalie om de proclamatie
ken van de .. groote ",ell~chelijkbeid," maar de van den Grikwaland Papkuil weg werd weder
afgevaardigden hadden zelf niet verwacht dat opgebracht en een brief gelewn van den heer
'II ten sloUe op andere ponton zoo veel tot J, 8. Kruger gedateerd 28 Jnni IB!I9. .
.tand zouden "rengen. Voorgesteld door den heer Tnrn.r, ~econ.0._ decrd door den heer Van dor Merwo, de appli-

In een slot·akte bebbeu zo de resultaten ....n katIe te weIgeren. AI~eme.n aangenomen.
hun werk neergelegd en ua de opnoeming De seoretaris las de keuniegevmg door hem
~an al de llfgevaard,igden leest men dauin uitgevaardigd aaagaande xantbium spinonm
het volgendo : en rapporteerdo dat oen. keuniageving geplaatat

" In een reek. van verlladeringen waarin de WLi 10 de Ga~lu, 0... Land en D. F. Ad"trti/le1',
bovenYermelde afgevaardigden besield werden en ook opgeplakt w~ aan de kantoren .vau den
door bet verlang ..~ om in de grootat mogelijke eivielen commlSSUII ea deo aecretarlll; ook
mate de edelmoeDIge oogmerken v.u bun door· waren kopijen gewnden un .1 de v.ldkornetten
lucbtig_en biieeuroeper te verwezenlijken, h""ft en aan de meeste winkel. it> het diatrikt.
de confereutie opgesteld, voor teekening v.n de Het rapport van den in.pectenr w.rd g.laz.n.
gevolmacbLigden en v?'lr de goedkenring "'11 Lut werd gegeven oen rekening aan de .. D.
hun regoeringen de hierondergenoemde . en bU F. A:lvortiaer" groot 18a., to betalen.
de .kt ..n gevoegde conreutl81 en Y6rklarUlgeo: Do yolgende tenders voor IIChutten in Wiik

1. f:on con"uutie voor de vreedaamo regeli'lg No. 2 werdeD geopend :-J. P. L. Kaw, van
van internationale dillpnten. Niekerksboop: J. P. KIlW, Ir., K.lferkraoa £6
Il. Een conventie betrelfeude de wettea en :ls.!id. De tendor Yan J. P. L. Kaw werd un.

gewoonteu van den landoorlog. genomen.
Ill. Een conYentie voor de unueming van D. I(crotarlB rapporteerde dat de beer P.

de aeeoorlog van de beginll8len dor conventie Coetsoe zijue applikatie "oor de Iluiting van de
van Gen~ve van 1867. (Roode krui., "na.) wegen over lijn ,Plaata teruggetrokken beeft.-.:
rv. Drie y..rklariugen betreffende: 1) Het Gelezen een Circulaire "an den onder kolonia.

tbOd van het werpen "an projectieleo en ont· len lItlCreian. gedateerd 22 Juni 189tl in .. ke de
£hue .toll'eu uit balonnen of door overeen· "erandering van d. betalingen aan raftdaleden
nutige middelO1l; 2) bet verbod "au bet gelezen eu goedgekenrd.

gebruik yall projectielen die tot bun eenig doel Een -circnlaire gedate.rd 22 Jnni 1899 van
h.bben bet "erspreiden nu yentikkende of den onder koloniaJeu l18C1'8iarÏAin zak. bonden-
vergiftige !lassen; 3) bet Yerbod nn het ge- belaating werd gelezen en goedgekeurd.
broik van kogels die zioh gem.kk.lijk in het Do beer Tnrnor gaf kennia dat hij .bij ~
menecheiok licbaam ni~.. :tell." volgeade Yergadering za.1 "oorstellen ID dit

• diatrikt eell booden belaaling op te loaen ..
A.ul dMe werkelijKe resnltaten sijn nog een Een circulaire nn d.n ollder-kolonial'D

vijftal motiOAtoegeYoegd wurin de conferentie socretaris gelenn in .. ke de ~oilon post.
baar meening uit.preekt ; en _I I) de groote Brief gelezen ...an den aulltoot-!'e(IBtratenr
wenscbelijL:h81d der beperking van de militaire nil l.hoorteD onder damm 20 Jnli 1899,
laaten die nu de "ereld bez .areo; 2) de vragend. dat do raad bet bekend Al maken d.t
meoning dat de nestie yan de rechten en het Yerplicbtend wu geboorten en .tertg ...... lea
plichten "an neutrale .taten ml worden ge· te laten regiatreereo.
plaatst op 't p":"gt'amm.• "an eea .J?Oedig te hon· Een telegram nil de regeeriog werd geleaen
den coaforenbe ; :I) dat de kW"lIo bemdfende rragendo haa~ b.kend te ~aken lIIet d~ W&ar-

b kalibe deering VBn'lfPudommoD IQ dese afdeeling.het type no.t . r VBn, ge "eren en u!'- 'D--loten te anlwoordon dat lIOO ...erre de raadartilferie zooals dIe welke de wnfereu tie .,.,.,
ondar&oc'ht beeft een voor .. erp van atndie nl wiat verbeteringeo iD unmarlrin,. pnomen
zijn der regeerin~o om door. een verdore co~fe- werden bij de laaute wurdoonng welke
ren tie tot oen gelijke OplOMlug te komen, 4) sredaan werd op ~eo ~aton 8eptember,.1897 en
de weaach van een speciale oonferentie "oor oen dat de wurdeenng ID o"ereen8l.eDJ1IllDIf WU
re "WO der conventie van Gene ... ; li) 't bebande- met de YOUomarkhnard •.
len op een toekolWltige C?nferen~e ...an: d~ Petitie gelo7ADVUl p, J. Venter en anderen
onlChendbaarbeid "&0 prIvaat 'Ilrendom bIJ negende eene verlegging van den afdeelinp.
land oorlog ; bet bombardement ... n steden, weg Poetma.bllrg-Papkuil te Poetmubu!'J, en
baveOl en dorpen door eeb _Illacht. meldenda dat de kOIten van d. yerlogging £r.

o • Inllen sijn.
p ._ lde 'D_-'oten d. v.rl......ing te mak.n eo detOngelokkig sijn er oo~ r.. er"e, .... Yerm~ n."_ -"... d le

Groot Brittanie neemt met un de yerklanngen raadalid Tnmer er naaf ui lien dat e ur g-
tWOften órie o"er de gubommen en nit.thare giDR g_kt wordt tegeD een kOIte tli Diet te
ko;r.1a en de moti. 3 en 6. Daarnn beeft bet boyengaaode. T '
ook ci-.....erkelijk blijk gereven door het .. ~~n Voorgeateld door den beer IIrner, a-D-
naar Z. Afrika nn kog.l no. IV, een n~atle deerd doOr deD heer Vtlltor on aangenom.n :

kid' b kk dat.lII d. wegiDlpectear raJ'porieerd. dai ~eop. den dum·dnm og., l' eY'o "eno n e· "erle"";n,, van den we" te TI(.rkop behoorlijk
Iijke wODden voroonaakt. In Enropa, "ooral .,,-. It 1'-- .tbe-
in N~orland .0 in Duit.ohland il men, terloops gedaan il, de betr.,kken penonen IU ..... Ui
sii 't bior ge-.gd, IWO ".roohn.rdlgd bierover taaldDewb~V~n der Mer .. e rapp~rteerde da.t bij
dat er al m ""rspreid worde~ fotosraliacb• af· ~ pri eeliD
beeldingen "an de wondon die door kOl(el DO. de afpnardilJdOD van d.n "Ita afd p-
IV "eroor_kt worden. Wij Apa oem~ van raad ootmoet heeft ODdat si! o"oreen ,.komen
die afbeeldingen en het ia inderdaad afllCbuwe- war'D dat d. ,.proclameerd. wegeD .lk.ndor
lijk IOO&lado .pi.ren on d. beend.reo flr- lullen ontll108ten bij de kleine pan op d.n
IObearel en ..... p1interd .. orden door don Knuulfonteinberg.
ko-I. 'Petitie geleaen v.o d.D beer J. P .... ~

..- ee. Niekerk en anderen In aak. d. proclamatie
Maar dat ill on OOI oo!erwerp Dllt; we he· '&II deo weg nn Kran.footoiD.

doeldeD in d... mededeelingell iet. te y~rtel- De beer Van der Herwe PI koDDia dat b~
l.n .ftII d. menlCblieyeado retIIltateo dor bii de volgeode vel'lJaderiug TU den raad sa
Yl'edlllOOnferentie. Ongetwiif.ld ia. iMlt eerate "oentollen dat de relOluiie YID den raad nn
punt " bela~kate: d. oou,:enh. ':IlO' de den 12den Augustu., 18t8 om den weg YID
yreed&am. regeling Y&D geeobi.llen, dio noer Witnter naar MelkYlei ta IateD proelameereD
komt op 'i inltellen van een permanellt bof "an ala een atdeelinlPweg te herroepeo,. en d.t IHII!
arbitrage, waarnll de eer "oora!. toekomt ~a wIIJ TU Wit .. ater o"er Kallr:fontelD, Helk ...lel
d. Brit.cho .f_nardigdeD (al wtl G~t Brit- Rietfontoin, Kam .. ~ VUl N'lIkerbboop
t.aDi. on ook -;;t;t.. weten TU de PralrtUk tepa- (Hodderlontein), Roo~ Wooderdraai,
o".r Tr&DInaJ). . Blaauwbolcbpoort, J. J. C 'plaat. DUr do

Jnmt bet permaneote van dat bol II ftII TU de afdoeliD( bil Kn.foa"inberi,
gewicht. ',Beetaan nO eon bof dat .Itijd een afdeelingneg Dl worden l)eprocla-
___..A I' iuternation.lo geecbilleD te o....rw... lIhoerd. --..1-'·d Boo
.--:- 't.~ i .1 .. 1 't niet iD TeJa,."TItIDgol_n 'I'&D "'1 ,TlI8II "er·geil .. een enorme yoorul be_ in de kleiDe Jdarancr dat bij nMt iD , wu de velpd'riDa~~t'r:::f:Ullr=_1Iebben, cl _ bil te w_ Verlof", ,.' .,,,

.Algem"'-;ne Bonda-vergadering, gehouden
ten huize nn den hr. P. J. Grobbe1aaJ:"Wilds-
buteberg, op 10 AUg'.1sttlJj, 1899 .

Werd, na beba.ndeli1lj1; der Transvsalacbe
k ....est.ie (zie onder "V l'fjl;aderinlZen") TOOrga-
ah.ld door de beeren P. J. Grohbelaar - J.
Grobbelaar: om het gouvornemeot te vragen
-de dipstof gratia te geven voor het algemeeo.

Aangenomen.
De volgende Terg:adering werd bepaald bij

don heer J. Hattingh, BO!Ijesboek.
Daal'W\ sloot d., vergadering met de ge-

wone d&llkzegging.
P. A. HAT!'INGH,

&cretarU..

ERRATUM.
In miJn oerste artikel wordt ,...cl, IprebD·

de nn de Kr. dame di. geen baan bij baN
beDDen had en toch kuilt81111"",acbUI d.t &il
op bet lpeciale lJeval YID .. La FJoebe" op ...
"bare hen.llen bad g.. ie1d;" dit Il108$ SUo:
ol hare zin n.n bad IJ9J:ot."DE RESLJLTATES DER VREDES-

COXFERENTI,t:.

Afdeelingsraad Fraserburg.
GOUPH No.3. NOTULEN VAN VERGADERING UEHOU.

DEN OP 18 AUG. 18".Notulen "an oen r:e "orpdering IfO'
bouden door dllQ..,Af . er Bonël, tak no. 3,
Gonpb, op LolDbaardaltraa1, op den lOden
Augusta. 1899.
De "ergaderinlJ werd met Il.bed geopend, en

daarna werden de Dotnten ilolueD en aange·
nomen.
Er word buloteo dat olk lid d. paden w.lk.

o"'er aijn grond lJIl&Il zal repareeren .n op de
"'OIgOllde "ot'IIilderinl ....raIaa zal doen.

Op YOORteT ...an p, Coandie en B. Pienur,
werd béaloton de .ut.cripiie te "erboogen tot
3•. 6d. per lid, t.rwille YID de !lOm die un bot
dielriktabeetunr aal betaald worden tot dek·
kin, "'l1li regiIItrati. kosten .

Op ...oontel J. F. Pienaar en B. PIenaar,
werd I&DIJ9DomenOlDaan die~tbod.n, "I'>lJIneer
zij ....rtrekken, eeu karakterbrief "leY'8n.

Voort. wer.! do Traanuleoh. k_tio be-
baodold, die .lden ...ermeld word~ en daarua
.. erd do ".rpdoring gaIoteo _, gebed.

P. J. CONRADIE,
Secretaris.

Tegen .. oordig: d. ed. heer L. Neetblinl, C.C.
en e.M. <"ool'littar), eo leden e. P. YID"
Horwe, D. J. nn 8challnrbk ODD. J. Theree.

De notuleo "a.D de joapW .,orgaderiac ple-
zen eo ~ekourd.

Kootant ID banden: £*11 lh. 9d.
Ratelfontoin-W.tona1 ..... De ...... ':!:!

omtrent de ~tie VaD d_ w.
wederom ni*ieeteld tot de "olg'Dd • .erpa..
rin«. .
Wurd~ ..... ta eigeudo_eo. De"'_

waardMrin~lpet werd Toor de raad a ....
De hofll'tiDf "oer do iMlnieDin, 4IiIrna

w.rd bepuld op 20 Octokr 1899.
lDenung.-Brilff ,elaen ft. dr. p, J. JIMIr.

den raad meldende op wa1ke pIaa ..... Iajj .la
.. ijken 3, • eo 6 Mln iD'Dten.

AangeteebDd.
laapekti. £2 21. .
Brief l81eaen van den .uditeta-geouul, ..

daUlerd () AllIJ. 1899.
BeUOtea ds' de l.aoo betroirbll ID de .. '

oerlitibkll aiotten Ie'''eren o,,~u. be-
aluit ....n dea raad pd. 11 Kei 1898 ... 1iriet
....n c1.n andi&eur-geotraal pi. 16Kun 1888.

Williatoo-Van BeneDIpJaat.wIIJ.-Brief , ...
IoJ:.n vaD deD bHr C. F. 8tOfber;, ~
OYe!'dllll slecbten ba1:and TU de_ w•.

Brief ,8Do\nleerd.
Hekken.-De heer Botel deed unmek_

den beer F. W. Odendal yoor ~ _
Mn bek te pI-*- tueeheu RieWlei .. Let.-
krul oYer den tranaponwrlt daar Iajj _
_ ia &jin plaat. toe te kampen.

Ver&OOk toec-taan, mn. de~ eon heir .,.)I
bepaald door artikel 153TU wet -40, lW, .. I
"UI ... t 37 TU 1896 .-pla&W wordi door ......
bat. Op kenaieg8YlDl dat bet bek iD orae il
Dl de raad eon impektil1ll' -aen op kaeten
"'l1li applibDt. '

Oirculaire.~irculaire, d.d. 8 Jllli 1891, ....
hei KO~DiaaI ba&oor ,eluen ende_beftIiaI
daarin IIOedpkeard.
Uitetunde w'-luting 1899.-De IDA ....

d. Ult8taand. wegbeJutin& YGOr 1898 wwd YOGI'
den raad ,eleRd.

BesIotoD cGt to Ia"'n o ...entaan ~*.. 901.
leade yerpderln~.

Andite_.-BrW ..._ YID d_ ... C.
Ecklwdi, aUne bedaUing iDaend.ncI. ala .1IIIi.
tear ...... de raad.

.&u,eteekend.
Weg te Riet ...lei.--De 18Cf'8iari1 .. iele dat •

k1aebteD illgekomeD __ de, de ... .utI
Blet"Jaj iD alecbt.e reparatie wu ea dat • ~
een watenloot o ...er dell WOl ge..kt .. CIie
,_lijk WU ...oor rj;taipu.

BeeIvteD den kootnkUvr klllDil ta ,..,.._
W.. te PaWjjaf.ontoin.-D • .-tariI'"

dat ft Idacbte .... dat de w.. nabij P.*'iJIIfoo-
leiD iMlle_nI werd door ftn tric._.
BeaIoten dit to laten o""taao tot .. .,o'_'

de Y"I'IJaderiolJ.

TLJGF..RVLEI (CARNARVON).

NotnJen eener vergadering, gehouden te
Tijp;ervlei, op den 27aten Juli, 1899.
Tegenwoord41;: de TOOrzitter en oecretaria,

vijf comité-leáen en veertien gewone leden.
De \'OOrzitter opende de vergadering met

gebed.
De notWen der laatste TergaderiDg werden

geinen eo geteekend. •
De secretaris gal VOl'lllagYIlD de laatst ge-

houden distri.ktehestuur Tergaderin g en fd1e
dat een algeTaantigde naar Kaapstad ill ge-
WIlden om te werkeo in belang ....n een
spoorweg, en dat elke Bondsman 1s~ moet be-
talen om de onk08ton te dekken.

Daarop werd 1&. gegeyeo.
Voorgeeteld door den heer G. yun Schalk-

wijk, geeecondeerd door den heer P. MoeIto:
geen penoon to ondersteunen die lDet roud-
gaande Jeden handelen eo aan f;een Jood
eeD IICbaap te verk~n of te .... rluuulelen.

AaogeDOlllen met Ttjftien tegen ,drie stem- KALKJi'ONTEIN TAK (CARNARVON.)
men.

Hierna dankte de voorzitter de Il heer en
men. Lo Boel[ "oor bun gastTrijbteidr waar-
na de vergadering met gebed gesLoton 'lJ'9rd
door den beer G. "'&0 Schalkwijlt,

G. LE JlOO-,
Secreta ...

Algemeene Terpdering gehouden te Ja~
_rvtn, bij den Taeer J. C. Kruge~.
Tegenwoordig _ren: de 'fOOJ'Zltter, t1I'ee

oomité-leden en eeD 'AllDtal g_one leden.
De vergadering werd geopend door deo br,

J. C. Kroger met gebed, op versoek nil denVWin:~8Ilder ~ TergadariDg werden
gelezen, goedgekenrd ~ geteek8lld. .
Toen .. erd gelegenheId gegeTen Toor het ID-

teek_n van nleDwe leden en vijf teekeDden

iD·n.arna ging men OT9r tot het ~ YIlIl

een brandsiekte-intq)elrleur, met den mtalag
,dat de beer J. G. VOI'IIter golroeen ....erd.

Toen werd a&A de vergadering de Kaap-
.-dache resoluti... -voorgelesen, ook -
~ van den beer Chamberlain, en 1>& over
tijfschrifton gesproken to hebben, w_den door
de 'Irllrgadering de K4apaohe reeolDties be-
kraCIrtigd dio de -rolle vergadering good-
keur4e.

T_ werd bet Ttigeade "oontel ....a den
aei:retaria geleCODdeerd dool deD beer B.
Cloete, ~enomen: om ~ brief a&A. ~
vertegea'lJ'OOl'digers te 8CbrIJ...en om bIJ de
regeering I&D te dringen bilt en _"el of
tabak te Tel'llCballen aan de .~ e~r de
nieuwe geamendeerde br&llAbiok16-wet bIJ bet
gelijktijdig dippen, daar bet gebleken is dat
80IIUIIige der P.Atente dil'f'BD IWO Yen'abicht
of veT!llecht &Ijn, dat IiI lDeer kwaad doen
dan gooi.

Ook werd bet Terzoek vaD bet dilitrikte-
bewtullr aangenontNl, fé 0IIk0rtea. nil afge-
narcfi.gden _ Kaapatad omtrent lIfIOOI"'eg
kw.. tle,

Een brief .. erd gel_ van den beer Jacob
'Damard, die bedankte ala lid YID d_ tak.

De bedanking .. erd aaIIg8l101UII.
Toon .. erd bMIoteD eentIwmende ve~

ring te bouden op den 8I!teo n.c., 1899, to
Middelw.ter, bij Ml beer H. CiOetAl,

Het .. erk afgedaan ..ijnde, dallkte de voor-
&itter dell beer en mevr. Kruger YOOI' h1lJlDe
vrieDdeli~ en ~vrijbeid, w~ de
ve~~ sloot mot gebed door den beer J.

A. . A. J. VOR8TEB,
8eeretAriIl.

COLESBERG DlSTRlKTSBESTUUR_

Notulen Tall vergadering l'1U1 distriktsht-
stunr, C41e.berg, @!ebouden op 19 ADg1fIItta...
1899.

Tegenwoordig waren de beeren H. J. B.
van der Walt (Toorzitter), I. du I>t.eia, J.
H. van der Linden, B. Z1I1lrta, B. Roux, F.
N. Joubert en G, Louw.

Daar de secretaris niet tegenwoo=' was
Itoadea de notulen van laatste ve ring
niet __ geIeSen, en werd de on ~
Iteade aangeeteld om te ageereu ala eecreta.-
ria.

De voorzittor brengt ter spr ake de .voor-
gestelde bela.atiqen door dOll hee~ Memma~:

De beer Du P1euia ...... l'lUl ,'}linie dat W1J
(de Bood) bet dor regoeriDg niet mOetAm
moeilijk maken door baar tegtn to werken
al lijn de dingen niet juiat 'f"Olkomeo aaaz
oDSell É.

De beer V.a der Linden kon. niet met beol
plan vu de regeering samen 1!fIIIII. Zij ~;-
geil ons dat alecbts de rijke mNl de ,l,olutill g
&al moetea betal.n, maar hlj wild. dat de
pklearde bedienden ook zouden belast "OL'-

den. d
De aDdere leden apraken ten. gUU.tA, nil e

Toorgeetolde beluting, en lIIA!n bf",loot. cl.
mak bij d. beapreking er T&o te Iatell.

De voorzitter beeft nog en ander '8 ....
ma.r die zou hl; laten voor de volg .. uie vef-
gadering.

G. A, LOUW,
8ecretaria pil o. tem.

FRASERBURG.

ZIE BUVOIIQ8&L.
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-- "DEFIANCE"- SLA-APJtA¥BR STEL, AFDBBUIIGJAI PRI8Sn.
Beataancle uit:-8 vt. .Solide ..... "henhoutaD )Qeere.uut. •• Spi.. .- Dear; !~t'-,..~ SLUITEN VAN WEGEN.

EllcJumhouteD.Wuchtate1. met marmeren blad. hOOni r.g ~hu4\WV& ..... __'. ..
- 8VlSoI1de ElIChenhoutan KlMdtatel. met Plaat GJisa tJp1epl op.,mea. APPLICATIE gemaakt qnde door

. -. . '. den heor C. .I." de Jager omWij hebben bealoten het Publiek te o~ dat ~et ~ peel h1Óll'aad ftIl GIll .,. ..... , twee Secties TaIl wegen gaande oyer
koopen Jam, dan de gewone ingevoerde artikelen die op deR markt worden. ftl'baht. zijn plaate Katabee gesloten te

Geillutreerd CaJ.alogtu en frij,lijlt fNfWN ppod op CIIItMWrIp. k:iJgen. .Kennisgeving ~hiedt
hiermede ID term~n van &atle 152Alle Goederen door ons wrvaardi,rd worden do_or de ~peohe. ~eJ1te Spoorw... van Akte 40 Villi 1889, dat aanzoek

Ye"oerd tegen 20 per cent DllDder dan ingeYOerd huiaraad. gedaan zai WOj t':t by Zijne Excel-

D ISAAG"S & GO Yertoonbmera Langemarkt Straat,. Jeneie den GOUI:. u<:uromdeonder-
I genoemde secties van wegen ge-Stoomhbrit, BWAC( I:BOOISftArD sloten te krijgen: namulijk:

1 De ouue Y-'''g op de plaats• • , X A A P BT A D. ;j Karabee van he, :'"nt, tusscben de
tw~ wonlQgen I.uu: hljj af draalt
YG den afaetl1Ïngs weg naar Beits-
Town (Prool. 87 van 1~~1) 1!&tl, daar
gaande over de plaats in een noor.
<lerliJce direot.ie oot een punt, op de
p.laate Karabee en dicht bV de noor-
derliJb lijn waar hij a&D8luit .an
den weg welke loopt yan de lIpre
woning van Karabee naar U~tdraai.o pi Q E .. IC HTIN l' 4 .. 2. .IJe oude weg op de pI.ata

J Karabee beginnende bV een punt
00I'fHI"'; bijAct".n ".",,,,.,,,,'" efien aan den oostekant ftD de

bovenste woning, van daar gaande
tu_ a DU.LIJ88T1.u:r, 1",".1 over de plaate in een Noord-ooste.

liJke directie, en fliadigende bij een
.. '- Dlwbaa, B__ to........ punt in de oostelijke lijn -nm J5.ara,.

J~b"',.,. bee een diatantie van omtrent twee
mijlen van af den Zuid-ooatelijcen
baken 'fan Uitdraai.

1Iienige objectie tegen httt eluiten
van bo'fenpDOemcletwee &etiel van
wegen moet inre1everd worden in
geschrifte bij <len onderpteebnde
binnen drie maanden l'&D af dato
deaes.
lG. W. C. VAN DBR MERWE,

Beeretaria.

om prijzen en volleru,e bijzonderheden schrijve men aan

QUAKER BAD CABINET la. :M[. ;a.OS& ....Co.,
(Folding, Heetë Lllcltt en Stoombad), STRAND STRA.AT, KAAPSTAD.

V"-ES~.a..&" . ,
10 & 12 .uarling~Straat.

BIEDEN TE KOOP AAN:

Doorndraad,_ . - ..- .. - G1adcb-aad,

EN

NET OMHEININGSDRAAD.
Omheiningspalen, _ _ _ - - .

Varkensdraad,
- . - . 2 tot 4 voet.

DAl SClWPBBS,

Galvanisch liJzer. '
Galvanische -,-
- - Waterpilpen

t tot St.

en alle soorten IJsel'
Goedet'8D.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten eD VeldIlelteD.

Ons is verzocht nog meer van bOVeDi'4i='
noemde artikelen in te voeren, ze zijn vlm de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
Jaar aanboden.
' Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' 8paD.D.envan
Draad.. tegen de laagste prijzen.

BOCB&D~
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCH ESTOVEN.
Verandering in Prijzen.

Ten .evol.,_ yan bIJzondere Bohlkkln_
.,en D1.& d• .Fabrikanten.

Wij kunnen niet, ge-
slagen worden in prij-~
zen.

D. Goedkoops&. In d. B&a.d.
Groote y oorra.acl. Alle Grootten_
SchriJf OD1 PrJJlIllJ.t en Ca"alott ...

vVOODHEAD, PLANT & Co-
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

DVNLOP BANDEN.----,----
]3uiteubanden, .Huizen, Luchtpompen,

l{er)uratie-benoodig-dhedeu,
Rnbher Band, enz., enz.

01\[ II t~ vrr7.ek,·ren dut u het echte artikel krijgt, schrijft of ver-
n)pl{ U aan OIHI adres, en vr~ naar een van onze boekJes" All

about Dunlop Tyres." Postvrij. '

De vnn10p LuchtbandeD laatschappij, Z. A. Beperkt.
eo, Strand Straat,

K.A.APST A:::>,
BesteW ARlrIE BRONNEN THUIS!

De Ouzo.dhc;,!. \'erwIokker en Behoudcr I'~D de NalUIU'. A.bollo&e
nood.JakcJ~J~JH':ld thms. Verlengt 't LcTl'!J. ~paan

l.icol'l'emid(1elcn en DokkI! JlCM:ClJwgen.

Yoor Zfillell Or Starkelll ZJdkell or GezoDden.
VentChaft Reinheid, Gtlzondheid, Kracht, LenIl8}llIt,

en I:!choonhelu.

Verdrijft Kond .., Koorts, Huidziekten. en Hnid!'weertjea.
Voorkomt Ziekt..., V"t.eed j{beumatiek.

W~ten"chappeUJk, ;Vertrouwbaar. Duurzaam, NetJes,
LIcht, Dl1iaS baar , en \)o"dkoop.

O"n ..~lkt van dp "eM'., reukel-oze "utiliepti~ ..he, bygiHll 'sche stof. PATENTED
Qweho/J,rPIl door "ten verkoperd Mtakn Raain. Gtlp~~kt k~mpleet in een nette kilt
15 x 15 inch en .: incl: di k. W~"'l(t 5 lb". Vraag een Clr<.:ulaU'e.

Solide E88Ohenhouten. S~aa..· p~amer StêJ, G~gedroogd .,'Hou,t
EXceIJent Afgewerkt. •

ONS BlGD ."AKSBL - aS e__

a. .. BOSS. & CO.
:M[a,__ ey

ZUID-AFRIKAANSOHa
ONDBRLINGB

LlVElSVJRZIXJRIJ8Vestigen de aandacht van Koornboeren .oP_het
' feit dat de ~

•• ATIICHAPPLJ.
)B[alP.. t...

6reede Open-eind Binder, (met ILRoller Assen) nog steeds
vooraan staat. ___

-_.: ---_._...:_----

DE populariteit van dit werktuig is te danken aan zijb groote kracht,
duurzaamheid en eenvoud. Het zal in alle soorten van Koren en

op alle soorten land werken. ,
Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft zieh den meest uit-

atecenden naam verworven in al de Voornaam8te graanbou wende landen,
en wordt erkend als de best werkende Bi ,J j' lU het land.

Df'!lJ:nll'an I.Haa.ALPRED EBDBlf, VUCltid.....
:HENRY BOLOMON, 8n.
J'RBD. 1. ODTLIVBB8.
PAUL DI VlLLIBRIf
GODFRBY SIOHEL.
1. G. STBYTLEB
HA.&&Y BOLUS.
H. .Il. ABDBRNE.
Hon. J. X. JlElUUMAB. M.L.A.

Manilla Binder Schroeven.

NederJandsche Zuid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

De kortste en GOedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, JohaD.ll8sburg en
&4dereplaatsen iD. de Trans'\"aal is via

LOURBNCO MARQUE ••
VU Lourenco Marquee naar Preton. 849 zntlen, naar Johanneeburg

894 miJlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, Daal' Johann.burs 4SS mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johanneaburg 1012mijlen. '

VRAOHTPRIJZEN RE1Z1GERS.
Vu Lourmco llarqU88 naar Pretoria £4 78. 6el. III il8. 9.
" " "lohanneaburg £4. 198. en ~3 18a.
" Durban " Pretoria £6 8a. an £4 128."
"" " Johannesburg £6 lOs. lUl £4 68. 6d.
" Kaapstad "pretoria £11 IBa. Sd. en £8 61. 6d.
"" " Johann.burg £11118. So.. en £1198. Sel.
IDliohtingen verkrij~baar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te pre-

t.oria (za A.&publiek) 811 bij de DUeoti.e Heerqraoht 270 te .Amster-.. (IIOIlaUd).

DI DIBBOTII.,

GEBROEDERS REID,
WIENER & CO.,

GROOTHANDEL-IMPORTEURS
BEPERKT

-VAN-

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
Huek ran St. Georges-straat en lJock Road,

KAAPSTA.D ..

Heb nu ill voorraad wat teg~n d. Laagsttl Marktprijaeo wordt aangeboden 1_
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bUU- QTer aitapaDllmpn, door dr. HolfllWl
OYer de <>oat LondeJl .. ater ~oon-ud bill.
AFDEELlNGBRAAD- EN" MCNICIPALE

PEJUlISSIEVE BALLOTAGE BILL.

~~-~~~~~~~~~II~
bij iD het hooaereohth ',f .......... _ ....
_lboete~' . _

De heer FI'CIItui dal d. 0DD0IitiI .. objeo.
!.eerde iePD h., ameud • ....t- Het I0Il ...
plF" sjju alii me;) .. '-ItI w.or
uil de aU plata ba<l, waat .r la a.
elektie abo _ aitapruk g8fneo elle Diet ier
eere 'flID b., Iud .. (Ub, oh. ftIl de ftI-
riD~ aude, eo eeo heul .~je' ...vlJdo OtV
de cw.ne of ledea ....0 be' ball' IIIIIm..a.
mochten mUoD iDhe, buia, oph.Uloop" ....
bof). VooripaDde .prak de 'pUw 0 da
elektie petili8L Bij boopw dat au. IMpi- *-
t.fel gelead solldeo _rden. Bij _"deda, de
pr~mier te veel.-prokeD ludloen ba "Duaea-
dement .,oontelcle.
oe beer J. T. KolieJlo ... dat de moM

oDKbnHig .. u doob d. loeepralrea 'flID"
Brabaot en dr. SmarU g.... a uoJ~ tOS diee
disc .... ie, De to..~D'der oPPQátil wana
slecbts een apologIe "uor de -dadea .,u het
vorig .. miniaterie. Men 1rU be~ 'rOOI' hei
amendement ~ao deo p_ier. Bil koa air
Gordoo alechb dankeo ,"oor Ijj!! De-t &e
Somerset Ooet, .. aut dit bad sija eJU&i .........
kard. Mur de b.lachuldiainl. 'flID dea beer
Rbades .. a. lug, doch .,erklurbaar. Wanl heID
.. erd .. ker door &jin haOdIUPra YeJ1eld dai
TraDAl'Ulach geld iD de elelrtie .. bl'1lik' .erd.
Hij rertelde dat een betulde IOhrijYW ..... ' deo
beer Bbod .. dien bjj bij De AaroatmoeH., uide
dat £30,OOJ no 't 'rraDA~ulACbe pheim. faude
iu de ({olooie wer! gebrailEt. Hij not, hna die
informatie publiek te aegipD doch aulb werd
Diet gedUD. D~ beer Bhodea bad &jiDarea&ea
met ~dld DAarda TraDnaai ,esonden om re*ai-
ge~", I<l kqjgenl doch hij koo nieta krjjaeo eD
moest zicb op ue genade no het hola de
1urie beroepen, en toen .. erd bij beboet met .£li
ou 10>".\ al Je oOI.:O.t~Dbetelen. De heer Rbo.
des wai omringd ran leden roor "i.r elekti. hjj
veel bad beta. Id. De leden aan 4. ,.eeriap
'!ld" .. erden verko.zeo door de atem ..... bet
vulk.

Sir I'lotur Faure betr.Dlde de diecuYie; het
l"U bet"r geween .{jn te waohleo tot de papie.
r(J1I de",t ter LIlfel """0, dan bad mea ieta om
op te g":lO. Hli betrenrde ten :aeers&ed. hitte
van hot deo.t; en bij no:j dat men toch eeo
eind ... oa makeo &ao dOlheftige debaltea en dat
meo bet publieke .. erk son doeD.

De b..er 8ampsoo ~erdedigde deo beer Rbo-
J"" eo .ed.. dat bij deo beer Bbod .. Diet te
danken h~d ~oor zUn ... tel. Hij boop&e dat
men nu d. dlsoa."d &ou stakm. HU meende
dat de pr ..llller eveo~1 te blameereD "U YOOr
,lit debat al. kapiteio Brabant. Hjj .... er
voor dat mini.ten ~eel in het land lOad.D road.
'{!laD eo uVcr de uitgaven vao die rei&lln koo
men .preken aL. de paplerea ter tetel "&reD.

DJ beer J (; Molteoo .eide dat b"t hem
"re"t dat kapt. Brab~nt da"" motie bad "oor.
I(o"teld, d:>ar &8 oauoodlg .. ae. Wat wel noodig
w.... d.t d. valsehe b"scbuldigiagen ~ao de hee
""I Rbode!! eo Wal toD ontkend zonden .. orden .
~har wat hij wilde zegl{en .. aa dat een aantel
1.,J"n op de: oppositie b~oken hDn elektie
k dnkdn hadd"n aan het geld ver",baft door
deu hoeI Rbodtl8, en da ... areo "ii ~.rplieht
te .temmen vol~.n; den "oOl,ob ~an den heer
!thude •.

De beer lIuckly stood op en vroeg of het lid
III ordtj W&8.

Oe 8p84k<l •• ide dot bet! laal.ate deel oiet In
orde lVsa

I)~ heer ~I"lt.,,,o •• id. d4t bU bet f.il .. ilde
u.tu"wgeu ,la dd heer Rbo le1 groote BOmmeo
0.<1 ",tHII w,'gens dd ul~ktie VOu vele
I~d,,".
0" beer Ti';. Full.r .".de dat de leddn ~all

de ,IPlhJOItle Uldt ....bood~n "&reD te ltemmeo
onr J, w,'naeben Uil deo b...,r R!!oi..... Maar
bet ..... lv, Jat de he.~ Bho J"" Ze"r liberaal
!.ot ,le. Jill vour de elect •..doeleindttn bjjgedra-
~e" h, I. lij betaalden uit die nm volgeoo
result .•teu, dat wd lellfeo dat eeo alfent meer
betaald werd al. da kaDdldaat .nooee~ol ......

D_ h""r Va" Hu{j.stee. gevoeld" .ich ver.
plicht een paar wouden te le~;{un. Het .. a.
hel'a .. ld oO'O'aar dat Tran,vaalschgeld beaMed
word d ><>r dd Afril<aanJer paqU. Voor 'ijn
el,·,:tie had lin vao DlemllJld "eo eokelen "",'ny
ou lVao ;eu. Hp w.rd ..erko.eo door hen die
't 1"Chl 'wd,leo dooo <~gevieren.

IJ" Lo~r !tuoc;man 'erklaarde dat .ijn electie
uitl(a .. n d" >r be"llolf bekald .. erde,; De beer
W.vune had de.elfcl" veront8Cbuldiging, alaook
de hen Badey. ,

De heer Jawes S8&I'Ie gaf Ijjo .pjjt te ken.
Den over do d".cu .. ie. Hij .. u geheel onaf-
bankeluk eo zou lOO bIU..eo.

De hecr A J. Fnller erkende dat hij deo heer
~Iolteno bad gezegd dat zijn electie oitgnen
werd betaald uit bet centr&le fondl. Hij w..
niet heachroomd dit te erkennen, en .,oelde sicb
Diet gebonden aan deo beer Rbodes.

De beer J. C. Molteoo uide dat hij den beer
Fuller OIet III gedaebte had tooo hjj sijn toe.
.praak leverde.

De heer Hoekly zei dat de beer J. O. Mol.
teno mAar teo deele .iJn bescbnldiging ing •.
trukken had. HU boopte ut de beer MolteDo
voortaan gem.ti~d"r zon spr ..ken. Het zou
beter we.eu met eeo debat te .. acbten totdat
de paplore. eerot ter tafel gelell'd 'ureo.

Do beer Cart .. ngbt betrenrde bet dal d.
.. aardIgbeid van be' bnia AGO ~erlaagd "erd
door luike debatteo at. de&e ~an heden namid-
dag. HU bad .1 ZUil electie ookosten alleen
g-,dragen.

De motio .. erd uu aangeoolOen teZ&lllen lIle'
het amendemeot.
"'Ul':vTlmlloBN WATERVOOBBAADS-

BILL.

Bei haie bernUe _ -II aur.
U.. deba' op d. a.,.. ai~voerbelamor bilI

.... ..._.. .. 'door -
Oea ...... 0 ..... Searle die .eid. da, bij de

bilI _ a&ea_ daar de bill YOGI' d. bokhoel'ell
ovv .... aJaeaa_ tea aatle &OalIjja. Bti ••
na .. -rOeIQ dat d. Vtijetu, lIle' de koJoaie
&Ou_ ..... ~

D. beer P. J. du Toit cUabl ook dat Dibtel
pnarljjk .,. weMD. Bij Peande de bill ea
1Ioop&e dal lij deu _ie soa a&agIlllO_O
lFordeG. '.
JtalOlleI Soheraabraoker wild. vrjj ..erkeer

na 1D80re hokba taeaobeo de Z. .Atrilrau-
lObe IU&ev hebben. Bij.. echter aiet COlf1IJl
de bill.

De ~1'I.r .. aeraaI w_ er op dat de
.ehelgn beswareo ..... tkoIoD.ISohermbrucker
tepa de bilI iD werkeijjkbeid Di..t beatooden.
1>. beer A. J. Fuller denht da~ deu belu.

n.., onreoh'Y'&&I'dif SOG drukken op de &.DIlO'
rabokk .. eekere, fill bjj SOD du oiet de bill
aieJlJleD. ,

De heer Lee .prak op bet amelldemeDt ea
.prak and_aal taaien de bilL De heer Wood
Iroa Diel \'OOrde tweed.le.io, ltelDmea, 010:1.,
er Die' yrjj .,.keer ..... lUlforahokbD iD de
Zoid ~be .tatea IOn w... o aoo de hill
.e' werd.
D.,eer T. J. Mol&eao- &ei dat AIDerike ieeJl

boklreo uit Turkije koa krijlen. Bij beechou".
de de bill eeoe ,oade eo aon baar .teanen. Het
sou ... I"OOte tout ..... 0 d. bill "oor eeo jear
te laieJl o ..entuD want dan w.rdeD Ide bokkeD
in dea tuuohentijJ op,ell:ocbt eo dau sou het 't
..o"'ad jaar te lut we&8n. Zune kieun
wareD &eoguo.te ....n desc bill.
0. h_ Bro .. n aon ..oor bet ameodement

I&eJIImeD, "lDt de bill a<>n'->cb nie, baar dnel
bereiken.
0. heer Ooethnisea stennde ds bill, maer

111l1li _t den Vrij.t.ut keooen in dOH .. ak.
De heer Van der Walt IOn 1'oor de t .. ~e

leaiur .temmo ala de bill in com i lol aon "er
IDderd .. orden, .. ant meo moeet "ieL tegen doo
Vrijltut gun.
Dr. Sm.rU aon de t .. eede leziog oodenten.

n~o.
Kapt BrabaDt .. u tegen de bill eo .. ide del

de bill tocb nooi t eeD .ncoes &Onwe""n.
De beer Herholdt zei dat bij reeds aao Vrij.

.tut eo Trannaal hierover geacbreven had,
m.. r hij bad DOlfgeen antwoord oot~aogeD.

De beer Stead "a, tegen de bill.
De motie w..rd aangenomeo,JlOlonel 8cherm.

hrucker noag eeoe Yerdeeling met den ~olgen.
den nitelatr.
Tega (16) stemdeo de beereo Andel'tlOo, Bai

ley, Brabant, BrOl~o, oir Pieter Faure, Frost,
~. J. Fnller, kol. lIarna, Hockley, Luog, Lee,
8ebermbracker, sir Gordon Sprigg, Stead, Wood,
-Tell ..n: Brabant "n kolonel Harril.

VOQ~(56) de beereo dr. Beck, Beyer., Botba
Cart .. rigbt, Cra .. e, Oe .. pera, N. F. do Waal:
D. C. de Waal, Dd Wet, Dougl&lls, D.J. dn Ples.
Aia, M. J. du PI_i., Da Toit, dr. HoJl'man,
ImmeiIDaD, 1008111 J. P. W. Jonbert, Kri~e,
Kubn, 0, J. ~hraU,J. H. M&rais, J. S. M~ral.
Merriman, J. T. Molteoo, J. C. Molt<lno, Oats',
Oli"ier, Oos LhIli.. o , Rlbie, Bademeyer, Bau.
benbeimer, Rnncllnon, S!,mpion, 8auer, Schoe.
mao, Ju. Searlo, Cbu. Searle, dr. SmarU,
Smith, J. A. Smnts, Solomou, SI. Leger, Dr. te
Water, Th"ron, Van der Mer .. e, Vao der Walt,
Van Heerden, Van Hnya!.eeo, dr. Vaoell Van
Zyl, Wahoo, \Vynoe, Weeber, WieD.od, Wnl.
faardt, Zictsm~D. -Tdlen: De W ~t, J. T. Mo!.
teno.
P"TeJI:-Vour: Souocnberg; Tegen: Warren.
De t .. eede le.inK .. erd dns aangenomen.
ComIté op hedea o~er a dageo.

VISOH BESUHEBMINGS BILL.

, 0 0
lt 0 0
1 la •

'10 0
• 0 0
I I' 0

:o••!d)f_::~T=~~~~:l~8C':~~f"
: about DuuJop~" POIIt.mj. ' -,

De .O1mlop LilcIltlud6ll. lu.ppu,. Z. A.
60, Strand Straat,

K.A.APST A::::>.

'&panii&benoodigdheden,
Robber Band, enz., enz.-

D, Te Water 8.. lde de t .. eede '"ing ..ao
delA bill voor. De bill had hu.r oonprong
d".ruall tc daoken dat eeo Iyndikaat gevormd
WHd vuor 8IIn augorabok1>oerderjj op groote
lIChaai, .. aarbeen men vooroemens w.. een groot
aautal van onze ({olooiale bokkeo uit te ~oeren.
Nu .. ilde meo door de .. biJl trachten deo uit-
voer "an alJl{orabokken te verhinderen tot op
eeLe zolrere hO"!rte. Het .. u ~an bet aller-
groot8le belang de boereo io delen te besch.r-
meo. liet doel W&II uitlt den nityoer ,ebeel te
• takcll naar tot op eene .ekere boogte te
vl>rblOdereo, vooral VaD aaoteelbokl<eD. Hij
h''''pte dat d" andere stateo io Zaid Afrika ook
blenn <oudeo meedoen.

D~ heer L.,., zeide dat de Uiteobage boeren
..... OClatr~ zicb voor eeoigen tijd ultgesprokeo had
te~"n de<e voorgestel.!e b"lutiog. De boereo
zou,len er geeu voordeel van bebben waot de
bokk~n souden tocb doorgeamokkeld worden.
Al. III .\.menka ook een angorahaar indoatrie
en f L~"eken ge.ticbt .. erdeo &Oodater compe-
tItie l<o.alO onder de koopén, dan zonden de
boeren booICere prUlen voor bUil aororalaaar
kru~"u. BU lOU tegen de bill stemmen.

De heer Laing ondentenD.!e den heer Lee
omdat I,!) de aaak wilde lateD o~enban tot d~
volf!eo<le .""'OIe daar meo eelst bet ge ..oeleo
... n de boereo hioro~er m')""1 hooren. Hij
boopte dat de zaak .ou bliJ.e·o oventaan tot
volgeDd Jaar.

De beer Van der Walt aag bet out ~ao de
bi 11 me t. M eo moeet eent de ~eraekeriag
bebben van Trln..,aal eO Vrijat.eat dat
'II met de ({olonio blerin zeu.ien samengaan.
H" .. as ook pr voor de ... k voor eeo jaer te
laten Iu.teu. Ho weel er op dat de hoer.D.,er.
cemgwll nch or t"lIeO aitgeaproken bad.

De heer 1I0eldy wilde ook eent de boe",o
raadpll·g~n. IJij lu eeo bnef ~oor ~o den
heer Hnb&,n, elO gloot angorabok hoer, "aarin
bl) (oio h""r Boboon) ",cb sterk tegen de bill
oltdrukte. !lU "Ilde ook de zaak oitg .. teM
hehbe" om eer.t 'ilO de aodere Z. A.• tetea te
"ernemen of EU IDdezen met de Kolonie lOn-
den ... menwerkeo. HiJ .telde YOOr dat dese
bill b"den over ti maandeo ~oor de tweede maal
uI ge.le~cD W!)rd~IL

De IH'er Samp&oo £elde d.1 de Amerilr:anen
ultl!evd"Jcn baddeo dat wij trOede bokken bad-
d"n. en nu ...ildon '" onze bokken opbooj)CIa. Dit
lOU LO~r 1I1ltleehg .... rlteo op de aDgorahur
lodlll!trle. Meu m088t allee mogelijk doen 0111
rle... IDdu.tne t-- t..cbermen, en derhal~e ....
hij er voor de blU nu aan te n"meo lrIDt werd
d. bill voor eeD jur nitg8ll&eld dan'kwamen d.
Amerikenen iu den taaeehentjjd en kochten d.
bokkNl op. W,.t hielp bet dan den I~ te slui-
ten &I. bet paar I ee .. t geatolen .....

De beer Doagl&8llooderateande de bill. Som-
mlgeo "li....n w-gen de bill, .. aarom ? omdat bet
in buo belaal wu de bokkeo te Yerkoopen
.,oor ait~oer doeleinden. Hij ..... er op boe
de Dil~oer "'0 .,.'-traiaeo door een .. et ,e-
swkt ...erd, en bli hoopte dat dit ook bet p~&I
.. I weaen .. at de aogol'lLbokkeD aanpat. Hjj
""0 ~oor de biJl stemmeo. Hij geloofde dat
elk land ~oor zichael.,eo _, solJ8D; 1rjj
hehbeo Diet ooodig .oor AIDerika &elOI'Iea.

De beer Oag sou ook de bill OOderII __
w nt bij .. lUI er .,oor de hoereo iu ~ te be-
IChermeo.
oe heer J. H. Smith ondenlenode de biJl.

HIJ kolt nntun dat de bokk .. eekera UIIOeiaHe
tegeD de bill ..., lrIDt aij k...u&e bokkea om
.. te .,erkoopen, cloch _ _. iD0,......_0 wa' &ea YOOrd.eeIe na de KOIaatI ....

De beer Lawrence atelde de t .. e..de leung
..... due bill .,oor, wurviln b,t doel wu de
.. , permi.aief te maken,
0. heer P. J. IJ" Wel W&llteUD de bill,

terwiil de beer WynD" dezelv" ood ......teDode.
De t..eede lesiDg .. erd &ingenomen.
Comilé op 1:.1Sept.

MIXl8TER1EELI!: REIZEN.

WINKELBEDIENDEN BILL.
De t"eede leaiog ~an deze bill "erd .,oorge.

.teld door
DeD beer Vin Heerden, die aeide daL hbt

doel ..an de.. bill wu dat winkelba.eo ,it-
plut.eo mOeIten vencbaJl'en ~oor de jonge
meiaj... die in bnn dienet .. aren, en hunne
• ...,.. werk.aambeden o.,er het algemeeo te
.,erlich&eo.

De heer Cartwright meeude dat Jele bill
lJ8~eel oon~g ....... HQ .prak VBQ een dertig.
J&J1I'I onderYmdlo!;. HU kODde bill oiet aten.
neo.
De heer D. C. de Waal Hide dat er al 5 bill.

waren om bet lot der melej. te "~rlicbten eD
h.t giol nn te ~er. Hij kon ni"t ~oor de 'bill
ItemmeD, daar de bill geheel ÓnDoodig ..... Die
klaue ~n bediendeo hiddeo het hier nog Tol-
.trekt Olet AGO Ilecht. Hij .tel:!e "oor dele
bill beden o"er _ maanden een t .. eede maal
tel-. •
. 0. ~r Van Zijl &ag ook niet het unt der biD
~,en 'UD',e'l"081en wa. d,t de bill aan die meis-
~ ~ kwaad dan goed aal doen. De bill W&ll
te IDcrupeDd op de rllCh&eo d~r "inlreleige-
DIIIrI.

De beer Wieoaod oaderateonele de bill.
WaaroOl _teo de meiaj ... blii~en It"" ,I. er
pen .erk YOOr beD wy ?

De h~ KuhD .. ide dat er -reeD beboefte aan
d_ bIll '-taat, eD daarom sou bij er ~
.temmen. Het beginsel der hilI wa .,..rkeerd

De PntDier ai dat m.n de aak ~ _i
o"enre,ea, eo reekt doen. Die metaj ..... aren
~ ~Z: ~ijk. poeitie pplugt, lrIDt aii

aiob aiet m de IateD hoorea. Bet
.... -- da* .... leD 0 die __ ;- bet leer
a_ baddea.. Jljj boOp&edai de hill .. et IOU
lForden.
0. heer Si. Lepr ODCIerneaude de bill.
Dr. Beek kna niet aieD welke ohjectie er

.... de bill kna ._.
br. JIOjf_ a&emd. TOlkolD8n in OIet den

... tI&ea ....
.0. ~ 1NI'd "'_n.
lW ... .,...... om Il aar.

Het debat op deze .notie vrageode een op·
pal nn oukosten. voor!( ... teld door kapt.
BrabaOI werd hervat. De premi er bad een
ameodewdut d~ W'J!IC Uit le breiden toL de
twee vorige jareu.

Dr. 8war\t herv at te du u"t'u,..i,·. en .eld"
dat 't be n 'jJ·,~t d:lt Je ministers gedurende de
eleklte verschuteude k",,...fdceliogen had be
aoeht, o,a. 'I'ernbutaud. .\f.ar de reden W&IH.m
hli opstond ...a.< om J~t1 ue..'r Rbodes eo aud ..
ren te verd •-digen tel(0n len aru ral vau deo
promi e r, dien hiJ voortgIDI! aan te rallee. Hli
Terdedigde d"h en "VU reis ook tegen de iasi-
Daati~ van d ...hl premier. Gednr.uid« l.O, ~:ek
tie·rei. h,,~ ,:Jo h!J Zijn onk08E'-1 .: tUil '.
land.. ir.:;iL..~L De premier woe .. t tn er l".HI~Jdera-
tie toonea aan de leden der opposu ic,

De beer Vao der Walt wilde niet veel leg,
11'"0 over de." za rk, doen hl .. &8 seer verbljjd
O1'or bet arueuderu-u ; ":.:l deu premier um ook
de papiere u "an de vung" jaren Eer tafel
te lIJ.,! ;~O. r ... te u JIJ papt"rl:1Jl m sar eerst ttr
t.tel guleid word.'1 il" ~doofd8 dat da
YongtJ cumlDhf~.lrt.d vau opeubare "arkou met
oo~crge ..chikt, amb tei.rren op (and.k'htllu
heeft ro,dgertll.d

De heer Cr""" getuigde ,I.t de ru" van deo
premier bcboorljjk w'_' Si'rt'kor wa. III hel
baie Fa'kornen door don lal'I()~d Vlln oea heer
Rhod ... :WU wien h!l d:u.k 'nOt:.t t"gien, doe!,
er wa" nlsl~ ycrot.-d.órt:nd IU. fI,jt was rllet waar
dat dd Lea,ud r ....,,"'baat .. "kte lI" 'prak
daarn.l Vil-lJ hatel!Jke b('~ :huIJlgln~ua JJ,' wart 11

gekomen va.n du reget..rlll":"l..).ie. De I. ProgrttSIIl"V." " baddeu ,,",n ddk tI< innd. d,,,,b z')o lJa.!
do an le," pal iil.

De be.,r l~bodes Lel.i. dat b!I DId.• te doell
had Dlet d" alOlle ....u k .pl /lnoaut. "" daarotll
yerwoadtJrde hij Zich dd! ·Ju (.Iteml r hom In ver-
band biermede '!.iogevall"" h,,.,ft. H!I wao er
teien dat men zulk. lre.ochuldlll'in!o(en tel{oo
mloisten Lo 'u lObrclJ~~'fl V VOl t _.,lVln1e sprak h')
ov.,r J;, Tr ,u.vaal.cho !5l'ilelme ,heo.tcn fond.
IdD. HlI had nooit :.{'lJ~t·id dat Je preTUIer
Trao •• ""b,h gd,1 "ntv.,,~"n had. lhar bil
geJuofJ~ ')():.{ U.l: 10 did 1.lJ.bClc 1\1~tj!ll~II!J dt.'-=tlld
Transv&a/""_··l z"ld bc~tt:H:d werd. li II h<i.d Vl)or·
IpeJd Jat dil .. r ~tl~hllg-h Weer Da.~r TrarJ~"';.H1J
zou bi jIll . ~I ol tt wa~ loo H I werd il d) ,~~ Inaaf
•Iecb" Ul<OEiS H!I ~",,,of,lc D"~ d ..t Ju be"r
8ti~1I1,~b nl:t Tran:H"'l.lI ...ch W.,ld \"'()cht. HO
• &8 z,'ker rilt de beer :-;Ulo{IID!:h dlKJr dtlu pre!jl
dent (l~d;l~teuu<j wcrd. HIJ L()4/~tc lilt meu
hem riet TU 'iOr In h~t bUl."! "OU llanvalJt'lJ. vooral
deed b~, t'\; ) I,ttrol'p (lP ,it·u ~rt"Wk.'r, waardoor
hl; bet lan 1 tJt~rJ aICT1".{ 1."11 tW~I1f.en

Dr, \'an ... IU\ \; ..jo..; lat .j. }Jl ,; UI 'j I.! Jtfekt
erken U bj j ,lat \ an I lilt· L JJle.::\. .. vt'rkl'~rd J.:t.!
baud"ld h. 1Jeo ~cJun·'Hl., de eie""" {le Ult.
gaaf va,1l ~,r Ja.ill'~ :--'1\·aNcll.{bl Uil lk lI'(Jrt~~

eJek.t1~· ID {·~tenbll:;e wer,t Jo Jr 1pr~k:er <.le ira
gen. De I.•. ;~uwl.)or(hg,J Ct1WmIS:o\UIS wa~ 0 Ik

naar I {um3fl:..jvqJ ~CWt:(_'" ed "'jJ;~I(t~r gc1uofJu
dat hIJ k1\odldaten b~wl.)>I': kru; lo Vl.kken
Dr. T~ Watt:'r eu UI:!hLocr Uerbl)IJt waren o"k
daar, pn ..... l. doch up puLhekt onku.teo.

De heer Saut!r. w~rd mol t<)eJUII'blO~ (}utt'.ld

gen en hegon met tI' z.t:><~geuuat h!J tt! l:Iurnan!'O
dorp was en verOoweo iuJ dat dr VdUeS t..'tW

groote .om g,·IJ, a lll~eOOdell bad a.lU l'en
penooo om teg-tjQ eeu BO;Hhk::ao.hJ lat tt: tltadu

Het W~ Oltt 1.(1) da.t li,", prl:Hnl~f .)uaoo!lti( I i...,. I)
heer Rbt>clc. had :lIlnge\'.11.0 'iIemand b,,"fI
ooit ...w TegeerllJ~ ell- d.eo thettlur!o;tr 1.00 bel'Je
digd! ab de heer RhuJe' I lo hetr Uhode. ~on
.lVDU oo3Chuhl1g!OI{ In bt~t h If rllet b~wi!'.ê(l, t:D
DU k""", hUd. 1,,,,,,,LuIJ.~1J..I'lil hel hu," h..r
haleo, onder '1)0 reeht a.l. eell hd van bet hulS
en omdat hU w,"t Jat hll niet Weer kuu gll8traft
wordeD. Vit .. "" r.eer I"fhartlg De beer
Bhode ..... de m LU,he L"""cel geld t.!JieGra'(eu
had tot de elek!,", da.t h" Uiel '{ciJ bad ",Xlr
andere d~JelOde [J zuoals door den ht'cr Rbodts
erkeod ID Londen Sl'reker ..... te~en bet
beguJJeJ ..an t;en J,{t-ht:llne dlcnst.enfondH, docb
bil_wtlde ~r op WIJ'''O d.t I"a.ot allt IKUJ.~ zulk
een food. badde::, eli hd wa • .-eel bet~r ddt e~ll
land znlk een fond. had dau cl"t ""n maat,.cbappu
znlk eeo fund. had. dat lil aan wendd" voor
lage dot:l"lOdcu. Wat de .autnerklO~en van
ru. Smartt aangaat <U'Ihij den dokter aaoraden
wat voorZlcbtlg te welen al. Jo papler~ll op de
Wel kwalD~n lOU Wen tl~D dat d\1 tegenwoor-
dige regt:ertn~ er ~chooll van LuU afku'neu.

De be.. W.lton .. dde weten h'lc het l:md
geadminl8teerd wfOrd g'pdurl.'11 le llc Ilfwezqbeld
yan loo.ele mluIMtt·CJ4.

Kol. SchermLrp('kt'( herInnerde :"lch n(l~ dat
to..n bIJ eomm., ".ri, wa". had dt, heer V. d.
Walt gezegd. d.t hij ,kn lep,·1 la Je "'h,,tklst
had gelet um Uit te .cilejJpen. UI) ba,l dit
'l'erke ..en waar Illd vt'r'{d ·IJ. HH geloof Jc dat
de oakoekln IU d" k,~•.•f'·e -lIDi{ nl.t b~taald
werdeo door ,le Afrlka"nder jJart!) maar ." k .....
mell Uit bet Keh""u. J'"O.t f·,nJ. Jer lAR.
(:Seen, neen). Wel, dit "'as ',I" geloof, en
dit .. a. al.

KoL Harn ... dJ. d" i,,·.cbulcll~lO~en te!!len
de oe Beef"M gem lakt Un)f ,f· n !Jt;t.:r ~J[)ér weer.
leggen. De Be .. " "ad 'Ieeht. geld ultge"eren
..ovrd .. Klmberleycl"kt,,· Lld Ile Be,·"g.,bclme
dieD,ten funo1i word ·:Il·r. Vuor 0nljt:boorlnkc
doeleinden ,ebetll!d '

De beer X. F. Je Waal toond" :un dat de
Alnkaandt:r parlIJ niet ~ulk t..'1~Tl In'Jlld had
ingebracbt tegeo de '-on~e r,·g""rlll~. Wat had
air Gordon gedaan) \Vaar wa .. Jr :-\U13rtt 'J

Hoe reistie sir Jamt:<e SI\·t·wn.t;bt ~ H" !Duende
dat de el5'c:dl)lCt' beJo"Jlng val! del,' mnt e w;u
om deo h~er Huw", d., ~el"genheld lt· ",even
aOD ongegronde l)e.,cht1ldl~.pllg tt'~l'll de l .\R.
te herbalen. 1111 m"eude dat b"t lafhartig
"Uti lolks h: ,JlJell, nad ,I Je hl' r Hil',d· ...het
niet kOtI t,,~'4' ·".:0 111 h~t b,,( O~ .i4>m Uie
betaald werd I" vau mlUdo:r belang, de ,aal< "lUI

dat bil zqu ·_leMcht:.Jdl~lI' ' Illet kun hel'lll.~u, eo
dat de re.IJter ell June LluELliU ~eluof wtlde
&aD.D-emeu l-~I WlI.n!leer Werd dezot1 ~Chllidl
ginr berhuld.~ JUI ...t 1'1 t: ...O [:JJ ....:.1fllltffir lIl .. n

de TraruHilal~cL~ la.k\"ll wllJe al1o~u la:eu Ol.!
beda..ling van dell he." Hh .. le- ...". OIO de mall
in de gtraat te mlllieden. ra,"cnll"'it 'Jp to .. ekk~n,
eD een gtHo<.1 III het bUIS Ut) te we.kcn.
Nieman..i uu den kJ\nt "':lil de re~cpnng l!ad
iemand te danken voor huu letd in bet buIS,
.zooaJ8 door den hti~r '_'rewtl. ~(_"relarllj van de
Leagne, werd er kond ,an "d, l.,Jun op de
oppoeitie banken. !I" <ou "'UI deu heer Rb"d.,s
willeo "'g,eu. dat bo<>""rder I'll lll'W val""be
beeehuld,gingen eu jJnvaal gc 1cJ<Jf voor Zich
aeJven en !ilDe pnvate vflendcu hIeld, h,~ heter
zulb lD beJang "ilO het lllud lliJ ti.., r'..'plltatl6
na dit hUI. Wil Z iO. (Iloor. h ,"rl.

De bf:t1r ZIt"'fJfU'tU z6Hie d tt de tHe.8praak vali
de beer De Waal hew ;:e'JlI .oed ""dIU" h, 1.
Hp meeuJ~· dat Jt' re~c,·r)Il.(')lparl!l de oorzll..lk
WallY&ndit hef,,~ debit. H" WI<t d,1 d. pr •.
p:aier DIet fonJ:~'r1'l!d had voor eltt:tlH dftf'lcin'
den: of i\uderlj IOITlII4t.cN da.t ~f',ia"n haddeD
lrÏAt hU Olel 1111 .. a. er E"g~Dda' mUil gedurt"
•• ufDerkin:: up ril' h&J1dellll':t"'1l Vlln don beer

!.ou mJllk~,II. II I ti 'Waahh· h I~r zr)oz~er
het pUlJt af dut du "p'!·t.k,·r h.!m hlL dt..' ljr le

lIloeei ruepcu \"ul)rt~'Lal1de'l t bn dat d(_·
papieren t~r t,d, I mt)t'~H.~ngtdt:"l.!d 'pu /'()oot'r
diacuasie. fI!) l>~s( hvuwde het amollde.n~nt
van deu premIer t)ulh.>odl..!'

Ka~t Brabant had l'ell l"'I'lK~,,,llIko "erkLt-
ring, dat hiJ Uiot wet den heer Hh",les u"er
sUo mOL J ha,j gt1.pr'Jken VI I' I[ la t bj I ~e lip
papier h",1 ~e,et

~ beer Oalft objed~rdo r~'Ii(~n dt' InSlunatlt~s
tegeo bot g~hc.m,· f"nd" .au de Dc B"",n<. HU
.erkJaard~ dat gt..'t'1l peully V"<1 d.lt fU·ld'4 V()Or

polilieke doeleIlldeu ,.,erd I(tlbrUlk,.
Sir Gordoo !'Ipng~ kon OIet het nut Ya" bet

ameodeml'nt Zien, fila.&!' hU had geen obJ""tio
leffen bet ameudement "" wa. niet be
ecbaamd Weg:t-Dl' IfJD~' rt'tIt'1I naar Port Eht.a.
beth, f'om"l1let \)O<lteli 1·lteohage. Op ultnoo.
diciDg bad bp d:wr jJOht.ek •• ergadenn~ell I....
il'l"proken. U!I gef,"lfd~ nl« Jat die reuen het
lalld een Gd. ko.twl!. Het LOU""" .Iecht begin
MI wezen aJs mtnlstf'~ lleh met met cie poJitu'k
in het land mogelI bcl"U8lun Hn btJklul!do
neb dal er .Iecbt. .. o~D lDln"t,,~ op de bauken
YY.

n.. heer J.:-; )!arals .. lide wetf'O of de lo"tie
voor het bUl._", \"&D zuo g-r,_J(}thdau~ wa. dat al
de miD~te" tt'!lt'ow\.._)()r,hg moe!IJten l!;n. Het
ameadement ..au den prt;mlCf WM !iJe.cbts om een
beetje 'Verder &cut.er Uit ;t' iun. tjO er ...:\8 gueo
JJOOdaakelukheHI voor del' lllilge d"'CD"'I~.
Wurom objecte ..rde de "f'poAltle dan. De
di8cauie wao geheel noodelOO8. daar meD m"""t
'WICbten totdat de paPler.n "oor bot bo," "aren.
De heer Bhodetl bllfl ...eder de ~ 'rldiging
~h, ~o he' gehelme fo' 10 de Z.Á.R
Maar waarom h.ld Je heer,' i"" met gezegd
hoe-...eJ bij 1'oor de el"ktlo ,,,,,I nltllf'lC8~tn"
Spreker YI'Oe( den naam '''-'l eeD pe"v " <i,o
PId ait de U.B. had oot1"&qeo, dOllh bU
1IOImJd. alecbta den beer Stigliorh, .elk. aU

1IUJI-.l.UIJI5_

o " 0 0"
lilt lUO
• '0' I. 0
tl'O 'jfO
I I~ 0 1 11 0
• 14. • Il ,
1100 1110
IIICl 170

" I 17 0 t 18 0
• li I •• ,
IfO 160
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GDaO~ ... QaUPPQlJ,
lla.kelMia,

OhlaPI,lnf Obaaa.... Ik. 0-. t.......

WARKE BRONNEN THUIS! J

VERLEGEN.

OninnaeD ....0 I J nli COthedeD :_
ColI. Ge.. lIoatap, per d.a heer

J. G. Ea't'rtrd ...
V. Z. Bood per Miet Spyker
0011. Gem. OudtahoorD, per cle heereo

Keyter &: Co.
" " Brandyallei per 0..Dueel

Bijd,..,. ....u eenige niaocleD tot
O'Ki.p SprioibokPort Nolloth
per 0.. J. Murray

Coil. Z. 8obool, Mootap per 0..
Tl'1Iter "l

" Gem. Hopefield p. 0.. Nee~illl
III liefd8Yol uodenkell aan Da.

Wm. MDrrtly, en iD iDDiee dank-
baarheid jegeDl God, "oor wat
hij g.w_l is Toor de kerk. ...oor
&jiue geDleellte ell roor d. oore-
lokkige DoofatolDlDeD en Bliad.D
..... eeo broeder die Diet weucbt
genoemd &eword.D

Den heer C. W. Cloele, Lady Grey
Aliwal Noord gift

" " C. J . .,an PlatuD Barkly
Eut gift ...

ColI. Gem. Celrinia per 0.. DeDeel
" " Napier per 0.. Cilliers ...
Jaarljjlmohe Cootributie 'flID een ni.nd

iD Muhooaland, per 0.. Helm
Kro. Piell&&l', Veerkuil ; door baar

gecollecteerd £2 s.., door Stepha.
Pienaar 16a.

CQIf. Gem. Elliot per 0.. du PleMia
DenbeerC.}'. Klem, Fruerbu'1l,lift
Coil. (hom. Hope Towo per De. Villien
Den heer B. J. Viljoen, Goedemoed,

ROberteoD ; gift
Een Vrieod, Diat . .Malmesbury gift
Mevr. H. Pienaar gift
Colt Gem. Someroet Weet per Diakeo

Bonx
Een VrieDd te Kaapstad, gift
Oen br hak "an Heerden, Kaalp)":ta

eeo Daokolfer
Coil. Gem. Vententad per KUIier

T. d, HeTer

6 4 0
o 7 0

QUAKER BAD GAB
(Foldillg, Hset8 Lllcltt 811Stoofllbad),

De a-dheloH Verwekker ea Bebouder .... de Bela..... Abeola~
DOOdakelijkbei4 Ibllia, Vert.qt 't Lnen. BeIPaan

GeDeSIIliddelen I!O Doiien MekeuiJlcen.

Yoor'wano or SterlII, 11_ .r GUI.do.
Ver.:haft Reinheid, Gao1ldheicl, Kracht, LmIDIlIllt,

en Sohoonheid.
Verdrijft Koude, Koorte, Haid&iekteD. 8D HuidsWeerijea.

Voorkomi Ziekte. Genet!lt Rheama&tek.

WoteD8OhappelUk, Vert.rou1l"baar~DIRUl, N~ee,
Lioht, Draa,lfbaar, 4tJl P.

Gemaab ftD de be8te reukelooM' antileptillch8, hygien IlObe .tof. PATENTED
Opr8houden door een verkoperd .talen Raam. Gep,tn kompleet iD een nette kilt
15 x 1.5 inch en 3 inch dik_ Weea-t 5 lbe. Vraag een Oirculaire.
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GEBROEDERS REID, Fml-re,
Paarl,

~8, Si;r....t, K•• p.-tacL
14 0 0

3 0 0
3 8 0

WJE~I~~l~ & O{)., BEPERKT
GROOTHAND~DMPOBTEUB8

IJZERWAREN EN ALGEMEENE

~
us Ee
12

IJ'

Z~
STATIlIl
Ezels, I
de Pa
egalep
6 ZW&l

groot., i
voor ru

-VAN-

De uwe, enz"

26 0 0

0 0

o 10 0
4 o 11
2 12 6

2 0 0

3 4 0
5 0

I 0 0
3 lIS 6

0 0
0 o·
0 0

6 3 6
o 10 0

15 0 0

KOOPWAREN,
Hoek von St. Georges-sttaat en Dock Road,

-- KAA.PSTAD.

Heb na in voorraad wat tegen de Laagste .Ilarktprij£ell wordt aangeboden;-
Bouw Blmoodigdhewm, Gegalvanileerd IJ_,Gepunt Draad, Vento1fen ea VerniaIen,
Zwavel, (}.,ment, en alle IOOrten ftD IJzenra.ren, alle IIOOrtellnn Kntidenien.areD
en Smeerwaren, ZOO&lS Koffie, Suiker, RUst, Koorn- 4tJl Wol Zakbn, Zeep, ena. en&.
A.meribalUOhe Goederen bestaande nit Timmerhout, DelU'8n 8D Vezw.r., lfieuee,
811&., 81lL "

Behangl8lpapier, MeII8llW&l'8n, Ko1fen, r-ren Zakten, ena.
Telt!sr. A.dree: WIENER Kaapllt.ad:

Gehoekte IJzereD Omheintngs· standaards,
Span-posteD eD VeldhelleD.

Paarl. !
I. B.

GEHEIMZINNIG E ZAA.K.
TE BJ,QEMFoNTEIN.

M Ii: D J:C I

lIet hui. ging to comité op d_ biU, welke
zooder amendementen gerapport.eerd werd,
derde leLlDg morgen (beden).

ASnORA L'ITVOERBELASTING BILL.

De t .. eed. leuag ~an due bill werd Toorge-
.teld door

Deo heer Herholdt die zeide dat hjj eeo pro
clamatie ni&geyurdigd bad dat de ItoomkoLLen
niet binne~ &ekere leprocLuoee.rde areu Inlleo
mogen riucheD daar de nucben nabij de
koet broeieo, doch de procureur geoeraal heeft
geMgd dat de ~rocJamatie ultra ~"e...••.
Daarom bracbt hiJ DU deae bill io.
Sir Pieter Fure Iprak o ..er he, goed .. erk

door de kotlen ledaan, en giog voorf met te
....n dat de bill te oobestemd ..... , doch bjj
lOU d. bill oiet opponeereo.

De heer J. T. Molteno achtte de"" bill vao
groot belang, eD hij wu niet er "oor de baodeD
Yan de raperiog te ~eel in dit opzicbt te bin
deo. Hii erkende dal ..eel goed Was gedaan
door de u Pieter Faare," doch bij betreurde het
dat de ..... DOlfui.t WY 0NeDomeD door pri.
nte persoO"D. Eeu maa&llchappij "&II ecbter
1'1«11 p~orn :I In Valachbui haddeo .,iocllkottero
~eel kwaad gedaan aan bef broeien nIl viscb, eo
te geljjker tijd de plaat .. IUke ~ilscberjjen
beaadeeld. De ...orige minister Yao landbou ..
bad Diet de .ympathie ea .,ertron .. eo "an de
riach·iudoatrle, maer biJ .... bereid volle macht
te.lI!~en in de handen vaó den tegen .. oordigeo
mIlltater .

Kapt. Brabant wao Wgen de bill, want bij
geloofde Dl"t dat de kotten de viachiudustrie
beDadeeldeo.
0. heer RnncilD&D wu telenrgeAteld met de

bill en DIm het ..erder op "oor de katie". De
bill ml>8lt in comité veranderd wordeo, enden
kon hii oiet er .,oor atemmen.
De beer Ju Bearle geloofde niet dat de

kotten Yeel acbade zoudeo doen Aan de via.
acher •.

Kol. 8ehermbl'1lck.r aei dat bii Toorde tweede
lesing soo Item men eD hoopte d.t de ar .... ook
lOadeo aitg,breid worden tot rivieren .

De preIDier aide dat de rereering de dieolten
"ID de kotten .. aardaerde, maar toch moest
men de belangen "ID de ~i.uchero bebar'i!,en.
De riaehen bewereD dd de kotten de .,l8Ch
"qdrneo nit de baaien. Het doel "an de bill
.. u om de belanpn nn de riacben wat meer
te beschermen. be .,iaachera waren zeer opge.
woodeo o.,er d. kotterl en mGIlmOe!lt trachten
ouaaag.oumheden &e.,oorkomeo. Het beginsel
~ID de bill wu eeo goede en hij boopte dat ze
son uagenomen .. orden.
.De beer Herholdt replioeerde eo leide dat bij

blude son weHn wenken te ontnngen in comité
om de bill te Terheteren. Er was groote oote.
",eduheid onder de .illllebelll en men motet
tracbteD hen te ...reden te otelleo. Hij Iprak
met lof nD bet werk "an de ['jeler i'aurt.

De tweede leuag .. erd nn aangeoomeo.

Meyron .. ~eDrie~ WOODtte Bloem-
f,?ntein, Railway Cottage'., 66, en de leiten
,hIeroader meegedeeld, aifl welbekend aan
haar boreD, en aan vel.. 1Jl1POD8n VlUl de
hoofdstad !BJl den Vrijstaat. Allen die haar
merk"aardlg ge'VaI lezen ZUlIeO toeetenuoen
dat bet ~oDderbaarJijk WII8zooala zij het vol-
b~cht Vl~r I!1llke 't'el'llChrikkelijke j.ven ala
Z.IJbeschl'lJft door te brengen. ,,Het ia moei-
hj}: "oor mij pr""; .. deo aanI der .ziekte ait
te leggen waardoor ik W&8 &&IIgetast" zei
me":Dnw GordOD bij geI~enheid VlUl .:m in-
tcrvtew, ".~ant hoewel Olet lDinder dan riif
dokten mIJ op venchillllllde tijdatipp8ll bil-
.tandeD kon geen VlUl hea werkelijk ....rtellea
wat bet "u. AllII8 .. at ik bn zeggen is
dat mijn lijdeu gewoou ....nchriklt:elijk wu'
bet scheen alsof er geen hoop ...oor mij ~
don de dood en vaak heb ik gewenacht uit
deze wereld te zijn. De kwaal Ir:wam
voort .uit eea ernstigen aanval VlUl in<lilt .....
he! dit b~ht zenuwachtigheid en gedrUkt-
h"l~ YOOrt, IJl zaIk een mate ,dot ik niet het
germgate gel'llall Iton verdragen, en dat tit
h~ ~~en VlUl den nacht Yreeede. zeer
d~.'"JI. moest mijn arme PlAD '. Dachta met
mIJ op straat .. andel_, want ik kon Diet
roaten, en ik Iron Diet slapen. Ik leed ook
veel door hoofdpijn, 811 mijD oogen waren zoo
erg .1lAD!I~, dat ze mij gewooulijk ver-
schrikkehJk zeer deden, eD ik ze nauwelijks
open kon honden. EeD 800rt schaduw scheen
ervoor t~. komen en ik kon Diet probeereD te
I('zen,. mIjn, oogen W'!-fOn~ijnlijk. WaD-
neer ik er I nachte m e om te slapen
we~~ tit: gewoonlijk gek .. eI _door verachrik~
keliJke droomeD, zij waren inderdaad zóó al-
schu .. eliJ}: dot. ik 8Omo vreesde mijD veratand
.ta zull~n v~!,"8£8D. Er Was altijd een ll&J'e
smaak ID mIJn mood; ala ik een .tuk rieeech
ot, kwam. h~ ri_-t~tijz; uar later te~,
alsof het ]Ul8t tevoren tngesllkt ....... en mijn
ha rt klo~te ZOO herig waooeer ik'· lig_
gen, dat ik een gevoel had of ik zou ~n.
Vaak dacbt ik dat ik Diet zou blijven le ...en
tot deo volgendeo dag. Ik ""'" gebeel geel
van kleur, en een VlUl de dokters vertelde
aan mijn echtgenoot, DU drie ja.ren geleden
dot mijn bloed iD water Was vel'llDderd. Be:
halTe deo reed lIIl de medieijnea van de dok-
~~. pro~e ik alle 800rten VlUl patent m~
dlcIJ~en, IJl de h~p op die wijze verlichtiag
te Vlnden, en weta seheeD eeDig goed te
doen, maar op zekeren dag kwam er een boelt:
io huis ?.,er Dr. William'. pink Pills, eo mijn
man 881: ,W&arom zouden we die niet g~
bruikeD P' In ÁlIgU8tue 1'ILIl het vorige jaar
begon ik due Dr. William'. pink pill8 in te
ncmen, en na ééu bottel gebruikt te hebben
v?,)~.. ik mij _ verlicht, maar natuurli]}:
DIet geheel en al gen_no Ik ging TOOrt g~
regeld de Pillen te gebruiken VlUl Aaguatua
tot Januari en ~8J1 dien tijd wu de ait-
ko~ wODderba.v~}:. .Mijn hoofdpijn, iudi-
gestie en ha.rtkloppmg 'tr&I'8Il. lSeheel verdw~
nen, en ik ..... IJl iedlll' opzicbt een geheel
nadere vrouw. Jlijn !deur wu ......1 .,.erbe-
t..rd en terwijl ik geen kwart poDd rieeech
per week IroD eten, daar eet ik nu a.Illl8, eo!'aa er 1'an genieten. op bet oogenblik beD
ik gezond en gelukkig e:l geniet het leveD,
en dat allee door die wODder pillen. Ik slaap
goed, do nare amaak Dit mijn mODd is weg,
eo ik ben iD .taat miju huishouden te doen
en er meer iIeIang in te otelJ.n. U kunt met
genoegen mijD getDigelllO gebruiken. Ik hoop
slechte dat 't and_ aal laideD OOI nrlich-
tiag te 't'ÏDdeu; en ik kan zeggen dat een
dame die ik ken, de pillen heeft gebruikt
voor spier-rheumatiek op mijn aaabe't"8lioa,
er ook !leheel door genezen lA." Dr. WIl-
liam's Pink pilla for Pale People worden ver-
kocht iu ZDid-Afrika iD glazen bottel! zonder
hala (ter wille no het ldimut) omwikkeld
door een po.anen omalag met deo voDen naam
(,.....eD· woorden) daarop gedntkt iu rooden
inkt, en de koopel'lJ worden gew_huwd om
zich te boedea voor Damaak 811 ftlmolachin-
~, die Dooit genMl!lI. en nak ~e doeD.
De echter Pillen lIija. ver1rrijgba.v bij de
DIeCllIte wiDkelien, maer in geval 't'aIl twijfel
ja het 't '-te Ol1JII.idelijkte schrijven &aD br.
William'l Medioijll. Maatachappij, La.ogwt.rut,
Kaapstad, die aal SODden _ bOtteL voor
~tillll IhiIIiJap of éml bottel yoor drie
shilliup eo drie pence, poetnij, aan ieder
adree. ~ bewijHn dat d_ PiI-
lea daiaeud_ genllen g_ hebben van
indig...ue, 1BW1Ikte, I....er- en oi_doeDiIl-
gm, -W, hoofdpijll., _, huidllliekte,
Ilapelooeheid, rbeamatiek, beapjiobt, leaden-
peIlt, Y1'OUwea.iekte, ens., en hun ~
heidgenll.de kracht it heeft he een onbestre-
dell reputatU! ~ O't'er de geheeIe be-
IChaafde wereld.-(Ád'f'.)
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Ons is verzocht nag meer van bovena-e.

noemda artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart

l'ubl

" "Hnmaoadorp per Diaken Meyer
0.. Beyers, Willowmore, gift
Deo beer B. J. Krnger,

1 10 0
4 16 5
2 0 0

gift CiO 0 0

en Gegalvaniseerd Draad,
Doorn.draad, en Toestellen voor t' 8p&D..D.envan
Draad, tegen de laagste prijzen.

I

DE hecj
aanz(

gehati L
teek.end
te verkl
VUE in
van Ste
Vrij da
omtrent
stokken
zooe.la
GroendJ

4 'Le
jaren 0
en Hel'l
Halfam€
1 u>t
ten Ter
den;
ferOopi
P.I.

KOC.&D~
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

£165 6 7
J. THERON, Tbeaaurier.

WorC88ter, 26 .loruetoa, 1899.

De vrienden der armen!

AaR den ~r.
Mijoh8'll',-Daar ik nienwtgierig wu om te

weten op .. eike wjjlie On18 regeering b.t groote
tekort in OD&e8Chatki.t ginr dekkeD, Ju ik de
berrootiogllrede na den ed. beer Merriman
md de grootste belangatelliDc, en ...olgde
nan .. keorig bei d.bat op de land- eD..wl:olDli-
belutiDg bill. Op de erge ~eDAtrjjdigheid
~a de oppoeitie ~nmeo&eo, wil ik geea aan-
merlrlor maken. DIe .... AGO in 't OOtrTallend
voor een ieder, die het debat las, dat bet Diet
noodig ia daarop te "jj&8o.

Ik wil deo 1ell8r dachta aant.ouDeD hoeTeel
sympathie eD ondenteoning wij arme drolDmels
Dit de bandeD "an het Rhod88-ge~olg Tenrach.
teo knonen.
Toen de ed. heer Merrimaa Il. DODderdag de

Tolkomeo juiste opmerking in het parl6QIeDi
maakte dat de oppoeitie de lut ..an beluting op
den armeo man achni .,en wilde, giag er hier-
tegeo een l8IChreeuw op dat op raaeroti
grenade. O..er dit gedrag 'flID doloppoll;tie wu
ik Diet in het lDiaat .,.rbaucl, W'&Ilt ik heh
altiid opgem.rkt dat de bpitelieten pari ji-die
in deD regel peD .ympa'hie OIet de a mere
klaaen heeft-sich altool roo'1leeft huo w&re
vriendeD te zUD, .,ooral wanneer er el<Ui ..
op bandeu lijn. .Maar ik ...~nrachttot toch dat
dIe leden, ol den tb_Drier zoo hef tir aaage-
-ralleo te bebben, eenipzioa kOD"k •• nt ... t
dat~ blijTfIII zoudeo. Eli tocb, wat lebean
er 'I'18r dagen lAter l' Oeaelfde heer DOaglaea,
die teVoreD Diet ,eooeg prateD Iron "an hoe
hard de Iaodbelutmg op aCODboer sou "all"n,
.telt koeltjes ~oor dat, 10 plute dat d. belu-
ting begint op valaati .. boopr daD £900, _t
die reeds bij nlnatie."'1D £~O() heaiaDea, fill bij
.,oegt er Dog aitdrukkeltlk bij, ~ bil "aiet den
man nu .,an d. belutiug aien :!!t;.ieoe plute
tegen £800 1(..... lueerd is." la wOOrdeD,
Diet alleen wil het lid .,oor GrahamMW de be-
lutiug op deo boer nrmeerderen die eeo
onerbonden plaata baait ..an lDeer da; .£900 ;
lUUr hij wil eeD belutior gehe".D &ÏeDdie ook
op de kleioere groDd of huiHiglllla&rl &ou 1_
leD! EeD andIlI' nitatekend ~oorbeeld de
Rhodea party is koL 8obenobnac1rer, die
" 00 __ I" eD "rnbhieh I" aiYchreeu .. d.
toeD de ed. heer Merrimaa geWlfltrde dat_-
miJen "'n de oppoeitie den lui op de anae1l
wtideD aehDi..ea. 0.&8 gellante mii"'r .teIde
Muodag ...oor, w.1 is waar, dat da landbelaatiD,
tot id iu bet £ ...erIDinderd worde, lUUr bij wil
dat due beJutiu. op alle plutaec en haiaea
plegd worde. DIlII wil bij <lea armoten ,rood.
eigenaar beluieJl. •

Fraaie Tri.odeo ..... deD anno IDIO q;D die
heereD toch! ze hebben ilDlDer hllll lIIOIIden
't'01 'flID de liefde die &ij"oor arllllO toe.&eren,
lUUr, 1r&DDeer het op IItnk ...an aalren kOlDt,
lateD sij die liedeD Diet alleeD iu den .teek, _
lOeken OlDhllll .ipn luten op hu &eaohDi"eJL
Lui ou hierop lettao. '

0. u... eerbiedigljjk,
ZELF EEN SUKKELAAB.

~ AOi. 1899.
Bfl tRE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
K~UZE, FAT30 N EN MAKEN O\OVERTROFFEN.

Zie onze WINTER VOORRAAD van Regenjassen. Over
1assen. Pakken, Kamasten, Stevels, Wolle.u Hem-

den enz. enz.

J •~.A. '1WI7 ~m::~ ..s.; C:::::c::».
uDQemarkt-straat en Kerkplein. Kupstad.

LET WIJlL.- Wij hebben ~echtB áén bezigheidsp.laata die in Lan markt-
8~ en door tot lIllKerk-plein is. Wlj zenden geen ~vellel'l!
mt om OIlB te vertregenwoordigen.
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Het Pijnloos Stelsel'van Tandbeelkunde
, ,
VAN DE AFRO-AMERIKAANSCHE

TANDHEELING :MA ATSGHAPPIJ,
sr-!~J~~'A~D46, STRAAT
(EEN DEU& VAN HET WHITB H?USE HOTEL).

De Voordeelen daarvan zijn:
1. Alle behandeling besliat zonder pijn.
2. Geen Platen of Verhemelten verei80ht Wanneer ons 8peciaal systeem

van Crown Bar ~!ld Bridge-werk wordt aangenomeD.
3. Volkomen natuurliJk en voor 't oog gelijk aan echte tanden..

GebIttea JU .£6 61. PijnIooIe UittftWDg JID at 2s.
Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen. ,
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd.,

Dr. J. E. IIARRIs, (D.U.s,A.), D-S.,
Manager.

Afdeelin
CaL

BlUEVElfBUB.
De beer J. B. Vll.ioen, te Tcnnaley, betuigt

0118 djn dank YOOr de ~ ftIl de por-
tmten der ed. heet'flll J. B. liofmeyr .. A.
Fiacher. Bij ~ die beide ,._.,cu. _,... 1Mb_ oppoIfri __ ~MriP=' ...... QOIII ....... toe.

88,

J. C. SMITH &·Co.,
HODt, [001 en Tfuunerbout lagazjjn8n
- . - loIoDiuJ- en AII8rIbUaCb lagenhout,

. STOOM ZAAGMOLENS,
Breestraat' en Riebeeks Pl:~

..... ..:....... D.
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