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Op Vrijdag, t . September.".UDt.
Z ,\ L de ondergeteekende publiek

doen verkoopen te Ki..u>KUT8
:" \ I ! f bovengemeld getal .vee.
Z" zijn in urima Conditie en de
ila;I,~,.('ht van slachters waardig.

Let op den Naam,
A.J. MULLER,

Fil,,", rall Eyk ~ 00., .tIfa/.a,g«'a.
P,larl, ~:) Augu~tus, 1999.

15Eersteklas Ruin Paarden.
12 do. Ezels. '

Op VRIJDAG,dell tlte. Sa ...... r,
rIA L de ondergeteekende publiek
LJ doen verkoopen te KLAPMUTS
Si \ II~, gemeld getal Paarden en
Ez"I:!,meest allen gedresseerd, onder
dC' Paarden zijn er verscheidene
l'~all' paren, onder de Ezels zijn er
ti zwart bruinen, allen zijn sterk,
l;mot, in goede conditie en geschikt
voor dadelijk gebruik.

C. N. SWART.
Paarl, 2-1-Aug., 1899.
!. B. DE VILLIERS a Co., Afslagers.

STELLENBOSOH.
VAN·l'ublieke \ erkooping

,",eo'.u-.'VAN

Geente.IJ ..... rd .. oIlll_.
.IJ_n, eu.

D
E heer A. J. ROt1X verscheidene
.umzoeken om Wijngaardstokken

)!t'I:,!'1 hebbende, heeft de ouderge-
teekenden geauthoriseerd publiek
tt' verkoepen op zijne plaats BELL
\' I f In de onmiddelijke nabijheid
van Stellenbosch

Yrijdag,l September. 1899
omt runt 5,000 of meer Wijngaard-
stokken allen geënt op Reparias,
zooals Hanepoot, Hermitage en
(; roeudruif.
l Lezgers oude Wijnen 3 en 4

jaren oud zooals Muscadel, Steen,
l'll Hermitage bij de Ankers, en
Ilalfurnen., om Koopers te gerieven,
I Lot Ladders enz. en wat verder
ten verkoop zal worden aangebo-
den.
Yerl.ooping te beginnen te 10 Dar, f.m.
P. J. B08>Il.&n & Zoon, A.f8l&gera.

lfdeellngsrud YU Caledll
Sluiting en Verlegging van Weg.



PUBLIEKE VEBKOOPING
TI •"~dALMES.BUR,Y ·1

Napier, 26 Aug.• l899.

PUBLIEKE VERK\OOPING.
De Ondergeteekende zal per publieke veiling verkoopen .

-'op DO}lf DB R D A. 0, a OotGber, 1898,

TER PLAATSE " BIKO'ES,"
PRECIES TE 10 URE V.K•

.D~ welbekende plaats BIKOE8. gelegen in. N~rd Bokkeveld, diet .
. Cal"f'lJlla. Daar het een welbekende plaats l8, 18 er geen verdere
aanbevelin, noodig.

En verder zal te dier zelfder plaatse op bovengenoemden datum
ftl'kocht worden Winkelrakken, Toonbanken, een Bakjes Pomp,
Kasten, en• ., enz.

L. E. SCHREUDER, Afslager.
V&Il Rhijnsdorp, 25 Sept. 1899. Z. Aa

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.
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(ENNIS wordt bij dezen gegeven
. dat alle achterstallige wegbe-

~ting en uitspanningshuurgelden,
die op den ~~08ten September a.s.,
Dog nM betaald zijn zullen worden
v~rvolgd zonder verdere keIUlisge-
vmg.

Op la.st,
IIKNRY CA-RSON.

A. fdet>li ngsraadkan toor.
Ceres :?:) Augustus, 1899.
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-=~~=~a.O. B; 80WtIjij TerlUQoIIe, ZOIUIIIP.
Bou. ,.

~ eD .,...,we~==.:: _geteekead. '
P ~~~r.-r:..~
v,c..... lWd door CJ.. b..- Buunli-......

CJ.. be« Le Bous lW de .....
ZODdagh ala - eva'" l:;;:!iiii'

OlD do !ijlt v_ aeIIitarl~","~~=~=~over te gaaD ell bij:" te~. ~.
dat de voonitter aD de .... Le

Boa hUIl rapport ~ ~ hij de
'fIJ1Pade vergaderiDg over bet foutïeT. P">-

. OIameeren van den weg waaro..... 'áeIdM&d
werd door deu heer Caimoroa.

De opgt>ve Tall nediefat&ll-. ~
lIDS. TOOI' JUDi ell Juli 1899 d_ de Xaapec&le
poI!tie ilIgecfi.elld, werd tar tafel gelegd.

Bet rapport Tall dell 1I'egiDBpecteur werd
~ -

Voo~teld door den heer Le Bou ge-
..-deerd door den heer Bamardt dat de
ucret.a.ria gemachtigd wonle vier teatell te
UopeD voor den raad.
-A.meIldemeilt }t'erreira--ZoIldagb, dat eleohta

twee teateIl lIUIlell gekocht worden.
VDOl' het amendemellt atemdell de ~

Ferreira ell Zondagh, ell rooe bet 00I'IIpf0Ilk&-
lijk voorstel de heOreIl Le Rou, Bar.DlU"dt,
TerbIaIlcbe en de voorzitter. Aal!glll1om8ll.

Beeloteil dat de secretaris de. oude tenteIl
per publieke veiling ml ""rkoopen.

BeSIOteIl dat ....11 aI1e peno_ g_md
ill bet rapport van <len inspecteur ul kellllis
gegeven wordell aaIlgaaJlde hekken ell .....ter-
VOfell over de 1I'eg_.
Drie brieveIl gel_ VaD den hoofd ÏIlspee-

., van publieke wprkoo betrekkelijk dell
eleehtea toestand van de boofdwegllll ID deze
afdeeLing.

Beelotell dat de wegmpectetu deze wegen
dadelijk moet laten repar_ en dat de Bee-

retaN den boofd inspecteur zal bekeod malten
dat dese zaa.k de aandacbt Tall doo nad er-

~ gel_ Tall de Grand JI1JIC1;ÏOD spoor-
•• maatschappij betrekkelijk de veri..ggillg
nil deu -ng te 8cheepet!! drift.
Beelotell de maat.ocbappij bekelld te maltea

dat de weg begruisd moet worden ell de
riolea ui~elegd moeten worden voor dat de
nad de Tt>rlegging za.! ovememeJ1.

Brief gel_ van den aldeeliDgsraad Knyma
betrekkelijk de kosten van de reparatie Y&I1

dea Dieprivier weg.
Voorgeeteld door den hoor Barna.rdt ge-

IMlCOIldeerddoor den heer .lonker, de reken-
iDg van dell raad van Knyma. groot £1 ~. 9d.
bet.ald zal worden ea aan raad bekend te
~en dat het w<'g""" het rapport YaJi deu
mapecteur van dezen raad ....... dat 12/- aan-
g.bodea werd.
Brief en telegram gelezea van den ageeren-

ctiatrikta inspecteur Vart publieke werken te
Oadtahoorn. betrekkelijk den Cougha.-1I'eg deu
nad vragende afgeva.ardigden aan te stelleD-
OlD een beaIa·bte van het publieke werken
depa.rtemimt te omtmoetoo re Cougba-1Feg.

\'"oorgeateld door doo heer Ferreira ge-
lecóndeerd door den heer Zondagh, dat de
beer Ferreira a.ang88teld .. orde om den-be-
ambte van het publieke werken departement
te -ontnaoeten.

~ula.i:re gelezen VlLIl deu onder kolonialen
lIeCI'eta.ri!O betrekkelijk het geamendeerd tarief
nil fooieo betaalbaar aan raadsleden volgens
.. no. 40 van 1899. ,
Voorg...rteld door den heer Ferreira ge-

aecoadeerd door den heer Barnardt, het tarief
MIl te nemen.

Voorgesteld door deB beer Barnardt ge-
lIeCODdeerd door den heer Ferreira, tenders te
nagen voor het waa.rdeerell Vali. alle yute
eigeadomm6ll in delle aldeeling in twee sec-
ties, alle eigendommen aan de L8Dgk1oof aijde
nil den berg een sectie uit te malteD, en alle
eigendommen aan delle zijde Vali. den berg de
Uldere sectie uit te maken, m&al' eenige
teaderaar bn voor een of beide secties ten-
deren. De lijst in all'habet,isebe ord& te aijn
nil ae namen der etgena.renell in dup~t
te .. orden ingmsonden niet later dali den
3laten Dec. 1899. De geslaagde toodenar
al elke pla&ts peI'9OOnlijk meeten besoeke ell
118 ,.afzonderlijk moeteIl waardeeren, en lIIlI
persoonlijk den eigenaar of occupeerder moe-
tea kennis geven Tan de Waardl'Oring,. Te.
den te wordell geadresseerd aan den voor-
..mtter VaD. den raad en moeten ÏDgellOliden
worden niet later dan om 9 uur v.m. op Vri-
dae: doo 20sten Ootober 1899.
tiet ball jaa.r1iJwh verslag behoorlijk ge-

auditeerd ...erd ter tafel gelegd en gepa&eerd,
ea den voon.itt..r gela.st het te teekenen.
ook werd ter talel gelegd bet rapport van de
anditeuren betrekkelijk de l'I!i'lOnkostell van
de led ...n.
Laat werd gegeT8n de volgand.. rekeningen

te beWen: -J. li. Zondagh H!s. ; Gonverne-
ments "Gazett .... .cl 98. ëd, ; W. Reynolds
£1 1;;".; H. ~f. F..rreira 0... 6<1.; G. F.
Ferreira £1 ·211.6<1.
De vglgende tenders voor bet leveren van

hout voor brug--.ll,o. I) Ylugpoort, werden ge-
opend: -Po Jalyan Roode els l!l!!.; ijr.erhout
198.; C. J. nm Rooyen ell H. Veltma.n, Roode
els 1&., .~alken 22s. 6<1.; W. St-eele, Roode
els 21s .• lJZ"rhout 200. -

Veergesteld door den heer Barnardt ge-
_deerd door den beer Jonker, de tender
van den beer Jalyan ..... te nemen!; bet hout
te wordell geleverd teg_ IS Oct. 1899. Aan-
genoDl8ll.

gelezen van Par"" DamOllSJ'9 Ss. 6d.
te min betaald ww! op zijn loon VOOr
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door den beer Le Ro1lI gor
door den heer Zondagh, lW1 P.
Ss. 6<1. betalen. Aa-ngenomea.

door den beer Zondagh ge-
en beer FolTt'-ira. dat bet houL

V1~rt per puhlieke veilinj(
....orden aan den hoogsten bieder.

"Juenclem,..nt Ba.rna.rdt--Terbla.nche, dat bet
publieke verkooping 11&1aangeboden

maar dat de raad 'den prijs zal TaStel-
MIll. ~enomen.

PetItIe ,."I_n van de inwonen VUl Haar-
lem vragend ...... t de raad den hoofdweg zal
doen proclameer ..... door Haarlem of anders
~ de raad een som W toeataan om deu weg
m orde te hrengen.
Besloten op voorstel van db. I,eer 7.ondagh

gt'S4'<:01lu-rd door den heer Ba"ardt d.&t
£10 geReven ....orde aan den eerw. .u.,';e op
bet £ root .c beginsel. .Aangenomen.

(>rcuIrure gel_n aangaande de amendatte
-;Jet re honden belaating.

Voorgesteld door den heer }o'erreira ge-
II9COndeerd door den heer Jonk... da, de he-
laating 1Ibl. per hond zal ..._n.'
Amendement 7..ond..:lt-Barnardt. de zaak

te lawn overs taa.Ii. to* .Ie volgendo vergadering.
Voor het ameD<lement st"Rlden de h.....ren

Zondagb. Ba.rnoLdt. Le Roux. en Terblanche.
Aangenomen

Beslot.... bet tanef voor de tollen &aD t..
houden al. Jl<'t proclamatie no. 112 Van 17
Nov_bPr. 188!'

VoorgmteId door d..., hl','r Le ROUI ge-
,.,eond...,rd door den bE't'r Bamardt. het "ol-
gende w.ld ID deze aJd....llDj!; te bescberuwn
It'ldnT...,de drie laren van al 1 Fpbr. 1000:
R~bokken, ra.a1bok, duil""". vlakbok en
klipbok.
~m.~dem ..nt Ferreira - Jonker: <Lot cl"

~tt.jd '-oor a.l1.. wild zal blij""n zooal.s nu.
loor . het amendem..nt. .temden, de heoren
Ferret.ra. Jonk ..r. londagh en Terblanche.
Aangenomen.
.s....Jot<m dat de secretaris een pt'titie zal

optre!tken voor .......kening. en dez..lve zal
zenden aan d..n procureur !;pnersaJ h"m vra-
g..nde (' uiondal., 00II 6ska.le afdeeling te
malren.

Be..iotE>n dat <le ~ bIJ .... volgende
vergadenng een staat op dl' tafel zal l..ggen
toonende boevE"el uit geg ....en is op .... wegen
onder de wegpartij gedurende de lIeS maanden
geemdtgd 30 Juni. 1899.

DI' b.....r Ferreir& gal kennis dat hij bij de vol-
gende ,...rgadenng zal voontellen dat t.den;
zullen g...,.aagd "'ordeu voor het maken en
ond"rbouden Vlln alle wegen in dese "'d~.

De <eC1""tans rapporteEord .. dat de tóIlen m
<l..~ ald""lill!: .tIlli' llbl. opg&bracht hadden.
"\oor!(es, ..ld door dpn beer Jonker _

clt>erd door .d..n heer }'"noeira, dat al ~
bebah-e \\ "Ilhoop t~l. a.IS v....kocht zullen
1I'Ot"d..n ...erkl""rd. Aaagenomen.

Be..lot ..ft dat d" "",r..taris de hllur VlUl de
.Wanhoop tol tal aanbi .. l..n AAI1 d..n heer J. J.
8_potol voor !:lO.... zoo h.j ... igert het te
_eo voor dl"l1 pnJS, h..t aan J. Church te
genn voor £ 10.
~ ht>t bout t .. Vlllj!.poort vHkocht t..

ftI'Idaren tegeu 30..
~!""--

8TUUlI OaaDaaeUijkVlloofdPijn Gen_-
. ~ (ahlolaat 1ICIUdeIOOa~ Ztker, ~ilig enc=-e.u~ ver' ~. Van.u.

Het Werk der Liefde, tiicbeJuift po
wjjd UIl de •• t.llIOMppelij'- __
eVjjding der cJriutpwOODtea. .

BU de inl:ani vali d_ Yijfa. jurraDl"'fUl
dit *ijd.chrift werd OOI MD flUmptur ~,
lOnden door de 6nna Juta en 00., ert .jj veRi·
gen daarom _l _ enkel .oord a. IUdMbt
op d_ ui.ve, .aaria d.laeropde hoortt
wordt phondell Uil dell etad nil dell .iijJd
tegen den drank o....r de geheele .ereld. 'ii Stu,
onder redaeiie \'UI den oad·laooa~ ch.. I.J.
P. Valeton te Utrecht, en J.I. Xnap, Ned.
Hery. predikant ta GroniJJpa. 0. ...... il
P. Noordhoff te Groaing8D.. '-.

"The British B®th Afriea ·Co. -
Report. OIl the A~
of lthoctesia. 1897-U!98 ...

Dit lijvige boekdeti Tall meer dail 400 pagi-
na.'K groot formaat en Jdeineu druk, ill ge-
drukt ter wormatie VaD de aaadeelhouden
der maatschappij, die daarin seer uitToerige
mc:4lelingen en opgaven zullen vinden nu
~_ er in het voorla.a.tate jaar ill bet
gebied der maatschappij is _rgenUen. Bet
boek wordt als bet ware ilIgeieid door een
korte aanduidilIg va.n. de -rer8cbi1lende lJCha...
mea en departementen 1t1IatR8n de beetmmi-
skeil zijn toevertromrd, eel daarop ...oIgt _
opsomming YaJi hetgeen er op ~
gebied is gesehied. Dit beeft, ZOMls te .be-
grijpea ia, bijna uit.luiteild betrekkiDg op
Znid-Rhodeeia. In Noord-Rhod8lli& bestaat
de adminiatratie nog elooht.s uit een admi ....
trateur ea acht oolleetora ell oader-eoliecltoR,
pn sijn slecht. een 14-ta1 stat4oaa, dqor Euro-
poenen bewoond.

De verdagen ...... de adm.ia:l&trateu ea
all.dore ambt_,_ beaIaan bet grootlte deel
"MIl het boek; zij l~ ~er de ~_
administratie, meteornlogiacbe opga'f"I!D, land-
mfltÏn!i:, landbouw, gNOIIdheidadi..t, de mij-
aen, de natureIlen, POBt en telegrafie, de pu-
blieke we.rk8ll, de aldeeliDgwdienste, de .......
bandenregistra.tie, roohtuakell, godadienet,
verdediging, enz.

Naar de achattillg "VIUI de civiele comm.ia-
oarissen wonlen de ~de cijfers gegeYeIl
van de blanke bet-oIkiJIg:-

8&liabury 3000
Bula.wayo 7500
Umtali 1330
G1I'eIo ... 798
Victoria 200
Tnli 48

, Melaettar 470
:Jb£aal du. 13,876 E~, tegeDDYer

3OS,2M na.turelleD, D&Il1elijk (altijd YOIgeaa
schattinal J94,756 in Kashonalalld en 113,499
in .MataDelWand.

De Britacbe Zuid-A.fribaa!Jcbe politie, ...
wie de verdediging ill t.oevmrou1l'd, telde 81
Maart, 1898, i. haar MaShOnaiaDd diTisie, 7U
man. ~ 303 na.tnrellen; ea 670 ma.a
in de Matabel~visie, die geeIl DAiureI-
len afdeeIiDg heeft. :

Voorta WOrden T'8I'!ICbiIlaDdebi~
meegedeelcl ten behoev& Tall reisigen naar en
in Rbodeaia, tenijl ala een soort lIIIlIIkelijk
" Mellgelwerk" ter T8r1evendiltina: nil d_
nit den aard .bofte ye~llg- venlagm,
aan het A10t eet! reeb rei&-beIIcluijvingen
worden gegeven ea artike18 ov..r aJgemeene
ondenrerpE'.n.

Da kaJJer-hevo1fiiigT~loeIlm"d wordt
geschat op twee-bondero~nd penonen,
staaade onder het bevel Tan S7 ~hoofden

induna's. Bet loon de,r kalJen 1& er a1echta
l~~ tot ~. per IIIlUUld. De hn\.-belaating
he ~ 14B. per jaar per hllt, en bracht iD
1898 Dltot minder daD £:f,3,OOOop. In bet
alg~ jaar .. erclt!ll te Etiiho_ t....e<o m.-
ting)e".. ian bel. '-w;(ereobt.hof gehouden.
wlWltblJ slechts t..e<o kalen werdlll1 ...,.vor-
d~e eeu wegellS lIloo.rd, dt'I aooer we-
gena manslag. De sprink.lianon doet er veel
~cbade, doelt de opbrengllt van den landbouw
•• JU>g stood. voldoende. VaD het yee atierf
omtrent vier-vijfdeon aan de runderpest. De
kal!&rló verkoopen ...einig of niete Mn de wtn-
keuen. De beeehaving doet D4g BIecht.
kleine scbnden in het land behlUvo daar waar
undelinga-posten sijn. ook -de bifera die
in de mijnen gaan ",..rken brengen be-
lIChaving .. meel.., doch het '8t~t vut," dat
de Zoeloes het beate zijn in onbesoha.a.fden
~Oe&tand. Ongevl'l'r 123.000 pel"l!OlWl1rijn
In ,het afgeloopen Jaar geën.t en de
pckziekte heelt dan ook weinig slachtolfera

GDD..uL.
J Cbampeau, I Ste»Jer KupeW'
N A B~r. H Kobe, Piquetbe'lf .
A ltlacb1, ZOIt Vrouw, Tarka. .

B1JlV;JILJ~ vooaw.um>u.
W 0 Qonley, 8 A. W.Uon, Uitenhqe
W J Watlie,.,E li BechU, IUl,.u.
F L Olipllani, 0 J Vermuk-,Janaenvi!Jo
o W Barry, J A FraenkeJ, Kupatad

16, 17, EN 18, AUGUSTUS, -1899.

HYPoTHu:alf.
J Iiackenberg, F Sohoaland, Kaa~~o ft GoodaPéed, BouYTereenimft' r_ ........Add~ -.-,~v
B I C01111,W Manb, Roberilon
GE Re., jr, Jtoj Weeak, Kaa_e atdeeu., _
B I V~ ft d. Villi .. ., Caledon
J P na Jteenlea, Ex_taaraL..-- 0- ••Reiael • -, V~.... •

IJ. U'_'; I Phillipa, Paarl
W Coben, 0 Mania, ~
W Twille, .1Welch, Ku~.fdéeliDg

],''''iDe, J de Saiid.,. ~eer"JUl. der !"ou. E .QQTer, be iafd:t· .
G Smtili; ;J-~IJ. ~'r P F 'tb Q_:}~8on~8 ][e""~ , ......... , e.a

CJ T&Il bik, R de Vil' be~.
C J L Foutia, Aanr eD Tn~ 00. btt....1i
E Gellard, Bou-.....reeuigioa; IUaPlChe ~
A LawtoD1][ Weeiikalner, ][.pee1i. afdeetiaar
F Smdh, J Borae.,.Pur1 -
P J IOeiugeld; Midld Apué,. DetbeQ .
L van Veuren..!.DoU., Il-CO :t.DIeD11ue, _.
DJ Jone, Suorniilh,Geor;. .. .
R I Smith, J Cameroll, Kaapiob. ~
L 10buoa;.E ArcIerne, Kaap.che afdeelba
J Fock,.ÁJI~ N Molteao Kaal*be~-
F J GP_ore, S&éeIMarra,. en 00, Baaie,.
L Ja u.-~, S BJ,ight, Pon Elisabeth
B ol Vomer, .A.YlétineD. Middelblll'J
W C 8t_1auip, 0 I li 8&een1wx! N 8 L

8teenbRlP. J lY ..~~ , Wiley
8utherialMl - . ,

J FeJ'IUMb, E 8IJeJdrab, .Bedford
AGPo~ RBurnt',UiieI!.
G .Fowler, ~ Darm, BO.betttOn _ ..
GC Illlmelman, Ex_~ Piq~
W F Im-,JmaoLo! 0 Iaim.Im.1I ')liOchrj¥ile

Imlllelinaia, riq ulber,' ~
W I~Ia!aD,' J ImlDelmaIl, .- ~

Piqutbitq .
B' .Kaplau, A Pio, Oudt.boqna ,
E JI~ I lI~ EJiabethDF8 W "
GA w'ii::: R ~p;g iri!=.. .
I G)I. A4.,-, ft,wmte, Grabaai'. '.rOW1J
JLe_ V B ....... W . '."
A V ~, Boa~" n..........."'"P 11h&er, G ~ ._ .401r11

o 0 F BO,~ )(ufiilLi'a:,..
D D, lto04ie, B J(ooclie;.O n...J. L Aa.

J[flllJOD, Ped4ie., , . ..._, c. -
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ZI' I LVELBOEROEBLJ.
il,· v-r "ro,tb noag I16n dea _*-ri.

','Jr !,. ",' '. <Jf bij in oo-_IiDl _I
j, ',,' ,,1\', " I '>ID eeG aai.alb:)JNerjj op te
n'" '.' 1· il ru rt '.G Itet Vrjjb.uJ .• ~ .... t li.'__
'u''·· "11~ aoder ere. ,..altUljJk paat
'nnn " I· ;. c r ,~U ua BolClHaaaaU.ad .... h ..
iJ·· i ':: ':,.·r.", en .ndere .. de .. lepltlteid" " ru '''.otruktie rau'4eek$a' eG &e
lr.,~e" I: '" ,om .ulk een .oed te
~,., Ir"', "'1 lUl d'iDI! aaBlpor1lll t'OOf' .,.l,e

"J .." 1)":'1l "P behelf..!. ,.bied. O.,t 0111
... "1,'" ,t I,., Z'm, Iysteemop deo lIluorw"i
"': ~ .. r·I···, Ir,;e roerd, lOod .. _Ik ba word.ir
';Cl·; I·, 'LI" w:b ,airelboarderu 14ia p • .d
,l;.: 1),1:l'rll;] c w:,rd~D.
lJ·.", · 1'" vrn !&nib,. ide ia""woord

'lD I.· .,,; '>t de rd"e li;., am ca. liiahtiac
.~, , ... ':"lrIchtiogel1 ol1,lerol" ....... Ure
.. 1<"1 ,: ",n p'lrlicoliere o.~ar. 0-
,":v-I. \ ,,,,rt der re~eering Wal echter bereid
In"", 'L:' te g_v,JO waar dit veri u4d .ent
li,," .-c- ~ ki ag tot bet Zone .... 1•• 1 r&pport-ri
de ,j~"'lkeoe b... toorder 4dr spo )r"egeD dat·
bo, :mol .oor welk pruLiacb op het ZolJe.
...... : " ,.">Oab bIjjki ait bet l_fboeIr. al
1:', c'· IJ ,I, td. per IC.UOII ; 26 tot 5) m~l, Id.
p-r li' .,., :>1 tot lOO mijl, Ild. per pJIoD;
1"1 t»: : ,j mjl, 21. per galloG; 2)1 tot 40:1
-n i' ';l.r 1(01100 ; miaimaID tarief, 3d. Ver.
", •• ? . v ""u,lb lu&lbaar, b!!lal .... waar o'er.
'-nl n-: :"0 oV""ta,nd, m.t dd tre8 ..kbe,luar
1,,· ,.', ,;f ..o "ordl. L..dig ..... ten WOrdeD
511t....~ .er 'j: vervoerd.

REGE~KETERS.
0" ",1 ',"r ,; nith HGel deo s')Crehria ...aa

;..0·1', .': ,f h'l in o.er"e'lilll UI De_II el.
.....!: "". n- ! I van het oprichten ....n regen",e.
~rll ':' ;\ i<ltlt:oItatioQ8 in baiteodlatrjkten, 1raV
:ha.;l" .~.. ~ 1 ,') )rticoi')geo .cUn roor b~" " .......
,em··, 'to Jen regeural, met het doel 0111
mt .r-u.i:». "k·II.(en in rd,bUld met de 1'_.
l,n.·''''I: '" Ir '.:raphiocbe opmatin;l.n of 11' ob
;a Cic IJ' .. 1-11"j 0 t"!rdO b.t wtaaD dl1' dieD'
'ka 'ln·l I\,,~ -che pllitie teD eiade luike
r,,':; u-t. .. • lf Le le se o eo de ao3dige asntee.
l::rliO:;;, n -. do ••n

[J) ·ep"",,, un I"nlboo" aot_rdde dat er
r;.,d. ; ,,, ;. 'd ,I" :il() ert .<Xl tegllaf'allDeiJl1l
la ,J, .,: ",. ."ren, "Urv4Q d. ID_tea biJ
1"'''<'"1''''' .• po1rwegit&1i '01 eo dVJeljjba
W"en , .. ;1[ .•. ,'.:. Mea "a. echter 11 plaD OlD
lIOIlID -c- t.' ,f"'n oprichten. Er w geeD ob-
i""'" t-" ." il "~et,ruik!1nk.o rao de elieaatea
der >",I".e "0'" dIL do il, maar h~ 1011 bu.ur.
hJI 'Ill ,.o,j· r.~eo 7al mate .. bj polihelu,i ..
'wr.",:·" 'l n bt d "lotati .. alei lllijd op
d.,,,,III- ;11 ,,', 'n hloo m, maar dikwijls .erdea
r!rpLut.~t

BE"i'R' 'f:lI:,\GS WERKEN, IllDOEL,
BL'RG. .

[J, ,..! ',"'" P:e'.o";a, no 'Ir of de c?18mq.
lar'O "., ;, ", leb ".. rk~ 1 aoo IpoedÏlJ 1It<),pljjk
d'!I:1!1()!jl·!~;,.,k:'e'Jr Ya'] publieke .r.ho SOD
'·,d,n 'JOl ,'"rioonIHk o'lderz'lGlt te dUla _
de' "",,','.·;·1., bea proeiiaIPwerkea I. Middel-
:>ar, ;. : ,··.·,,·1. deze ,i~"Dg eD ... rapport
du~'H',~;- ,', ' •• dieneo.
D, e-i "e'r ·"'U", (oo'!lmi .. aria vla pablieke

wer',n, rn: '·".rJde d., pdoreade hei _ ..
..n 00·1,,,., -k "" laan "y DUr •• kere Ii~n
,"' ell:. It vi een rapport duror. dai ltjj
hn LI'n t'd vr.-nd tou tooeea. He& ... III'"
:li jen .. ,·1 ....n een inapeDlie ea Diet .. a yol.
I..h, "'.[..,I.",,1c li., "at rijD yoorae_a _
'o!l·dl;'· ")·1"/.>JJ. t.laIeD.toet! DUI' I<>lDoIli.
!' ,Ier ""Z· n~',n, eo bU bad un eleo !sooN
""p,e: ..,!, vi pu~h"k. werken ",.rug.! ola
a, pb,,'.:,; i' '"oool,ik t.. ~ iupecteerera
">1 'P" .. j ; " , ,l.n tiJ 1 k Ja "Ddeo di, .. dOIG.
(;':\'11"'\1':'\01': r;'( APOTHEIU:RS

BILL.
[I.. r.n,! 1)!'r>Jtte III crJmi&é

!d. ~€'''~''I'. ',.: .n dt'u stoel.
Ij?, utlll.t:i ',' lelde
t, ,I , .•r I'an R 'luo dat bii ID.~ b~trelr."Q~to, 1,. "'lk.1 ",rplic~t "y __ ada-

Ill,n, tn ,. ···..,·r.n HIJ lOa 0'00f'a&e1l1ilD daide
~~~rri~n r t'''11J.<e peraooa 't in dea ... leo
'''iel eIl I.. "', lr,loo .. 'oor piJ" ill deo:;",1-., ·,·!..I ".,jeu "orlea 1J_llrapt. De
i. t;:J, "ll.~·'!l 'li lilt ll'Dend.Jm,ot ........
I,tle r- ,··I"I,",W.O. &00"..1de .. Iie.. &ieerde .....

,,~ I, "", ' ·"lIt'eercl.., onder d" bepaO.... _
dOler w.· ·..··.··11 ll~ per.oooo die h. oeder·· . .. .. l.1-~IiIif.;~~~l,.•.,~~.;~
lOot In 11 i· I" ZI'~n ">0 moeten doea _ if.rio.· I ~-.er. er; ."l'· ''''ren r.-i. tetrea de YI'OIOl-lIu"." b·(,., "" T.oai.~daa !I'I'jf.,eU .. ,,_.
r;,.,".W"er1l ",,1, dfl dokten ~ .. ..;.IIpIl .. '11$1_. '''''_''Iltlo.'.'~ar~".., i,··, ',"I t. booa. Hjj lIeriiI.ird.
lltt~n :;~. li ,.lil {~'~njl.Jo.tea tD&Q eli. ~ ~
~.n~ .., ·1.. Il'" b,..! ; d"" ..... yo ......
~'I~,:.J <. t, 'u'h', eo d. rebuia, II.
~ .- '.1, :: I I liJ.. "erd daarop .....

ij " .. ,,,,'1 dj .a.k uo eelt lJ8Ili W'Wd.'
. "Yh'nJ,,·1 IlIIU m·mdit bedrae , III;:""".!., , .., ,I InJl er eelt rokeD,,,' .c45 ..

•• IJ We'1 g,'cn lerd eo ..... -. 0.-t: I.n w[. to:", k ,r dal de waarltei4;,.,.._
~ 'On ~..I•. ""n ,I. de dokIer .. _ CIIMkr.

>1..... 1· II, l~~ een _ft...... ..._; ...."'-nd ........... ,._
bi, "'".1".", ... eo bet pYOlC lOU lij•
• r .,.,. ,.,.. ·Igl '~ &0'1 p' .... ylacl... t. ...
.:"( n,;:," ; "IIi< een g..y~ .0..... ekO'_ ..
... "'o~'···'IJ .. weqentnom ...,..~ ...

.... ~ '.r'wh,.·" on het ge'90., ...

Ilo "Ulten', ...j.·o er onder lICJWdIe ;~~~~J,;~~I~;,~~~~""Il nOOit ".11 ... , p.-,
, en .... rum 1IIOeI6 die ••

>i1rl,l(er ..... -Giet ...
lIep.o '"·""rlnk. wIlt'1"'_~lliW"

..... lit ," ~""e g..... 11ea ~i1ii=~5RS~~~~i~l;.. bu....."" ~~noer. Ba
lit1le b.l""b.ljke, .....

AANdCHI::.

II&lLDII18T

L.. " •• teoIIappIJ

deur LljD ... ta ••
ad DaIl' l...OndeD OIl
:, te 4 11llrJUD., .-
t, te Sint BeleDI_
I op de bepulde ..

}E~D.
CA.8TLB, ........

~ilTLlI, Kapt, RIalIT
~I, Kapt. RDDALL. ~
ASTL.t, hpt. Hu,
JASTLE, Kapt. DI

L. 8EtTlI, oDge'!I!1

W4aDlI:., ~

.. pt. )(UIIJULL OU

~41~e WIlD
Tan de C:.8TLB
BA PPIJ, (Bpk!),

L
LZ.....
MAILDIENST

UJ.!8CDWP1J

IiMSllohappij nr:
i.ad uur·hgelIIld
til ..., 1i',~lIr

""lO'''''.&17

~LAJI'D.
.bbel 8CIUOOf) 1[1IjlI.

'fy8olf.
bel Schroef) KaP'

el Schroef) K.>P'

.A..Il :llfOBL.UlD, ,
1'DDlJ'J.i"&). .)

tap&. B_U~

, K.api. 1I0In Oap.

• Xep. Bnnsn •.

pt. CBOP"~

,t. N.I1L1101', 0Dg0e0

(ap' HAa11&. oop-

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