
r " "uz.ereinit~it" en
" "arrnt'" de Rbod ee-
'd r I" s!l"f'hts E"tl'Q l'er~
.\ N' on .... lvot'ge lijk al,
i,,) h.. t bof te RelUl es.
k ;.1 'O"l(l' bet ee keDeD
r, H,t IIrittsll)" niet CJ..
·l..:~'[)t' ondt-rdaut'u it.aIl

'f' t., drill~ell. Het
,.. Iu u t eë- n bnishoude-
Ir IIIf·t goe i....,ht dat
.t oec r hui,houd ..lijk.
Il , ,...u7.er~unitelt" ~n
dt' koningin om te

\','~'or~~n ouot>roaoen
Ird"1l al.... lIitlanuscht"
,I"r kali dit ree-ht. toe-

ZIJ ,\,.' "op~'rm,n.cht'"
\\' .mt ,.paramount

lit.:. mee-r va.a£; en Oil-

',·It." Pil bi) at"'t~,
I Lil Pil vn eOQ\"'6ntiP.'i

""t\l'flt:'n dan t"f'U ~~

'-:1)11. rit' mt_~t tlPfo.Jitd.
Il.lA'hr voor rvcht tt'

,ltlrnatl~lI',g'PU aan ht'-t
1 l, -r-d , ht t b,p,tt' ~
"Wo'!Jd was. oe Yer-
,'r ,wnsf:J""tl.ak op ,ICt'-
1..-1,0..11 ryp hpt t l'lUI ...

'11 al, I'-"ankrijk aan
d" Bali"," -t aten en

:,·duriJrr!f· pnhth~k. "an
11 ,..-rl)()t,·ndt't>l." mijn
tr;L(_htl~-L-, ~WE-"'P'St

opp..rmacbt'!-\~" ticb
r"nl;ltiolla~ overeen-
-c-h t aan he t n-eht als
·l~·n ..te...rken . "'Ij tW
. hpbbt'n ..tandva.st~
1.,'1 ,·i!'io("h van f"E"nltE:e
..-rmacht ig' noemt o-m
nd ,tan kan I~t"n HO

._.weure-ren beroofd te
,j(lnL.-,~d kantoor dese

JJJdlCOn d~ mee .. e
Il \\,' ruorahtort moet
\ »lk e-n rec ht . ht't%lj
''''Ikzucht, blijft be t
ra n de kroon en bet
-'.-h kantoor over om
"Il van recht te ~
~'pt \l'ordt'n lil t~n
w.ra rvan 7.pkt·r I"',

n r-rnaud kan voor-

If '" H.\RRIS(I\.
I..;~tfI

SRO:M!.N.
-
LL\L lOlT DE~'
AT.

VJ,O Jo if'lgrzeteoen
:!r ~choeman ElD l!ia
!lke rneDscheo. De
if U ambacht, en t""n
,"hriiver de'''II, Iti hij
•m is A :0<. Scboeman
gen tIJd geleden ern·
•• 'pier rbeDmatlelr,
(..~he~le lichaam ,"an
'rk ""gOD eersl uo'

-Iedcn te I!Ide"; m!}n
I 'Jr bel nat on dur,
.. erk. Ik lag ~...ee
d Intj to Lewegen, eD
l,dt>l~ d()()r rOD rlF1jr.
...·.n ~elJrnilr:t'n, lif!-
IDUn ellcboo.pn en
eyeoeen. gel.ollen

edureode dieD lfjd
IfJep. en b~.d de
lad k '.. m beloeKen.
'HJ~. Ik probeerde
,oor teo. IDur Ik kon
duorde "Yen er. al.

'I de hocr Bluemtn·
Uandd.maal!IChap'

, 1',118 te g<brulkeo.
,d maar mij" 1'TOOW

'1 k g..br~ik ~ den
fl lIJ dedeD mq zoO
('p 'te $t.aan en Daar
er !.0g .. at meer te

v,·,·1 Pijn bad, yo~lde
¥(lor't met pillen JO'

, fk 1(' h~el genezen.
_,; "e"rtelleo. .&.r.eo
mqu scboeoeo Olel

,,~n te '''lIden toe~
"'~Ip He1ICbje plileo,

Ilo ,<bjc J.... g had.
1 .1 v.. rd weneo. en
k ooit in miin le'tn
e:n:cn dat mijn .er,
tli-jk: Pillen eli teer
"ter .iin dao eenige
• 1t"dd~1 tegen rbeu,
rl I lJ iedereftD dIe
'r 'mi:o .. ooderbur
I,;,f,.,.hap ontnugen
II.n."
all dcn Let'r ~·b",,'
like .rr,,"ieg .... rd
"en en bet lDterP$
ha"dtrekeniDIi be,
tt .. krrd duor den
oOr te Tromp"bu~,
aa! ~6&ieD worden

WIlliam MediC!!"
,-anneer ~ljD nou"
getoond .edurrode
PO :aJs lij niet zOO
m ('If'U \"~rraad van
,h.ff ..", d,D .ou d.
I/Ik I u piet meN
~"n hti bet ootel
h';:', die danib.ar
ren zijn ,'an rb~u
lirg. lever eD Dwr·
,,"r()u .eo &H- k te en

r bet.elfde berotmd
].. I,iok pilJa. for
I door a'!e WUlP.
_. Medicijn »aat,
lad, die .ea bol\ol.
\ n lJ.yt!el yoor dne
n zend"n p""n"
lb.-Av\'.

RB .. • ..... C:ULB.&R.'O'.·

lUIVERE ROlEN SNUIF.,·.,
Bene'iena Zinkins, Or&nge Bloesems, an Groene

Zinking Snuif.
DEZE !>ouif ordt gewaarborgd .w'YU te sijn, eleobt.o d. Beot.e
, IA~eri~u -he T&bak,,~rdt daanoor gebruikt. (

v. Groene Zfnlun!<, Sowl ,. voo ....J ollllCbal.bur voor hen die aan i
",.mo lucbt siju bloorgesjeld. Al OIUe andere 8nuil1lOOrten t.e weten I
Roze, Schoone, Bloesem. Bergamot. Orange
Bloesem, Zinking, Speciale ZInkin&, en Groene "
Sn u It" orden " .... asrborgd de bet!ten loc sijn.

II., vraeen ,I"ch:. dal ![ii OU""Slluif op den proef lult .teUen, I.
i t;J;t bevindcu dat Z4.I een oufeilbaar middel en verhf'ven lil

~ I ,.'[11":,-' lllldt're -oort snuif. Ome Snuif is overal yerL:rijgbau.
II" i.c. d-. "'.1 ,:oot aa.ntal !(etui!(l!Chrirtell. lien &ill be .

• • 1.-"1; J.j( de iirij)l V.i...l OIUC Snuit .leer' laag is.

HERMANN & CANARD,
B9, 40 en 26, Pleinstraat, Kaa.pst&d.

DEEL No. 7] .-6,801.: KAAPSTAD. DINSDAG.i2fS SEPTEKBER, 1899.

~ .aII":.
\VLLL iNG'l'ON.

PUBLIEKE VERKOOPING
Tt:

Il RIEFONTEIN,

t. Vee, Boerderlj- en leIder-
gereedschap, Huisraad enz.
OpWoensdag, 27 september,

5 morgens te 10 uur,
.: \ E LJ ndl'rgeteekende zijne plaats
:•.: Ihd'unWUI uit de hand vcr-
e" LI i,,·hlJt>llde, zal op opgemelden
':,1:1,1:1 en plaats publiek doen ver-
;."'''lit II ~l):.; volgt :-
1', c\anted beesten waaronder

l"" I':" gOl'de koeien zijn in volle
::.\ik,--: Ezels, geleerd, 1 paar
',I:'p~Lal'dl'n (r-uius] eenlgL' aanteel
... . IIp,'[J, 1~ Varkens waaronder 2

I:l,"t'll met jongen, :1 Stukvaten.
1\ Il lf)' -n, 1 Brandewijnketel

::li,leet. 'j Pijpen, Trap en Onder-
"ol,,' , I 1I1Jnpomp, Emmer". Kranen,
:::.,:ilkn, ,L,rT3\'en, pikken, schoffels
l" z. 1 cnkele Voor Howard, en
":J ':llbb,·)L. Voor Hansome ploeg,
1 l loward Ei!gl' gehed nieuw, 1
\\'.I,,"U :2 karren 2 paal' Tuigen,
\'1' ,I'[liig-en, ~ cuit ivators, 1 Arueri-
'il.,'IScb" I\'Jjngaardploeg ete, ete

II nisraad :
_l.l, i 't gewunc assortiment voor-,

E, t- en Slaapkamer meubelen,
Il nu-r S,'!'v;e:; compleet, (; lus,

reelein vn Aarde werk, Keuken-
"'t'I't'l'd~chap en wat verder zal
~l,ID':t,huden worden, te veel om te
JIlI::il'hrIJycn.

D. B, .1. LE HOC\..

M, L. SM/TH & Co" Afs!a{J~rs,

STEL L EN Bi .sc il.
Publieke Yerkoobin a,

OpVRIJDAG,29 September,
TE lil 'CUR V.M.

;t.lD liaar woning in I~ijneveldt!traat
,d haUl' kostbaar huisraad, waar-
('Colel' ; [Jleuwe Piano, Taff3b,
>tvtlt![J, gemakkelijke Stoelen,
I [,lllg-larnpeIl, 2 kompleete dubbele
I; d ,t,'den, 12 lange Stoelen, ] 2
)\:"l'dtafeI~, H) Lampen, J Latafels,

Boekenkasten, een Spiegel,
l\c'IlKt'llgereed,cha{J, .Aardewerk,
!.-;___,.' eo z.

r:[J l'on aan tal andere artikelen,
:, 1',:, I Olll OjJ to noemen.
Denk aan den da.t.u.D1,

I'.\LI, II. eLl'r ER. Afslager,
~t~_, ~t'nl)osch,
:.:', :-icptember, IS9~ .

~ a,I'1d%
~ a,I'1d%
~ra,I'1d%

MORRISON & Co's
(;.root e Uitverkoop

\'.\:"1

GEREDOE GOEDEREN
U t den Grooten recenten

Brand in Pleinstraat
ZAL BEGINNEN

), '
HEDEN ZATERDAG

Koleossie Koopjes voor allen

MORRISON&GO
PLEIN-STRAAT,

KAAPSTAD,
HET BEROEMDE OOGWATER.

E jo: \' hn~tel bewerkt wonucre.n en degtDeJl rue clh
.o!""hrIJdt"'n lullen erkecoen dat bet de geheel.

·"'ro."j is. Met poalg1>ld 3.. zond.. poat.geld ZI.-
\ wflriigbaar bIj

:':"HEYNES, l1ATHEW & Co.,
Cb.mat.n, Kaap.tad.

PUBLIEKE VERKOOPIMG
VAN

lit
UIT DE· HAIÓ TE 108P

Kostbaar Land Ellendol,
TE

CALVINIA.
DE ondergeteekende behoorlijk

daartoe gelaat door de Ko!oniale 4 SPRING HENGSTEN:
Weeskamer zal

DJ ZATEIDAI, 3D SEPTEIlER, 1181,
Gedresseerd in Tuig en onder het ZadeL "

18 HENRIES:
11\1 11 l'RE V.~I ,

publieke veiling verkoopen te
zijner kantore te Calvinia,

Let volgende:-

1. De beroemde en welbekende
plaats Vlakkefontein, met de daar-
aan behoorende ,'u deel van de plaats
Buffelsfontein. gelegen in distrikt
Calvinia, wijk: Voor Hantam on-
geveer 11- uur rijden van het dorp,
groot tezamen omtrent 5,656 mor-
gen.

Deze plaats, die bijna in zijn ge-
heel omheind is met draad is uiterst
geschikt voor veeboerderij zoowel
als voor zaai en tuin doeleinden, heeft
een sufiicant woonhuis en andere
buitengebou wen, ook is er een goed
g-emaakte dam op en een uf meer
standboudende fonteinen.
II. Zeker stuk grond zijndl' een

deel van de plaats Hocgekraal alias
Ramskop, grenzende aan het dorp
Calvinia en beter bekend als De
Dorpsbandon, groot i:1 morgen
Deze hnden zijn bekend als zeer
goede zaailanden en met weinig
«nt.kosten kunnen zij besproeid
worden door de rivier loopende door
het dorp.

III. Erf ;";o~ ;31 gelegen in het
dorp Calvinia be ter bekend als
Polla, groot Jij Vierkante 'Roeden.
Deze erf is uiterst geschikt voor
tuin doeleinden en kan gerekend
worden een der besten in Calvinia,

per
Verscheidene ervan zijn gelijke Paren;
in Tuig en onder 't Zadel.

20 EZELHENGSTEN.

allen Gedresseerd

De bovengenoemde dieren, zooeven aangekomen per S.S. Susquehannah,
werden speciaal uitgekozen in Amerika van de Beste Kudden, en zijn een
onderzoek waard. Zij kunnen te allen tijde gezien worden aan de
GROOTE WESTElU'ORD BRUG, HOOfDWEG,NBWLANDS.

Doe aanzoek bij F. E. WHITE,
Newlands, 16 Sept. 1899.

SOMERSET WEST.
PUBLIEKE VERKOOPING VAN KOSTBAAR

Land-eigendom en Losse Goederen.
DE ondergeteekende behoorlijk gelast door den heer J, DE WIT, zal

publiek verkoepen ter plaatse op

28 september, 1899,
TE 10.30 V.M.

I. Het Kostbare Eigendom genaamd" SEA VIEW PARK"
gelegen aan den ingang van Somerset West, binnen 5 minuten loop ens
van het Station.

Op het eigendom is het welbebekende geriefelijke en gemakkelijke
woonhuis (geheelnieuw) van den verkooper, dat het mooiste uitzicht heeft
in het heele district; de gronden behoorende bij het eigendom zijn
uitgestrekt en beplant met vrucht en andere boomen, allen omheind
met PAGE'S gevlochten draad.

II. .Al zijn HUISRAAD en een kostbare Piano, Hydraulische
en Kracht Pompen Maalmaohine, Kurk- en Bottel Machine, Tuigen, Kar
met afslaan-kap zoo goed als nieuw.

Paul D. Oluver, Af.lalter.

DONDERDAG,

X.B. Men verlieze niet uit het
oog de heel waarschijnlijkheid van
de uitbreiding van den spoorweg
naar Calvinia, die, indien het ver-
wezenlijkt wordt, de waarde van
bovengemelde eigendommen uiterst
zal doen rijzen. Waarlijk een goede
kans voor geldbeleggers en anderen.

Eene Belangrijke PubliekeVerkooping
VAN

VEEPLAATSEI, KLEIIVEE, Enz., Enz., Enz.
ZAL GEHOUDEN WORDEN TE

GROBBELliRS KRAAIJ (lliowwE)
-OP-

25 OCTOBER, 1899,

Departement Y~enbare Werken·
Aan BouIme' ters, enz. WOENSDAG,

door den Ondergeteekende voor rekening van den boedel van wijlen PAUL
STEPHANUS BOTHA, Sen,TENDERS

voor de meu
werk van het nieu
Port Elizabeth.

De specificatie, '~st, contract-
voorwaarden en tailleerde tee~
keningen kunnen g ien en verdere
inlichting verkregen orden aan het
kantoor van den 0 ergeteekende,
en bij den klerk v het kantoor
der werken te Po Elizabeth ge·
durende de gewoné ntoor-uren.
Tenders duidelijk g erkt ''tenders

voor meubeL" en ho twerk, nieuwe
po:;t kantoor, Port izabeth" zullen
ingewacht worden oor den Con-
troleur en audiUlur neraal, Grave
straat, Kaapstad, Dinsdag den
:Jden October, 1~9 's middags ul
12 uur.

De tenderaars
doende borgen
naleving van het
borgen moeUln de t

De laatste of e
niet noodzakdijk

en gevraagd
Is en 't hout-
e postkantoor, 1. De volgende Plaatsen sullen verkocht worden ;-

(a) De welbekende Veeplaat8 KRAAl RIVIER, gelegen in de &fdeeling
Willowmore, groot 3121 morgen 423 quadraat roeden.

(b) De welbekende Veepla&ta VALLEl KUIL. gelegen aan bovengemelde
plaats, groot 5185 morgen 237 roeden,

(e) De welbekende Veeplaata BLIJDEN BERG, (yoor rekening van deu heer
p, 8, BOTHA, jr,,) gelegen aan boY8ngemelde plaat., groot 1069 morgen 500 roeden .
Deze plaats wordt alleenlijk opgeveild, indien zil niet eerder uit de hand verkocht is.

II. De volgende LEVENDE HAVE :-
1050 Angora Bokken I' 950 Merino Hamela
1000 Afrikaander Schapen 620 Boer Bokken
1160 Merino Ooien 17 Beeaten

32 Donkeys . I 3 Paarden
1 Donkey Hengst 4. Exna goede Kar Muilen
III. HUISRAAD, BOERDERIJGERDDSORAPPEN, aIIook ; 1 Bakkies

Pomp, 2 Wind POII'p8D, 1 Humonium.
Voor verdere informatie doe aanzoek bIJ de Oncl.rget.eekenden.

LJ:BlEIR..A..AL OR.BDJ:lEI"1'.

B. Z. IIEIIIII,
.AFSLAGER, WILLOWKORE

nomen.

WIENER

p,M. VAN NOORDEN.
Prokureur voor de Exeoutrioe TllIta!:nentaire,

Willowmore.
ten twee vol-
"zen voor de
ntract, en deze
ders teekenen.
ige tender zal
orden aange-

'r~ Ete»C:»:E».

Zaai- en Vée~PlaatsJ
In het dist. SUTHERLAND.

Departement van nbare werken,
Caledon Sq ua ,K aapstad,

12 Sepwm r, 1899. DE welbekende Zaai· en Vee-Plaats II BEBRFONTEIN" 4 uren van 't
Dorp Sutherland, groot circa 7000 morgen. erkend ala een der besten

in het District.
De Fonteinen geven goed water en de Gebouwen beheben Woon.

huis, S~ enz.
Voor verdere bijzODd~rheden doe men aauoek bij den heer

H. C. vAN BREDA, Wale Street Chambers, Wale St~ Kaapstad.TENDl'.:RS zullen orden inge-
wacht door den ntrolenr en

auditeur generaal voo den onder-
vennelden dienst, tot 's middags
I~u\lr van den aangewen datum:

Schilderen en he~ gen aan
de woning van den c 'elen oom-
missaris, Sutherland, 3 ct., 1899.

Volledige bijzonderh en kunnen
verkregen worden aan t kantoor
van openbare werken, pstad, en
den civielen commissaris utherland

De' laagste of eenige nder niet
noodzakelijk aangenome

JOSEPH
Hoofu.·I.lleI....,
Publieke

Kantoor van Publieke W en.
Kaapstad,

18 t;eptembet, 1899.

& CO., BEPERKT
GROOTHANDEL-IKPORTEt1R8

-VAll-

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
Hook van St. Georges-straat en Dock Road,

KAAP.TAU •.

.811111 IIIPrIlska
PncIIDleeren YID Ifdeellngaleg.___._KENNIS wordt ~egeven in ter.

men van Sectie 152 van Akte
40 van 1889, dat het de intentie is
van den Afdeelings Raad van
P!:Ïeska om aa~oek te oo,n bij
Zvne Exoellentie d,n Gouverneur
om een Proclamatie I;lit te vaardige.Q
verklárende den 'ol1dergenoetnden
weg een Afdeelings Weg, name-
lijk.

Den tegenwoordigen weg gaande
van de Prieska Pont Drift naar de
grensIVn van de Afdeeling van
Hay, III het Veldkornetschap van
Prieska, beginnende bij de " Prieska
Pont Drift" op een punt op de
Stofbaklcies Publieke Uitspanning,
van daar gaande in eene OosUllijke
richting over de Stofbakkies Uit-
spanning, tot een punt op de plaats
van Stofbakkies 0, 360, nabij den
Oostelijken kant van de lijn van de
Uitspanning, op welk punt de
voorgestelde weg te worden ge-
proclameerd afdraait van den Pries-
ka-Griquastad weg, van daar gaan.
de in een Noordelijke richting over
de plaatsen van Stofbakkies, Brak.
poort 0, 363, en Krantzfontein
0, 358, tot een punt op de grenslijn
tusschen Krantsfontein en Zeekoe-
neus 0, 357, welke lijn ook is de
grenslijn tusschen de .A.fdeeling van
Prieska en Hay, op welk punt de
weg te worden geproclameerd
eindigt.

Eenige objectie tegen genoemde
proclamatie van bovengenoemden
weg moet in geachrifte ingeleverd
worden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af heden.

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

Kantoor Afd~ Raad,
Prieska 23 Augustus, 1800.

Afd8elinJ yan Prieska
SLUITING VAN WEG.

DAAR applicatie gemaakt zijnde
door de heeren W. S. L

Marais en W. I. T. Wessels voor
het sluiten van een weg op hunne
plaatsen "Groot· Modderfontein,"
en " Prieskas Poort," voor publiek
verkeer.

Kennis wordt gegeven in termen
van Sectie 152 van Akte 40, van
1889, dat applikatie door den
afdeelingaraad gemaakt zal worden
bij Zijne Excellentie den Gouver-
neur om genoemden weg voor ge-
sloten W verklaren, viz.:

Den 9uden weg op de plaatsen
"Groot ModderfonUllD" (een sub-
divisie van de origineeie Plaats
" Doornfontein") en "Prieska's
Poort" gaande tusschen de woningen
van genoemde plaatsen, in Veld·
kornetschap "Prieska" beginnende
bij een punt op de plaats" Prieska's
Poort," waar hij afdraait van den
Prieska naar Victoria West Af-
deelingsweg, Proclamatie No. 87
van 1891, genoemd punt begint
omtrent 1,000 liniaal yards distantie
in een noordelijke directie van een
plaats genaamd de "Haak Doorn
Rand" op de plaats "Prieska's
Poort" vandaar loopende in een
zuidelijke richting over de plaatsen
van "Prieska's Poort" en "Groot
Modderfontein" tot een punt op
laatstgenoemde plaats ~waar hij
aansluit aan den weg gaande van de
woninfl van ti Groot Modderfontein"
naar "Keikams Poort" op welks
punt de weg die geslown zal worden
eindigt.

Eenige objectie tegen genoemde
slniting van bovengenoemden weg
moetin geschrifteingeleverd worden
bij den ondergeteekende binnen
drie maanden van af heden.
G. W. C. VAN DER MERWE,

Secretaris.
Kantoor Afd. Raad.

Prieska 23 Augustus, 1899 .

ALIE.UIE "EDELEI 'E£lUlEI.

KENNISGEVING.
In den Boedel van wijlen F.

SPOLANDB.B.

vragen.
W. A. CURREY,

Secretaris.
Voor sich eD voor den Dl8ll.Executeur.

!tuur Gebou...... A..dW.,......

_T411

stroea Lag ltrttII
K.U.P8TAD.

JfonUID8DC8D .n Gnfat.eenea na ~ al
Grauiet voorzien en opgericht op eenig9 BeIraaf-
laats in Zuid Afrika: IJseren Traliewerk ..koebteeuen ook voorsien.
Teekeningen en prijsen franoo op applibtie.

TakU.: K,,1t 8frolll, Wii.b8r" •• OXford8troQt,
Oost lode.

~aapsc~~ ~~~ementB VROEGE ROSE Early Rose)
Ook andere soorten; voor prijs en'

qualiteit onovertroffen.

Gebroeders GRAHAI,

1l&tMle Boedel .. 'eeUamer.
tlitterkoo» von Juweliers·voorraad.
In den boedel van wijlen F. H.

SPoLABD.tnl,Groentemarkt.
plein, No. 5.

DE geheeie koetóare voorraad in
dellen boedel. bestaande uit een

fl'OOt aasortiment damee' cm heeren
gouden en zilveren horloges en
kettings, ringen, medaljons, doek.
spelden, broches, oor-ringen, hals-
kettings, ornamenten, armbanden,
klokken, barometers, telescopen,
opera--kijkers, mathematische in-
strumenten, aaeeoiden ens., is her-
merkt en wordt nu van de hand
gezet tegen zeer gematigde prijzen.
ten einde ze spoedig op W ruimen

W. A. CUBREY,
Secretaris.

Voor sioh en mede-executeur.
Geboawen der Kamer,

Adderley.straat, 106,
Kaapliad, 14 Sept. 1899.

TE HUUR
OF des verlangend te koop, 10

uitstekende t>laatsen uitge-
zocht in de Afdeelingen vau Her-
bert, Hay 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
n~bijh~id. Overvloed Vlm wild.
Vo~lstruizen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struizen,
Vee, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zioh terug.
wenscht te trekken, en het boeren.
bedrijf wil opgeven,

Rioht u tot:

H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pat>lruil,

via. Ceunpbell.
Telegraphiaoh A.dres:

Ca.wood, Papkuil

'rENDERS zullen wo
gen door den

Audiwur·GeneraaJ v
vermelden dienst tot
twaalf uur van de
datum:

Bouw van Storm
Schietbanen te Ceme
het Verdedigings
October, 1899.

Volledige bijzonde
verkregen worden 0
het Kantoor van P
Kaapstad.

De laagste of l'e
noóchakelijk W w

n ontvan-
ntroleur en
den onder
's middags
genoemden

DE Ondergeteekende behoorhjk D, F. Marais Jr" Afslager.
gelai!t door mejuffrouw de Vendu-Kantoor,

OI.,dIIWl· Mostert, zal verkoepen Calvinia, 29 .Aug. IS!)!).

ALLE Personen die in den Win-
kel van Wijlen den heer

SPOloANDB.B, op het GBOENTBlUm
PLXIN, Horloges hebben gebracht
voor reparatie, of andere goudsmid&-
utike1en, ~., worden. vriendelijk Voor lDanten van Buiten en
versooht die zonder mtstel op te Wjnke1iera.

men.

van P
Kantoor van

Publieke Werke
Kaapstad, 21

NEWEY,
fdinspecteur,
lieke Werken.

Tenders voor voo naad 1900.

TENDERS worden ge~d
voor de levering van den

volgenden voorraad benoodigd voor
den dienst van het Spoorwegde-
parlement gedurende het jaar
1900:

O.derw1Js-boek81e. bno8cUgd.edn.
Gom-tlut1eku stempels.

Stempels kunnen worden be-
zichtigd en tendervormen, con·
tractvoorwaarden ell alle andere
bijzonderheden verlti-egen worden
aan de Spoorwegmag1lzijnen, Kaap.
stad. ~

Gezegelde tenders (alleen in het
oorspronkelijke) geadreseeerd aan
den oontroleur en auditeur gene-
raal, Kaapstad, gemerkt van buiten
.. Tender voor spoorweg voorraad"
zullen worden ingewacht tot
Donderdag, 2 November, 1899 's
middags 12 uur.

De ~ of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorwesllaguijnmeester.

lU.Dtoor nil den
Hoofd Spoorweg :Mapsijnm~,

Kaapliad. 1 September, 1899,

INlllllilrad FruertlPl
WAARDEERINGS LIJST.

f'BNNISGEVING geschiedt hier.
A door dat de nieuwe waardeeringl
lijst van alle belastbare eigendom.
men in deze afdeeling nu ter inzage
ligt ten kantore van den Rud 'voor
de inspectie van eigenaars, bewoners
en huurders en dat de Raad een
Hof, ter beslissing van objeoti.
tegen gemelde waardeering, zal
houden in de Rofzaal W Fraserburg
op Vrijdag 20 October, 1899 te 10
ure 's voormiddags.

Op last,
B. L. BOTES, '

Sects.
Afd. Raad Kantoor,

Fraserburg, 19 Aug., 1899.

'5l"eJ...
DE Ondergeteckenden wenschen

aan het geëerd Publiek van
de Paarl en District bekend te
maken, dat zij, sooals vroeger,
gereed zijn, alle koloniale produk ten
te koopen, tegen de hoogste markt-
prijs zooals :

WOL, VELLEN, WIJNSTEEN,
UIEN enz.

D. WARD & CO.,
vroeger DAVID WA.RD

Boven Paarl.

... OP DE Plaat.

INGEVOERDE
AARDAPPELIO&REN

en in de Kolonie gegroeide Vroege
Rose, Duitsche Blauwen, en Flour.
balls,

Tasmania Duit.sche Blauwen,
Nieu w Zeeland Rose,
Oceanio Fa.vourites, enz.,

Gedurende l~ustlls en September nIl.
aukomea :-

Fransche V roage Rose Aardappel.
moeren

II October, Moyember,Deeember el later
un te tom8ll:-

Onze keuze en welbekende En
gelecho Aal"dappelmoeren.

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,
Oo.t Londen.

Telegrafisch Adres: IC RlEs."

AARDAPPEL MOEREN
BESTE INGEVOERDE

Speciaal Uitgezocht voor
Afrikaansche Boeren.

~uid·

39, W.A.TEB.KANTSTRUT,
Kaapstad,

En ook Tak, Winkel Kerk Straat,
Wynberg.

TANDHEELKUNDE.
DE beet' A.. FIELD, T.ruiheellnmdig

ChirurgiJn (onlangs in hei Loudon
Dental 1ll8titnut) beeft PM eeu '-ndillg
va.o dqJeliike "let._,__t.~ Tandheel.
kundige Middelen ontvangek. en i. iD de
poaitie gesteld om &ijne p&~Ollten de ,voor·
deeleu van al die moderne ve~
in de tand lteel.lr:undete doen genieten.

CouIultatie Ill"Iln 8 v.m., tot 5 n.m.
op Zaterdagen 9 v,m., tot I n.m.
Patienten buitenaf woonachtig, kUJlllO

hunne ywtea per brief a.ankondigen.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Ch1l'urg1Jn.

GastJe Chamben,
TBGIUIOVBB HBT NIEUWE P08TJtAJlTOOB

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. BIIB 860

TE HUUR.
VIER Nette Huurhuizen (nieuw),

nabij Lady Grey Straat en
KtJDBl'i de oartpftIDbIIjk echte RoIJuMche Statie bij...n_~ .....Dr.b.F,mz~
00., ..u.-'_" Itij de.aipet.--,

Be)"IleI, Jlathew • 00,. TROM & VERSTER,
Paarl18 September, 1899.
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DB Ondergeteekenden daartoe
""{TOOR de Publieke School te behoorlijk gemachtigd door

duty V Villiersdorp een Eerste .A..ssis- Mejufr. MJlIIIIlJ(J sullen publiek
tent of Assistente, die bekwaam is verkoopen op bovengemelden dag
leerlingen voor te bereiden voor h~t- en op de plaats zelve:-
" School Higher" Examen. KeDD~ 1. De Fraaie Cottage juist vol.
om zangonderwijs te .geven (ton~c tooid, gebouwd van de beste ma-
solfa) eene aanbeveling. 5allU'l8 terialen, gelegen tegenover de
£90 p.a., terwijl logies te bekomen Nieuwe "Athletic Field" en in de
is voor ongeveer £27. Diensten te onmiddelijke nabijheid V&D cl Vic.
beginnen in Januari, 1900. Appli- toria College," bevattende 4 Slaap-
caties met getuigschrijften zullen kamers, Voorkamer, Eetkamer,
ontvangen worden door den onder. Keuken, Badkamer, Bedienden, en
geteekende tot 24 September, 1899. andere bniten kamers, enz., enz.

P. T. RETIEF V.D.M. Deze Cottage gebouwd op .~e g~~.
, den onlangs door de muruClpalite1t

------------- verkocht is gelegen in het gezondste
K.aapsche GoUl ernements Spoorwegen deel van het dorp en heeft een fraai

uitzient in alle richtingen op de
prachtige natuurtoopeeien het dorp
omringende.
II. Twee onbebouwde Erven ge.

legen als en aDDex boTengemeld
eigendom ~r ge80hikt voor het
bonwen van twee of meer geriefe-
liJke cottages.
P. J. BOSMAN & Zoon

Afslagers.

20 Berste-Idas Paarden.
50 .Eerste Top Ezels, van

jaren oud.

UITVERKOOPING.

Paarden! Paarden! Paarden I

ToBill ExceUeacy sir Alfred ~
Graad 0r0II of slae Koet
Ordv of 8.Ua' KiabaeJ aDd su., .....
Kru,M ~er of tile )fot' ROIIOIJl"
able Ordv of tile Bath. Gonraor aDd
Com~·iD·Obi.t of Bv Majeli1'.
0010., of the oape of Good Hope iDSoadl
Africa &Dd of the Territoriee aDd De~
deaCieI tit_" &Dd Hv Jb:i-'1" !lip
Oommi ...... , h, &0., &c.

The Humble . Petition of the
Chairman and Members of the
Council of the Municipality of
Montagu

HlJl(BLY 8HIWBTH:
That yO)lr Petitioners are desirous

of having the limits and boundaries
of the Municipality of Montagu
altered and amended 80 that the
said boundaries shall be as fol-
lows:-

From the westernmost beacon of
the farm or ground called Donker.
kloof (Lot B) along the boundaries
of Donkerkloof (Lot B), Fonteina-
kloof (Lot C), and Outspan, 80 as
to include them in this Munioipality,
to Kinqua River j thenoe along the
Kinqua River northwards to where
it cr088é8 the Southwest boundary
of Municipal ground, thence along
the boundaries of Municipal ground
Koodoos Koppen (Lot A), Uitvlugt
(Village Lands), and Donderkloof
(LQt B), to the beacon firstnamed.

That the above ground is all
Government ground, and was
reserved for the benefit of this
Municipality many years ago.

Wherefore your Petitioners pray
that it may please your Excellency
to amend the said Municipal Limits
and the Municipal Regulations in
accordance therewith.

And your Petitioners as in
bound will ever pray.
(Sgd) W. A. JOUBERT,

Chairman.
JOSEPH W. CA STLES.
.R, P. J. v. D. MERWE.
GEO. J. BARRY.
D. J. G. JOUBERT.
D. S. DL' 'l'OIT.

Esel. % Ez ..... % B.zela I

2 tot 3

-op Woensdag, 4 October,

ZAL de ondergeteekende publiek
doen verkoopen te KLAPMUTS·

STHl E, bovengemeld getal Paar-
den en Ezels door hem zelf uitge-
zocht in het district van Hope Town
en w~l de aandacht van koopers
waardig.

WLet op den naam.

J. A. CARSTEN.

Faure, Van Eyle ~ Co., .JfSlage1'8.
Paarl, 25 Sept. 1899.

BELANGRIJKE YERKOOPING
VAN

'ASTODED, enz., enz.
TB

SOMERSET WEST.

DE ondergeteekenden behoorlijk
geauthoriseerd door den cura-

tor in den Insolventen Boedel van
AllAM 'l'asaox, zullen publiek ver-
koopen op de plaats zelve te
Somerset West op

Woensdag, .f October, 1899
TEX 10 neE v •.u.

lste Vastgoed:- Het fraai en pas
gebouwd Huis en Erf. gelegen in
de onmiddelijke nabijheid van
het Somerset West Railway Sta-
tion; des zelfs ligging in aan.
merking nemende, en. de groote
aanvraag naar vast eigendom te
Somerset West, biedt deze ge-
legenheid eene buitengewon8 kans
aan voor koopers. liet Huis is
volgens den nieuwsten smaak
gebouwd, bevat (j kamers en
keuken en is over het geheel
ruim en wel.ingericht.

2de Twee aangrenzende onbebouw·
de Erven VliJl dezelfde grootte
als bovenstaande, toegezegd
aan den insolvent onder zekere
voordeelige voorwaarden.

3de Losse goederen. Bevattende
de gew.Qne verscheidenheid Huis·
raad, Glas en aardewerk, Keuken.
gereedschap, 1 Bicycle, 1 Cornet
(Koper), draad, de men, Gal vs-
nish IJzer, een lot verwen
verwcrs benoodigdheden, Hoen·
ders enz. enz.
Laat deze kans niet voorbijgaan.

1. J. NIEUWOUDT,
Eenige Curator.

p, J. Bosman & Zoon, AfBl&gers.
SUl Ilen bose h,

23 September, 1899.

KENNISGEVING.

DE Ondergeteekende neemt de
vrijheid het publiek: van

Philipstown en district mee te
deelen dat nu C. F. BATTENHAUSSEY
zich teruggetrokken heeft uit de
firma van af den 18ten Juli, 1899,
F. B,HTENHAUSSENde bezigheid voor
zijn eigen rekening heeft overgeno-
men, en haar zal voorzetten onder
den ouden titel van
C. F. en F. BATTENHAUSSEN.
Alle schulden aan dtl firma moeten
terstond ge:regeld worden.

Om de verandering in de bezig-
heid te vergemakkelijken wordt de
Ijroote 1'Jt wel "ooniene t'oorraad
aanwezige en van Europa te komen
goederen, aan het publiek aange-
boden tegen den lwstende" prijs, de
verkooping beginnende van nu tot
ongeveer ] 5 December, 1899, op
dese wijze aanbiooende een Zeld.
zame KaM aan kooplieden en allen
die zich van goedkoope goederen
wensooen te voorzien.
C. F. en F. BATTENHAUSSEN.

:'ublieke Verkooping Philipstown, 15 Sept., 1899.

lostbare VASTE BOEDEREI Assistent TEBenoodigd
Ger:rn.ia-tonZ•.A.R.ill de NaaRDER PAARL,

Zon.der Re.erye. A PPLlCATIES met de bij de
wet vereischte bewijzen van

bekwaamheid, van lidmaatschap
eener Protestantsch Christelijke
Kerk. en van goe<J zedelijk gedrag
tot op datum, loopenlle ovel' de
laatste twee jaren zullen door den
ondergeteukende ontvangen worden
tot 30 September.

Salaris £192 p.a.
. Werkzaamheden moeten zoo

spoedig mogelijk aanva~d worden,
doch niet later dan 1 November.
Ondervinding van Zondags-school
werk eene aanbeveling.

JOZ. NAUDE.

In den Goossigneerden Boedel van
GERT NIErwol'uT VA:" BLEEK.

DE hecren Van der Spuy, Immel·
man & Co., met instructies

begun,;tigd zullen pnhliek verkoopen
op de plaat:'! zelve

OpDinsdag, 3 October 1899,
n; lU.30 's \,ClOR'!f[l[JAr.S.

1. Zeker woonerf met een ge.
bouw daarop, verdeeld in twee
woningen, onder duhbele verdie-
pinpr, ijzeren dak, met Balkon en
Verandah in front, tegenover de
Noorder Paarl School gelegen, dat
met geringe onkosten in een
Boarding House kau veranderd
worden, beplant met vruchtboomen
en een jonge \\ij ngaard.

II. Zeker erf met gebouw daar.
op, onder ijzeren dak met Verandah
in front, en stuk grond annex,
gelegen tegenover bet eigendom
van den heer P. E. Redelinghuys,
en in ac nabijheid van de Engelsche
Kerk aan de Noorder Paarl, de
grond is \literst geschikt voor tuin
bou IV en boomgaard alsmede voor
het maken van baksteenen.

III. Losse goederen als
lOpen kar op veeren
ti GalvaDIzeerde ijzeren platen
1 Paar tUIgen &c , &e., &c.
D . .T. A. LL" [JP.R SPCY,

Assignee.
J"1n ,1,·,. S/'I/!/, 1/IIliI,'llliali ~ I'/l.,

1""Iu/1i AJd/'lgt·rs.
Paarl, 2~ September, 1899.

Bus, 17.

GEVRAAGD
EEN gecertificeerde onderwijzer

of onderwijzeres om onderwijs
te geven aan 5 kinderen op een
Plaatsschool, Salaris, £50 per jaar
met Kost en Logies. Onderwijs in
Engel8ch, :1 kindert>~ Muziek.
Werkzaamheden te begmnen na de
eerste Holidays indien mogelijk:.
Aanzoek met getuigschriften in te
zent.en aan.

J. J. BOUWER, A.F.C.
P. K. Commadagga,

Somerset Oost.
P.S.-Kinderen van den 5den tot

den ï Jen Standaard op te brengen.
J. J. B.

KENNISGEVING.
HIERMEDE wordt 'bekend ge.

maakt dat een "witte schim-
mel merrie" is komen aanloopen
bij ondergeteekende. Eigenaar
kan dezel ve terug krijgen door
kosten van advertentie te betalen.

D. S. MALAN,
Vrije Gunst.

22 September, 1899.

AANGEKOMEN
EE ~ Zwarte Ruin-ezel, gesneden

manen, gemerkt J. P. op rechter
bout, bejaard. Eig.maar kan dezelve
~rug krijgen bij het betalen van

advertentie. en andere kosten.
J. F. DREYER.

. rijmansfontein, Koeberg,
P.O. Durbanville.

GOEDE WEIDE
VOOR Vee, te verkrijgen bij

Somerset West. Doe aan-
lOek onder WEID), Postbus 2,
~merset Weet.

Rheede Straat, ltaa~ In~ Bóedelvan wijlen G. J.lmT.............._ ,

DEZE Koet.Imichtiq, door de DE ondergeteekende sal doen ver-
Xerbnad dar Ned.· GereI. Ge- koo 'ho.: bli lee ....m..... te

meezate, Kaapetad. geetIoht. eD 0Dder pen ..., pu e YVU&MI§ Yl
toe.icht 'nil. da Beer ~ lie.. DU CJ B - BB., ~ zal een Jakhals Buiten of een
PL~0=t."::~seclaanWOl'd.D OpVrijdag, 13 Oetober, as, OWkntb1nnenho¥8n.L~ . F. TherOD, 80riba - TB 10 UUR V.K. I!IO~_J:JP OBI CATALOGUS •• N.

w~O:~~cJo~== Devo~nde ~ngelegeninde WHliTE R,YAN EN C'D.r.e.r....) ilde prij8 Ilechtl P.... .u. afdeeJing (ferae, Veldkornetaohap ...,..__ .:.' -,- _
tn.,.1oten. Keer geroedeo bePlen Karoo, te weten: . . ERGH
£40 p.a. l.-Perceel No. 1978 genaamd o. • P. A. B . ,
Bet "Te Bula:' biedt du am 88D8 "Tandaohoomnaak" metende 4456 DOODBERICH1'EN.

achoone gelegenh81dvoor ouden dk h1lDDe . Go 0 ts L d eterIOnen n••• <fe}U17-,natad·-r --Lool -_...... morgen, 83 Vierkante roeden. d 23 d uvernemen an ID L(j
- ...... ,..- ... lIWl -...., OVERLEDEN op en 8te~ eser aan

en begeeren dat &i] ond.. roed chri8telijk n.-Het perceel genaamd "Plat- zijne woning in de Union StraAt, V
optdoht I111lenstaan. fontein lt aan "Rhenoaterkop" ClUBLESRI'M'ZRin den ouderdom van 76 B!EAL~SBU_ •
Voor verdere bijronderheden V8M'Oege meten de 4297 morgen 183 vierkante jaren. .

men zich bij dtlllheer J.du PleIIia, Bheede Be-/eni. te Stellenbosch heden (Dins- 'al ..."017'TPRIJZEN.Bvu.t, of bij dmolld"rgeteekende. roeden. (;'- ~~
C. J. F. rHEBON. De verkooping zal geh.mden wor- dag) morgen te kwart over 10 ure. KAAPSTAD.

8ctiba dIS Kerkeraadt den voor mijn kantoor. AAN familie betrekkingen e~ vrienden
Bur_u Skut geschiedi hiermede bericht, dat

. A. BERGM.A.N, MA.RTHINU8 SMUT8, van Riebeek Welt,
Execnteur Datief. oud 42 jaren, den 19den dezer, onder

Cel'tl8, 22 Sept. 1899. droevige omsta.ndigheden, onverwacht.
aan zijne woning is overleden.

N. E. MOSTERT.

Kaapstad, Juni, 1899.

BENOODIGD
EEN onderwijzer, heer, voor een

buitenschool Toor vier kinderen,
te beginnen zoo spoedig als moge-
lijk. Salaris £50 per en jaar vrij
logies, alles ingesloten.

Doet aanzoek bij den onderga-
teekende.

P. M. COETZEE,
Jubilee Kraal,

Swellendam.

BENOODIGD

Tenders voor Pages Gevloohten
Draad·Heining.

TENDERS worden gevraagd voor
den aankoop van 30 coils (3t

mijl) van Pages Gevlochten Draad
Heining.

Levering te nemen aan de spoor-
wegmagazijnen, Kaapstad, en be-
taling vooruit te geschieden.

Gezegelde tenders (alleen in 't
oorspronkelijk) geadresseerd aan
den controleur en auditeur generaal,
Kaapstad, en gemerkt aan de
buitenzijde II Tender voor heining ..
zullen ingewacht worden tot Vrij-
dag 29 September, 1899, '8 middag!
12 uur.

De hoo~te of eenille tender niet
noodzakehjk aangenomen.

W. SINOLAIR,
Hoofd S_P.OOrweg
• Magazijnmeester.

Kantoor van den
Hoofdspoorweg Magazijnmeester.
Kaapstad, 22 September, 1899.

KENNISGEVING.
PERSONEN die ietl! verschul-

digd zijn aan Dr. F. S.
Fairbridge van Carnarvon, gelieven
kennis te nemen dezelve te komen
vereffenen ten kantore van den
ondergeteekende in Carnarvon, of
door het te betalen, of door een
bewvs er voor te geven.

Diegenen die niet aan deze
kennisgeving voldoen voor dtln
18den October, e.k., zullen ,volgens
wet behandeld worden.

CAREL J. VAN ZYL.
Carnarvon, 18 September, 1899.

KENNISGEVING.
DE oude fu.ma van GnB.

MEIRINO is nog te vinden te
No. 21, Simonsstraat, Johannes.
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
Agenten. Alle goederen .lijnde
Producten, Levende Have, of
anderszin.e aan hen gezonden hebben
hun yersoonlijk opzioht j en eene
spoedige afrekening na verkooping.
GEBB. M1II1lINOstaan boven allen
in spoed, orde en vliJt.

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

Tel. Adr M1IIRINO.

POOTAARDAPPELS.
TE GEN het einde dezer maand ont-

vang ik
Early Rose Pootaardappels en
Magnum Bo.num Pootaardappels

in 75 Ibs manden.
King of the Earlies } lD

Red Beauty of Hebron lOOlbs
Daniels White round. kisten.

Allen kleine rijpe poot-grootte.
GelieTe uw bestellingen spoedig

te zenden en zegwanneer ze verlangd
worden.

.A. FITTIG,
Hoek van Wale- en Burgstraten.

Llkdooz-Da I
Llkdoo:P.l18 I

Ukdoo 1
WbeeIen LiIaIOanI Z.Jf .1aU bH dood lila. .

Ka poet geld l&. lOlL _ pe$je.
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STELLENBOSCH. Riebeek Welt,
25 September, 1899.

Publieke Verkooping
VAN

KOstBAAR· 'ASTlaED
OP

Dinsdag, 3 October,
TE10 URE V.K.

A
AN Bloedverwanten en vrienden wo~t

bij deze bekend gemakt dat miJn
geliefde Echtgenoot C.REL J OIlA.NNES
C.BB, op den 12den September, .1899,
overleden is, in den ouderdomvan 38 Jaren.
(Zijnde hij verongelukt met een ka.r n&bij
Bu1feldoorna,Dist, Potchefstroom, Z.A.R.)

SUSANNA JOHANNA CARR,
Geboren Jooste.

'. Rietfontein, 21 September, 1899.
. Diatrikt Potchefstroom, Z.A.R.

OP den 17den September, 1899, ia OllA

kleine dochtertje (oud 12 dagen),
overleden aan de inflammatie. Ha.ar
lijden dat 10 uren duurde 11'88 zeer smarte·
lijk.
Wij kuuen de hand die ons geslagen

heeft.
De bedroefde Ouders,

J. G. VAN REENEN,
S. R. VAN REENEN,

Geboren Smit.
J anuarieakraal, Darling,

17 September, 1899.

Hoe la uwr Lever?

BoUD uw geII~llCiheid, dit il bet beete ding
~ lij kUIlt don om recht te kom ... mea d.

oude W-.ld. DMr ja !DUI' _ &l.-n mid '"'I:
Wheeler's Extract I ID.P'" pili. Ill. &Il

HEYNES, MATHEW & C~.,
AP'JT~. K.AAP8TAD.

Stellenbosch, :
23 Septembei! 1899.

Baking
Powder

EBlI m.... met eeu kaalltop, ltomt m.............
door de W_Id. DMI' ja nog hoop 'I'OOC h_

hij Wheeler's Caplllarine ~lh, beo
t-te B..... middel iD 0 ... Land I \;,et poet.

~d.-AplteD DYNES, lUTTIiJlJW~Oh""'_ ..........

PDBLIW
DeB~a
Amertbusaben worden inga-

n Oontroleur· en
Auditeur Gene voor den onder-
vermelden dienst ' t op den ge-
noemden datum 's )DÏ.ddags 12 nur.

Het maken van . .Kast en Muur.
kastjes voor h Kantoor van
Onderwija.-3 ~pt. 1899.

Volledige bijroOn eden kunnen
verkregen worden het Kantoor
van Pnblieke Werke . Kaapstad.

De laagste of ee' Tender niet
noocizakelijk te wo aangeno.
men.:

Voor het bakkeza ftIl he!fit':;' brood
koet, po1reriJ-. p1lll eDI

Kaakt het TOedM1 ... liaht, IIDI.&blJJk
en gelODd.
Beet. in rUdnp-kraoht, en d., "nip

poeder .oor 't bakken, dle onaangetutdoar
Iuohtlverancleria, blijft. Blijft nnch en
behoudt vou. laacht totdat het gebruikt
wordt.
De Royal &king Powder ftIl wereld.

wiJden roem wordt enkel door de 'ROJal
Bt.ttng Powier Maat.ohapplJvan Amerika
gemaakt. Let IOrgvuldig op 'I ZnabrI
naam op den omalar, om de 8ubstitutie
van ~ goedere. te verhoeden

R01a1 _ POlder lutsch.,
ley York, Vmeu1gde St., J.msrik&.

Kantoor van PubUeke Werk
Kaapstad, 25 SlIptember, 1

VROUWPAN SCHUTBERICHT,

HET GENAS HEN ALLENOPGESLOTEN in. het Schut te Vrouw·
pan in deze afdeehng over den ge-

oorloofden tijd en to worden verkocht op
Vrouwp&l1op ZATERDAG, den 21sten
OCTOHER, 1899, om 10 uur's voormid·
dags, indien niet tevoren gelost, het
volgende Vee: - .
1 Licht Bruine Merrie, kleine kol, Wltte
stippels op den rug, met klein veulen,
6 jaar oud.

1 V011 Merrie met kol, 2 jaar oud.
1 Donker Bruine Hengst ongeteekend
3 jaar oud.

(get). J. C. ~OOS,
Schutmeester.

IN het Schut alhier bevindt sich boTen
den veroorloofden tijd, een rood·

bruin Merriepaard met 2 kleine witte
achterpooten. Indien niet gelost voor
den 28aten October, a&D8ta&nde.arJ zulu
op dien dag uIt de Schutkaaal Terkocht
worden des morgens om 10 uur.

M. A. HOFFMAN,
Schutmeester.

Malmesbury•
2~ September, 1899.

KANKERs:
HETAesiab Geneesmiddel wordt

steeds bevonden een onfeil.
baar te zijn.

Vele Nieuwe Getuigschriften.
Adres Mrs. A. E. ryAN NIEKERK,

Lowenstein, D'Urhan Road.

TE HUUR.

MONTAGU CO~TAGE ~
Maitland. Womng van WlJ-

len den heer L. DALB,bevattende
9 kamers, bnitengebonwen, water
ens. Voor bijwnderheden doe
aanzoekbij

DE ALGEMEENE BOEDEL
en

WEESKAMER
Adderley Straat, 106.

DeMrikaaDsche lAgies Huis
IN KAAPSTAD.

NABIJ Statie en Voornaam.ste
Bezigheids Plaat8en. Nette

Kamers. Goede Behandeling en
Matige Termen Gewaarborgd.

Bij MBs. H. P. DU TOIT,
"CARLTONHot18B,"

Top van WG-8W.4r.

PACE DIAD IEIIIII•

23 September lm.
£ .. d. I. •. d.
o 1 10 O' 8
0112 026
o i II 0 3 10
o 0 6 0 lo! 10
o 0 9 0 1 ~
o 7 0 0 13 6
o 3 6 0 12 9
030 066
o 6 11 0 13 6o 0 7 0 1 8
o 6 0 U 11 II
o 0 bl -- 0 0 7,
047-000
037--000
0411--0126
o 0 ot -- 0 0 li

HOeDden
Nurij_ ...
ZaarlimoeDau
Gu.....
Loqu.a_
Kals-

Groene enn.a
Aardappelcl ...
(.;m,...."

BoW •••
~
POIDpoeneD
GUIMa
EeDdea
UieD ...
Kool

(Vu dl Ji_ Ball 41: Cc1.)

o Kuplt.ad, 22 September, 1899.
SnODVEDD.&K, - De !I&II'I'OV il DOl

.teed. &Ml' IJWÏD!I. Op de _kt ftD heelea
behaaldea ,9t lb £880.

De pruaea sija. r.lI er ftD Y.er&Dderinr.prake
il naw, ea rJJe roede pakj. auUu eea ,e·
reed. 1'TMi yioden.

Uityow 'fOOr de week 818 Iba. S.waardMrd
.0£590.

Wij aoteenm:
wme·onI.iaainI prima £7 ol od to, .£8 0. Odj

eeRW '£6 0. od to\ £7 0. od i tweede £, lO. Od
toi t6 lOl Odi derGe t361 od soe.u 61 Odi
udeneare toi hard ti Ol od tot t2 161 od ;""lj. wiUe, eentAt \0\ mperieure t5 10. od tOI
£6 baOdi t--se Ql17. 6d COtt,1010di derde
£3 61 od COt l1ll6lWj iu.ferieQl' coul.cMe £1
lu. od &ot,£2 6a Ucli donker .u 161 od &ot.116 10.;
faDCJ bJoab £6 0. od co, t6 O. vdi .tun wiu.
ti ol od co& £2 7. 6d; J.icb", £1 Ilia 6d soe ti
l[u Sdi doaker 17. 6d coUl 2a 6di lichte£0 VII
to, £0 0. od. i awan l&IlP £6 1u. vd &o,,tt; 61 od ;
laai lIliddelmatic '" 61 04 co, .u 161 Odi Dud·
ielmaUtl ti 161 ud to, til 7. 6d ikon micidel·
-Ua .Ill 0. od w$ ti 61 od i .wane mid·
de.IIII&tia .. kon £0 1.. od &oc ;lO Ui. od j laDaI
~101 £1 161 od ",,'£:.1 2a 6d i kon YlOI to s.
ud cot £0 161 od i kon lI"wooa k od. $ot SI. od. ;
q.le, Iaaa '" 0. od &oc £~ 0. od i Iaaa 1DJddeI·
mailt "-li lO. od COt£S O. od i middelm&tijr .£1
61 oa tot .£1 lO. od i kon lDidd.lm.i1I £0 lO.
ud COC,£O 161 od ikone .. COC71 6di do. ,ew.
31 $oi 6oIil&qe YlOl361 od toU21 6d; kon do 7.
6d cot Ilia 60 i.~ wii\e £:.10. &oi £lI 61 od i
dODbr £0 10. od &ot .U 0. vd i ipedoDaI,
bobs. . £1 10. od &oi £1 1111 sd i dODker
CbialII 11 od &ot 61 od i Yale £0 u. od &ot £(J
U. od; l&qe YIOI £0 0. od COC£0 od 10..

Wor•.-De LoDdealCb. YerkoopÏDpa ajjll
popead lDet eea .culÏDI' nil 10 percellt, maar
dur dit Dieawl yerwaclu werd lUO dl prjj_a
nac .onder eem,. marki Yermderiag. 80.·
mi&'e werkeljjk luperieare pakj .. lich.1e cru-
,..lda ....two1 aija deN week yerltoch' rewordea
terea prii- Yaaaf 9td &ot 101d..
Wii--
Bap. Iaaa karoo ....twol 71«1tot std iDrlddel·

... 7d &os lW; OrWnain &id &oi 7tdi .".,.
ID mt.rieare do, lid soe id.
V&LLU.-lileriDOllljjal1a YUt iD '1lDpathie

me' d. YOrire LoudID8Obe YVkoopiageo; aa.
d.. lOOrieD olijYa OIlYVaDderd.

Wjj aoieeNII :--
~ lltd per lb; liohte dito. onder

st 111, od dUo; lIOIIdrOre od to, 8d di&o i
lIIIaIII&rdI 4td i K...... 0.. od. toi la. ad. .Ik i
laIiPOl od sot 6f4; lrGne wol od $OS 6td; ..
«~ soe 6td; bM... Od; pel .. 'Wo

Hewlltclitlde ftllIa _ kwabtc ..

POBT '&!.IZ+ DTB.

il &.plo lm.
8T&111JV&Dl:1I.-De marki ftD deN week

WIl weer _r aoed 1'OOraiea. De .medeciiagiD,-
WIl Diet aoo alpmeen, 4111de IIW'ki ".. 0"" ,
pheel a1l'akker maar .onder MIliP melclllII.
wurdip Yer&IIderiag iD prO_.
Wij DCKeerU;-

• lo do ... do
011_ lIIPIdIar prtaa... 10 0 0 - lJ 10 0
" prima... • 0 0 - 10 e 0

.... WIste... • 10 0 7 10 0
rw.ie" .... 00 '00
llIrde" ... I 10 0 '0 v
ti~ lIIIP8riIU _.. 10 0 7 10 ij

" a-i~..- • 0 0 • 8 v
.. sw.Lt... .... 10 0 '1 0
.. derde _ 100 lOO
" donker... '10 0 • lu 0

8;pocblfaocJ)... .... 0 0 7 10 0
'_'a-i~IwoaIllpa: • 0 0 710 0

" " ,,1IUddIoa • 10 0 6 0 0
.. kan _ 1 16 0 I 10 •

" "li:on 0160-160
'''''"' Iaf8nealliun 0 , 0 - 0 1~ v.. Ya 160-lU.

" " Iron A: rebr. 0 8 0 - 0 a 0
r.....- "" opa: WOIII , 0 0 - '16 0
.. ....tnua I 10 0 4 • 10 0
" kon midde1m. 1 0 0 - 1 16 0
.. .. kon... 0 I G - 0 10 0
"taraiev 011-e7e
"Ya... _ 1 0 0 - 1 10 0
" yIOll,Iron ea pM. 0 e 0 -- 0 14 0

• ....... IJCIIIP ..... )- I 0 0 • 0 U
.. lmAl_bud,ord. 1 6 0 116 0
"cblcb .... 10 060

tiunwtl 100 - 110 0
.. BB _ 1 0 0 - 1 7 •
.. llchte wijfje. 1 16 0 - I 7 I
"doUer ... t17l-l71
"ÏDf81ieQl' ... 0 7 6 - 0 16 0
-"dIa ...porrieaho wt.. - ~ ..fUeJ ..

PrfjOIa.
Oaporteerdea (middelmatige 1OOri).

.£.d lid
Witten 6 0 0 6 10 0
Wiifjee 3 15 0 .._ • 10 0
SJ*ioaaa 1 ~ ~ 1 10 0
Staartea 1 li 0 1 10 0
Zvartea 1 2 6 1 7 6
Vale... '" ... 0 a 0 - 0 18 0
V&LLEII.-la .ympathie met de Loade'*lbe

....rlroopiDgftD lICbapeyellea bepMldeD au goed
IOhapeYeH811 ia baadela 6td. per lb.' aode~
lIOOI1eD oa1'er&Dderd. 'Wij ao l-

.......:-
ktza I.U _ ghI.dd yáte l. 4. ~ ~
--....... 0 8t _ ...
-- ..... "" 0'"'-' -1Uddela. -,~ I - e Il........_ ... _ ~- 0 7 _ 0 ..
-- ...,.ll-.karcooet" 0 st -0 ~:::=~ " ~~7.-0 I'_IIIeIIh..Ma ... '" 0 - Q ;
.... - aekleard fttt.e - 0 •.tn S.OItimbap -wwiti; 0 al - 0 Ilap..... ft I 8 -I,

Goed " ft ~~-I~~te 811 _ onkruid " - I I
opW Iud ",-..-.beD droog I u - I I

alechl 0 9 - 0 Ua.w. _ pkleardellwuacheA 0 7, -. I
Swarte 111_ ",wa.:bea 0 j -. ~

Wlete knIIIrU 0 It - 0 I
"'1"., .._ 0 71_ Q I
Bo--_'__--..I" ._.. 0 5 - 0 ................ DO ..... nnpa·· 0

met IUd id tot id lager. ~ 'II Ali:
BoU:EBUIl.-Ql.UC Londenl!Che kabel

~d 16d"&er, meldt "Bo~ Ilo
~ut maar oaveraaderd. WIJ n0leerer! .1
bur lstd i er ween beperkte n-aag
&jia er liDda qn 1 Yonge berich t .
>raD goede eenten ill ande..., handen
tepa l7d tot 17id, en 8Upeneut
tfltr8l1 2Jtd tot 23td De b.. t.elllllpn
koopen bepaleu ZIch tot superieure .
leap eo kwaliteit,en Ir il .lecbt._
"rutr hienoor. Op de plaat.ee!tilre
Dludag werden t!O baleu &angebodea
balea Yeritoch t. De ID-ungillll "II ~ •
hl.teloot ea de prU&eII wareo ten ;;;.:-
deu kooper. Gemqd hau en re':lJlct
teitea werd eli b.i -, inraagd_ ,,""
baleD mmer bokj_hau Werden ~ ~
Ietr~ lGid eo 6 baleu Waperieur i&Di "Il:
bokJeibur kgeD 1[)t<!; 2 baleD en 5 lil
.uperieaf laai bla_ (O.V.S) .erd ........
tepa 17id lID 6 balen IUpen.1Il I... . "
bur teeea l3d per lb. -. ._.

Wjj DOt~reJl :-

",_ "" um ou.......K.U. I. d. 1-..- ..- .... Ob_O'-'-..-cd ft _ 0 m _
laperlaap,,___ ... 017 _
"'IIIIIhIaUw, 0 I" _ 0
"-one "OU-01Itr....- -... ... 0 I _ OU
Lokba .w ... "'O~_I,
:tIlper laq blaa"lI"'ort. (0. V.B.) 0 Ist _ ij In
LADe Wauw clIj!M)I t.... ." 0 Ut ' e ~
lLOrt.e blaa ... pkamde oae-. 0 11 _ 0 II
iVla_ JUda 'W _ ... 0 U _ 0 111
lt.... WiD~..." 0 lit _ 011
lCa1It 0Idi.u. \l"D~ 0 11 _ 0 ~

XJKBERLEY.

Ja_LGII>rIIIICt. o,
22 Septqbtr lil

Ze1Jlelell per ru, lOOIba, 7. 9d lol !t
Gant., per Ail: 163 Iba, 151 od
IS. od i ~uik .. booaen, per rak, 203 na. lOt
\Qc MI od i &oa.~ Xa!er 203 0. od lal
od j Kaf (K.oloDia&l) per baal,' BOO n., 7.
lO. od i Kaf (ltoloDia&l) laferielll," 011
"- od i Kaf «(J. v;;.) 7. od tot 9. OeI.
fIV 100 Iba. 9~ lid cel 10. Od: '
ak, 161 0.1 tot lG. od i BotnruDell.
Ui.t od tot 2&8 Ga i Boerenmeel,
'<>, 291 OJ i Heel, 161 Gd tot 6cl
\liebel per akt 17. od tot 171 6d.
\lieliel per ak, 16i 6d tot 17,' od .
JOlieJi., per .u, 161 6d hot 17. od '.
\lW_eel, JOB Iba, ll2a od tot 22a
Ilietiemeel, JOB Iba, 211 od tot 2106cl
Itupaab, per ak, 160 Iba, 161 od
uia, per sak, 1~ Iba, lO. od tot 151
tpFe&u per ak, lU n., 7. od tot lit
;MIl' 111, 0. lid soe 0. Gd i Tr.balr
near), 0. Id soe 0. ad i Koon,
,t., lIli od COi lI& od i Bo_, pa:
II 3d soe le Gd i Boter, (nr_
h od soe 11 3d i Eieren, per dO.iiD. 0.
LI od' Eeoclea, per Ruk, III 6l W
EI~ per lIiUli:; 11 9d tot it 6d
per Iiak, S. od ~ S.Sdi Ham ea
118d sot 0. lOd l' &ai, per ak, lil
OItbnloMD per II, 6d &oi 6d i Gedrooidt
Ilk. 4d soe Gd ; Kalk per .a, " od Iial "

tiL&oBTY~ (aoede) pria, .cu.
lei £11 ol od; 0-, 600 Iba, 'he0. od lIK •
~ t K.oeiea, roede. £6 0. tot t:r 0. Qi;!Lal......., 60a 0.1- tot '70. od i VII'..,lGl ill,
361 od $ot 'ol od i x-m-. 10 n., lie
od $OS U. Odi a-.. IS. od tot Ih lil~C~~lJo. odtot Ill~

au., II!'ON. £la tot .
biIU ldeiDe 1.110. eo. li4 0. j_
£14 tot ao; ~ llJ
... a 0. toi 1.1; o-a, ......
~ all.
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DE ZUID-AF!UUAK
ti \lW ._.,.

Q ~ J3 -J:.I..1t •\.DIN8DAG, 26 SEPTEMBER, 1.

De ........ ,.. WH ZIIId.' .....
VOLG.lIS de berichten uit Londen W
het !lritllahe kabinet IL VrUdag bell.
au voorloopige dépêeh. aan de 1. o,~.
te Nnden, welk document apo.dlc
Tolgd &al worden door een ander, 1ftIril
de nieuw. elachen ultdrukkel.lJk ~
lullen worden. Intuuchen !VAml

oorlogBdepartement in Lond'dIJ
om de BritllOhe troepenv.acht in
Afrika te brenren to~. op .50,003
Het geroep der ~tOerdeTli nIJ
A:frl.b blijf~ du. nog: "meer eiaoha
meer troep.n .... meer dnm-dam topi!

WIJ segPIl dat aU dle deu politiek "
geweld "olgen en oDd8l'8teUJlIlIl-
welke motie\'ell. ook-de beroerde,.
Zuid·Afrika &Un. fn niet zij die '* I

aanname van een gezamenlijke eo"
Tall ODderll&eknaar de werkiag nl •~~7·
jaar ltemroobtw, t der Z..AJl. f Il rrll
arbit!-ago over de andere ·.;eedIi jnplIlII·

den vrede wen.c:hen te TfneP .en. 11
.sullan ooze positie met fe'daD' .,uven.

op de con1erentie ,. rJloemfo-
toonde 8:r ALFREDMIJ ;!im hoegenJIIIÏ
geen geeet 't'an gever I en nemen. Ht
kon zijn vooratel ever. goed per poet ~
zonden hebben. l1-Nid 3n!
daarentegen Ten.nderde zon (IngiD111
YOOnItelen deed. tot aar . '[ einde der bto
sprek:ing ziJn hMi _ bete", vel'l~
hOllding te be.wvk:at.aili( '6n. ~ederl~
tijd heeft d6 U.lt _ )'veel toegW'YeI!o

dat de beer CRAMB, RLAI", DA!D8DJdt

imperiale regeerinp" in het huie der r-
meenten de litemft cht'1I>'s!der z.A..B.
heeft aaogenome' Il en het eenige.da~
DOf '\'OOrte lite)' Jen ':had- was een g~
I1lke commi~·Áe 'f an onderzoek ter bto
sprelrlng n A de vraag: "of de onlaDl
door den rollurt ad gepuaeerde 11!8111'
rechtwet, ce -.m.'l met andere daanD.B
iD Terbr ~ lltaaDé le m.a&tr~elen.eeD nl·
doend ll&erkeen dadelijke Y8rt6g.nYO«
cU,ir.g aan de lIitlander bevolking •
geT ea. en zoo Il iet, welke nranderiDIII
eD, tono~ noodig mogen zijn oe
die ai&komst &rverkrijgen."

De Z.A....R.m aa.Irte daarop - nadat •
~ lli&drUklD .liJk had bedongen. eli dt
"'aebrlDC .... 't'erkregen, daL Illl.lt!,...
l6rtU IJg. Iluoll UA.Il" T~.
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I .,...ter toon YOOf df ~
koorn, 'rOer, _., bI<fttI
kele Ign UrdaPPIIe, al.
)MUt.retruu, en al 'I'QOn..

o...oordige no&e.riqu ot
de wea .... oop1 iUomL

Vl'Ui. EiertD _ ,oed.-
t. plaatMa ~ ~
l&IIi'bodUl.-~ DEN.

P81 teJ.rrut) - op de
'IDg op bedea '-_
,t.n. ean .erboorlzai ...
'lOet. yehrol _ dg(ll,
de y.rkoopiDl .... l.. t.",

~!!!!!!!!!!!!!!~~

'AF!«RAAH
IIGD. lIlT"A.~.
EPTEMBER, 189t.

v.nZuld·A ......
hten nIt Londen heeft
a t li. VMJdag tx.lot.eD
I,,-,che aan de Z. '.Y.
ocnment spoedJf po
lor !len ander, -.num
ltdrukkel.lJk p'notmd
tnsschen Il'-em' let.
10 Lond'jO RappeD
)<lpeOD".acht io zuid...
W~ op ~,OOO DUL

p(oerders vao Z1lid...
lOg: "meer ei80hen -
Jer dnm.dum korel'
die deze politiek" III

oDdanJtellD8D - 0lIl
k-de beroerden TIll

Dlet zij die d4I'f ,r de
amenlijktt eo" aiIIit
le werki~ V1II' , dd 7
ler Z.A...~ , n roor
,odere ,;eedU lpnntPD
lt! v~.neP ;eo. Wd
et fe .iea r .tIlveD
le u. f ;loemfonteill
11J ,:SER hoegeoaamd
~l, en nemen. Hij
'. goed per post r-
I'resid ~nt KRra&:&
laue zij D origineel
0{ aal' . 't eiode der ~
'eo betero verstJ~
<LIII ;en. Seder' d~ ~
- ) V!lel toegegeven,
J RL ..U'\', namellI d.

10 het hnis der ~
chtwt't der z.A.R.

'n het eenige, datji
,ad Wall !ten gezall1e~
n onderzoek tar ~
-aag. "of de onllIl8'

gepueeerde stem-
let andere daarmed.
laatregeleo, een TGl·
.JlJlre ...ertegeDwoor
nder bevoUring •
"'dlke veranderinpll
xl ig illogen zijn 0111
I}gen."

daarop - uada£ •
lad bedongen, ell de
t'gen, da, lulk."'"1&Il1le'~-

Parlementse p1'8&~es.jen beo'r Cil O([lERLAJN-e8n al/tematief.
.oo~t~1. r:n Jlt voorstel is door den heer
('!HlIl\r;Rl.~IS verworpen. Toen dit 1l'•• _'_"

I --, • s..-. 'H.
&l1~r!l.II~f-voorl!te ...erworpen Wall, nam Wel neef, .. n ftII die be1uacribte un.
de Z \. IL het .-oorstel van dell heer n_ m pvlemeouu. cirke~ ftII die_tt".
CR\)I'IE:RL\lS aan, zooals blijktuit'· 'f daad'e ...... ~tm.neerlDale~rb~ 0lIl ..I. OppoaJaI. ..... t.~.ua n lDOIl8 WMrin
,on.-le ,J, t" che. die oorlog-pOlitiek "'..n .ir Alfred :MilDer
. Dil il .I'lnd Je positie: De Z.A.R. heeft oDden"un ...~rd.. Nada' di. Afribud.r putij
h~( VOl ,r,t~J van de imperiale rege~rin~ ~lil yergadbehnol. pbad ~e.l.. .n bnlmoei. ~a·

"I d d ZAR I -r.t, et di. oppoawe oek 'n ",gacleriDg
IlU""I.,'lIl~Ll. ti'rwl) a.t van e . . . gehoa UIl di ... nder kan~
da,)r h·,t I\rlteche kabinet is verworp , ...· . ..' .
Eo' h ,lr""I(t een oorlog nog van Brit- Hal ...u eater DI. eeIIIIpfind, maar boe"",)

'I 'hf I'" dit h ,,"ope"m be', ..... , ek ni •. Dit d mall.
!CM L1 Je 5 uit ,.lr p ay ,li ~ec to geyu .. k.r, m.Deer I .. bet direk pw ..... o.a
nar II: ' m.t di. moeie lUID te ~.
De \. ',,:C>\>\nIl'Ir partij in de Kaap. •f I h rdi Vrudag aand b., tw .. belaarrike pan" au

rol ,'1 h~~ t uoor ",re vsrtegenwoo l' dill h.giekom. Di. eenSe ..... _* beVekna,
g.r. I 1 h~t 1",r!tllLl"nt haar in vloed di- &otdie C.M R. w..t ftII Kobtad ...enl pord.r
I't'~! ':" ,'lli kt OUl -Ie Z.AR. te doen be· dear die YOJ'Ïie premier OlD ....r Pa4dut;oel "

1 u h C pan .tem iD Wod.ho_. Di. bet die!aDd.
I:Olt~!1. h~t voor~te van en eer HAll· ku .nRt £300 gekOlIt, 811 toea ma.dieO.:M.ll.
BERU1'\ aan te nemen. Wat kan ze Dog m.t Paddutoe! _ gUlloplUnelebie

!D
_er cl ,.,U' I n.lien de heer CHAMBER· reJa om lDoeM. ftII.erVoawe iD hom se a--r.• •

Lil' e n elr ALFRED MILSBR, thana Maar wat nr mij a.!r Iut.oel b.t,wu di.
uleUWcl en oDaann"meltjll:" eisehen .tellen, ..kehge nrdedici", ftII oa .. ar Sprik - die
!D",r 'rMp~D en d u m-du ms naar Zuid· .. rlike eear Gordon ft111'I'08IIare jare. Hij bet

.
!frlka z~D,leD. en ze op zulke plaatsen di. be"'~DI ftII O.V.R. n.t yoor die elebie,IOnd.r di. d.partemeD. ftII di. poliai. te
lege~n. Jat een Iosbarstiug &lIJ het ware n;-dpleeg, "'00 .ni",~ op die ,kooen ftII a .. f
"or lt uII.~lokt, zijn zij dan niet de be. Pi.1~ .. W.t_ :Maar dl''''u u""rdic OlD dit
l'O"rl,ore vau ZUld.Afrika? la bet dan niet " Alen. 00 .. ur Sprik aun Ideed ..... 10dearekUD.nd dat jli IUn ",el soed kon lien.
f80rt"1 h u u lll:!lull-polltiflk van geweld Foei, dit ia j ..mmer om dit te lien. Had
nar!e~"n met alle kracht @eproteeteerd hU i .... : ek ia eImldia, • ...,..f mU~.k bet dit
eD ~\o.H1jchuwd diflnt te worden? ~edoen om op di. kuainp" blij, Q&D koa ek

j
~~dit ~ialrien ~erge ... bet.. maar nou-ag,

De (,,!Charter e pers-orgaoen zeggen, dit IS trean, om 10 n man ID 10
1n Ideed ".i.a I

dat Je Hel UW~D'p6titie om vrede liever .JI.
I

. h Die ..oder pUDt ..... dl. manier WIoIIJ'OpLeier
iIl::l ,,--, 1'[ t \.R L"1.E!\ gerlc t moeet zijn Skr\JDer die pau.·yere yan Kraai (Ore .... ) ait-
.n n.é! .wn hare maJeeteit. Maar wat sal ppluk bet. Die Kraai ...ou nie direk erk811 da,
!lien ':J t!€D wodanige petitie vragen? bii met He-Rbod.. IUD geld m di. perl_n'
P~l it'nt Kruger h!left reeds pre. trekom bet Die. (Die IoIIder daa het hU daarom

t de h
~r CHAll' In die buil g~ dat hU Il'tn nn di. lede d ....t

Cl~ dangenomeo wa ~ "er He-Rbod .. moet dankie 116 .... r ejjn .. Sel I)
BERL. \ I '\' In het Britache hnia der ge- Toell ou hU bom •• rberl m die ....re na 'n
mcleO:e::r hlit'ft voorgeeteld. HQ is tevens I:..a n lê toea. dat hil m di. parlement pkom
bert'h1 Zich ..an de Loodensche o:mventie et oDder di_lfde ",lerke t.la Lei.r 8krjjner.e••
te h,Ju leO. en aUe getl(JhUpunten naar HU b.t DUI ni. l'IlI r-it toen Leier Skrijner
ubltrage te vHwijz ..n. Wat kan hij m!ter hom UD IUD .têrt .,..t, .n toen hU di. Kraai 1011,
doen' ~loettln de tw!te repnblitlken ...u hli 10 .... art u 'D pot. "Ek," lA Leier

SkrijDer, "bet .. U. toen ek die een" maal yer
te~C eIken pnjs uitgedelgd worden met Klmberley IJ8ItMD bet, mUn elebi.-oakOllte
dnm~jnm. en lyddice-bommen, hoewel ul .. n.n .. lf beWl. Dit ie UIl nieaaand be"r
het voonltel van den heer CH.AllBSRLAllf bekend u lAD He-Rbodes, wat dá&r lil Aa jij(Krui) dit oek kan M, liaat daD op .n lut 0..

IJ a.anl<dOomen, en arbitrage gevraagd hoor"
...ordt· Indien het Brltscbe kabinet
de polltlek: vao geweld van den
h~r CHA.:.lBERLAIY en sir ALFRBD
M!LSsa bekrachtigt en haar tot het
lHeNte drlj ft, dan Is er ecbter nog een
ICnadu w van hoop voor den vrede van
Bnl,L\.tnka, In d~n persooolijken Invloed
,"0 onle genadige ",OrstiD, koningin
rIC'l'Oal.\, Ds vrou wen van dele
1010111<1 nemen dus het rechte middel ter
b.alld. door een petitie aan bare majp8teit
t~ tMk~nen. Als hpt kabinet zijn eigen
,""MIte I vt'rwerpt (nu dat het door de
Z.A. R. l~ aaDl<enOmeD). en de !JAsch!lpnn·
ten ,lt~ mOl{en bestaan Diet naar arbitrage
.... 11 verl\lJzen. maar &8n ZUld·Afrika!len
'ftrt~rend broe,l~rkr\lg wil opdringen,
,:ian II een petitie al~ die der moeders eo
'ochtenl. aan hare mJojuteit peM!Oonlijk
f'U"lob.t, eene der weinige middelen die
neg door menllOheo aaDgewAod knnnen
worden om het vr".el~ke onheil ai te

wendeD.
,\.ls er al ooit eeu onreobtvaardlge oot'·

lo~ 15 geweeet, dan is het die welke thans
gfl1'Tt'esd wordt. Arbitrage wordt van
Eng<lland g...vraagd niet In ruil voor letl
.ada", maar als een oDpart~dig middel
tOI een Tre<ldlame oplOi!8ing-n middel
~ door alle beechaafde landen wordt
erkend en aanbevolen. Waarom verkieet
men een aIgrijlelijkeo en onrechtvaar·
.~i1gen oorlog, boven een oDpartijdige en
'Tl'eedzame oploulDI! door arbitrage?

Til ZOUT1lIVIsa jnDCti. ie een toettel ÏDi"
.oerd yoor h.t oph ..l.n en nederla"n "'I0Il .. i·
neD op den 'poonr., dat me. w.éerbacht m
...erkiDi pbracht ...onl.. Dit ia het eente .. iD.
toestel ftII di. IOOrt iD Zaid-Afrib m w... king
geateld.

In eeD ad.erienti. wonlt bnoia gerena dat
d~ beer C. F. Bi~_a " PbillpatO"'D
A10h teraaetrokken beeft nit d. firma .0 dat
de h.... P. Bi$terha_n de beaiab.id III
~~":.:nd.r d.n oadeD titel C.l .• o F.

ÁnJ1t.UlfDIIB BoND, K.uPft.w.-H.t wijb-
beltaar nu d.n Kaapetldachen tak .. rpcl.rt
hed.n I>iDadac," aar n.m" UIl h.t kantoor ftII
o.u La..a om Diea ...e ledeo toe " la"n, .n yoor
Andere ...erk~beden. ~taanleden pli•••o
del. notIficatI. ..la ofliClëele k.llDJ.Ii8'ring se
beecboa ...en.

HOOOEB.HUI8VElU[IUING.-I.a een B..il.flge.
!IlO'" GcueUe, Zeterdag ~pabliceerd ...ordt UIl·
gekondigd dat nominatl.' nil kandid ..ten 'rOOr
den 'fICIUI"n .. tel m d.n ...e&p".nden raad,
moeten worden mgeaouen lAD d.n kolonial.n
eecretana niet later dan '. middap op DiDdatI
24 October, 1899. '

7:. W. cirkel elektie.

KERK :EN SCHOOL.

• eDie Kraai kon nie •• ;." kw .. k" M nie!
0 ••

Ek bet opgelet, u He Bhod .. die .aal nr·
laat, dan draal hn hom nie beel " mill om, om
... r die .peakar t. baia nie. HU draai n.t bill-
pad om, lIOdat aun lleaitP nur die nnt ylolldi.
Alnkunder partU ... en daD boig bij. Ol bij
dit me.n ol nie, hli bnig nr die Afrikunder
patiU· o 0

Lut.te Saterd&1{ w~ '0 partU nu di. lede
nur ElaeDburg. Ek diDk om Jft..a eal sek.r 'n
beakru OIng vaD die ultatapje ré .• ant ek b.t
dl. editeur da ..r oe't: gesi.n, eD daarom ... 1 ek
nie hier yeal Tall die plau .ê nie. Net dit: dit
lUk Yer mo die re_g.. ring ...erk D.t agSente
Yoor. Die eente ding .... t op 'n plau pmaak
moel word II om 'n iokomste "krU· D,. r", .. -
ring li egter besig met 100 handie" om pad "
maak! AI die prachtlp "'lDg.rgrond leg ...oes,
DI.dat die phylloxer. die "'J.Dgerd s&okke ai,&,-
roei bet.

TE COLIUll in den ELaa ie een tot dnner
oDbemerkt gebl"Yen IIOhild.rij nil d.n IfOOten
HoUaacieohen echilder Rembrandt ond.kt. H.t
ie ongem.rkt en ongedateerd, eD nelt .oor .. n
•ittende dame m.t een bondje op ecboot. liet
wal 18"2 door een &ekereo heer Lehert UIl d.
I~ Colmar ten getcbeoke g.gn.n.

DE LEEUW"-"FA-IRE.-Io een onderboad m.t
d.D Kupetadaohen correlpendent nil d. Vol/•• -.m hoodt d. b.. r Rbod .. yol dat bU de I..a ...
UIl den TraDlnalacb.n dieren tam door midd.1
Tan dr. GanDIng beeft cadeaa gedaao. Het
... " .. n ruIlIDg. De beer Rhod ... eid. ecb"r
UIl dr. GUDDiag dat t.la b!i hes ...aar bad hij bem
leta ait de TraanuJ kon toeaenden.

o ••V..n middag was die regiatr .. ie bill ...eer "oor.
Die clausDl. omtrent die Yerbluf In 'n diatrilrl
voor regtltrasle "erd ultgee"l, en toen ..... di.
voortpDg Yenl !lotter. SilllllOn - IOnd.r die
bare - het voorgeet.1 meer ol miD te bepul
"anneer die regutrule moel begin elke t ...ee
)....r. Dit premier bet dit pmuk in di. tw ..
e.Mlte maaDde .,.D du, i~r.

•Die beswaar teen dle bepeliDg W&l iie .....t
!BeDeer Rabie .. 1'8 &lDgetooa bet. Hli sê, aa
die pubhek yooraf ..... t .....nu .. r diil regïatruie
ea.l begtD, d.n kaD die lu.plahlt. yooraf bnl
baDdl&Dgen 10 booeDItuur om gek.uifleeerd te
"ord iD die lt:i.... fdeeILD!J waarin balitemme
noodi" ie.

HET STA.DIEBUTTII m Noord-Kall8U ...ordt
tbaDl g.beel door noa ...en g.r.,. .. nI. Een
rlike koopm&DInoa ..., mn. Tot&on, nryalt er
b.t burgerm_t.raa!Dbt; de aecnotari. en d.
meJrderh.id der I18IDMIlteraadaleden &lindam ..
en ook iD he' perIOn .. l der l18IDeente-admini:
dr ..tJe, &otde politie toe, .UD na .,.1. \'J'Oa...e-
lijke ..mb "naren en beamb"n II&IIpIt.ld. D.
dam.. lallen echter ...el 100 nraandia .iin
onder de politl_ien"a .ak.le Idoe.ke mlUl8pef'
IOnoo m di .... t "boud.n, ten.jj iJJ .. n plaat.,
...ur de heeren Iioh &00 onó... d. panto!!.l
,epIuW bebben, geen polit.ie· ... nSen m.. r
noodig Ign.

'.'Dit il 10, mur daar teen nl dit &aD t.
merk. dat 105 ju die bepaling lut In die h.nde
... D 'n oorruP" regeenng, dau kan bal ..Itijd
yooralt rk, on bal oOd.nt.uD.n n'Oelr*ildlg
"aanku , " ..oae.r die regiatrasl. eal Dégm.
In 'D .. kere !lISte !!file' hi rekeD op die .-ond
yeMitand y..n die regiatraaie Mambte, d.t bal
al. Ille trekyoola op die Iii. •..1 li~ En ..
bul dit doen, dan moet objecti .. mur gemaak
...ord. • •
Dit ia baing moeilik ·om teen oorruptie wette

te muit. Ver ol.g" m.nae is da ..r n.t ~n
pl.k, eD dit it die tronk,

JAN KIESER.

PaIJ8IlllDlEL8.-D. ant ...oord.D op d. .ori
g8 prU.raadaela me' .. o ni.a... 1&eIael raadaela
Illn iD OD" •.orip uitp .. ppublic .. rd .n "'il
.enden d. boekprij .. n mlt d. bea" .... nach811
.an d. redacti~. 1>0 kran t (Zeterdag, 23 Sep·
"mber) ...aann de raadaela .oorkom.a moet
IOrgya!dig bewaard ...or leo. Aat ...oonlen .ul-
I.n IDJ'waoht ...onl.a tot h.t eiDd.e ftII No-rem-
ber, docb boe .. rder ma .. kan iDHnden boe
.. 1I.rder. M.n lette ook ep de UIIkondi~
~t brienn di. ni•.t PDOeplAlll ~frank .. ~
Illo (IOnd.r of se miD poebegel. ) DIet iD UIl'
merki.n~ lalleD geDolll8n ...orden bil de prijatoe-
bnDin,.

GoED OESCBOTEN.-OO" geacbte ~ter-
pneraal beeft on. (Heid.lberg, Z.A.R.) ook
•• n ~k gep.en. Ze&erdalr rial memla"
V..n Alphen met me'l1'01l'" Viljoen _ lIChiet.
oefeDing bouden. :Me",. VIII Alph.n toonde
dadelijk dat .it DOl een opreehte doch"r ftII
een YOOrtrekk.r.... Zu ecboo. drie echoten,
d. ~w.. ..nte echoten ...er.n wat bootl 01118
b.ldln bemerkSe dal, .n .eid.: na ga ik m d.n
kol echieten. Tot 01118 yerbuÏJli .&Ond .it ait
de nit' 811 IOhoot in d. putenteek op m
J&rda. Ik ... 1 li.yer Di.t eegen hoe de ~-
meeeier.generaal er iD echootl De twee dam.
gm!.n mei d. belie h_. Hoera .oor Pretoria.
-ColT.

HET it blUt ooploof.lijk UIl hoe ....l. kw.l-
lingeD de OOien eener rolDlll-h.ldin ond_or-
pen IUn. Zoo I_t m.. naar .. n Duitacb
blad ID .. n dacblad nov;;ïie oDtd.lrl b.. ft ~
IU : "hur oorn omboog wierp "; .. haar •
rold.n "; "baar OOPD .I~ opwurle"; "haar
ooi8n lOoke'l t.n bodem'; "haar oogeD 'ri.len
op een donker yoor .... rp ..; "haar oogea IICbo-
ten blinema " ; "haar oogeo gloeiden .la kol_
y1l Url" ; u haar OOtPIl ICbenen te Y81"dijfta" ;
lO haar oot.n .taken ala dolk.D "; ... ti ....nlondt
be$ beeld me' haar oogen "; "haar oogen ecbe·
nen haar medemulDar.. se willeD doorboren" i
"haar OOjI8n gleden onroatig no onder n....
boyen er. bl8Yen emdelijk UIl liin lippen han·
g.n." Zeer bellUlfl'lik ia ~et, dat haar oogen
"n .lotte " om yerge'ring 't'TOeI'n."

1lIll'l1lL!ll:. Dil St;LTL'( vu • .&BaSIN!lI en &ijn
gemalio, de SultM.n.. Ta.itu hebben· het .. oord
g.-noht tot KODIDglo VICtona., op Osboroe-
palace. . per phonogt'BAf. M ...nelik bad
voor ""nll!en tyd de Korungm ven-.ocht ID eeu
phonograaf ooDlge .. oorden te spreken om de
.tem d••r "groote blaDk.. Ko>iz<ortO"m r.lja
palevo te !roDneu boof'l!ll. ZIJ vold~ d.aara.a.n
en ah ('en contra.-beloofdheld IIOnd nu Menelik
I<all KowDglD VlCtona door bemiddelIDg vso
Itapt. Harnogton, Bntsch I'8SIdent te Addis
Abebo, een prachbgo phonograaf terug, lDot
e<>npllillt, ...&.&r01' de Sulto.D en zIJn gemalin
H ~l \'au hun bijzondere veore;,ntIj!;en eerbeid
vpr""lt ..rdoo. In <'Onspeciale audiëotle bracht
kapt. Harnngton het gt...cheok OYer.
DI! heer Chamberlain .n de bladen en d. J!OT"

eODea die de politiek TaD d.11III politlkOl
lteanen ( .. gt de Volk"u...), b.hbea.teedt den
mood yol ",an d. COrTllpti• .ct,lDI.Diatrati. d.r Z.
A. B. De ""n ...oordige .itiiDg nn bet ](.aap-
oche perlement toont ecbw op .... lke wil" di.
heerea self de admlDietratie .oeren. De regia-
trabe ylollkielen, bet ~.koDtrakt eu de
Bechoanaland 'pao"'eg .• Un werk.lijk geen
IWl'j" van eerlijk. adminiatratie. H., tepn-
...oordige KUp!<lbe nbiDet heeft .. n .ware
tuk om den AagtUStal se reUligeD dien Bbod.
en lijD handlangers, h.bben moeSen onU-UUn811
Z.id Afrilu. mor bewaard blii ....n "'oor - ",-
der bebeer nu di. beeren die hun mond 100 yol
hebbeD o.. r d•. TraDII-rulacbe admiDiatratie.
DIt .. dil in nscb no ieder die het wel
!Deent met dit erelddeel.
p..paa '!riTTUil BDmD.-Reeds dikwijl.,

legt de "Df'UtIlche TabaIt·Zeitang," werd. t-
proefd om JI8tIM'I' te bereiden ait 1tP(ieet~
der tabakspla.ut, teuiade de ldaclite d..
rookOl'!l van Siglr.retteQ "",er de o_rume
pAPlerlu.eht te doen ophouden, doch tot dus-
Ter sonder ooeces. 0n.1aIIgS werd ecbter
~ed.,.J.d dat _ &ekere beer Paul 8chola
t.. Qotw.be'i 81' ID geeIaagd il! pa pier m elke
,;oort van fljnhold uo> bereiden uit t.aba.b-
nbben. stel .... pn bladentn. Hij -rerkrijgt dli
door toevoogJll{l; VaD 88n goboeet ouijdig
lichaam tot de pafllentof. De genom ....
prooV'en moeteA gunstige re8ultatea gegtI"'8D
hebbE>n; naar ml'D zegt, .,.,rbrandt bet papier
ooder ont.'iiikkeling Y1UI ZUI",eren tabebaear,
zonder den tot nu toe ..t.efd, mprkbelWl braD-
denlll'D reuk. WanJll'of'r dit door ptoefne-
mmgoeD op groote IIChaal be. estJgd ...ordt du
aal de wtVIDding yoor de "'Pretten-iDdlwtrie
VUl poot.. ~ ..

ALLJiJRLEJ:.
Het d.... - .... d.n v.rbIIJf.

nol ...rocureur-generul heeft Mn nieu·
'l'e o~,'18ule drie io de regi8mltie-blll
voor.ellt,~ld, wurln bppaald wordt dat
kle/.4ln. die a.1 occupeerden ,el'effl.
Itreerd ,..~" IChen te wor l"n, 12 maanden
lang In de 1.olool&-de laatete drie maan·
den ten minA." ln de kielllfdHl10g waar·
In le geregilltre6.l'd weoachen te worden
-geoccupeerd ll)Peten hebben I terwijl
kielers die Bit de tl\,kkers van lI&Iar1a of
loon gerogistreerd ."a.nschen te worden,
12 maanden lang ln de Kolonie-de laat-
drie maanden ten minste io de kienfdee·
hng waarin ze gereglltreerd wen.chen te
worden-b.et salarie of loon getrokken
moer.t'n hebben.
Volgens da be8taande wet moet Iemand

'de IOttlDtle hebben om permanent In de
i.!esaideellng te wonen, lndien hij er
\Q gereglstroerd wenlCht te worden
(Sonnenberg Vd. Pennei!') Onder de
rueawe clansuIe van den procurenr·gene-
rul zou het verblijf van 3 maan<!en la
eeD l[Je8afdetllin~ een afdoend btctWijl lijn
van d. lutentle om in die kieeafdeeliDg
l1e blQveD wonen.

Dit achten wij onaannemelijk omdat
da. 'door de deur geopend wordt ...oor
<le lo ~rhaling van schandalen .lt de
Yrljhnr.'.voluntier regietratie. Of Deem
""n ami.e,· voorbeeh.l: de arbeidtlra die
tljdelijlr: 1108~ eeD publiek werk io een
lneeafdeeling werken. Waarom moeten
ID b.et recht krijgen, Da drie maaodlln
IC luIk t'en dld'tiKt gdwerkt te hebben,
om lU die Iri_fd~ bij !teo elektie do
InwODers te oV1lrsteL"\tIWU?

VIQ stemmen het toll d.t znlke per·
'!lODen het recht lDoeten Q.eblMll ergenil
gerf>gl~treerd te worden, maa'!' die kielI'
.afde<llIog lB "ek er die wunn Z1;I per-
lDall.ent WaDen (liiedomieilieerd :qjn) en
Illet Uie waarIll ze tijdeltk vertoeveo-
III wa~ 't ook voor veel lancer dan J
mnnJt'n.

W.t wl) aan d .. b.and zou,len ge .. en.
I~ dat het verblijf Viln .1 waanden !teD
l("no"g" \am bewlJ~ van ,~i ntentie Olll

t~ },ItJ ven wonen 1:al hetlell6u wd wor·
<i"Ll. I Il,) het tegFlnoverge.telde bewe-
~.u kan woNen. De exceptie zo. dan
"lelden v[){)r allen die slechts tijdelijk
111 et'U J I~trl kt "",rtoeven, met !len sped.
.... J(jpl ..fl Dlet Oal p'lrmanent er in
ul bu.\'eo ,"onpn.----

ST4l)SNIEUWB.-D. ed, beer Van RhHD, L.W.R., die eeD~'
dag.u ong""ld ...u, ...U gia"ren ...eder ID

.iaat IUD 'Itplaaia ID lw perl.meni ID "

nemeD.

DE voor Vrildag 2'l S.pt UIIgekondiJlde ver·
kooptng nD buiaraad n.n mejalfroa ... d.... ed.
)tottert te S t.llen boeoh je bill k.DI 8811 "legram
dat ODIgew.rd, nadat de adnmntle reeCU .....
afgedrakt, ai'P"ld tot d.n llaad.D October.

De gewone maandelukBob. n~.riog ftII
b.t Zaid AtnltMDlcb pbilOlOpblllCbe genooi-
aoh.p nDdt morgen om 8 uar pluta in de .....
nil het oDder"lll departemeDt. 1)., b.. r P. L.
Belater, aecreana yloll be~ lOologl8cb puoot
scbap te Lood.n, IIllpreken o.er lI.t 'rOOnte1
om een diereDtDin " K.aapetod " I'iob"n.-De uittocht oit TraDlnal duart nog .teed.
"oort eD Ze"rdac, Zoodag .n p"rea IUn bier
bODderd.n pusagt.n met de trem.D ait het
Soorden IWlgekom.n_ ZaSeniag en Zondaa
kWlmen er nie' minder dan aohi tremen alt bet
SoordeD un, .ll.n lamp"ol met penagiera,
waar"loII bet grooter deel noaweD en kinderea.

M.o dieoe op IUn boede" lijn. ~Dder .d.
Dltjre...ekenen IliD er nu de langnog.nge lwd·
)el die thaDI Kupetad m.t bunne "'Pn ...oor-
digheid y.reeren(?). Iem ..nd dl. Z.Serdag £770
.. n bankDoten bil .. a der bankeD in de ,tod
oDtnDg werd durnn beroofd .. r hU lijn buis
bereikte ea er beaiaat ...eiIDi kana d.t bIJ bet
pld t.rag r.al lieD.

1)e Yeldtoobt tegeu de ouwettige drankhande-
laan "ordt met u"er door d. Itedelijke politie
voort,g.set, Z,t'rdag "erd een Maleitcb
yrou'll' Haditje CrolJ~e geh..,t.o, door den _li
teDt r"'lIdent magiatrut tot eeD boot. no £25
of dne munden troDbtraf Yel'oordeeld. wegeOl
!MC verltoopeo v..u draIIk zonder hoen"'e, Een
groote boeyeelheld lterken draak werd m bet
bali vaD de geYlolll{enegeyonden.

-DI. I. Bable, RA., hulppredikQr "Uit.n-
aage, li te FlCubur~. OV8, beroepeu.

WoeMCiagnamiddag yond t. Malmeaba'1 op
de ptII&onegronden oDder d. lommer ier elken
.. n E6Bdlugf_t pluta. De opb,:,,~t. "oor
bet laat8t. )UI' nn de lendIDgba"Je& ~
t:lZ:!. De toespraken door de predinn"n
t.egeu"oordlg. t.'II' dl. DE>Wet (Ale:undril),
De Villien (DarliDg). J . .Murray (WOrcel"r),
IIn -ran d.n heer VlD der Weethuuaen, d.u
leDdlng-bMr ...an N~d, warea doeltref·
fend. De eer". Welcb, d. plaataeluke &ende-
hog, lloot de y~rrichtlngen lIJet pbed.

Op 23 Sepl.mber bad .Mumeabury b~t ge-
Doeg8D, bÓ plegenbeid nn eeD te ..meetiDg I~
yerband met de Ohna"llike Strenn Ver_l-
glDg do. JohD Marny ID ona midd.n" b.b-
ben.' HIl bad eene treffende ~oeepruk onr de
aaak &ot eene schare YIOD Jong. me_ben,
Circa dne hondBni. De Heere s"lle b.m tot
eeD '"liken &egen iD onse kerk. Ook ...erd.n d.
op ...eItlriDgs...oorden ftII d.n predikant nil
DarhDg ea de I_n oDtnugeD no d.D pre·
diltant nu Alexandna, seer g.... aardeerd.

\ t.R', o\DERI~G TI': CALEDO~

1 Á jo 1)1-"; lj ~Ei .. _Op een~ Bonds ..er~a·
d"!lo! I .... l<l I.den Za . ..-dali alhier gebouden.
b ~e.. ond d, KJr .fge.u! 11gden van alle'll t
'''ll(t'n In del.~ I.fdef"tlL1Iir. om de aan8'-&&ode "er
l\tl\1l1l vndr ct'f! ....dtge.eoJeo rud ln delen
( rk.r.1 te n~"'prek(. n. ¥lo. rd bf110ten den heer [)
F KHtlord ".>lnto .t.l'ea om de yergajenng te
Rlv~r~ i.lê 11\ t.e w.)Oan op den 2get.eo deliAr
,ru hU&lloI'-II k4DdIJ ....' le Doml_en t.n be-
~ '.6 "'lO 11· \ frt"1:indel" partu·

(.r A (; \'tlJ""n woouol" de vergadering bli
"" "9

'
,il; dJe (10 Men meeot .lgemeen ID d.ae

af j.",,~. J ,t d. h.er :'oluiter geDomlDeerd .. I
word•• ;J.' dr Viljoen ala ,"""ondu •.

\>eA;"":I.a~~"rI>.. ~IJ II ... al beeloteo bU d.ze
elektie .... ·.IFlóJ)d «, 'II"

KAAPKOLONIE.

De --wubobt AM .. Jj... Bud
~ ~ op IS Bept.aher 18119.
'-/';;;::'" de VOCII1IUterl'e .... F.B-W
O.C. -lUI, ea rwhW'-." t-ea Bol-
Bou TbeaDiIIIa, BriDk 8abelt1II_ ~ _,

De DOtaIM ftII ca Iaata" VVPderiDf werden
~ea~

De ..,1lolDi Mille dM ~ ftII Il.helua., bttaIen .. reCI.aaea mn wit_
_ een bODaI lAD deo illMJMlGt8ur nrd
........ _ dMd. _..taria liet _. bebDd
~ hebbeD, dat daMJ.,. 'f'OOr lIdditioa.le
ili..teD toept ... 1t'II'IL

Bappon ftII tU.....- •.._.
De'beer Brink ldUrde 0 dea elecb"Dtoet_ ftII den Eerat. ai Weg, ~r:'

--'iik, ~ 4eel &aaebea :M.erlllIt en Ljjndoak
... tie, dat iD __ elecbten .... t ftII ........
tie la. '-r--

De heer ThelUliaaa aaide dat .. Nden
_ u de takwepu iD nlk .. Il lleolaten
dut ftII reparáie .ga. il, ut de CIOatraotenr
nnabwl had butijda de .ONII se openen, 811bU
daeht dat d. l.nIpecIMar Di.t behoorlijk hiarop
genpporte.rd ~ m" hetnkking tot de
'"1811, "worden ID orde gUoaden door deo
_&raDtear. De iupect.ar ..".. ... dat bU bet
uawbq oJll'lbncht beefi, iD aUU ,",ria
rapport, 811 dat laU den CIOav.cteur ........
echnwde, om al de ...oren " openen, 'I'0OI' de
mter ....- iDMtte, maar dat lajj ..... aaimd
Ilad &ijD be.,.len ten Dit-roer " breDPD.

De raad.leden:s-an eD Brink rapporiem'.
deo .. , .. Drift UIl ._ ajjd. ftII Huendal
lWIAiad _t worden..
- Ile& betrekkiDIr toi den SomeI'Mt W .. t .... ,
ldUQde de beer nou dat ~ Bellen. 811
ste1feuboech, d. _traot.ear Idei 0.... d8l1 ....
beeft pworpea, en beloofd. gruie ere...er te
breapn, maar to, DOl toe, heeft hU ni.te daar·
UIl pdI&D.

De beer Theunï.en Idaai!d. oek o.er d_
Will, III Hide dat pen ftII á....ortn Iaop lleMD
w8J geopend SUn , .... ordea.

De heer Schola rapporteerd. dat op d...
&jjd. no Bakkenboogte de contractear "
.~ ~et crait OYer d.a ...eg b.. ft ge-
aireoid. HIJ dacht da, bet niet genoegaam
rood pmaaki la.

De h_ 8cholb .a Th.wainen rappor·
teerd_ nrder dat de brag te Bakk.raheogte
gemaakt door da contracteur ai.t beboorfiilr
pmulrl d. Werd beelo"n dat dit gelaten
moet ...orden UIl den illlpectear en den b.. r
Scbolt. om get8id. brag m k.... tie hooger en
brwd.~ " laten maken, .n dat d. h.. r Rou .n
d. I.aapectear bune II&ndacht UIl den brui
UIl d... lijd •• an Cot""e farm _t leY8l1.

Hela Root" w.-De I.aapeotear rappor-
teerde da. de 'rOOrdie gemaakt ...erd lanp d.n
ouden Helaboo(te .... , aoo&le UIIpwe&en door
de commiwi., UDr-"Id bij de luW. nrpde-
ring. ...eder d' ...... poeld, .n dat de beer
A. B. d. V'ill.iera beloofd bad, d. brug ",.rbm·
d.ode zUn printen "'er UIl genoemden .... , te
doon yenr\jdereD; doer dat hii nnaimd bad
Inib " doen, ia d. publi.ke ...eg ...ederom
..... poeld p...ord8ll.

De .oonitter Ju .. n petitie ftII d811 heer
MacDonald en anderen YnpDde den oaden
Helahootrtew. t. .erl.pn, .n een ni.a ...en
.... m plua du ......n te IateD mak.n, loopend.
-roOrbiJ b.t .igendom ftII jeD hMr llonc1rloa .

N. w.cu.ie, .... rd bealo"n dat eeue C8IDIIlÏI-
lie beataand. ait leden nil 11811raad, d.zen ...eg
moet inapecteerea eD te rapjl?rteeren met
betrekking tot d. noodzakelijkheid om g.zecden
...eg ".erI8ll'D. Verder aat de oolDlllUlie
illIpectie moet boaden U11l[lWlde d. oorzaak
VIn on"loed Vloll ter komeDde 'p dele
-me na den ...eg af bet .igad.m yloll d.
h.. re. A. B. d. Villiers, ...aardoor y.rapoeliDg
dik ...ijla ...ordt ...eroorau..kt.

D. eecretaria rapporteerde dat belutiDg-
"tal.n badden geldaaKd lWlfIaande den
Ilecb"n liaat ftII d.o Banhoek "'81'.

De oontractenr pf " kenD.n dat er ai.t
behoorluk materiuf te vinden ie langt deen ...eg
aoodat hij nrplioh' is klei " pbruiken voor
h.t reparareeren nil ge&ellden "'eg. B!aadalid
Brink laf ua de wd dat bij &aDd moeit
pbruik811 onr de Idei.

De inapeotenr ",erklaard. dat u de afdee·
IiDl'raada ...egen iD .. n ,lecbSen .taat nn
reparati. ",keerdin, "Il deele nil "'eae de
onge ...one , ...are repn&' .n If'OOten d.. la omd ..t
d. con tractear nagelaten bad de uOSen langs d•
..... 0 open se naalrim, ai.t tegellliaand. bii
ge..-aareebnwd w.rd lulb "óoen. Hij be-
echoawde dat h.t aitent aoodzakelijk voor
d.n contractear ...u om meer maaaehappen te
-plor.- aoodat d. ....en &00 lpoedii.
mogelók m orde kUDDeDpbraclJt ...onleD.

De ...oonitt8r Hi dat d. tetlenwoordi.ce
oerau..k ftII d. moeiel\jkheid .eor !i.m ech.. n,
te "'U"o " Jlijnl,~t de contractear Di.t de alI.i·
Ilooten behoorlijk bad geopend, en Iaop d.
....raobilleDd. w.811 een g.ooepame knnt.iteit
gruie ,.plutat bad gedurend. de &Omer
iaaaaden, om WIOIIJ' ooodig dadelii II de noodaak.-
lijke reparatiea .. n "braggen. Werd bealo"n
b.t rapport lAD se nemen .n dat een afacbrift
daanan UIl dlIII oont;racéeur III gesond.n
word.n, DI.t d. noo4lip &aDDlerlr:ingen m.t b.t
nraoek dadelijk ."ppen t. nemeo, u J..... g.n
iD _ bdoorlijbD .taat 'RIl reparati. "
breng.n.

GelaMD b.t rapport ftII hoofd ...egea, onder
bei beatier nil d. beeren Wiehahn eD Aindley.

Gele .. D "II brief nil de b.. ren Panling eD
00 ... 0 anhroord 01' "D !dacb" ftII den raad
betreffende het epnngen ....n iraia. Werd be-
1l0teD iD .atwoord hi.rop .. n d. hlolld " g.Yen,
dat b.t opbrek8l1 nu~ moet gedaan ...ord.n
iouMohen 12 en 12.30 n.m" .n 5.30 tot 6 p.m_, .D
d.t d. IDUtaobal'Pii beboorluk moet kenDJag.nn
iD _ EDJ'laeh en Hollandtoh blad, en door
IIWlIChaPJMln" plutaea "D beide IUden na
d.n .... , ID18"""" gedarende d.se operaiiee.

De eecreiaria gaf " kenn.n dat raadalid J. H.
Maraia hem ·,·.noeht bad deD raad bekeDd"
I"Uen •• t de Gordo.. Baai en Sir Lo ...ry'1
P_ "'egen, en d..t hij na een bn.f had oot-
ftIIPn nu den b.. r lUraia nrklarende dat bet
pablieke ...... ken d.partem.nt p ...lIlig is g.'
legde ...egen iD orde te brengen, op yoorwaardc
dat de afdeelinpraad, dese ...... D UJ over-
nemen.

De ",oorait_ Ju ook eeD derplllken bri.f nil
•• n b.. r Hendriku .. de .. lI&IOIt: b8llproken"
b.bben, gaf raadahd Scbolb kennit aat hU bU
d•• olgend. nrpdenng UJ .00nSelleo, om eeD
weg te maken en t. onderboaden, t.la een
afd .. lingaraada wea, YID een plaat. ID de nabu-
heid, nu den .ad.n "8trand Tol" YOOrbude
tl.rin.n naar "Gordon'. B.. L" Bealoteo dat de
MCretaria d. b.. ren Marais en HendrikeI bier-
no keDnie moet g..... o. De beven Th.unieeen
en Scholtz namen UIl d. ge"'oel.nl ....n delID-
...onen " GordOD'1 Baai en de nabij beid te
yeroemea, wat UIIbetreft de lijn waarlangII deze
Dl"n_ 'rOOrgeeteld III ...oriea ,.maakt.

Gelezen een !trief I0Il den eecretarie yan
paltlieke w.rkea nr_kende den raad Oat d.n
...eg nu Kailariner Satie tot bU Klipfon"m
OYer te .em... Na d... zaak besproken te
he!t"n gaf raadalid Brink te k.nDen dat bli bg
de yolgeude .. rgaderi.nr .. a .001'8,,1 zt.l doeD,
Sen etfecie d_a weg onr te nemen.

De eeoretaril !(af te keonen dat de beer J. H.
Karaia nad., 't hem yeel moeite bad pkoet, er
m gea.la&qdia, het .poo",eg departement oYer
te balen 100 truck Yr&Chten gruie " I rea,
tegea 15._, per YrIIOht, 'roOr eleD Strand eg.
Bee10ten raadalid Marai. ...oor d. genomen
moel" t. bedanken en bet aruia, t. oatbieden
te ...orden gel.Yerd bU d. "Strand Halt Siding ,.
onder touJcht nn bet readalid Tb.aodMD.
De I18Cretaria rapporteerde dat de h J. P.
Loa... -ran Neethli.llgt Hof, ten beboe e "'loll
hemzelf en andereD, b.m pvraacd bad, den
raad te versoekeD wet deD naam nn Vreden-
barg Statie te .....raaderea &ot Vlotteabafl,
maar tot "Fair 'I'1e... " die -ran IfOOter lenet
zoa IDn. Na de lI&&k beaprokeD se hebbeD
...erd bealoten daar bet spoo",eg departemeDt
roodllscbikkingen bad gemaakt om de naam te
yeranderen, .leD beer Loa ... te melden dat WID
&\iDyersoek uie' ltan ...ordeD yo1daan.

a-lahd Brink rapporteerde dat het rcpara·
reeren nn d. brag tegeDOnr de Hoop meer
ian £.')0 aal kOllten. Bealoten dat de eecretanl
teAdere moet ""'i"D yoor bet ...erk.

.,. .......
UITDILWa, 26 SBPI'.-(""').-De !aDd.

boawraad .UI de ooete!jju pro'riuoie ko...
hier Vrjjdac ..... bjjeen.

Z.·A. REPUBUEK.
Voe V.............. -.. PeIlka••
JO~BlBUllO, 26 SIIt'T.-(.&.ur).- Von

Velibeim ...erd parreeteerd tou hij bedenmor-
pn d.. Trananalaoh. greu o",kwam. HU Hi
dat hU teragkMrde OOI d. reperiDr ialicbtiDr
" .eftoba1fen.

p .

JOJLUCl(BlJlu:ao, 26 SEPI'.-(B4uIer).-Gi ....
rea ...erdeD pGlingea gedaan om rlv éh~.
mkelt m J.ppea&owu Im braad ".tekea door
dynami.' pab'eDea op h.t dak te werpen. Een
1riokal wvel beeohadicd. he¥yumiet ootplof"
nOl tou d. brand....... beaiI Bg een
anderen wiukel werd een lfOOi t gealapa m
h.t dak en ...erd811 d. mDren belchadip. De
.paorden doen ooderaoek.

De Rhode. ..... .......... zoade ••

PUTOJlU, 26 SEPT. - (&uur). - H.t
beltunr nu d.n plaatHluken dierentaia h.. n
bealoten d.n jongen leea ..., ...an h.m "erkrepn,
&aD den h .... &hod. terug "nnden. H.t Gier
yertnh beden. De ataa._".taria &el' dat d.
h.... Rhod.... se recht of "D onrecht. t.la d.
aara'l'ij&nd WUId. Trannaal ...ordt Leechon ...d,
en men I"n (leeobenk811 Yin hem ~eer~,
Z.Ed. beachoa ...\ bet unbod t.la 8811 aWltJ. ftII
d. heeren Bhod .. hrutali"it .

WU .... n... h .........

PEBTOIllA.,25 SEPT.-(&uler).-De Rhod .. '
l.. nw nrtrek& hede .. yoad. HU il niot Zew·
daguond nrtrokk.n daar de scbikkiDgen "oor
lij n n",oer nie. preed ...aren_

Tir nrd•• I.II, dar kl•• rlll, '1.I,t ••••••
Op .erlO8k Demen ...Ii h'lt .olgende onr:-

..tlJJl tktc ~r Mn de " Capa ..t rgtU."
:Mijnbeer,-Hli toenl kreeg ik een copi. ftII

d. Chp<! Á rgtU yloll 20 SepSember m band.n.
Ik yiDd ond.r b.t boofd "Probeer Pretoria
DogeeDl", dat " .. nip Alrikaander dam .. 8811
Bond pentle •op~pn' UIl de koniDpl om
..-rede, .n het wordt ¥Jriik geteekend, niet
t.lleen door dam.... maar door hall kl.lI1'liDi
die .. tmeid.n." .Ala _ ftII de dam. die ",.
IIItwoord.lijk .iJD .oor b.t opatell.n ...an d_
petitie, wil i.ltt m.' u.... yergunOÏDJlTIIpn ........
om Iii .~ melding lIlUkt ftII II kleurliDi
dienaUnmeD "?

De ."m nil p1d.urde maDDen ...ord~ niet
.... worpen bij perlemeataire en moaioipal ..... r·
lrieaiagen. Waarom "'Ord.D de \'J'Ou...en op
d_ ..-ennrriag genad. wille er bijgebracbt ?
Gekleurd. mlu ...en h.bben ook een p",oel-
&ij nemen .. 0 1fOO" plute iD iD OBI koloaiaal
I._n mun oadariiDdiDc la dat .H .oor eD
m.t 0" p-roelen iD lief en leed. Hare ma·
j.toi, ou.. I8iVbiediade koniapl ie ook baa
lroulDJio. V_ h1lllD8l' bebben ook beVek-
lriDien iD TranaYUl iD dienat, die Diet rlik ge-
noef .iln te .luobten ftII d... _ w.lke gij0... b.n wil' breDpll. Welk beswaar kan er
&ijn indi811 &ij,inaiaat .gode" echriiy.n, daar·
door siob belnraam betooDende, lUIl.n met 0"
een petiti. 'rOOr ...rede teek_? :Maar mjju·
h.... , i.ltt dank a ...oor een _ nattigen .... ak.
T~ bed.n lIjjn de IUt"n oMer mUn &org Di.t
.. n Ideurling bedienden aanpboden ge ...orden.
Dit ..... een fout i Iii Mbt er miln aandaobt bij
bepaald. I.adien nn eenige ~ord. \'1'011'"
sicb bU on' wil aanalaiten In bet Im .. keD
:>m ..-rede, III ali barte1Uk w.lkom w_ dit "
doen.

Wii b.bbeD meer dan pDOei ~nbut
,n er beltut geen reden iit" .ererpren
door toe te Ia"n dat .r ftII degenen naar wie
WiJ &ieD ",oor &00 nel '1'&11 0" gemak, pwaarl
al ...orden op eeD. "'u" ...elk. ten mina" w.t
...leiend echUnt, &oud.r mijn .tem daar .... n se
......h.ften.

Ik ben, .M.
MABIE KOOPMANS DE WET.

De MDDicipaliéeit ia druk besig met het
~ der lu-a"n, die m .. n treurigeo en
ti.rmoedipn ltaai ftII onderbond waren, lIedert
de raad ae Oft1'DAlll ait de banden nil dea
kontrakteur eien beer De Vi11ien. Honderden
nacbten gruia .Un reeCU m b.t dorp pbracht
door buurkarren, en oog IUn er nel noodll
...óór de maten iD orde nll8l1 qjo. Men kan
na reedl een ftrIOIIdering beapeDreD, 'wa' UII-
betreft 0IU8 atratea, lloten, _ tnndel ..... en.
Het "'emeen geyoelen Ja da, d. stedaraad
WU181gkrehandeld beeft, bet konvui met den
beer De Villien " brekeD, daar bei dort. ~ deo
laatateD tijd zeer echterui. is gepaD, -1aDjz
he, nrtr per Iroatraki ledaua .."..u.

H.t artik.ltje, naar "DI"diDi ...... """n yoor-
pande geaehrenn ...erd, yencb"D m de ÁrgtU
nu 20 deser, en luidt ..II yolft:-

PBOBEEBPIlETOaU I'IOGEENL
Eeniae Alrikaander dam .. b.Uyeren licb m.t

een Bond petiti. UIl de koningin om ..-rede
en se ...ordt taJrijk pteekeni, niet t.ll.. n door
dam.., maar door banne .. Id.urde dl_tm.i.
de~ ander 'rOOrbeeld nil bet ...ond.rlijke
Alro-Afnmader boDdgenootachap waardoor
...ij pregeerd worden.

EEN CORREOTIE.

Á(JII tktc ecliUur Mil ~"C~ ..try .... "
:Mijnheer ,-Ik beD nrblud u .... "erldarin.g "

h.bben dai a ... blad tocb een petitie .an Idear-
ling bedienden met reepeot lOa behandelen.
Mair bet m.Ii •• ~nd ...onl8l1-om ...mt.re
",keerd. ",oontelllDgen te 1I'OQrkomen-om a
bet hoofd ftII 01lH petitie mede te deel.D ?

"Aan Haar Zeer Hooge :M..j.toit Victoria,
Koningin nil h.t VereeJlÏld Koninkrjjk .UI
Groot BrittUJje en l.rland en liJne buittin·
~, Keiserin ..... Indië: Moge bet U...e :Ma.-
JfIII"it behagen, de petitie yan de onderp-
teekencle \'J'Oaweo ....n de Kcloaie de Kaap de
Goede Hoop." GIJ ai.t dlll, m!inheer, dat de
beyorderaars duer petitie t.-rred.a lijn liob
\'1'011_ te noemen_

Ik ben, enl.
MARIE KOOPMANS DE WET .

28 Sep\ember 1899.

Die gratis c' Patriot."
Paarl, 19 September 1899.

"'" de.. Ed,"",r.:M.ijnb .... ,-Geli ..... d.... olpDd. regelen te
plutten.
Ik heb bed.D 'rOOr de t ...eed. maal - bg

't'OfIIIM1 nu Di Pa.lnol ontnngen (&onder
datum). Ik lOa ..._ben dat d. ai*tr..,en nil
dat bfad ban prodact .oor haDHl .. n bielden
iD plaats ftII 'bet op die wilH UIl h.t publiek
op te drinjreD, 'IfUlt het blUkt dat Iii, nu &e
ren _iDteekenaan meer kriilen nu de.Alri·
bandera, hODftIIUn op die 1fijlIe UIl ODi 1rillen
~ dooh het III nieu baten, 'IfUl~ de
A.frib&ndert sUn niet allen ftII die IOOrt us
d. ni.......... 11 dat walpljjlr blad (mei d_
miabaile clomiIM). Het blad ia ftII bet begin
to, het ei.Dd. yol ftII walge1ijk w_Un .0 pij
aiUnabel 811 leogenWl tetzen de Tranana
en .ne ware.Afribanden- Be' d mij ai.t de
moei" waard en i.ltt heb ook nie • .00 nel tiid
Ofti' OlDUltwoord te geftll op aUU wraabuOht
tiJr ~ doch bet il achri.lttkel"k boe da,
bij iiacbt -allee m 8811 'nIrkeerd ~lich' te
.teIIen om de Tnoanal m .. n oorlot{ " _~-
pa ... t Eapland, of lienr OOI EnplUId (ot
be_ Chamberlain) " recbtnan:ligeu om UIl
eie 'IraDIUai dell oorlog " .. rklarea.
. UN VEBONTW A.AlWIC:rDE.

B'Q.ITBTOWN.
EEN POPULAIR AMBTEN AAR.

De B"t.1wm Bodt "'Udt een lrolom en eeD
~ UIl eene beacbruving YI,II eeD I .. r ".Doeg-
19k. en goedgealua'd. yerpderini "r eere TaO
den h.. r E_ H. ",an Noorden, A.R.ll. vaD bet
diatrikt, ,en de zoon yloll OnzeD booiro&chteD
etadrnoot, d. beer Emile ylollNoordeo "eIbe-
ken ur t.la ageDt en Yendu-&felager. De
burrem-"r ",an Britsto ...n bekleedde den "oor-
aittereatoel, .n dB yer~eriDg werd door ..Ue
klauen nil m",oDen bUge...oond, SOOaU door de
plutaelg~e IUIIb"n&reD, geD_heeren enz, en
&oonde die groote zamen ...erlriDg yan Afrikaan·
den en EDI'lacbeD aan, die &00 dik"'Ula P"OD-
den werdt In diatriltt"n ..... r de t ...ee ruaen
daielUka met el.lwldtr m .. nralriDi komen.
De bMl' nil Noorden, die eYen t.la zUn vader
een oprechte Afrikaanaer li, eD toch ..... t om
ZODe plicbt tegeDo".r uie Idauen der beyollring
eerlijk en zond~r UD&Ien dee pel1lOODe "
.. nullen, beeft oe ...el yerdlende appreciati.
~ .... ont"DI8D wt de ba.den der regeering,
di. bem tot ..... hoogere betreklri.ng 10 d..n
civielen dieDIt te Dordrecht beeft beyorderd.

Hei yolgend. adrea ...erd eent un d.o beer
Van Naorden UDgIlboi.D.

ÁIUI den w.led, beer E. H. van Noorde Il
Aai,"nt Resident Mairittrv.t, BrI8to.&o...n.c
Muaheer. W'u, de oDclol'l!lt.eekeDden, IDWOn"MI

YIOII b.t dorp en dJ.8trikt Bntato ...n geveD
hierhg onl diep leedwezen t. kennen ~yer n...
vertrek lIit ons midtIen.

Gedurende a... yerblgf alhier hebben wu y.el
beleefdheid cn goede gezlUdheid nil a onder-
:roDden, cn ."IJ k~nnon u yorzekoron d..t gU 1.&ng
ID onze benoneMDJ zalt bliiTen loyen.

.Ala bet uo ono lag, <ian &OUdCD"IJ u lUur
graag boad.n, maar &anpzien D'II'e tockomat
"Iet In on&e hlolldeD ligt, mookn .U ooa teYre-
den .teUen .
U" yertrek meent beyordering yoor u ODdat

feit yerbeugt OOI.
Laat ons t.o D bartel!Jk le danken ",oor do

ben ..me .n vncDdeliJke "uze ...urop gU awe
oflicloole en maatMlhappeluke phcbt •.u YO"llld
bebt gedureDde deu tud dat gU ubier work&allll
...aart t.la A_tent Reeident MagiaVaat.

Op den yooravond ftII a ... ",ertrek IUD WIl
bier yergaderd om u Gods bot"n Z6g<lnCDallel.
.oorapoed toe te ...enecheD .

Het yoltleude adl'Ol ...erd toen 400r deD
...oonitter .00000elezea.--

Wii, d. ondergeteekonden, oomlBÏ8l&n-1I
der mwrioipalitei' nn Britetowu, b.bben met
leedwesea ...eroomen dat iii op bei put liaat
....0 hier " nrtrekken.

H.t doe' 0.. IfOOt moeren om m .taat to
&jjnhierbli oa .. erkellll1Dg ait te drukken, .oor
de bename, beleefd., on !1mb wil" waarop
riJ d. ....are plicbteD bebt ",ernc:ht nrbond.D
un de b.keklriDi ....n auia\eDt reeidont magu-
traa~

Uw toekomatip loopbaaD III door 0" met
belanpt.lling pd....ordea g... lagell, daar y er
nn yenekerd sUn, dat egeu .... e bek m·
heid, oopt.rtijdiabe1d eD Igkh.id, aw. dien.ten
ID h~ waarde ...ordeD I.bouden door d.
regeer1ng.

U ... Godue&on en een Gangenaam YerbliJf "
Dordrecht toe .... DlCb.nde. ZiiD"'U

De a ...en (gete.kend door de bUfI._ten
en lDuDlm~le radeD nil Bntllto"'D).
Na de~ heildronk op" OlIM gehefde koaiDglD "

...erd die op "0II18II gaat" gegeyen door d~n
burg.m_ter. die "eide dat bet Iedereen harte-
lUk speet dat men den beer V:!onNoorden moest
miMen, maak bem "OOMIpoed OD gelul< toe.
...en.aeb".

Dr. Bayly zeld" dat het hem geDoegeD deed
" nDDeD Z6ggeD da t de heeT V.LD NO}lrdeD
I~ een .UmlN,thllCcrde vTlend. een .IUke
g.DtleIJlllD, eeo DlIO!1 ":LDeer. eD eeD .....age ....me
me*tr8Z61 "a>! leweo.t. Ook .. ".. de heer VI\n
Noorden 10 de Itilte e..u hefdadlg menech. eD
de armeD Yan BTltsto"n I.OUdeD bem mJ.UeD.
Men &ou&en ImaD verlluen dle mon DIet bad
behooren te yerhezen.

De heer AltchllOo, C.C. eD R.M .. getaiJrde
Yin de degeluke "u&e ...aarop de beer "aD
NoordeD "une ambteplicb"D ye",ald bad, AD
nil de goede veretaDdhoadlOg die er tU8ilCben
beD pbeeracbt badj gedurende dUDtUd dat 'U
geuml'nluk in bet notoor waren ...crkr.aam
",w_t.

De h.. r VlD Noorden gaf een toepuaelilk
ant ...oord, en sprak ZUD4ank UIt .,oor ui ...... t
gedllIl ...ae en werd OlD de droefheId die hIJ zelf
bg IUD vertrek oudervoud, te .,erminderqn.

Verdere toesprakoD ...erden gemaakt die t.llen
leedwezeD aitdrukteo oyer be' vertrek nD deD
beer V.D Noorden, eD meD mag met VMJmoedia-
btid .eg~n dat zeldeD eeD ..mbtenaar een _r
y_nigde, geeawriftlp, eo oprecbt.gem .. ad.
pablielre erkentenie heeft oDtnngen daD die
...elke UD deD beer VIoII NoordeD toegebracbt
it.

[Door bonnsiaande ...ordt bet oade 'preek·
...oord be .. eun dat &eet "De appel "'ut niet
ver van deu ltam,"-Ed. O.L]

ROBERTSON.
DE ZUID·WESTELIJKE VAKATCRE.

Op Zaterdag, 23 dezer. werd eeD publi.k.
bUeenkomai gehondeo ln de bofzaal t. Robert-
lOU met betrek.lriDg &ot de aa.nstunde elektl.
",oor lien ...eigeyeDdeD raad. De beer J aoobul
Burger gekozen "ljDde t.la yoonitter. ",.r.wcbt
den b.. r Nicol, die ge..-raagd ...u t. ageeren
t.la eec:retana .,..n deze nrgaderiDg, om de
kenaillg.nng n.n deze yergaderiDi yoor ."
1_, WUlO{l bealoteD werd om t ...ee afgenar-
digden t. kiel8D om dit dietnkt " Yertegen-
woordigea op de bl}80nkom.t die .taat gehou-
dea " ...orden te Rlveredale op d.... 29a"n
dezer, m.t het doel om een kandidaat Nor te
Itellen m bet belang "'loll de Afrika&nden
yoor den ...e*tr.yendeD raad. Alo af,.~·
den .... rden pkozea u beeTen Jaooblll:Mara ..
.n Jaoobu. Bru ...er.

Daarn.. op d. yraag wien men aal ",oontelleD
ala Ia.Ddidaat nu Roberteon op die 'ftIrgade-
rinl " Bi",endale, ...erden de h_ren Muller,
....n Oudtahoora, dW ..-roep!' ...ertetren ...oordiger
..... no dezen cirkel, eD C, H. na Zijl, na
Roberteon, YOOrp8"1d.

Tut stemming o.ergaande bl ....... dat ~
.001' den beer Mnller l1li 37 ",uor den lieu Van
ZUI geMemd badd8ll. Dw moet de heer Huller
t.chou ...d ...orden ala cl, kaudidu* YOOt Mo-
berteon. .

De Mw V~ Zijl ~ een _ bekwame lIl&II,

en IO~ zond.r twufet ..... temlDll .. kOIeD
wodeD ...ve bet niet dat de beer Muller 'n'08-
ger m Ilet parlement ...... en men sich UI y.-
plicht pYOelde bem" ondemeaneD, opdat de
lhodea panu de 0YV1fUlIliD& niet _ behUea ..

PAARL-
.IEUW. UIT DE PAARL.

A.I'~D&a BOND,lI1.Or V.all DE P.&..a.aL •
De gewon. driemaIUIdelliJa.che verguleriac

no bo.,.Dgeooemden Tak ... l plaate bethen IJl
de Slot nil d. Paarl echool op zaterdag namid-
ui den 3O&teD September te 3 are. .A.IIe
~ndaleden ...onlen Y'8I'W'BCbt tegenwooq"
IllUen lijn, daar er belangrUke aken sijn.

VOORSTELLL"G.
Aan beide do Sed. Geref. geDl<'IIIlWn "all

voo ...telling VaD wea e lidmaten op Zondag-
morgen. Aan de P rI kerk 'll'erd de plt'Cb-
tigheid door ds. Moo"""" Verricht. De JOil'
geleden "-prekend .., zeide uJD ...el ......nr.,
dat het ben, met eene oprechte bhJdell.l5,
een dag '"&Il oarek"n~ bliJd'<Chap, mul'
met een oprech te belijdenis een dag van
88a'll"lg1! !lCbade 811 scbande zou UJO. ZijD
wel__", . .prak v,,",~...... D&&I' aanleidiDg
van Jadaa 1 n. 20 l"II:!l ,.Maar geliefdNI,
boawt giJ azelTon op ID het aUerboiligst go-
I~, biddeode om doo Heiligen o-t," ens.
HIJ w_ er op dat de ....:.It IIlet afgedaan
...... met huane belijdenis, ma.a.r dat er elk_
dag m ... t ..ord.m g..bou ...d. De steeD .....
gelAogdea de tempt'! moest op d&t foodameat
op geboawd worden. Op de DD<><hakeliJ'kh81d
V!Ul bet gebed werd. aangedroogeo. hett;-
t.lleen de Heilige G_ kon te1l'oog brea-
geD. ZÏJ moesten dus .. aohtead e ~IJO op di_
gooeat. Zij moeten geb bew&rell ID de liefde
Gods 1Il'88I'ID Irracht tot StrijdOIl IS. Sa de
red .... erd een Zl'geu over de DleUll'e leden door
d!, gemc.oente met ~ Geu:ngv,,"" al!(ebedea,
"aarop ds. MOO1"r'f>tlS elk dei' led"l1 mot eoen
gepaBt tebtv"... <'IlfI handdzuk "..c.
In de

SOORDER P.URL KERK
sprak ds. Joubert. OOIIl!oIeE66I' tl'dhmd,· "'JOr-
deD Daar .....ueuhng mn Ps. 1:llJ. t"J "n 24:
"Doorgrond mlJ, 0 Ood' en keu mlJu hart,"
enz. ZIJn .. el __ ,..... h<-!'oo mot te zegj!<'u,
dat kellDlS kr-.wht 1:. l'1l h"ld.,rciu dit op met
voort:...elden, Jtoo:.t. bijvoorboold de kollDlS VaA
elrotncltett, stoom, enz. !Stelt ons III ~ta.&t.
kmebt u.t te ooleiH'n. ZOO ""It ID h"t 1'''''''''
tehJIt levell - llldi"n "IJ keuru, daaromtrent
hebben, dan oo..ltteO lO) krachl. \"O(Ir ou.s de
voornaamst<' krucht op aard" D..nd 1..0llde
de krllCht vau d"" aJ ...~rende" Go<L ZIJU
wel-eerw wIJdd~ t()t"Q \"'t'r(h'r Uit o\""er de dna
volgende puol<\n ill n..nd n-oeg om hulp
tot kenDJS nl.n z.lch.7;f>l'\"C'll of l.clf-ondon,,,->Ja..·
i21 hiJ "'IOS I!"re..-d lICtu...l\ en te verlooeh"ucm;
(3) hij k ..... m l'r tOL' 7.Ich aan d"n Ht-< r o,er'
t.e p:ev..n !'a .1" voon.,.·II,ug k"am ~IJn ",el-
eo,..... "oor den ka.n",·1 en vot·gde .Jk der
weu"£' lNf=lll ~n zp('r ~"i)3st.e tekst to~, 911

vE>l'1D8&Ddebeu U~""I1' op dUll lOeg der g&-
rocht.ljl:hOld te lt'atId"leo

JO"GELIEDE'i \'EREE~ilGlNO
Werkz.aamh.-d,'n voor d,own Ilvond: dAhat,
T. f'eD" b.-la-llD!! op TIJ",el en II 6nscb,.!ljk."
,'ent\r, Juzua ~11nn.aar, t.("'tl,AI~t&nd~r. Alb.

UU TOIt. Opstd. cb A Moon,,,,,,. Leung.
A. P. Hnn". RucltutIe, W, A. Kng ...

U\·ERLl..:oEN.
l{evrouw .lt' ",,",1 .J D. Krig~, Soord6l'

Paarl, IS !(I5tt'ren (M ..aDo">(1 morgen aan ha.re
kOnlD!! oTl'rI''l]t'n H",·,..,·I, oor ...,n geruI'
men liJd III zwakke !,:",<oudbeld kwam baar
overlIjden oUl't"-r.-a.(ht ])~ o\erh-dcne "M,
we~en'_ haar tx'IUIUUf.11JkC' maillerl"n, door al..
leo die haar 1t,'ud"11 !,:"acht ,'u h .....r Ilf<~
"ell wordt door ,,·1,,0 h,Ar"urd \an ham
botrekkln~(,ll. i~n \(1)[.\1 aan dp ,l( hh'l)!'ehle-
\ l"U(1 k.lndfl.Nl'D I bu.'.I,·11 "'J O!UA' 'ympa.t.hie.
Dl' bE>p:raltilll,•.al ".UII>' hlJnbJk dezt'!1 naDlld-
<Ïaj!: plaat" "mh·n

ZE"DI'iG.
Nudat d ... 1IIt'U'''' 1",1"m"t"1I d,'r Paarl kerk

aan d~ )..!'cml......·utc op Zonda.~rmol"JZpn "oorga-
swld ....areD door cb :'loJ)m ..·>, ],,-.t,...·;.; ds.
A. lJurray dt·u ka,u ....·' (~Il l(~Yt~n.iu 1:"4"'n"t~l5pre--
kt"nde rodH 0\ (lr de "oordeu ,,(iIJ I.lJt bet
h(ht cI"r "en'ld." I'UZ 1:'lauh. :, n 14).
Behalve de !(~"'OU" l'oU...:·tu ,,,·reI C<\[I(' t<oD be-
hoev" va.n d~ ,,,-,"dUl¥: ~.,houdl't1 ....aardoor
i:Zl lOs. Tqor d ........ ,,,,,,II. hlJ""u gebr-""ht werd.

GD1'i:\SIr::l1.
Door d..n b.......... ,:ehoutleu ID verb.lDd met

h,.t I':...rl""h~ ~ml1a'lUm op laatstleden
W ()('llsda!,: • ..-prd O~ ,om V.UI £:.!&ó op!!"hracht,
bf'tJ.!I"l'1I al~ z.~"'r ht''fTI-d.l.Jl;t4nd In dt'f1..Aldruk ..
lteDd,. tijden m""t t-..houwd worden .

KER KEIU.A D. __ ~-~ --.T

F...,u gocom ul!1et·rde kerkeraado-verga.doring
...erd ....n de Paarl k.erk gehouden op ~tbo
ren, tO<lDgekOZOll .. erdeo tot ouderUDgeIl : -
Broed".... Tob ..." 1.ouw en F. J. Joubert. 'tat.---
dlllkenoo. Broeder; SG. du TOIt, Fred.
St.egmcwn eD G A. Retief.

IWHIP II HET.IOOI[IIIOIS.
PE VOLGENDE IUEZD'G.

Er qjn ",eie Af rikaaDdeMJ ID den middellani·
lichen ctrkel die yoor den ed. heer !tluadorp
ges"md bebben, en er !Un ooit ",1"0 die ID-

direlrl 'UDe .,erkleziDg bevorderd bebbeD daar·
door dat ID door onvencbilhgboui, of omdat
IU bl; de BondebenoemLDg Dlel bun .ID hadd"n
pluepn. !Dcb ylollde etembus bebbeD ontbou·
den. ÁIUI de&alkeD heeft de Afnkund.r pand
hare nederlaag ID bet t >gerbuIs te danken, ell
zli IUD bet die two c.; Oe Been! mut.scbapPÓ
£140,000 per jur bobbeD '--paard. Ja, ml&-
""blen Dog yeel meer .....a.ol OI~m ..nd weet ....at
het boogerbuJ.8 nog kao doen om nUl tige we\-
gering, .ooala de reglSlrtlUewel, te d ..-anlboo-
men. Wu schriiven dit ulet met d< bedoeling
om ODse ynendeo die d""l!Jd- dwaalden 1.c be-
leed.igen eD van OUllaf te -twten. In tegen·
deel. ODOdoel LO 0111 b"D ""r,,~ le brengeu tot
deD recbteD weg. en dll kao ~lleeD Jl'".sclJled"n
door baDDe d...umg a&D hen opo:nl>a.&rr.e mo.ken..
EeD goede 1'TleDd \,1,·;\ nooit \Vu willeD, in·
dien mogeluk, eeD 1.. e<Jdeu ml.slag yerhlnderen.
lndien de "ettreveDd"D raad IDde partUhouding
door deo beer Rbodel! beguDstIgd Yoor.~aat,
.. I het 'I'T06ger of lawr. WaD!l"(>rde CMlII.6 ID de
Transvu.l tot het verledeoe behoort. to<:'!. loOt
eene alge_De nrltle<lng I]!()8tl'Dkomen. Laa*
me~dlt &ocb lItIId In b~t oog boudeD. eD IIOrg
dngeD dat de Rbodeep&I III Diet "eer op een.
oyer ...lnolng m d.... Middelland..cbeD Cll'k.1 aioh
ui ltuoneD beroemeo De ycrklezlIJ.g ylollden
ed beer .Muadorp .. a" de eeDige overwiantng
OOIt door LeD behaald-laaI bet ook de lutete
!UD. 1)e Afrlk.ll1nder p..rtu OD ",lie drie &etele
yoor het hoogerLulI !lemeo het plompetelael
wettegenotu.dde. Maar dao moet meo &OI'(en
dat de kandidaten popula .. ZUD en dat op dB
plut.aelnke Ioelangen der veMIChillende onder
den Clrkel fIOrt.eerende k_ fdeelingen gele~
...ordt. BU de laat&te elektie ...&Il er geen poot.
n8lltle yoor het land-piu_lUite be1aagen
g.veD deD uiWsg--eD tenrul men ID de noord·
.... t.lllke dUltrilrlcn teletlrgeeteld ..... m d.
BondabenoelDl.Dg, "erd nau .elijkB de he1!\e
der stemmeD waaronr oo.r.e par1.U Iran beechik·
ken atpg.vea. De Rbod .. {'&'tu ecllt.er wift
boe 1'.. 1 eeno meerd.rbeid ID het hoogerbaia
yoor bur wa bet.eekeneD. en Iii ...erkte mei
Yereenigde k:racltt.n. eD men " .. t met ...elken
ongelukkifrt'D altalag voor de AJrikaaDder partU·
Door de regwu-aue hehbeo "U aedert dien tjjd
OD.&epoeitie &eer Yerbeterd, eD bet l&Ddia door
de politi.ke gebearteo .....en der laat&1oepur
_" .... kker F_'bud AII811 li dUI teD oozea
gnnate, 1DUI' ... 1i moeten DIet .lapeo, "'Il moeten
Da reede ODI yoorbereuicD yoor den groote1l
1Iai. En ala de houdlog n.n deD ed.. h.. r
MaudolT iD deD raad OOIdu.r&oe !JeeD aanlei·
ding geeft, .....t IIIhet dan doen ?-Chlu eo....
NNI.

80HEEPV AARTBElUOHTU.
KAAPSTAD.

A..UlGUOJ(D
Sept.. U-Dtlit&cb ooriopclllp CoI!odrA. YIOII DaIaCa&

BUI
S3-\'lctona, .an L.lleoand
23--B.hoDe, Tan De!ll1l7"'"
St--K UtIl4l'&, T&D. VJr.o\e1J.
U-Oatl&11lOé. ,ar. DIJd:.. n
:u-<Jel\.c I:W.ce, van !......,n1en

l'E.KTBOI[~

!lept. S3---.A.rora, n&&r l<tatbaoeM
23-BMtlto. naar Al..- Baai
_Kll!D&rlo, DMl SIe1I" 7~

LO!fDlU{
SS 8ept.'"'"(hr &eIegnIat)- De Braemer 0IItIa

kwam Vri~ om li Q!1l te Pl)'lllOllth-.
De a.-oa .mYeel'de te :Madeira teD 1 liDI op Vrit-
.t.paclIt. De Anb .m-.-de lie TencrI!.e op Va;.
dapllMag ten • are.



"

b Briel gele...a 'I'IUl dea heer G. H~,ft. fdeelingsraad - Piket erg ldageode _ dell Bleolt* .tut TU deel weg
, taeecbea Esel.hoek en het '-Kru.ispat te StUIk-:Sotul ea VaD een algcmt.'tlUtl .."rg~enng van fOlltein.

dOlll raad gehouden op den Isten Septoaiber, Ba.iot_ dat lid Rocher den weg &al doen
1899. ' • ~o, alsook de w~n .voorb~j PaID-

Tegen ...oord,+!. -Do, heereu A, W. ~a.k,er ~ en Stinldonteln lil ZlJn 'II'IJk tegen
(vOOTZ.ltterl, W, J, Liebenberg, P. J, Snut, I redOOjke \ k08ten.
P. Roeher en ~1. Melk. "CircnlaUe ~el_o van het kantoor T&I1 deo

Bnel gt'J.,z,,,n "an hd Ekst ....n, 'PIJt U1t- kolonialeo secretaris kantoor mot achedule
drukkend .. Jat hIJ I<'''jlewlg .. nu 1oI6kt" de daaraau gehecht, betrellelijk het uieu ...e t....
I'"r~nug nier luw olJwouen, e-n vrl1it"nde rief op de &&nbooveli.ngenvan den controleur
dIlt LJJU \'00""..11,,1 aullen Il ....den uitgesteld ..Il auditeur-generaaJ, in termen van sectJe
tot Ut' "oI1(t,"u<I ,..'rgaderlug. 129 nm' de afdee~.wet VtUl 1899 voor
Toe" ... I""-I1. . r....w.l..dell oJgev_rdigd om w<'gen en worken
T,'I".;r.,m ,;0,1"""11van lid Hossouw , bericht te uispecteeren onder toeaieht van den raad,

1!f""pndfl van ZIJfI \"4JI:hmdf'rtnh ou, dt> \ "r~a- al.'WOk l'6D tanef voorziening maken de voor
""ru~ hiJ te "-O'I.'rl ""',"ell,' ',I<'kt,., en verlof bt,taIing voor blJWDnlfill nw valuatie ,~oven
Vpf7A,.)1-O....t "d,· tot .If'" '~7.J~.dIt',d PO ho, ..en Tï\.U her1.ient.ng VM ki~ers-li~ten.

T"''1:'''l<,,,II Besloten dat d" secretarts de ontvangat vau
"otulf"n 1.:yl,'7."'11 va u de~ \-on~,-· n!'q;.uj_~nng Ut-' circulair .. 1.aJ orkenaeu en mm het depar ...

on g,><'(~,·k.·urd tement •...J me Idee dat de mad het voorg ....
u...,IOI"1\ dat d" n'rpl~ablll;; 'all li" tol t~ stelde t..rlel goedkeurt,

Ha:tfnl>UL,h,,I naa r SIlla1h.'r~nvh.r n'rd"r t",- App"c ..ti~ g.>le""n V>IJl den hoor J~C: van
~prtlkt'n ~1.1 \ron:1t~1l op tlt_~ \ Ui~t:"LU'_:'" .....:-;:.!.L!~.- Ziji uiL. c ..-n ~'C~nt op te richten te Kruisfoa-
rmg vuu den r:l.:ul tew.

V" f"olil,t·!ld. t c-ndc-r-, \4, rrdon n ..)()r~dt-1!tl Bt"b)OtLtt1 deze ZWik tt' laten in handen van
voor het \)Ildt r hon.l t-Il lil s tuaf rall horvt«] bt"t. ...ta.a.lld~ comité,
houden "U) eh-u 1\.. u rbo ...chtontc-iu naar Happort ~t"I&E"n v.in den heer Loader, rap-
n.lllJ.b.,.\I '0'" d..u "Jd ,,". ''''11 ,.ar port n.nd" dat •-eu g<:val "a!1 typheuse
-l.u-obu , 'fn...,tt·rf. Hood,. \'1'rlo"'I1\"1"I, "por koort ttl Drauihoek In Wijk no. ti.
dl" -orn vau LIl Fv.vrt SWIt, Hon t ehcu v. I O,.uotuleerd
\ oor de ., 'u I,'JI LI < ,I H vou Lrt "'11- L"I L",Ilt'uoer)< ~aJ k"nub dat. h.ij op u,.
borjzh . I rt hoc-k , 'nor .I" '0111 1..11 L!' volg.-nd« ".rgad"nng zal voorstellen het tol-

&··dOf\'11 (Lr lit' I,'nd. r \,111 dt-u hl'tor.J II tHnt'( voor W"dl-!;en!; In het dist rict . did lZeeue
von Lit ..t-'llnc)r~h I. II wordr-u ,lFtJl~I\Ul)lnt'll boboorlijk« rouitoeet elleu hebben, to veran-

B,·...lotl'll dat d,· t.·nd. r v.ru d, n hf't·r J II dvrvu
YOU Llt'-t'nI1orl!:h 'oor d.' ~JIIUI \',111 ht't hou t en Jl.. ....loten dut de Iedeu Lh.hf\llbf'rg ell SWIt
hui-, t c Jo:laud ...I;.I.u l \),jl" "\'1\ J I.lf zal 'Iord"11 de noodLgt-' repurat n-s zulh-u doe-u runkon .U\D
at\n~t'nornt"l1 \oor .:..', dt'n \\t_"g tu'-stteu (_~rOt'n\+leI l",n Piketb~rl'!

fit· ...lot.,11 d,It dl' h",l ,/ li \(lil Llt"'PltllOr,.!.h :lond"T ult ..t.d.
ot.·not'mJ l.,d 'i\, ,rdpn t (,t \ '·r!I)l"'..!t'r 'I Il tip. ll,~kt.nmK \'oorlo!eh.~d PU gt.pc,"' .......("t.rd \'Iill d(ln
lJlt...puDnm~ t,· ElaIlJ ...r,a.u hiJ zal ,di" Iw- ht.t"r.J Tht~a.rt \'oor 1:!... voor ten piUiT !t'l-
draL!I'1l i'llt\,tll"":f'll \all \, ... d,lt ~f"LJlld'll "ordt ...,.l ....
o\-,'nrrdm..,: 1'1"':"1\11" op w:t,rnl·ldt· Illt"'pdllnll1~

"1\ d~\.t d')l)T ht'Ul c", (hllf 'w:ordt ,d ... ht-'Ialill.!
\ oor ht·t npt r...dt'1l ,d '.'rL-Of ~!'r

L"l ~L!, k .1. ,.l~ lU"t-' dnt d,' n'~ ..~'rllU! ..-
hIJdr.~~:y \ ,Ill L:.",lI \ ovr h.. t g-,·r!t'1·!tt' nin dt Jl

hoofd~('1.! tu ..:..du·'n \·,·ltldntt t_'n l>oornfolltf"IU
I... t~"!-..t.f'to<{ ':f".hJrd ..n ond"r Zlltl t()~'Al('ht f..ld
\rt'kk dl" idt-' \ I'rd r Int I. dó4t hiJ dt>n \II, ~ .)

ht-'r"ot ....ld ~11''''tt lu dh'll T7..I~H'kl1d ('n Rlf>I-
klOOI

baluglteum.t der Opt6om8ll8ll wvea
hier &e$r be~nd. vooral ook Let
woord van aanmoedigiIII door DI. Marray.
De oollecte bedroeg £2 1... 8d. Te.ba-
nUlil zondajr den lOden. Allee WIWI ook
daar naar wel18Ch ingericht door Ds.
Cilliers. De aecretari. mocht drie malIID
eene &&lIdachtige gemeente toeepreken. In
den namiddag meer bepaald over bet ~oel
der reis. De stemming en belangstelliAg
WILS verblijdend. De oolleote voor het
werk: bedroeg £6. Mundagnacht om twee
nre naar .AbdeelllDeg; vandaar per spooe
over Graaff Reinet, Donderdag morgen in
welstand thuis, na eene zeer voorspoedige
reis, en veel zegen naar lich~m en ziel te
hebbeu ondervondeu. De liefde, toegene-
genheid en hulp der leera.ren, kerkeraden
en gemeenteleden, op de reis en in het
werk hebben ons zeer verkwikt, en be-
moed'igd. Men is meel' dan imme~ ov~-
tnil{d van het nut, en de noodsakelijkheid,
c'!!' n"k op deze wijze mede te werken, ~r
verspreiding van, de klniliio der ('AnWIg'8
waarheden.

VAN A~LI~,E~8~EN~NO~GWA.T.

ONS

\1'1 r J. \ .1.

Wli kun non er niet aan denken ook maar eeD
uit treksal te geven ui~ de kolommen-lang. Ter-
slagen, welke do Ellropeeeche bladen geYeD Tan
bet rechtagedin" te Reones. Een .Ilkel tooneel
will"n WlJ daar ecbter van vermelden, da~ .ka~-
teriati.k ia '-oor de rol die er door de IDllltair.o
ie gespeeld werd,
't W.... bU 't optredeD al. getuig. yan kapi-

telD Freysta.tter, &en der rechten Tan deo
kriJg.raad, die in 1894 Dreyfna veroor~~~e.
R li ble"k ecbter nIle.behalve tot d. militaire
kliek te bebooren ; hU wa.ageheel en al iem~d
van 't slag van Piq uart. Hij yerteld. dat IIlJn
overtuiglUg van Drcyfu.' achnld wu geyormd
door de getUigsnillsen van de majoon Henry
~u Du Paty d" Clam, en dat biJ ook &eniguin.
beinvloed wa. door de Itukkeo die aan den
krllll"raad waren overgelegd in aeheime zittiog:

.. De stukken die ona yoorgelegd wenlen,
glUg hU voort, waren:
Ie. Een biografische nota, Dreyfos belChal-

dIgende un ver~ gepleegd op de pyrotec~·
DI.ehe school, de militaire school en ook aan "e
.taf vau 't hoofdkwartier,"

o •. .
Algemeene verbuing. Dat was 18te w&arno

DOguoolt on 't openbaar ge8proke~ w~ Eo
oDder een doo-isel:.e stilte 1'01 IpaDnlDg glUg de

Z. _\ P. lu.nitein voort met 't opooemen der stukken
(' l' dl' BruIIl, Ku.tILr, C"m !'aurl. dl~ bern In '~4.1 vau w .. ini.> bemng waren~-
.1"I',IlII1,' '"II nel' :O;P")" LUlvudule, gescbenen, eo waaraan hli thans Isker lO t
.\1." "' E :--,,'ltr)uIle.'.... d,. geheel geen waarde meer hechtte:
,\.11111'''' H"flllé\f' LaIH', Z, :0; Hel- ~e, liet uoc',meo! waarin voorkomt: "Dat
d, Ibc!')" I. .\ -H, cauadlu vao D--," waarvao echter is aaoge-

l' d I !oond dat, zoo 't DIet yal.ch is, Dreyfus leker(',tI !tar Ille r: 'an del :O;rUj, 111011II e, nIet wordt bedoeld.
I' .1 lf lIl""". U ..dcll k ,ct... O,dJ'J'uLlI, 3o, Ee .. hrief de authenticiteit van 't vorige
Ctibnt :'t,,"~, UnlOudale document b.... "wnde door overeenstemming

\ lla, Id l' P dil Ple",:l' i{:l'hlll()lIr~ I vnn handschrift' (dIt sluk ...ordt echter beweerd
.1.1 du 1'"" _\I."al', K,,,t I (" IU. J aar!. I ook eeD van de vele verval8Chte stnkken tel_.\.C :O;"IJIII.'I1,(;edel1k",It, I lalJ ZiJD}. .

( cl. lf 1;"lnertl'lIl' Ko,t I (;\11], Paarl 4c, Een telegram van e.n hUltenlandachen
; ~[a"dalen" 1'1.,; ,IL'I ~[el'lVe. 'HIt,!truolld mihtairell attacbé beginoende met de woorden:
'I" ~ J L'" I,' t I (' "m Pall I'I "Dreyfus gearresteerd. boodschapper gewaarl·U'U... r.1.1.:-,m u"'. l),:; '.1' 'b d'

Ja"oltu, J"ltanD." ~Ld:llI, do. do Ju, sc ~~ laalste .tul.:: i. alreed. door 't FrallllChe
11.• 1 Kl'l'IzllI!!el,}{" hnlOod departement van buitanlandscbe zaken ala een

I;, }'"'"''' nl verkeerd" of valsche ontC[jferiog gebrandmerkt.
,I "Dat IS alles wat Ik te zeggen heb," voegde\ IC! )!'!,l H 11itt'nLach rIllt1nualc,

(;, ''I'll ,}"u,.tL', I.olld :O;ch, H"I,lelbe,'!!, de kapltUlD t: a:r.n toe 0 0

Z .\ lt Wat zou er nu volll':n 'f De yoor£itter nn
.1"}::'III"·' Adam Sl'ru~t,j" ti" d" Jen krl)!i.r:ud vali '~14,kolonel Maurel, kwam
I I .1 J-:: I'IJII"" \\, KII,tt nr, (; .rill, I'"all "oor e~ begoo stamelend e,e aarz.:lend ,en ala
\I """iL' .1"",le, I.. s lIeldell'L'n:,I. .\ H I een toonbeeld nn iemand dlO er zl,eh filet lilt
L. Jl ~l. .I,lodl'(,ll, R",llIlIO,,,1 I weet te redden een vroegere verklanng te ver.
) ,I"" t I,· HUll" [-III"lIdale I dcdl((on, I k L bori
- k L', .,' C· I, 'k I HII bau name U op eee vraag van ~

)1. 1,,11'1 I'>IUI.•.r, """: geantwoord dat hU .Ie,.ltt, ten ducumt;n/ ,.'n de
:'\ .1 Jl,l.,,,oll, ].;:",tltlr t,.' m, I'aarl !(ehelme Llttlnlr gelezen bad, .Maar lel hU nn :

,;,; lian,,1 "lil ]t'J"e\t,I,I, du d" du , Ik zei "lleen dat Ik .Iechts tien docnment ge-
.1 C l'el'"ld, (;,·d.·lIk,..!,,'ol Ilal.l' I lezen bad-Ik zei niet dat er slechts tien doeu.

,,' , \I.u·", Kill .. , 1 ,,''''illal, I ment geiezeIl ....erd ..' ,
(.1 '"" Il ",1,:,,1<', J" I 't Is b~gr"pelll,k dat _er eeo verontwaardigd

I I ,I I, IC"" (',IIIt,I", K",t I I;, ,n, Paarl I Kemornpel onder tpubllek ~nt.tolil<l.halfonder-
, I . I I', dru kt door du dreogeede bhkken vao den voor-~t 1 ;-"'1"'\ :--.('!t '"'11-''' 111"'''" , I L' h ta Id do kolonel. , J k I IJ 1 . %nt(:r ['.In lntusse en I me e •(,)II,el".1 ",")d""" I"" ell ',e I :I J I toort' 'ID wet'rwrl van de nageo Tan den

U. I 1J,I!L'Ild F (;''''''. I{" I_""<ll"d I adl'Obat bl"f Ik bq wBtik gezegd beb .... :.
1/,,,,,.1 L"I ... II I" "Il KI (',\111, P,I/III'I maar ...... d" "aarbelcll.datlk mu watyermoeid
,1,-11111:""\1, " '. l'IlIOIII~tll", 'I v"ddc (lron",eIJ gclach) ...... ee~ heetjevermo~id

I', .I"i,a,"", ,I ,I" \ <l11t,1",KI ('.' nl, !,,,,, I' I ,vveld,', 'I d,t Ik toen In deo krugsraad de papie.
~; Iza~lk Kr ijfla..i\\ I dr' dr' df', ren l.(lif a;ln Ul!IU uuurma.n om le bem te laten
L.... (Iz,wk ."Inll (,lI du '{I) d,) roorlezen.'·

I KapltelD Frel.tactler met vute stem: "Ieder
I :-"" " (,! '" ", H" I""""l . documeDt w.runan den kl1jg.raad voorgelezeD,

:,U { I:,,":al"'" I" 1.,,,:,. [''''''1,,1;11,' en k"lonel ~Inurelmaaktecomrneetarenop ieder
.1,1 I' l~lI,'I"""I\.').t"",('.'"IfI, Paarl, 'tnkdatbllaanÓn.overbaodigde," .
( I, ,cl, uil j{ .I,,"b ..!'! ,j" d" d" Kolonel Mallrel: "')aar proteiteer Ik tegen,

.1 II KJ:! ,f \' Il \1 Ik "'lIJ! te con8clCnt,eus om de rechters op eenige
Exarnltlatol', "'Ijle te oo'Dvloeden (T' En toen kwam hij met

bet lafle verwijt "Ik .on ieen vUf jaar "ewacht
hebben, en dae b,er komen om een senaatie te
maken op eene publieke z.tting."

Ma~r daar bad de kapItein bem onmiddelliJk
w~er te pakken '" a den zelfmoord nn Henry
had 1"1 Jll een bn ef sail kolonel Manrel zij n

I ",ee.d,lIktn tWI,lfel ult"~drukt, lIWlr deze ba.d1[,' [."J (;, l' "" r, ~ I d
dall"'p lIOOlt geantwoord. ~laure moe.t lt11.1 \',,,,,1,,, lI""'I,(;"d,'nk:O; 1),dJ erkeouen.

,r lf Xlt ll\\ l,ll!l, d" ti,,_) () 0

il'""d (' I' .1': l'le"", H" """,n,j ZO<J glDg het nog °eenoogenblik Toort .. de
(' 11 li.ldL'l,b"", 1;L'dL'"k" I, Jl"IJ I,"do maDnen "taardell elkaar aan en .omml~eli

(; I'"'' ",,/ noc~en l" b af "',e de" ander bet eer_t eeo 8ag
met t!lU halld.dlOen ~n het gezicht zou gev~n.I: ,\ "I"e, 1;1'.I,'"k,'l'I,ocll V,dJ""",r ~rlar ~r kwam een aHeldlDg, Generaal HeMer

(,1"",,.1 "1"'tiT, K"':II" ('-'m', I ''U" I de man dIe al.de leider van de militaire kliek
( \ l ......, ;:'lld:J, ('l!dt'Ilk~{ lt 1)al!I) ....i.f,i[ r,eMl!I,uwd kan worden, kwam naar Yoren; en
,) (; 1"'1,,1.1, .III d" bt-g'on met te betoogen "datkaj)itein Frellt&cUer

:' I II \I ,I"",Ill'll, ]{"'I,,,,,,,,,I "otral,t wa. op li~gen, door te w[lzenop't toe,n
II I \ '"~ \'" kol k ' ,'d.·tlk,.'1J n:,,] I nog niet aanwezrl( 'iln van d.ngen, die de kap'-

' , «-In IU h.·t lIebeel nld genoem i bad, en voorts\1.,.:,I,,:el,,' 'ao de: .\1('1"L', I{,('I""",,,I, ontker:de hiJ uat het teleliralllllan deu kfJjgwraad
.1 ) r J-:: 111',1, \. LJ jl I Van ~14wa. voorgelegd,

!::.'''lllir.at.,t' De kaplte," wa, bleek Tan woede eD met
kracht be,- •• tlgde Iitl nogmaal. dat hU 't tele.
gram zelf bad ~ezten,

Lal,orl noeg toen opnieuw dat er Mo medll!cb
onder wek JOU worden IDg.,.t.eld naar den toe-
.taud van du Patv ue Clam. die maar steeds niet
ti, ger IIIge kon g.,boord wordell omdat bU ziek

"t' ".", "" k - ":"" 'Kerid10Jc ""cr<;C!!OllleD) hedte tt- t!ln. en dIe volgens Merci~r's vroegere
j 'el klar111genbet pak documenten voor den kry Ifs-

I I. I;, 11\ II 1'1, '1,1,1' ,<;"iI Cl.1f I' d,:".': ~~,,,Jo~~ze!:~<lr.~let:'I~~ ~~t~·~:~:~:o !":~:~
-:_""\ 't"I'!P \'! l't 'l_'-'I)_' \ ('I t· rd" d\'11 _t), kulonel Sandherr was geweest. zet hj) thaDK.
\ '':11''',. IJ, I,,, d" .t",1 ''''11 ,·('tI: Toer. barstte Laban loo "Altud de doodoo
l, Y Jl lt' nl lk, Il II!I'I '/ JIl LUI.H:!k 'I j,~1 I ril,~ genoemd worden, Kolonel Saadborr 18 dood.

',j ,-'"". 1"II""d,, ,,"nll'l'll"'fl "11/.'1 kp, i<, 'Kolonel HeDry II doou. Fn kolonel dn Pati
I" i <"" "p, .I~ Il ) ..,j.I"ktaal "ti ; j, Clam lean n-iet komen,"

I:{,~\P!I' "11111" j),\nd"ldas: dt'll ,)l ..rt'll, Pa..'lrmet' hep doze Mceneaf,dlenogeenm&&.)
, I - \1, , te meer uotooude hoe oo~eloofll1k onwettig er" "~I "'J L"I ''''0111",t,1 d, l','n"','I,t,' " I If· I dour den ~~neralee ,tar gehandeld werd en

I .. t ... ,,z('kl'lI \ ,)", ('t II :\(Tl..: .l\)(Jl),t J wordt. Al dl'J gehugen "'toDden onder eed.e!
\\ , .. IL 'I, ~111:'I~r I), \ rt·dl:t'L j !)"lafJ!.."'..,t,.Ld~_" _

" "".1 .. , I" l." I c'''',). ",,]1,.. I,· ,,",' lll,t EL\' ~IIDDEL TE.GE~ MALARIA.
•\t k "l·,lrtlt."· li ,:.. ]).. \.UI \IlKt'lk.

1\\,\" \,1,::('1 ,kk-l_' \it'. 1.I\l:" dil~lI ï. r>r'\\ 111'1.11 \\·Idco Ur, ..\badlO, dIe :zrooteo Dum maakte
I, ~'.( 1 Jl; ~t 11)!1 ,Il \l,thunJulf-·tdt· Al!Wld..,. ut)(Jr l!ID werke II over AbY"f'iDlë, 'YerhaaJt van
k ' J. (' ,,' k,'\\allllliJ 1.,"Il"da" J ('C(l m,ddel tCl(en de malaria, :lat d....tuda nu

'I r ,. dw~ 1Ii.\.!leen, maar da' nu. na de Dleawa onder.
...., jd, l.l!"'l :1.,', 1I1(1(hr dj, 'I tldT!11

11,!aL" d4 Il, Zt){:klug'tm Ol'f'r deze ZIekte. zeer rationeel kan
" I !,'rh 'I!. "II,lt r Jl-'ldllJk" \,lll dt'll !:l'llllllt'D genocll'd worden, Het *as hem medeQ'edeeld
I:r j" \\ 1)""11. t"i, ...prt->kP!I, (IJ J! (lr'!l a\I"i11 I door een o!llpaarden Jlljler, door Iemand due. die
I!t' ")'':' i .• \: IJ !,)t'Il ,It "rlt hrlL" 7. tdJ d(llJ! i duor zIJn laIJgdurig verblIJf ID de moeras'eo van
1'- I:, \ : , k, d:I.I"C:-',t" :,j. ""l:l"'! C:~ I" lt! I malan. "ed ervariDg kon bebbeu.D"ze hnlde zicb

I " 1 (':)1 , L,"I 'I "p, Ih. lt'j ,t li \\p,wd i '" rnor~enlii guheeJ en al in een wijd laken, nadat
:\ \ ,11.111,1, It' lt {l1·t'l t'l !"IL_!' \ lrl Ilt'f HI:k I h'l Zich van zUn kl~r6D bad ontd&an .. en liet

:,1,. )1,,'r," II. .1,." ,""".1.1<.1..' 1",I,le fliJ ,daD IDdegclm~roTI.eerdetenteellstukjelwa_
1'1,'" '".; ,,'''' 'cl ,e "I ,lv,1 brandeD Na datbaJlndez,.aveldampeo

! t 11!' .:r, 'u.t' ~ l.I' "wal hll l~ker van malarla bevrtjd te bJ!lv0n.
"",~l." I I,;!.' j_,,,d, ':l"'" 1'<111..'"nit li"~ J,"n I Wat dw z...aveldampen, "oor goede koo-
Il 1 11 ,1\ ~,d "'PI IK !1.1 d, Gt'meeYlft' t"l' IIdeu doen wu toon yrlJ dUister Maar nu men
.(1 I" f d'1t'1 (L~!II: lt'll,ltll~ I)t f,ral.'hll!:e lOP het ~poor il! gekomen dat de muskieten de

' T',. 1, K, r r.. \\ I ....1", !t·l,·rl'·j dlt·!l ...r .....r-bl·t,] ; oft:=rbreok;7er,!ll ziJlJ van de malaria kiemen, nu
' ~,' Il" ...,,,,Ja,' t ,Il hart.I,JKt' ),('L,,,,,.! Ivordt de tOt'dl'llcbt der .aak dUldeliiker: De

I' I", ': ,', ,I",: "e' .:.: " ,"" ,. II it" Il 'Jll' l'ell I\.a I I lil uI,klet~DDwerlden tloohrde Inebt hloed"kba&rbeaige-
,I .. ' ','",1 1""'"11",,, I, 1I"""I"'LIIIIl'ld,,,,,r 'cmlit at aat ZlC no zeerg , !lfJlpen

' '" - I" r ,- .' . - - '1" I en In de malanalnnden lOde proef hcht te ne
I., \ ,"., '" 'I' . 1",,],.,,.,,, .Jl' ,,"" ,Ilt! .£ -"I \11 t da t hed k
' - , - - - •- I men.:. een mve men er 0 le II op en eo
'),\ .,','1 ,I~"(!,, \,l'l ('\{'! d" (, \Our iJuJp- om l.1-::bzelf \"()~,rdeiDademingvandiez:wa.vel_
I, I" ,,'I' 1,,1,' lj, m""llt"1 I, J ,Ipt!.k "hh'l'. I dal!lp,'n te bel!Cbuttén. De Jager lICheen er geen
L,' ...r nt' 11.U·Tl,j'),t· t .flt.,rl''lt·l''t'IlIIi'Jd Joor 1 Jast l'cllJ tt. hebben, "ant de Sem,am, M",dl-calt,
I,·" l'l' r\t I kt",[,t,J I'il t I\.'I:II't'nl, te J waarvan het verhaal ontleend i!. vermeldt uit ..

: ,- I",: '. , !.il III !!' 'f'C:-'llde I'PI'lnllf'I'llll{! drukkelnk. dat d. man met het boofa en al
i I,:. \ I'll I ':n ..,la~ :lI! J\ I'\'l.it' ,le ~t'('rt:'I'111" 1unde' het la.ken verdween.

"I,', 11\ , ,'11 ""I'd d,,,,, 1), I',PI;aal .11~ :-lCHEEPSOXGELl"KKEX,
{\,tl" .ft·t'r h.l! It'!1 k unt\ ,ln!!t'n H':!/{·H t'P

},'" tell ",,"d,," "1-"'" \,.0, d., z.ltu,'nk"!lI" I Wanneer de 8CbepeD beneden lW too ,ohoud
II :' "Il", III C!'eret'dltl'ld Ue "pkolll,t huc-: worden blflt.'Dge.lot.en, dan zUn er 18!l8 lUI
\\, I ",~ .','11 \\, ... ~ avoIId. lIet nld, te I V&a1tulgen 0;> de ....êreld verloren, afgedankt,

! .., Pt "I flt:
1

')\-('1 dt, ...tt"mrnllll: a.andi:h.·~1t t'n 'eo.t. Aldll~ meldt de !ttahstlHCbe opgaye door
! 1.';""1.."'0111"1..' I\,<r.'ll ,'er'~" IkkelId D" Lloyd'. regl·ter verschaft. Daarvan warea 3:.12
'" !'" ',. I...d,,,,,: 1:: :'Ij 1\, Gl AlH, .[.()()mhoot<lllee de r".t zeilllChepen,
k ~ I I k \\.1 nl de ""'{Tet 'j Il'" I )I,nderdal." I Dat 't aantal dIer .t~mbooteD IS toegenomen

, I 'ell d~t der zellachepen I. afgeDOmen TergelekenI! "ll"tl' ,1'111, ,)t't.. lia.al '\'l.l":I!,e;o,!1l delxl:'\t.e bIJTort.geJaren,is..,aDfDjDd8rbeteekt~bl!iOmdat
,q\!, ,.!'t-' ~'lt,~,I.• Il de 'I f\·Hli__..- ....t dPOJ U:--. ( 't t...)euemeo!vj.J[)I·' t.otaJc&anta18ioombooten toe.
\1" " ,q lil." '(",I 1,,'I.'"I-"1-telltng' T ..t '"nze neemt en dat TUt d. uit.chepen afbeemt In~retI

I t, I, UI'':,dllnl! ""11\1~1IWIJ OS Louw III bed, .. nWr UI·bet de 0PIJIITell te leaen TUl de oor.
II ~t1end" aau lu.du"nza. De a.&Ildacht en J &&keD,.an't lilt d. y&ari TWdWUlleJIder lICbepen

DI AlfAlfT 'AI Dm "ll£lEIT.

D. IBA CS & Co.'s
Grootste Ondememiu,· iD de Koloniale Industrie

"THE DE}'IANCE."

Bijbel Kennis Examon

EEN TOO:SEELTJE UIT DE
DREYFUS ZA.AK.

~ li)~ftIl6~-=
JIiar .. :.:r.:o-.=!i ~ vaaeie uit de bOOteD .. '1
,__. d hebbea dM te ",t..
IU ~ door .kaDcIea .. _. ftIl

- aant ..... ljj. n....-Ier -uD- ......
eie UIIt'UÏIIpn weJb --q;k bij noo.-
booten 't'oorioaaea ea 16 pct. op hu ~
bebbeG. terwijl eie MiJ.cbepea nor _ 8IPD
rubriek hebbOlloL', ..... 1&.. D op -. eist bil 16
p8laeIIi 't'Ul die 't'erlona TUria .... plu .. Iiad.

o •
't V~ koaio~k Iáaah peil aleobt

firullr iDd.lijIl Natullrluk WU.t ajj met baar
groote handeJtiTloot ook een _r ,root abIolllut
9erliaajjfer UIl. -- peroeu ..... Ou .... Ijj
TU d. Mndel.DI. die illM!' du 1 lIIi.IJiOea
toD lICheepaiuhoud hebheu. bo......... Die
nah .. IjjJI: d. VereeDiade Sta •• Fnakrjjk,
Dnitlchlaod eo Noorw.,en. Dunua .....Joor 't
Ver. K.oniDkrjjlr 't Irleinate ,__. al U
pct, daD TO~ d. kolonia m.t 3.95 pet, tenriil
Noónrep!l t aId .... ataat me~ 7.30 pet.

•••
Tegeljjlr met d_ atatï.tiek ToDden wjj mei- ~_

ding ~ Tall "0 blauwboek beftUeDde
opp9en Tall deu Britlchllll handeluud OTer
IOh....peougelllltk.n op _ Tall 1 Jali 1897 tot
30 Jllui 1891, betreftande IOhepen bebooreode
aan 't V4re8DÏid K.olliokrjjk, uitaealoten de
oorlogMChepeo.

In elet }&ar Terlol'ell er bij de 7.030 ICh.. ~
Ollflelukken 681 penooen het !e•• n; 629 CIaanaa
.&nIO helD&Doing en 52 Y&reO PU8IIIiera. Dat
getal W'U Jaa.r dan 't gemiddeld. -..Ii eie laat.te
22 jareo. aat 997 voor de v~l~ld. II1&II-
IChappen en M Toor de JlUI&IPen bedroea.
Dau terenonr werden ei nD wralrbo Tall

Britache ach.pen of yan ,.reemd ..... artuigeo bij
knateo .,an Brit.ch pndaebied 6449 perIODen
gered wurno 982 bi) boop -.

Solide Esschenhonten Slaapkamer Stel, Goedgedroogd
Excellent A (gewerkt.
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.d staat vir Andenoo.-tai ! hij '. '0 ak:u:r.!
SO 's hij 'n Ipiete muk. pan almaaJ an aap.
At hij lijo mond oopmaak, ï. 't 10 t&m&i,
Dat jii '0 krieke&b&l daarin kao Jai I
B ï. di Toorletter Tall ou Bnballt.
TweemaaJ nonkori _Il -vn kop in di aDd,
Want hii het tweemaal Vil' Schreiner ,..pak,
Eo di Pnmier 't hom geweerta 10 '. n alak !
Citaat Tir Crewe,-hij 's die L.goe hall.lriJo_
Bonh.lllp ï. bre.l, ja. ow' amall& .ijo breiD;
Hij 't '0 II"iggi '"li noom en .rg fraai.
Maar jij moet oppas, u bii nr jou pui !
D .taat vir DoDflIau, 'n goeije on y.ot !
Maar bil 's 'n rare in oos parlemeat ;
Graag wil hij plei~ vir di boer yan di land.
Nooit egter tri.t jli hom .Urn an Oll.lkant.

F staat vir Faure "an ".Idliefd. faam.
"8n!lifdOO8" en "Har" il I.he" an aUo oaalII.
Rouds il sijo pappa en Sm&rt 18 lijn b~
En hU word woedeDd u jii ao hal roer.
G .tut vir Garret-'n trieklikél .iell
HU het 'n tOllg wat kan drai u '0 wiel
AI's wat "un bau seh, dit Hl{ hij ook uam.
Verder '1 hii besig te wu Roudt .ijo naam.

11 staat vir Hill; hU ja Barkly .~o ID&D.
HIJ maak glD spi.tse ni (om bij t ui kan) .
Beurai ï. dik, en lijn lijf ook--u I
Daar 'I in di wereld net nib wat hom pI&.

1 staat vir InDes; hp 'B 'n knap adyobat,
Wat net 10 snel lUI n vroum.ol kan prut.
HiJ is opreg, dIU is Roudt yir hom bang
Meer dan 'n mnia vir '0 poiader slan,.

J staat vir .Tuta; hij 's ong Tl_ en nng via.
Onduhoorn 's gelnltk:ig dat sij hom kwijt il.
AJ! onle opeeker--dit wu hij _r goed,
Mur. u politikus, il hij yan toet.

K staat vir Krïr, wat lekker kali 1aJ.
Hij ja 'n doorn IDdi "leu. Tan 'n 'fTag,
Want hjj 't di geldmallne wat hom tem teer
Leelik mo! an di pil bliek exponeer,

L staat vil' Lanren., wat bOil yan 'n grap,
Maar lUI politika ï. bV maar pr p ;
Hij ja di lid vir riik Kimberley ma.,
Du. moet hU dana naar di flnit yan di " Boe •. "
JJ staat vir MerrÏlllan, on. T_arier,
Wat onH ekatku.t uitstekend boeti.r.
Sprielti u. net ook virai,tig vir hom,
Waot bU slaat flenten oet wie an bom kom.
o is di yoorletter nn Olivi.r ;
HIJ ja geglij ooder Sprielr lijn banier :
Daar ondentenn hjj di Jingo H boel.
'k Weet ni hoe hU daar gelukkig kan Toel.

R ltut Tir Roudt ; hij 's 10 vet u '0 mol, ,
En hIi 't 'n benrlli yenkrikkeIik TOI.
HU '-& 'n trop poppetjiea io 'po baJana.
Trek bij di drade, dan liet jiJ "01 dana I

S "aat vir Smaart,-'o ....rwuodemeneer,
Hij het '0 keel Ilet 80'S die van 'D heer
En 'n T.rbeeldin¥ oog rijk.r dao .pek,
Ja, en verataat dl kllnl om dit te relt.

T staat vir Ta.mpliD ; bti 'I 'n Lanabel'llD&joor,
Bn bjj 't '0 Item lOala tien yan 'D koor;
Maar bij kan nimmer ,ebmik daarno maak,
Of al sije hoorden word ",_lik Taak.

V staat vir Vains ; bU '. 'n doktortji Y&&l,
Wat ni kao roem op .. heginaela 'f'&D staal,"
Want bU's 'n draaimantel iD politi.1r
Buea ao erg ru SUn leider, seur 8prielt.

W staat Vir Woltooo, wat lijk naar 'n stok,
Hij ja 'n pecmao in Cecil sjjo hok.
Ook IS .un tong n.t 10 lank lUI lijn peo,
Maar bli 't gio inyloed op die wat hom keD.

Z staat "ir ZietalD&o 'f'&D Grikwaland OOI.
Hii 't '0 getliggi wat altIJddeur hloot ;
Dit '. ook gill wond.r, want .teedsmoet hjj proe
Hoe dat dit is om te .ail IUm met Cr.we I

J,UUiI.

VI!

Du rel.ld h.·kn\{ htl~t ,lt Z4'1l ..t.,p "II Dlu(.h-
tl(.rt tot tN- t~dJll~ ",111 dt· llltga\-"Il h......r."t"tl
~~Ul ':t nOt'TlJd. li ~,.J I),. :Jt't'f 'h'll k l..d h,\II.
dl'If"11 al~ b.et.l..a.lllll ...... t •. r

Jf, t 1uf (;'l'a •• eerd,
,Ioltn ,I, Smitb, KO.tlll!', Gymu Paarl
il .\ Spie" Gede!lkscho,,1 OulJ".afut.
J H ~lellWolldt, do do
Kill\, 'fW d.,1' ~[enYe, H,cbmlllld,
I) .l" \'lin de 'I Heever, (,edenk S, Ualj
.J jf LoOb. do do,
HJ. "'lil ~ lekCI'k, ti.. d"
EI./~ Let It C. S('I",oll(,"I';;. lê tliondal,'

:' I (;"rtrul,ll' ~I (;tllp"I"8. do
( (. lJ Hadl'lIl,ul"l. G.'dellbcb lJalj.
,I", eOlla I{"u~, ZUlld, Set.. HL'ldL'lbe!'b(

"

ti,

Bn.-t ~"I"/t'll \ ,I!! h 1 dt·p,lr:"1ll1 Ilt

Opt'flh,IT" 1\, rkt!l, \ "rl:d.lr. IIdt' d.at d,.
Broud_ Y Ult +:":.!t'(I.,,·Jd hp, ft "an d, Z,'II r.I...;l~1
aAllL:,·\.\"z"n tt' 11,ld", li hl'! h, ...t .., :_l"llh d.d I
~1,},r;.L.J~: k .. ~ ·.·:.'~!'··1"~l d"JI ""'Il U\t'r (;rl" '...! Il.
P,L" I'll ft_' ht: ..hh. U 111tl!'t·I,~~d tiPI! ,....'rd , In !ld
'n "rk tLlt i.!"u.1-.1.1l !lIl.)ot't l\ Ilf""ll I),· hrlo'! 12,
drukt.> \ t'rJt r dl'll n ,·n .../ b lilt '.tn il, Il f'Orn-
!Uj.. ..,lr\ .. d.,! ,I,· "'I":~f· ...t lt·.... t ....LnorlIJk" 0\ .'r"l

"t-·&:IIIi..:: zondl'll '.lll, II11..:tll I'll d,tf d,· \lo,.:. (l.I' 1:)
d,'llJk ':t pLl,tt ...r /,,11 ~ ordl Il pnd. r !tt·, lo~"

7.1( hr \ 1-\11 "II ht-kw.l.iIlJ1 til h11J\ !'lId I)Pl.ll.h-

h'r 11:,
Ht....l"t.,1I d tt ,j'·/t. ',I.~lk j,.,It.Lud,!d '..LI \\ Of- jl;-

dt~n door h"f "[.1.!11'~' ",n::·t· I L....
Hn,·t l..:' I(';t. Il "II h. r d"par"'!1lt Ilt ',dl, I l~;

IIp.·f}\.,lr,' ~,rk"11 IH "ll'\\(~lrd /Jp "l! I!jt't'-

d .... ·lilllt \.1,11 c1Jf k Illrl~Of IJt tr,·tf.·!td.· II, Il )'(111W

\lIJl li.'11 \. ·r!.>c'·11 \ 1"1 \~, lo!. I Il d, Il \\ ]tt,
Dnft rr+nl

B'hlol,'ll d,lf d~, r ,Id .dl" \ l·rd, n' d"f '1... I
1:';.11'"III \f'rh,uIJ Ul,t '!'Il h"ll", , II tlln "'1'1" ::!.~
Onlt \frJf jI'"tJ I P":"\' 11 ·HoLIII....': <I•. r ... ·' ...'filll' 1 ~,J

rUt' l'o!do-nf~\41 : "I'
Bt'l'-lot"11 ~6t .J., -~ 1.ld " Il m, ,-.!,-.·ilH";: hl"r- I -

nmtn'llf i,J1 /, Ild. Il 1,1/1 JJ t d,'p,lr'tt'm"lIt du('r I ,,_
den voor'.lt t t. r _I

H",dukl, t..ilr ~ .:_u_--.h-Ilfk.. Il ... T1l1.. ·d, .. IllI.! 'III 2~
L~ll 7.. i,d "'I.H',III !..JIJj ..._ I,d III h,dl'

DBZB ILLUSTRATIE 18 UN DRLIJD AFBDLDING VAN HET

" DEFIANCE" SLA APKAKEB STEL
. 'm'-a_"'enh tan lDeerenkast. met Spiere! Deur i 3 rtBestaande uit:-8 vt. Solide ~el, OUt marmeren blad. hoogen rug en handdoek

~~h~!~=outan ~eecltafel, met Plaat GWen ~piege1 op8p~en.
, k ..+.rt'_ dat het goedkoopen goed huisraad van 0tW etgenWij hebben besloten het Publie te OV~A ~ artikel die op de.e markt worden verkocht.mopen kan, dan de gewone mgevum-ue en

ChilltUtrurd Ca.toJ.ogu. eft Prij,Uj.t fra'MAJ gepod op ao:M!rlUJ6.

. orden doo de Kaapaohe Gouvernement. SpoorwegenAlle Goederen door ona ve=ra · mn:der dan ingevoerd huisraad.

D ISA'AvCervoerdStegen&o pet' oeDct 0 =B=(~a~~~7t.
• • J K A..APST A D.

EEN

Ol

dt'H ':-'11 ! i"/) J'I .... III d.· ('.lTlk ~.'

Bp ...l, 1.,'1 d.d t;, \uor ..tdl~ll 'ill :Id J-k.
...t'f'll h. fr, ri"lld" ,I,· lj""'p.llllIJI1.! t. Hh, 111)"-

'·'rl/lltT'lll 'tl d, h"'Lll_ \.\,1, /.1:11.11 1t4"rdtll ,:1
,I Ill'::" f,oU'!. Il I,' ti" ,ol..:, nd.· \ I'n.:.tll:"rJll,.!' I.L':

T. nd, r ... " f.l. II I I ,ur..,:, I. ~d \,oor d, II !>i)'!\\ I.;')

Y.I'l dil _ltI·.!·, \dll d'll \,ddr"ll Vl"1 \\1_ :1
\ In d. Il I. ,I, \ ,!to)(I(,j, IL II 'r-l, Il .T': I.>

'\1"lr.! t dl']. p, 'f'I·',)Jj', III 'ot! r...hp--
}i"rl'" \\ I.. ,I" \! I." \ \'I...!:' \ Vb ....r
t''':tB ,~ 'd t,··r \ ",I II f.,._:,.thr.· ht {._
.'-' Il )... ]1' r \ ,Ird

B.,..j,/I, Il ,J, 'A' 1,\~Ih. BIEDEN TE KOOP AAN:

J4IIES WILEY &, CO :rn=~~~~NG,
10 & 12 Darll·ng-Straat 0 aan het geëerd .. Publiek: Il.

• kend te maken dat hll nog ...
bereid is "' Boarders" in te nema
(Jongena zoowel als Meisjes) ook
" Dagboal'ders," ~en billijke pM}-
sen.

P. J. J. LOUBSOHER.
Wellington,
1 Mei, 1899.

•

, :
dill hd<l:h" ... II,~~,I" t I\dll'I(1I"" 'li I'
k",: I" 1_ \ f h, [. I'!' ",I,! /, 'i' r,n,
1111':.- pi, ....k, II I". r _, pi, ..._,I ")1 ,nol, I

1,11.\t""lI I, fIl Ir .• d" \ ,II

l.,t .... \ ,)<' _. ! 1 ' :. _ II II, .. r' i I _, ~

ri, I i)' III,"" J' ~ \1 IJ·,),·! 1J •

t tot 3t,

hl f .. t.I~lll' I, ":ll."

Hr', r \ I, "d \ In fl' I lt :1" I tI !lil lo' \ +tI

('p. nh .. r' \\ rk I) • ,:1, :J,l, • II \ pr ..: I":
\,jll d. Il r, _, '"11_''' '11' r . "11"1"" I.!lr " 'T

dl Il ...1" til, II ' )0 _' Illd , 1 , JH Illrol ~,_,o!! III I
litt ,jJ,trl"

k.-J Jl, II ,! ,I:. r, ',,' II 111'\\,,,,,r.!

hr, r, p 'ti "1 r' J '. 1 ,III I,' ,I. PI" 1] 'Ii! ,1.1'

d. /, lA. _, n,..... I \ll'! I r \ Il ,) li i ,.\11

Doornclraad,_ • •

• Glaclclraacl,• -
onr; 111_"11

I' ITo~!~l·\:.:I·I·I;:'r',n'.\\.!'11 !.l,'''!.'i,rl''~ '''II \,',rl~
d. fin..: ,lf] I. \ ,"f ,t, 'I I., r Jl \\
Et-. lo I). u 1.,1, .. '' ':.n dnor _,Il!'. n.

d~,Il h." r \ Ir., 1, 'I ! I. II _I., ),', 11 1",_

...t " I If J \, Il ' I. I I I 1 _ I \ 1 , ' \ ' r ~. r \ j, , ' ,!

::l-HI"" f' I:

H.· ...)"I; Fj ol,' "~I /' ,r I nl,_ '1"lr, ~ _'.!l

Iwh,,,'rl rh, ht I II _ \ ,I .' I 1 " ,1

d, II r I,I'~ IJ:" h,'ll \" r I I I dl_' '''II' 11

Br', f _t I. I" 11 \ 'I ,I. ' 1"'-' In , '. I _. II r
ftot.',:,\j"ldt rHI. ,.'tl )'fl, I \ III i 111 I'" !-, n,' r
t.,u ril, Il \\ 1:1 1111 ,I, "k 1.1_,j,

NET OIlHEINING8DRAAD,
Omheiningspa1~ •

Varkensdraad,
2 tot 4- voet . ZU1D-AFRI~AAN8CHI

KONINKLIJU lf A TLDID8T Lo_III
dlVlll"'o
9Wfrokh~DAISCHRAPERS,

Din
d. 11 ~J.'i! I. Il • Ol' .. 1,111' I ., Il ,I, II \I,:.._ tI"•.r Jlt

,.rd""l!Il_ " OI~, \ ,1_, nl.':' 111 f"'~'" III

(Lln\4dl..!/H "/1111,,_ 'I.k ~ ltl Udr,!'!1 \, no. rd
III .I. Il '!Jr! \ ", r _, ~, f l' \ "I III I,,' I 'it! r,1

RI'....!')I. li <I,: • r ,I 1\ ,rtl II ~,tltll' ,..:.·,.:t \ Galvanisch IJzer,
Galvanische

Waterpilpen

-DBI8toomboot.ell deser lijD ....
Iten 'f&I15: DUr LODd& eli

den anderen W , to 4 nU1D.D1.,"
Madeira en PlymOD te Sint Heleaa.
ÁlO8Daion aanlegpnd. op de bePUIde *-I IOhentiJden.

NAAR ENGELAND.
Sept. J7-NOBHAIIl CASTLE. K"l,t. 1>I;'D111.
Oct, l1-DUNVEGA:S CAf'TLK, lap\. Rn
Oel. 2&-TAlfTALLON CASTLK, Ii.apt. lil

W Con hl."J:III!

, III d. '!Ill \ 111_>' ., II' ,j, /, II -'r', I 'I. ti II
"'..(r.· If!, d.l, P'hl[H" 'I! _"1" rl.d Id \, I

71·k.'r, lJ; I I I,:, ,I.' I, r...l. 11'11_, Il ,'nd, r.
~,l.d

Bn. I • ','1\ \ .I' 'I' I k Lil' ",f 'Ill "1" Il
h,l r,' \\ i fr., II r,,' ',.f 11 I. ,1,' ,I, , 1"

I"
II

AFRIKAANDER BOND. eDalle soorten IJzer
Goedel'8D.

J ":"--t'II:\ [ilI'tl

STOCKE.:'\STROOM, TAK No. 2.
~otnlell oooer kwartaalsche vergadering

.an dl... Afrillaandor Bond en Boeren Ver-
O<'lIigIllj.(, tak no, 2. Stockl'nstroom, gehou-
d"u !.t.n buize VlUl d"n heer J, Beller, Boven
Hnncazana, up Zatl"rdag. den Oden Septem-
ber, 18V!J.
"oortien I"den Ulgon"'oordtg; en ledeo van

and"Te t"kk", ..
Bij ..fw('zigllf'id Van dOli voorzitt..'r werd de

otoel door d.'n I"~'r .1, A, P ...ters .., vice-voor-
zittpr. lnA'enom~n.

Xotnlen der vorige vprgaderingen (har-
truschp en ,,,,,,,iale ) door don secretaris gele-
7."n, dlo ook goedgelt ..urd on get<lekend ...cr.
den,

Voorge.t.'ld door den h..or .J. T, Pieterse
"II I!owcond""rd uoor den beer T. Han::-
"OI'Z" n.rg..lering spre<'kt. hare gevoelens
Uit omtrpnt ti,. brandzu,kt ... wet, en wenscht
om ond ..r dpzplfde h..paJmg te kompn al. de
noord· ...""tehjke provinci.. ond ..r golijJrtijdige
dippelI, met bet1'eklóng tijdt>tl ....11 droogte,
daar b..t, nu ,.."jert vijf jal'Pn zIjn dat de Ix-
r"l1 rc"d. vool hebben geloden hier in de oos-
t ..lijke pl"Ovincie in t'Juen nw tiroogt.-."

AIg....m..n aa.ng<,nomen.
OP secrt'taris ......rd gellll!t de>Zt"l"e8Olutie op

tf" ?pnden aan den ed. b....r Herboldt, mi.ni.s-
t ..r van landbou ....
Yoorg".teld door den secrptariH, ~_

dl'f'rd door dp~. oud ..n h..er Hans Pi ..tene:-
,.Oew Vprwu)er1ng bt-tui,tl:t dank aan den Ad.
heer Sch ....iner voor ..ijn manmoedig optreden
Pil onpartijdIg<> veritla.ri~ t"!1en de oppositie
lD verband m..t het ... rrOPr ...an ammunitie
lUIar dpn Oranje Vrijstaat, daar de Vrijs~t
op ..-npndsehapp<'lijk€n ,·()(>t m..t de KolOllle
.taat" pn verplicbt " den voorraad van deu
'-rijstaat door te zenden ""!gans trac~t
'-"11 1854, De Ad. heer SchreIDer w....t ZIJn
plwht te doon, en hij zal altOOfO trachten om
ned.. te bescb ..nnen tot welvaart van ons
land, pn dat d.."" vPJ'll:nd..ri~ hare afkeuring
t .. kplllI",n p:....tt """r hl'! p;~ van .ir ~
don 8priAA, hetrekkelijk r.ulk.. onnoodljl;e
(ande"" Id,,) 'lT8.jrpn tI' doen aan d"", ed.
hoor 8ch""iner: hij (OIr Gordon Sprigg) wil
aIl""nlij~, rll8senhaat vprw ..llen tusachen de
part'IJ<"l.
EPnpe.rip: llIWlrf'nomon, ,
yoorp;est.,ld door den b<>er Hans Piet-ene,

p;I'O{'C()ndeerd door dPl1 b""r A, Botha: _
,.De .... verwu)mfill betrpurt de dépêebes ~
.ir Alfred Milner gonvl'rneor deur KoI0Ill8,
.an dl'n 4den M~, en 14d..u ,Jnui, 1899, De
""l'I;aderifill meent, dat .lr _~lfred ..Milner
óf vprkeerd ingelicht 0{ onbookood zIJn met
Zuid-Mrikaansche 7.aken."

Algemeen aangenomen.
op voorstel van dffi heer ,1. E. Pi~,

P:8IieCOndeerd door den h....r L. Oily..r. werd
besloten de voljl:ende veJ'll:adering hij d_ heer
J. A. Pietel'!le te bondelI, op den 2den Zater-
~ in Deoombel-. .
n.. voomtter daiJ.kU, toeD deo beer J.

lJ<..kker pn gad., voor hunne jl;&8tvrijheód,wa&l"-
op de oude heer HaM Piet...ne de Terga.dê-
rin~ m..t gebed sloot eD ging men hoopt vol-
daan uiteeo.

Tusehoboolel llU b&llud rta Lu
P&lBW,

GABTB CA.STLE, Kapt. WilDKJ,
14 8ep1<!m ber.

PE)(BROKE CASTLE, Kal,t
geTeer 2!! Scpl.cDlbet,

Voor Vl1ICIbtot P...,e ve"~"=:
sich bl; de Agenten van de C.i.D~...
MAILBOOT KÁA.TSOHAPPIJ, (Bpkt~
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NieDI lanser Jachtgeleer
Toegerust met .Ra.bone's Bpeoiale Jacht-Tizieren en

gesteld op 1200 yard8. Uitstekende waarde. Pri J8
£7 108. net.

Patronen TaIl alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles E'D BevoITerK, van tedere soort.
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Ralbone's
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Krult. Dynamiet, Detonators. Lont en Lont Ontstekera.
altIjd In voorraad.
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Nederlandsche Zuid - Afrikaansche'
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

6 8eptcmbeT-GA.8GON (Du bi .... ] Schn f)
A._IIIIT80NG,

av !!ep~mbet-MOOR lapt T'f'o, r ..
t Oet.ober-BBlTO!\ (Dubt.el Y'.ro>,f) ...,

GUYFllf,
18 October-BCOT (Dul>t.el SOk.' I
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J. 'l'HEO. PIETEBBE.

De kor1:$te en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg ena4dere plaatsen in de Tra.nnaalta via

LOURENCO MARQUES.
Van Lourenco Marques naar Pret()ria 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen
Van Durban naar Pretoria S11 mijlen, naar Johannesburg 433 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 ~len, naar JohanneRburg 1012mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERs,
Van Lourenco ll&rqU88 n&&r Pretoria £4 71. 8d. an £3, 9.

" " "JOh&DD8lb~ £4 19L ID £3 18a.
" Durb&n " pratori& £8 Ba. ID £4 121.
"" " Joh&nnesburg £8 lOL ID £4 8L Bd.
" Iaa.patad " pretoria £11 lBa. ed. ID £8 ÓL 6d.
"1' " Joh&Dnaalnlm £11 11L 9a. ID £7 19.. 8d.
Inliohtingen verkrijgbaar aan het Hooldbureau, POIItbua 383 te &e.

toria ~. A. Republiek) eD bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster. O.Irab door d ~dam ( olland' - Uit.; s_....___.. :_ V""_ ttJo Milt 'fIij .... eie -
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